
 

270 වන කාණ්ඩය - 10 වන කලාපය  
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ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතතුු 
 

විසර්ජන පනත් කකටුම්පත, 2019 – [දහසය වන කවන් කළ දිනය] : 
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දක්ෂිණ වංවාර්ධ ;] -  හා  වභහශේදී වල හ බල  ලදී 

සීමාසහිත ගුවන් කතොටුපළ හා ගුවන් කසේවා ( ශ්රී ලංකාස සමා ම : 
වාහර්ෂි  වාහර්තහවා නහ ගිණුම (2016; 

කල් තැබීකම් කයෝජනාව: 
වා හ්සතා ආාක්ෂහවා වඳනහ නීති  ක්තිමත් කිරීම  

අන්තර් ත ප්රධාාන කුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 
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AIRPORT AND AVIATION SERVICES (SRI LANKA) LIMITED:  

  Annual Report and Accounts (2016) 
 
ADJOURNMENT MOTION: 

  Strengthening of Laws to Protect Forests   
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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිකම්න්තුව රැසන විය.   

කථානායකතුමා [ ු කු ජයසූරිය මහතා]   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [மொண்புமிகு கரு ஜயசூொிய)  

தமலமம வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ]  

in the Chair. 
 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துமறசொர் மமற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා (ප්රවාහන හා සවිල් ගුවන් 

කසේවා රාජය අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க - மபொக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமொனச் மசமவகள் இரொஜொங்க அமமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - State  Minister of Transport 
and Civil Aviation) 

ගරු  ථහ හ  ු මනි, අභය්සතා පිපපහල  නහ ාහ්ය 

 ළම හ ාණ පිළිබඳ ආංශි  අධීක්ෂණ  හා  වභහශේ 

වභහපතිු මහ ශවානුශවා්ස මම, අභය්සතා පිපපහල  නහ ාහ්ය 

 ළම හ ාණ පිළිබද ආංශි  අධීක්ෂණ   හා  වභහවා ශවාත 

ශ ොමු  ා  ලද   

 (i)  2015, 2016 වන 2017 වාර්ෂ වඳනහ ් හධිපති 
 හර් හලශේ  හර්  වහධ  වාහර්තහ  

 (ii)  2015, 2016 වන 2017 වාර්ෂ වඳනහ අග්රහමහතය 
 හර් හලශේ  හර්  වහධ  වාහර්තහ  

 (iii) 2016 වන 2017 වාර්ෂ වදනහ ිලගණ  ශව වාහ 
ශ ොමිෂ්ස වභහශේ වාහර්ෂි  වාහර්තහ   

 (iv)  2017 වාර්ෂ  වඳනහ ාහ්ය ශව වාහ ශ ොමිෂ්ස 
වභහශේ  හර්  වහධ  වාහර්තහවා නහ වාහර්ෂි  ගිණුම්   

 (v)  2016 වන 2017 වාර්ෂ වදනහ  සීමහ නීර්ණ  
ශ ොමිෂ්ස වභහශේ වාහර්ෂි  ප්රගති වාහර්තහ  

 (vi)  2017 වාර්ෂ  වඳනහ මැතිවාාණ ශ ොමිෂ්ස  වභහශේ 
 හර්  වහධ  වාහර්තහවා  වන 

 (vii)  2016 වාර්ෂ  වඳනහ ්හති  ප්රවම්පහද  ශ ොමිෂ්ස 
වභහශේ වාහර්ෂි  වාහර්තහවා වම්බ්සධශ ්ස වූ එකී 
 හා  වභහශේ  වාහර්තහවා ඉදිිපපත්  ාමි. 

 

සභාකම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිකයෝ  කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

කපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

 ු දිකන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථහ හ  ු මනි, මම පනත වඳන්ස ශපත්වම් ු   

පිළිග්සවාමි.  

(1) පුවාක්පිටි , ශේාශගෝ ල, අං  75 දා  වථ්හ ශ හි පදිංචි 
ජී.ඩී. ච්සද්රහවා ම මනත්මි ශග්ස ලැණුණු ශපත්වම  

(2) ප්සනිපිටි , ශ ොට්ටහවා, ශනොාශන   පහා, අං  1580/8 
දා  වථ්හ ශ හි පදිංචි ශේ.  හිප වාවම් මනතහශග්ස 
ලැණුණු  ශපත්වම  වන 

(3)  ශ ොවග්ම, වහලහවා, අං  1/16 දා  වථ්හ ශ හි පදිංචි  
එව.්එච්. ිවිපශව   රුද්රිුව මනතහශග්ස ලැණුණු ශපත්වම. 

 

 ු ඩග්ලසන කේවානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. Moses 
Judeness of Kallikattaikkadu, Uyilankulam.  
 

 ු සුසන්ත පංිකනිලකම් මහතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි, මම පනත වඳන්ස ශපත්වම් ශද  

පිළිග්සවාමි.  

(1)  ත්රිකුණාණහමල , නුවාා පහා, පහලත්ත්ු , අං  04 දා  
වථ්හ ශ හි පදිංචි ඒ.එච්.  ්සදසීලි මනත්මි ශග්ස ලැණුණු 
ශපත්වම  වන  

(2)  ත්රිකුණාණහමල , ශුරුරු ශ ොව,වා, මහශගෝවහ ශටාව ්    
ලිපි ශ හි පදිංචි ඩබ්ලිේ.ඩී.ජී.එ්ස. රූපිවංන මනතහශග්ස 
ලැණුණු ශපත්වම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද කපත්සම් මහජන කපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 
සභාව  පැවරිය යුතු යයි නිකයෝ  කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 
 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතතුු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

වැන්දඹු කාන්තාවන්  ආර්ථික සනථාවරභාවය 

ඇතිකිරීම :  රජකේ මැදිහත්වීම 
விதமவககமளப் தபொருளொதொரொீதியில் 

ஸ்திரப்படுத்தல்: அரசொங்கத்தின் தமலயீடு  
ECONOMIC STABILITY OF WIDOWS: GOVERNMENT 

INTERVENTION 

27/’18 

1.   ු කහේෂා විතානකග් මහතා 
(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

 හ්සතහ නහ ළමහ  ටුතු  වන ිල ළි  ලහප වංවාර්ධ  

අමහතයු මි ශග්ස ඇසූ ප්ර ්   - (1;: 

(අ; (i) ශ්රී ලං හශේ වාැ්සද ක  හ්සතහවා්සට ආර්ක  
වා ශ ්ස වථ්හවාාභහවා ක් ළඟහ  ා දීමට ා්  
ිලිව්ස ක්රි හ මහර්ග ගනිමි්ස ිවටි්සශ්සද  

1923 1924 



පහර්ලිශම්්සු වා 

 (ii) එශව   ම්, එම ක්රි හ මහර්ග  වාශර්ද   

 (iii) එම  හ්සතහවා්සට තම ඉදිිප  ටුතු   ාශග   ෑම 
පිණිව අවා ය වනහ  ලබහ දීමට  ටුතු  
 ා්සශ්සද  

 (iv) එශව   ම්, ඒ වම්බ්සධශ ්ස ක්රි හත්ම  කිරීමට 
ශ ෝජිත වැලසුම්  වාශර්ද  

  ්ස  එු මහ ශමම වභහවාට ද්සවා්සශ්සද? 

(ආ; ශ ො එශව   ම්, ඒ ම්සද? 
 
 மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய 

அபிவிருத்தி அமமச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் விதமவப் தபண்களுக்கு 

தபொருளொதொர ொீதியில் நிமலயொனதன்மமமய 

ஏற்படுத்திக் தகொடுப்பதற்கு அரசொங்கம் 

நடவடிக்மக மமற்தகொண்டு வருகின்றதொ 

என்பமதயும்;  

 (ii) ஆதமனில், மமற்படி நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) மமற்படி தபண்களுக்கு தமது எதிர்கொல 

நடவடிக்மககமள முன்தனடுத்துச் தசல்வதற்குத் 

மதமவயொன உதவிமயப் தபற்றுக் தகொடுக்க 

நடவடிக்மக மமற்தகொள்ளப்படுமொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதமனில், இது ததொடர்பில் அமுல்படுத்த 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Women and Child Affairs and 
Dry Zone Development : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the government has been taking 
measures to bring economic stability to 
widows of Sri Lanka economically; 

 (ii) if so, what those measures are; 

 (iii) whether action will be taken to provide 
those women with necessary assistance to 
carry out their future affairs; and 

 (iv) if so, what plans have been proposed for 
implementing in this regard? 

(b)     If not, why?  
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිකම්න්තු 

ප්රතිසංසනකරණ අමාතයතුමා හා ආණ්ු  පාර්ශ්නවකේ ප්රධාාන 

සංවිධාායකතුමාස  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி மற்றும் 

பொரொளுமன்ற மறுசீரமமப்பு அமமச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின்  

முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගරු  ථහ හ  ු මනි,  හ්සතහ නහ ළමහ  ටුතු  වන ිල ළි 

 ලහප වංවාර්ධ  අමහතයු මි  ශවානුශවා්ස මහ එම ප්ර ්  ට 

පිළිු ා ශද වාහ.  

(අ;  (i)  ඔේ. 

 (ii)  1. කාන්තාවන්  සහ දුවන්  හිතකාමී සහ 

උපකාරී ආදර්ශ්  ම්මාන වැඩස හන  

  ශමම වාැඩවටන   ටශත් දිවත්්රික්  08  
ශතෝාහගත් ප්රහශීශී  ශ්  ම් ශ ොට්සහවවාල 
ගම්මහ  08ක් ආදර්  ගම්මහ  ශලව වංවාර්ධ   
කිරීශම්  ටුතු  ක්රි හත්ම   ාමි්ස පවා ම. 
ගම්මහ  ශතෝාහ ගැනීශම්දී වාැ්සද ක වන ගෘන මූලි  
 හ්සතහවා්ස වන අඩු ආදහ ම්ලහභී පවු්  වාැඩිපුා 
ශවාශව , ශභෞති  පනසු ම් අඩු ගම්මහ  වඳනහ 
ප්රමුතත්වා  ලබහ දී ඇත.  

  2. වැන්දඹු හා  ෘහමූලික කාන්තාවන් සවිබල 

 ැන්වීකම් ජාතික මධායසනථාන නඩත්තුව 

  ුතීධශ ්ස වාැ්සද ක වූ ිව ලුම  හ්සතහවා්සශේ සුභ 
ිවීධි  උශදවහ 2015.11.13 දි  කිලිශ ොච්චි  
දිවත්්රික් ශේ  ාච්චි ප්රහශීශී  ශ්  ම් 
ශ ොට්සහවශේ ශමම මධයවථ්හ   පිහිව,වාහ ඇත.  

  උු රු පළහශත් ිලිවරී ිවටි  වාැ්සද ක නහ ගෘනමූලි  
 හ්සතහවා්ස විලබල ගැ්සවීම වඳනහ වව්ා ං රැකි හ 
වඳනහ ණ  ආධහා ලබහ දීම, උු රු පළහශත් ිව ලු 
ප්රහශීශී  ශ්  ම් ශ ොට්සහවවාල ක්රි හත්ම  
 ා  වායහපෘති වම්බ්සධී ාණ , උපශී   
ශව වාහ වඳනහ ශ ොමු කිරීම ආදී  ටුතු  ශමම 
මධයවථ්හ   මින්ස වාැ්සද ක  හ්සතහවා්ස වඳනහ 
ක්රි හත්ම  ශ ශර්. 

  3.  සනවයං රැකියා අවසනථා ලබාදීම. 

  රැකි හ ිලාහිත වාැ්සද ක  හ්සතහවා්සට ආදහ ම් 
උත්පහද  අවාවථ්හ නඳු්සවාහදීම, වායහපෘති ගැ්සවීම, 
උප ාණ නහ පනසු ම් ලබහ දීම, තහක්ෂණි  
ආධහා ලබහදීම, නිෂප්හද  අශළිල පනසු ම් වලවහ 
දීම, මූලයම  ආධහා ලබහ දීම වාැනි වාැඩවටන්ස 
ක්රි හත්ම  ශ ශර්. 

 (iii)  ඔේ. 

 (iv)  1. ඉනත වාැඩවටන්ස අතණ්ඩවා ක්රි හත්ම   ා  
අතා, 2019 වාහර්ෂි  ක්රි හ හරී වැලැවම්ට 
ඇු ළත්  ා ඇත.  

  2.  හ්සතහ ගෘනමූලි  පවු්  වමහ් නහ ආර්ක  
වා ශ ්ස විලබල ගැ්සවීම වඳනහ වා  ු ්ස 
අවුරුරු ක්රි හ හරී වැලැවම්ක් ශ ව,ම්පත් 
 ාමි්ස පවා ම. 

(ආ;  අදහළ ශ ොශේ.  

 

 ු කහේෂා විතානකග් මහතා 
(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මශේ ප්ර ්  ට වහර්ථ  පිළිු ාක් ලබහදීම පිළිබඳවා ගරු 

ඇමතිු මහට ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ. මශේ පළමුවා  අු රු ප්ර ්   

ශම ත්.  

ශම් ාශට් ශබොශනෝ ශවාලහවාට වමහ්යී  වා ශ ්ස 

අවහධහාණ ට ලක්ශවා  ශ ොට්සහව ක් ගැ ත් මම ශම් ප්ර ්   

ඇහුශේ. ුතශාෝපී  ාට  වාහශේ  ම්, ශම්  ශලොකුණා ප්ර ්  ක් 

ශ ොවුණහට, අශු ාශට් ශම් ප්ර ් ශ ්ස  ම්තහක් රුා ට 

අවාණභහවා ට පත්වා   ණ්ඩහ මක් තමත්, ශම් වාැ්සද ක 

 හ්සතහවා්ස. ඒ  ණ්ඩහ ම ශවානුශවා්ස වන  වලව්ස , 

වනශ ෝග  නහ  ක්ති  ලබහ ශද්ස  ා්  ට  ම් ප්රතිපත්ති ක් 

තිශබ්ස  ඕ ෑ  කි හ මම හිත වාහ. ශම් වම්බ්සධශ ්ස ගරු 

1925 1926 

[ගරු ශන ෂහ ිලතහ ශේ මනතහ] 



2019  මහර්ු   25 

ඇමතිු මහ ශ ෝ් හ කීප ක් ඉදිිපපත්  ළහ. එහි 

ප්රමහණවාත්භහවා ක් තිිය  ුතු ත් කි හ මම ිල ්වාහව  ා වාහ. 

වහමහ යශ ්ස ුතශාෝපී  ාට  අම්මහ ශ ශ ක් දරුවා්ස 

ශදු ්සශදශ ක් එක්  තනිවුශණොත්, ඒ දරුවා්ස රැ  බලහ ග්ස  

ා්ශ ්ස  ම්කිිව ආධහා මුදලක් ලැශබ වාහ. ඒ ට dole එ ක් 

කි හ කි  වාහ. 

අශු ාශට් එවාැනි ක්රමශේද ක්  ැනැ. අඩුම තාමි්ස එවාැනි 

 හ්සතහවා්සට ඉ්ස  නිවාවක් ලබහ ශද්ස  බැිප ශවාලහ තිශබ වාහ. 

අඩුම තාමි්ස ඒ  හ්සතහවා්සට ව්වා ං රැකි හම  වා ශ ්ස 

 ක්තිමත් ශවා්ස  ක්රමශේද ක්  ැති ශවාලහ තිශබ වාහ. ශම් 

ප්ර ්  ට පිළිු ාක් ශද්ස  ගරු ඇමතිු මි  දැ්ස ශම් ගරු වභහශේ 

 ැති වුණත්, මම ගරු ග ්සත  රුණහතිල  ඇමතිු මහශග්ස 

ඉ් ලීමක්  ා වාහ, ශම් වම්බ්සධවා අමහතයහං ශ ්ස  ම්කිිව නිිව 

ක්රමශේද ක් ව ව් කිරීමට  ටුතු   ා්ස  කි හ. මම හිත වාහ, 

ශම් ට පක්ෂ ිලපක්ෂ  වුරුත්  ැමැති ශවාත් කි හ. ශම් 

අමහතයහං   ු ළි්ස  හ්සතහවා්ස  ක්තිමත්වා විලබල ග්සවා්ස  

පුළුවා්ස නිිව ක්රමශේද ක් ව ව්  ා, අඩුම තාශම් වමෘීධි 

වන හධහා  ලබහදීශම්දී ශම් අ ට ප්රමුතත්වා ක් ලබහ ශද්ස  

පුළුවා්ස  ම් ශනොඳත් කි   ඉ් ලීමත් මම  ා වාහ.  

 

 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳත්, ආණ්ඩු පහර් ව්ාශේ ගරු ප්රධහ  වංිලධහ  ු මහ  ථහ 

 ා්ස . ගරු ම්සත්රීු මහ ඉදිිපපත්  ශළ  ශනොඳ අදනවක්. ඒ 

ශ ශාහි අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස . 

 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ම්සත්රීු මහ වාැදගත් අදනවක් තමත් ඉදිිපපත්  ශළ . ශම් 

පිළිබඳවා අපි ගරු ඇමතිු මි ශේ අවාධහ   ශ ොමු  ාවා්ස ම්. ඒ 

වාහශේම,  එම අමහතයහං ශේ  හා  වභහ අවාව්ථහවා පැවාැත්ශවා  

බදහදහටත් ඒ  ශ ොමු  ා්ස  පුළුවා්ස  ම් ශනොඳත්. 

 

 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 අශු ගරු ම්සත්රීු මහට බදහදහට ශම් ගැ   ථහ  ා්ස ත් 

පුළුවා්ස. 

 
  ු කහේෂා විතානකග් මහතා 
(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශම් ප්ර ්  ට මීට වාැඩි   ්ස  ඕ ෑ  ැනැ. ගරු 

 ථහ හ  ු මනි, අශු ආණ්ඩුවාත් වාැ්සද ක ව්වාරූපශ ්ස ශ්ස 

 ්සශ්ස. තහත්තහ පැත්ත ත් ඉ්සශ්ස. අපි ශවා ම තමත්  ්සශ්ස. 

ශම් දවාව්වාල අපි ගශම් ගි හම මිනිසු්ස අන වාහ, "අශු 

ම්සත්රීු මනි, ආපහු තහත්තත්, අම්මත් එ ු  ශවා්ස  නද වාහ ද?" 

කි හ. එශනම වාැ්සද ක ශවා වාහ, එ ු  ශවා වාහ. ශමශනම වුශණොත් 

ශම්  ිලළිලේ්හ  ැති ආණ්ඩුවාක් බවාට පත් ශවා වාහ. ඒ නිවහ ශම් 

ශපොඩි ළමත් ටි   ම් ඒ ට  ැමැති  ැනැ කි   එ ත් අපි ගරු 

ග ්සත  රුණහතිල  ඇමතිු මහට මතක්  ා කි ්ස  ඕ ෑ. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳත්, ශබොශනොම ව්ු තිත්. මීළඟට, ප්ර  ් අං  2 - 135/'18 - 

(1;, ගරු චමි්සද ිලශේිවිප මනතහ. 

 ු චමින්ද වි කේසරි මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු  ථහ හ  ු මනි, මහ එම ප්ර ්   අන වාහ. ඉනත 

 හාණ  වම්බ්සධශ ්ස ගරු ශන ෂහ ිලතහ ශේ ම්සත්රීු මහ දැක්වූ 

ිලශාෝධ ම මමත් පහ වාහ. 

 
 
තාක්ෂණික විෂය ධාාරාව සහිත පාසල්: බදුල්ල 

දිසනත්රික්කය 
ததொழில்நுட்பப் பிொிவுகமளக்தகொண்ட 

பொடசொமலகள்: பதுமள மொவட்டம்  
SCHOOLS WITH TECHNOLOGY STREAM: BADULLA DISTRICT  
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2.   ු චමින්ද වි කේසරි මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අධයහප  අමහතයු මහශග්ස ඇසූ ප්ර ්   - (1;: 

(අ; (i) බරු් ල දිවත්්රික්   ු ළ පිහිටි අශපොව (උවව ්
ශපළ; තහක්ෂණි  ිලෂ  ධහාහශවා්ස පංති 
පැවාැත්ශවා  පහව්  වංතයහවා ශ ොපමණද  

 (ii) එම පහව් වාල  ම්  වාශර්ද  

 (iii) දැ ට බරු් ල දිවත්්රික්   ු ළ ිවටි  තහක්ෂණි  
ිලෂ  උග්සවා  ුවරුවාා ්ස වංතයහවා ශ ොපමණද  

 (iv) ඔවු්සශේ  ම් නහ දැ ට ශව වාශේ නිාතවා ිවටි  
පහව්   වාශර්ද  

 (v) ඉදිිපශේදී බරු් ල දිවත්්රික් ශේ ිවසු්ස අතා 
තහක්ෂණි  ිලෂ  ප්රචලිත කිරීමට අමහතයහං   
ගනු ලබ  පි වාා  වාශර්ද  

  ්ස  එු මහ ශමම වභහවාට ද්සවා්සශ්සද? 

(ආ; ශ ොඑශව   ම්, ඒ ම්සද? 

 
கல்வி அமமச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i) பதுமள மொவட்டத்தில் அமமந்துள்ள க.தபொ.த. 

(உயர் தர) ததொழில்நுட்பப் பிொிவுக்கொன 

வகுப்புக்கள் நமடதபறுகின்ற பொடசொமலகளின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) மமற்படி பொடசொமலகளின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) தற்மபொது பதுமள மொவட்டத்தில் உள்ள 

ததொழில்நுட்பப் பொடத்மதக் கற்பிக்கின்ற 

ஆசிொியர்களின் எண்ணிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

 (iv) இவர்களின் தபயர்கள் மற்றும் தற்மபொது 

மசமவயொற்றுகின்ற பொடசொமலகள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (v) எதிர்வரும் கொலத்தில் பதுமள மொவட்டத்தில் 

மொணவர்களுக்கு மத்தியில் ததொழில்நுட்பப் 

பொடத்மத பிரபல்யப்படுத்துவதற்கொக அமமச்சு 

மமற்தகொள்ளும் நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

1927 1928 



පහර්ලිශම්්සු වා 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of  schools in Badulla District 
with G.C.E (Advanced Level) Technology 
Stream classes; 

 (ii) the names of aforesaid  schools; 

 (iii) the number of teachers  for technology 
subject in Badulla District to date;  

 (iv) the  names of aforesaid teachers and the 
schools where they teach to date; and 

 (v) the measures that would be taken by the 
Ministry to popularize the technology 
subject among the students of Badulla 
District in future? 

(b) If not why? 
 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් මහතා (අධායාපන 

අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அமமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි, එම ප්ර ්  ට පිළිු ා ශමශව ත්. 

 

(අ; (i) පහව්  22කි. (්හති  පහව්  14ක් වන පළහත් 
පහව්  8කි.; 

  (ii) ්හති  පහව්  

  01.  මහි ංගණ  ්හති  පහවල, මහි ංගණ  

  02. මීගනකිවුල ්හති  පහවල, මීගනකිවුල 

  03.  ්සශීශගදා ්හති  පහවල, නැලිඇල 

  04. ශ්රී ් හ ්සද ්හති  පහවල,  රුරුගමුවා, 
දි තලහවා 

  05. න් ශු ්හති  පහවල, ශනල න් ශු 

  06. බ/ධර්මදූත ්හති  පහවල, බරු් ල 

  07. පවව්ා මධය මනහ ිලදයහල , පවව්ා 

  08. බරු් ල මධය මනහ ිලදයහල , බරු් ල 

  09. ිල හ හ බහලි හ මධය මනහ ිලදයහල , 
බණ්ඩහාශවාල 

  10. වා් නපුතැ්ස  මධය මනහ ිලදයහල , 
වා් නපුතැ්ස , නලුරුම්මු් ල 

  11. වාැලිමඩ මධය මනහ ිලදයහල , වාැලිමඩ 

  12. ලූණුවාත්ත මධය මනහ ිලදයහල , ලූණුවාත්ත 

  13. වාවව්ා ම මධය ිලදයහල , බරු් ල 

  14. පවව්ා ශදමළ මධය මනහ ිලදයහල , පවව්ා 

පළහත් පහව්  

  01. මලිත්ත මධය මනහ ිලදයහල , මලිත්ත, 
පට්ටි ශගදා 

  02. ධර්මපහල මනහ ිලදයහල , බණ්ඩහාශවාල 

  03. ධර්මහශ ෝ  මනහ ිලදයහල , බණ්ඩහාශවාල 

  04. ් හධිපති මධය මනහ ිලදයහල , අසගවශ්දෝවා, 
වාැලිමඩ 

  05. නපුතශ්  ශදමළ මහධය මනහ ිලදයහල , 
නපුතශ්  

  06.  ැුශපටිශපොල මනහ ිලදයහල , 
 ැුශපටිශපොල  

  07. ලූණුගල මනහ ිලදයහල , ලූණුගල 

  08. ශ්රී ශීවාහ ්සද මධය මනහ ිලදයහල , 
මිානහවාත්ත 

 (iii) ඉංජිශ්සරු තහක්ෂණශේද   -   29 

  ජ්වා පීධති තහක්ෂණශේද  - 28 

  තහක්ෂණ  වඳනහ ිලදයහවා - 33 

  එ ු වා    90 

 (iv) ඉංජිශ්සරු තහක්ෂණශේද  -  ඇමුණුම 01  

  ජ්වා පීධති තහක්ෂණශේද  - ඇමුණුම 02  

  තහක්ෂණ  වඳනහ ිලදයහවා -  ඇමුණුම 03 

  (ඇමුණුම්  සභා ත*  ාමි.; 
 

 (v) ඔේ. 

  බරු් ල දිවත්්රික් ශේ අශපොව උවව ් ශපළ 
තහක්ෂණශේද  ිලෂ  ධහාහවා ක්රි හත්ම  ිව ලුම 
පහව් වාල තහක්ෂණි  පීස ්සහි ිලෂ හනුබීධ 
ප්රහශ ෝගි  ක්රි හ හා ම් වඳනහ අවා ය ක්ෂ  ද්රවාය, 
ආුතධ වන සුළු උප ාණ මිලදී ගැනීම වඳනහ 
වාහර්ෂි වා ප්රතිපහද  ශවා්ස ා ශදනු ලැශබ්. එක් 
එක් පහවශ්  තහක්ෂණශේද  ිලෂ  ධහාහවා නදහානු 
ලබ  ශිෂය වංතයහවා වන ශපා වාවශර් ලබහරු්ස 
ප්රතිපහද  උපශ ෝ්   පද ම්  ාශග  
පහවල ට රුපි ්  20,000.00  (රුපි ්  
ිලිවදනව ; අවාම ක් වන රුපි ්  90,000.00  
(රුපි ්  අනූදනව ; උපිපම  ට  ටත්වා 
ප්රතිපහද  ලබහදීම වාහර්ෂි වා අතණ්ඩවා ිවරු ශ ශර්. 

 ශාොශබෝ තහක්ෂණ  වන ශරෝ  තහක්ෂණ  පිළිබඳවා 
පහව්  දරුවා්ස වන ුවරුභවාු ්ස දැනුවාත් කිරීශම් ප්රහශ ෝගි  
ක්රි හ හා ම් ඇු ළත් ිලශ  ෂ පුහුණු වාැඩවටන ක් 
පැවාැත්වීමට  ටුතු  වැලසුම්  ා ඇත. 

 ිවසු්ස වඳනහ ිවිල්   හ්සත්රි  නහ ඉශලක්ශරොනි  
තහක්ෂණශේද  ිලෂ  ්සට අවා ය අතිශර්  පුහුණුවීම් 
ලබහදීමට වැලසුම්  ා ඇත. 

 තහක්ෂණශේද  ුවරු භවාු ්ස වඳනහ  යහ  නහ ප්රහශ ෝගි  
ක්රි හ හා ම් ඇු ළත් ුවරු පුහුණු වාැඩවටන්ස, පහවශ්  
ිලෂ  ඉගැ්සවීම් ක්රි හවාලි ට බහධහවාක් ශ ොවා  පිපදි 
පැවාැත්වීම අතණ්ඩවා ිවරු කිරීම මින්ස ඉගැ්සවීම් ක්රි හවාලි  
වාඩහත් ප්ර වත්වා ිවරු කිරීමට අවා ය පසු ියම නිර්මහණ  
කිරීමට පි වාා ශග  ඇත. 

(ආ; අදහළ ශ ොශේ. 

 

1929 1930 

[ගරු චමි්සද ිල ශේිවිප මනතහ] 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 ු චමින්ද වි කේසරි මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පිළිු රු වැපයීම වම්බ්සධශ ්ස මම ගරු ඇමතිු මහට 

ව්ු තිවා්සත වා වාහ. ශම  ඉතහ වාැදගත් ිලෂ  ක්. උවව් ශපළ 

නදහා  දරුවාහ ිල ්වාිලදයහල ට ප්රශේ  ශ ොවුණත්, එම තරුණ හ 

වන තරුණි  ව්වා ං රැකි හ වා ශ ්ස නිර්මහණ  වා  තැ  තමත් 

එම ව්ථහ  . අශු පළහශත් ්හති  පහව්  වන පළහත් පහව්  22ත්,  

25ත් අතා  ප්රමහණ ක් තිශබ වාහ. නැබැත්, ඔබු මහශේ පිළිු ාට 

අනුවා ඉංජිශ්සරු තහක්ෂණශේද  වඳනහ ුවරුවාරු ඉ්සශ්ස 29 

ශද හත්. පළහත් වා ශ ්ස ගත්තත්, ාට වා ශ ්ස ගත්තත් ශම් 

තහක්ෂණි  ිලෂ  ්ස වඳනහ ුවරුවාරුශ්ස ේ ශලොකුණා හිඟ ක් 

තිශබ වාහ. ඒ නිවහ "එ්ස ටර්ප්රත්ව් ශ්රී ලං හ" වාැඩවටන   ටශත් 

ාශට් වායවාවහ  ත්වා  වන ාශට් ්රම බල හ  දිිපග්සවා්ස  අපි 

උත්වහන දා වාහ. ඒ ශවානුශවා්ස දැනුම ලබහ ශද ,  ක්ති  ලබහ 

ශද  ුවරුවාරු්සශේ හිඟ  අඩුපහඩුවාක් ිලධි ට අපි දකි වාහ. ඒ 

ශවානුශවා්ස ඔබු මහ අමහතයහං   මට්ටමි්ස  ම්කිිව වාැඩ 

පිළිශවාළක්  අාශග  තිශබ වාහද, එවාැනි වාැඩ පිළිශවාළක් අාශග  

තිශබ වාහ  ම් ඒ වාැඩ පිළිශවාළ පිළිබඳවා ඔබු මහට ශමම ගරු 

වභහවාට  රුණු ඉදිිපපත්  ා්ස  පුළුවා්සද? 

 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් මහතා 
(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු ම්සත්රීු මනි, ශම් ුවරු හිඟ  පි වීම වඳනහ අවා ය බඳවාහ 

ගැනීම්  ා්ස  කි හ අපි ිලශ  ෂශ ්සම මුද්  අමහතයහං   වන 

 ළම හ ාණ ශදපහර්තශම්්සු වා දැනුවාත්  ා තිශබ වාහ. ඒ 

අනුමැති  ලැණුණු වැණි්ස අපි ඒ බඳවාහ ගැනීම්  ා වාහ. 

 

 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවාැනි අු රු ප්ර ්   අන්ස , ගරු ම්සත්රීු මහ. 

 

 ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු  ථහ හ  ු මනි,- 
 

 ු චමින්ද වි කේසරි මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු බ්සරුල ුවණවාර්ධ  ම්සත්රීු මනි, මම ශදවාැනි අු රු 

ප්ර ්   ඇහුවාහට පව්ශව  ඔබු මහ අන්ස . ගරු ඇමතිු මනි, ශම් 

 හාණ ට  ම් ප්රමුතතහවා ක් ලබහ දි  ුතු ත් කි හ මම හිත වාහ.  

මුද්  අමහතයහං   මීට වාඩහ ශම්  හාණ ට ප්රමුතතහවා ලබහ දි  

ුතු ත් කි   ශ ෝ් හවා ඔබු මහ ශවානුශවා්ස අපි ඉදිිපපත් 

 ා වාහ. 

ගරු ඇමතිු මනි, ශම් ිලෂ  නදහා  දරුවාහ දැනුමි්ස පිරුණු, 

 ම්කිිව වාැඩ ට වම්බ්සධ ශවා  දරුශවාක් නැටි ට අපි නිර්මහණ  

 ා වාහ. නැබැත්, අපි වමහ්  ු ළ දකි්සශ්ස  ැනැ, ශම් දරුවා්ස 

ඒවාහට ශපලශස  බවාක්. උදහනාණ ක් ිලධි ට ගත්ශතොත් ශම් 

දරුවා්ස  ම්කිිව නිර්මහණ ක් කිරීමට උත්වහන  ා  බවා, දෑශත් 

 ක්ති ත් වමඟ තම ජීිලත , දිිලශපශවාත ඉදිිප ට ශග  ්ස  

පුළුවා්ස වාැඩ පිළිශවාළක් නද  බවා අපි දකි වාහ.  මුත් ගරු 

ඇමතිු මනි, එහිදී මම එ  අඩු පහඩුවාක් දකි වාහ. දරුවා්ස ඒ වාැඩ 

පිළිශවාළ ඉදිිප ට ශග   හමට ශපලශස්සශ්ස  ැත්ශත් ඔවු්සට 

අවා ය  ා  ප්රහේධ   වන වායවාවහ  ත්වා නැකි හවා  ැති 

නිවහත්. ගරු  ථහ හ  ු මනි, මම  ලිනුත් ශම් වඳනහ 

ශ ෝ් හවාක් ඉදිිපපත්  ළහ. අශු ාට ු ළ අශු දරුශවාෝ ශලොකුණා 

වම්පතක් නැටි ට ඉ්ස වාහ.  අපි පිට ාටි්ස ශගශ   mobile 

phones අලුත්වාැඩි හ  ා්සශ්ස අශු ශීශී  තරුණ-තරුණි ්ස. 

නැබැත්, ඔවු්සශේ ඒ නැකි හවා දිිපග්සවා්ස  පුළුවා්ස ක්රමශේද  

ාට ු ළ නිර්මහණ  ශවාලහ  ැනැ, අධයහපනි  මට්ටමි්ස. ගරු 

ඇමතිු මනි, ඒ වඳනහ අධයහප  අමහතයහං   පැත්ශත්ස  ම්කිිව 

දහ  ත්වා ක් ශද්ස  පුළුවා්ස  ම්, ඔබු මහ  ා  වාැඩ පිළිශවාළ 

තවාත්  ක්තිමත් ශවාත් කි ලහ  මම හිත වාහ. එශනම වුශණොත් 

අශු ාශට් ඉශග  ග්ස හ දරුවාහ වමහ් ට  ීදී අතමිට වරු වුණු 

ශ ශ ක්, ාටට  ම්කිිව ශව වා ක් වප   දරුශවාක් නැටි ට 

නිර්මහණ   ා්ස  පුළුවා්ස ශවා වාහ. ඒ අභිශ ෝග  ්  ග්ස ට 

ඔබු මහට පුළුවා්ස කි හ මහ හිත වාහ. 

ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහ ශම් ශවා ශ ොට අධයහප  

ක්ශෂ ත්ර  ු ළ ිල හල වාැඩ ශ ොටවක්  ාලහ තිශබ වාහ. ඒ නිවහ 

තහක්ෂණ ිලෂ  ඉශග  ශග  එළි ට එ  දරුවාහත්  ම්කිිව පුංචි 

 ර්මහ්සත ක් වඳනහ දිිප ගැ්සවීශම් වාැඩ පිළිශවාළක් අධයහප  

අමහතයහං   වමඟ වම්බ්සධ ශවාලහ නිර්මහණ   ා්ස  

ඔබු මහට පුළුවා්ස  ම් ශනොඳත්. ගරු ඇමතිු මනි, ඒ වඳනහ 

නැකි හවාක් තිශබ වාහද, ඒ වඳනහ  ම්කිිව වාැඩ පිළිශවාළක් 

ක්රි හත්ම   ා්ස  සූදහ ම  ඉ්ස වාහද කි    හාණ  මම 

දැ  ග්ස   ැමැතිත්. 

 
 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් මහතා 
(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි, අශු වාගකීම තමත් තහක්ෂණශේදී 

ිලෂ ට අවා ය පුහුණුවා ලබහ දීම, ිලශ  ෂශ ්ස ඒ වඳනහ පනසු ම් 

දීම. ඒ වාහශේම ඒ මඟ ශප්සවීම  ාලහ වහමහ ය ශපළ ශනෝ උවව් 

ශපළ ිලභහගවාලි්ස පසුවා පීධති ට ශ ොමු කිරීමත් අශු වාගකීමක්. 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහ කි    හාණ  නිප. ඊට පසුවා තිශබ  

 හාණහ  ටුතු  මශේ අමහතයහං  ට පමණක්  ා්ස  බැනැ. 

එතැනි්ස එනහට උවව් අධයහප   ශනෝ වාෘත් ම  අධයහප   ලබහ 

දීම වඳනහ අවා ය වාැඩ පිළිශවාළ උවව් අධයහප  අමහතයහං   වන 

වාෘත් ම  පුහුණු අමහතයහං   එ ු  ශවාලහ ව ව්  ළ ුතු ත්. 

 

 ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
 
 

නැඟී සටිකේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ආචහර් ; බ්සරුල ුවණවාර්ධ  ම්සත්රීු මහ. 

 
 ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහශේ  හරුණි  අවාධහ  ට ශ ොමු 

 ළ ුතු   හාණ ක් තිශබ වාහ. ගරු චමි්සද ිලශේිවිප ම්සත්රීු මහ 

ඉදිිපපත්  ශළ  ඉතහ වාැදගත් ප්ර ්  ක්. ඉංජිශ්සරු 

තහක්ෂණශේද , ජ්වා පීධති තහක්ෂණශේද , තහක්ෂණශේද  

වඳනහ ිලදයහවා වාැනි ිලෂ  ්ස වඳනහ ුවරු හිඟ ක් ශමම ිලෂ  ධහාවා 

අපි පට්ස ග්ස  ශ ොටම තිණුණහ. එ ට ප්රති ර්ම  ශලව අපි 

 ශළ ,  ැිය ට් මණ්ඩලශ ්ස ිලශ  ෂ අනුමැති ක් ලබහ ගත්තහ 

වාෘත් ම  පුහුණු අමහතයහං ශේ ඉ්ස   ක හචහර් වාරු, 

UNIVOTEC එශක් ඉ්ස   ක හචහර් වාරු නහ අශ ක් 

1931 1932 



පහර්ලිශම්්සු වා 

ිල ්වාිලදයහලවාල ඉ්ස   ක හචහර් වාරු ශ ොදහ ග්ස . ඔවු්සට ඒ 

ශවානුශවා්ස මව ට ගම්ස දීම හවා වා ශ ්ස දීම හවාක් ශගවීම 

තමත්  ශළ . ශමම ිලෂ  ධහාහශවා්ස තවාම උපහධිධහිප්ස ියහි ශවාලහ 

 ැති නිවහ, ශවාශළඳ ශපොශළ්ස අපට පනසුශවා්ස වප හ ග්ස  

බැනැ. ශමො ද, ශම් අලුත් ිලෂ  ධහාහවාක් නිවහ. ඉංජිශ්සරු උපහධි  

පිළිබඳ පළමු උපහධිධහිප හ ියහි ශවා්සශ්ස ගරු  ථහ හ  ු මනි, 

2020දී. ඒ නිවහ අපට  ළ නැකිවා තිශබ  ශී තමත්, වාෘත් ම  

පුහුණු අමහතයහං   වමඟ වහ ච්කහ  ාලහ, ඒ දවාව්වාල වාහශේ 

එතැ  ඉ්ස  දක්ෂතහ තිශබ  අ  දවාව් කීප  ට ශනෝ 

පහව් වාලට අනුුතක්ත කිරීමත්. එශව   ශළොත්, ුවරු හිඟ  පවාති  

ප්රශී වාලට ඔවු්සශේ ශව වා  ලබහ ග්ස  පුළුවා්ස. ශමො ද, ඈත 

එපිට ප්රශී වාලත් වාෘත් ම  පුහුණු අමහතයහං ශේ  හතහ තිශබ වාහ. 

ගරු ඇමතිු මනි, වාෘත් ම  පුහුණු අමහතයහං ශ ්ස ඒ අවා යතහවා 

වඳනහ ඔබු මහ තහවා හලි වා ුවරුවාරු ලබහ ග්ස වාහ  ම් වාැදගත් 

කි ලහ මම හිත වාහ. 

 

 ු අකිල විරාේ කාරියවසම් මහතා 
(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
හිටපු ගරු අධයහප  ඇමතිු මනි, 2015 ශවාීදි තහක්ෂණි  පීස 

පනක් ිලතාත් නදලහ අවාව්ස  ා තිණුශණ්. අපි ඒ ප්රතිපත්ති  දිගටම 

ශගනි ලහ, ඉු රු තහක්ෂණ පීස 251ම නද්ස   ටුතු   ළහ. 

දැ්ස ඒ  ටුතු  ශබොශනෝ රුාට අවාව්ස ශවාමි්ස   වාහ. 

ඔබු ම්සලහ මහි්සශදෝද  ිලදයහගහා නදලහ අවාව්ස  ාමි්ස ිවටි හ 

මිව, තහක්ෂණි  පීස නද්ස  ආාම්භ  ාලහ තිණුශණ්  ැනැ. 

තහක්ෂණි  පීස නතාක්  පමණ තමත් අවාව්ස  ාලහ තිණුශණ්. 

ඉති්ස ශම් ප්රමහණ ත් එක්  ුවරුවාරු්සශේ ශලොකුණා හිඟ ක් 

තිශබ වාහ. ාට පුාහම ශමම තහක්ෂණි  පීස වාැඩි ශවාලහ තිශබ වාහ. 

ඔබු මහ කි  වාහ වාහශේ ඉංජිශ්සරු තහක්ෂණ ිලෂ  වම්බ්සධ 

ුවරුවාරු්සශේ දැඩි හිඟ ක් තිශබ වාහ. අපි ශමො වාහ රු්ස ත් ඒ 

ිලෂ ට අදහළවා ුවරුවාරු්ස බඳවාහ ගැනීමට ශ ොනැකි තත්ත්වා ක් 

තිශබ වාහ. ඇත්තටම අපි පට්ස ගනිීදි වාැඩ පිළිශවාළක් වෑදි  

ුතු වා තිණුණහ.  මුත්, අපි ඒ වඳනහ අවා ය  ක්රි හමහර්ග ගනිමි්ස 

  වාහ. ඔබු මහ කිේවාහ වාහශේ ඒ ට වාැඩ පිළිශවාළක් අපි ව ව ්

 ාලහ තිශබ වාහ.  

 
 ු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු  ථහ හ  ු මනි,-  

 
 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ආචහර් ; බ්සරුල ුවණවාර්ධ  මැතිු මනි, අපි 

එ ඟත්වා  ට ආවාහ, දැ ට  ථහ  ා   රුණුවාලි්ස පිටව්තාවා 

 ්සශ්ස  ැනැ කි ලහ. ඔබු මහට අවාව්ථහවාක් රු්ස හ.  ැත් ම් 

ශම්  දිගටම   වාහ. අම හප ශවා්ස  එපහ. ශනොඳත්, ශබොශනොම 

ව්ු තිත්.  

ප්ර ්  අං  3-219/'18 - (1), ගරු ජවාදය  ලි්සද ් තිව්ව 

මනතහ. 

 
 ු (වවදයස නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු  ථහ හ  ු මනි, මහ එම ප්ර  ්  අන වාහ.  

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි,  ෘෂි ර්ම, ග්රහමී  ආර්ක   ටුතු , 

පශු වම්පත් වංවාර්ධ , වාහිපමහර්ග වන ධීවාා නහ ්ල් වම්පත් 

වංවාර්ධ  අමහතයු මහ ශවානුශවා්ස මහ එම ප්ර ්  ට පිළිු ා දීම 

වඳනහ වති ශද    හල ක් ඉ් ලහ ිවටි වාහ.  
 
ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිකයෝ  කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්  අං  4 - 245/'18 - (2), ගරු පීම උද  හ්සත 

ුවණශව  ා මනතහ - [වභහ ගර්භ  ු ළ  ැත.] 

ප්ර ්  අං  5 - 336/'18 - (1), ගරු ඉෂහක් ාහුමහ්ස මනතහ - 
[වභහ ගර්භ  ු ළ  ැත.] 

ප්ර ්  අං  6 - 464/'19 - (1), ගරු අශ ෝ  ප්රි ්සත මනතහ - 
[වභහ ගර්භ  ු ළ  ැත.] 

ප්ර ්  අං  7 - 491/'19 - (1), ගරු ආ ්සද අලුත්ගමශේ 

මනතහ - [වභහ ගර්භ  ු ළ  ැත.] 
 

ශ්රී ලංකා උසසන තාක්ෂණ අධායාපන ආයතනය: 

ඩිප්කලෝමා ප්රදාකනෝත්සවය 
இலங்மக உயர் ததொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவகம்: 

டிப்மளொமொ பட்டமளிப்பு விழொ 
 SRI LANKA INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGICAL 

EDUCATION: DIPLOMA AWARDING CEREMONY  
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8.  ු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 ගා වැලසුම්, ්ලවම්පහද  වන උවව් අධයහප  

අමහතයු මහශග්ස ඇසූ ප්ර ්   - (1;: 

(අ; (i) ශ්රී ලං හ උවව ් තහක්ෂණ අධයහප  ආ ත ශේ 
(SLIATE) ඩිුශලෝමහ ප්රදහශ ෝත්වවා  ශමශතක් 
පවාත්වා  ලද වථ්හ    වාශර්ද; 

 (ii)  2017 වාර්ෂශේදී එම ඩිුශලෝමහ ප්රදහශ ෝත්වවා  
පවාත්වානු ලැබූ වථ්හ    වාශර්ද;  

 (iii) ශම් වඳනහ පසුගි  වාර්ෂශේදී එක් 
ඩිුශලෝමහධහිපශ කුණාශග්ස අ   ානු ලැබූ මුදල 
ශ ොපමණද; 

 (iv)  2017 වාර්ෂශේදී ඒ වඳනහ එක් ඩිුශලෝමහධහිපශ කුණා 
ශග්ස අ   ා  ලද මුදල ශ ොපමණද; 

 (v) ශපා වාර්ෂවාල  හලහ පනසු ම් වඳනහ ශගවීම්  ළ 
ුතු  වූබැිල්ස, මුද්  අ   ානු ලැණුවාද  2017 
වාර්ෂශේදී ශ ොමිශ්   හලහ පනසු ම් වප නු 
ලබ  ිලටත් මුද්  අ කිරීමට ශන ු වා  වාශර්ද; 

 (vi)  ශම් දක්වාහ ඩිුශලෝමහ ප්රදහශ ෝත්වවා  පැවාති 
ශ ොළස  ගා  ශවානුවාට ශ ොළඹි්ස බැනැා 
 වාහතැ්ස පනසු ම් පවාහ ශවො හගත ශ ොනැකි 
අම්පහා වාැනි රුෂ ්ා ප්රශී   ට එම උත්වවා  
රැශග   හමට ශන ු වා  වාශර්ද; 

  ්ස  එු මහ ශමම වභහවාට ද්සවා්සශ්සද? 

(ආ; ශ ොඑශව   ම්, ඒ ම්සද? 

1933 1934 

[ගරු (ආචහර් ; බ්සරුල ුවණවාර්ධ  මනතහ] 
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நகரத் திட்டமிடல், நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர்கல்வி 

அமமச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மக உயர் ததொழில்நுட்ப கல்வி 

நிறுவகத்தின் (SLIATE)  டிப்மளொமொ வழங்கும் 

விழொ இற்மறவமரயில் நடத்தப்பட்ட இடம் 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii)  2017 ஆம் ஆண்டில் மமற்படி டிப்மளொமொ 

வழங்கும் விழொ நடத்தப்பட்ட இடம் யொததன் 

பமதயும்; 

 (iii) இதற்கொக கடந்த ஆண்டில் ஒரு 

டிப்மளொமொதொொியிடமிருந்து அறவிடப்பட்ட 

பணத் ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv)  2017 ஆம் ஆண்டில் இதற்தகன ஒரு 

டிப்மளொமொதொொியிடமிருந்து அறவிடப்பட்ட 

பணத் ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (v)  முந்திய ஆண்டுகளில் மண்டப வசதிகளுக்கொக 

கட்டணம் தசலுத்த மவண்டிமயற்பட்டமமயொல், 

பணம் அறவிடப்பட்ட மபொதிலும், 2017 ஆம் 

ஆண்டில் இலவசமொக மண்டப வசதிகள் 

வழங்கப்படுகின்றமபொதுகூட பணம் 

அறவிடுவதற்கொன கொரணம் யொததன்பமதயும்; 

 (vi)  இற்மறவமரயில் டிப்மளொமொ பட்டமளிப்பு விழொ 

நடத்தப்பட்ட தகொழும்பு நகரத்திற்கு பதிலொக 

தகொழும்புக்கு தவளிமய தங்குமிட 

வசதிகமளமயனும் தபற்றுக்தகொள்ள முடியொத 

அம்பொமற மபொன்ற பின்தங்கிய பிரமதசத்திற்கு 

இவ்விழொ மொற்றப்பட்டமமக்கொன கொரணம் 

யொததன்பமதயும்; 

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of City Planning, Water Supply and 

Higher Education:   

(a) Will he inform this House -  

 (i) the place where the diploma awarding 
ceremony of the Sri Lanka Institute of 
Advanced Technological Education 
(SLIATE) was held so far;  

 (ii) the place where the diploma awarding 
ceremony of year 2017 was held;  

 (iii) the amount of money charged from a 
diploma holder in this regard last year;  

 (iv) the amount of money charged from a 
diploma holder in this regard in year 2017;  

 (v) although money was charged in previous 
years since a payment was required to book 
the hall, the reason for charging money 
even when the hall was provided free in 
year 2017; and 

 (vi) the reason for shifting the diploma awarding 
ceremony to a remote area such as Ampara, 
where lodging facilities are hard to find, 
instead of Colombo where the ceremony 
was held so far? 

(b) If not, why?    

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි,  ගා වැලසුම්, ්ලවම්පහද  වන 

උවව් අධයහප  අමහතයු මහ ශවානුශවා්ස මහ එම ප්ර ්  ට පිළිු ා 

ශද වාහ.  

(අ; (i) බණ්ඩහා හ   ්හතය්සතා වම්ම්සත්රණ  හලහවා 
(BMICH) 

 (ii) බණ්ඩහා හ   ්හතය්සතා වම්ම්සත්රණ  හලහවා 
(BMICH) 

 (iii) එක් ඩිුශලෝමහධහිපශ කුණාශග්ස රුපි ්  
4000.00  මුදලක් අ   ා ඇත. 

 (iv) එක් ඩිුශලෝමහධහිපශ කුණාශග්ස රු. 6000.00  
මුදලක් අ   ා ඇත. 

 (v) 2017 වාර්ෂශේදී බණ්ඩහා හ   ්හතය්සතා 
වම්ම්සත්රණ  හලහශේදී පවාත්වා  ලද ඩිුශලෝමහ 
ප්රදහශ ෝත්වවා  වඳනහ ශ ොමිශ්   හලහ පනසු ම් 
ලබහ දී ශ ොමැති අතා, ඒ වඳනහ                                   
රු. 3,609,669.00  මුදලක් වාැ  වී ඇත.   

 (vi) ඩිුශලෝමහ ප්රදහශ ෝත්වවා  අම්පහා ප්රශී ශේ 
පැවාැත්වීමට රැශග  ශගොව ්ශ ොමැත.   

(ආ; පැ  ශ ො ඟී. 

ගරු ම්සත්රීු මනි, අු රු ප්ර  ් තිශබ වාහ  ම් ගරු 

ඇමතිු මහට ශ ොමු  ා්ස  කිේවාහ. එු මහ පිළිු රු වප ්ස ම් 

කිේවාහ.  
 

 ු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිු මනි, ශම් ප්ර ්   ශගොඩක් පැාණි ප්ර ්  ක්. 

 ැවාත ශම් පිළිබඳවා අු රු ප්ර ්  ඇසීම ශත්රුමක්  ැනැ, දැ ට 

BMICH එශක් ශම්  පවාත්වා  නිවහ.  එ  අවාව්ථහවා  අම්පහශර් 

පවාත්වාහ තිශබ වාහ.  

ශම් අු රු ප්ර ් වාලට පිළිු රු ඇමතිවාා හශග්ස දැ ග්ස  
කි හ මම ඔබු මහශග්ස ඉ් ලහ ිවටි වාහ. පළමුවා  අු රු ප්ර ්   
ශම ත්. උවව් අධයහප  අමහතයහං    ටශත් තිශබ  ා්ශ ්ස 
ශ ොමිශ්  පවාත්වාහ ශග   නු ලබ  පහසමහලහවාලි්ස NDT 
පහසමහලහවාට -NVQ VI පහසමහලහවා- මනශපොළ ශිෂයහධහා  
රුපි ්  5,000ක් ලබහ ශද  අතශාදි, HND පහසමහලහශේ ශිෂය 
ශිෂයහවා්සට රුපි ්  1500ක් තමත් ලබහ ශද්සශ්ස. ඔබු මහ ළඟදි 
රුපි ්  1,000කි්ස වාැඩි  ළහ කි ලහ කි  වාහ. ඒත් රුපි ්  
2,500ත්. මම ඇමතිවාා හශග්ස දැ  ග්ස   ැමැතිත්, ඒ වඳනහ 
වා  පද ම ශමො ක්ද කි ලහ. ශමො ද, පහසමහලහ ශද ම NVQ 
VI.  පහසමහලහ ශද ම ා්ශේ උවව් අධයහප  අමහතයහං   
 ටශත් තිශබ්සශ්ස.  

ඊළඟට, ශදවා  අු රු ප්ර ්  . ගරු ඇමතිු මනි, HND 
ප තට 1978 අං  16 දා  ිල ්වාිලදයහල ප ශත් 118වා  
වාග්සති  නැා අශ ක් වාග්සති අදහළත් කි ලහ එහි වඳන්ස 
ශවා වාහ. ිල ්වාිලදයහල ප ශත් 118 වා  වාග්සතිශේ තිශබ්සශ්ස 
ිල ්වාිලදයහල ට ිවසු්ස බඳවාහ ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිපහද . ඒ අනුවා, 
ිල ්වාිලදයහල ප ති්ස පිළිශග  තිශබ වාහ, ිල ්වාිලදයහල ශිෂය ්සට 
ශිෂය වංගම් ඇති  ාගැනීශම්, පවාත්වාහ ශග   හශම් අත්ති ක් 
තිශබ වාහත් කි   එ . ඒ  ශලෝ ශේම තිශබ  අත්ති ක්. 
 මුත්, අදහළ හිටපු පිපපහල  හ පසුගි  වාවශර් HND එශක් by-
law එ ක් නදලහ තිශබ වාහ, ිවසු්සට ශිෂය වංගම් අත්ති  තන ම් 
 ා්ස . ඒ නිවහ මම දැ ග්ස   ැමැතිත්, ඒ  ප්රතිත්රව්ත ප ත 
 ටශත් වෑදූ එ ක්ද, එශනම  ැත් ම් හිටපු පහල  හශේ 
ශපෞීගලි  වුවාම හවා මත වෑදූ එ ක්ද, ශම්  ශවා ව්  ා්ස  
ඇමතිවාා හ  ටුතු   ා වාහද කි    හාණ . 

1935 1936 



පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳත්. ගරු ආණ්ඩු පහර් ්වාශේ ප්රධහ  වංිලධහ  ු මහ. 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි, ඒ වම්බ්සධවා ඇමතිු මහ නානහ 

එු මහට ලිඛිතවා පිළිු රු ලබහ ශද වාහ. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳත්. ශදවා  වාට . 
 

ප්ර ්  අං  4 -245/'18 -(2;, ගරු පීම උද  හ්සත 

ුවණශව  ා මනතහ 

 
හඳුනා ත් පරාවිදයාත්මක සනථාන : රිදීමාලියේද 

ප්රාකේය ය කල්කම් කකොඨාසාසය 
அமடயொளம் கொணப்பட்ட ததொல்தபொருளியல் 

இடங்கள்: ொிதிமொலியத்த பிரமதச தசயலொளர் பிொிவு 
IDENTIFIED ARCHAEOLOGICAL SITES: RIDEEMALIYADDA 

DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION  
     245/’18 

4.  ු එසන. සී.  මුතුකුමාරණ මහතා ( ු පේම උදයශ්ාන්ත 

ගුණකසේකර මහතා කවනුව ස 
(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரண - மொண்புமிகு  ஆர். எம். 

பத்ம உதயசொந்த குணமசகர சொர்பொக) 

(The Hon. S.C. Mutukumarana - on belaf of the Hon. Padma 
Udayashantha Gunasekera) 

නිවාහව, ඉදිකිරීම් වන වංව් ෘති   ටුතු  අමහතයු මහශග්ස 

ඇසූ ප්ර ්   - (2; : 

(අ; (i) බරු් ල දිවත්්රික් ශේ, ිපදීමහලි ීද ප්රහශීශී  
ශ්  ම් ශ ොට්සහව  ු ළ  පිහිටි නඳු හගත් 
පුාහිලදයහත්ම  වථ්හ  වංතයහවා නහ ඒවාහශේ  ම් 
 වාශර්ද  

 (ii)  එම ශ ොට්සහව  ු ළ  ැණීම් ශ ො ා  ලද 
එශනත්, නඳු හගත් පුාහිලදයහත්ම  වථ්හ  පිහිටහ 
තිශබ්ද   

 (iii) එශව   ම්, ඒවාහ  වාශර්ද  

 (iv) ඉනත ශ ොට්සහවශේ පිහිටි පුාහිලදයහත්ම  
වාැදගත් මක් වහිත ා්මනහ ිලනහා වංතයහවා 
ශ ොපමණද  ඒ පිළිබඳ වාහර්තහවාක් ඉදිිපපත් 
 ා්සශ්සද  

 (v)  ඉනත පුාහිලදයහත්ම  වථ්හ වාල වංාක්ෂණ 
 ටුතු  ශවානුශවා්ස ශවා්ස  ා ඇති ප්රතිපහද  
පිළිබඳ වම්පූර්ණ වාහර්තහවාක් ඉදිිපපත්  ා්සශ්සද  

  ්ස  එු මහ ශමම වභහවාට ද්සවා්සශ හිද? 

(ආ; ශ ොඑශව   ම්, ඒ ම්සද? 
 

வீடமமப்பு, நிர்மொணத்துமற மற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் 

அமமச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  பதுமள மொவட்டத்தின் ொிதிமொலியத்த பிரமதச 

தசயலொளர் பிொிவில் அமமந்துள்ள அமடயொளம் 

கொணப்பட்ட ததொல்தபொருளியல்  இடங்களின் 

எண்ணிக்மக மற்றும் அவற்றின் தபயர்கள் 

யொமவ; 

 (ii) அப்பிொிவில் அகழ்வுகள் மமற்தகொள்ளப்படொத 

எனினும், அமடயொளம் கொணப்பட்ட ததொல் 

தபொருளியல்  இடங்கள் அமமந்துள்ளனவொ; 

 (iii) ஆதமனில், அமவ யொமவ; 

 (iv) மமற்படி பிொிவில் அமமந்துள்ள ததொல் 

தபொருளியல் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த  ரஜமகொ 

விகொமரகளின் எண்ணிக்மக எவ்வளவு; அது 

பற்றிய அறிக்மகதயொன்மறச் சமர்ப்பிப்பொரொ; 

 (v) மமற்படி ததொல்தபொருளியல் இடங்களின் 

மபணல் நடவடிக்மககளுக்கொக ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ள  ஏற்பொடுகள் பற்றிய முழுமமயொன 

அறிக்மகதயொன்மற சமர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Housing, Construction and 
Cultural Affairs : 

(a) Will he  inform this House- 

 (i) the number of archaeological sites that have 
been identified in Rideemaliyadda 
Divisional Secretary's Division in Badulla 
District along with their names; 

 (ii) whether there are any archaeological sites in 
the aforesaid division which have been 
identified, but excavations have not been 
done in them; 

 (iii) if so, the aforesaid archaeological  sites; 

 (iv) the number of Rajamaha Viharas in the 
aforesaid division which have an 
archaeological value; whether a report of 
them will be submitted; and 

 (v) whether a detailed report of the allocations 
made for the conservation activities of the 
aforesaid archaeological sites will be 
submitted? 

(b) If not, why? 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි, නිවාහව, ඉදිකිරීම් වන වංව් ෘති  

 ටුතු  අමහතයු මහ ශවානුශවා්ස මහ එම ප්ර ්  ට පිළිු ා 

සභා ත*  ා වාහ. 
 

* සභාකම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ; (i) 20. 

  වථ්හනී   හමහවාලි  ඇමුණුම 01හි* දැක්ශේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඇමුණුම 02හි* දැක්ශේ. 

 (iv) 01 

  ඇමුණුම 03හි* දැක්ශේ. 

 (v) 2019 වාර්ෂ  වඳනහ වංාක්ෂණ  ටුතු  ශවානුශවා්ස 
ප්රතිපහද  ශවා්ස ා ශ ොමැත. ශමම වථ්හ   ලහප භහා 
නිලධහිප්සශේ අධීක්ෂණ   ටශත්  ඩත්ු   ටුතු  
ිවරු ාමි්ස පවාත්වාහශග   නු ලැශබ්. 

(ආ; අදහළ ශ ොශේ. 

1937 1938 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්  අං  5 -336/'18 -(1;, ගරු ඉෂහක් ාහුමහ්ස මනතහ 
 

 ු චමින්ද වි කේසරි මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු  ථහ හ  ු මනි, ගරු ඉෂහක් ාහුමහ්ස මනතහ ශවානුශවා්ස 

මහ එම ප්ර ්   අන වාහ. 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි, අභය්සතා නහ ව්වාශී   ටුතු  වන 

පළහත් වභහ නහ පළහත් පහල  අමහතයු මහ ශවානුශවා්ස එම 

ප්ර ්  ට පිළිු ා දීම වඳනහ වති ශද    හල ක් ඉ් ලහ ිවටි වාහ. 
 

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිකයෝ  කරන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

පානීය ජල  ැ ලුව : පත්තලම දිසනත්රික්කය 
 குடிநீர்ப் பிரச்சிமன: புத்தளம் மொவட்டம்  

DRINKING WATER PROBLEM: PUTTALAM DISTRICT  
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6.  ු කංචන විකේකසේකර මහතා ( ු අකශ්ෝක ප්රියන්ත 
මහතා කවනුව ස 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர - மொண்புமிகு அமசொக்க 

பிொியந்த சொர்பொக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera - on behalf of the Hon. 
Ashoka  Priyantha) 

 ගා වැලසුම්, ්ලවම්පහද  වන උවව් අධයහප  

අමහතයු මහශග්ස ඇසූ ප්ර ්   - (1; : 

(අ; (i) පුත්තලම දිවත්්රික් ශේ පහනී  ්ල ගැටලුවාට 
මුහුණ පහ ිවටි  පවු්  වංතයහවා ශ ොපමණද  

 (ii) එම පවු්  පදිංචි ග්රහම නිලධහිප වාවම්වාල  ම් 
 වාශර්ද  

  (iii) පහනී  ්ල ගැටලුවාට ිලවඳුම් ලබහදීම වඳනහ 
"පුත්තලමට  ශවාෝද ” වාැඩ පිළිශවාළ  ටශත් 
ශග  ඇති පි වාා  වාශර්ද  

  (iv) එම වායහපෘති   ටශත් ශම් වා ිලට පුත්තලම 
දිවත්්රික් ශේ පහනී  ්ල පනසු ම් ලබහ දී ඇති 
පවු්  වංතයහවා ග්රහම නිලධහිප වාවම් අනුවා  වාශර්ද  

  (v) පුත්තලම දිවත්්රික් ශේ පහනී  ්ල ගැටලුවා 
ිලවඳීමට අමහතයහං   ගනු ලබ   පි වාා  වාශර්ද   

  ්ස  එු මහ ශමම වභහවාට ද්සවා්සශ හිද? 

(ආ; ශ ොඑශව   ම්, ඒ ම්සද? 
 

நகரத் திட்டமிடல், நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர்கல்வி 

அமமச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) புத்தளம் மொவட்டத்தில் குடிநீர் பிரச்சிமனமய 

எதிர்மநொக்கியுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்மக 

யொது என்பமதயும்; 

 (ii)  அக்குடும்பங்கள் வதியும் கிரொம அலுவலர் 

பிொிவுகளின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii)  குடிநீர் பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு கொண்பதற்கொக 

"புத்தளத்திற்கு உதயம்" மவமலத்திட்டத்தின் கீழ் 

எடுத்துள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iv)  மமற்படி கருத்திட்டத்தின் கீழ் இன்றளவில் 

புத்தளம் மொவட்டத்தில் குடிநீர் வசதி 

வழங்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்மக 

கிரொம அலுவலர் பிொிவு வொொியொக யொது 

என்பமதயும்; 

 (v)  புத்தளம் மொவட்டத்தில் குடிநீர் பிரச்சிமனக்குத் 

தீர்வு கொண்பதற்கொக அமமச்சு எடுக்கவிருக்கும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked  the Minister of City Planning, Water Supply 
and Higher Education : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of families in Puttalam District 
that are faced with the problem of drinking 
water; 

 (ii) the names of the Grama Niladhari divisions 
in which such families live; 

 (iii) the steps taken under the project named 
“Puttalamata Navodaya’’ to provide 
solutions to the problem of drinking water; 

 (iv) the number of families that has been 
provided with drinking water facilities by 
now under the aforesaid project on the 
basis of Grama Niladhari divisions in 
Puttalam District; and 

 (v) the steps that will be taken by the Ministry 
to resolve the issue of drinking water in 
Puttalam district? 

(b)  If not, why? 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි,  ගා වැලසුම්, ්ලවම්පහද  වන 

උවව් අධයහප  අමහතයු මහ ශවානුශවා්ස මහ එම ප්ර ්  ට පිළිු ා 

සභා ත*  ා වාහ. 
 

* සභාකම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ; (i) පුත්තලම දිවත්්රික්   ු ළ පවු්  117,475ක් පහනී  ්ල 
ගැටලුවාට මුහුණපහ ිවටී. 

 (ii) එම පවු්  පදිංචි ප්රහශීශී  ශ්  ම් ශ ොට්සහව ගණ  නහ 
ග්රහම නිලධහිප වාවම් ගණ   

  ඇමුණුම 1** වන වාුව අං  1.1** මින්ස දක්වාහ ඇත. 

 (iii) "පුත්තලමට  ශවාෝද " වාැඩ පිළිශවාළ  ටශත්, ්හති  
්ලවම්පහද  නහ ්ලහපවාන  මණ්ඩල   ටශත් ්ල 
වායහපෘති ක් ක්රි හත්ම  ශ ොශේ. 

 (iv) අදහළ ශ ොශේ.  

1939 1940 

————————— 
**  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 



පහර්ලිශම්්සු වා 

 (v) පුත්තලම දිවත්්රික් ශේ පහනී  ්ල ගැටලුවා ිලවඳීම වඳනහ 
ශග  ඇති පි වාා පනත වාුව මින්ස දක්වාහ ඇත. 

  ්හති  ්ලවම්පහද  නහ ්ලහපවාන  මණ්ඩල  

  1.2 වාුවවා** - දැ ට ක්රි හත්ම  වා  ්ලවම්පහද  ක්රම 

  1.3 වාුවවා** - ඉදි ාමි්ස පවාති  වායහපෘති 

  1.4 වාුවවා** - ශ ෝජිත ්ලවම්පහද  වායහපෘති 

  ්හති  ප්ර්හ ්ල වැපුතම් ශදපහර්තශම්්සු වා 

  1.5 වාුවවා** - ක්රි හත්ම  කිරීමට නි මිත ්ලවම්පහද  
වායහපෘති 

(ආ; අදහළ ශ ොශේ. 
 

 
මහනුවර දිසනත්රික්කකේ ප ස සම්පත් සංවර්ධානය :  

ක්රියාමාර්  
கண்டி மொவட்டத்தின் கொல்நமட அபிவிருத்தி: 

நடவடிக்மக  
LIVESTOCK DEVELOPMENT IN KANDY DISTRICT: MEASURES 

TAKEN 
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7.  ු එසන. සී. මුතුකුමාරණ මහතා ( ු ආනන්ද 

අලුත් මකග්  මහතා කවනුව ස 
(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரண - மொண்புமிகு ஆனந்த 

அலுத்கமமக சொர்பொக)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana - on behalf of the Hon. 
Ananda Aluthgamage) 
 ෘෂි ර්ම, ග්රහමී  ආර්ක   ටුතු , පශු වම්පත් වංවාර්ධ , 

වාහිපමහර්ග වන ධීවාා නහ ්ල් වම්පත් වංවාර්ධ  අමහතයු මහශග්ස 

ඇසූ ප්ර ්   - (1; : 

(අ; (i) මනනුවාා දිවත්්රික් ශේ පශු වම්පත්  ටුතු වාල 
ශ දී ිවටි  ශගොවී්ස වංතයහවා ශ ොපමණද  

 (ii) එම දිවත්්රික් ශේ පශු වම්පත් වංවාර්ධ   වඳනහ 
දැ ට ශග  ඇති පි වාා  වාශර්ද  

 (iii) පශු වම්පත් වංවාර්ධ   ටුතු වාල නි ැලි 
නිලධහිප්ස ාහ් හිප  ටුතු  ිවරු කිරීශම්දී ිලිලධ 
බහධහවා්සට මුහුණශද  බවා ද්සශ්සද  

 (iv) මනනුවාා දිවත්්රික් ශේ පශු වම්පත් වංවාර්ධ   
වඳනහ ගනු ලබ  ක්රි හමහර්ග  වාශර්ද  

  ්ස  එු මහ ශමම වභහවාට ද්සවා්සශ හිද? 

(ආ; ශ ොඑශව   ම්, ඒ ම්සද? 
 

கமத்ததொழில், கிரொமியப் தபொருளொதொர அலுவல்கள், 

கொல்நமட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொழில் 

மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி அமமச்சமரக் மகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) கண்டி மொவட்டத்தின் கொல்நமட வளர்ப்பு  

நடவடிக்மககளில் ஈடுபட்டுள்ள விவசொயிகளின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) மமற்படி மொவட்டத்தில் கொல்நமட வளர்ப்மப 

மமம்படுத்துவதற்கொக தற்மபொது மமற்தகொண் 

டுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) கொல்நமட மமம்பொட்டில் ஈடுபட்டுள்ள 

அலுவலர்கள் கடமமகமள மமற்தகொள் 

ளும்மபொது பல்மவறு தமடகமள எதிர்மநொக் 

குகின்றொர்கள் என்பமத அவர் அறிவொரொ 

என்பமதயும்; 

 (iv) கண்டி மொவட்டத்தில் கொல்நமட வளர்ப்மப 

மமம்படுத்துவதற்கொக மமற்தகொள்ளும் நடவடிக் 

மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Agriculture, Rural Economic 
Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of farmers engaged in livestock 
activities in the District of Kandy; 

 (ii) the measures hitherto taken with a view to 
uplifting the livestock  activities of the said 
district; 

 (iii) whether he is aware that the relevant 
officers face various obstacles when 
rendering their official duties; and 

 (iv) the measures that will be taken to improve 
livestock development in the District of 
Kandy? 

(b)  If not, why? 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි,  ෘෂි ර්ම, ග්රහමී  ආර්ක   ටුතු , 

පශු වම්පත් වංවාර්ධ , වාහර්මහර්ග වන ධීවාා නහ ්ල් වම්පත් 

වංවාර්ධ  අමහතයු මහ ශවානුශවා්ස මහ එම ප්ර ්  ට පිළිු ා 

සභා ත*  ා වාහ. 
 

* සභාකම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ; (i) 36,129 (තිවන් දනව ්එ ිව  ිලිව වා ත්; 

 (ii) ශම් වා  ිලට පනත වඳන්ස වායහපෘති ක්රි හත්ම   ාමි්ස 
පවා ම. 

* උවව ්ආාශේ වාැවි්ව පැටවු්ස සුලභ කිරීම අාමුණ  ා  
එළ ගවා අභි්   ශගොිලපළවා්  පිහිව,වීම. 

* වාහණි් ශගොිලපළ වඳනහ අවා ය එළු පැටවු්ස සුලභ කිරීම 
අාමුණ  ා එළු අභි්   ශගොිලපළවා්  පිහිව,වීම. 

* දි ා කිිප නිෂ්පහද   ඉනළ  ැංවීම අාමුණු  ා වාහණි් 
මට්ටශම් ගවා පහල  වායහපෘති ක්රි හත්ම  කිරීම. 

* වු ්සශේ ආා  උවව ් කිරීම වඳනහ  ෘත්රිම ිවංච  
 ටුතු  වායහුත කිරීම. 

* වත්ත්වා ශපෝෂණ  ඉනළ  ැංවීම වඳනහ තෘණ වංවාර්ධ  
වායහපෘති ක්රි හත්ම  කිරීම. 

* ග්රහමී  ් තහවාශේ ශපෝෂණ තත්ත්වා  ඉනළ  ැංවීම 
අාමුණු  ා ගෘනහශ්රිත කුණාකුණාළු පහල  වාැඩවටන්ස 
ක්රි හත්ම  කිරීම. 

 (iii) නිලධහිප හිඟ ම වන ප්රමහණවාත් ආ හාශ ්ස ප්රවාහන  
පනසු ම් වප හදීමට ශ ොනැකි වීම මත ාහ් හිප  ටුතු  ිවරු 
කිරීශම්දී නිලධහිප්සට අපනසු ම් තිශබ  බවා නඳු හශග  
ඇත. 

  ශමම බහධහවා්ස මඟනාවාහ ගැනීම වඳනහ පශු ජවාදය 
නිලධහිප්ස ඇු ළු නිලධහිප්ස බඳවාහ ගැනීශම්  ටුතු  වන 
ප්රවාහන  නහ  හර් හල පනසු ම් වාැඩිදිුතණු කිරීශම්  ටුතු  
ිවරු ාමි්ස පවා ම. 

1941 1942 

[ගරු ග ්සත  රුණහතිල  මනතහ] 

————————— 
**  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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 (iv) ශර්ඛී  අමහතයහං  නහ මධයම පළහත් වභහ ප්රතිපහද  
ශ ොදහගනිමි්ස මධයම පළහත් වත්ත්වා නිෂ්පහද  නහ ශවෞතය 
ශදපහර්තශම්්සු වා නහ ඒ හබීධවා උවව ් ආාශේ වාැවි්ව 
පැටවු්ස සුලභ කිරීම අාමුණ  ා එළ ගවා අභි්   
ශගොිලපළවා්  පිහිව,වීම, වාහණි් ශගොිලපළ වඳනහ අවා ය එළු 
පැටවු්ස සුලභ කිරීම අාමුණ  ා එළු අභි්   
ශගොිලපළවා්  පිහිව,වීම, දි ා කිිප නිෂ්පහද   ඉනළ  ැංවීම 
අාමුණු  ා වාහණි් මට්ටශම් ගවා පහල  වායහපෘති 
ක්රි හත්ම  කිරීම, වු ්සශේ ආා  උවව ්කිරීම වඳනහ  ෘත්රිම 
ිවංච   ටුතු  වායහුත කිරීම, වත්ත්වා ශපෝෂණ  ඉනළ 
 ැංවීම වඳනහ තෘණ වංවාර්ධ  වායහපෘති ක්රි හත්ම  කිරීම 
වන ග්රහමී  ් තහවාශේ ශපෝෂණ තත්ත්වා  ඉනළ  ැංවීම 
අාමුණු  ා ගෘනහශ්රිත කුණාකුණාළු පහල  වාැඩවටන  ක්රි හත්ම  
කිරීම. වත්ත්වා පහල   පිළිබඳ ශගොවී්සශේ දැනුම දිුතණු 
කිරීම අාමුණ  ා ශගොිල පුහුණු වාැඩවටන්ස ආදි  මනනුවාා 
දිවත්්රික්   ු ළ ක්රි හත්ම   ාමි්ස පවා ම. 

(ආ; අදහළ ශ ොශේ. 
 

 

 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිලවර්්  ප ත් ශ ව,ම්පත - 2019,  හා  වභහ අවාව්ථහවා. 

 
විසර්ජන පනත් කකටුම්පත, 2019 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2019 
APPROPRIATION BILL, 2019 

 

   කාරක සභාකේදී තවදුර ත් සලකා බලන ලදී.-  

[ප්ර තිය: මාර්තු 23] 

[ ු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் மமலும் ஆரொயப்தபற்றது.-  

[மதர்ச்சி: மொர்ச் 23] 

[மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமம வகித்தொர்கள்] 
 

Considered further in Committee-  
[Progress: 23rd March] 

[HON. SPEAKER in the Chair.] 
 

114 වන ය ර්ෂය.-  ප්රවාහන හා සවිල් ගුවන්කසේවා අමාතයවරයා 
 

01 වා  වාැඩවටන .- ශමශනුතම් වාැඩවටන  - පු ාහවාර්ත  ිල දම, 
රු. 298,350,000 

 

தமலப்பு 114. -  மபொக்குவரத்து மற்றும்  சிவில் விமொனச் 

மசமவகள் அமமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 298,350,000 
 

HEAD 114.- MINISTER OF TRANSPORT AND CIVIL AVIATION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 298,350,000 

 

176 වන ය ර්ෂය.-  වරාය හා නාවික ක යුතු සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධාන අමාතයවරයා 
 

01 වා  වාැඩවටන .- ශමශනුතම් වාැඩවටන  - පු ාහවාර්ත  ිල දම, 
රු. 311,000,000 

 

தமலப்பு 176.- துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அமமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 311,000,000 
 

HEAD 176.- MINISTER OF PORTS AND SHIPPING AND 
SOUTHERN DEVELOPMENT 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 311,000,000 

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පළමුවාැනි උපශ් ත   ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ 

අමහතයහං  , ශීර්ෂ අං  114, 306 වන 307. වාාහ  නහ  හිල  

 ටුතු  වන දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං  , ශීර්ෂ අං  176  

වල හ බැලීම පූර්වා භහග 10.00 ිවට අපාභහග 12.30 දක්වාහ වන 

අපා භහග 1.00 ිවට අපා භහග 7.00 දක්වාහ. 

 පහ නැරීශම් ශ ෝ් හවා, ගරු  ංච  ිලශේශව  ා ම්සත්රීු මහ. 
 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු වභහපතිු මනි, "2019 ිලවර්්  ප ත් ශ ව,ම්පශතහි 

 හා  වභහ අවාව්ථහශේදී අද ිලවාහද ට ගැශ   අමහතයහං  නහ 

ඒවාහ  ටශත් ඇති අනිකුණාත් ශදපහර්තශම්්සු  නහ ආ ත වාලට 

අදහළ අං  114, 306, 307 නහ 176 දා  වාැ  ශීර්ෂ ්සශග්ස 

වහම්ප්රදහ හනුූලලවා එක් එක් වාැඩවටන්සහි ිව ලුම පු ාහවාර්ත  

ිල දම් නහ මූලධ  ිල දම් රුපි ්  10කි්ස  පහ නැිප  ුතු  " ත් 

මම ශ ෝ් හ  ාමි. 
 

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ මැතිු මහ. 
 

[පූ. භහ. 9.54] 
 

 ු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගරු වභහපතිු මනි, ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ 

අමහතයහං ශේ වාැ  ශීර්ෂ  පිළිබඳවා අදනව් කිහිප ක් ඉදිිපපත් 

කිරීමට අවාව්ථහවා ලබහදීම පිළිබඳවා මහ ඉතහමත්ම ව්සශතෝෂ 

ශවා වාහ. මශග්ස පසුවා ශම් ිලෂ   භහා ගත් අශු මිත්ර අර්ුන  

ාණු ංග අමහතයු මහටත්, මහ වමඟ දීර්   හල ක් එම 

අමහතයහං ශේ ඉතහම වනශ ෝ ගශ ්ස  ටුතු   ාමි්ස ප්රවාහන  

ක්ශෂ ත්ර  වඳනහ ලබහ ශද්ස  පුළුවා්ස උපිපම වනශ ෝග  ලබහ 

රු්සනු අශ ෝක්  අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහටත්, ශම් ක්ශෂ ත්ර  

ඉදිිප ට ශග   ෑමට අවා ය  ටුතු  කිරීම වඳනහ මශේ 

ශුභහශිංව  පළමුශවා්සම පළ  ා්ස  මහ  ැමැතිත්. පහසලී 

චම්පි  ාණවා  ඇමතිු මහ ශම් වභහශේ ඉ්ස වාහ. Megapolis 

and Western Development Ministry එ ත් වමඟ ශම් වායහපෘති 

ක්රි හත්ම  කිරී ශම්දී එු මහ ම හ දර්   කි්ස ුතු වා අපත් වමඟ 

ඉතහම වනශ ෝගශ ්ස වාැඩ  ටුතු   ළහ. මහ එු මහටත් ශුභ 

පත වාහ. අලුත් අමහතයවාා හ වමඟත් වනශ ෝගශ ්ස  ටුතු  

 ාමි්ස ශම් ාශට් තිශබ  දැවාැ්සත ප්ර ්   ිලවඳීම වඳනහ දහ   

වා  ශලවත් මහ එු මහශග්ස ඉ් ලහ ිවටි වාහ.  

ගරු වභහපතිු මනි, අශු වංචහා   ර්මහ්සත  වඳනහ 

අති ත්්සම වාැදගත් වා  ව්ථහ  ක් තමත්  ව, හ   ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ.  ව, හ   ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ වම්බ්සධශ ්ස අපට 

අභිශ ෝග ාහශි  ට මුහුණ ශද්ස ට ිවරු වුණහ. වංචහා  

වායහපහාශේ වාර්ධ  ත් වමඟම  ව, හ   ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ 

නානහ වාැඩි වාැඩිශ ්ස වංචහා   ්ස පැමිණීමට පට්ස ගත්තත්, ඒ 

වඳනහ අවා ය ඉඩ  ඩ පනසු ම් වප හ දීමට අපට නැකි හවාක් 

තිණුශණ්  ැනැ. එම නිවහ අපට ශ ටි  හලී  වාැඩ  ටුතු  ාහශි ක් 

ිවීධ  ා්ස ට ිවරු වුණහ. එවාැනි වාැඩ  ටුතු  ාහශි ක් අප ිලිව්ස 

ඉෂ්ට  ළහ පමණක් ශ ොශවාත්,  ව, හ   ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ 

සුාක්ෂිත ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් බවාට පත් කිරීම වඳනහ අවා ය  වා 

තහක්ෂණි  ආම්ප්ස  ිව ් ලක්ම පහශන  එහි විල  ළහ. ඒ අනුවා 

 ව, හ   ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ශලෝ ශේ ඉතහම ඉනළ මට්ටශම් 

1943 1944 



පහර්ලිශම්්සු වා 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් බවාට පත් කිරීමට අපට පුළුවා්ස ම ලැණුණහ. 

ඒ වම්බ්සධශ ්ස ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  තහක්ෂණි  නිලධහිප්ස 

ඇු ළු ිව ලුශද හටම මහශේ ව්ු ති  පුද  ා්ස ට  ැමැතිත්. ඉතහ 

ශ ටි  හල ක් ු ළදී අපට ඒ වාැඩ  ටුතත්ත ඉෂ්ට  ා්ස   

පුළුවා්ස වුණහ.  

ගරු වභහපතිු මනි, ඒ වාහශේම ිලශ  ෂශ ්ස ICAO වංිලධහ   

මින්ස අපට අ ු රුදහ   දැ්සවීමක්  ාලහ තිණුණහ, අශු ුවවා්ස 

ගම්ස පථ  අවුරුරු 20 ට වාඩහ පැාණිත්, එ  නි මිත ප්රමිති ට 

 ැනැත් කි ලහ. එම ුවවා්ස පථශේ අලුත්වාැඩි හවා මුලදී 

ඇශමිප හනු ශඩොලර් මිලි   89 ට තක්ශව රු  ාලහ තිණුශණ්.  

 මුත් මට පුළුවා්ස වුණහ, අශු නිලධහිප්සශේ වනශ ෝග ත් ඇතිවා 

පහාදෘ යභහවා කි්ස ුතු වා ශට්සඩර්  ාලහ ඇශමිප හනු ශඩොලර් 

මිලි   47කි්ස, ඉතහම උවව් මට්ටමකි්ස  -මහව ු  ක් වාැනි ශ ටි 

 හල ක් පමණක් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ වාවහ තබලහ- නිම කිරීමට. 

ඒ නිවහ තවා අවුරුරු 20ක් දක්වාහ කිිවම ප්ර ්  ක්  ැු වා ුවවා්ස 

 හ හ බැව්වවීමට පමණක් ශ ොශවාත්, A320,   A380 වාහශේ ිල හල 

ුවවා්ස  හ හ පවාහ බැව්වවීමටත් පුළුවා්ස ආ හා ට අපි එම ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ ව ව්  ා තිශබ වාහ.  මුත්, ුවවා්ස ශතොව,ප ශළ  අපට 

ප්රධහ  ප්ර ්  ක් තිශබ වාහ. JICA ආ ත ශ ්ස අපට ලැණුණු 

මුදලි්ස second terminal එ  නදහග්ස  අපට බැිප වුණහ. ඒ  

අශු වාැරැීදක් ශ ොශවාත්. ිලශ  ෂශ ්සම ්ප්ස ා්  අපට ණ  

ශද  ශ ොට ශ ෝසශීිව ඇු වාත් ශද්සශ්ස. ඒ ශ ෝසශීිව තමත් 

්පහ ශේ අ ම ඒ වාැශේ   ා්ස  ඕ ෑ කි   එ . එතශ ොට 

්පහ ශේ අ  අතශර් ිලතාත් ඒ  ශට්සඩර්  ා්ස  පුළුවා්ස 

ශවා්සශ්ස. ඉති්ස, ශට්සඩර්  ාපු උදිල  ශට්සඩර්  ළහ. ශට්සඩර් 

වාටි හ ම බල  ශ ොට එ  ඉංජිශ්සරු ඇව්තශම්්සු වාට වාඩහ 

ිව  ට 47ක් වාැඩිත්. ඉති්ස, අපට ඒ  ප්රදහ    ා්ස  

පුළුවා්ස මක්  ැනැ. ප්රදහ    ළහ  ම් මටත් FCID එ ට  ්ස  

ශවා වාහ, මශේ නිලධහිප්සටත් FCID එ ට  ්ස  ශවා වාහ. අපට 

 ැවාත පහර්ලිශම්්සු වාට එ්ස  ලැශබ්සශ්සත්  ැනැ. ඒ නිවහ අපි 

JICA ආ ත  ට කිේවාහ, ශම් ක්රම  වාැරැදිත් කි ලහ. අපි ඒ ගැ  

 ථහ  ළත්, අපට ඔවු්සශග්ස කිිවම වනශ ෝග ක් ලැණුශණ් 

 ැනැ. ඒ අ  මව් ාහත්තලම ඉ් ල වාහ. මම කිේවාහ, ශම්  වාැරැදිත්, 

ශම් ාශට් නීති රීති අනුවා අපට ශම්   ා්ස  පුළුවා්ස මක්  ැනැ 

කි ලහ. තවාමත් ඒ ප්ර ්   ිලවිලලහ  ැනැ. එම ප්ර ්   ිලවඳහ 

ග්ස ට ඇමතිු මහට ශලොකුණා අභිශ ෝග ක් තිශබ වාහ. එක්ශ ෝ, 

අපි ශවා ත් තැ කි්ස ණ  මුදලක් ග්ස  ඕ ෑ. එශනම  ැත් ම් 

එම ණ  මුදල අශු ාශට් නීති ට අනුවා ිල දම්  ාලහ second 

terminal එ  නද්සශ්ස ශ ොශනොමද කි ලහ ශවො හ බල්ස  ඕ ෑ. 

ශමවාැනි ප්ර ් වාලදී ශවා ත් ාටවා්  මුහුණ දීලහ තිශබ්සශ්ස 

ශ ොශනොමද කි ලහ මම  ් ප හ  ළහ. ශලෝ ශේ ශබොශනෝ 

ාටවා් වාල temporary terminals, ඒ කි ්සශ්ස අවුරුරු 10ක්, 12ක් 

තබහ ග්ස  පුළුවා්ස තහවා හලි  terminals නදලහ තිශබ වාහ. ඒවාහ 

අවුරුරු 25ක් ිලතා තිශබ වාහ. නිලධහිප  ණ්ඩහ මක්  වාලහ, ශම් 

පිළිබඳ අධය     ාලහ temporary terminal එ ක්  අශු 

ව් ලිවාලි්ස නද්ස  මම  ටුතු   ළහ. ඒ පිළිබඳ ිව ලු  ටුතු  

අවාව්ස වුණහ.  මුත් ශ ෝසත්රහත් රුවා්ස ශදශදශ කුණාශේ 

ප්ර ්  ක් නිවහ, ඔවු්ස දැ ට Supreme Court එ ට ගිහි්ස 

තිශබ වාහ. මශේ මත   ම්, Supreme Court එශක්  ඩුවා ඉතහ 

ඉක්මනි්ස ඉවාා  ාලහ, ඒ   ශළොත්  මහව  වා ක් ඇු ළත තවාත් 

මිලි   10 ට ඉ්ස  පුළුවා්ස terminal එ ක් අපට නද්ස  

පුළුවා්ස කි   එ ත්. JICA එ  ශ ොශනොම පට්ස ගත්තත්,  තවා 

අවුරුරු නතාක්   වාහ ශම් ශගොඩ ැිනලි නදලහ  ඉවාා  ා්ස . 

එතශ ොට අශු තදබද  තවා තවාත් වාැඩි ශවා වාහ. ශම්ස  ශම් 

අභිශ ෝග   වා ඇමතිු මහට තිශබ වාහ.  වා ඇමතිු මහ ඒ පිළිබඳ 

 ් ප හ  ාලහ ඉතහ ඥ හ්සිලත පි වාාක් ගනිත් කි හ මහ ිල ්වාහව 

 ා වාහ. ඒ වාහශේම මම කි ්ස ට  ැමැතිත්, අපි ශම් ආ ත   

ආාක්ෂහ කිරීම වඳනහ අවා ය වාැඩ  ටුතු    ළහ. 2015 වාර්ෂශේ 

මම ශම් ආ ත   භහා ග්ස ශ ොට අශු වම්පූර්ණ ආදහ ම 

රුපි ්  ියලි   15ත්. බරු ශගවූ පසු ඉතිිප වුශණ් රුපි ්  මිලි   

816ත්.   මුත් ශම් වා  ිලට ආදහ ම රුපි ්  ියලි   25 

ඉක්මවාලහ, ලහභ  රුපි ්  ියලි   15 ඉක්මවාලහ තිශබ වාහ. එම 

නිවහ අපි ඔබු ම්සලහට  ාශග   ෑමට  ලහභ උපදවා , මුද්  

තිශබ  ආ ත  ක් දහ හද  ා රු්ස හ. ඒ නිවහ ඉදිිප වාැඩ  ටුතු  

කිරීමට කිිවම අපනසුතහවාක් ඇති වා්සශ්ස  ැනැ. අපි  ශමවාැනි 

ආදහ මක් ලැණුශේ මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ වඳනහ ශගිල  ුතු  

ණ  වාහිප   වන එහි පහඩුවා ශගවාලහ අවාව්ස වුණහට පසුවාත්. 

එශව ම තවාත්  රුණක් කි ්ස  ඕ ෑ. මඩ ළපුවා ුවවා්ස 

ශතොව,පල ව ව්  ාලහ ශද්ස  අපට පුළුවා්ස වුණහ .  

ාත්මලහ  ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  ිල හල ඉඩ ප්රමහණ ක් ුවවා්ස 

නමුදහවා ිලිව්ස අ් ලහශග  තිණුණහ. ශම් පිළිබඳවා වහ ච්කහ වාට 

ගණ හවාක්ම ති ලහ ශබොශනොම අමහරුශවා්ස ඒ ප්ර ්   ිලවඳහ 

ගත්තහ. වාර්තමහ  ුවවා්ස නමුදහපතිු මහට මශේ ව්ු ති  පුද 

 ා්ස   ැමැතිත්. එු මහ ඉතහම ප්රහශ ෝගි  ශලව ශම් ගැ  

 ් ප හ  ාලහ අපිත් වමඟ වනශ ෝගශ ්ස  ටුතු   ාලහ, අපට 

අක් ා 25  පමණ ඉඩම් ප්රමහණ ක් මුදහ නැිප හ. ඒ අනුවා දැ්ස 

ාත්මලහ  ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  වංවාර්ධ   වඳනහ දැවාැ්සත 

මුදලක් අපි ිල දම්  ාලහ, ඒ වංවාර්ධ    ටුතු   ාශග    වාහ.  

ශම්  හාණ  පිළිබඳවාත්  ිලශ  ෂශ ්සම කි ්ස ට ඕ ෑ. අපි 

Air Traffic Management System එ ක් විල  ළහ. ADS-B 

system එ ක් විල  ළහ. Aeronautical Information 

Management systems විල  ළහ. එපමණක් ශ ොශවාත්, Airport 

එ ට අඩුවා තිණුණු hotel එ ක් වඳනහ ශපෞීගලි  අං  ත් වමඟ 

ඒ හබීධ ශවාලහ ඉතහම වාහිවදහ   ශ ෝසශීිව මත එම hotel එ  

නද්ස ට අවා ය ඉඩ ඩ ලබහ දීලහ, දැ්ස ඒ  ටුතු   ාශග  

  වාහ. ඒ  නිවහ අපට ිල හල දිුතණුවාක් ඇති  ා ග්ස  පුළුවා්ස 

වුණහ. ඒ වාහශේම අපි   solar power system එ ක් විල  ා්ස  

 ටුතු   ළහ.  

ගරු වභහපතිු මනි, එපමණක් ශ ොශවාත්. ශම් ආ ත ශේ 

ුවණහත්ම භහවා  රැ  ගත ුතු  නිවහ ශී පහල  වුවාම හවා්ස මත 

එ  එක්ශ  හ බඳවාහ ගැනීශම් වං ් පශ ්ස ශතොාවා මම ිලශ  ෂ 

අධය   ක්  ාලහ SLIDA ආ ත   මින්ස ශද  ලද 

මඟශප්සවීම්  ටශත් පමණක්ම ශම් ආ ත   වඳනහ ශව වා  - 

ශව ිල හවා්ස බඳවාහ ගැනීශම් ක්රමශේද ක් ව ව්  ළහ. ඒ වාහශේම 

Airport  එශක් තිණුණු ිල හල ප්ර  ් ක් තමත්, ආගම  නහ ිලගම  

අං  ්ස වමඟ තිණුණු ප්ර ්    ආගම  නහ ිලගම  නිලධහිප්සශේ 

තිණුණු අඩුවා. ඒ පිළිබඳවා මම  ැිය ට් මණ්ඩල  ු ළ ිලශ  ෂ 

නඬක්  ඟලහ ආගම  නහ ිලගම  නිලධහිප්ස ිල හල ප්රමහණ ක් 

බඳවාහ ගත්තහ. එපමණක් ශ ොශවාත්, ිවංේපූරුවා වාැනි ාටවාල 

තිශබ  e-gate system එ  ඇති  ා්ස ත්  ටුතු  ව ව්  ළහ. 

Passport  එ  ති ලහ එළි ට එ්ස  පුළුවා්ස. එිලට, ආගම  නහ 

ිලගම  නිලධහිපශ ක් අවා ය  ැනැ. ඒ වඳනහ අවා ය tender 

procedure  එ   මම  ලැනැව්ති  ාලහ ආශේ.   අශු වාර්තමහ  

ඇමතිු මහ එ  ඉක්මනි්ස ක්රි හත්ම   ශළොත්       

එ හර්ශපෝට්  එශක් තිශබ   congestion  එ  ශගොඩක් අඩු 

 ා්ස ට පුළුවා්ස. එ  අතයවා යත්.  

එ හර්ශපෝට්  එශක් තිණුණු ශපොරු පනසු ම් පිළිබඳ ප්ර ්  

ගැ ත් මම   කි ්ස ට ඕ ෑ.  පුළුවා්ස තාම් රුාට ඒ වඳනහ අවා ය 

වාැිවකිළි  ැිවකිළි පනසු ම්  අ්සතර් ්හති  ප්රමි ම්ස අනුවා  ව වහ 

දීමට අපට පුළුවා්ස වුණහ.  දැ ට තිශබ  තදබද  අනුවා ිව  ට 

ිව  ක්ම ් තහ අශුක්ෂහවා්ස අනුවා ශම   ා්ස ට බැිප  ශවාත්. 

1945 1946 

[ගරු නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ  මනතහ] 
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ශ ශව  ශනෝ ශම්  second terminal  එ ත් නදහ ශග ,  temporary 

terminal  එ   නදහ ගත්ශතොත් අපට ශම් ප්ර ්  වඳනහ ිලවරුමක් 

ලැශබ්ිල කි හ  මම ිල ්වාහව  ා වාහ. 

ඊළඟට, Airport  ගැ    ථහ  ා ශ ොට  මම ශම්  හාණ  

ගැ ත් කි ්ස ට  ැමතිත්.  ිලශ  ෂශ ්සම  අශු ාශට් තිණුණු 

ආාක්ෂ  තත්ත්වා  අනුවා,  අශු එ හර්ශපෝට්ව්වාල    හර්  

භහා ්ස වඳනහ   ුවවා්ස නමුදහවා අපි ිලිලධහ හාශ ්ස  එ ු   ා 

ගත්තහ. මම කි ්සශ්ස  ැනැ, එ වාාටම  ඒ අ වා ඉවාත්  

 ා්ස ට  කි හ.  මුත් අපි  ුවවා්ස නමුදහවා වඳනහ dedicated 

airport  එ ක්  නද්ස ට ඕ ෑ. ඒ වඳනහ අපි අගමැතිු මහ වමඟ 

වහ ච්කහ  ළහ  ් හධිපතිු මහ වමග වහ ච්කහ  ළහ.  ුවවා්ස 

නමුදහශේ  හ හ  වාතහ ති ්ස , ඒ වාැඩ  ටුතු   ා්ස ,   ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොශළ  ඇති වා  නදිිව  දී එතැ  ුවවා්ස    හ 

බව්වවා්ස ට පුළුවා්ස  ිලධි  ට   අශු දිර්  හලී  වැලැව්ශම් 

ප්රතිලල ක් වා ශ ්ස  එ   ළ ුතු ත්. එ  ශම් ාටට ඉතහමත් 

අතයවා යත්.  ඒ පිළිබඳවාත් ගරු ඇමතිු මහශේ අවාධහ   ශ ොමු 

 ා්ස ට මහ  ැමැතිත්.  

ඊළඟට, අශු ප්රවාහන  ශව වා ්ස ගැ   ථහ  ා්ස ට  ඕ ෑ. 

ගරු වභහපතිු මනි, රුම්ිප  ප්රවාහන  ශව වා  ගත්ශතොත්  රුම්ිප  

ප්රවාහන   ගැ   ් ප හ කිරීශම් දී  1990 වාර්ෂශේ දී රුම්ිප  

ප්රවාහන ශ ්ස ලැණුණු ආදහ ම රුපි ්  මිලි   680ත්. ිල දම  

මිලි   1,057ත්.  මිලි    377  පහඩුවාක් තිණුණහ.  එශනම ඇිලත් 

දැ්ස අද ශවා ශ ොට  රුම්ිපශ ්ස අවුරුීද ට පහඩුවා  ියලි   6 ක්   

ශවා වාහ.  මිලි   6,000  ප්රමහණ ක් රුම්ිපශ ්ස පහඩු ශවා වාහ.  

 මුත් රුම්ිප  අති දැවාැ්සත ශව වාහවාක්  ා වාහ. අපි ඉතහ සුළු 

මුදල ට රුම්ිපශ ්ස ගම්ස කිරීම  වඳනහ  ් තහවාට අවාව්ථහවා 

වලවහ ශද වාහ.  

ඒ වුණත්, ඉනළ මට්ටශම් ුවණහත්ම  ශව වාහවාක් රුම්ිප  ු ළි්ස 

ලබහ දීමට අපට පුළුවා්ස ශවාලහ  ැනැ. ශම් තත්ත්වා  ශත්රුම් ශග  

මම රුම්ිප  මැදිිප 200ක් පු රුත්ථහප   කිරීම වඳනහ ශ්රී ලහංකි  

වමහගම ට භහා රු්ස හ. ඒ වාැඩ  ටුතු  ඉතහම ශනොිල්ස 

ශ රීශග    වාහ. ඔබු ම්සලහ  හ්සතහවා්ස වඳනහ අලුති්ස රුම්ිප  

මැදිිප ශ දවීශම් ඉතහම ශනොඳ වායහපෘති ක්  ළහ. ඒ වඳනහ 

ශ දවූශේත් අප ිලිව්ස ලං හශේ ව ව්  ා  ලද රුම්ිප  මැදිිපත්. 

ිලශ  ෂශ ්සම උඩාට රුම්ිප  මහර්ග  වඳනහ එ්සජි්ස - GE 

engines - 12ක් ගැනීමට අවා ය tender procedure එ  අවාව්ස 

 ාලහ ඒ tender එ  භහා දීලහත් තිශබ්සශ්ස. ඒ එ්සජි්ස 12 

ලැණුණහම උඩාට රුම්ිප  මහර්ගශේ අතිිල හල දිුතණුවාක් ඇති 

 ාලහ ශම් ාශට් ් තහවාට එහි ප්රතිලහභ ලබහ ශද්ස  ඔබු මහට 

පුළුවා්ස ශවා වාහ. උඩාට රුම්ිප  මහර්ග  වඳනහ බලශේග  ට්ටල 

9ක් ලබහ ගැනීම වඳනහ වූ ශට්සඩර් එ  භහා දීලහ, order එ ත් 

භහා දී ඉවාාත්. ඒ අතිප්ස පළමුවා   ට්ටල  ශම් වාවශර් ජූනි 

මහවශේ එ වාහ. ඉතිිප ටි  ඊළඟ අවුරුීශී ජූනි මහව  වා ිලට 

එ වාහ. එිලට ඒ අං ශ නුත් ිල හල දිුතණුවාක් ලබහ ග්ස  පුළුවා්ස.  

 ශපෝ ගනශවාල, කුණාරුණෑගල, අලුත්ගම, ගහ් ල රුම්ිප  මහර්ග 

double line කිරීම, ශ ොළස තදහව්ස  රුම්ිප  ශව වාහවා ආාම්භ 

කිරීම වාැනි  ටුතු ද අපි  ළහ. ිලශ  ෂශ ්සම  ැලණිවාැලි රුම්ිප  

මහර්ගශේ ඉතහ ිල හල වාැඩ  ටුතු  ාහශි ක්  ළහ. මහ ිලශ  ෂශ ්ස 

කි ්ස  ඕ ෑ, ආිව හනු වංවාර්ධ  බැංකුණාවා මින්ස ලබහ දී තිශබ  

වායහපෘති   ටශත් වාැඩ  ටුතු  ාහශි ක්  ා තිණුණු බවා. ගරු 

අමහතයු මනි, ඔබු මහට තිශබ්සශ්ස ඒ වාැඩ  ටුතු  ටි  ඉදිිප ට 

ශග  ගිහි්ස,  ැලණිවාැලි රුම්ිප  මහර්ග  ඉතහ ඉක්මනි්ස double 

line  ාලහ, එහි ප්රතිලහභ ් තහවාට ලබහ දීමත්. ඒ වාහශේම, 

ඉ්සදි හනු ණ  වන   ටශත් රුම්ිප  එ්සජි්ස 10ක් ලබහ ගැනීමට 

අපි  ටුතු   ා තිශබ වාහ. දැ ටමත් එත්්ස එ ක් ශග ැත් 

තිශබ වාහ. ඉතිිප 9 ඉතහ ඉක්මනි්ස පැමිශණ වාහ. අපි බලශේග 

 ට්ටල 6ක් order  ා තිශබ වාහ. මගී මැදිිප 160ක්, ශත්  ටැංකි 

30ක්, container flatbed carriages 20ක් ලබහ ගැනීමට  ටුතු  

 ා තිශබ වාහ. මහ හිත්සශ්ස ඒවාහ ශනට අනිීදහට ඒිල. රුම්ිප  

ශව වාහවා අතණ්ඩවා පවාත්වාහශග   ෑම වඳනහ අවා ය  ටිතල 

පනසු ම් වන ශභෞති  වම්පත් ාහශි ක් වැපයීශම් වාැඩ  ටුතත්ත 

අප ිලිව්ස දූාදර්ශීවා  ් ප හ  ාලහ ඉෂ්ට  ා තිශබ වාහ.  ගරු 

අමහතයු මනි, ඒ වාැඩ  ටුතත්ත ඉතහම ශනොිල්ස  ාලහ, රුම්ිප  

ශව වාහශේ  වා ප්රගම  ක් ඇති  ා්ස  ඔබු මහට වන අශු ගරු 

ාහ්ය අමහතයු මහට පුළුවා්ස ශේිල.  

ශබලිඅත්ත රුම්ිප  මහර්ගශේ වාැඩ  ටුතු වාලි්ස ිව  ට 95ක් 

පමණ මහ අමහතයහං   භහා ශද  ිලට අවාව්ස  ාලහත් තිණුශණ්.  

මම වු ව, ශවා වාහ, වාර්තමහ  ඇමතිු මහ ඉතහම උ ්සරුවාකි්ස ඒ 

වාැඩ  ටුතත්ත අවාව්ස  ාලහ ශම් ිවංනල අවුරුීදට  ලි්ස ඒ 

රුම්ිප  මහර්ග  ිලවාෘත කිරීමට පි වාා ග්ස  එ  ගැ . ඒ 

වායහපෘති ත් අශු රුම්ිප  ශව වාහශේ ඉතහම වාැදගත් මංව්සධි ක් 

ශවා වාහ. ගරු ඇමතිු මනි, එතැනි්ස  තා ශ ොවී, ශම් රුම්ිප  

මහර්ග   තාගම දක්වාහ දීර්  කිරීම අතයවා ය වා වාහ. එශනම 

වුශණොත්, අපට ිල හල ශව වාහවාක් ඉව,  ා්ස  පුළුවා්ස ශවාත්. 

ශම් අවාව්ථහශේදී මම තවාත් ිලශ  ෂ  හාණ ක් කි ්ස  ඕ ෑ. 

ඇමතිු මනි, ඔබු මහ  ටුතු   ළ ුතු වා තිශබ  තවාත් වංවාර්ධ  

වායහපෘති ක් තමත්, කුණාරුණෑගල, නබාණ, මහශනෝ, ඕම්සශත් 

දක්වාහ වූ වායහපෘති . ඒ වඳනහත් Indian Line of Credit මින්ස 

ිල හල මුදලක් ලබහ දීලහ තිණුණහ. එහි ශබොශනෝ වාැඩ  ටුතු  මම 

අවාව්ස  ාලහත් තිණුශණ්. ඉතිිප ශවාලහ තිශබ  වාැඩ ටි ත් අවාව්ස 

 ාලහ, ඉක්ම ට ඒ වායහපෘති  භහා ශද  එ ත් ඔබු මහට 

 ා්ස  තිශබ්සශ්ස.  

මම ශම් අමහතයහං ශේ ඇමතිවාා හ වා ශ ්ස  ටුතු   ා  

ශ ොට මට තිණුණු ප්ර ්  ගැ ත් ශම් ශවාලහශේ කි ්ස  ඕ ෑ. එ  

ප්ර ්  ක් තමත්, ශව වා  ්සශේ හිඟ . ශම්  හාණ  මම කිවා 

ුතු ද,  ැීද කි හ හිතහග්ස  බැනැ.  මුත් මම එ  කි ්ස ම්. 

මීට ශපා ිවටි අමහතයවාරු්ස ශම් අමහතයහං  ට ශව වා  ්ස බඳවාහ 

ගත්තහ.  මුත්, වාැඩ  ා්ස  පුළුවා්ස අ  ශ ොශවාත් ඒ ගත්ශත්. 

 හ්සතහවා්ස තමත් බඳවාහ ගත්ශත්. ශම් අ ට ිව් පා ශ ොට ක් 

උව්ව්ස , ශර්්  පී් ලක් උව්ව්ස , ග්  තහච්චි ක් උව්ව්ස  

පුළුවා්ස මක් තිණුශණ්  ැනැ. ඔබු මහටත් මත  ඇති, මම 

 ැිය ට් මණ්ඩල  ට ිලශ  ෂ  ැිය ට් වංශී  ක් ඉදිිපපත්  ළහ, 

ශම් ඉ්ස   හ්සතහශවාෝ ටි  ශවා  තැ්සවාලට මහරු  ා මට 

අලුශත්ස ශව වා ශ ෝ බඳවාහ ග්ස  ඉඩ ශද්ස   කි හ.  මුත්, 

මට අලුශත්ස ශව වා ශ ෝ බඳවාහ ග්ස  ඉඩ රු්සශ්ස  ැනැ. 

ඔබු මහ වාහව හවා්සතත්, ගරු ඇමතිු මනි. ඔබු මහට දැ්ස 

ශව වා ශ ෝ 1,000ක් පමණ බඳවාහ ග්ස  අවාව්ථහවා දීලහ 

තිශබ වාහ. එශනම ශ ො ශළොත්, රුම්ිප  ශව වාහවා ශග   ්ස  

පුළුවා්ස මක්  ැනැ. භහණ්ඩහගහා  ඇු ළු අනිකුණාත් ආ ත  ශම් 

පිළිබඳවාත්  ් ප හ  ා්ස  ඕ ෑ. එවා ට ිවටි ඇමතිවාා හ 

වා ශ ්ස මම කිේවාහ, ශම් අ  එක්  ශම් රුම්ිප  ශව වාහවා ශග  

 ්ස  බැනැ  කි හ. ඒ ප්ර ්   ිලශ  ෂශ ්සම මට තිණුණහ.  

ඊළඟ  හාණ  තමත්, වාෘත් ම  වමිති ප්ර ්  . ඒ ප්ර ්   

ිලවඳීම වඳනහ ිලශ  ෂශ ්සම අශු වාත් අමුණුගම ඇමතිු මහශේ 

ප්රධහ ත්වාශ ්ස ිලශ  ෂ  මිව, ගණ හවාක්ම පත්  ාලහ, ඒ වඳනහ 

අවා ය මහර්ශගෝපශී  ්ස අපි  ැිය ට් මණ්ඩල ට ඉදිිපපත්  ා 

තිශබ වාහ. ගරු ඇමතිු මනි, ශම් ශමො වාහ  ළත් වාැඩක්  ැනැ, 

අ්සතිමට රුම්ිප  ිප ැරුා්ස, guardsලහ, station mastersලහ strike 

 ා්ස  පට්ස ගත්තහම ශම් වමව්ත පීධති ම  ඩහ වාැශට වාහ. 

එම නිවහ ශම් වාැව,ු ිලෂමතහ පිළිබඳවාත්  ම් ආ හා   ිලවඳුමක් 

අපි අනිවාහර් ශ ්සම ලබහ දි  ුතු ත්. එශනම වුශණොත් පමණත්, 

ශම්  ටුතු   ා ශග   හ නැකි වා්සශ්ස. 

1947 1948 



පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ු  ක් තිශබ වාහ. 

 
 ු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මට තවා ශගොඩක් ශීවා්  කි ්ස  තිශබ වාහ. I have twenty 

minutes, Sir.  

 
 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Yes. But, now, you are left with only three minutes.  

 
 ු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

Okay.  

එශනම  ම්, මම ඉක්ම ට කි ්ස ම්. මම ලංගම භහා 

ග්ස ශ ොට ලංගම වභහපතිු මහට ිලරුීධවා වාශා්සු  300ක් 

තිණුණහ. අර්ථවහධ  අාමුද්  ශ ොශගවීම වම්බ්සධශ ්ස  ඩු 

2,515ක් තිණුණහ. "ලංගම ඉඩම්" කි ලහ තිණුණහට, ඒ ඉඩම් 

ලංගමට අත්ති ශවාලහ තිණුශණ්  ැනැ. අතිගරු ් හධිපතිු මහට 

කි හ ඒ ඉඩම් ලංගමට පවාාහශග , අපි ඒවාහ Treasury-owned 

company එ  ට රු්ස හ. අපිට  අර්ථවහධ  අාමුදශ්  රුපි ්  

මිලි   11,832ක් හිඟ ශවාලහ තිණුණහ. අා මුදලි්ස ඒශ ්ස වාැඩි 

ප්රමහණ ක් ශගවා්ස  අපට පුළුවා්ස වුණහ. ඊළඟට, පහිපශතෝෂි  

මුද් වාලත් රුපි ්  මිලි   3,212  හිඟ ක් තිණුණහ. ඒවාහත් 

ශගවා්ස  අපට පුළුවා්ස වුණහ. ඊළඟට, අපි ව්ශේච්කහ ිල්රහම 

ගැ්සවීම්  ාලහ ලංගම ව්ථහවාා ආ ත  ක් බවාට පත්  ළහ. බව ්

250ක් ග්ස , බව් 1,000ක් ග්ස  Treasury එශ ්ස අපට ව් ලි 

ශද වාහ  කිේවාහට ඒවාහ  ම් ලැණුශණ්  ැනැ. එ්සජි්ස  ට්ටල 

500ක් අාශග , එශන්ස ශමශන්ස ශෂ ු  ාශග  තමත් අපි ශම් 

වාැඩ  ටුතු   ාශග  ගිශේ.  

ශ ශව  ශවාතත්, ශවා ත් ඇමතිවාරු වාහශේ ශම් ආ ත  ට 

ශව ඟ දනව් ගණනි්ස පුාවා්සශ්ස  ැතිවා, භහණ්ඩහගහා  ිලිව්ස 

 ළ මඟ ශප්සවීම්  ටශත්ත් අපි  ටුතු   ශළ . අවුරුරු 60්ස ඉනළ 

ිව ලුශද හම අත්්ස  ා්ස   කි හ ඔවු්ස කිේවාහ. එක්ශ ශ ක් 

ඊශේ-ශපශර්දහ ගිනි ති හග්ස  නැරුවාහ ශ්ස. එු මහ Treasury එ  

ඉව්වානට ගිහි්ස තමත් ගිනි ති හග්ස  ඕ ෑ.  

ඒ අනුවා  ටුතු   ාමි්ස, ශම් ආ ත  ට ිල හල ලහභ ක් 

අාශග  දීලහ, ශව වා  ්සට ලබහ ශද  වාැව,පත් අපි වාැඩි  ළහ. 

ඔබු මහ ශම් ආ ත   රැ  ගැනීම වඳනහ අවා ය  ටුතු   ාත් 

කි හ මම හිත වාහ. අ වා ය ශලව උවව්වීම්   හදි  ලබහදීශම්ස 

ශම් ආ ත   ිලිවරී  හමක්,  ැඩී ියඳී  හමක් තමත් ිවරු වා්සශ්ස.  

ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ අං ශේත් අපි වාැඩ  ටුතු  ාහශි ක්  ළහ. 

අවුරුරු ගණ හවාක් තිව්ශව  නිවාන ක්  ැතිවා ිවටි ිවිල්  ුවවා්ස 

ශව වාහ අධි හිප ට, රුපි ්  මිලි   800ක් වාැ   ාලහ අපි 

නිවාහව ක් නදහ රු්ස හ. ගරු ඇමතිු මනි, දැ්ස ඔබු මහට එහි 

අභිශ ෝග ක් තිශබ වාහ. දැ්ස තිශබ  පඩි  ඩි අනුවා, ිවිල්  ුවවා්ස 

ශව වාහවා පිළිබඳ ප්රවීණත්වා කි්ස ුතු  පුීගල ්ස එ ට එ ු   ා 

ගැනීම ඉතහම අමහරුත්. නිමලිවිප මනත්ම හ හි ටි හට, අශ ක් අ  

 වුරුවාත් එශනම ඉ්සශ්ස  ැනැ. ඒ පිළිබඳවාත් ඔබු මහශේ 

අවාධහ   ශ ොමු  ා  ශලව මහ ඉ් ලහ ිවටි වාහ.  

ගරු වභහපතිු මනි, කි ්ස   ම් ශබොශනෝ ශීවා්  තිශබ වාහ. 

 හල   ැති නිවහ තවා එ   හාණ ක් ිලතාක් කි ලහ මම  ථහවා 
අවාව්ස  ා්ස ම්. ිලශ  ෂශ ්සම මහර්ග ආාක්ෂහවා පිළිබඳවා අපි 

ිල හල උ ්සරුවාක් දක්වා්ස  ඕ ෑ. අශු ාශට් තිශබ  නීති  
ශ ොවල හ නිපමි්ස  ටුතු  කිරීම නිවහ ශබොශනෝ අ  අද ිප  

අ ු රුවාලට ශගොරුරු ශවා වාහ. ිප ැරුා්ස ශම්සම පදි  ්සටත් 
මම ිල හල නීති පීධති ක් ව ව්  ළහ. කිිවරු ිය කි්ස වැ  කි්ස 

ශතොාවා එම නීති ක්රි හත්ම   ා්ස  ඔබු මහට  ක්ති  

ලැශබ්වාහත් කි හත් මම ප්රහර්ථ හ  ා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම මම ශම් 
අමහතයහං   භහාවා  ටුතු   ළ  හලශේ අශු අශබ්ිවංන 

මැතිු මහත්, ිලතහ ශේ මැතිු මහත්, වමාිවංන මැතිු මහ ඇු ළු 
අශ කුණාත් නිලධහිප්ස ිව ලුශද හත් ඒ ආ ත වාල වාැඩ ටුතු  

වඳනහ මට ශනොඳ වනශ ෝග ක් ලබහ රු්ස හ.  ඒ ශවානුශවා්ස මම 
එු ම්සලහට ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ. අත් දැකීම් ාහශි ක් ඇති 

වහමහ යහධි හිපවාාශ ක් -ඩිල්සත ප්ර හ්සරු මැතිු මහ- ඇිල් ලහ 

ිවටි වාහ. ඔවු්ස ිව ලු ශද හම එ ු   ාශග  ඔබු මහට ශම් 
ශව වාහවා ් තහවා ශවානුශවා්ස දිුතණු  ාශග  ඉදිිප ට  හමට 

 ක්ති  නහ ජධර්  ලැශබ්වාහ! කි හ ප්රහර්ථ හ  ාමි්ස මශේ 
 ථහවා අවාව්ස  ා වාහ.  

  

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශනොම ව්ු තිත්, ගරු ම්සත්රීු මහ. මීළඟට, ගරු පහසලී 

චම්පි  ාණවා  අමහතයු මහ. 

 

[පූ. භහ. 10.16] 
 

 ු පාසලී චම්ිළක රණවක මහතා (මහාන ර හා 

බසනනාහිර සංවර්ධාන අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மொநகர மற்றும் மமல் 

மொகொண அபிவிருத்தி அமமச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

ගරු වභහපතිු මනි, ශම් ාශට් ආර්ක ශේ, වමහ්ම  
ක්ශෂ ත්රශේ වාහශේම පහිපවිප  ක්ශෂ ත්රශේ වාැදගත්   හර්  භහා ක් 
ඉව,  ා  අමහතයහං  ක් තමත් ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්සශව වාහ 
අමහතයහං   කි ්සශ්ස. ාට  ආර්ක   ඉදිිප ට ශග  ්ස  
 ම්, අනිවාහර් ශ ්සම ඒ ාශට් ව්ථහවාා වහම ක්, ්හති  
ආාක්ෂහවීම තනවුරු වීමක් ශවා්ස  ඕ ෑ. ඒ වාහශේම නීති  නහ 
වහම   ක්තිමත්වා පවාත්වාහශග   ්ස  ඕ ෑ. ව්වාහධී , 

 හර් ක්ෂම, අපක්ෂපහ ම අධි ාණ පීධති ක් තිශ ්ස  ඕ ෑ. ඒ 
වාහශේම ශනොඳ ශී පහල  ව්ථහවාාත්වා ක් තිශබ්ස  ඕ ෑ. මූලය 
ප්රතිපත්ති ක්, ආර්ක  ප්රතිපත්ති ක් වාහශේම ආශ ෝ්  ්සට, 

පහිපශභෝගි  ්සට නැම ශ  හටම ිල ්වාහව  ති ්ස  පුළුවා්ස 
ශවාළඳශපොළ  අවා යතහවා ක් තිශබ වාහ. නිදනව් ශවාළඳශපොළ 
ක්රි හත්ම  වීමට භහණ්ඩ නහ ශව වාහ ප්රවාහන   ඉතහම අතයවා යත්. 
ිලශ  ෂශ ්සම ශනොඳ ප්රවාහන  පීධති ක්  වාහශේම ශනොඳ 
ව්සනිශේද  පීධති ක් ාට  ආර්ක   ඉදිිප ට ශග   ්ස  
ඉතහම අතයවා යත්. ිලශ  ෂශ ්සම  මධය ආදහ ම් ාටක් නැටි ට, 

අවුරුරු 20ක් එ  තැ  හිාශවාලහ ිවටි  ාටක් නැටි ට, අධි ආදහ ම් 
 ලහප ට පිිලශව්ස  අපට තිශබ  ශලොකුණාම බහධහවාක් නැටි ට, 

හිාවීමක් නැටි ට තිශබ්සශ්ස අශු ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර ත්. ලං හශේ  
ප්රවාහන  ප්ර ්   ගත්ශතොත්, අපට බටහිා ාටවාලි්ස තමත් නූත  
ප්රවාහන  මහදිලි  ලැණුශණ්. 1860 ගණ්සවාල රුම්ිප  ශව වා , 1902, 

1903 දී බව් ාථ  ශම් ාටට ඇිල් ලහ ශපොරු ප්රවාහන   නඳු්සවාහ 
දීමක් වුණහ.  ශමෝටර් වත් ල , ශමෝටර් ාථ  ලැබීශම්ස පසු 
ශපෞීගලි  ප්රවාහන ශේ වාර්ධ   ලැණුණහ. ගරු වභහපතිු මනි, 

අපට නිදනව ලැබීශම්ස පසු 1950දී ශම් ාශට් ් ගන   ලක්ෂ 
80 ට ආව්ස  ශවාලහ තිශ  ශ ොට ශම් ාශට් ාථවාහන  පීධති   
වාහන  5,000ත් තිණුශණ්. ශමෝටර් වත් ් , ශමෝටර් ාථ, බව ් ාථ 
ඔක්ශ ෝම එ ු වා 5,000ත්. අද ශමො ක්ද තත්ත්වා ? අද අපශේ 
් ගන   ආව්ස  වා ශ ්ස අවුරුරු 70 ට පව්ශව  ු ්ස 

1949 1950 



2019  මහර්ු   25 

ුවණ  ට ආව්ස  ශවාලහ තිශබ වාහ. ඒ අනුවා ් ගන   ලක්ෂ 
210ක්, ලක්ෂ 220ක් ශවාලහ තිශබ වාහ. ඒ වාහශේම අපශේ වාහන  
පීධති  ආව්ස  වා ශ ්ස දනව් ුවණ කි්ස වාැඩිශවාලහ 
තිශබ වාහ. අද මිලි   7 ටත් වාඩහ අධි  ශමෝට ර් ාථ ප්රමහණ ක් 
අශු ාට ු ළ වංවාණ  වා  තත්ත්වා ක් ඇතිශවාලහ තිශබ වාහ. 
ශම් ශන ු  නිවහ තමත් අද ප්රවාහන  තදබද  ඇතිශවාලහ තිශබ්සශ්ස. 
ශමොාව,වා ිල ්වාිලදයහලශේ අධය   ්සට අනුවා අද මන මඟ 
ඇතිශවාලහ තිශබ  ප්රවාහන  තදබද  නිවහ ඉ්සධ වාලි්ස, ්රම 
 හලශ ්ස දවාව ට  හව්ති වා  ධ   ආව්ස  වා ශ ්ස මිලි   
1,000ත්. අශු ාශට් ප්රවාහන  ට, මහර්ග පීධතිශේ දිුතණුවාට 
 ශමවාා අ   වාැශ ්ස ිල දම්  ා  ප්රහේධ  ිල දමට වාඩහ වාැඩි 
ප්රමහණ ක් මන මඟ තදබද  නිවහ ිල හ  වා  බවා මම ප්ර හ  
 ා්ස  ඕ ෑ. අශු ගම්ස මඟ ශ ොත් ශදවටද  ්සශ්ස? ශම් ාශට් 
ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  -ිලශ  ෂශ ්සම ශ්රී ලංගම ශව වා , ශ්රී ලං හ 
රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වා- 70 ද  ශේ, 80 ද  ශේ ඉතහ 
 ක්තිමත්වා තිණුණු බවා අපි ද්ස වාහ. මගී්සශග්ස ිව  ට 80 ට 
වාැඩි ප්රමහණ ක් භහිලත  ශළ  ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා ත්.  මුත් අද ඒ 
තත්ත්වා  වම්පූර්ණශ ්සම ශවා ව් ශවාලහ තිශබ වාහ. 
අනුක්රමශ ්ස ශම් ාට ඒ  පුීගල ආදහ ම ශඩොලර් 3,000 සීමහවා 
ඉක්ම වා වාහත් වමඟම පනළ මැදි ආදහ ම් ාටක් බවාට අශු ාට 
පත් වා වාහ.  ඒ වමඟම ශපෞීගලි  වාහන  ශග්සවීම ඉතහ 
ශීඝ්රශ ්ස  වාැඩිශවාලහ තිශබ වාහ. ශපෞීගලි  වාහන වාලි්ස අද  
මහර්ග  ශතාපුම ට ලක් ශවාලහ තිශබ  නිවහ තමත් මනහමහර්ග 
තදබද  ඇතිශවාලහ තිශබ්සශ්ස. ශම් ට ිලවඳුම ශමො ක්ද? අපි 
2004 ඉඳලහ අධිශේගී මහර්ග වෑදීමට, මහර්ග පුළු්  කිරීමට, මහර්ග 
 හපට් කිරීමට, ශපොරු ප්රවාහන  පීධති   ක්තිමත් කිරීමට වන 
 වී ාණ  කිරීමට අතිිල හල ධ ව් ්සධ ක් වාැ   ා 
තිශබ වාහ. 2005 ඉඳලහ 2015 දක්වාහ අපශේ ්හති  අ  වාැශේ 
ප්රහේධ  ිල දම්වාලි්ස ිව  ට 42ක් වාැ  වුශණ් මහර්ග ක්ශෂ ත්ර  
වාැඩිදිුතණු කිරීම වඳනහත්. ශමවාා අ  වාැශ නුත් ආව්ස  වා ශ ්ස 
ිව  ට 30ක් පමණ ප්රහේධ  ිල දම් ශවානුශවා්ස වාැ   ා 
තිශබ්සශ්ස මහර්ග වංාච   වාැඩිදිුතණු කිරීම වඳනහත්. අධිශේගී 
මහර්ග නහ ශපොරු ප්රවාහන  මහර්ග වාැඩිදිුතණු කිරීම වඳනහ තමත් 
ප්රහේධ  ිල දම්වාලි්ස ිව  ට 30ක් පමණ වාැ   ා තිශබ්සශ්ස. 
"ගම්  ශපාළි " ශේවාහ, "සුඛිත පුාවාා" වාැඩවටන  ශේවාහ, ශවා ත් 
ඕ ෑම ශද ක් ශේවාහ, අ ශු ශී පහල ඥ ්සටත් වාැඩිම  ඉ් ලීම 
එ්සශ්ස මහර්ග පීධති  පුළු්   ා ශද්ස  කි  ාහත්.  මුත් මහර්ග 
පීධති  පුළු්   ා ගැනීමට ට්රිලි   ගණ    අතිිල හල 
ධ ව් ්සධ ක් ිල දම්  ළත්, අපිට ඒ  ටුතත්ත  ා ගැනීමට 
නැකි හවා ලැණුශණ්  ැනැ. ශමො ද, මහර්ග පීධති  පුළු්  වා වාහට 
වාඩහ වාැඩි ශීඝ්රතහවා කි්ස වාහන  ප්රමහණ  වාැඩි වා වාහ. දැ ට 
ශ ොළස  ගා වභහ සීමහශේ පමණක් මහර්ගවාලට  ට ශවාලහ 
තිශබ  ප්රමහණ  එහි ඉඩම් ප්රමහණශ ්ස ිව  ට 15ත්.  

ශ ොළස  ගා වභහ බල ප්රශී  ට ඇු ළු ශවා  වාහන  

ප්රමහණ  පහල   කිරීමට  ම්, තදබද කි්ස ශතොාවා ධහවා  

 ටුතු  ිවරුශවා්ස   ම්, -ඒ කි ්සශ්ස ආව්ස  වා ශ ්ස පැ ට 

කිශලෝමීටා 30  ශේගශ ්සවාත් ශ ොළස  ගා වභහ බල 

ප්රශී ශේ වාහන  ක් ගම්ස  ා්ස   ම්,- මහර්ග ප්රමහණ  

ආව්ස  වා ශ ්ස ු ්සුවණ ක් ිල  ුතු ත්. ඒ   ා්ස  දැ්ස 

තිශබ  තත්ත්වා   ටශත් ශ ශව වාත්ම අපට නැකි හවාක්, 

පුළුවා්ස මක්  ැනැ. ඒ නිවහ අපි ශවා ව් උපහ  මහර්ග  ට  හ 

ුතු ත් කි හ, ශම් මහර්ග ක්රි හදහම  වාැඩිදිුතණු කිරීම වඳනහ  ශම් ා්  

2015දී -මනහමහර්ග අමහතයහං  , ප්රවාහන  අමහතයහං   වන 

අලුති්ස ඇති  ාපු අපශේ මනහ ගා නහ බව් හහිා වංවාර්ධ  

අමහතයහං   කි   අමහතයහං  එ ු  ශවාලහ- අලුත් මූලි  

වැලැව්මක් ඇති  ා්ස   ටුතු   ළහ. 

එතැ දී අපි පළමුශවා්සම JICA ආ ත   වාහශේම KOICA 

ආ ත   වමඟ වම්බ්සධ ශවාලහ ශමොාව,වා ිල ්වාිලදයහලශේ 

ප්රවාහන  නහ වැලසුම් අං   වාහශේම ්හති  ප්රවාහන  ආ ත වාල 

තිණුණු  දත්ත, වංතයහ ශ් ත  වන අ හගත පුශාෝ ථ  පිළිබඳවා 

පළමුවාැනි නැදෑරීම  ළහ. ඊළඟට, බව ්හහිා මන ගා වැලැවම්ට 

අනුූලලවා අ හගතශේ ශගොඩ ැ ශඟ   ගා නහ ඒ  ගාවාල 

ඇතිශවා  ් හවාහව වාහශේම  හගිප  වංවාර්ධ  අධි හිපශේ 

වැලසුම්, මහර්ග වංවාර්ධ  අධි හිපශේ අ හගත වැලසුම්   හදි 

ශම් ිව ් ල අාගත්තහම අපට පැනැදිලි වුණහ, තවාත් ද   

එ නමහාක් ඇු ළත ශම් මගී ප්රමහණ  ශදුවණ ක් බවාට පත් 

ශවා වාහ; ඒ නිවහ ඊට වම්බ්සධ වුණු ප්රවාහන  උපහ  මහර්ග ක් අපි 

ව ව්  ාගත ුතු ත් කි හ. ඒ අනුවා මහර්ග වංවාර්ධ  අධි හිප ත්, 

අශු අමහතයහං  ත් එ ු  ශවාලහ දැ ට තිශබ  අධිශේගී මහර්ග 

පීධති ට වබැිල හ මහර්ග පීධති ක් ඇති කිරීමට  ටුතු   ළහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම ආිව හනු වංවාර්ධ  බැංකුණාවා  ටශත් අද  වා 

 ැලණි පහලම නානහ වාාහ   ගා  දක්වාහ ඉනළි්ස දිවා   

මහර්ග ක් ඉදිශවාමි්ස තිශබ වාහ. ඒ වාහශේම එම මහර්ග  

අ හගතශේදී ශ ොව,වා බව්  ැවාු මත්, ඒ වාහශේම රුම්ිප  

ව්ථහ  ත් වමඟ ශගොඩ ැ ශඟ  ප්රධහ  බහුිලධ ප්රවාහන  

මධයව්ථහ  ට ලබ  වාවශර් ිවට ිලවාෘත ශවා වාහ. ඊළඟට, 

 ැලණි  නානහ ඔරුශගොඩවාත්ශත්ස ාහ්ගිිප  HSBC එ  

ළඟටත්, එතැනි්ස බත්තාමු් ල පහර්ලිශම්්සු  මංව්සධි ටත්, 

එතැනි්ස  ඩුශවාලටත් ශම් අධිශේගී මහර්ග පීධති  වම්බ්සධ 

 ා්ස  අපි බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. ඒ වාහශේම අශු 

අමහතයහං    ටශත් බත්තාමු් ශ්  අති දැවාැ්සත බහුිලධ ප්රවාහන  

මධයව්ථහ  ක් -එ ම්, රුම්ිප , බව්ිප  වන ශපෞීගලි  

වාහන වාලට එ  තැ කි්ස ශගොඩශවා්ස  පුළුවා්ස ව්ථහ  ක්- 

ඉදිකිරීශම්  ටුතු  අපි ශපෞීගලි  අං  ත් වමඟ එ ු  වී ශම් 

වාවශර් ආාම්භ  ා වාහ. අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ, ශවා ත් 

පළහත්වාලත් ශම් වබැිල හවා ඇති  ා්ස . එහි පි වාාක් නැටි ට 

2015 ශදවැම්බර් මහවශේ වාැඩ ආාම්භ  ා, මහකුණා කශර් ඉදිවුණු ඒ 

බහුිලධ ප්රවාහන  මධයව්ථහ   අතිගරු ් හධිපතිු මහ අති්ස ශම් 

31 වාැනි දහ ිලවාෘත ශවා වාහ. එමින්ස  ැලණිවාැලි රුම්ිප  මහර්ග ත්, 

138 නත්ශලවා්  බව්ාථ මහර්ග ත්, ඒ වාහශේම එතැනි්ස ආාම්භ 

ශවා  ගහ් ල, මහතා, ශ ාවාලපිටි ,  ඩවාත අධිශේගී මහර්ග 

පීධතිශේ ප්රශේ  ත් එ ම බහුිලධ මධයව්ථහ  කි්ස නැිවාවීශම් 

නැකි හවා ලැශබ වාහ. 

එදි ට  වී  බව් ාථ ශව වාහවාක් එම ව්ථහ ශ ්ස ආාම්භ 

 ා්ස  ගරු ප්රවාහන  ඇමතිු මහ  ටුතු  ශ ොදහ තිශබ වාහ. ගරු 

වභහපතිු මනි, ශම් ාශට් මගී ප්රවාහන ශේ ිව  ට 99.9ක්ම 

රුවා්සශ්ස මගී්ස ශග     බව් ාථ ශ ොශවාත්. ශලොිප චැිවවාලට 

seats විල  ාපු වාහන  තමත් අශු ාශට් තිශබ්සශ්ස. ශම් ාශට් 

මගී්ස ශග   ්ස  සුරුසු බව් ාථ ශව වාහවාක් ඉදිිපශේදී අවා යත්. 

තවාරුාටත් බව් ාථ ප්රමහණ  එ්ස  එ්ස ම වාැඩි කිරීශම්ස නහ bus 

permits දීශම්ස ශම් ප්ර ්   ිලවශඳ්සශ්ස  ැනැ. ශපෞීගලි  

ශමෝටර් ාථ කි්ස, ත්රී වීලර් එ කි්ස, ශමෝටර් වත් ල කි්ස 

ගිහි් ලහ තම්සශේ ප්රවාහන  පනසු ම් වලවහ ග්ස  පුළුවා්ස ශම් 

ාශට් ් තහවාට -මධය ආදහ ම් ාට  ් තහවාට- ආත්ම ගරුත්වා  

ඇු වා  ්ස  පුළුවා්ස බව ්ශව වාහවාක් අශු ප්රවාහන  මධයව්ථහ ශේ 

අපි ිලිව්ස දි ත්  ළ ුතු ත්. ඒ අනුවා වැලකි  වංවාහද කි්ස පව්ශව  

අපි 2017දී  මාණ   ළහ, ශම් ාටට සුරුසු ක්රි හදහම  වා්සශ්ස 

ශීඝ්රගහමී බව් ශව වාහවාක් - Bus Rapid Transit System - එ ක් 

ඇති කිරීමත්, ඒ වාහශේම වැනැ් ලු රුම්ිප  පීධති ශව වාහවාක් ඇති 

කිරීමත් කි   එ . ඒ වඳනහ මූලි  වාැඩ ටුතු  අපි ආාම්භ  ළහ.  

ිලශ  ෂශ ්සම බව් ප්රවාහන  ශව වාහවා වාැඩි දිුතණු  ා ගැනීම 

වඳනහ ප්රවාහන  අමහතයහං  ත් වමඟ අපි පි වාා ගණ හවාක් 

ගත්තහ. ඒ වඳනහ ගරු නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ ඇමතිු මහ ඉතහම 

වනශ ෝගශ ්ස අපිත් වමඟ ඒ  ටුතු  දි ත්  ළහ. ඒ වම්බ්සධවා 

හිටපු ගරු ඇමතිු මහට මශේ ව්ු ති  පිිප ම වාහ. එහි පළමු 

පි වාා නැටි ට අපි KOICA ආ ත  ත් වමඟ අධය   ක්  ා 

1951 1952 



පහර්ලිශම්්සු වා 

කිශලෝමීටා  40 ට බව් ප්රමුතතහ මං මරු නඳු්සවාහ රු්ස හ. එහි 

කිිව ම් වහර්ථ ත්වා ක් අපට ගහලු පහශර් ලැියලහ තිශබ වාහ. ශමහි 

ශදවාැනි පි වාා වා්සශ්ස මන ්  හට  ්ස  පුළුවා්ස  low-floor 

bus ශව වා ක්. නි ම මගී ප්රවාහන  බව් ශව වා ක් ශම් මහර්ගවාල 

ගම්ස  ාවීමත් අශු අාමුණ වා්සශ්ස. මම හිත වාහ ප්රවාහන  

අමහතයහං   ඒ වඳනහ අවා ය පි වාා ඉදිිප  හලශේ තබ වාහ ඇති 

කි හ. 

අ්සතර්්හල  මින්ස පහල   වා  ශීඝ්රගහමී බව් ශව වාහවා  

අවා යතහවා අපට දැශ  වාහ. එහි පළමු පි වාා අපි තබහ තිශබ වාහ. 

අතිගරු ් හධිපතිු මහ ශම් වම්බ්සධශ ්ස මධයම පළහශත් 

ප්රවාහන  අධි හිප ත් වමඟ  ථහ  ළහ. එු මහශේ වම්බ්සධී ාණ 

ශ්  ම් එිපක් වීාවාර්ධ  මැතිු මහශේ මූලි ත්වාශ ්ස, SEMA 

ආ ත ශේ අනුග්රනශ ්ස අපි "වනවා"  මි්ස ු ්ස මහව   නි මු 

වායහපෘති ක් මධයම පළහශත් ක්රි හත්ම   ළහ. එමින්ස අපි 

උත්වහන  ශළ  බව් ිප ැරුාහ, බව් ශ ෝසශදොව්තා නහ බව ්

අත්ති රුවාහ අ්සතර්්හල  නානහ වම්බ්සධ  ා එක්තාහ නි ්චිත 

 හලවටන  ට අනුවා ශපෞීගලි  වන ලංගම කි   බව් 

ශව වාහවා්ස ශද ම ඒ මිති   ා ගම්ස  ාවා්ස . ඒශක් අත් 

දැකීම් අපට ලැියලහ තිශබ වාහ.  

ඒ අත් දැකීම් පද ම්  ාශග  ඉදිිපශේදී මුළු ාට පුාහම ඒ 

ක්රි හමහර්ග ්ස අනුවා ගම්ස  ාවීමට අපි බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. 

ශම් ට තිශබ  ප්රධහ  බහධහවා අශු ඇමතිවාරු ශදශපොළම 

ද්ස වාහ. ශම් ට තිශබ  ප්රධහ ම බහධහවා තමත්, ශම්  ාශට් 

ඉශලක්ශරොනි  ගනුශදනු කිරීම වඳනහ අවා ය  ා  National 

Payment Platform එ  ඇති  ා ගැනීමට අපට පනසු ම් 

ශ ොමැතිවීම. ඒ නිවහ තමත් ශම් ගැටලු ඇති ශවාලහ තිශබ්සශ්ස. 

 ැත් ම් අද එ ම  හේ පතකි්ස ප්රවාහන  අවා යතහත්, 

පහිපශභෝගි  අවා යතහත් ඉෂ්ට  ා ගැනීමට නැකි හවා ලැශබ වාහ. 

දැ ටමත් මධයම පළහශත් එම නි මු වායහපෘති  ශ රුශණ් ්ංගම 

රුා ථ  ශව වාහවාක් මිනනුත්. අපි ඉදිිපශේදී බලහශපොශාොත්ු  

වා වාහ, සුහුරු රුා ථ  -smartphones- පහිලච්චි  ාලහ ශමම 

ප්රවාහන  ක්රි හවාලි , National Payment Platform එ  ඇති වා  

ශතක් ගම්ස  ා්ස .  

ගරු වභහපතිු මනි, ශම් ාශට් 1860දී රුම්ිප  ශව වා  ඇති වුණහ. 

රුම්ිප  ශව වා  ඇති  ළ ඒ අවාව්ථහශේදී ඒ බටහිා ාටවාල, 

එංගල්සතශේ වාහණි් වාැිලලි රුවා්සශේ ප්රශ ෝ්   උශදවහ ඒ 

අවාව්ථහශේදී පවුම් 30,000  පමණ,- 
 

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිු මනි, තවාත් ිල හඩි ශද    හල ක් ශද්ස  

පුළුවා්ස. 
 

 ු පාසලී චම්ිළක රණවක  මහතා 
(மொண்புமிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ශම් අනුවා තමත් ඒ රුම්ිප  ශව වා  ලහභ උප   ක්රි හදහම ක් 

නැටි ට පට්ස ගත්ශත්. අපි දැ්ස ආාම්භ  ාලහ තිශබ වාහ, 

වැනැ් ලු රුම්ිප  පීධති නතාක් ශග  එ්ස . මුලි්සම වැනැ් ලු 

රුම්ිප  පීධති නතක් ශග  ඒමට තිණුණහ. අපි ඒ  නතාක්  ළහ.  

දම් මං  මරුවා මහල ශේ, ශබොරැ් ල ිවට ශ ොව,වා දක්වාහ  කිශලෝ මීටර් 

15.2ක් රුාට නද වාහ. ඒ වඳනහ ්පහ  ආධහා ලැශබ වාහ. අපි 

ගිිලසුම් අත්ව්ස  ාලහ තිශබ වාහ. ඒ  ිව  ට ද ම එ   

ශපොලි ට ලැශබ  මුදලක්. අවුරුරු 12ක්   ශතක් ඒ ණ  

ශගවා්ස  අවා ය වා්සශ්ස  ැනැ. ශම් වැනැ් ලු රුම්ිප  මං ශපත ඒ 

අවුරුරු 12 ඇු ළත ලහභ උප   තත්ත්වා  ට -තම්සශේ ණ  

ශගවා  තත්ත්වා ට,- පත් ශවාත් කි ලහ අපි බලහශපොශාොත්ු  

ශවා වාහ. ඒ වායහපෘති  ශම් ාශට් ් තහවාට බරු ශගවා්ස  ශවා  

තත්ත්වා ට ඇති ශවා්සශ්ස  ැනැ.  

ඊළඟට ාු  මං ශපත ාහගම,  ඩවාත, ශ ොව,වා වන කිරුළප  

දක්වාහත්; ශ ොළ මං ශපත ශමොාව,වා,  පිළි ්සදල, නුශේශගොඩ, 

ශබොරැ් ල,  ැලණි  දක්වාහත්;   නි්  මං ශපත ශ ොට්ටහවා 

ශ ොව්වාත්ත, අංශගොඩ, හුණුපිටි  දක්වාහ නද වාහ. ශම් මං 

ශපත්වාලි්ස දම් මං ශපත ා්ශේ ආධහාශ ්ස, ්ප්ස 

තහක්ෂණශ ්ස ්ප්ස ආධහා ඇතිවා ඉදි ශවා වාහ. එහි වාැඩ  ටුතු  

අපි දැ ටමත් ආාම්භ  ාලහ තිශබ වාහ. එහි  ටුතු  මැත් මහවශේ  

දි ත්  ා්ස  අපි බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. ඒ වාහශේම එහි 

වාැඩ ටුතු  2024දී අවාව්ස කිරීමට නි මිතත්. අශ කුණාත් මං ශපත් 

ු  ම අපි ශපෞීගලි  අං ශේ වන ා්ශේ නවු්  හරීත්වා  මත 

දි ත්  ා්ස   ්සශ්ස ාශට් ආර්ක  ට බාක් ශ ොවා  

ආ හා ටත්. ශම් ිව ් ශ් ම   යතහ අධය   ්ස දැ්ස වැලකි  

ුතු  මට්ටම ට අවාව්ස; පිපවා අධය   ්ස අවාව්ස; ඉඩම් 

අත්පත්  ා ගැනීම් අවාව්ස. අශු අමහතයහං ශ ්ස ශමහිදී 

 ා්සශ්ස භහා හා  ටුතත්තක් පමණත්. අ හගතශේදී  වා නීති 

රීති ශග ැ් ලහ,  වා ප ත් ශග ැ් ලහ ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්ස 

ශව වාහ අමහතයහං  , මනහමහර්ග නහ මහර්ග වංවාර්ධ  අමහතයහං  , 

 හගිප  වංවාර්ධ  අධි හිප    හදී ශම් නැම ක්ශෂ ත්ර  ටම 

අදහළ වා  ිලධිශේ  වා පිපපහල  ක් ඇතිවා ශමම  ටුතු  ිවරු 

 ා්ස  අපි බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. ශම් ිව ලු අමහතයහං  පක්ෂ 

පහට ශේදශ ්ස ශතොාවා ්  ගතුතු ම අභිශ ෝග ක් තමත් මන 

පහශර් ඇති ශවාලහ තිශබ  ප්රවාහන  අභිශ ෝග . එ  ්  ගැනීමට 

අලුත් ඇමතිු මහට නැකි හවා,  ක්ති , ජධර්   ලැශබ්වාහත් කි හ 

ප්රහර්ථ හ  ාමි්ස මම නිනඬ ශවා වාහ. 
 

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශනොම ව්ු තිත්, ගරු ඇමතිු මනි.   

The next speaker is the  Hon. Mavai S. Senathirajah. 
You have 19 minutes. 
 

[மு.ப. 10.39] 

 

 ු මාවව කසෝ. කසේනාධිරාජා මහතා 
(மொண்புமிகு மொமவ.  மசொ.  மசனொதிரொஜொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கமள, மிக்க நன்றி. இன்று 

மபொக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமொன மசமவகள் அமமச்சு, 

துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற அலுவல்கள் மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அமமச்சுமீதொன குழுநிமல விவொதம் 

இடம்தபறுகின்றது. இதிமல நொன் சில கருத்துக்கமள 

முன்மவக்க விரும்புகின்மறன். வட பகுதிமயப் தபொறுத் 

தவமரயில், அங்கு யொழ்ப்பொணத்தின் கொங்மகசன்துமறயில் 

இந்தியொவின் உடன்பொட்டுடன் ஒரு துமறமுகத்மத 

அமமப்பதற்கு அமமச்சு ஏற்தகனமவ நடவடிக்மக 

எடுத்துள்ளது.   
 

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! 

ශම් අවාව්ථහශේදී ගරු නිශ ෝ්ය  හා  වභහපතිු මහ 

මූලහව  ට පැමිශණ වාහ ඇති. 

1953 1954 

[ගරු පහසලී චම්පි  ාණවා  මනතහ] 
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අනතුුව  ු කථානායකතුමා මූලාසනකයන් ඉවත් වූකයන්, 
නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමා [ ු කසල්වම් අවඩක්කලනාදන්  

මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்  

[மொண்புமிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமம வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுமடய மபச்மசத் 

ததொடரலொம்.  
 

 ු මාවව කසෝ. කසේනාධිරාජා මහතා 
(மொண்புமிகு மொமவ.  மசொ.  மசனொதிரொஜொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
அடுத்து, பலொலி விமொன நிமலயம் பற்றிய விடயம். 

நொங்கள் தசன்ற வொரம் அமமச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க 

அவர்களுடன் அது பற்றிப் மபசியிருந்மதொம். அந்த விமொனத் 

தளத்தின் அடித்தளக் கட்டமமப்பு மவமலகளுக்கொக 

ஏற்தகனமவ அமமச்சரமவ 2,000 மில்லியன் ரூபொமய 

ஒதுக்கியிருப்பது நல்ல விடயம். 2016ஆம் ஆண்டு சனவொி 

திங்களில் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 

யொழ்ப்பொணம் வந்ததபொழுது, நொங்கள் அந்தப் பலொலி விமொன 

நிமலயம் ததொடர்பொன ஓர் உடன்பொட்டுக்கு வந்மதொம். பலொலி 

விமொன நிமலயத்மதத் ததொடர்ந்துள்ள அந்தக் கடல் பரப்பிமல 

ஒரு சர்வமதச விமொன நிமலயம் கட்டப்படமவண்டும் 

என்பதுதொன் எனது முக்கிய மகொொிக்மக. என்னிடம் அதற்கொன 

திட்டங்களும் பிரதம அமமச்சருமடய அலுவலகத்திலிருந்து 

தரப்பட்டிருந்தது. இந்தியொ அதமன நமடமுமறப்படுத்த 

மவண்டும் என்ற ஒரு நிமலமம இருக்கின்றது. ஆனொல், 

இந்தியொ அவ்வளவு மிகப் தபருமளவொன நிதிமய 

உடனடியொகச் தசலவிட ஆயத்தமில்லொத ஒரு நிமலயில் 

ஏற்பட்ட தொமதம் கொரணமொக, அதமன ஒரு பிரொந்திய 

விமொனத்தளமொக உருவொக்குவதற்கு, கட்டிதயழுப்புவதற்குத் 

திட்டமிருந்த அடிப்பமடயில் இந்தியத் தரப்புடன் 

மபச்சுவொர்த்மதகள் நடத்தி, அதமன ஒரு பிரொந்திய விமொனத் 

தளமொக உருவொக்க இப்தபொழுது நடவடிக்மக 

எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

நொனும் திரு. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன் அவர்களும் தசன்ற 

வொரம் அமமச்சர் ரணதுங்க அவர்கமளச் சந்தித்துப் 

மபசியதபொழுது, அந்த விமொன நிமலயம் மிக விமரவொக 

ஆரம்பிக்கப்பட மவண்டும்; மிக விமரவொகத் தங்களுமடய 

விமொனப் மபொக்குவரத்துக்கமள மமற்தகொள்ள மவண்டும் 

என்பதில் இந்தியத் தரப்பினரும் தீவிரமொக இருந்தொர்கள். 

யொழ்ப்பொணத்திலுள்ள 'தஜட்விங்' மஹொட்டலில் நடந்த, 

தகௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள், இந்திய 

நொட்டின் தூதுவர் அவர்கள் மற்றும் விமொனத்துமறமயச் 

சொர்ந்த உயர் அதிகொொிகள், பமடத் தளபதிகள் ஆகிமயொர் 

பங்குபற்றிய கூட்டத்தில் இந்தியத் தரப்பில் ஒரு விடயம் 

தசொல்லப்பட்டது. அதொவது அந்த விமொனத் தளத்துக்கு நிலம் 

இனித் மதமவயில்மல. இதற்கு 750 ஏக்கர் நிலம் 

மபொதுமொனது; விமொன ஓடு பொமதயும் மபொதுமொனது. 

ஏற்தகனமவயுள்ள அந்த ஓடு பொமதமயயும் விஸ்தொிக்கப்பட்ட 

பிரமதசத்மதயும் பயன்படுத்தி ஒரு விமொனத் தளத்மதத் 

தொங்கள் ஏற்படுத்திவிடலொம். ஆனபடியொல், விமரவிமல 

அடுத்த மொதத்திமலமய, இந்தியொவிலிருந்து முதலொவது 

விமொனத்மதக் தகொண்டுவந்துவிடுமவொம் என்று அவர்கள் 

எங்களுக்குச் தசொல்லியிருந்தொர்கள். அதற்கிமடயில் நொட்டிமல 

ஏற்பட்ட அரசியல்ொீதியொன குழப்பங்கள் கொரணமொக அந்த 

முயற்சிகள் தொமதப்படுத்தப்பட்டுவிட்டன. ஆனொல், நொன் 

தசன்ற வொரம் தகௌரவ அமமச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க 

அவர்களுடன் மபசியமபொது, அந்த விமொன நிமலயத்மதப் 

புனரமமத்து, விமொன நிமலய ஓடுபொமதகமளச் சொி தசய்து, 

அமதத் தரமுயர்த்தி விமொனப் மபொக்குவரத்மத 

மமற்தகொள்வதற்கொன நடவடிக்மகமயத் தொன் மிக விமரவொக 

எடுப்பதொக அவர் தசொல்லியிருந்தொர்.   

தகௌரவ பிரதமர் அவர்களும் நொங்களும் பலொலி விமொனத் 

தளத்திமல நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிமல 

கலந்துதகொண்டிருந்தமபொது அங்கு சில விடயங்கள் 

தீர்மொனிக்கப்பட்டன. அதொவது கிட்டத்தட்ட 10 பில்லியன் 

ரூபொய் தசலவில் அந்த மவமலகள் தசய்யப்பட்டு அது 

தரமுயர்த்தப்பட மவண்டும்; ஒரு regional airport என்ற 

மட்டத்திமல அதமன இயக்குவதற்கு அந்த நிதி மபொதும்; 

அதற்குமமல் அதமன விொிவொக்குவதற்கு உடனடியொக 

அவசியம் இல்மல என்று அங்கு தீர்மொனிக்கப்பட்டிருந்தது. 

அந்த விமொனத்தளத்தில் இரொணுவத்தினரொல் 

மவலியிடப்பட்டுள்ள எல்மலக்குள் அந்தப் பிரமதசத்தில் 

பொரம்பொியமொக வொழ்ந்தவர்களுமடய வீடுகளும் வீட்டு 

அத்திபொரங்களும் இருக்கின்றன. அந்த நிலங்கமள விடுவிக்க 

மவண்டும் என்பது எமது முக்கியமொன ஒரு நிமலப்பொடொக 

இருக்கின்றது. ஆனொல், விமொனத்தள அபிவிருத்திக்கொக 

இன்னும் ஒரு பகுதி நிலம் மசர்க்கப்பட்டு அதன் பரப்பளவு 

அதிகொிக்கப்பட மவண்டுமொனொல், அதுபற்றி நொங்கள் மபசித் 

தீர்மொனிக்கலொம். அந்த வமகயில் மிகக் குமறந்த அளவு 

பிரமதசத்தில் அந்த விமொன ஓடு பொமதமய அமமப்பதற்கு 

நொங்கள் ஒத்துமழக்க முடியும். அதுபற்றி நொங்கள் அமமச்சர் 

அவர்களிடமும் தசொல்லியிருந்மதொம். ஆகமவ, இப்தபொழுது 

இருக்கின்ற 750 ஏக்கர் நிலப்பரப்பிற்குள் அந்த விமொன 

நிமலயத்மத நிர்மொணிப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டும் 

என்று வலியுறுத்திக் மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். 

அதனொல் அந்தப் பகுதி மக்களுக்கு மற்றும் இமளஞர்களுக்கு 

தபொருளொதொர அபிவிருத்தி, மவமலவொய்ப்பு மபொன்றவற்றில் 

பல நன்மமகள் கிமடக்கும். அங்கு வர்த்தகத் துமறயில்கூட 

மவமலவொய்ப்புக்கள் கிமடக்க முடியும்.  

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கள் இமளயவர்; எங்களுமடய 

கருத்துக்கமள ஆரொய்ந்து, எங்களுக்கு மதிப்பளித்து அவற்மற 

நிமறமவற்ற மவண்டும் என்ற ஆவலுள்ளவர். எமது பிரொந்திய 

பஸ் மசமவ ததொடர்பில் நொங்கள் அவொிடத்திமல விடுத்த 

மவண்டுமகொளின்படி பிரொந்திய முகொமமயொளர் - Regional 

Manager மற்றும் Operations Manager மபொன்ற பதவிகளுக்கு 

விமரவொக நியமனம் வழங்கி குறித்த நடவடிக்மககமள 

நிமறவு தசய்து மவப்பொர் என்று நொன் நிமனக்கின்மறன். 

இன்று அங்கு மீள்குடிமயற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றன; 

பொடசொமலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனொல், அங்கு 

மபொக்குவரத்தில் ஈடுபடுவதற்கு பஸ் வண்டிகள்  

மபொதொமலிருக்கின்றது. ஆகமவ, இன்னும் கூடுதலொன மபருந்து 

வண்டிகமளத் தரமவண்டும் என்று நொங்கள் மகட்டிருந்மதொம். 

அதற்கொக, இந்தியொவிலிருந்து கிமடக்கவிருக்கின்ற மபருந்து 

வண்டிகளில் கூடுதலொனவற்மறத் தந்துதவுவதொகக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகமவ, அமத விமரவொகச் 

தசய்யமவண்டும் என்று மகட்டுக் தகொள்கின்மறன்.    

அங்மக மிக அண்மமயில் அரச மபொக்குவரத்துத் துமறயில் 

உள்ள ததொழிலொளர்களுக்குப் பதவி உயர்வுகள் 

வழங்கப்பட்டன. 10 வருடங்களுக்கு மமற்பட்ட மசமவக் 

1955 1956 
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கொலமுள்ளவர்களுக்குப் பதவியுயர்வு வழங்குவதொக நீங்கள் 

தசொல்லியிருந்தீர்கள். அங்கு பதவி உயர்வு வழங்குவது 

சொியொனது. பதவியுர்வு வழங்குவது மிகவும் மதமவயொகவும் 

அவசியமொகவும் இருக்கின்றது. ஆனொல், அந்த நமடமுமறயில் 

பல குமறபொடுகள் இருப்பதொக அங்கிருக்கின்ற ததொழிலொளர் 

சங்கங்களும் ஊழியர்களும் என்னிடம் முமறயிட்டிருக் 

கின்றொர்கள். 20 ஆண்டுகளுக்கு மமற்பட்ட மசமவக்கொலம் 

தகொண்ட பல ததொழிலொளர்களுக்கும்கூட இன்னும் பதவி 

உயர்வு வழங்கப்படவில்மல என்று கூறி, அது பற்றிய 

விபரங்களடங்கிய பட்டியல்கமளயும் என்னிடம் தந்துள் 

ளொர்கள். அமத நொன் உங்களிடம் ஏற்கனமவ 

தகொடுத்திருக்கின்மறன். ஆயினும் இன்னும் அது ததொடர்பில் 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படவில்மல என்று நிமனக்கின்மறன். 

ஆகமவ, ஏற்கனமவ பதவி உயர்வு வழங்கிய திட்டத்தின்படி 10 

ஆண்டுகளுக்கு மமற்பட்ட மசமவக்கொலம் தகொண்ட 

அமனவருக்கும் குறித்த பதவி உயர்வுகமள வழங்க 

மவண்டுதமன்று மகட்டுக் தகொள்கின்மறன். நீங்கள் கட்டொயம் 

அதற்கொன நடவடிக்மகமய எடுப்பீர்கள் என்று 

நிமனக்கின்மறன்.  

அடுத்தபடியொக, எங்களுமடய பிரமதசத்துக்கொன 

புமகயிரதப் பொமதகள் முழுமமயொகச் சீரமமக்கப்பட 

மவண்டுதமன்பதுடன், அங்கு இரவு கடுகதிப் புமகயிரத வண்டி 

- express train மசமவயில் ஈடுபடுகின்றமபொதும், அதில் 

இரவுப் பயண வசதியுமடய ஆசனங்கள் தகொண்ட 

compartments இமணக்கப்படொமமயொல், சிறந்த படுக்மக 

ஆசன வசதியுள்ள compartments ஐக் தகொண்ட இரவு 

புமகயிரத வண்டிச் மசமவமய நடத்த நடவடிக்மக எடுக்க 

மவண்டும் என்றும் மகட்டுக் தகொள்கின்மறன்.    

எங்களுமடய பிரமதசங்கள் மபொொினொல் பொதிக்கப்பட்டும் 

அழிக்கப்பட்டும் இருக்கின்றன. இருந்தமபொதிலும் அங்கு  

ததொழில் பயிற்சிதபற்ற எமது இமளஞர்களுக்கு 

மவமலவொய்ப்புக்கள் தகொடுக்கப்படொமல் இருக்கின்றன. 

ஆகமவ, உங்களுமடய அமமச்சுக்கூடொக எங்களுமடய 

பிரமதசங்களிலும் மபொக்குவரத்து, விமொனத்துமற, துமறமுகம் 

மபொன்றற்றில் மவமலவொய்ப்புக்கமள வழங்க மவண்டும். 

அந்தந்தத் துமறகளிலுள்ள  மவமலவொய்ப்புக்கமள 

அமடயொளங்கண்டு, அங்குள்ளவர்களில் தபொருத்தமொன 

தமகமமயுள்ளவர்கமள அவற்றுக்கு நியமிக்க நடவடிக்மக 

எடுக்க மவண்டுதமன்றும் தங்களிடம் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

சுற்றுலொத்துமற இந்த அமமச்சின்கீழ் வரொவிட்டொலும், 

அது சம்பந்தமொன ஒரு சில விடயங்கமளயும் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். மிக அண்மமயில் 

அங்குள்ள துமறமுகம் சொர்ந்த பிரமதசங்கமள ஒட்டி 

மமற்தகொள்ளப்படுகின்ற சில நடவடிக்மககளொல் தநருக்கடி 

நிமலமம ஏற்பட்டுள்ளது. அதொவது, அந்தத் துமறமுகத்மத 

அண்டிய பிரமதசத்தில் இரொணுவத்தினர் நடத்துகின்ற 

‘தல்தசவன’ என்று தபயொிடப்பட்ட "Thalsevana Army Resort" 

இருக்கின்றது. அமததயொட்டி அங்குள்ள நிலங்கமள அளந்து 

எடுப்பதற்கும், அமதவிட கொங்மகசன்துமற நகரப் பிரமதசத்தில் 

பொடசொமலகள், சிறுவர் பூங்கொ உட்பட  30 ஏக்கர் தனியொர் 

நிலத்மதக் மகயகப்படுத்தவும் முயற்சி எடுக்கப்பட்டது. The 

order has already been sent to the Divisional Secretary to 

acquire the land for the purpose to survey that. அது எங்களது 

மக்கமள மிகவும் முக்கியமொகப் பொதிக்கின்ற ஒரு பிரச்சிமன. 

அந்தப் பிரமதசத்மதச் சுற்றுலொ மமயமொக உருவொக் 

குவதற்கொன நிர்வொகப் தபொறுப்மப இரொணுவத்தினருக்மக 

அளிக்கக் கூடிய வமகயில் இந்த நடவடிக்மக மமற்தகொள்ளப் 

படுகின்றது. ஏற்தகனமவ இரொணுவத்தினொல் நிர்வகிக்கப் 

படுகின்ற 'தல் தசவன' விடுதிமயொடு ஏமனய 30 ஏக்கர் 

நிலங்கமளயும் எடுப்பதற்கு அவர்கள் முயற்சிக்கின்றொர்கள். 

அங்குள்ள ஆங்கிலப் பொடசொமலயும் இன்னும் 

விடுவிக்கப்படவில்மல. 

அந்தப் பிரமதசத்திமல துமறமுகம், விமொனத்தளம் 

அமதவிட மீன்பிடித் துமறமுகங்கள் வருகின்றதபொழுது 

பிரமதசம் நன்மமயமடயும். மமலும், அந்தப் பிரமதசத்தில் 

இனிமமல் ததொடர்ந்தும் சுண்ணொம்புக் கற்பொமறகள் - 

limestone அகழப்படக்கூடொது என்ற கொரணத்தினொல், 

சீதமந்துத் ததொழிற்சொமல உள்ள இடத்தில் ததொழிற் 

மபட்மடகள், ததொழிற்றுமறகள் மற்றும் ததொழில்நுட்பத் 

துமறகமளச் தசயற்படுத்த மவண்டும் என்று பிரதமர் 

அவர்களும் நொங்களும் தீர்மொனித்து, அதுகுறித்த பத்திரம் 

அமமச்சரமவக்கும் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அமமச்சர் 

அவர்களிடத்தில் துமறமுகம், விமொனத்தளம் மற்றும் விமொன 

நிமலயப் தபொறுப்புக்கள் இருக்கின்றமபொது, அதற்குச் 

சுற்றுலொத்துமற மிகவும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொக இருக்கும். 

ஆயினும், துமறமுகம், பலொலி விமொனத் தளம் ஆகியவற்மற 

நிறுவுவதன் ததொடர்ச்சியொக சீதமந்துத் ததொழிற்சொமல இருந்த 

இடத்தில் பலவிதமொன ததொழிற்றுமறகமளயும் ததொழிற் 

மபட்மடகமளயும் அமமப்பதற்கு எங்களொல் 

திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்றது. இது ததொடர்பொக நொங்கள் நொமள 

அல்லது நொமள மறுதினம் மமதகு ஜனொதிபதிமயயும் 

மொண்புமிகு பிரதமமரயும் சந்தித்துப் மபசவிருக்கின்மறொம். 

பிரதமர் அவர்களுமடய கூட்டத்திலும் ஜனொதிபதி 

அவர்களுமடய கூட்டத்திலும் பலமுமற இந்த விடயம் 

ததொடர்பொகத் தீர்மொனிக்கப்பட்டமபொதிலும், முன்தனப் 

தபொழுதுமம மபசப்படொத ஒரு விடயம் இப்மபொது 

நமடதபறுகின்றது. அதொவது, கடற்பமடயினர் தங்களுக்குக் 

கடற்பமடத் தளம் மதமவதயன்று சீதமந்துத் ததொழிற் 

சொமலக்குச் தசொந்தமொன 163 ஏக்கர் நிலத்மதச் சுவீகொிப்பதற்கு 

நடவடிக்மக எடுத்திருக்கிறொர்கள்.  

அதற்கு இமடயில் 'தல் தசவன' விடுதியுள்ள இடத்திலுள்ள 

மிகவும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த நிலங்கமள, அதுவும் 

சுற்றுலொவுக்கொக, இரொணுவத்தினொின் நிர்வொகத்தின்கீழ் 

மீண்டும் தகொண்டு வரப்படுகின்ற முயற்சி எங்களுமடய 

மக்கள் மத்தியில் தபரும் தகொதிப்மப ஏற்படுத்தியிருந்தது. 

தசன்ற 22ஆம் திகதி கொங்மகசன்துமற, கீொிமமல ஆகிய 

இரண்டு இடங்களிலும் இடம்தபறவிருந்த நில அளமவக்கு 

நூற்றுக்கணக்கொன மக்கள் எதிர்ப்புத் ததொிவித்தொர்கள். அந்த 

எதிர்ப்பு நடவடிக்மகயில் நொனும் பங்குதகொள்ள மவண்டும் 

என்று அந்த மக்கள் மகட்டொர்கள். நிச்சயமொக நொன் வருமவன் 

என்று தசொன்மனன். அந்த வமகயில் நொங்களும் அந்தப் 

மபொரொட்டத்தில் கலந்துதகொண்மடொம்.  

அமதவிட, 62 ஏக்கர் நிலத்தில் எந்தவிதமொன 

அமமச்சரமவ அங்கீகொரமும் இல்லொமல் கிட்டத்தட்ட 200 

மில்லியன் ரூபொய் தசலவிமல அமமக்கப்பட்டுள்ள 

ரொஜபக்ஷவுமடய விடுதி ஒன்று அங்கிருக்கின்றது. 

அமமச்சரமவக்குத் ததொியொமமலமய ரொஜபக்ஷவுமடய அந்தக் 

கட்டடம் 20 ஏக்கொில் அமமக்கப்பட்டததன்று ஜனொதிபதி 

அவர்கள் எங்களிடத்திமல தசொன்னொர். நகுமலஸ்வரம் ஒரு 

புனிதமொன பூமி; மகொவில்கள் நிமறந்த ஒரு பூமி; சமொதிகள் 

உள்ள பூமி; சித்தர்கள் வொழ்ந்த இடம். அங்கு கடமலொரம் 

எங்களுமடய இந்து மக்கள் ஈமக்கடன் 

நிமறமவற்றுவதற்கொகப் பொவிக்கின்ற பல நீரூற்றுக்களும் 

இருக்கின்றன. அந்த ரொஜபக்ஷ  விடுதிமய 

மமயமொகக்தகொண்டு அந்த 62 ஏக்கர் நிலங்கமளச்  சுற்றுலொத் 

துமறக்தகனச் சுவீகொிப்பதற்கொன நடவடிக்மககளும் 

எடுக்கப்படுகின்றன. அமமச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் 

விமொனத்துமறக்கு, மபொக்குவரத்துக்கு, கப்பல் துமறக்குப் 

தபொறுப்பொக இருக்கின்றீர்கள். கொங்மகசன்துமறப் 

1957 1958 
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பிரமதசத்தில் இந்த 3 துமறகளும் அடங்கியிருக்கின்றன. 

ஆகமவ, நீங்கள் குறித்த பிரச்சிமனகள் பற்றித் ததொிந்திருக்க 

மவண்டும் அல்லது நொங்கள் கூடி எடுக்கின்ற 

தீர்மொனங்களின்தபொழுது, அது சம்பந்தமொக நீங்களும் ஒரு 

தீர்மொனத்திற்கு வரமவண்டிய ஓர் அவசியம் இருக்கின்றது. 

ஆனபடியொல்தொன் நொன் உங்களிடம் இது சம்பந்தமொகக் 

கூறுகின்மறன்.  
 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்னும் இரண்டு 

நிமிடங்கள் இருக்கின்றன. 

 

 ු මාවව කසෝ. කසේනාධිරාජා මහතා 
(மொண்புமிகு மொமவ.  மசொ.  மசனொதிரொஜொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ஆம்!  

அந்தப் பிரமதசங்களில் குறித்த நிலங்கள் 

மகயகப்படுத்தப்பட்டொல், சுற்றுலொத்துமறகூட மிக 

மமொசமொகப் பொதிக்கப்படும். அமதமநரம் அந்தப் பிரமதசத்தில் 

எங்களுமடய வகிபொகம் இல்லொமல் மபொய்விடும். அங்கு 

‘தல்தசவன’விமல இரொணுவத்தினர்! சீதமந்துத் ததொழிற் 

சொமலயிமல கடற்பமடயினர்! அதற்கு அப்பொல் 

ரொஜபக்ஷவுமடய மொளிமகமய மமயமொகக்தகொண்டு, 

கீொிமமலப் புனிதப் பிரமதசத்மத ஆக்கிரமிப்பதற்குக் 

கடற்பமடயினரும் சுற்றுலொத் துமறயினரும் முயற்சிக் 

கின்றனர். நொன் இது ததொடர்பொக சுற்றுலொத்துமற அபிவிருத் 

திக்குப் தபொறுப்பொன அமமச்சர் மஜொன் அமரதுங்கவிடம் 

தசொன்மனன். “உங்களுமடய கருத்துக்களுக்கு மொறொக நொங்கள் 

அமதச் தசய்யமொட்மடொம்” என்று அவர் 

வொக்குறுதியளித்திருக்கின்றொர். இருந்தமபொதிலும் நீங்களும் 

அப்படியொன கூட்டங்களில் பங்களிக்க மவண்டிய அவசியம் 

இருக்கின்றது.  

முக்கியமொக நகுமலஸ்வரம் மிகுந்த வரலொற்றுப் 

தபருமமமிக்க ஈஸ்வரங்களில் ஒன்றொக இருக்கின்றது. 

ரொஜபக்ஷவினுமடய விடுதிமய மமயமொகக்தகொண்டு அந்தப் 

பிரமதக் கொணிகமளச் சுவீகொிப்பதற்கு எடுக்கின்ற 

நடவடிக்மககள் எங்களுக்கு நிச்சயமொக தநருக்கடிமய 

உருவொக்கும்; மக்களிமடமய தகொந்தளிப்மப உண்டொக்கும். 

இது இன ஐக்கியத்துக்கு ஆமரொக்கியமொனதொக அமமயொது. 

நொட்டில் அரசியல் தகொந்தளிப்புக்கள் இருந்தொலும் இந்த 

ஆண்டில் பல மவமலத்திட்டங்கமள நிமறமவற்ற மவண்டும் 

என்று இந்த அரசொங்கத்மதொடு இமணந்து நொங்கள் சுமுகமொக 

மவமல தசய்து தகொண்டிருக்கின்ற மநரத்தில், இந்தக் 

தகொந்தளிப்பு நிமலமம மிகப் பொொிய முரண்பொடுகமளயும் 

தநருக்கடிகமளயும் ஏற்படுத்தும். ஆகமவ, என்ன விமல 

தகொடுத்தும் மபொரொடி நொங்கள் அந்தச் சுவீகொிப்மப 

நிறுத்துவதற்குத் தயங்கமொட்மடொம் என்பமத மிகத் ததளிவொகக் 

கூறிக்தகொள்கின்மறன்.  

நீங்கள் மிகவும் ஒரு கண்ணியமொன, எங்களுமடய 

கருத்துக்கமள, அல்லது தபொதுமக்களுமடய கருத்துக்கமள 

அவதொனமொகக் மகட்டுச் தசயல்படுகின்ற ஓர் இளம் அமமச்சர். 

நொங்கள் உங்கள் நடவடிக்மககமள நிச்சயமொக மனதிமல 

தகொள்மவொம். எனமவ, எங்களுமடய பிரச்சிமனகமள நீங்கள் 

தீர்த்து மவப்பதுடன், எங்களுமடய நிலங்கள் பறிக்கப்படொமல் 

இருக்க உொிய நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும். 

எவ்வொறொயினும், அபிவிருத்தி நடவடிக்மககளுக்கொக நொங்கள் 

உங்களுக்கு ஒத்துமழப்மப வழங்குமவொம். நீங்கள் அமத 

மனதிமலதகொண்டு எங்களுக்குச் சிறந்த மசமவயொற்ற 

மவண்டும் என்று மகட்டு, விமட தபற்றுக்தகொள்கின்மறன். 

நன்றி.    
 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
මීළඟට, ගරු අ ශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහ. 

 
[පූ.භහ. 10.49] 

 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා (ප්රවාහන හා සවිල් ගුවන් 

කසේවා රාජය අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க - மபொக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமொனச் மசமவகள் இரொஜொங்க அமமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - State  Minister of Transport 
and Civil Aviation) 

ගරු නි ශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, අද දි  2019 අ  වාැ   හා  

වභහ අවාව්ථහශේදී ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්සශව වාහ අමහතයහං ශේ 

වාැ  ශීර්ෂ  පිළිබඳවා එම අමහතයහං ශේ ාහ්ය අමහතයවාා හ 

වා ශ ්ස  වාච  ව්වාලප ක්  ථහ කිරීමට අවාව්ථහවා ලැබීම 

පිළිබඳවා මහ ව්සශතෝෂ ශවා වාහ. අශු  වා අමහතය අර්ුන  

ාණු ංග මැතිු මහ ශම් වභහශේ ිවටි වාහ. ඒ වාහශේම අශු 

අමහතයහං ශේ වාවා 3ක් පමණ අමහතයවාා හ ශලව  ටුතු   ළ 

නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ මැතිු මහත් ශම් වභහශේ ිවටීම ගැ  මහ 

ව්සශතෝෂ ශවා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්සශව වාහ 

අමහතයහං   වඳනහ ශමවාා අ  වාැශ ්ස රුපි ්  ියලි   69.18  

-රුපි ්  ශ ෝටි 6,918 - මුදලක් ශවා්ස ාලහ තිශබ වාහ. ශමත්්ස 

ප්රහේධ  ආශ ෝ්   වඳනහ රුපි ්  ියලි   36.26  -රුපි ්  

ශ ෝටි 3,626 - මුදලක් ශවා්සශවාලහ තිශබ වාහ. පු ාහවාර්ත  

ිල දම් වඳනහ රුපි ්  ියලි   32.9   -රුපි ්  ශ ෝටි 3,292 - 

මුදලක් ශවා්සශවාලහ තිශබ වාහ. පසුගි  වාවාට වාඩහ වාැඩි මුදලක් 

ප්රහේධ  මුද්  වඳනහ ශවා්සකිරීම පිළිබඳවා ශම් අවාව්ථහශේදී 

ිලශ  ෂශ ්සම ගරු මුද්  ඇමතිු මහට ව්ු ති  පළ  ා්ස  ඕ ෑ.  

ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්සශව වාහ අමහතයහං   මූලි වා ආ ත  

9ක් තිශබ වාහ. ශමත්්ස ශ්රී ලං හ ගම හ ගම  මණ්ඩල  ප්රධහ  

ව්ථහ  ක් ග්ස වාහ. වාැඩිම ශව වා  වංතයහවාක් ිවටි්සශ්ස ශ්රී ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩලශේ. ශව වා  ්ස 30,500 ට ආව්ස  

පිිපවක් ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ ශව වා   ා වාහ. ඉ්ස 

පසුවා වාැඩිම ශව වා  වංතයහවාක් ිවටි  ශ්රී ලං හ රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු වා අප අමහතයහං ශේ ප්රධහ  ආ ත  ක් ශලව 

තිශබ වාහ. ශ්රී ලං හ රුම්ිප  ශදපහර්ත ශම්්සු ශේ ශව වා  ්ස 

16,000 ට වාැඩි පිිපවක් ශව වා   ා වාහ.  ඉ්ස පසුවා අශු 

ප්රධහ ම ආ ත  ක් වා්සශ්ස ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  

ශදපහර්තශම්්සු වාත්. ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු ශේ 

ශව වා  ්ස 900 ට ආව්ස  ප්රමහණ ක් ශව වා   ාමි්ස ශම් ාශට් 

ආර්ක  ට ිල හල දහ  ත්වා ක් ලබහශද වාහ. වෑම වාවා ම 

රුපි ්  ියලි   5 ට වාැඩි ප්රමහණ ක් ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  

ශදපහර්තශම්්සු වා ිලිව්ස ාහ්ය ආදහ මට  ලබහශද වාහ. අප 

අමහතයහං    ටශත් තිශබ  තවාත් ආ ත  තමත්  ්හති  

ප්රවාහන  ජවාදය ආ ත  .   

ශම් ්හති  ප්රවාහන  ජවාදය ආ ත ශේ ශව වා  ්ස 200 ට 

වාැඩි ප්රමහණ ක් ශව වා   ා වාහ. ඒ ආ ත   ු ළිනුත් අපි ාහ්ය 

ආදහ මට  ම්කිිව මුදලක් ලබහ ශද වාහ.  

්හති  ප්රවාහන  ශ ොමිෂ්ස වභහවා අ්සතර් පළහත් ු ළ බව් ාථ 

3,000ක් 3,200ක් අතා ප්රමහණ ක් නි හම    ා  අශු 

1959 1960 



පහර්ලිශම්්සු වා 

අමහතයහං   ු ළ තිශබ  ිලශ  ෂ ආ ත  ක්. ඊට අමතාවා, මහර්ග 

ආාක්ෂහවා පිළිබඳ ්හති  වභහවා, ලක්දිවා ඉංජිශ්සරු වමහගම, 

සීමහවහිත ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ නහ ුවවා්ස ශව වාහ වමහගම වන ිවිල්  

ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිප  අශු අමහතයහං    ටශත් තිශබ  අශ ක් 

ආ ත . ශම් ආ ත   වාශ ්ස රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වා 

පමණක් ශමශනුතම් අලහභ ක් ලබ වාහ.  මුත් රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු ශේ ශමශනුතම් අලහභ  අපට අලහභ ක් ිලධි ට 

 ් ප හ  ා්ස ට බැනැ. ශමො ද, අපි ඒ ු ළි්ස ාශට් ් තහවාට 

ිල හල ශවතක් වලව  නිවහ. ශම් රුම්ිප  මහර්ග  ඩත්ු  කිරීම 

ආ ත ශේ මුද් වාලි්සම, -භහණ්ඩහගහාශේ මුද් වාලි්සම- 

 ාශග     නිවහ එම අලහභ  අලහභ ක් ශලව හිත්ස   බැනැ.  

ශ ශව  ශවාතත්, 2015 ් වාහිප 08ශවානි දහට පසු ශමම 

අමහතයහං    ශීඝ්ර ප්රගති ක්  ලබහ තිශබ වාහ. අපි ශම් අමහතයහං   

භහා ග්ස හ අවාව්ථහවා වා  ිලට 2010 ිවට 2015 දක්වාහ ලං හ 

ගම හ ගම  මණ්ඩල  කිිවම වාහර්ෂි  වාහර්තහවාක් ඉදිිපපත්  ාලහ 

තිණුශණ්  ැනැ. ඒ වාහශේම, අපට ිල හල ප්රමහණ   ණ  මුදලක් 

ශගවා්ස ට තිණුණහ. ශව වා  අර්ථ වහධ  අාමුද් , ශව වා  

භහා හා අාමුද් , පහිපශතෝෂි  මුද්  රුපි ්  ශ ෝටි 2,555ක් 

පමණ ශව වා  ්සශේ ගිණුම්වාලට බැා  ාලහ  ැති තත්ත්වා ක් 

තිණුණහ. ඒ වාහශේම, ඩිශපෝ 110්ස 79 ම ශව වා  ්සට නිිව 

ශේලහවාට  මහිව  ශේත   ග්ස  බැිප තත්ත්වා ක් තිණුණහ. ිල හල 

ප්ර ්  ාහශි ක් තිණුණු අවාව්ථහවා  තමත් අපි ශම් ආ ත   භහා 

ගත්ශත්.  

හිටපු ඇමතිවාා හ  වඳන්ස  ළ පිපදි ලං හ ගම හ ගම  

මණ්ඩල  වු  ශ ොවුණු ඉඩම් ලං හ ගම හ ගම  මණ්ඩල ට 

පවාාහ ගැනීම වඳනහ රුපි ්  ියලි   5 ට වාැඩි මුදලක් 

භහණ්ඩහගහාශ ්ස ලබහ ශද  බවා ශපොශාෝසරු ශවාලහ තිණුණහ. 

දැ ට අපට එත්්ස රුපි ්  ියලි   3ක් පමණ ලැියලහ තිශබ වාහ, 

තවා රුපි ්  ියලි   2ක් ලැශබ්ස  ඕ ෑ. අපි ශම් වා  ිලට 

ප්රහශීශි  12්ස 3  නැා අශ ක් වෑම ප්රහශීශි   ම ශව වා  

අර්ථ වහධ  අාමුද්  වන ශව වා  භහා හා අාමුද්  තැ්සපත් 

 ාලහ තිශබ වාහ. ඉු රු මුද්  භහණ්ඩහගහාශ ්ස ලැණුණු පසු 

තැ්සපත්  ා්ස   අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. තවා රුපි ්  

ියලි   2 ට වාැඩි මුදලක් අපට ලැශබ්ස ට තිශබ වාහ. එත්්ස 

රුපි ්  මිලි   900ක් 950ක් වාහශේ මුදලක් තමත් අපට අවා ය 

ශවා්සශ්ස, ශව වා  භහා හා අාමුද්  වන ශව වා  අර්ථ වහධ  

අාමුද්  ලං හ ගම හ ගම  මණ්ඩලශේ ශව වා  ්සට ලබහ 

ශද්ස ට.  

ිලශ  ෂශ ්සම, පසුගි   හලශේ ශව වා  ්සට පහිපශතෝෂි  

මුද්  ගැනීමට ශ ොනැකි ිල හල ප්ර ්  ක් තිණුණහ.  මුත්,  වෑම 

ශව වා  කුණාටම ිල්රහම ගි  පසු ඉතහ ඉක්මනි්ස ඒ පහිපශතෝෂි  

මුද්  ලබහ ගැනීශම් නැකි හවා අපි දැ්ස ලබහ දීලහ තිශබ වාහ. ඒ  

එම ශව වා  ්සට  වන  ක් ශවාලහ තිශබ වාහ.  

ඊළඟට, අපි ශම් ආ ත   භහා ගනිීදී ශව වා ත්්ස 

තිව්න දනවක් පමණ ිවටි හ.  බව් ාථ 5,500ක් පමණ දි පතහ 

ධහවා   වුණහ. එ  බව් ාථ  ට ශව වා  ්ස නත්ශද කුණා පමණ 

ිවටි හ.  මුත්,  ව්ශේච්කහ ශව වා  ිල්රහම  හශම් වාැඩ පිළිශවාළ ු ළ 

රුපි ්  ියලි   අටක් -රුපි ්  ශ ෝටි 800ක්-  වාැ   ාමි්ස  

ශව වා  ්ස 4,000 ට වාැඩි ප්රමහණ ක් ිල්රහම ගැ්සවීම ු ළ දැ ට 

ශව වා  ්ස 30,500ක් පමණ  ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ 

ශව වා   ා වාහ.  

ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  ලැබූ ් ග්රනණ කිහිප ක් 

තිශබ වාහ. අපි 2010 ිවට 2015 දක්වාහ ශව වා  අර්ථ වහධ  

අාමුද්  ිව ් ල බැා  ළහ. 2015්ස පසු එම ශව වා  අර්ථ වහධ  

අාමුද්  අපි  නි ම ිලධි ට ශගවාහ ශග    වාහ. ඒ වාහශේම  2017, 

2018 වාවාවාල  අපට ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශ ්ස ශමශනුතම් 

ලහභ ලබ්ස ට පුළුවා්ස වුණහ.  2018 වාවශර් වාහර්ෂි  වාහර්තහ අනුවා 

ලැබූ ලහභ  ියලි   ශද ක් පමණ වා වාහ.  මුත්,  බව් ාථ වඳනහ 

ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල ට ා්ශ ්ස  ම්කිිව මුදලක් 

ලැශබ වාහ. ඒවාහ ලැශබ්සශ්ස අපි ් තහවා ශවානුශවා්ස  ිලශ  ෂ 

ශව වාහවා්ස වලව  නිවත්.  අපි පහව්  ළමු්ස ප්රවාහන    ා්ස  

"ිවසුවැිප " බව් ාථ ශව වාහවා ක්රි හත්ම   ා වාහ.  ඒ වාහශේම 

පහව්  ළමු්ස වඳනහ වාහා ප්රශේ  පත්ර ලබහ ශද වාහ අඩු මුදලට. ඒ 

වාහශේම "ගැමිවැිප " ශව වාහවා ලබහ ශද වාහ. ගම්වාල තිශබ  

අ හර්ක  මහර්ගවාල කිශලෝ මීටා ක් ධහවා   කිරීම වඳනහ 

වහමහ යශ ්ස අපට රුපි ්  65ත්, 70ත් අතා මුදලක් ිල දම් 

ශවා වාහ.    මුත්, වමනා ග්රහමී  මහර්ගවාල බව ්ාථ ධහවා    ාීදී 

අපට ලැශබ්සශ්ස කිශලෝමීටා  ට රුපි ්  15ත්, 20ත්, 25ත්. 

 මුත්, අපි ා් ක් වා ශ ්ස ් තහවාශේ ප්රවාහන  පනසු ම් 

ශවානුශවා්ස එම බව් ාථ  ධහවා    ාවා වාහ. ඒ වඳනහ ා්ශ ්ස 

අපට මුදලක් ලැශබ වාහ. ඒ  තමත් "ගැමිවැිප " ශව වාහවා ශලව 

නඳු්සවා්සශ්ස. ඒ වාහශේම "නිිවවැිප " බව් ාථ ශව වාහවාත් 

ක්රි හත්ම  වා වාහ. ශ ොළස ඇිල් ලහ රැකි හවා  ාලහ ශගවා්  බලහ 

 ීදී ාහත්රී  හලශේ බව ් ාථ ශ ොමැති නිවහ "නිිවවැිප " බව් ාථ 

ශව වාහවා ක්රි හත්ම  වා වාහ. ඒ වඳනහත් අපට ා්ශ ්ස මුද්  

ලැශබ වාහ. ඒ ු ළි්ස අපි බලහශපොශාොත්ු  වා  මුද්  ප්රමහණ ම 

ලැණුශණ්  ැති වුණත්, ලැශබ  මුද් වාලි්ස අපි ශව වා  ්ස වඳනහ 

ිලශ  ෂශ ්ස ශේත  ලබහ ශද වාහ.  අපි ශව වා  ්ස 30,500්ස එක් 

ශව වා  කුණාට රුපි ්  16,200  පමණ මුදලක් ා්ශ ්ස ලැශබ  

මුද් වාලි්ස  ලබහ ශද වාහ. ඒ  අනිවාහර් ශ ්සම අපට ලැිය  ුතු  

මුදලක්. ශමො ද, අපි ශපොලිව් ශදපහර්තශම්්සු ශේ, ත්රිිලධ නමුදහශේ 

නිලධහිප්ස ප්රවාහන    ා්සශ්ස ිලශ  ෂ අඩු මුදල ට. ඒ නිවහ 

ා් ක් වා ශ ්ස ප්රවාහන   වඳනහ ලබහ දි  ුතු  මුදල තමත් ඒ 

ලැශබ්සශ්ස. ඒ ිව ් ලත් එක් ත් ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  

එම ලහභ  ලබහ ශග  තිශබ්සශ්ස. 

ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  1958 දී ් වු   ළහත්්ස පසුවා 

ිලශ  ෂශ ්සම ශව වා  ්ස වඳනහ ලබහ දී තිණුණු උපිපම  bonus  

මුදල රුපි ්  1,000ත්. ගරු වභහපතිු මනි, වහමහ යශ ්ස පහඩු 

ලබ  ආ ත  ක් bonus වා ශ ්ස ලබහ ශද්සශ්ස රුපි ්  

1,000ත්. එවාැනි ාහ්ය ආ ත   , වංව්ථහවා , මණ්ඩල   

ශව වා  ්සට ලබහ දි නැකි උපිපම bonus මුදල රුපි ්  13,500ත්. 

 මුත්, පසුගි  වාවශර් ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ ිව ලුම 

ශව වා  ්සට රුපි ්  13,500 බැගි්ස bonus මුද්  ලබහ ශද්ස  

නැකිවීම ගැ  අපි ව්සශතෝෂ වා වාහ. එ  ලං හ ගම හගම  

මණ්ඩල  වා ශ ්ස අප ලැබූ ් ග්රනණ ක්. 

ිලශ  ෂශ ්සම බව් ාථවාල හිඟ ක් තිශබ වාහ. පසුගි  අ  

වාැශ නුත් අපට බව්ාථ වඳනහ මුද්  ලබහ රු්ස හ. පසුගි  ා්  බව ්

ාථ 2,200ක් ශග ැ් ලහ තිශබ වාහ. ඒ ශවානුශවා්ස ා්ශේ මුද්   

වාැ   ා තිශබ වාහ. ඒ වාහශේම, එම බව් ාථ 2,200 වඳනහ එ  බව් 

ාථ  ට රුපි ්  3,000 ගණශ්ස වෑම ඩිශපෝවාකි්සම තවාම 

ශගවා වාහ. මම හිත  ිලධි ට 2020 වා  ිලට එම බව ්ාථවාල මුද්  

ශගවාහ අවාව්ස  ා්ස  පුළුවා්ස. අපට බව් ාථ අවා යතහවා 

තිශබ වාහ.  

ගරු අමහතය අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මහශේ උපශදව් පිපදි 

 වී  බව් ාථ 2,000ක් පමණ ශම් වාවශර් ශග්සවීමට අප 

බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. චම්පි  ාණවා  ඇමතිු මහ කිේවාහ 

වාහශේ, පහපුවාරුවා පනළ තිශබ  -low-floor-  සුශතෝපශභෝගී, අර්ධ 

සුශතෝපශභෝගී බව් ාථ නැකි පමණ ශම් වාවා ු ළ ධහවා  ට 

ශ ොදවා්ස  අපි බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. ඒ ු ළි්ස ලං හ 

1961 1962 

[ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන  මනතහ] 
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ගම හගම  මණ්ඩල ට  වා මුහුණුවාාක් ලබහ දීම තමත් අපට 

අවා ය ශවාලහ තිශබ්සශ්ස. ඒ  වා මුහුණුවාා අපි අනිවාහර් ශ ්සම 

ලබහ ශද වාහ. ශමො ද, 1958 වාර්ෂශේ ිවට ශම් දක්වාහ එ ම 

වාර්ගශේ බව් ාථ තිණුශණ්. අශු ඇමතිු මහශේ වං ් ප ක් අනුවා 

මි්සපසුවා ශම් ාටට බව් ාථ ශග්සවීශම් දී ඒ වඳනහ ක්රමශේද ක් 

ව ව්  ළ ුතු  වා වාහ. වෑම ශ ශ ක්ම කි  වාහ, ශලොිප 

චැිවවාලට තමත් බව ්ාථ ශබොඩි ගනලහ තිශබ්සශ්ස කි ලහ. ඒ නිවහ 

එශනම  ැතිවා අලුත්ම පිිපිලත ව ව්  ා අවාව්ස  ා තිශබ වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු ශේ ප තට 

ඇු ළත්  ාලහ, මි්ස පසුවා ප්රමිතිශ ්ස ශතොා කිිවම බව් ාථ ක් 

ශම් ාටට ශගශ ්ස  බැිප වා  ිලධිශේ අලුත් වාැඩ පිළිශවාළක් 

ව ව් කිරීමට ගරු ඇමතිවාා හ  ටුතු   ා තිශබ වාහ. අපි ශම් 

මව ු ළ එ  නීතිගත  ා වාහ. ඉ්ස පසුවා නිිව ප්රමිති කි්ස ුතු  බව ්

ාථ පමණක් ශම් ාටට ශග්සවීම වඳනහ අපි ලං හ ගම හගම  

මණ්ඩල  නානහ වාැඩ  ටුතු   ා වාහ. 

ඒ වාහශේම, ශමවාා අ  වාැශ ්ස ිලශ  ෂශ ්ස "එ්සටර්ප්රත්ව් ශ්රී 

ලං හ" ණ  ශ ෝ් හ ක්රම   ටශත් ශපෞීගලි  බව් ාථ වඳනහ 

එක් බව් ාථ  ට ිව  ට 3.5  ශපොලි   ටශත් රුපි ්  මිලි   

10ක් -රුපි ්  ශ ෝටි   මුදලක්- ලබහ ශද්ස  වාැඩ පිළිශවාළක් 

අපි ව ව්  ා තිශබ වාහ. තම්සශේ බව් ාථ  ශවානුවාට අලුත් බව ්

ාථ ක් ලබහදීම වඳනහ අශු අමහතයහං   මින්ස වාැඩ පිළිශවාළක් 

ක්රි හත්ම   ා්ස ට අපි බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ.  

ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  ඒ ආ හා ට සීඝ්ර ප්රගති ක් ලබහ 

තිශබ වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම ශම් වඳනහ එම ශව වා  ්සශේ ඇති 

උ ්සරුවා මම අග   ා වාහ. මම නිතාම කි   ශද ක් තමත්, 

අවාම පනසු ම්  ටශත් උපිපම ශව වා ක්  ා  ශව වා  ්ස ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩලශේ ිවටි  බවා. අශ ක් ශව වාහ ව්ථහ වාල 

තත්ත්වා  නහ ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ ඩිශපෝවාල තත්ත්වා  

වවඳහ බල  ිලට ලං හ ගම හගම  මණඩලශේ ඩිශපෝ ඉතහ පනත් 

තත්ත්වා   තිශබ වාහ. ඒ නිවහ හිටපු ඇමතිු මහත්, අශු 

වාර්තමහ  ඇමතිවාා හත් එම ඩිශපෝ  වී ාණ  කිරීම වඳනහ 

ිලශ  ෂ වාැඩ පිළිශවාළක් ව ව්  ා තිශබ වාහ.  

වාර්තමහ  අමහතයවාා හ ඒ ඩිශපෝ  වී ාණ  කිරීම වඳනහ 

ශමම වාවා ු ළ, අඩුම තාමි්ස ඩිශපෝ 35ක් පමණ  වානී ාණ  

 ා්ස , ඒ ිව ලුම ශව වා  ්සට පනසු ම් වලව්ස , වාැිවකිළි, 

 ැිවකිළි පනසු ම් වලව්ස ,  වාහතැ්ස පනසු ම් වලව්ස , 

අංග  ව ව්  ා්ස , ඒ වාහශේම අලුත්වාැඩි හ  ා  ව්ථහ  ව ව ්

 ා්ස , ඒ ආදී  ටුතු  වඳනහ මුද්  ශවා්ස  ාලහ තිශබ වාහ. ඒ 

වඳනහ අ  වාැශ නුත් මුද්  ශවා්ස  ාලහ තිශබ වාහ. ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩලශේ මුද්  ශවා්ස  ාලහ ඒ වාැඩ  ටුතු  ඉව, 

 ා්ස  බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. එම නිවහ ශම් වාවා කිහිප  ු ළ 

ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ ශීඝ්ර දිුතණුවාක් ලැබී තිශබ වාහ. ශම් 

වාවා ු ළ  වා ඇමතිවාා හශේ  හ  ත්වා   ටශත්, නැමදහම 

දකි  බව් ාථ  ශවානුවාට  වා බව් ාථ ක් මහර්ග ට ශ ොදවා්ස  

අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. ඒ  තමත් ලං හ ගම හගම  

මණ්ඩල ඉතිනහව ශේ දැවාැ්සතම ශපාළි  වා්සශ්ස. එවාැනි බව ්

ාථ ක් ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ ලහංක    ටශත් 

මහර්ගශේ ගම්ස කිරීමට වැලැව්වීම තමත් අශු එ ම 

බලහශපොශාොත්ු වා ශවා්සශ්ස. ඒ වඳනහ අපි ශම් අවුරුීශී ගරු 

ඇමතිු මහශේ  හ  ත්වා   ටශත් වාැඩ  ා්ස  බලහශපොශාොත්ු  

ශවා වාහ. 

හිටපු ඇමතිවාා හ ිලිව්ස රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු ශේ ිල හල 

වාැඩ ශ ොටවක් ආාම්භ  ා තිණුණහ. වාර්තමහ  ඇමතිවාා හ ඒවාහ 

ඉදිිප ට අාශග    වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම දැ ට අපි ඇණවුම්  ළ 

බලශේග  ට්ටලවාලි්ස එක් බලශේග  ට්ටල ක් ආවාහ. ඒ  

"උත්තාශීිල" ශලව උු රු පළහශත් ධහවා    ා වාහ. TNA 

එශක් ගරු ම්සත්රීු මහ කිේවාහ,  ඒ  හලශේ තිණුණහ වාශේ නිදහශග  

 ්ස  පුළුවා්ස රුම්ිප  මැදිිප අවා යත් කි ලහ. දැ ට එවාැනි රුම්ිප  

මැදිිප 160ක් ශග්සවීම වඳනහ මුද්  අනුමත ශවාලහ තිශබ වාහ. 

ශම්ස  ශම් ිලධි ට රුම්ිප  මැදිිප තිිය  ුතු ත් කි ලහ අශු 

ඇමතිවාා හ ඒ වඳනහ අවා ය වැ ැව්ම ව ව්  ා තිශබ වාහ.       

අපි එවාැනි රුම්ිප  මැදිිප ධහවා  ට ශ ොදවාපුවාහම ඔවු්ස 

බලහශපොශාොත්ු  වා  ශී අපට ලබහ ශද්ස  පුළුවා්ස. ශම් වා  ිලට 

එත්්ස එක් රුම්ිප ක්  ශග්සවාහ තිශබ වාහ. අශ ක් රුම්ිප  මැදිිප -

බලශේග  ට්ටල- ඉදිිපශේ දී ශග්සවීමට නි මිතවා තිශබ වාහ. ඒ 

වාහශේම උඩාට මහර්ග  වඳනහ රුම්ිප  එ්සජි්ස 12ක්, බලශේග 

 ට්ටල 9ක් ලැබීමට නි මිතත්. ඒවාහ ශම් වාවා ු ළ ලැශබත්. 

එශනම වුණහම, රුම්ිප  මහර්ග  වී ාණ ත් වමඟ මඟී්සට ශනොඳ 

ගම්සවාහා ලබහ ශද්ස ට අපට පුළුවා්ස. 

ිලශ  ෂශ ්සම රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු ශේ ශ ොළස තදහව්ස  

රුම්ිප  වායහපෘති  ක්රි හත්ම  ශවා වාහ. ඒ වඳනහ ඇශමිප හනු 

ශඩොලර් මිලි   600  මුදලක් ආිව හනු වංවාර්ධ  බැංකුණාශවා්ස 

ලැබී තිශබ වාහ. ඇශමිප හනු ශඩොලර් මිලි     ආධහා ක් 

වා ශ ්ස එහි මූලි   ටුතත්ත වා    යතහ වාහර්තහවාල  ටුතු  

දැ්ස අවාව්ස  ාලහ, ඉඩම් අත් පත්  ා ගැනීශම් වාැඩ වටන්ස 

ක්රි හත්ම   ාලහ,  එම වායහපෘතිශේ වාැඩ  ාශග    වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම පහරුක්  දක්වාහ  ැලණිවාැලි රුම්ිප  මහර්ග  ීිලත්වා 

මහර්ග ක් බවාට පත්  ා්ස ත්, පහරුක්  ිවට අිලව්වහශේ් ල දක්වාහ 

වා  තනි මහර්ග   වී ාණ   ා්ස ත්, වංඥහ පීධති  

 වී ාණ   ා්ස ත් අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. එම වාැඩ 

පිලිශවාළ ඔව්ශව  ිලශ  ෂශ ්සම ාහගම දක්වාහ තිශබ  මහර්ග ු  , 

මහර්ග නතාක් බවාට පත් කිරීශම්ත්, ාහගම ිවට ශේ ්සශගොඩ දක්වාහ 

තිශබ  මහර්ග ශද , මහර්ග ු  ක් බවාට පත් කිරීශම්ත්,  එතැනි්ස 

පසුවා ා කක්   දක්වාහ තිශබ  මහර්ග ශද , මහර්ග ු  ක් බවාට 

පත් කිරීශම්ත් වාැඩ වටන්ස "තදහව්ස  රුම්ිප  වායහපෘති " ඔව්ශව  

ක්රි හත්ම  ශවා වාහ. ඉ්සදී  ණ  ශ ෝ් හ ක්රම   ටශත් ඉතිිප වී 

තිශබ  මුද් වාලි්ස කුණාරුණෑගල - ශපෝ ගනශවාල මහර්ග  ීිලත්වා 

මහර්ග ක් බවාට පත් කිරීම අපි ශම් වාවශර් ආාම්භ  ා්ස ට 

බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. 

ඒ වාහශේම, පහ රුා ිවට ශේ ්සශගොඩ දක්වාහ ිලරුලි රුම්ිප  

මහර්ගශේ මූලි  වාැඩ  ටුතු  අපි දැ්ස අවාව්ස  ා තිශබ වාහ. ඒ 

වාහශේම ශ ොළස ිවට  ළුතා දක්වාහ ීිලත්වා මහර්ග , ත්රිත්ත්වා 

මහර්ග ක් බවාට පත් කිරීම වඳනහ වාැඩ පිළිශවාළ අපි ව ව් 

 ාශග    වාහ. ඒ වාහශේම, මහතා-ශබලිඅත්ත රුම්ිප  මහර්ග  අපි 

ලබ  මහවශේ ිලවාෘත කිරීමට බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. අශු 

රුම්ිප  මහර්ග පීධති  කිශලෝ මීටර් 1,562ත්. ඒ ට ලබ  මහවශේ 

තවා කිශලෝමීටර් 26.8ක් එ ු  ශවා වාහ. එම කිශලෝමීටර් 26.8 

වඳනහ ශඩොලර් මිලි   278  මුදලක් ිල දම් ශවාලහ තිශබ වාහ. 

කිශලෝමීටර් එ ක් වඳනහ ශඩොලර් මිලි   10ක් ශවා වාහ. ඒ 

කි ්සශ්ස, රුපි ්  ශ ෝටි 180ක් වාහශේ මුදලක් කිශලෝමීටර් 

එ ක් වඳනහ ිල දම් ශවාලහ තිශබ වාහ. තවා කිශලෝමීටර් 63ක් 

නම්බ්සශතොට දක්වාහ ඉදිකිරීමට බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. ඒ වඳනහ 

-අලුත් රුම්ිප  මහර්ග  ශබලිඅත්ශත් ිවට නම්බ්සශතොට දක්වාහ දීර්  

කි රීමට- අශු ඇමතිවාා හ මූලි  වාැඩ  ටුතු  ව ව්  ාශග  

  වාහ. ඒ වාහශේම නබාණ-කුණාරුණෑගල රුම්ිප  මහර්ග  වඳනහ 

ඉඩම් අත්පත්  ාගැනීශම්  ටුතු   ාශග    වාහ. ිලශ  ෂශ ්ස 

"පිියශදමු ශපොශළෝස රුවා" වාැඩවටන   ටශත් තමත් රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු වා ඒ වාැඩවටන  ක්රි හත්ම   ා්සශ්ස. 

කුණාරුණෑගල ිවට නබාණ දක්වාහ රුම්ිප  මහර්ග ශේ කිශලෝමීටර් 84ක් 

පමණ තිශබ වාහ. අපි දැ්ස එ ත් ආාම්භ  ා වාහ. ඒ වාහශේම, 

රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු ශේ ශීඝ්ර වාර්ධ  ක් ිවරු ශවාමි්ස තිශබ වාහ. 

බලශේග  ට්ටල 60ක් වන එ්සජි්ස 50ක් -110ක්- තමත් දි පතහ 

ධහවා   ශවා්සශ්ස. ශමත්්ස බහුතා ,  එ ම් ිව  ට 65ක් පමණ 

1963 1964 



පහර්ලිශම්්සු වා 

අවුරුරු 30 ට වාඩහ පැාණි එ්සජි්ස වන බලශේග  ට්ටල. ශම්වාහ 

 වී ාණ  කිරීමට ඉතහ අපනසු තත්ත්වා ක් තිශබ වාහ. ඒ වඳනහ 

ශව වා  ්ස ිල හල උ ්සරුවාක් දක්වා වාහ. රුම්ිප  වහමහ යහධි හිප 

වාා හ ඇු ළු ඉංජිශ්සරුවාරු ිලශ  ෂ උ ්සරුවාකි්ස තමත් ශම් 

ිව ් ල ක්රි හත්ම   ා්සශ්ස. ශ ශව  ශවාතත් රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු ශේ අශු අලුත් වාැඩ පිළිශවාළ ඔව්ශව  රුම්ිප  

මැදිිප, රුම්ිප  බලශේග  ට්ටල, එ්සජි්ස, ශත්  ටැංකි ඇණවුම් 

 ා තිශබ වාහ.  ශත්  ටැංකි 30ක් ඇණවුම්  ාලහ තිශබ වාහ. 

 ්සශට් ර් ප්රවාහන   වඳනහ flatbeds 20ක් ඇණවුම්  ා 

තිශබ වාහ. ඒ ිව ් ල පැමිණි හට පසු රුම්ිප  මහර්ග වංඥහ 

 වී ාණ  කිරීශම්ස නහ මහර්ග පීධති   වී ාණ  කිරීශම්ස 

පසු ශනොඳ ශව වා ක් ලබහ ගැනීමට පුළුවා්ස. රුම්ිපශ ්ස දවාව ට 

ගම්ස  ා්සශ්ස මගී්ස 400,000ක් පමණත්. අපි එ  වාැඩි කිරීම 

වඳනහ වාැඩ පිළිශවාළක් ව ව්  ා්ස  ඕ ෑ. මම මුලි්ස කිේවාහ 

වාහශේ  ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ බව් ාථවාල  දි  ට ලක්ෂ 

25ක්, 28ක් පමණ ් තහවාක්  ගම්ස පනසුවා වලවහ ග්ස වාහ.  

ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  මගී්ස ලක්ෂ 25ක්, 28ක් අතා 

ප්රමහණ  ට ගම්ස පනසුවා වලවීදී,  රුම්ිපශ ්ස ගම්ස  ා්සශ්ස 

දවාව ට ලක්ෂ නතාක් වාහශේ ප්රමහණ ක්. ශම  වාැඩි කිරීම වඳනහ 

වාැඩ පිළිශවාළක් අපට ක්රි හත්ම   ා්ස  පුළුවා්ස ශවාත්.  

ඒ වාහශේම පසුගි  වාවශර් ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  

ශදපහර්තශම්්සු වා වාහන  665,000 ට වාැඩි ප්රමහණ ක් ලි හපදිංචි 

 ා තිශබ වාහ. වාහන  බලපත්ර 800,000ක් පමණ නිකුණාත් ශවාලහ 
තිශබ වාහ. ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු ශේ වාවා  

ආදහ ම රුපි ්  ශ ෝටි 1,100ක් පමණ ශවා වාහ. වමව්ත ිල දම 
අඩු  ළහම, රුපි ්  ශ ෝටි 700ක්, ඒ කි ්සශ්ස රුපි ්  ියලි   

07  වාහශේ ලහභ ක් තිශබ වාහ.  

එත්්ස අපි ා්ශේ ආදහ මට මුද්  ලබහ ශද වාහ. ශමෝටර් ාථ 

ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු ශේ e-Motoring වායහපෘති , අපි  හල   

ිවට  ා්ස  බලහශපොශාොත්ු  වුණු වායහපෘති ක්. අශු හිටපු 
ඇමතිවාා හ  මූලි  ශවාලහ වාැඩ  ටුතු  පට්ස අාශග                            

e-Motoring වායහපෘති  ඉදිිප ට අාශග  ගි හ. වාර්තමහ  අමහතය 

ගරු අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මහශේ  හ  ත්වා   ටශත්, ශම් 
වාවශර්දී ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු ශේ එම e-Motoring 

වායහපෘති  අවාව්ස  ා්ස  බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ.  ඒ වාහශේම, 
කුණාරුණෑගල, ගම්පන වාැනි දිව්ත්රික් වාල ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  

ශදපහර්තශම්්සු ශේ අලුත්  හර් හල, ධහවා  පථ ආාම්භ  ා්ස  
අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. අශ ක් ප්රශී වාල  ධහවා  පථ 

ආාම්භ  ාලහ දැ ට ක්රි හත්ම  ශවා වාහ. ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  

ශදපහර්තශම්්සු ශේ ශේානැා ප්රධහ  ධහවා  පථ  අපි පසුගි  
වාවශර් ිලවාෘත  ානු ලැණුවාහ. 

්හති  ගම හගම  ශ ොමිෂ්ස වභහවා බව් ාථ 3,200 ට 

ආව්ස  ප්රමහණ ක් නි හම    ා වාහ. එහි  වා වභහපතිවාා හ 
වා  ්   ම් ලිමහාච්චි මැතිු මහශේ  හ  ත්වා   ටශත් එහි 

ප්රගති  ඉදිිපශේදී ඔබු ම්සලහට දැ  ග්ස  පුළුවා්ස ශවාත්. 
ිලශ  ෂශ ්සම දක්ෂිණ අධිශේගී මහර්ග ,  ව, හ   අධිශේගී 

මහර්ග , මධයම අධිශේගී මහර්ග  කි   ඒවාහ වම්පූර්ණශ ්ස 
ඉදිවුණහට පසුවා අ්සතර් පළහත් බව් ාථ බලපත්ර ලබහ දීලහ, ්හති  

ගම හගම  ශ ොමිෂ්ස වභහශේ වාැඩ  ටුතු  ඉතහ වහර්ථ වා  ා 

ශග   ්ස ත් අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ.   

 
 ු නිහාල්  ලප්පත්ති  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු ාහ්ය ඇමතිු මනි, අධිශේගී මහර්ගවාල ධහවා   වා  

වමනා බව ් ාථ අවහධහාණ ශලව මුද්  අ  කිරීමක්  ා වාහ. 

 තාගම ිවට ශ ොළස දක්වාහ එ  අධිශේගී බව් ාථ ට, 

තංග් ශල්ස  ැේගත් අ   ා්සශ්ස  තාගම ිවට එ  

මගි කුණාශග්ස අ   ා  මුද්  ප්රමහණ ත්. ඒ  නිප අවහධහාණත්. 

 
 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

අපි ඒ පිළිබඳවා ශවො හ බල්ස ම්. ඔබු මහ ඔ  ප්ර ්   ගැ  

මට  ලිනුත් කිේවාහ. මම ්හති  ගම හගම  ශ ොමිෂ්ස වභහවාට 

එ  දැනුම් දී තිශබ වාහ. ඒ ගැ   ැවාත පසුිලපාමක්  ා 

බල්ස ම්.  

්හති  ප්රවාහන  ජවාදය වභහවා කි ්සශ්ස, ිප ැරුරු බලපත්ර ක් 

නිකුණාත් කිරීශම්දී ජවාදය වනති   ලබහ ශද  ව්ථහ  ත්. 

දිව්ත්රික්  25 ු ළ, එම  හර් හල 25ක් තිශබ වාහ. ශම්  හර් හල 

ිලිවපශන   ම්  ම් අඩු පහඩු තිශබ  බවා අපි ද්ස වාහ. ඒ අඩු පහඩු 

 ැති  ා්ස  වාර්තමහ  ඇමතිවාා හ ිලශ  ෂ වාැඩ පිළිශවාළක් 

ව ව්  ා තිශබ වාහ.  වා වභහපති ිවිවා ශපශර්ාහ මැතිු මහශේ 

 හ  ත්වා   ටශත් ඒ  ක්රි හත්ම  ශවා වාහ. ශම් නැම 

 හර් හල ක් ඉදිිපපිටම නැම දහම දිුව ශපෝලිම් දක් ට ලැශබ වාහ.  

එශනම ශවා්සශ්ස ශමො ද කි හ අපි ශවො හ බැලුවාහ. ් තහවා 

උශද්සම ශම් ව්ථහ වාලට එ වාහ. ඇිල් ලහ ශපෝලිශම් ඉ්ස වාහ, 

තම්සශේ ඒ  ටුතත්ත ඉක්ම ට  ා ග්ස . නැබැත් උශී 11, 12 

ශවාීදී එ  තැ  වාත් ශපෝලිමක්  ැනැ. ශම් පිළිබඳවාත් කුණාමක් 

ශනෝ  වාැඩ පිළිශවාළක් ව ව්  ා්ස  ඕ ෑ. උශී එ  ් තහවාට 

වුණත් පහශර් ඉ්ස  ශවා්සශ්ස  ැති ිලධි ට අපි වාැඩ ටුතු  ව ව ්

 ා්ස  ඕ ෑ. අපට ශව වා  ප්රමහණශේ අඩුවාක් තිශබ වාහ. මම 

 ම්  ම් තැ්ස පිළිබඳවා ශවො හ බැලුවාහ. ඒ ශව වා  ්සශග්ස, 

ආාක්ෂ  නිලධහිප්ස වාහශේ උශද්ස එ  අ  ශම් වාැඩවාලට  අපිට 

නවු්   ාග්ස  පුළුවා්ස. ඒ අ  ශ ොදවාලහ, ඒ එ  අ  ඇු ළට 

 ැඳවාලහ ඔවු්සට අවා ය ටි ට් පත දීලහ -අං  දීලහ- තම්සට  ථහ 

 ා ු රු seat එශක් ඉඳශග  ඉ්ස  ිලධි ට වාැඩ පිළිශවාළක් 

ව ව්  ශළොත්, උශීට තිශබ  දිග ශපෝලිම දකි්ස   ැතිවා 

  වාහ. ශව වා  හිඟ  තමත් ශමතැ  ප්රධහ  ප්ර ්   ශවාලහ 

තිශබ්සශ්ස. ඒ වඳනහ අපි ශමවාා වාැඩ පිළිශවාළක් ව ව්  ා්ස  

බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ.  

 ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, මහර්ග ආාක්ෂහවා පිළිබඳ 

්හති  වභහශේ වභහපති ිවිවා ශ ෝදහශගොඩ මැතිු මහ ිලශ  ෂ 

ශව වා ක්  ා වාහ. ඒ වඳනහ අපි ලං හවා පුාහ ිලශ  ෂ වාැඩ 

පිළිශවාළක් දි ත්  ා තිශබ වාහ.  දවාව ට අශු ාශට් පුීගල ්ස 

අ ටශදශ ක් අ ු රුවාලි්ස මහර්ගවාලදී මි    වාහ. ශම ත්, 'නිනඬ 

මහා හ' ශලව නඳු්සවා්ස ට පුළුවා්ස. ුතීධශේදී අවුරුරු තිනකි්ස 

මි ගි  වංතයහවාට වාඩහ වාැඩි වංතයහවාක් මහර්ග අ ු රුවාලි්ස මි  

  වාහ.  ශම් අ ු රු අඩුකිරීශම් අදනිව්ස අපි දඩ මුද්  වාැඩි 

කිරීමක්  ළහ.  ඒ වාහශේම දඩ වාර්ග වංතයහවාත් 24 ිවට 31 දක්වාහ 

වාැඩි  ා තිශබ වාහ.  උපිපම මුදල රුපි ්  3,000 දක්වාහ වාැඩි 

 ළහ. ිලශ  ෂශ ්ස හිටපු ඇමතිවාා හත් වමඟත් වහ ච්කහ  ා  දඩ 

වාර්ග පනක් න ක්  වාැඩි  මුදලක් අ  කිරීමට වාැඩ පිළිශවාළක් 

ව ව්  ා්ස ට ඕ ෑ.  බීමත්වා ිප  පැදවීම, රුම්ිප  නාව ්

මහර්ගවාලි්ස ධහවා   කිරීම,  ිප ැරුරු බලපත්ර ක් ශ ොමැතිවා 

ධහවා   කිරීම, -  [බහධහ කිරීමක්] 

 
 ු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු ාහ්ය ඇමතිු මනි, ශම් දඩ මුද්  වාැඩි කිරීම ගැ  ිල හල 

ආ්සශදෝල  ක් ඇති ශවාලහ තිණුණහ. ඇත්තටම අපිත් ඒ 

1965 1966 

[ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන  මනතහ] 
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 ටුතත්තට ඔබු ම්සලහට වනශ ෝග  රු්ස හ.  ශම් දඩ මුද්   වාැඩි 

කිරීම ු ළ අ ු රුවාල අඩු වීමක් තිශබ වාහද?  ඒ ගැ  ශතොාු ාක්  

ඔබු මහට කි ්ස  පුළුවා්සද?  

 
 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 ගරු ම්සත්රීු මනි, මුලි්සම අපි දඩ මුද්  වාැඩි  ා වාහ  කි  

දවාව්වාල ිලශ  ෂශ ්සම ිප  අ ු රුවාල අඩු වීමක් තිණුණහ. මම 

ශපොලිව් ශදපහර්තශම්්සු වාත් එක්   ථහ  ළහ.  දඩ මුද්  වාැඩි 

 ා වාහ  කි හ කි  පමණි්ස මුලි්සම අ ු රු අඩු වුණහ. ඒ 

ගණ  අපි කිේශේ, රුපි ්  25,000ක්, 30,000ක් කි හත්.   මුත් 

අ්සතිමට රුපි ්  3,000කි්ස පමණත් වාැඩි  ා්ස ට පුළුවා්ස 

වුශණ්. [බහධහ කිරීමක්] ශමහිදී වාැරැදි නතක් අපි  ම්  ා 

තිශබ වාහ. ඒ වාැරැදි නතට තමත්  දඩ මුදල වාැඩි  ා්ස    

බලහශපොශාොත්ු  වා්සශ්ස. දඩ වාර්ගත් 24 ිවට 31 දක්වාහ වාැඩි  ළහ. 

වාැාදි නතක් ශවානුශවා්ස ශගවා  දඩ මුද්  රුපි ්  25,000ක් දක්වාහ 

වාැඩි  ා්ස ට බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. ඒ වදනහ වහ ච්කහ   ා 

ශග    වාහ. එශව   ශළොත්, ඔ  වාැරැදි ටි  අඩු ශවාත්. 

වාැඩිපුාම අ ු රු ිවරු වා්සශ්ස නිදිමශත් ිප  පැදවීම නිවහත්.  

ිප ැරුා්සට ිලශේ  ක් ශ ොමැති වීම නිවහත් එශනම ශවා්සශ්ස. ඒ 

වඳනහ දැනුවාත් කිරීශම් වාැඩවටන්ස ිලශ  ෂශ ්සම මහර්ග 

ආාක්ෂහවා පිළිබඳ ්හති  වභහශවා්ස  ක්රි හත්ම   ාශග    වාහ.  

අශු ලක්දිවා  ඉංජිශ්සරු වමහගම  වහමහ යශ ්ස මහව  ට 

බව්ාථ 12ක්  පමණ අලුත්වාැඩි හ  ා  භහා ශද වාහ. එම 

ආ ත  , අ ු රු ිවීධ ශවාලහ, එ  එ  ඩිශපෝවාලි්ස ශගශ    

බව්ාථ   වී ාණ   ා ඒ ඩිශපෝවාලට  භහා ශද  වාැඩවටන ක් 

ක්රි හත්ම   ා වාහ. පසුගි  දි   මම ඇමතිවාා හත් වමග ගිහි්ස 

එවාැනි බව් ාථ භහා දිමක්  ළහ.  ඒ ආ ත  ත් දැ්ස ලහභ ලබ  

තත්ත්වා ට ඇිලත් තිශබ වාහ. එහි වභහපති එදිිපිවංන මනතහත්, 

ිලශ  ෂශ ්සම ක්රි හ හරී අධයක්ෂ ිලමලිවිප මනතහත්    

ශදශද හම ඩිශපෝවාලට ගිහි්ස ඒ අවා ය  ටුතු   ා වාහ. ඉදිිපශේදී 

මව ට බව් 15ක්   වී ාණ   ා  ඩිශපෝවාලට භහා ශද්ස   

බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. ඒ වඳනහ වාැඩ පිළිශවාළක් ව ව්  ා 

ශග    වාහ. ලක්දිවා ඉංජිශ්සරු වමහග මටම අදහළවා බව්ාථ  

එ ලව්  ා  වායහපහා ක් ආාම්භ කිරීමටත් අපි බලහශපොශාොත්ු  

ශවා වාහ.    

 ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ, ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිප  කි ්සශ්ස 

ශම් ාශට් ිලශ  ෂ ව්ථහ ත්.  ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිප ,   ICAO 

ිලගණ   අනුවා ිව  ට 88.4  ලකුණාණු ප්රමහණ ක් ලබහ පසුගි  

වාවාට වාඩහ ඉදිිප ට ඇිලත් තිශබ වාහ. ිලශ  ෂශ ්ස  දකුණාණු 

ආිව හශේ ාටවා්   වා  අතිප්ස, පළමුවා  ව්ථහ   අශු ිවිල්  

ුවවා්සශව වාහ අධි හිප ට ලැබී තිශබ වාහ. ආිව හ පැිවෆික් ාටවා්  

38ක් අතිප්ස ශ්රී ලං හවා 6වා  ව්ථහ  ට පැමිණ  තිශබ වාහ  

ශලෝ ශේ ාටවා්  191ක් අතිප්ස, 19වා  ව්ථහ  ට අශු ිවිල්  

ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිප  පැමිණ තිශබ වාහ. එවා්ස තත්ත්වා  ට 

ශමම ආ ත   ශග  ඒමට  ටුතු  කිිපම පිළිබඳවා එම 

අධි හිපශේ වභහපති ආ ්සද මනතහටත්,  ප්රධහ  ිලධහ   නිලධහිප 

නිමලිවිප මනතහටත් මහ ිලශ  ෂශ ්ස ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ.  වාවා 

ගණ  ට පසුවාත් ඒ ්හතය්සතා ිලගණ  ට මුහුණ දී  අපිට 

එවාැනි ව්ථහ  ක් ළඟහ  ාග්ස  නැකි වුශණ්.  ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ 

අධි හිප , ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ පිළිබඳවා  ිල ්වාහව ක් ඇති කිරීම 

වඳනහත් එු ම්සලහ  ිලශ  ෂ උ ්සරුවාකි්ස ුතු වා වාැඩ ටුතු   ා 

තිශබ වාහ. ඒ ශවානුශවා්ස අපි ඔවු්සට ිලශ  ෂශ ්ස ව්ු තිවා්සත 

ශවා වාහ.   

හිටපු ඇමතිවාා හ කිේවාහ වාහශේ, නැමදහම ශමම අධි හිප  

ිවටිශේ  ම්  ම් ව්ථහ වාල කුණාලි ටත්. අපට අවා ය අලුත් 

ශගොඩ ැින් ලට 2016 වාවශර් මු් ගල තැණුවාහ. එහි  වාැඩ ටුතු  

නිම  ාලහ පසුගි  වාවශර් එම ශගොඩ ැින් ල ිලවාෘත  ළහ.  

රුපි ්  ශ ෝටි 80 ට වාැඩි මුදලක් ිල දම්  ා අති  වී  

 හර් හල පීධති ක් අපි  ඔවු්සට ලබහ දී තිශබ වාහ. ඔවු්ස එත්්ස 

නිිව  ප්රශ ෝ්  ලබහ ශග  තිශබ වාහ. දකුණාණු ආිව හශේ පළමුවා  

ව්ථහ  , ආිව හ පැිවෆික්  ලහපශේ න  වා  ව්ථහ  , ශලෝ ශේ 

19 වා  ව්ථහ  ත් අශු ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිප ට ලබහ 

ග්ස  නැකි වුණහ. ඒ ශවානුශවා්ස ඇප  ැප වී  ටුතු   ළ එම 

ආ ත ශේ නිලධහිප්ස ිව ලුශද හටම මශේ ව්ු ති  පිිප ම වාහ.  

එම ආ ත  ත් ලහභ ලබ  ආ ත  ක්. එත්නුත් අපි  ා් ට 

මු්  ලබහ ශද වාහ. ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ නහ ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිපශේ 

වාර්තමහ  වභහපති ධම්මි  ාණු ංග මැතිු මහ, උපවභහපති 

ප්රි ්සත  හිප ුශපරුම මැතිු මහ, ප්රධහ  ිලධහ   නිලධහිප වංජීවා 

ිලශේාත්  මැතිු මහ කි   ිව ලු ශද හ අධයක්ෂ මණ්ඩල  වමඟ 

එ ු  ශවාලහ ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  තද බද  අවාම කිරීම වඳනහ දැ්ස 

ිලශ  ෂ වාැඩ පිළිශවාළක් ව ව ්  ාශග    වාහ. එම ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොශළ  තිශබ්සශ්ස මිලි   6.5  ධහිපතහවාක්.  මුත් පසු 

ගි  වාවශර් මිලි   11 ට ආව්ස  මින්ස වංතයහවාක් පැමිණ 

තිශබ වාහ. ඒ නිවහ ිල හල තදබද ක් තිශබ වාහ. දැ්ස එම ප්ර ්   

ිලවඳ්ස   ටුතු   ා තිශබ වාහ.  මරුබරු ාහිත වායහපහා ව්ථහ  

ශවා ත් ව්ථහ   ට ශග  ගිහි්ස එහි තිබූ තදබද  අවාම කිරීම 

වඳනහ අධයක්ෂ මණ්ඩල  ිලශ  ෂ වාැඩ පිළිශවාළක් ක්රි හත්ම   ා 

තිශබ වාහ. ඒ පිළිබඳවා මම ඔවු්සට ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ.  

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  ශදවා  

පර් ත්  ශගොඩ ැින් ල පිළිබඳවා හිටපු අමහතයු මහ කිේවාහ. 

ඉංජිශ්සරු ඇව්තශම්්සු වාට වාඩහ ිව  ට 47  වාැඩි ප්රමහණ ක් 

තිබීම නිවහ තමත් ශම් ප්රමහද වීම ිවරු ශවාලහ තිශබ්සශ්ස.  ඉදිිප වාැඩ 

 ටුතු   ා්සශ්ස ශ ශව ද කි   එ  වම්බ්සධශ ්ස  වා ගරු 

ඇමතිු මහ දැ්ස වහ ච්කහ පවාත්වාමි්ස   වාහ. අලුත් ක්රමශේද  

ඔව්ශව  එ  නද්ස  පට්ස ග්ස  ු රු එ  වහමහ යශ ්ස 

 ළම හ ාණ   ාග්ස  අපට පුළුවා්ස ශේිල කි හ මම හිත වාහ. 

පළහලි ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ  වී ාණ  වඳනහ ගරු 

අග්රහමහතයු මහශේ  හ  ත්වා   ටශත් අශු ගරු අමහතයු මහ 

මූලි ත්වා  ලබහ ශද වාහ. ියලි   ශද   වාහශේ මුදලක් අශු 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ නහ ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිප  ිල දම්  ා පළහලි 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ  වී ාණ   ා අභය්සතා ුවවා්ස ගම්ස 

ආාම්භ කිරීමට අවා ය  ටුතු   ා වාහ. දැ්ස අපි මඩ ලපුවා 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ආාම්භ  ා තිශබ වාහ. මඩ ලපුවා ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොශළ  ුවවා්ස ගම්ස දැ්ස ිවරු වා වාහ. පසු ගි  වාවශර් මඟී්ස 

4,000 ට ආව්ස  වංතයහවාක් ගම්ස  ා තිණුණහ. ාත්මලහ  

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ  වී ාණ  ශවා වාහ. මත්තල ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ පිළිබඳවා අපි ශම් වාවශර්  ම්කිිව  ම්සරුවාක් ග්ස වාහ. 

එ  ලහභ ලබ  තත්ත්වා ක් ඇති කිරීම වඳනහ වූ වහ ච්කහ නිලධහරී 

මට්ටමි්ස දැ්ස ිවරු ශවාමි්ස   වාහ. [බහධහ කිරීමක්] 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ඉ්ස පසුවා අභය්සතා ුවවා්ස 

ගම්ස ශව වා  ක්රි හත්ම   ා්ස  අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. 

ාත්මලහ , මත්තල, මඩ ලපුවා, සීගිිප , ත්රිකුණාණහමල , පළහලි, 

 ව, හ   අතා අභය්සතා ුවවා්ස ගම්ස ආාම්භ කිරීමට අපි 

බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ 

අධි හිප ත් ුවවා්ස ශතොව,පළ වන ුවවා්ස ශව වාහ (ශ්රී ලං හ; 

වමහගමත් එ ු  ශවාලහ ඒ වාැඩ පිළිශවාළ ක්රි හත්ම   ාශග  

  වාහ.  

1967 1968 



පහර්ලිශම්්සු වා 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි,  අශු අමහතයහං  ට අ ත් 

ආ ත  9හි වභහපතිවාරු්සට මම ිලශ  ෂශ ්ස ව්ු තිවා්සත 

ශවා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ හිටපු 

වභහපති ාම්  ිවිපවාර්ධ  මැතිු මහටත්, වාර්තමහ  වභහපති උපහලි 

මහාිවංන මැතිු මහ ප්රමුත අධයක්ෂ මණ්ඩල ටත් ිලශ  ෂශ ්සම 

ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ. ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  ඉදිිප ට 

රැශග   ෑමට ඔවු්ස ිල හල දහ  ත්වා ක් වප  වාහ. ඒ 

වම්බ්සධශ නුත් මම ඔවු්සට ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ. ඒ වාහශේම ශ්රී 

ලං හ රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු ශේ රුම්ිප  වහමහ යහධි හිප ඩිල්සත 

ප්ර හ්සරු මනතහ ඇු ළු ිව ලු ඉංජිශ්සරු මනත්වාරු්සට ාහ්ය 

ඇමතිවාා හ වා ශ ්ස මශේ ව්ු ති  පුද  ා වාහ. ්හති  

ගම හගම  ශ ොමිෂ්ස වභහශේ වභහපති ්   ම් ලිමහාච්චි 

මනතහ ඇු ළු වමව්ත අධයක්ෂ මණ්ඩල ටත්, ්හති  ගම හගම  

ජවාදය වභහශේ වභහපති ිවිවා ශපශර්ාහ මනතහ ප්රමුත වමව්ත 

අධයක්ෂ මණ්ඩල ටත්, ශමෝටර්ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු ශේ 

ශ ොමවහිපව් ්ගත් ච්සද්රිවිප මනතහ ප්රමුත වමව්ත නිලධහරී 

මණ්ඩල ටත් මශේ ව්ු ති  පුද  ා වාහ. පසු ගි  වාවශර් ලබහ ගත් 

ප්රගති  2019 වාවාටත් ඉදිිප ට ශග   ෑමට එු ම්සලහට නැකි 

ශේිල. ිලශ  ෂශ ්සම ලක්දිවා ඉංජිශ්සරු වමහගශම් වභහපති 

එදිිපසූිප  මනතහට වන ප්රධහ  ිලධහ   නිලධහිප ිලමලිවිප මනතහට, 

මහර්ග ආාක්ෂහවා පිළිබඳ ්හති  වභහශේ වභහපති ිවිවා 

ශ ෝදහශගොඩ මනතහ ප්රමුත අධයක්ෂ මණ්ඩල ට මශේ ව්ු ති  පුද 

 ා වාහ. ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ නහ ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිපශේ වභහපති 

ධම්මි  ාණු ංග මැතිු මහ, උපවභහපති ප්රි ්සත  හිප ුශපරුම 

මැතිු මහ, ප්රධහ  ිලධහ   නිලධහිප වංජීවා ිලශේාත්  මැතිු මහ 

ප්රමුත වමව්ත අධයක්ෂ මණ්ඩල ට ිලශ  ෂශ ්ස ව්ු ති  පුද 

 ා වාහ. අපි හිත වාහ 2019 වාවශර් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ඉතහම 

 වී ාණ  වූ, ් තහවාට පනසු ම් වලව  ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් 

බවාට පත්  ා්ස  ඔවු්සට නැකි හවා ලැශබ්ිල කි හ.  

ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිපශේ වභහපති ආ ්සද ිලමලශව   

මනතහටත්, ප්රධහ  ිලධහ   නිලධහිප නිමලිවිප මනතහටත් මශේ 

ිලශ  ෂ ව්ු ති  පුද  ා වාහ, ිවිල්  ුවවා්ස ශව වා  ශලෝ ශේ 19වා  

ව්ථහ  ට ශග ැ් ලහ, ආිව හශේ 6වා  ව්ථහ  ටත්, දකුණාණු 

ආිව හශේ පළමුවා  ව්ථහ  ටත් ශග  ඒම පිළිබඳවා. 2018 වාවශර් 

ලැබූ ප්රගති  2019 වාවාටත් ඉදිිප ට ශග   ්ස  නැකි ශේිල කි හ 

අපි ිල ්වාහව  ා වාහ. අශු ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ 

අමහතයහං ශේ ශ්  ම් එ් .පී. ් ම්පති මනතහ, මශේ ාහ්ය 

අමහතයහං ශේ ශ්  ම් ම්  හ්සති ඒ  හ   මනත්මි , 

අමහතයහං ශේ අතිශර්  ශ්  ම්වාරු්ස වා  ිවිවා ාත් හ   

මනතහ, තිල ාත්  බණ්ඩහා මනතහ, ් ිවංන මනතහ, ප්රධහ  

ගණ හධි හිපු මහ ප්රමුත ිව ලු නිලධහිප්සට මම ව්ු තිවා්සත 

ශවා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම අශු අමහතයහං ශේ හිටපු ශ්  ම් 

ිලතහ ශේ මනතහට, ඊට ශපා ිවටි ශ්  ම් නිනහ්  ශවෝමවීා 

මනතහට, වාර්තමහ  ශ්  ම්ු මහ වා  ් ම්පති මනතහට මශේ 

ව්ු ති  පුද  ා වාහ. එු ම්සලහ දක්ෂ ශ්  ම්වාරු. ිලශ  ෂශ ්සම 

මශේ ාහ්ය අමහතයහං  ට ඉතහම ශනොඳ ශ්  ම්වාිප ක් ලැබී 

තිශබ වාහ. ඒ තමත්, ම්  හ්සති ඒ  හ   මනත්මි . එු මි  

ශබොශනොම දක්ෂ ශ්  ම්වාිප ක්. එු මි ටත්, අතිශර්  

ශ්  ම්වාරු්ස ිව ලු ශද හටත් මශේ ව්ු ති  පුද  ා වාහ.  

2018 වාවශර් අශු අමහතයහං   ලැබූ ප්රගති , 2019 වාර්ෂශේදී 

වාර්තමහ  අමහතයවාා හ  ටශත්ත් තවාතවාත් ඉදිිප ට ශග   ෑම 

වඳනහ ඒ ිව ලුම ශද හශේ වනශ ෝග  අපි බලහශපොශාොත්ු  

වා වාහ. අපි ශම් මින්ස ශම් ාශට් ් තහවාට ශනොඳ ප්රවාහන  

ශව වාහවාක් 2020 වාර්ෂ  වා ශ ොට ලබහ ශද්ස  බලහශපොශාොත්ු  

වා වාහ. ශබොශනොම ව්ු තිත්. 

[පූ.භහ. 11.21] 
 

 ු දයාසරි ජයකසේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, අද ශම් ිලවාහද ට එක්වා්ස  

ලැබීම ගැ  මම ව්සශතෝෂ වා වාහ. මට වාැඩි ශවාලහවාක්  ැති නිවහ 

ලංගම පිළිබඳවා  හාණහ කීප ක්  ථහ  ා මශේ  ථහවා අවාව්ස 

 ා්ස  බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම පසුගි   හල 

වා වාහනුශේ අපට මත ත්, නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ මැතිු මහ ශම් 

අමහතය ුරා  භහා ගත්තහට පවශ්ව  අර්ථවහධ  අාමුද්  ශගවාහ 

ග්ස  බැිපවා ිල හල අර්ණුද ක් තිණුණු බවා. මට මත ත්, ඒ වඳනහ 

රුපි ්  ශ ෝටි 2,555  මුදලක් ලබහ ග්ස  එු මහ  ැිය ට් 

මණ්ඩලශේ දැවාැ්සත වට ක්  ළ බවා. ඉ්ස පසුවා එු මහ ඒ 

ශව වා ත්්සට ඒ මුද්  ලබහ දීලහ ඒ ප්ර ්   අවාව්ස  ළහ. ඒ 

වාහශේම අපි ඒ  හල වා වාහනුවා ු ළ උවව්වීම් වම්බ්සධශ ්ස 

ිල හල වාැඩ ශ ොටවක් ආාම්භ  ා ශග  ගි හ. ඒ අනුවා එු මහ 

 ටශත් ිල හල වාැඩ ශ ොටවක් ිවීධ වුණහ. එතැනි්ස පව්ශව  වා්සදි 

ලබහ දීලහ ව්ශේච්කහශවා්ස ිල්රහම  ෑමට අපි වාැඩ පිළිශවාළක් ව ව ්

 ළහ. ඒ අනුවා අපි ශව වා  ්ස 8,000ක් පමණ ඉවාත්  ා්ස  

බලහශපොශාොත්ු  වුණහ. ශමො ද ශන ු වා, ලංගමශේ දැවාැ්සත 

අර්ණුද ක් තිණුණු නිවහ. ඒ නිවහ  ැමැත්ශත්ස ිල්රහම ගැ්සවීශම් 

ක්රමශේද ක් 2016.06.30 දි ැති චක්රශ් තශ ්ස ආාම්භ  ා ඒ 

අනුවා වාැඩ  ටුතු   ා ශග  ගි හ. ඒ ක්රි හදහම  අනුවා ඒ වාැඩ 

පිළිශවාළ අවාව්ස  ා ශ ොට ශව වා ත්්ස 3,747 ට පමණ 

භහණ්ඩහගහාශේ මුද්  උපශ ෝගී  ා ශග  වම්පූර්ණශ ්සම වා්සදි 

දීලහ අවාව්ස  ළහ. ශම් වා්සදි ලබහ දීශම් ක්රමශේද  අවාව්ස වීමත් 

වමඟම ිලශ  ෂශ ්සම ලංගම  වඳනහ වාැව,ු ශගවීමට අදහළ  ා 

ග්ස  ඕ ෑ වාැඩ පිළිශවාළක් වඳනහ 2006 අං  30 දා  

චක්රශ් ත  නිකුණාත්  ළහ. ඊට පසුවා වාැඩ වාර්්   ා ඒ වඳනහ ගත් 

ක්රි හමහර්ග ගණ හවාක් තිණුණහ.  මුත්, 2006 වාර්ෂශේදී ාහ්ය 

වංව්ථහ, වායවාව්ථහපිත මණ්ඩල වඳනහ නිකුණාත්  ාපු භහණ්ඩහගහා 

චක්රශ් ත  අනුවා ශබොශනොම පැනැදිලිවා ිව ලුම ලංගම ශව වා  ්ස 

වාැව,ු තල අනුවා පිහිව,වාහ 2018.10.01 දි  ිවට එ  ක්රි හත්ම  

කිරීමට වම්පූර්ණ අනුමැති  ලබහ දී ඒ වඳනහ අවා ය වාහතහවාාණ  

ව ව්  ා රු්ස හ.  

2015.01.08 ශවානි දහ බල ට පත්වූ  වා  න පහල  ා් ත් 

වමඟ රුපි ්  1,000  මුදලක් ලබහ ශද්ස  එ ඟතහවාක් 

පැවාු ණහ. ඒ ත් වමඟම ශව වා  ්සශේ වාැව,ු වාැඩි කිරීම 

වම්බ්සධවා 2016 අං  02 දා  චක්රශ් ත  නිකුණාත්  ා එම 

චක්රශ් ත ට අනුවා වාැව,ු වාැඩිවීම ක්රි හත්ම   ා්ස  නි මිතවා 

තිණුණත්, 2016 ිවට 2018  අශගෝව්ු  මහව  දක්වාහම ශම් වාැව,ු 

වාර්ධ   ක්රි හත්ම   ා්ස  අවා ය වාහතහවාාණ  ව ව්  ා 

ග්ස  බැිපවා ගි හ. ශම්  ිල හල ප්ර ්  ක් බවාට ශව වා  

මණ්ඩලවාලි්ස දිගි්ස දිගටම ශචෝද හ ආවාහ. ඊට අමතාවා ශම් 

ක්රි හදහම  ඉව්වානට ශග   ්ස  දීප වායහුත වාැඩ වාර්්  ක් 

ක්රි හත්ම   ළහ. ිලශ  ෂශ ්සම වමිති නතක් ශම් ට වම්බ්සධ 

වුණහ. ඒ අනුවා, ශම් වඳනහ වමිති නත  එ ඟතහවා පළ  ා ශම් 

ිව ලුම වමිති වමඟ වහ ච්කහ  ා 2018.09.04 ශවානි දි  ලිඛිතවා 

ශම් වම්බ්සධශ ්ස එ ඟතහවා ට ආවාහ, ශම් ක්රි හදහම  ඉව්වානට 

ශග   ්ස  අවා ය වාැඩ පිළිශවාළ ශග   ්සශ්ස ශ ොශනොමද 

කි හ. ඒ අනුවා ඒ ක්රි හදහම  ඉව්වානට ශග   ්ස  අවා ය වාැඩ 

පිළිශවාළ ව ව්  ා තිණුණහ. එහි ශබොශනොම පැනැදිලිවා තිණුණහ, 

චක්රශ් ත අං  30 වන  ළම හ ාණ ශව වාහ චක්රශ් ත අං  

2/2006 ිලධිිලධහ  අනුවා  වා වාැව,ු ක්රම ක් නිර්ශී   ා්ස  

වාැඩ පිළිශවාළක් ව ව්  ා තිණුණු බවා. ඒ ට ශ ෝසශීිව 

ඉදිිපපත්  ා තිණුණහ. ඒ ක්රි හදහම  ු ළ ශබොශනොම පැනැදිලිවා 

වඳන්ස ශවාලහ තිණුණු  හාණ ක් තිණුණහ.  

1969 1970 

[ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන  මනතහ] 
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ඒ අනුවා, " වා වාැව,ු ක්රම  ක්රි හත්ම  කිරීමත් වමඟ 

ආ ත ශේ  හර්  භහා  අනුවා  හර්  මණ්ඩල  

ප්රතිවාර්ගී ාණ ට නහ  හණ්ඩගත කිරීමට ලක් ා ඇති බැිල්ස, 

 වා වාැව,ු ක්රමශේ ප්රතිලහභ අතණ්ඩවා ලබහ ගත නැකි වා  පිපදි 

අනුමත වෑම ත ු ාක් වඳනහම බඳවාහ ගැනීශම් පටිපහටි ව ව්  ා 

ඒ වඳනහ  ළම හ ාණ ශව වාහ ශදපහර්තශම්්සු ශේ අනුමැති  

ලබහ ගැනීමට  ටුතු   ළ ුතු  . එශතක්  වා බඳවාහ ගැනීම් 

කිිවවාක් ශ ො ළ ුතු  . එශම්සම දැ ට පවාත් හ උවව්වීශම් 

ක්රමශේද   ටශත් උවව් වීම් ලබහ දීම ද ිවරු ශ ො ළ ුතු  ." කි හ 

ශබොශනොම පැනැදිලිවා ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්සශව වාහ අමහතයහං ශේ 

ශ්  ම්වාා හට   ළම හ ාණ ශව වාහ ශදපහර්තශම්්සු ශේ 

අධයක්ෂ ් ාහ්  ද්සවාහ තිණුණහ. ඒ ිලතාක් ශ ොශවාත්.  

"2/2016 චක්රශ් තශේ දක්වාහ ඇති උපශදව් වාැාදි ශලව අර්ථ 

 ථ   කිරීම ශනෝ වාැාදි ශලව ශ ොදහ ගැනීම ශනෝ අක්රමවාත් ශලව 

ප්රතිශ ෝධ   කිරීම ශනෝ ශවා ත් වාැාදි ශන ු ශ ොටශග  ිවරුවා  

ඕ ෑම වාැඩිපුා ශගවීමක්, ඒ ශගවීම ලබහ ගත් ශව වා  හශග්ස 

අප්රමහදවා ආපසු අ  ා ගැනීමට  ටුතු   ළ ුතු ත්." කි හ  ශම් 

චක්රශ් තශේ ශබොශනොම පැනැදිලිවා තිශබ වාහ. ඒ ිලතාක් 

ශ ොශවාත්.  

"මි්ස ඉදිිප ට කිිවරු වාැව,ු වංශ ෝධ  ක් ශනෝ ත ු රු 

වංශ ෝධ  ක්  ළම හ ාණ ශව වාහ ශදපහර්තශම්්සු ශේ 

අනුමැති කි්ස ශතොාවා ිවරු ශ ො ා්ස ." කි හත් ශම් 

චක්රශ් තශේ ශබොශනොම පැනැදිලිවා වඳන්ස  ා තිශබ වාහ. 

ශව වා  ්ස ගණ හවාක් තමු්සශේ  ැමැත්ශත්ස ිල්රහම 

අාශග  ඇති අවාව්ථහවා , වාැව,ු වම්බ්සධ ශම් ක්රි හදහම  තිිය දී 

තමත් ශම්වාහ කිිවවාක් ශ ොවල හ, ශම් වාග්සති උ් ලං    

 ාලහ, අද ශවා ශ ොට 5,200 ට අධි  ශව වා  ්සට  වා 

උවව්වීම් දීශම් වාැඩ පිළිශවාළක් ක්රි හත්ම   ාලහ තිශබ්සශ්ස. 

වම්පූර්ණ නීති ිලශාෝධී වාැඩ පිළිශවාළක් ශම් ක්රි හත්ම   ා්සශ්ස. 

මම බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ, COPE එ ට ශග ැ් ලහ අශු 

වභහපතිු මහත් එක්  ශම් ගැ   ථහ  ා්ස . ශමො ද ශන ු වා, ශම් 

චක්රශ් ත වම්පූර්ණශ ්සම උ් ලං     ාමි්ස තමත් ශම් 

ක්රි හදහම  ිවීධ  ා්සශ්ස. අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ, 

අ හගතශේදී ඒ වම්බ්සධවා  ථහ  ා්ස . ිලශ  ෂශ ්සම 

 ළම හ ාණ ශව වාහ ශදපහර්තශම්්සු ශේ වන ්හති  වාැව,ු නහ 

ශව වා  වංතයහ ශ ොමිෂ්ස වභහශේ නිර්ශී  වම්පූර්ණශ ්ස 

උ් ලං     ාමි්ස තමත්,-[බහධහ කිරීමක්]- 

 
 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 

නැඟී සටිකේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 
 ු දයාසරි ජයකසේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මනි, ඔබු මහශේ 

ශවාලහවා අාශග   ථහ  ා්ස . මට ශවාලහවා ශද්ස  බැනැ. 

 
 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. State Minister. 

 ු දයාසරි ජයකසේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, දැ්ස එු මහට  ථහ  ා්ස  

අවාව්ථහවා ශද වාහ  ම්, ඒ  හල  එු මහශග්ස ග්ස . මශේ ිල හඩි 

දන  මට අවා යත්. ඔබු මහ කි ්ස , ගරු ාහ්ය ඇමතිු මහ. 

 
 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ම්සත්රීමනි, ඔබු මහ කි   එ  දි  52 ු ළදීත් ිවීධ 

වුශණ්. ඒ  ඔබු මහ ද්ස වාහ. මම හිටපු ් හධිපතිු මහටත් ශම් 

වම්බ්සධශ ්ස උත්තා රු්ස හ. ශමශනමත්, ශම් ිව ලුම උවව්වීම් 

දීලහ තිශබ්සශ්ස, අවුරුරු 20ක්වාත් උවව්වීම් දීලහ  ැති අ ට.  

 
 ු දයාසරි ජයකසේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ැනැ, මම ශප්සවා්ස ම්. ඔබු මහ වාහඩි ශවා්ස , මම 

ශප්සවා්ස ම්. ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන මනත්ම හ, ඔබු මහ 

ද්ස වාහ ශ්ස මම. ශ්රී ලංගමශේ නැමදහම ිවීධ වුණු  හර්  භහා ක් 

තිණුණහ. ඉතිනහවශේ ඉඳලහ ශම්  වාැාදිත්. මම කි ්සශ්ස, දැ්සවාත් 

ශම්   වාත්වා්ස  කි ලහත්. මත  ති හග්ස , ඒ දි  52 මමත් 

වාෘත් ම  වමිති   වාැඩ  ළ ශ ශ ක්. මම ශම් ශදශගෝ ල්සම 

ශග්සවාලහ වහ ච්කහ  ාලහ කිේවාහ, "ශම්   ා්ස  එපහ" කි ලහ. 

ඒ දි  52 ු ළ ශමො ක්ද වුශණ්? ඒ දි  52 ු ළත් ශම් වාහශේ ිල හල 

වා ශ ්ස රු්ස හ. වමනා  ට්ටි  ගිහි් ලහ තැ්ස තැ්සවාල 

ඉඳගත්තහ. මම ශම් ශදශගෝ ල්සම ශග්සවාලහ  ථහ  ළහ.  ථහ 

 ාලහ මම කිේවාහ, "ශපොේඩක් ඉවාව්ස ; ශම් ක්රි හදහම  නිප ට 

 ා්ස " කි ලහ.  මුත් ඒ ශගෝ ල්ස ඒ ත් ක්රි හත්ම  

 ා්සශ්ස  ැතිවා ලිුතම් ගැහුවාහ. තමු්ස හ්සශව ලහට මත  ඇති, ඒ 

දි  52 ු ළ  ාපු ඒවාහ වාැාදිත් කි ලහ, ඒ  අත්හිව,වාලහ ලිුතමක් 

ගනලහ තිශබ වාහ. නැබැත්, ඒ වාැරැීද තිිය දී තමු්ස හ්සශව ලහ 

ශ ොශනොමද ශම් ක්රි හදහම  ඉව්වානට ශගනි ්සශ්ස කි   එ ත් 

මට තිශබ  ප්ර ්  . මහ ළඟ තිශබ  ශම් ශ් ත ශේ ශබොශනොම 

පැනැදිලිවා ඒ ගැ  වඳන්සවා තිශබ වාහ.  "වභහපති, ශ්රී ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩල " ශලවට ශ ොමු  ා තිශබ්සශ්ස, 

2018.11.05වාැනි දහ. ශම්ශක් වම්පූර්ණ ිලව්තා තිශබ වාහ, 

ශ ොශනොමද ශම්  ක්රි හත්ම  වුශණ් කි ලහ. ශම්  

වම්පූර්ණශ ්ස  තා  ාලහ තිශබ්සශ්ස. අග්රහමහතය  හර් හලශේ 

අතිශර්  ශ්  ම් සුනි්  ුවණවාර්ධ  මනතහ පැනැදිලිවා ද්සවාහ 

තිශබ වාහ, "ිව ලු ආ ත වාල ව්කා, තහවා හලි , අනි ම් ශනෝ 

 වාාහ හා   ත ු රු බඳවාහ ගැනීම්, උවව් කිරීම්, අනුුතක්ත 

කිරීම් ශනෝ ව්ථහ  මහරුකිරීම්  ැවාත දැනුම් ශද ු රු  තා 

කිරීශම් අවා ය  ට ු   ා්ස " කි ලහ. මම ශබොශනොම පැනැදිලිවා 

කි ්ස   ැමැතිත්, එදහ ආපු ආණ්ඩුවා  ටශත් ශ්රී ලං හ නිදනව් 

පක්ෂ ත්, ශපොරු්  ශපාමුශණ්  ට්ටි ත් ශම් ශදශගෝ ල්සම 

ශග්සවාලහ මම වහ ච්කහ  ළ බවා. ඒ මම වාෘත් ම  වමිති   වාැඩ 

 ාපු නිවහ. මම කිේවාහ, " රුණහ ාලහ ශම් ට අත ගන්ස  එපහ. 

 රුණහ ාලහ ශම් උවව්වීම්වාලට දහ්ස  එපහ. ශමො ද, ශම්  

ශලොකුණා ප්ර ්  ක් බවාට පත්ශවා  නිවහ" කි ලහ. අපි ඒ ක්රි හදහම  

 තා  ාලහ තිිය දී තමත්, දැ්ස තමු්ස හ්සශව ලහ ශම් ක්රි හදහම  

පට්ස ශග  තිශබ්සශ්ස.  

බල්ස , ශම් දීලහ තිශබ  ඒවාහ දිනහ. ශම්වාහ දීලහ තිශබ්සශ්ස 

කිිවම බඳවාහ ගැනීශම් පටිපහටි ක්  ැතිවා, උවව්වීශම් පටිපහටි ක් 

 ැතිවාත්. මම තමු්ස හ්සශව ට ශප්සවා්ස ම්. ශම්ශක් පැනැදිලිවා 

තිශබ වාහ, ගත්ත ක්රි හ මහර්ග ගණ හවාක්. ශවාලහවා  ැති නිවහ මම 

එත්්ස කීප ක් කි ්ස ම්. ිප ැරුරු මනත්වාරු ශ ළි්සම ලිපි රු 

1971 1972 



පහර්ලිශම්්සු වා 

ිලධි ට දහලහ තිශබ වාහ. වම්මුත පරීක්ෂණශ ්ස ශතොාවා ිප ැරුරු 

මනත්වාරු්සට ඩිශපෝ පරීක්ෂ  ත ු රු ලබහ දී තිශබ වාහ.ඒ 

ිලතාක් ශ ොශවාත්, වම්මුත පරීක්ෂණශ ්ස ශතොාවා 

ශ ෝසශදොව්තා මනත්වාරු ශ්යෂ්ස ඩිශපෝ පරීක්ෂ  ත ු ශර් 

ශ ොදවාලහ තිශබ වාහ. මම ළඟ ලැත්ව්ු වාම තිශබ වාහ. 

උදහනාණ ක් මම තමු්ස හ්සශව ට කි ්ස ම්. බී.එම්. පුංචිශන වාහ 

මනත්ම හ ශදවාැනි ශපළ ශ ෝසශදොව්තා, 6වාැනි ශ්ර ණි ට උවව් 

ශ රුවාහ. ශම් වාහශේ ලැත්ව්ු  ගණ හවාක් මහ ළඟ තිශබ වාහ. 

වමනා අ ට දීලහ තිශබ වාහ,  හාහශන ්සපිට ප්රධහ  මහ වා වම්පත් 

 ළම හ රු ිලිව්ස උවව් වීශම් ලිපි ට අනුවා ඩිශපෝ  ළම හ රු 

ිලිව්ස ලබහශද  පැවාරුම් ලිපි. ශවා ම පැවාරුම් ලිපිත් දීලහ 

තිශබ වාහ. ශම් ිලධි ට ගත්තහම මහණ්ඩලී  පහල  පිළිශවාත් 

උ් ලං     ාලහ, ිලධහ   ශ්ර ණි  වඳනහ සුරුසු ම් ශ ොලත් 

පුීගල ්ස ිල හල වංතයහවාක් පත්  ාලහ තිශබ වාහ. මම 

කි ්සශ්ස  ැනැ, ශම් ශීවා්  ඉතිනහවශේ ිවීධ වුශණ්  ැනැ 

කි ලහ. ශම්වාහ ඉතිනහවශේ ිවීධ වුණහ. මම කිේශේ ඒ  වාැරැදිත් 

කි ලත්. තමු්ස හ්සශව ලහ  ටශත්ත් ශම්   ා්ස  එපහ. ශමො ද 

ශන ු වා, ශම් ක්රි හදහම  ු ළ 3,000 ට අධි  වංතයහවාක් මිනිසු්ස 

අත්්ස  ාලහ තිශබ වාහ.  මුත් අපි ඉ් ල්සශ්ස ශම් ට 

ක්රි හදහම ක් ආාම්භ  ාලහ,  රුණහ ාලහ ශම් චක්රශ් ත  අනුවා 

වාැඩ  ා්ස  කි ලත්.  

චක්රශ් ත  අනුවා වාැඩ  ශළොත් අපට කිිව ප්ර ්  ක්  ැනැ. 
 හට උවව්වීම් රු්ස ත් අපට ප්ර ්  ක්  ැනැ.  මුත්, ශම් 
අවහධහාණ ිලධි ට ශද  උවව්වීම් ු ළ ිල හල ප්ර ්  ගණ හවාක් 
ඇති ශවා වාහ. 2019.01.31වා  දි  එක් අශ කුණා වඳනහ පත්වීම් ලිපි 
ශද ක් දීලහ තිශබ වාහ. එ ම ශ  හට ශම් පත්වීම් ශද ම දීලහ 
තිශබ්සශ්ස එ ම දවාශව . උවව්වීම් දීලහ තිශබ  ආ හා  මම 
තමු්ස හ්සශව ට කි ්ස ම්. ගහ් ල ඩිශපෝශේ, එ්ස.එච්. සුව්සත 
ලහ්  මනත්ම හ ශදවාැනි ශපළ ිප ැරුරු ඉඳලහ, 6 වා  ශ්ර ණිශේ 
පත්වීමක් දීලහ තිශබ වාහ. එ්ස.එච්. සුව්සත මනත්ම හ ශදවාැනි 
ශපළ ිප ැරුරු ඉඳලහ 6වා  ශ්ර ණිශේ පත්වීමක් ශද වාහ. ශම් එ ම 
දවාශව  පත්වීම් ශද ක් ශද වාහ. ශ ොශනොමද ශමශනම ශද්සශ්ස? ඒ 
ිලතාක් ශ ොශවාත්, උදහනාණ ක් ිලධි ට ා කක්   ඩිශපෝශේ 
එච්.බී. ශ්ෝතිව්ව මනතහ, ට ර් විල රු ශදවාැනි ශපළ, 6වාැනි 
ශ්ර ණි ට උවව්වීමක් ශද වාහ. අර්ුන  ාණු ංග මනත්ම හ 
වහධහාණත්වා  ගැ   ථහ  ා  ශ ශ ක්. ප්ර ් වාලට නැම 
ශවාලහශේම  ථහ  ා  ශ ශ ක්. තමු්ස හ්සශව   න පහල   
ගැ   ථහ  ා  ශ ශ ක්. තමු්ස හ්සශව ශේ  ටශත්ත් ශම්වාහ 
ිවීධ ශවා වාහ  ම්, අපි ශම්වාහ ගැ   ථහ  ා්සශ්ස ශමො ටද? -
[බහධහ කිරීමක්]- උත්තා ශද්ස .  මුත් ප්ර ්   තිශබ්සශ්ස, 
තමු්ස හ්සශව ලහශේ  ටශත්ත් ශම්වාහ ිවීධ ශවා්සශ්ස.   

5,200 ට අධි  පිිපවක් ශම් ලැත්ව්ු ශේ ඉ්ස වාහ. මම ඉ් ලහ 
ිවටි වාහ,  රුණහ ාලහ ශම් ට ිලරුීධවා අවා ය පි වාා ග්ස  
කි ලහ.  ැති ම් අපට ිවීධ ශවා වාහ, ශම්වාහට ිලරුීධවා උවහිල 
 ්ස . උවහිල  ්ස  ිලතාක් ශ ොශවාත්, පැනැදිලිවා මම කි ්ස  
 ැමැතිත්, ශ ෝු  මිව,වා නමුවාට ශම් වභහපතිවාා හ වන ශම් ිවටි  
අධයක්ෂ මණ්ඩල  ශග ැ් ලහ පැනැදිලිවා ප්ර ්  කිරීම්වාලට ලක් 
 ා වාහ. ඒ  ා්ස  තිශ    හාණහ ටි  අපි  ා්ස ම්. ඒ නිවහ 
 රුණහ ාලහ ශම් වාැාදි ක්රි හමහර්ග   තා  ා්ස . මිනිසු්සට 
වහධහාණ ිලධි ට උවව්වීම් දීලහ නිවාැාදි ක්රි හමහර්ග ක් ග්ස  
කි හ ඉ් ලමි්ස මශේ වාච  ව්වා් ප  අවාව්ස  ා වාහ. 

 
 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ශබොශනොම ව්ු තිත්, ගරු ම්සත්රීු මහ. මීළඟට, ගරු චමි්සද 

ිලශේිවිප මනතහ. 

[පූ.භහ. 11.31] 
 

 ු චමින්ද වි කේසරි මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්සශව වාහ 

අමහතයහං ශේත්, වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  වන දක්ෂිණ වංවාර්ධ  

අමහතයහං ශේත් වාැ  ශීර්ෂ  ථහ බනට ලක් ශවා  අද දි ශේ  ථහ 

කිරීමට මට අවාව්ථහවා ලබහදීම පිළිබඳවා මුලි්සම මම ව්ු තිවා්සත 

ශවා වාහ. මම වු ව, ශවා වාහ, ආණ්ඩු ාණශේ නි ැලුණු  හිටපු 

අමහතය අශු ගරු ද හිවිප ් ශව  ා ම්සත්රීු මහ, අපි අපශේ වාැාදි 

නඳු හ ගනිමි්ස ඒවාහ නිවාැාදි  ළ ුතු ත් කි    හාණ  අද ශම් 

උත්තරීතා වභහවාට ශ ෝ් හ කිරීම පිළිබඳවා. නැබැත්,  - එු මහ 

නෘද  වහක්ෂි ට එ ඟවා ශම  පිළිගනීද ද්සශ්ස  ැනැ. - 

ඔක්ශතෝබර් 26ශවානි දහ ශම් පහර්ලිශම්්සු ශේ අග්රහමහතයවාා හ 

ශවා ව්  ාලහ, ශවා ත් අග්රහමහතයවාාශ ක් පත්  ාශග  ඒ දි  

කිහිප  ගත  ාපු ආණ්ඩුවා  ප්රවාහන  අමහතයහං ශේ හිටපු මහ වා 

වම්පත්  ළම හ හාු මි  ඉවාත්  ාලහ, ඒ ත ු ාට ඒ 

ශමොශනොශත්ම පත්වීමක් ලබහදීලහ, ඒ වාහශේම තවාත් පත්වීම් 500ක් 

ඒ ශමොශනොශත්ම ලබහදීම වාැාදිත් කි හ ඔබු මහ අනුමත  ාත් 

කි හ මහ ිල ්වාහව  ා වාහ. ඒ වාැඩ පිළිශවාළ පිළිබඳවා එු මහ 

ිලශේච හත්ම වා  ථහ  ළහ. ඒ ගැ  අපි වු ව, ශවා වාහ. නැබැත්, 

ඔබ ඔබශේ  හල  ු ළ  ාපු  හර්  භහා  පිළිබඳවාත් 

ිලශේච හත්ම වා  ථහ  ා වාහ  ම්, අපි අග   ා වාහ ගරු 

ම්සත්රීු මනි. [බහධහ කිරීමක්] අපි ද්ස වාහ ශ්ස ඔබු ම්සලහ ඒ 

 හලශේ කිේවාහ, වාාහශේ ගලක් තිණුණහ කි හ;  පව්ශව   ැනැ 

කිේවාහ. අවාව්ථහවාහදී ිලධි ට, තමු්ස හ්සශව ලහට වාහිවදහ   ිලධි ට 

තමු්ස හ්සශව ලහශේ මුතශ ්ස  ථහ  ළහ. එදහ  එ්සපී ආණ්ඩුවා 

 හලශේ වාාහශේ ගලක් තිණුණහ. ඊටපව්ශව  ඇමති ම් අාශග  

ගිහි් ලහ "වාාහශේ ගල  ැනැ. ගල තිණුශණ්  ැනැ" කි ලහ ඒ  

ශනොඳ බවාට පිපවාර්ත   වුණහ. තමු්ස හ්සශව ලහශේ ශී පහල  

වාැඩ පිළිශවාළ ු ළ ඒ  තමත්  ථහර්ථ .  මුත් අද ශනොඳ 

 ක්තිමත් අමහතයවාාශ ක් වන ාහ්ය අමහතයවාාශ ක් ප්රවාහන  

ක්ශෂ ත්ර ට පත්  ාලහ තිශබ වාහ. ශම් ාශට් කීර්ති  හම  ආාක්ෂහ 

 ාපු, ශම් ාශට් ශගෞාවා  ආාක්ෂහ  ාපු, ඉදිිප ටත් ශම් ාශට් 

ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර  ශගෞාවාහ්සිලතවා,- 

 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Bimal Rathnayake will now take 

the Chair. 
 
අනතුුව  ු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනකයන් 

ඉවත් වූකයන්,  ු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு  பிமல் ரத்நொயக்க  

அவர்கள்  தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මහ,  ථහ  ා්ස . 

 

 ු චමින්ද වි කේසරි මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, මම  ථහ  ාමි්ස ිවටිශේ 

ිලශ  ෂශ ්ස ාශට් අ හගත පාපුාට ශනොඳ අ හගත ක් 

නිර්මහණ   ා්ස ට ශවාා දා  වාගකිවා ුතු  ගරු ඇමතිවාාශ ක් 

1973 1974 

[ගරු ද හිවිප ් ශව  ා මනතහ] 
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ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්රශේ ඉ්ස වාහ. අපි ඒ  ඉතිනහව  ු ළ දැක් හ. අද 

ප්රවාහන  අමහතයහං  , ශව වාහ වප   ආ ත  ක් නැටි ට තමත් 

අපි දකි්සශ්ස. නැබැත්, ගරු ඇමතිු මනි, මම දකි වාහ,  අශු අ  

වාැ ට  වාදහ ශනෝ අ ක් නැටි ට ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර  එ ු  ිල  

ුතු ත් කි හ. අශු අ  වාැශේ ආදහ ම් නැටි ට වාැඩි නිප ක් ග්සශ්ස 

වාක්ර බරු වන ජුන බරු.  නැබැත්, දිුතණු ශවාච්ච ාටවා්  දිනහ බැලුවාහම 

අපි දකි වාහ,  ්හති  ආර්ක  ට ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර  ු ළි්ස  ම් 

ආදහ මක් උත්පහද    ළ නැකිත් කි හ. ඒ වඳනහ    ගම  

ඔබු ම්සලහ ආාම්භ  ාලහ තිශබ වාහ. ඔබ ශදපළ ඒ පිළිබඳවා 

ිලශ  ෂ අවාධහ  ක් ශ ොමු  ාලහ තිශබ වාහ කි    හාණ  අපි 

පැනැදිලිවා දකි වාහ. ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර ට  වී  ප්රවාහන  වාැඩ 

පිළිශවාළක් එ ු   ාලහ තිශබ වාහ. අපි දැක් හ, ඊශේ ශපශර්දහ  

රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වාට ශනොඳ රුම්ිප  කිහිප ක් ලබහශග  

තිශබ  බවා. ඒ ශව වාහවා්ස වන පනසු ම් ටි  ලබහ ශද්ස   ටුතු  

 ාලහ තිශබ වාහ. ඒ ශව වාහවා්ස වන පනසු ම් ටි  එශව  ලබහ 

ශද ශ ොට මම හිත වාහ, ඒවාහ ණුක්ති ිලිල  වහමහ ය ් තහවා ඒ 

පනසු ම් ආාක්ෂහ කිරීම වඳනහ තිශබ  වාැඩ පිළිශවාළ ගැ ත් අපි 

 ් ප හ  ා්ස  ඕ ෑ. ශමො ද, අපි නිා්සතාශ ්ස වමනා 

මහධය ු ළි්ස දකි වාහ,  ඒ පනසු ම් අත්තශ ෝමති වා පිපනාණ  

කිරීම ු ළ ඒ වම්පත අශප්ස ඈත්ශවාලහ   වාහ කි    හාණ .  

ඒ නිවහ වාැඩි අවාධහ  ක් අමහතයහං  මට්ටමි්ස ග්ස  ඕ ෑ  

කි හ මම හිත වාහ. අපි ශවා ත් ාටවා් වාලට ගි හම දකි වාහ, 

ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්රශේ තිශබ  පනසු ම් ටි  ආාක්ෂහ  ා්ස  ඒ 

ාටවා් වාල ් තහවා ිල හල  ර්තවාය ක්  ා  ආ හා , ගරු 

අමහතයු මනි. අශු ාට  එතැ ට ශගනි  ්ස   ම්කිිව 

මහර්ශගෝපශී  ක් ආාම්භ  ළ ුතු ත්. අපි ජදනි වා ගත්ශතොත්, 

නවාව් වාරුශේ ශටලිිලෂ්ස එ  දහශග  බල  ශවාලහවාට, ප්රවාෘත්ති 

ආාම්භශේදී ශබොශනෝ ශවාලහවාට ශප්සවා්සශ්ස මහර්ග අ ු රුත්. 

ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්රශේ වාැඩ  ා  වමනා බව ් ිප ැරුා්ස වාැඩිපුා 

රුපි ල ශද  බලහශග   ා  අත්තශ ෝමති  වාැඩ පිළිශවාළ 

නිවහ ශම් ාශට් අහිංව  මිනිසු්සශේ ජීිලත  ැති වා  තත්ත්වා ට 

පත්ශවාලහ තිශබ වාහ, ගරු අමහතයු මනි. ශම්ස  ශම් වඳනහ 

 ම්කිිව  ්සත්රණ ක් තිණුණත් එ  මදිත් කි    හාණ  අපිට 

ශප්සවාහ දීමට අවා යවා තිශබ වාහ. අපි  ම්කිිව ශද ක් ශප්සවාහ 

රු්ස හම ඒ ශී ශනොඳද  ැීද කි    හාණ  ඔබු මහට 

වාැ ටශන වාහ. ශම්ස  ශම්  හාණ  ශ ශාහි අපි ිලශ  ෂ 

අවාධහ  ක් ශ ොමු  ා්ස  ඕ ෑ, ගරු ඇමතිු මනි.  

ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර  නිා්සතාශ ්ස -දිගි්ස  දිගටම- පහඩු 

ලබ්සශ්ස ඇත් කි   ප්ර ්   අපිට තිශබ වාහ. පසුගි   හලශේ 

එශනම ප්ර ්  තිණුණහ. දැ්ස එශනම  ැනැ. මැත් රැලි ට, අශු 

පක්ෂශේ රැව්වීම්වාලට බව් ාථ ශ ොදහ ගත්තත් අපි ඒවාහට මුද්  

ශගවාලහ තමත් ග්සශ්ස. අපිට ඒ වඳනහ මුද්  ශගවා්ස  ිවීධ 

වා වාහ. ඔබු ම්සලහ අපට බව් ාථ නි ම් ශද්සශ්ස  ැනැ. පසුගි  

 හල වා වාහනුවා ු ළ හිටපු ප්රවාහන  ඇමතිු මහත් දැ්ස ශම් ගරු 

වභහශේ ඉ්ස වාහ. ඒ  හලශේ බව් ඕ ෑම තැ  ට, ඕ ෑම 

ශවාලහවා  අාශග   ්ස  පුළුවා්ස ම තිණුණහ. නැම රැලි  ටම 

බව් ාථ ශ ොමිශ්  අාශග  ගිහි් ලහ, ිල හ   ළහ. ප්රවාහන  

ක්ශෂ ත්රශ ්ස අහිංව  ් තහවාට ණුක්ති ිලිල්ස  තිණුණු ශීවා්  

 ැත්තටම  ැති  ළහ. එවා්ස ුතග ක්  ැවාත ශම් ාට ු ළ 

නිර්මහණ  ශ ොශවාත් කි ලහ අපිට දැඩි ිල ්වාහව ක් තිශබ වාහ. 

ශමො ද, පසුගි   හල  ු ළ වුණත් අපි බව ් ාථ ක් අාශග  

  වාහ  ම් අපි මුද්  ශගවාහ අපට  ිපිවට් පතක්  ඩලහ රු්ස හ. අපි 

ඒ  අග   ා වාහ. ඒ ු ළි්ස ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර  ආාක්ෂහ වුණහ. ඒ 

ු ළි්ස  ැවාත ආදහ මක් ලැණුණහ. ඒ ආදහ ම ාකි වාහ වාහ ශේම 

ශව වාහ වප  වාහ වාහශේම ඒ ශව වාහ ලහභී්සට ඒ ු ළි්ස ලැශබ  

ආාක්ෂහවා පිළිබඳවාත් අපි වාැඩි වා ශ ්ස හිත්ස ට ඕ ෑ. ප්රවාහන  

ක්ශෂ ත්ර  ු ළි්ස ගම්ස  ා   මඟී්ස පිළිබඳවා දැඩි අවාධහ   ශ ොමු 

 ාලහ, ඔවු්ස සුාක්ෂිත  ා්ස  ඕ ෑ. 

පසුගි   හලශේ පැවාති ුතීධශ ්ස ිල හල පිිපවක් අශු ාටට 

අහිමි වුණහ.  මුත් අද ිප  අ ු රුවාලි්ස තමත් ශම් ාශට් මනුව්ව 

ජීිලත වාැඩිශ ්සම  ැති ශවා්සශ්ස. ිප  අ ු රු ගැ  බැලුශවාොත්, 

බව් ාථ ිප ැරුා්සශේ අිලධිමත් වාැඩ පිළිශවාළ නිවහ තමත් මනුව්ව 

ජීිලත  ැති ශවා්සශ්ස. ශම් ට ප්රධහ  ශන ු වා තමත්, අිලධිමත් 

ශලව  හල වටන්ස නිර්මහණ   ා තිබීම. ශපෞීගලි  බව් 

ශව වා , ලංගම ශව වා ත් එක්  තාග ක් තිශබ වාහ. පුංචි  හල 

සීමහවා ට ඔවු්සශේ ආදහ ම් වාැඩි  ා ගැනීම වඳනහ  ම් කිිව 

තාග ක් තිශබ වාහ. ඒ ආදහ ම් වාැඩි  ා ගැනීශම් තාග  නිවහ 

මම  ලි්ස වඳන්ස  ාපු ජීිලත අවාදහ ම වාැඩි වී තිශබ වාහ. ඒ 

පිළිබඳවා ිලශ  ෂශ ්ස අපි අවාධහ   ශ ොමු  ළ ුතු ත් කි   

 හාණ  මම ශම් අවාව්ථහශේදී මතක්  ා වාහ. 

ගරු ඇමතිු මනි, ඒ වාහශේම බව ් ඩිශපෝවාල ිල හල වා ශ ්ස 

ආදහ ම් උත්පහද    ා්ස  පුළුවා්ස වාැඩ පිළිශවාළවා්  

තිශබ වාහ. නැබැත්, අපි නිප ට නිරීක්ෂණ   ශළොත් ශපශ  වාහ, 

වමනා   ඩිශපෝ ආදහ ම් උත්පහද    ා වාහට වාඩහ ිල හල මුද්  

ිල හ  ක් ිවරු  ා අලහභ ලබ  තත්ත්වා ට පත්ශවාලහ තිශබ  

බවා. එශනම ශවා්ස  බැනැ. එශනම ිල  ුතු   ැනැ. ශපෞීගලි  

ප්රවාහන  අං   ගැ  බැලුශවාොත් ඒ බව් හිමි ්සට බව ් ශද ත්, 

ු  ත් තිශබ්සශ්ස. නැබැත්, ඔවු්ස ශනොඳට ඔවු්සශේ බව් ටි  

 ඩත්ු   ා වාහ වාහශේම බව්වාලි්ස ලබ  ආදහ ම වාැඩි  ා 

ග්ස   ටුතු   ා වාහ. එශනම  ම් අපිට ශමො ද ශවාලහ 

තිශබ්සශ්ස? ඒ පිළිබඳවා නිරීක්ෂණ ක්  ාලහ, ිලමර්     ාලහ, 

අශු ශම් අ  වාැ  ශ් ත  ට වාැඩි ආදහ මක් එ ු   ා්ස  

පුළුවා්ස වා  ිලධිශේ වාැඩ පිළිශවාළක් ඔබු ම්සලහ ශදපළ  

නිර්මහණ   ාත් කි   ිල ්වාහව  අපිට තිශබ වාහ. 

ඊළඟට වාාහ  පිළිබඳවාත් මම  ථහ  ා්ස  ඕ ෑ. වාාහ  

ඇමතිවාා හ නැටි ට අශු ගරු වහගල ාත් හ   මැතිු මහ  ටුතු  

 ා වාහ. එු මහ ශනමි්ස වාැඩ  ළහට, දක්ෂ, ණුීධිමත්, පිපණත 

ඇමතිවාාශ ක් ිලධි ට ිලශ  ෂ වාැඩ පිළිශවාළක් නිර්මහණ   ා 

තිශබ වාහ. එු මහ ශපොලීිව  බහා ගත්ත ශවාලහශේ නැශමෝම 

ිලපාමි්ස එු මහ ශදව බලහශග  හිටි හ. අද ශපොලීිවශේ 

නිලධහිප්සශග්ස ඇහුශවාොත් එු ම්සලහ කි  වාහ, "එු මහ හිටි හ 

 ම් ශනොඳත්" කි ලහ. එු මහ  ම්කිිව වාැඩ පිළිශවාළක් නැරුවාහ. 

එු මහ ශපොලීිවශේ නීති  ක්රි හත්ම   ා්ස  අවා ය  ා  වාැඩ 

පිළි ශවාළ නැරුවාහ. වාාහ  ාටට දැවාැ්සත ආදහ මක් උත්පහද   

 ා  ආ ත  ක් නැටි ට, ඒ ු ළ තිශබ  ප්ර ්  ටි  එු මහ 

ශනොඳට අවාශබෝධ  ා ශග , ඒවාහ නිාහ ාණ   ා්ස  පුළුවා්ස 

වාැඩ පිළිශවාළක් එු මහ ිලිව්ස නදලහ තිශබ වාහ. ුවදම්වාලි්ස එ  

ආදහ ම ිලිලධහ හාශ ්ස නිදනව්  ාලහ, ාටට ලැශබ්ස  තිශබ  

ආදහ ම් ටි  වම්බ්සධශ ්ස වමනරු වාංචනි  ශලව  ටුතු   ළහ. 

ඒ ිව ් ල දැ්ස එු මහ ිලිව්ස ශනො හ ශග , ඒවාහ ්හති  ධ  ට 

එ ු   ා්ස  පුළුවා්ස ක්රමශේද ක් නදලහ තිශබ වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම වාාහ   ටශත් තිණුණු,-  

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මහ, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද    හල ක් 

තිශබ වාහ.  

 
 ු චමින්ද වි කේසරි මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශබොශනොම ව්ු තිත්, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි. ඒ ආදහ ම් 

 ැවාත ලබහ ග්ස  පුළුවා්ස වාැඩ පිළිශවාළක් එු මහ ිලිව්ස 

නිර්මහණ   ළහ. ්හතය්සතා  එක්  වම්බ්සධතහ ඇති  ාශග , 

අශු ාශට් තිශබ  වාාහ ්ස ශගොඩ  ඟ්ස ට එු මහ අවා ය වාැඩ 

1975 1976 



පහර්ලිශම්්සු වා 

පිළිශවාළ නදහිල කි   ිල ්වාහව  අපිට තිශබ වාහ. එු මහ ඒ වාැඩ 

පිළිශවාළ  ා්ස  අද වා ශ ොට අත ගනලහ තිශබ වාහ. එු මහ 

 හටවාත් බණි්සශ්ස,  ෑ ගන්සශ්ස  ැති බවා අපි ද්ස වාහ. එු මහ 

නිනතමහනීවා ඒ වාැඩ පිළිශවාළ කිරීම අපිට ශලොකුණා  ක්ති ක්. අවුරුරු 

ගණ හවා ට පව්ශව  තමත් වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  නහ දක්ෂිණ 

වංවාර්ධ  අමහතයහං   එක්වත් ්හති  පක්ෂශේ ඇමතිවාාශ කුණා 

අතට ආශේ. අපි පසුගි   හල   ු ළ ශම්  හාණහ පිළිබඳවා 

අධය     ළහ. වමනා ශීවා්  එ  එක්ශ  හට ඕ ෑ ඕ ෑ 

ිලධි ට ිවරු වුණහ.   මුත් අද අපිට එශනම ශවා්සශ්ස  ැනැ කි හ 

අපි ද්ස වාහ. ශම්ස  ශම්  තමත් අශු ඇමතිවාරු්ස ශදපළශේ 

තිශබ  සුිලශ  ෂත්වා . ඒවාහශේ තිශබ  වාැඩ පිළි ශවාළට අපිටත් 

දහ  ත්වා  දක්වා්ස  නැකි හවාක් පවාති වාහ.  

ගරු ඇමතිු මනි, අපි  ම්කිිව ශ ෝ් හ මහලහවාක් ඉදිිපපත් 

 ළහ. අපි පහර්ලිශම්්සු  ම්සත්රීවාරු්ස නැටි ට පසු ශපශළ  ඉඳශග  

පහර්ලිශම්්සු ශේ  ටුතු  ආාම්භ  ා  ශේලහශේදී අපට ලැශබ  

පුංචි අවාව්ථහශේදී ප්ර ්  ශ ොමු  ාලහ, ශම්වාහ ශම් ිලධි ට ිල  ුතු ත් 

කි ලහ ශ ෝ් හ ඉදිිපපත්  ළහ. ප්රවාහන  අමහතයහං   ගත්ශතොත් 

ිලශ  ෂශ ්සම පළහත් වභහවාට ශම් ිලෂ ශ ්ස  ම්කිිව ශ ොටවක් 

ගිහි්ස තිශබ වාහ. පළහත් වභහවා ු ළ ිවීධ  ා  වාැඩ පිළිශවාශළ  

තිණුණු අක්රමි තහ තමත් මම  ලි්ස කි පු ිලධි ට ජීිලත ාහශි  ට 

නහනි ශවා්ස  බලපහ තිශබ්සශ්ස. වමනා ශේලහවාට කුණාඩහ 

 ගා කි්ස එම මහර්ග වඳනහ බලපත්ර ක් ශද වාහ. ඒ වාහශේ බව් 

ාථ ක් ප්රධහ  පහාට වාැටිච්ච ගම්ස තමත් තාග  ඇති ශවා්සශ්ස. 

එශව  තාග  ඇතිවීම ු ළ තමත් ශම් ප්ර ්  ඇති ශවා්සශ්ස. ඒ නිවහ 

ශම් වඳනහ ශනොඳ  ්සත්රණ ක්, ශනොඳ නි හම  ක් නද්ස  ඕ ෑ 

කි ලහ මම හිත වාහ. පළහත් වභහවා ිලිව්ස ශද  බලපත්ර ශද්ස  

එපහ කි ලහ අපි කි ්සශ්ස  ැනැ. ඒ බලපත්ර  ශද්ස .  මුත් 

මධයම ා් ට බහධහවාක් ශ ොවී ශම් වාැඩ පිළිශවාළ  ාශග   ්ස  

කි    හාණ ත් කි  වාහ.  

අවාවහ  වා ශ ්ස ිලශ  ෂශ ්ස ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර ත්, වාාහ  

ක්ශෂ ත්ර ත් ඉතහම පුළු්  ශලව වංවාර්ධ    ා, ශම් ාශට් අ හගත 

පාපුාට ඒ වංවාර්ධ   භුක්ති ිලිල්ස ට අවාව්ථහවා වලව්ස  ඔබ 

ශදපළට නැකි හවා ලැශබ්වාහ කි හ ප්රහර්ථ හ  ාමි්ස, මට  ථහ 

කිරීමට අවාව්ථහවා ලබහ දීම වම්බ්සධවා මූලහව ශේ ිවටි  ගරු 

ම්සත්රීු මහට ව්ු තිවා්සත ශවාමි්ස මම නිනඬ ශවා වාහ. ශබොශනොම 

ව්ු තිත්.  

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු මහට ව්ු තිත්. මීළඟට, ගරු මහි්සද වමාිවංන ම්සත්රීු මහ. 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට ිල හඩි 20   හල ක් ශවා්ස  ා 

තිශබ වාහ. 

 
[පූ.භහ.11.41] 
 
 ු මහින්ද සමරසංහ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

වාාහ  භහා අශු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහ ශම් ශවාලහශේ 

ශම් වභහශේ ශ ොිවටි ත්, මම එු මහට සුබ පත වාහ. ශමො ද, 

එු මහ ඇත්තවා ශ ්සම ශනොඳ ඇමතිවාාශ ක්  අවාං  

ඇමතිවාාශ ක්. ඒ වාහශේම මම එක්වත් ්හති  පක්ෂශේ ිවටි 

 හලශේදී එු මහ ම්සත්රීවාාශ ක් නැටි ට, ඇමතිවාාශ ක් නැටි ට 

මහත් එක් ත් දීර්   හල ක් ශබොශනොම කිට්ව,ශවා්ස වාැඩ  ාලහ 

තිශබ වාහ. මම වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  අමහතයහං ශේ  ටුතු  

 ාීදී, මහව 19  ිලතා  හල ක් ු ළදී අපිට ලබහ ග්ස  පුළුවා්ස 

වුණු ප්රගති  තවාරුාටත් ඉදිිප ට ශග  ්ස , ඒ පැත්ශත්ස 

තිාවහා තත්ත්වා ක් ඇති  ා්ස  එු මහ වාැඩ  ාත් කි   එ  

ගැ  මශේ හිශත් කිිවම වැ  ක්  ැනැ.  

2018 වාවශර් ප්රගති  වමහශලෝච  ට ලක්  ා  අවාව්ථහශේදී 

මම හුඟහක් ව්සශතෝෂ ශවා වාහ, වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  

ඇමතිවාා හ නැටි ට ශව වා   ාීදී, මහව 19   හල ක් ු ළදී 

අපට වාහර්තහගත වා  ඉලක්  ගණ හවාක් වම්පූර්ණ  ා්ස  

අවාව්ථහවා ලැබීම පිළිබඳවා. ිලශ  ෂශ ්සම 2017 වාර්ෂශේ තමත් 

වාාහ  ඉතිනහවශේ වාැඩිම ලහභ ක් ලබ්ස  අපට නැකි හවා 

ලැණුශණ්. 2017 වාර්ෂශේ අපි රුපි ්  ියලි   13.3  ලහභ ක් 

ලැණුවාහ. මම  ලි්ස කිේවාහ වාහශේ වාාහ  ඉතිනහවශේ වාැඩිම ලහභ  

ඒ වාර්ෂශේ ලබහ ග්ස  අපි වමත් වුණහ. ඒ වාහශේම මම ශම් 

අවාව්ථහශේදී කි ්ස  ඕ ෑ, 2018 වාර්ෂශේ අවාවහ  ගිණුම් 

පරීක්ෂහ  ා බල ශ ොට, ඒ ලහභ  ියලි   4.5 ට අඩු වී තිශබ  

බවා. නැබැත්, ඒ ටත් ශන ු වාක් තිණුණහ. රුපි ශ්  වාටි හ ම 

අඩුවීමත් වමඟ, අවාප්රමහණ වීමත් වමඟ ියලි   11  පහඩුවාක් 

වාාහ  අධි හිප ට ිලිල්ස  ිවීධ වුණහ. ඇත්තවා ශ ්සම අපි 

2017දී ලබහ ගත් වාහර්තහගත ලහභ  නහ වමහ  ලහභ ක් 2018දීත් 

ලබහ ග්ස  නැකි හවා තිණුණහ, රුපි ල ඒ තාම් ප්රමහණ කි්ස 

අවාප්රමහණ  -අග  පනත වාැටීමක්- වුශණ්  ැත් ම්. ඒ වාහශේම 

අවුරුරු පන   හල සීමහවා ට වාාහ  අධි හිප ට ලැබී තිණුණු බරු 

වන  අවාව්ථහවා 2018 අවාවහ  ශවා ශ ොට අපට  ැතිවා ගි හ. ශම් 

ිව ් ලක්ම නිවහ තමත් ලහභ  අඩු වුශණ්. ශ ොශනොම වුණත්, 

2018දීත් ිල හල ලහභ ලබ  ආ ත  ක් නැටි ට  ටුතු   ා්ස  

වාාහ  අධි හිප  වමත් වුණහ කි   එ  මම ිලශ  ෂශ ්ස වඳන්ස 

 ා්ස   ැමැතිත්. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, බනලුම් ගැ   ථහ  ශළොත්, 

බනලුම් ශමශනුතම මිලි   6 වම්පූර්ණ  ා්ස  නැකි හවා 

ලැණුශණ් මශේ  හලශේ. අපි මුල ඉඳලහම බැලුවාහ ඒ ප්රමහණ  වාැඩි 

 ා ග්ස . 1995දී තමත් පළමු මිලි     ඉලක්   අපි ලබහ 

ගත්ශත්. නැබැත්, අවුරුරු 5ත්  10ත් අතා  හල ක් ගි හ ඊළඟ 

මිලි   ට  ්ස . 2015 ිවට 2017 වා ශතක් අපට අවුරුරු ශද ක් 

ඉ්ස  ිවීධ වුණහ, මිලි   5්ස මිලි   6ට  ්ස . නැබැත් 2018දී 

අපි වමත් වුණහ -එ  වාර්ෂ  දී- බනලුම් මිලි   ක් වාැඩි 

 ාශග , මිලි   7  වාහර්තහ ගත බනලුම් වංතයහවාක් ලබහ 

ග්ස . ඒ ත් ඇත්ත වා ශ ්සම සුිලශ  ෂ ් ග්රනණ ක් නැටි ට 

මම වඳන්ස  ා්ස   ැමැතිත්.  

ඒ වාහශේම ශම්  හල  ු ළදී ශ ොළස වාාහ  ශලෝ ශේ 

පළමුවාැනි තැ ට ශගශ ්ස  අපි වමත් වුණහ. ශලෝ ශේ ිල හලම 

වන ක්රි හ හිපත්වාශ ්ස වාැඩි වාහාහ  30 අතිප්ස පළමුවාැනි ව්ථහ   

ලබහ ග්ස  අපි වමත් වුණහ. ිවංගුපූරුවාත් ඉක්මවාහ ගිහි් ලහ, 

අපට ිව  ට 15.6  වාර්ධ  ක් 2018 පළමු මහව නශේ ලබහ 

ග්ස  නැකි හවා ලැණුණහ. ශලෝ ශේ පළමුවාැනි ව්ථහ  ට අපි පත් 

වුණහ. ඇත්ත වා ශ ්සම ශම්  සුිලශ  ෂී ් ග්රනණ ක් නැටි ට 

මම වඳන්ස  ා්ස ට  ැමැතිත්. ශම් තත්ත්වා  උදහ  ා ග්ස  

අපට නැකි හවා ලැණුශණ්, අපි නවු්  වායහපහා  ට ගි  නිවහත්. 

ශ ොළස වාාහශේ පර් ්සත ු  ක් තිශබ වාහ. මම ඇමති ුරා  භහා 

ගත්තහට පව්ශව  අපි වමත් වුණහ, ශ ොළස වාාහශේ පර් ්සත ු   

අතා අවාශබෝධතහ ගිිලසුමක් ඇති  ා ග්ස . අපට -ශ්රී ලං හ 

වාාහ  අධි හිප ට- තිශබ්සශ්ස එ  පර් ්සත ත්. ඒ JCT එ . 

මම අමහතයහං   භහා ග්ස   ලි්ස ශපෞීගලි  වායහපහා  ට  

පර් ්සත ශද ක් අවුරුරු 35  බීද ට රු්ස  අවාව්ථහශේදී, ඒ 

ශදශක්ම අපට ිව  ට 15 බැගි්ස ශ ොටව් තිණුශණ්. පළමු 

ශපෞීගලි  පර් ්සත  ක්රි හත්ම  වුශණ්, හිටපු ් හධිපති 

1977 1978 

[ගරු චමි්සද ිල ශේිවිප මනතහ] 
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මහි්සද ාහ්පක්ෂ මැතිු මහශේ  හලශේ. ඇත්ත වා ශ ්සම එු මහ 

් හධිපති ශවා්ස   ලි්ස ච්සද්රි හ බණ්ඩහා හ   මැතිනි  

් හධිපති වුණ අවාව්ථහශේ තමත් SAGT නවු්  වායහපහා ට ගිශේ, 

අවුරුරු 35 ට ඒ පර් ්සත  ශද්ස . මහි්සද ාහ්පක්ෂ 

් හධිපතිු මහත් ඒ ශවාලහශේ ආණ්ඩුශේ හිටි හ. නැබැත්, එු මහ 

් හධිපතිවාා හ නැටි ට පත් වීමත් වමඟම තමත් චී  වමහගමත් 

එක්  -චත් හ මර්ච්සට් වමහගමත් එක්   CICT එ  නවු්  

වායහපහා ක් නැටි ට පට්ස ගත්ශත්. එතැ ත් අපට ිව  ට 15ක් 

ශ ොටව් තිශබ වාහ. ිව  ට 85ක් තිශබ්සශ්ස ඒ චී  වමහගමට. 

ශ ොශනොම වුණත් ශම් පර් ්සත ු  ම එ ු  ශවාලහ තමත් 

අවාශබෝධතහ ගිිලසුමක් අත්ව්ස  ාලහ ශලෝ ශේ ශ ොම්මා එශක් 

ව්ථහ   දි හ ග්ස  වමත් වුශණ්.  

්  බනලුම් පර් ්සත  පමණක් ශ ොශවාත්, SAGT, CICT  

කි   ශම් පර් ්සත ු  ම ඒ අවාශබෝධතහ ගිිලසුම පද ම් 

 ාශග  ශනොඳ අවාශබෝධ කි්ස වන සුනදවා වාැඩ  ාලහ ශ ොළස 

වාාහ  ්හතය්සතා  ු ළ ප්රිවීධ  ළහ. ඒ තත්ත්වා  ඇති  ළහට 

පව්ශව  අපට අවාව්ථහවා ලැණුණහ ඒ මහව න  ු ළදී ශලෝ ශේ 

පළමුවාැනි ව්ථහ   දි හ ග්ස . මම ඉතහම වංශතෝෂශ ්ස 

කි ්ස   ැමැතිත්, ජණ වාර්ධ    තිණුණු ්  බනලුම් 

පර් ්සත ,  2017 අ්සතිම  හර්ු ශේත්, 2018දීත් වාර්ධ    ාලහ, 

ිව  ට 23  වාර්ධ  ක් ශප්සවා්ස   අපට පුළුවා්ස වුණ බවා. ඒ 

නානහ ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිප ට -ා් ට- ්  බනලුම් 

පර් ්සතශ ්ස ිල හල ආදහ මක්  ලැණුණහ. අද ඒ තත්ත්වා  

ඉදිිප ට ශග   ්ස  ්  බනලු පර් ්සතශේ වාැඩ  ා  

ිව ලුශද හම  හර්මි  වහම ත් පද ම්  ාශග  ශබොශනොම 

වු ටි්ස   ටුතු   ා ශග    වාහ  කි   එ  මම ිලශ  ෂශ ්සම 

වඳන්ස  ා්ස   ැමතිත්.   

2018 වාවශර් පළමුශවානි මහව නශේ වාැඩිම වාර්ධ  ක් ඇති වූ 

වාාහ  නැටි ට ශලෝ ශේ පළමුශවානි ව්ථහ   ශ්රී ලං හ වාාහ  

අධි හිප  ලබහ ගත්තහ. 2018 අග වා  ිලට ශලෝ ශේ ශනොඳම 

වාාහ  නැටි ට ්හතය්සතා මට්ටශම් වම්මහ  ක් ඩුබහත්හිදී අශු ශ්රී 

ලං හ වාාහ  අධි හිප ට ලැණුණහ  කි   එ ත් මම ිලශ  ෂශ ්ස 

වඳන්ස  ා්ස   ැමැතිත්.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ශම්  හල  ු ළදී අශු ශව වා  

ශව ිල හවා්සට, නිලධහිප්සට ඉතිනහවශේ ශ ොලැබූ ිලධි ට ිව  ට 

30  වාැව,ු වාර්ධ  ක්  ලබහ ශද්ස  අපට නැකි හවා ලැණුණහ. 

නම්බ්සශතොට වාාහ  වම්බ්සධශ ්ස චී  වමහගමත් එක්  බරු 

ගිිලසුම ට ගිහි් ලහ, ලං හශේ භහණ්ඩහගහා ට ිල හල මුදලක් ලබහ 

ගැනීමත් වමඟම, ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිප  ණ  බිප්ස මිදීමත් 

වමඟම, අශු ශව වා  ශව ිල හවා්සටත්, නිලධහිප්සටත්  ම් කිිව 

වන  ක් ලබහ ශද්ස  අපට මුද්  තිණුණහ. ඒ අ ට ිව  ට 30  

වාැව,ු වාර්ධ ක්  ලබහ ශද්ස  අපට ිවරු වුණහ. ඒ වහමූහි  ගිිලසුම 

නානහ අවුරුරු ු   ට ඒ  වාලංුවත්. ඒ වාහශේම, ප්රථම වාතහවාට  

නිලධහිප ශ්ර ණිවාලටත්  ිල හල වාැව,ු වාර්ධ  ක් ලබහ ශද්ස  

අපට නැකි හවා ලැණුණහ.  ඇත්ත වා ශ ්සම ශම් තත්ත්වා  උදහ  ා 

ග්ස , උදහ  ා ශද්ස  ශබොශනෝ ශදශ ක් මන්සිව වුණහ. මම 

හිටපු වාාහ  ඇමතිවාා හ නැටි ට ඒ ප්රතිපත්තිම   මාණ එදහ ගත්තහ 

වාහශේම,  ැිය ට් මණ්ඩල ට ගිහි් ලහ ඒ වඳනහ අනුමැති  ලබහ 

ශග  අවා ය ශවාලහවාට නිශ ෝග ලබහ රු්ස හ.  ඒ  හල  ු ළදී 

ඇත්ත වා ශ ්සම මට ශනොඳ ශ්  ම්වාාශ ක් හිටි හ. එු මහ තමත් 

එ් .පී. ් ම්පති මනත්ම හ. දීර්   හල ක් ා්ශේ ශව වාශේ ඉ්ස  

එු මහට ශනොඳ පළපුරුීදක් තිශබ වාහ. අද එු මහ අර්ුන  ාණු ංග 

ඇමතිු මහශේ ශ්  ම්වාා හ නැටි ට  ටුතු   ා වාහ. එු මහ මට 

ශලොකුණා නත් ක් රු්ස හ. එු මහ අවා ය ශවාලහවාට නිවාැරැදි උපශදව ්

ලබහ රු්ස හ. ඒ වාහශේම, ිලශ  ෂශ ්සම වඳන්ස  ා්ස  ඕ ෑ, 

ශබොශනොම දක්ෂ වභහපතිවාාශ ක් හිටි හ. ඒ තමත් ආචහර්  පාහක්රම 

දිවහ හ   මැතිු මහ. එු මහ ශම් ක්ශෂ ත්රශ ්සම ආපු ශ  කුණා 

නිවහ එු මහට කි හ ශද්ස  මට වුවාම හවාක් තිණුශණ්  ැනැ, ශම් 

ශී  ා්ස , ශම් ශී  ා්ස  කි ලහ. අපි වහ ච්කහ  ාලහ ඒ 

ප්රතිපත්තිම   මාණ ගත්තහට පව්ශව  එු මහ ඒවාහ නිවාැාදිවා 

ක්රි හත්ම   ළහ. එු මහ ශෂෝට් ට්  වාැඩ  ශළ   ැනැ. නිවාැාදි 

මහර්ගවාල ගිහි් ලහ ිලනිිලදභහවා කි්ස ුතු වා වාග වීමකි්ස, වාග 

කීමකි්ස එු මහ ඒ ිව ් ලම නිවාැාදිවා ක්රි හත්ම   ාලහ  ශ්රී ලං හ 

වාාහ  අධි හිප  ට ශනොඳ  හ  ත්වා ක් ලබහ රු්ස හ  කි   එ  

මම ශම් අවාව්ථහශේදී  ෘතශේදීවා ිවහිපත්  ා්ස   ැමතිත්. ඒ 

වාහශේම තමත් දැ්ස පත්  ාලහ ඉ්ස  වභහපති   හවා්ස ාත් හ   

මැතිු මහත්. එු මහත් ශනොඳ පළපුරුීදක් ඇතිවා, ශපෞීගලි  

අං ශ ්ස ආපු ශ ශ ක්.  හටවාත් කි ්ස  බැනැ එු මහ පැිපෂුට් 

එ කි්ස ආවාහ කි ලහ. ශමො ද, එු මහට ශනොඳ පසුියමක් 

තිශබ වාහ  අධයහප  ක් තිශබ වාහ  පළපුරුීදක් තිශබ වාහ. ඒ 

නිවහ එු මහත් ඒ වාැඩ පිළිශවාළ ශනොඳට  ාශග    වාහ  කි   

එ  මම දකි වාහ. මම ඒ ගැ  වු ව, ශවා වාහ.  

දැ්ස වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහ ගරු වභහවාට ආවාහ. එු මහ 

ශමම ගරු වභහශේ ඉ්ස  එ  ශනොඳත්. එු මහ දැ්ස ්  බනලු 

පර් ්සතශේ වංවාර්ධ    පට්ස ග්ස   ටුතු   ා්ස  ලෑව්ති 

ශවා වාහ. ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිපශ ්ස ිල හල මුදලක් ිල දම් 

 ාලහ ඒ  වංවාර්ධ    ළහට පවශ්ව , ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිප ට 

තවාත් වාැඩිපුා ආදහ මක් ලබහ ග්ස  නැකි හවා ලැශබ වාහ.  

ඒ නිවහ එු මහට ඒ  ටුතත්ත ඉදිිප ට ශග   ්ස  නැකි 

ශේවාහත් කි හ මහ ආශීර්වාහද  ා වාහ.  

ඒ වාහශේම  ැ ශඟ හිා පර් ්සත  පිළිබඳවාත් එු මහ ශනොඳ 

ව්ථහවාා   ඉ්ස වාහ කි   එ  මම දකි වාහ. ශ්රී ලං හ වාාහ  

අධි හිප  වු වා ඒ  ැ ශඟ හිා පර් ්සත  තිශ ්ස  ඕ ෑ. 

නැබැත්, අශු ඒ සුිලශ  ෂී ව්ථහ   ්හතය්සතා මට්ටමි්ස -

ිලශ  ෂශ ්සම දකුණාණු ආිව හශේ- transshipment hub එ ක් 

නැටි ට තවා රුාටත් පවාත්වාහ ශග    වාහ  ම්, අපි  ැේ වමහගම්, 

්හතය්සතා ත් වමඟ මීටත් වාඩහ වම්බ්සධ ශවාලහ ඒ  ටුතත්ත 

 ා  එ  ශනොඳත්. එු මහශේ අදනව ශමො ක්ද කි ලහ ඉදිිපශේ දී 

එු මහ දැනුවාත්  ාහිල.  ශ ොශනොම වුණත්, ඒ අත්ති  ශ්රී ලං හ 

වාාහ  අධි හිප  වු වාම ති හශග  තමත් එු මහ එම වාැඩ 

පිළිශවාළට  ්සශ්ස කි   එ   ශම් අවාව්ථහශේ දී මහ වඳන්ස 

 ා්ස ට  ැමැතිත්.  

පසුගි  වාර්ෂශේ Budget Speech එ  ඉදිිපපත්  ා  

අවාව්ථහශේ දී ගරු මංගල වමාවීා මැතිු මහ වඳන්ස  ා තිණුණහ,  

 හිල  ක්ශෂ ත්ර  ිලවාෘත  ා්ස   - liberalize  ා්ස  - එු මහශේ 

අදනවක් තිශබ වාහ කි ලහ. ඇත්ත වා ශ ්සම  හිල  ක්ශෂ ත්ර   

ිලවාෘත ශවාලහත් තිශබ්සශ්ස. ිලවාෘත  ා්ස  ශද ක්  ැනැ. ඕ ෑම 

ශ  කුණාට ඇිල් ලහ ආශ ෝ්  ක්  ාලහ ඒ වාැඩ ටුතු  

 ාශග   ්ස  පුළුවා්ස. නැබැත්, අපට ශපා වාාහ  වම්බ්සධවා 

 ටුතු   ාපු ඇමතිවාරු ගැවට් නිශේද  කි්ස වඳන්ස  ා 

තිශබ වාහ, ඒ්්සතවාරු පත්  ා  අවාව්ථහශේ දී ශ්රී ලහංකි  

වායහපහාවාලට ිව  ට 60  ශ ොටව් තිශබ්ස ට ඕ ෑත් කි ලහ.  

එතශ ොට ිව  ට 40ත් ිලශී  වායහපහිප  ්සට ඒ agency 

business එශ ්ස ති හග්ස  නැකි හවා තිශබ්සශ්ස. ශම්  ගැවට් 

එ කි්සම ප්ර හ  ට පත්  ා තිශබ වාහ. වාාහ  භහා ඇමතිවාා හට 

තමත් ඒ බල  තිශබ්සශ්ස.  මංගල වමාවීා ඇමතිු මහ ඔ  ිලවාෘත 

කිරීම -liberalization- ගැ   ථහ  ා  ශ ොට අපි කිේවාහ, ඒ 

ශීශී  වායහපහිප  ්සට දීලහ තිශබ  ිව  ට 60 තවාරුාටත් 

ආාක්ෂහ ශවා්ස  ඕ ෑත් කි ලහ. ශමො ද, ඒ අ  උප   මුදල- 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද    හල ක් 

පමණත් තිශබ්සශ්ස. 

1979 1980 



පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු මහින්ද සමරසංහ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ශනොඳත්.  ශමො ද, ඒ අ  උප   මුදල ඒ අ  පිට ාට ශග  

 ්සශ්ස  ැනැ. ලං හශේම ආශ ෝ්    ා වාහ. ඒ වාහශේම  හට 

ශනෝ -ඒ කි ්සශ්ස,  ැේ වමහගම්වාලට ශනෝ ිලශී  

වායපහිප  ්සට-  ඒශක් ිව  ට ිව  ක්ම ග්ස ,   ැත් ම් බහුතා 

ශ ොටව් ති හ ග්ස  අවා ය  ම්  ම්කිිව අවාම ජුන ආශ ෝ්  ක් 

- FDI  -   ා්ස  ඒ ශගෝ ල්ස සූදහ ම් ශවා්ස  ඕ ෑ කි   

එ ත් කිේවාහ. ඒ ශවාලහශේ අපි  ම් කිේශේ "අඩු ගණශ්ස ශඩොලර් 

මිලි   50ක්වාත් ඇිල් ලහ ආශ ෝ්    ා්ස  ඕ ෑ, එතශ ොට 

ගැටලුවාක්  ැනැ" කි ලත්. ශමො ද, නි රුශණ් අපි ගැවට් 

නිශේද   ශවා ව්  ාලහ ඒ අ ට  අවාව්ථහවා රු්සශ ොත්, ශීශී  

වායහපහිප  ්ස ශනොිල්ස  ාශග     වායහපහාවාලට ඇු ළු ශවාලහ  

ඒ ශගෝ ල්ස ඒ  අාශග , ඒ උප   මුදලත් ලං හශේ ති ්සශ්ස 

 ැතිවා පිටට ශග  ශගොව්   ටුතු   ා වාහ. ඒ ට ඉඩ රු්සශ ොත් 

ඒ  ශලොකුණා අවහධහාණ ක් කි   එ  ශප්සවාහ රු්ස හ. ශනොඳ 

ශවාලහවාට 2018 දී  ම් ඒ  ක්රි හත්ම  වුශණ්  ැනැ.  ශම් පහාත් 

ඔ  liberalization  ථහවා පහර්ලිශම්්සු ශේ දී ශ ොශවාත්, පිටතදී  

Budget එ  ගැ  වහ ච්කහ  ා  අවාව්ථහවා   ඒ ගැ  වඳන්ස 

 ා තිශබ වාහ. ගරු ඇමතිු මහශේ ප්රතිපත්ති ත් මම ද්ස වාහ. 

ශීශී  වායහපහිප  ්ස ආාක්ෂහ  ළ ුතු ත් කි   ප්රතිපත්තිශේ 

තමත් එු මහත් ඉ්සශ්ස. ඒ නිවහ දැ ට ිලවාෘත  ා -liberalize  ා-  

තිශබ  ශම් sector එ   ඒ ිලධි ටම ති හශග   ටුතු   ා්ස  

ඕ ෑ. ශම් ඒ්්සතවාරු්සශේ වායහපහා  මුළුමනි්සම  ැේ වමහගමට 

ග්ස   හට ශනෝ ඕ ෑ  ම්, ාශට් ආර්ක  ට ඒ අ ශේ 

දහ  ත්වා ක් තිශබ්ස  ඕ ෑ. නි ම්ම ඇිල් ලහ, "අපි ශම් 

transshipment hub එ  තවාත් expand  ා වාහ  තවාත් ශලොකුණා 

 ා වාහ   දිුතණු   ා වාහ"  කි ලහ නිප  ්සශ්ස  ැනැ. ඒ අ  එම 

ජුන ආශ ෝ්   ශග ැිලත් ශප්සවා්ස  ඕ ෑ. 

"ලං හශේ ශමවාැනි ආශ ෝ්  ක්  ාලහ තමත් අපි ශම් 

 ටුතත්ත  ා්ස   ්සශ්ස" කි   එ   ඒ අ  ජුන ආශ ෝ්  

ශග ැ් ලහ ශප්සවා්ස  ඕ ෑ.  ඒ අ   එශව   ටුතු   ාත් කි ලහ  

බලහශපොශාොත්ු ශවා වාහ. මහ   ැවාත වාාක් වහගල ාත් හ   

ඇමතිු මහට සුබ පත වාහ. ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිපශේ  ැේ 

වමහගම ගැ   ථහ  ා්ස  මට දැ්ස ශවාලහවාක්  ැනැ. පසුගි  

 හලශේ  අශු  හලශේ ඒ ආ ත ශේත් ලහභ  වාැඩි  ා්ස  

නැකි හවා ලැණුණහ. ඒ නහ වම්බ්සධ ිව ලු ශද හටම සුබ පතමි්ස, 

මශේ වාච  ව්වා් ප  අවාව්ස  ා වාහ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු මහට ශබොශනොම ව්ු තිත්. මීළඟට, ගරු කුණාමහා ශවා් ගම 

මැතිු මහ. ඔබු මහට ිල හඩි 15ක් ශවා්ස ා තිශබ වාහ. 

 

[අ.භහ. 12.01] 
 

 ු කුමාර කවල් ම මහතා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, පුළුවා්ස  ම් මට  හල  ටි ක් 

වාැඩි ා ශද්ස . 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, අශු අර්ුන  ාණු ංග 

ඇමතිු මහ, ිලශ  ෂශ ්සම ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර ට පැමිණීම ගැ  

අපට ව්සශතෝෂ ශවා්ස  පුළුවා්ස.  එු මහ 1996දී  ක්රි ට් ශලෝ  

කුණාවලහ   දි හගත්තහ. ඒ  ශලොකුණා ශද ක් ශ්ස. අදත් ඒ ගැ   ථහ 

 ා වාහ. ඒ ිලතාක් ශ ොශවාත්. එු මහ වාාහ  නහ  හිල  

ඇමතිවාා හ වා ශ ්ස  ටුතු   ළ  හලශේ දී එු මහ වාාහ  

ිලකුණාණ්ස  රු්සශ්ස  ැනැ. ඒ ගැ  අද ප්ර ංවහ මුතශ ්ස  ථහ 

 ා වාහ. එු මහවා ඉවාත්  ා දමලහ තමත් ශවා ම ඇමතිවාාශ ක් 

පත්  ාලහ වාාහ  ිලකුණාණ්ස   ටුතු   ශළ . ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර  

නද  එ  ඔබු මහට ඉතහම පනසුශවා්ස  ළ නැකිත්. ඔබු මහ දක්ෂ 

ඇමතිවාාශ ක්.  

ිලශ  ෂශ ්සම බව් ගැ   ථහ  ා  ශ ොට ශම් ගැ ත් 

කි ්ස  ඕ ෑ. අපි ඉ්සදි හශවා්ස බව් 2,200ක් ශග  ආවාහ. 

භහණ්ඩහගහාශ ්ස බව් 1,000ත්, SLTB එශ ්ස බව් 1,200ත්. ඒ 

ිව ් ලම ශග හශේ ශගවීශම් පද ම මත. ඒ ිව ් ලම නම්බ 

 ාලහ තමත් ශගේශේ. වුවාම හ  ම් ඔබු මහ ඒ ගැ  ශවො හ 

බල්ස . නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහත් ශම් වභහශේ ඉ්ස වාහ. නම්බ 

 ාලහ තමත් ශගේශේ. මම හිත  ිලධි ට තවාමත් ශගවා වාහ. 

වත ක්වාත් SLTB එ  මුද්  රු්සශ්ස  ැනැ. අපි නම්බ  ාලහ 

තමත් ශගේශේ, අා leasing  ක්රම  වාහශේ. නැබැත්,  ඒ  හලශේ 

ඉ්සදි හශේ වමහගම ඒ ට වාැඩි ශපොලි ක් ගත්ශත්ත්  ැනැ. මම 

හිත  ිලධි ට, ලං හවාට ශනොඳ ඉ්සදි හශේ බව් ාථ. චී ශේ බව් 

ගැ   ථහ  ා වාහ. චී ශේ electric bus ග්ස  ගිශ ොත් රුපි ්  

මිලි   50ක්, 60ක් ිලතා ිල දම්  ා්ස  ශවා වාහ. ඒ  අපට 

ඔශාොත්ු  ශද්සශ්ස  ැනැ. ශමො ද, අපි මගි හශග්ස අ  

 ා්සශ්ස එ ම ගහව්ු වාක්. ඒ  වාැඩි ශවා්සශ්ස  ැනැ ශ්ස. 

ඉ්සදි හශේ අා Euro 4 engine එ  තිශබ  බව් ාථ  පිපවා ට 

හිත හමී බව් ාථ ක්. ඒවාහ ඉ්සදි හශේ නිෂ්පහද    ා වාහ.  

තමු්ස හ්සශව ලහ ඒ ගැ  බල්ස . අශු වහක්කුණාවාට විපල  

ිලධි ට තමත් අපි බව් ග්ස  ඕ ෑ. එශනම  ැතිවා, අපි මුළු 

ශලෝ  ට ශප්සවා්ස  බව් ාථ ගත්ශතොත්, අපි අ්සතිමට හිා 

ශවා වාහ. ඒ  එ   හාණ ක්. SLTB එ  ගැ  මම වාැඩි   ථහ 

 ා්ස   ්සශ්ස  ැනැ. ිව ලු ශද හම  ථහ  ශළ  SLTB එ  

ගැ . ආණ්ඩුවාක් ශපාළුණහම, SLTB එශ ්ස තමත් promotions 

ශද්ස  මුලි්සම පට්ස ග්සශ්ස. නැම ආණ්ඩුවාක්ම එශනමත්. 

එක්වත් ්හති  පක්ෂ ආණ්ඩුවා ගැ  ිලතාක් ශ ොශවාත් මම 

කි ්සශ්ස. අශු ආණ්ඩුවා  හලශේත් එශනමත්. ඒශ ්ස තමත් 

පට්ස ගත්ශත්. දි  52 ගැ  කිේවාහ   අශු  හල  ගැ  කිේවාහ. අ පි 

ඕ ෑම  හල   දී රුවාශග  එ්සශ්ස promotionsවාලට. ිලිලධ 

ශන ු  නිවහ බව් ධහවා    වාති වාහ. දැනුත් ිප රුා්ස වන 

ශ ෝසශදොව්තාවාරු්ස  ැතිවා බව් 1,000ක් ිලතා  ැවාතිලහ 

තිශබ වාහ. මම නිපද, වාැාදිද කි ලහ මම ද්සශ්ස  ැනැ. 

තමු්ස හ්සශව  ඒ ගැ  ටි ක් ශවො හ බල්ස . SLTB එ  ගැ  

මට කි ්ස  තිශබ්සශ්ස එපමණත්.  

අද මම ිලශ  ෂශ ්සම ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු වා 

ගැ   ථහ  ා්ස ත් ආශේ. ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  

ශදපහර්තශම්්සු ශේ 2000 වාර්ෂශේ දී ආාම්භ  ළ ිප රුරු බලපත්ර 

නිකුණාත් කිරීම 2016 දී නිම ා, ශදපහර්තශම්්සු වා භහා දීමට 

නි මිතවා තිණුණහ. අදටත් එශව ම ඒ  ක්රි හත්ම  ශේ ශග  

  වාහ. ඒශක් දැ්ස ගණ  කී ද? ඒ  හලශේ රුපි ්  1,700ත්. 

එතශ ොට තහක්ෂණ  එච්චා දිුතණු  ැනැ. Machineries මිල 

අධි ත්.  මුත්, අද ඒවාහ ඔක්ශ ෝම පනතට වාැටිලහ තිශබ වාහ.   

2000 වාර්ෂශේ තාග හරී මිල ගණ ක් වා  රුපි ්  1,700ක් අ  

 ාලහ ලබහ රු්ස ිප රුරු බලපත්ර , අදත් ශද්සශ්ස ඒ මිලටමත්. ඒ  

හුඟහක් ගණ්ස වාැඩිත්. අද ශම් ිප රුරු බලපත්ර  රුපි ්  100 ට 

අඩුශවා්ස ශද්ස  පුළුවා්ස.  

ඒ ගැ  ශනොඳට ශවො හ බල්ස . ශමො ද, දැ්ස තහක්ෂණ  

ශගොඩක් දිුතණුත්. පට්ස ගත්  හලශේ තිණුණු තහක්ෂණ  

ශ ොශවාත්, දැ්ස තිශබ්සශ්ස. පුීගල ්ස ලි හ පදිංචි කිරීශම් 

ශදපහර්තශම්්සු වා ඒ  හේපත රුපි ්  75 ට නිකුණාත්  ා වාහ. ඒ 

අනුවා මිශලහි ිල හල ශවා වක් දකි්ස  පුළුවා්ස. ශමම ක්රි හවාලි  

නිවහ  ා් ට අහිමි වා  මුළු ආදහ ම රුපි ්  ියලි   5 ට වාැඩිත් 

කි හ මහ හිත වාහ.  

1981 1982 
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අපි බැඳුම් ා  ගැ   ථහ  ා වාහ.  මුත් ශමතැ  ඊට වාඩහ 

ිල හල මං ශ ෝ ල ක් ිවීධ ශවා වාහ. අනික් එ , දැ්ස  හල  

ඉවාාත්.  හල  ඉවාා වුණත් තවාම එ  ක්රි හත්ම  ශවාමි්ස   වාහ. 

ශම ට tender call   ා තිණුණහ. ා් ට නම්බ ශවා්සශ්ස කී ද? 

ිව  ට 10ත්. රුපි ්  1,700ක් අ   ා ශ ොට ිව  ට 10ත් 

ා් ට ලශබ්සශ්ස. ඉතිිප ිව ් ලම  ්සශ්ස ශපෞීගලි  

අං  ටත්. ඒ නිවහ ිල හල මුදලක් අපට අහිමිශවාලහ   වාහ. එශනම 

ශවා්සශ්ස ඒ ශගෝ ල්සශේ  හල  අවාව්ස නිවහද? 2006 වාවශර්දී 

ශමම ක්රම  මුලි්සම තිණු ශණ් ශමෝටර් ාථ ප්රවාහනන  

ශදපහර්තශම්්සු වාටත්. 2016දී ා් ට හිමි ිල  ුතු වා තිණුණහ. 

Contract එ  අනුවා 2016දී ඒ ශගෝ ල්ස අපට භහා ශද ශ ොට 

 වී   ්සත්ර සූත්රත් එක්  භහා ශද්ස  ඕ ෑ.  මුත් අද වා ු රු 

ඒවාහ භහා දීලහ  ැනැ. ඒවාහ එශව ම  ාශග    වාහ.  

අං  තනඩු ගැ   ථහ  ා ශ ොටත් එශනම තමත් කි ්ස  

ශවා්සශ්ස. 2000 වාර්ෂශේ මැත් මහවශේ ආාම්භ  ළ අං  තනඩු 

නිකුණාත් කිරීම 2011 වාර්ෂශේ ශට්සඩර් මින්ස තවාත් අවුරුරු 5 ට 

ලබහ රු්ස හ. ඒ අනුවා 2016 මැත් මහව  අවාව්ස වා ශ ොට ශම  

අවාව්ස ිල  ුතු ත්.  මුත් අදත් එ  ක්රි හත්ම ත්. මට දැ  ගැනීමට 

ලැබී ඇති පිපදි  වා මිල ගණ්ස  ැඳවාහ ඇතත්, අදහළ ආ ත වාලට 

ලබහ දී  ැනැ. දැ්ස අලුත් මිල ගණ්සවාලට RFID තිශබ වාහ. රුා 

ඉඳලහ number plate එ  නඳු හ ගැනීශම් ක්රමශේද ත් එක්  

තමත් tender call  ා තිශබ්සශ්ස. මහ ද්සශ්ස  ැනැ, ශම  

නිවාැරැදිද කි හ. මට ලැබී තිශබ  ශතොාු රු අනුවා  ම් ශම් 

ශට්සඩා  ගිහි්ස තිශබ්සශ්ස රුපි ්  800 ටත්.  නැබැත් අද 

වා ු රුත් දීලහ  ැනැ. ශම්  එශනමම පාණ ශ ොම්පැනි ට 

රුපි ්  ියලි   ගණ්ස නම්බ  ා්ස  දීලහ තිශබ වාහ. අං  තනඩු 

ශට්සඩා  වාවා 20ක් පමණ තිවශ්ව  එ ම වමහගමක් මින්ස ිවරු 

 ා  අතා, පසුගි  දහ දූෂිත ශට්සඩා ක්  ැඳවාහ එ   ැවාත ලබහ 

දීම වඳනහ නිර්ශී   ා ඇත්ශත්ද එම වමහගමද ඇු ළුවා එ ම 

අධයක්ෂවාරු්ස ිවටි ,  ම් ශද කි්ස ශපනී ිවටි  වමහගම් 

ශද  ටත්. ඒ වමහගම් ශදශක්ම ඉ්සශ්ස එ ම  ම් තිශබ  

අධයක්ෂවාරුනුත්. මහ ද්ස හ නැටි ට ශමවාා ඒ ශට්සඩා  ගිහි්ස 

තිශබ්සශ්ස රුපි ්  800 ටත්.  මුත් ශම්  තවාමත් දීලහ  ැනැ. 

 රුණහ ා ශම් වම්බ්සධශ ්ස ශවො හ බල්ස   කි හ ගරු 

ඇමතිු මහශග්ස මහ ඉ් ලහ ිවටි වාහ.  

ශම  ා්ශේ ආ ත ශ ්ස ිවරු  ා  ශලව පහර්ලිශම්්සු ශේ 

COPE එශ ්ස නිශ ෝග  ා තිණුණු අතා, එ  ා්ශේ ්ර්ම්ස 

 හර්මි  අභයහව ිලදයහල   මින්ස ශනෝ ා්ශේ  ර්මහ්සත  හලහවා 

නානහ  ළ නැකිවා තිිය දී, ශපෞීගලි  අං  ට පවාාහ ිල හල 

ිලශී  ිලනිම ක් වාැ  කිරීම පසු පව ඇත්ශත් දූෂිත ශට්සඩර් 

ක්රි හවාලි කි. මහ තමු්ස හ්සශව ලහශග්ස ඉ් ලහ ිවටි වාහ, 

 රුණහ ා ශම් ගැ ත් ශවො හ බල්ස   කි හ.  

රුම් පරීක්ෂහවාත් එශනමත්. ඒ  හලශේ රුම් පරීක්ෂහවා 

 ා ශ ොට RMV එශක් නිලධහිප්ස පහශර් ඉඳශග  වාහන වාල 

නිපනැටි රුම් පිටශවා වාහද,  ැීද කි   එ  බැලුවාහ. දැ්ස එවාැනි 

ක්රි හවාලි ක් තිශබ වාහද,  ැීද කි හ මහ ද්සශ්ස  ැනැ. ඒ 

පිළිබඳවාත් ශනොඳට ශවො හ බල්ස  ඕ ෑ. ශමො ද, ඒ ත් තවාම ඒ 

ිලධි ටම  ාශග    වාහ. ඒ ිලධි ට  ාශග     නිවහ අපට 

ිල හල පහඩුවාක් ිවරුශවාලහ තිශබ වාහ. 

මට තවාත්  හාණ ක් කි ්ස  තිශබ වාහ. මෑත දී, දූෂිත 

 ටුතු  වඳනහම ා්ශේ පිපගණ  නි ශ ෝජිත ආ ත  කි්ස 

ශග්සවා  ලද "සූා වීා" ශම් ශබොශනෝ  ටුතු  වඳනහ -සූා වීා  ම 

තිශබ  ශ  හ- ශ ොදවාහ තිශබ වාහ. එවාැනි  මක් තිශබ  ශ  හ 

වාාක් අගමැති  හර් හලශේ ශව වාශ ්සද ඉවාත්  ළ අශ ක්. ශම් 

වීා සූා හ, ශට්සඩර් කිහිප ක්ම අතාු ා ිලිලධ වමහගම් කිහිප ක් 

වමඟ ිලශී  වංචහාද ිවරු  ා තිශබ වාහ. අඩුම මිල ගණ්ස 

ඉදිිපපත්  ාමි්ස ඉනළ තහක්ෂණ ක් ලබහ ශද  වමහගම් මු්  

වාටශ ්සම ඉවාත්  ාමි්ස, ඔහු ිව ලු දූෂිත ක්රි හ හා ම්වාල 

නිාතවා තිශබ වාහ.  

ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු වා අ ත් වා්සශ්ස අශු 

අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහටත්. තමු්ස හ්සශව  ශම් ආ ත   

ගැ  නිප ට බැලුශවාොත්, 1996දී ක්රි ට් ශලෝ  කුණාවලහ   දි හ 

ගත්තහට වාඩහ ් ප්රි ත්වා ක් ලැශබ වාහ  කි හ මම කිේශේ ඒ 

නිවහත්.  ඇත්තටම ශම්  ශලොකුණා ශනොා ුවනහවාක්. ඒ බවා  වුරුත් 

ද්ස වාහ. ශම්ශ ්ස ව් ලි  ැතිවා කිිවම ශද ක්  ා ග්ස ට බැනැ. 

පගහවාක් ශද  එ  ශවා ම ශද ක්. ඒ  හලශේ ඉඳ්සම RMV 

එශක් පගහ ග්ස වාහ. මම ශපොඩි  හලශේ ඉඳ්සම ඒ  ද්ස වාහ. 

අශු තහත්තහ ශලොිප වායහපහිප ශ ක්. තහත්තහ ශලොිප ක් ශාජිව්රර් 

 ා්ස  ගි හම, ශලොිප ක් කිා්ස  ගි හම ඒ  හලශේ නැටි ට 

ශපොඩි ශපොඩි ගණ්ස දීලහ තිණුණහ.  මුත් අද ඒ  නැම නිලධහිප හම 

බලහශපොශාොත්ු   ශවා වාහ. ව් ලි  ැතිවා කිිව ශද ක්  ා්සශ්ස 

 ැනැ. ඕ ෑ  ම් වාහන  ලි හ පදිංචි  ා  අ ශග්ස අනලහ 

බල්ස . තමු්ස හ්සශව  ශම් ගැ   ශවො හ බල්ස .  ැත් ම් අශු 

මන ් තහවා තමත් අපනසුතහවාට පත් ශවා්සශ්ස.  

RMV එ  ගැ   ථහ  ා ශ ොට, තවා ශබොශනෝ ිලව්තා 

කි ්ස  පුළුවා්ස. වාහන  ලි හ පදිංචි කිරීම, වාහන  පැවාරීම, අං  

තනඩු නිකුණාත් කිරීම වාැනි  ටුතු ද එම ආ ත ශ ්ස ිවරු  ා වාහ. 

ිප ැරුරු බලපත්ර නිකුණාත් කිරීම  හර් ක්ෂම කිරීම වඳනහ එහි 

පිපගණ  අං   online ක්රම ට පිපවාර්ත    ා තිශබ වාහ. අශු 

අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහ ඒ පිළිබඳවා කිේවාහ. දැ්ස 

ලං හශේ දිව්ත්රික්  25  ිලතා ඒ ක්රම  ශනොිල්ස ක්රි හත්ම  

ශවා වාහ. එ  ඉතහම ශනොඳ  ටුතත්තක්. මම එශනම කි ්සශ්ස ශම් 

නිවහත්. ඒ  ටුතත්ත  ාග්ස  ආශ ත් ශ ොළසට එ්ස  ඕ ෑ 

 ැනැ ශ්ස.  ඒ පළහත්වාල ඉඳලහම අශු ් තහවාට ඒ   ා ග්ස  

පුළුවා්ස. ඒ අ  ශමනහට ආශවාොත් තමත් ශම් ිව ලුම දූෂණ ිවීධ 

ශවා්සශ්ස. ඒ ගැ  මම මීට වාඩහ  ථහ  ා්සශ්ස  ැනැ.  

SLTB එ  ගැ   ථහ  ා ශ ොට, අශ ක් අ   ථහ  ළහ 

වාහශේම, ශපොඩි අත්දැකීමක් තිශබ  ශ ශ ක් නැටි ට මම 

තමු්ස හ්සශව ට ශම්  හාණ  කි ්ස  ඕ ෑ, ශ ොච්චා බව් 

ශග හවාත් වාැඩක්  ැනැ, ඒවාහ නිප ට  ඩත්ු   ා්සශ්ස  ැත් ම්. 

 ඩත්ු වා තිිය  ුතු ත්.  ඩත්ු වා අඩු වුශණොත් බව ්එ  ඉක්ම ට 

 ැශඩ වාහ. අශ ක් ාටවා්  වමඟ බල ශ ොට අශු අව් වාැිව ාට 

වා  ඉ්සදි හශේ  spare partsවාල මිල ගණ්ස ඉතහම අඩුත්. අපි 

CHOGM එ ට ශග හ බව් ාථ ශම් ශවා ශ ොට කිශලෝමීටර් 

ලක්ෂ 8ක් ිලතා රුවාලහ තිශබ වාහ. ඒවාහශේ ක්රි හ හිපත්වා  ගැ  

ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහ ද්ස වාහ ඇති. අශු හිටපු 

ප්රවාහන  ඇමතිු මහත් ඒ ගැ  ද්ස වාහ ඇති.   

අශ ක්  හාණ  ශම් ත්. අශු highway එශක් ධහවා   

ශවා්සශ්ස සුශතෝපශභෝගී බව් ාථ ිලතාත්. නැම ශ ශ කුණාටම 

ඒවාහශේ  ්ස  බැනැ ශ්ස. වහමහ ය මිනිශනකුණාට  ්ස   ම් 

අධිශේගී මහර්ගවාලට වහමහ ය බව් ාථ දැමි  ුතු ත්. අඩු තාමි්ස 

වති අ්සතශේදී ශේලහවනි්ස ගමට  ්ස  වහමහ ය බව් 

ශ ොදවා වාහ  ම් ශනොඳත්.  ඒවාහත්්ස අ   ා  මුදලත් අඩුත් ශ්ස. 

තමු්ස හ්සශව  ඒ ගැ ත් අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස . ශමො ද, 

highway එශක් සුශතෝපශභෝගී බව් ාථ ිලතාක් ශ ොශවාත් ශ්ස, 

 ්ස  ඕ ෑ.  ිලශ  ෂ ගම්ස    වහමහ ය බව් ාථ අධිශේගී 

මහර්ගවාල   වාහ අප දැ  තිශබ වාහ ශ්ස. අපි hire  ාලහ ගිශ ොත් 

ඒවාහශේ  ්ස  පුළුවා්ස. දැ්ස නැම තැනි්සම  highway  බව්වාලට 

 ින්ස  පුළුවා්ස.   ඩවාත, මීගමුවා, මනාගම ිවට එ්ස  පුළුවා්ස  

මහතාට  ්ස  පුළුවා්ස. තමු්ස හ්සශව ලහශේ ආණ්ඩුවා  

තිණුශණොත් තවා ටි   හල කි්ස නුවාාටත්  ්ස  පුළුවා්ස. [බහධහ 

කිරීමක්] ආණ්ඩුවා තිණු ශණොත් ිලතාත්, ගරු ම්සත්රීු මනි. මට ඒ  

1983 1984 



පහර්ලිශම්්සු වා 

ටි ක් වැ  වහිතත්. එශනම තිණුශණොත් නුවාාට  ්ස  පුළුවා්ස. 

[බහධහ කිරීමක්] මම ඉති්ස වාශම් මිනිනහ ශ්ස.  මම වාශම්ම තමත්. 

තමු්ස හ්සශව ලහශේ ආණ්ඩුවා තිණුශණොත් තමු්ස හ්සශව ලහට, 

අපට නුවාාට  ්ස  පුළුවා්ස. ශම්වාහශේ වහමහ ය මිනිසු්සටත් 

 ්ස  පුළුවා්ස වා  ිලධි ට ක්රමශේද නද්ස . නැශමෝම  ්සශ්ස 

සුශතෝපශභෝගී බව් ාථවාලත්. SLTB එශ ්ස ඔ  බව් ාථ ගත්ශත් ඒ 

ශගෝ ල්සශේ ඩිශපෝවාලි්ස ශගවාලහත්. ඒවාහට ආණ්ඩුශවා්ස මුද්  

රු්සශ්ස  ැනැ. 

Highway එශක් රුවා  ශ්රී ලංගමට අ ත් බව් ාථ ඔක්ශ ෝම 

CTB depotවාලි්ස අදහළ ශ ොම්පැනි ට භහග ක් ව් ලි දීලහ, ඉු රු 

ටි  ශගවීශම් පද ම මත අාශග  තමත් රුවා්සශ්ස. ඒ  දැනුත් 

ක්රි හත්ම   ා්ස  පුළුවා්ස. ඉ්සදී  සුශතෝපශභෝගී බව් ාථ ක් 

වහමහ යශ ්ස ලක්ෂ 120ක් ිලතා ශවා වාහ. චී ශ ්ස ග්ස  

ගිශ ොත් ලක්ෂ 200ක් ිලතා   වාහ. Electric bus එ ක් 

ගත්ශතොත්, රුපි ්  මිලි   50ක්,  ැත් ම් මිලි   60ක් ිලතා 

  වාහ. තමු්ස හ්සශව ලහ  ණ්ඩහ මක් ළඟදී චී  ට ගි හශ්ස. 

ගිහි් ලහ බල්ස  ඇතිශ්ස. චී  ට ගි හ කි හ මට ආාංචිත්, 

ගිහි් ලහ බල්ස  ඇති. අපට තවාමත් ඒ බව් ාථ ශග්සවා්ස  බැනැ. 

අපි මඟී්සශග්ස අ   ා  ගහව්ු වා එ ම ගණ ශ්ස. ඒ  වාැඩි 

වා්සශ්ස  ැනැශ්ස. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මහ, ඔබු මහට ශවා්ස වූ  හල  දැ්ස අවාව්ස. 

 
 ු කුමාර කවල් ම මහතා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මම මීට වාැඩි   ථහ  ා්සශ්ස  ැනැ. ගරු අර්ුන  ාණු ංග 

ඇමතිු මනි, ඔබු මහ ශම් ගැ  අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස . ශම්  

 ා්ස  ඔබු මහට  පුළුවා්ස. ඔබු මහ දක්ෂශ ක්. ඔබු මහට ශනොඳ 

නිශ ෝ්ය ඇමතිවාාශ ක් තමත් ඉ්සශ්ස. TV එශක් ශනොඳට  ථහ 

 ා වාහ. ඕ ෑ එ  ට උත්තා ශද්ස  පුළුවා්ස. 

 

 ු බුේධික පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ාහ්ය ඇමතිවාාශ ක්. 

 

 ු කුමාර කවල් ම මහතා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔේ, ාහ්ය ඇමතිවාාශ ක්. අ  වාැශ ්ස පව්ශව   ැිය ට් 

ඇමතිවාාශ ක් ශවාත් ශ්සද? එශනම ශවාත් කි හ මම 

බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. ශමො ද, ඔබු මහ ශමපමණ  ්  බා 

ඇීදහ ඇති. දැ්ස ඔබු මහටත් promotion එ ක් ශද්ස  ඕ ෑ. 

 ැත් ම් අපට වාශේ,- [බහධහ කිරීමක්] මම ඉති්ස, අවුරුරු 37ක් ශ්රී 

ලං හ නිදනව් පක්ෂශේ හිටපු මිනිශනක්ශ්ස. අවුරුරු 37ක් ශ්රී ලං හ 

නිදනව් පක්ෂශේ වංිලධහ  . මම පළමුශවා්සම බැඳුශ ත් ශ්රී ලං හ 

නිදනව් පක්ෂ ට. මම ඉ්සශ ත් ශ්රී ලං හ නිදනව් පක්ෂශේ. මම 

මැශා්සශ ත් ශ්රී ලං හ හාශ ක් නැටි ට පමණත්. එතැනි්ස 

එනහට  ත්සදා ක්  ැනැ. අා පක්ෂශේද, ශම් පක්ෂශේ, ඒ 

පක්ෂවාලටද කි හ  ැනැ. මැශා්සශ ත් ශ්රී ලං හ නිදනව් 

පහක්ෂි ශ ක් නැටි ටත්. ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය 

අමහතයු මනි, තමු්ස හ්සශව   එ්සපී හාශ ක් නැටි ට මම 

කි ්සශ්ස, තමු්ස හ්සශව ටත් ශනොඳ අ හගත ක් තිශබ වාහ. මම 

කි ්සශ්ස, ඇමතිු මහ  පහශග   ්ස  ශ ොශවාත්. ඇමතිු මහ 

 ප්ස  බැනැ, එු මහ ශබොශනොම දක්ෂ ශ ශ ක්. ඇමතිු මහත් ශ්රී 

ලං හ නිදනව් පක්ෂශේ හිටපු ශ ශ ක්, ඔබු මහත් ශ්රී ලං හ 

නිදනව් පක්ෂශේ හිටපු ශ ශ ක්. ශදශද හම ශ්රී ලං හ හාශ ෝ. 

නැබැත්, අපි එනහට ශම නහට පැ්සශ්ස  ැනැ, අපි එ  තැ ම 

ිවටි වාහ. එම නිවහ තමු්ස හ්සශව ලහට ශනොඳ අ හගත ක් 

තිශබ වාහ  කි හ ප්ර හ   ාමි්ස මම නිනඬ ශවා වාහ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු මහට ශබොශනොම ව්ු තිත්. මීළඟට ගරු (ජවාදය;  ිල්සද 

ශන ෂහ්ස ් වාර්ධ  ම්සත්රීු මහ. ඔබු මහට ිල හඩි 11   හල ක් 

තිශබ වාහ. 
 

[අ.භහ. 12.18] 
 

 ු  (වවදයස කවින්ද කහේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த மஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, මට  ථහ  ා්ස   හල  

ලබහ දීම පිළිබඳවා ඔබු මහට ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ. ඒ වාහශේම, ගරු 

කුණාමහා ශවා් ගම ම්සත්රීු මහශේ  ථහශවා්ස පව්ශව  මශේ  ථහවා 

කිරීමට ලැබීම පිළිබඳවා මම ව්සශතෝෂ ශවා වාහ. කුණාමහා ශවා් ගම 

ම්සත්රීු මහ නැම ශවාලහශේම නිප පැත්ශත් හිටපු, නිප ශී 

ශවානුශවා්ස  ථහ  ා , නිප ශී ශවානුශවා්ස ශපනී ිවටි  

ම්සත්රීවාාශ ක් වීම අපටත් ශලොකුණා ශගෞාවා ක්. ඒ වාහශේම මම 

එු මහශේ පුතහශේ මිත්රශ ක්. අපි ශදශද හම පළහත් වභහශේ එ ට 

තමත් හිටිශේ. එම නිවහ කුණාමහා ශවා් ගම ම්සත්රීු මහශේ  ථහශවා්ස 

පව්ශව  මශේ  ථහවා  ා්ස ට අවාව්ථහවා ලැබීම පිළිබඳවා මහ 

ව්සශතෝෂ ශවා වාහ. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ිලශ  ෂශ ්සම ප්රවාහන  නහ 

ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ අමහතයහං ශේත්, ඒ වාහශේම වාාහ  නහ  හිල  

 ටුතු  වන දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං ශේත් වාැ  ශීර්ෂ 

පිළබඳවා  ථහ කිරීශම්දී කි ්ස ට ඕ ෑ, මටත්, මශේ මිත්ර ශන ෂහ 

ිලතහ ශේ ම්සත්රීු මහටත් ගරු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහශේ 

වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  වන දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං ශේ 

අධීක්ෂණ ම්සත්රීවාරු නැටි ට  ටුතු   ා්ස ට ලැබීම පිළිබඳවා 

අපි ව්සශතෝෂ ශවා  බවා. මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, අපි 

ද්ස වාහ, ඇමතිවාාශ කුණාශේ අධීක්ෂණ ම්සත්රීවාාශ ක් නැටි ට 

 ටුතු  කිරීශම්දී අපට ඒ අමහතයහං   ගැ  ශනොඳ අවාශබෝධ ක් 

ලැශබ වාහ වාහශේම,  අමහතයහං ශේ වාැඩ පිළිශවාළ ගැ  අපට 

අන්ස ට, දකි්ස ට ලැශබ වාහ. ගරු වහගල ාත් හ   

ඇමතිු මහ  ශනොා ශබොරු වාංචහ  ැති, ජුනවා  ටුතු   ා  

අමහතයවාාශ ක්. එු මහ  ටශත් පුරුරු පුහුණු ශවා්ස  ලැබීම අප 

ලැබූ මනත් භහගය ක් නැටි ට දකි වාහ. ශමො ද, එු මහ ශපොලීිව  

භහා අමහතයහං ශේ වාගකීම ඉෂ්ට ිවීධ  ළහ. ඒ වාහශේම එු මහ 

දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං ශේ වාගකීමත් ඉෂ්ට ිවීධ  ා වාහ. 

ගරු අග්රහමහතයු මහශේ අමහතයහං  පමණක් ශ ොශවාත්, එු මහශේ 

 හර්  මණ්ඩල ප්රධහනි හ නැටි ටත් එු මහ  ටුතු   ා වාහ. ඒ 

ිව ් ලටම අපිවාත් වම්බ්සධ  ා ග්ස වාහ. එු මහ ශමො  තාම් 

පිළිශවාළට වාැඩ  ා  ඇමතිවාාශ ක්ද කි හ එහිදී අපි දකි වාහ. 

එු මහ ඉතහමත් පිළිශවාළට එු මහශේ වාැඩ  ටුතු  ක්රි හත්ම  

 ා වාහ. ඒ වාහශේම ගරු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහත් වමඟ 

වාැඩ  ාීදී මන්  දි ශේ වාැඩ  ටුතු   ා්ස ත් අපට අවා හ  

ලැශබ වාහ. මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, එහිදී අපි පක්ෂ, පහට 

ශී පහල  ක් බල්සශ්ස  ැනැ. අශු ශමම අමහතයහං   අවුරුරු 

24 ට වාඩහ වාැඩි  හල ක් එක්වත් ්හති  පක්ෂශේ 

ඇමතිවාාශ කුණාට ලැණුශණ්  ැනැ. එක්වත් ්හති  පක්ෂශේ 

වහමහජි  ්ස ඇිල් ලහ අපට  ථහ  ා වාහ. 

1985 1986 

[ගරු කුණාමහා ශවා් ගම  මනතහ] 



2019  මහර්ු   25 

ශ්රී ලං හ නිදනව් පක්ෂශේ වහමහජි  ්ස ඇිලත් අපට  ථහ 

 ා වාහ. අපි ඒ ිව ලුශද හට එ ම ආ හාශ ්ස තමත්  ටුතු  

 ා්සශ්ස. ඒ අ ට අවහධහාණ ක් ිවරු ශවාලහ තිශබ වාහද කි හ 

බලලහ වහධහාණ  ඉෂ්ට ිවීධ කිරීමට අපි   ටුතු   ා වාහ. ඒ 

වාහශේම ශම් අමහතයහං   ු ළි්ස දැවාැ්සත වංවාර්ධ  ක් ශම් ාටට 

ශගශ ්ස  පුළුවා්ස. ඒ ට ශන ු වා අශු ාට දූපතක් වීමත්, 

මූලව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි. ශම් ාටට ආශ ෝ්  එ්සශ ත්, 

ශම් ාශට් නිෂ්පහද  ාටි්ස බැනැා ශවා්සශ ත් වාාහ  වන ුවවා්ස 

ශතොව,පල ආශ්රිතවාත්. ගරු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහශේ දැක්ම 

වන ගරු අග්රහමහතයු මහශේ මඟ ශප්සවීම  ටශත් ශම් 

අමහතයහං ශ ්ස උපිපම ප්රතිලහභ, ප්රශ ෝ්  ශම් ාශට් ් තහවාට 

ලබහ ශද්ස  අපට පුළුවා්ස ම ලැශබ වාහ. ඒ වාහශේම  අපට ශනොඳ 

වභහපතිවාාශ ක් ිවටීම ගැ  මම ව්සශතෝෂ ශවා වාහ. එු මහ 

 හවා්ස ාත් හ   මැතිු මහ. මම මශේ මිත්රශ කුණාශේ ප්ර ්  ට, 

මශේ මිත්ර හවා එු මහ නමුශවා්ස   ැේවාහ. මශේ මිත්ර හ එු මහ 

නමුශවාලහ ඇිලත් මට රුා ථ ශ ්ස  ථහ  ා කිේවාහ," හිල්සද, 

මශේ වාැශේ ශ ොවුණත්  මක්  ැනැ. එු මහ හි හ ශවාලහ  ථහ 

 ළහ. ඒ ම ඇති. මිනිව්සු දැ ලහ තිශබ වාහ. ශම් වාහශේ ශනොඳ 

මනුව්වශ ක් මම දැ ලහ  ැනැ." කි හ.  

ශ ශව  ශවාතත් අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහ මශේ 

දිව්ත්රික් ශේ අමහතයවාාශ ක්. එු මහ අශු දිව්ත්රික් ශේ -ගම්පන 

දිව්ත්රික් ශේ- අමහතයවාාශ ක් වීම ගැ   මම ආඩම්බා ශවා වාහ.  

එු මහ ඉතහ වහර්ථ   ටුතත්තක් ක්රි හත්ම   ා වාහ. දි  52 

ආණ්ඩුවා  හලශේ එු මහශේ භහණ්ඩ ටි  ග්ස  එු මහ තනි් 

ශත්  වම්පත් වංවාර්ධ  අමහතයහං  ට ගි හ. එතැ  ිවටි මැා 

පිිපව් එු මහට ප්රනහා ක් එ් ල  ා, ඉතහ අශ ෝභ  ආ හා ට 

නැිවරුණහ. ාහ්ය නිලධහිප්ස වන ඒ ආ ත වාල ිවටි  පිිපව ඒ 

ආ හාශ ්ස  ටුතු  කිරීම පිළිබඳවා අපි   ගහව, ශවා වාහ. 

ශපොරු ප්රවාහන   ගැ   ථහ  ාීදී, අශු ාශට් බව්වාල, 

රුම්ිප වාල     හ්සතහවා්ස ශමො  තාම් අපනසුතහවා්සට ලක් 

ශවා වාහද කි   එ  අපි ද්ස හ  හාණ ක්. අපි ආණ්ඩුවා ඉතහ 

දූාදර්ශී ක්රි හවාක්  ා තිශබ වාහ. ශම් වා  ිලට  හ්සතහවා්සට 

පමණක් ගම්ස කිරීමට රුම්ිප  මැදිිප ක් ශවා්ස  ා තිශබ වාහ. මම 

හිත  ිලධි ට ශම  ඉතහම වාැදගත් ක්රි හවාක්. ශමො ද,  හ්සතහවා්ස 

බව් එශක්   ශ ොට, රුම්ිපශේ    ශ ොට අපනසුතහවාට ලක් 

ශවා වාහ. ඉ්සදි හශේ  ම්  හ්සතහවා්සට  ්ස  බව් ාථ පවාහ 

තිශබ  බවා අපි ද්ස වාහ. ගරු ඇමතිු මහශේ දූාදර්ශී දැක්මත් 

වමඟ  හ්සතහවා්සට පමණක්  හමට රුම්ිප  මැදිිප ක් ශවා්ස  ා 

තිබීම ඉතහම වාැදගත්  ටුතත්තක්.  

නම්බ්සශතොට  rail track එ  කිශලෝමීටා 20ක් පමණ අලුති්ස 

නැරුවාහ. එ  ිලවාෘත කිරීමට ඇමතිු මහ ගි  අවාව්ථහශේ මැා පිිපවක් 

ගිහි්ස  මහි්සද ාහ්පක්ෂ මනත්ම හශේ cutout  එ ක් ගනලහ, 

ඔවු්ස ඒ  බශල්ස ිලවාෘත  ළහ.  මම හිත  ිලධි ට ඒ  ශ ොශවාත් 

ිල  ුතත්ශත්. ශම් පිළිබඳ අපි   ගහව, ශවා වාහ. ශම් ාශට් 

් තහවාශේ බරු මුදලි්ස ආාම්භ  ා  ශී මහි්සද ාහ්පක්ෂ 

මනත්ම හ නැරුවාහද, අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහ මැදිනත් 

වුණහද, එශනම  ැත් ම් අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහ ඒ   ළහද 

කි   එ   ශ ොශවාත් වාැදගත් වා්සශ්ස. ශනොඳ ක්රි හවාක්  ම් අපි 

ඒ ටත් දහ   ශවා්ස  ඕ ෑ. මැා බලශ ්ස ශී පහල    ා වාහ 

 ම්,  ශී පහල  ට එ්ස  ිවටි  තරුණ පිිපව්වාලට එත්්ස වාැරැදි 

අර්ථ ථ  ක් වාැාදි පූර්වාහදර්  ක් තමත් අපි ලබහ ශද්සශ්ස. ශම් 

ිලධිශේ ක්රි හදහම එ  දිගටම ශදපැත්ශත්සම  ශළොත් අපි 

ශ ොතැ ද  තා ශවා්සශ්ස කි   එ  පිළිබඳ ප්ර ්  ක් 

තිශබ වාහ. අපි බලශේ ිවටි  ආණ්ඩුවා නැටි ට ඊශේ ගරු 

අග්රහමහතයු මහ ශත්  පිිපපනරු වායහපෘති  ට මු්  ග්  තිබ්බහ. ශනට 

අපට බල   ැති  ශවාලහ මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මහශේ පක්ෂ  

ශනෝ ශවා   වුරු ශනෝ බලශේ හිටිශ ොත්, අපි ගිහි්ස බශල්ස ඒවාහ 

ිලවාෘත  ශළොත්, ශමො ක්ද ශම් ාශට් ඇති ශවා  තත්ත්වා . ඒ නිවහ 

මු්  ග්  ති   එ වාත්, ඒවාහ ිලවාෘත  ා  එ වාත් ශ ොශවාත් 

වාැදගත් වා්සශ්ස.  එත්්ස ාටට    පණිිලඩ ත් වාැදගත් වා්සශ්ස. 

ශම් ාශට් ඉතිනහව ක් තිශබ  ශී පහල ඥත්්ස ඒ ආ හාශ ්ස 

නැිවරීම පිළිබඳවා මම   ගහව, ශවා වාහ. 

ශපෞීගලි  බව් පිළිබඳවා  ථහ  ාීදී කි ්ස  ඕ ෑ, ඔවු්ස 

ඒවාහ පදවා  ආ හා  පිළිබඳවා ශපොලීිව ත් එක්  එ ු  ශවාලහ 

අමහතයහං  ට මැදිනත් ශවා්ස  පුළුවා්ස  ම්, ඒ  ඉතහමත් 

වාැදගත් ශද ක් වා  බවා. බව්වාල ිප ැරුරුවාරු බව් එ  එළවා්සශ්ස 

race එ ක්   වාහ වාහශගත්. ශම්  අධීක්ෂණ   ා්ස  කිිවම 

ිලධි   වාැඩවටන ක්  ැනැ. දැවාැ්සත ිප  අ ු රු ගණ හවාක් ිවරු 

ශවා වාහ. ඒ වාහශේම ඒ අ ශේ ජීිලත අ ු ාට ලක් ශවා්ස ට 

පුළුවා්ස.  

ඒත් එක් ම මම ගරු ඇමතිු මහශේ අවාධහ    ශ ොමු 

 ාවා වාහ, මම නිශ ෝ්    ා  මීගමුවා ආව ශේ තිශබ  

මීගමුවා Railway Station එ  ශ ශාහි. එ  අද ඉතහමත් අබල-

රුබල තත්ත්වාශේත් තිශබ්සශ්ස. එ  ප්රතිවංව් ාණ  ා්ස ත්, එ  

වංවාර්ධ    ා්ස ත් ඔබු මහශේ අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස  

කි   ඉ් ලීම මම  ා වාහ. ශමො ද, දවාව ට ිලශීශි  ්ස 

100ත ටත් වාැඩි ප්රමහණ ක් ශමම Railway Station එ ට   වාහ  

එ වාහ. මම ශපෞීගලි වාම ගිහි් ලහ ශම  නිරීක්ෂණ  ළහ. 

 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒ  ටුතු   ා්ස   ම්සරු  ාලහ තිශබ්සශ්ස. 
 

 ු  (වවදයස කවින්ද කහේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த மஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ශබොශනොමත්ම ව්ු තිත්, ගරු ාහ්ය ඇමතිු මනි.  

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ තිශබ්සශ්සත්,  ව, හ   ප්රශී ශේ  

මශේ ගශම්.  ශම් වා  ිලට වාර්ෂ  ට ුවවා්ස මගී්ස මිලි   අටක් 

පමණ එ වාහ. අපට ධහිපතහවා තිශබ්සශ්ස මිලි   පන ට වාැනි 

ප්රමහණ ක් ිලතාත්. මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, 2020 ශවා  

ශ ොට එම වංතයහවා මිලි   15ක් දක්වාහ වාැඩි ශවා්ස  පුළුවා්ස. ශම් 

ධහිපතහවා වාැඩි කිරීම වඳනහ  ටුතු   ා්ස  ශවා වාහ කි මි්ස ශම් 

අවාව්ථහවා මට ලබහ දීම පිළිබඳවා ඔබු මහට ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්ස වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහටත්, අශු අශ ෝක් 

අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහටත්, අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහටත් 

ශුභහශිංව  එක්  ාමි්ස මශේ වාච  ව්වා් ප  අවාව්ස  ා වාහ. 

  
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු මහට ශබොශනොම ව්ු තිත්. ඊළඟට ගරු ලව්සත 

අලගි වා්ස  මැතිු මහ. ඔබු මහට ිල හඩි 10ක් ශවා්ස  ා 

තිශබ වාහ. 

 

 ු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மொண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

දිවාහ ආනහා ට ශපා ිල හඩි කී ද? 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු මහට ිල හඩි ු  ක් ගත නැකිත්. 

1987 1988 



පහර්ලිශම්්සු වා 

[අ.භහ. 12.27] 

 

 ු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மொண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ප්රවාහන  අමහතයහං ශේ 

නිශ ෝ්ය ඇමතිවාා හ ිලධි ට මම වැලකි  ුතු   හල ක්  ටුතු  

 ාපු නිවහ ප්රවාහන  අමහතයහං   ට  වා අමහතයවාා හ ිලධි ට පත් 

වුණු අර්ුන  ාණු ංග අමහතයු මහට අශු ශුභහශිංව  පළ  ා  

අතා ාහ්ය අමහතයු මහටත් අශු සුබ පැු ම් ශම් අවාව්ථහශේදී 

පිිප ම වාහ.  

මට ලැබී තිශබ  ශම් ිල හඩි ු   ු ළ මූලි   රුණු කිහිප ක් 

වඳන්ස  ා්ස  ඕ ෑ. කුණාමහා ශවා් ගම ඇමතිු මහ ශමෝටර් ාථ 

ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු වා පිළිබඳවා වඳන්ස  ළහ. ා්ශේ ගිණුම් 

පිළිබඳ  හා  වභහශේදී ශම් පිළිබඳවා දීර්  වා ශ ්ස අපි වහ ච්කහ 

 ාලහ තිශබ වාහ. මම ගරු ඇමතිු මහශග්ස ඉ් ලීමක්  ා වාහ, ඒ 

ලබහ දීපු  ම්සරු- මාණ පිළිබඳවාත් අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස  කි ලහ. 

ශම්  ාටක් ිලධි ට අපි අවාධහ   ශ ොමු  ළ ුතු   රුණක්.  

ලංගම ශව වා  ්සශේ උවව්වීම්, බඳවාහ ගැනීම් පිළිබඳවා ගරු 

ද හිවිප ් ශව  ා අශු පක්ෂශේ ශ්  ම්ු මහත් වඳන්ස  ළහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම ශම් වභහශේදීම ඉදිිපපත් වුණු  රුණු අනුවා ශම් 

දක්වාහ පැවාැති වෑම ආණ්ඩුවාක්ම ශී පහල  බලහුවාමහරුවාක් 

වුණහම ශම් ආ ත   තමත් මුලි්සම ඒ ිය් ලට පත් වුශණ්. ඒ  

තමත් ඇත්ත  ථහර්ථ . එම නිවහ වාර්තමහ ශේදීත් අපි ඒ 

ආදර්  ම ග්ස වාහ  ම්,  ලි්ස ලංගමට ඇති වුණු ශීම තමත් 

ඇති ශවා්සශ්ස. ිප ැරුරු, ශ ෝසශදොව්තාවාරු බව් ධහවා   

 ාවා්ස   ැනැ   හර් හලවාල ඉ්ස වාහ. අපි පසුගි   හල සීමහවා 

ු ළදී ලංගම ප ත ශම් පහර්ලිශම්්සු වා ු ළ වම්මත  ළහ. ඒ ප ත 

ු ළ ිලශ  ෂශ ්සම තිශබ වාහ, අනුමත  හර්  මණ්ඩල 

වම්බ්සධශ ්ස  ම් කිිව ශවා වක් ඇති  ා වාහ  ම්, 

පහර්ලිශම්්සු ශවා්ස පවාහ අනුමැති  ලබහ ගත ුතු ත් කි ලහ. ශම් 

නීති - රීති ශග හශේ ශම් ට  ම් කිිව ආ හා   වාැටක් බැඳීශම් 

අවා යතහවාක් නිවහ. එම නිවහ අපි ප්රවාහන   දිුතණු  ා වාහ  ම්, 

ශමො ම ආ හා  ටවාත් ශම් ිලධි ට උවව් වීම් ලබහ දීලහ, අධි  

ශව වා  වංතයහවාක් බඳවාහ ශග  ශම්  ටුතත්ත ශ ොශනත්ම 

 ා්ස  පුළුවා්ස මක් ලැශබ්සශ්ස  ැනැ.  

එම නිවහ අපි  මාණ   ා්ස  ඕ ෑ, ශපොරු ප්රවාහන   දිුතණු 

 ා වාහද, උවව් වීම් ලබහ ශද වාහද, ශව වා  ්ස බඳවාහ ග්ස වාහද 

කි ලහ. ඒ ප්ර ්  ට තමත් ිලශ  ෂශ ්සම අපට පිළිු රු ලබහ 

ශද්ස  ිවරු ශවා්සශ්ස.  

එ ශේාමු් ල රුම්ිප  වථ්හ   ගැ   මක් කි ්ස  ඕ ෑ. මනා 

මැතිවාාණ බලප්රශී ශේ තිශබ  එ ම රුම්ිප  ව්ථහ   තමත් 

එ ශේාමු් ල රුම්ිප  ව්ථහ  . අපි ලක්ෂ 400 ට ආව්ස  මුදලක් 

වාැ   ාලහ, -දැ්ස එහි වාැඩ නිමශවාමි්ස පවාති වාහ.- ඒ  

 වී ාණ   ා්ස   ටුතු   ාලහ තිශබ වාහ.  

ගරු අමහතයු මනි, එහි තවාත් ප්රධහ  ප්ර ්  ක් තිශබ වාහ. 

මනනුවාා ඉඳලහ එ  ිව ලු රුම්ිප  එම රුම්ිප  ව්ථහ   පසු  ා 

  වාහ. එ  වාැඩිම මඟී වංතයහවාක් ිවටි  රුම්ිප  ව්ථහ   බවාට පත් 

වී තිණුණත්, රුම්ිප  ශබොශනොම ක් එම රුම්ිප  ව්ථහ ශේ 

 වාත්වා්සශ්ස  ැනැ. අද  වී  ආ හා ටම එම රුම්ිප  ව්ථහ   

ව ව්  ා තිශබ වාහ. ගරු අමහතයු මනි, අපි ඔබු මහශග්ස ඉ් ලහ 

ිවටි වාහ, ිලශ  ෂශ ්සම එ ශේාමු් ල රුම්ිප  ව්ථහ ශේ තවාත් 

රුම්ිප  කීප ක්  වාත්වා්ස  අවා ය පනසු ම් ලබහ ශද  ශලව.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, අද ප්රධහ  වා ශ ්ස අපට 

තිශබ  අභිශ ෝග ක් තමත් ිප  අ ු රු. 70 ද  ශේ අශු ාශට් 

දි  ට 113ශද කුණා පමණ මැශා  ශ ොට ඒ අතිප්ස 1ක් තමත් 

ිප  අ ු ාකි්ස වූ මාණ ක් වුශණ්.  මුත් ශම් වා  ිලට 40ශද කුණා 

මි     ිලට ඉ්ස එක්ශ  කුණා ිප  අ ු ාකි්ස මි     

තත්ත්වා ට පත් වී තිශබ වාහ.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! අ  වාැ   හා  වභහ අවාව්ථහශේ  ටුතු  දිවාහ 

ආනහා  වඳනහ පව් වාරු 1.00 දක්වාහ අත් හිව,වා වාහ.  
 

රැසනවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.00  නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමාකග් සභාපතිත්වකයන් නැවත 
පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.00 மணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

தமலமம வகித்தொர்கள்.   

 Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair. 

 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ලව්සත අලගි වා්ස  ම්සත්රීු මහ. 

[අ. භහ. 12.27] 
 

 ු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மொண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, අශු ාශට් ිප  අ ු රු 
පිළිබඳවාත් මහ දිවාහ ආනහා ිලශේ  ට ශපා වඳන්ස  ාමි්ස 
ිවටිශේ. ිලශ  ෂශ ්සම 70 ද  ශේ දවාව ට ිවරු වූ මාණ 140කි්ස 
1ක් තමත් ිප  අ ු ාකි්ස වූ මාණ ක් බවාට පත් වුශණ්.  මුත් 
අද ිවරු වා  මාණ 40කි්ස 1ක් ිප  අ ු ාකි්ස වා  මි   ෑමක් 
බවාට පත් වී තිශබ වාහ. ශම් නිවහ අද ආර්ක  වන වමහ්යී  
වා ශ ්ස දැවාැ්සත අර්ණුද හිප තත්ත්වා  ට අශු ාට මුහුණ පහ 
තිශබ වාහ. ිප  අ ු රු ිව  ට ිව  ක්ම  වාත්වා්ස  
පුළුවා්ස මක්  ැනැ.  මුත් ශලෝ ශේ ්පහ   ආදි ාටවා්  ිප  
අ ු රු අවාම කිරීමට  ටුතු   ා තිශබ වාහ. අපිත් ිප  අ ු රු 
අවාම  ාගැනීමට උත්වහන  ළ ුතු වා තිශබ වාහ. ශලෝ ශේ 
අශ ක් ාටවාල  ම් ිප  අ ු ාක් ිවීධ වුණහට පසුවා ඒ ිප  
අ ු ාට ශන ු වා ශමො ක්ද කි   එ  පිළිබඳවා ිලිලධහ හාශ ්ස 
පර්ශේෂණ  ාලහ ඒවාහ  ැවාත ඇති ශ ොවීමට ප්රති ර්ම 
ශ ොද වාහ. ුවවා්ස ශව වා  ගැ   තහ  ාීදී, මෑත දී 
ඉතිශ ෝපි හනු ුවවා්ස  හ  ක් අ ු ාට ලක් වීම නිවහ එකී 
අ ු ා ිවරු වීමට ශන ු වා ශවො හ ග්ස හ  ්  ශබෝත්ං වාර්ගශේ 
ුවවා්ස  හ හ භහිලත  තහවා හලි වා අත් හිව,වාහ තිශබ වාහ. අශු 
ාශට්ත් ිප  අ ු ාක් ිවීධ වුණහට පසුවා එ  ිවරු වුශණ් කුණාම  
ආ හාශ ්සද, එ  ිවරු වා්ස  ශන ු වා කුණාමක්ද   හදි වා ශ ්ස 
 රුණු ශවො හ ිලවඳුම් ලබහ දීමට අනිවාහර් ශ ්සම  ටුතු   ළ 
ුතු වා තිශබ වාහ. ඒ ට එක් ිලවඳුමක් ිලධි ට ශ ෝ් හ වුණහ 
අකුණාවලතහ  වී  ිප රුරු බලපත්ර ක්රම . එ  ක්රි හත්ම  කිරීම 
අවුරුරු ගණ හවාක් තිව්ශව  ප්රමහද වී තිශබ වාහ. ශම් තත්ත්වා  
පිළිබඳවා ඉක්මනි්ස අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස  කි   ඉ් ලීම අපි 
අමහතයහං ශ ්ස  ා වාහ.  

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, අශු ාශට් වාැදගත්ම 

අමහතයහං  ක් තමත් ප්රවාහන  අමහතයහං  . ශලෝ ශේ දිුතණු 

ාටවා්  ගත් ිලට ඒ වෑම දිුතණු ාට ම ප්රධහ  ලක්ෂණ  තමත් ඒ 

ාශට් ප්රවාහන  පීධති  දිුතණුවා පැවා මම. ඒ අනුවා, ාටක් දිුතණු 

 ා්ස   ම් ප්රවාහන  පීධති  අනිවාහර් ශ ්සම දිුතණු  ළ 

ුතු ත්. ප්රවාහන  පීධති  දිුතණු  ා්සශ්ස  ැතිවා කුණාම  

ආ හා  ටවාත් ාටක් දිුතණු  ා්ස  පුළුවා්ස මක්  ැනැ. ශම  

1989 1990 



2019  මහර්ු   25 

ලංගම ට, ශ්රී ලං හ රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වාට, ශමෝටර් ාථ 

ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු වාට පමණක් සීමහ වූ වාගකීමක් තිශබ  

අමහතයහං  ක් ශ ොශවාත්. මුද්  අමහතයහං   නහ වමහ වාම ාශට් 

ආර්ක  ට වාැඩිම දහ  ත්වා ක් ලබහ ශද්ස  පුළුවා්ස 

අමහතයහං  ක් තමත් ප්රවාහන  අමහතයහං  . එහි ක්රි හවාලි  මින්ස 

තමත් ාශට් දිුතණුවා අනිවාහර් ශ ්සම  මාණ  ශවා්සශ්ස. 

ප්රවාහන   දිුතණු  ැත් ම් ඒ ාට ශ ොදිුතණු ාටක්. ප්රවාහන   

දිුතණු  ම් ඒ ාට දිුතණුත්. ශම්  තමත්  ථහර්ථ .  

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ශලෝ ශේ ්    ත්වා  අති්ස 

අප ඉ්සශ්ස 28වා  තැ ත්. ාටවා්  200 ට ආව්ස  ප්රමහණ ක් 

තිශබ වාහ. අශු ාට ඒවාහශ ්ස ඉනළම ්    ත්වා ක් තිශබ  

ාටක්. වාැඩිම ්    ත්වා ක් තිශබ  ාටවා්  තමත් ිවංගුපූරුවා, 

ශනොංශ ොං ආදි ාටවා් . ්    ත්වා ක් තිශබ  ාටවාල සුිලශ  ෂ 

වූ ලක්ෂණ ක් තමත් අලුති්ස පහාවා්  ඉදි  ා්ස  පුළුවා්ස මක් 

ශ ොමැති වීම  ඉඩ ප්රමහණ  අඩු වීම. ශම් තත්ත්වා ට ව්කාවහා 

වහර්ථ  ිලවඳුම් ශවො  වාහ  ම් ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  

අනිවාහර් ශ ්සම  ක්තිමත්  ළ ුතු ත්. ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  

 ක්තිමත්  ා්සශ්ස  ැතිවා, අලුති්ස මහර්ග පීධති ඉදි  ාලහ, 

අලුති්ස ුවවා්ස පහලම් ඉදි  ාලහ, අලුති්ස අධිශේගි මහර්ග ඉදි 

 ාලහ පමණක් අශු ාට වාැනි අඩු ්    ත්වා ක් තිශබ  ාටවාල 

තිශබ  ශම් ප්ර ්  ට ිලවඳුම් ශවො ්ස  පුළුවා්ස මක් 

ශ ොශනත්ම ලැශබ්සශ්ස  ැනැ.    

ිලශ  ෂශ ්සම ිවංගුපූරුවා වාැනි ාටවාල ඒ  පුීගල ආදහ ම 

ඇශමිප හනු ශඩොලර් 40,000 ට ආව්ස  ප්රමහණ ක් තිශබ වාහ. 

එාට ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  ිව  ට 90 ට ආව්ස  ප්රමහණ ක් 

තිශබ වාහ.  මුත්, අශු ාට ඇශමිප හනු ශඩොලර් 4,000  ඒ  

පුීගල ආදහ මක් තිශබ  දිුතණු ශවාමි්ස පවාති  ාටක් බවාට පත් 

ශවාලහ තිණුණත්, ිව  ට 50 ට ආව්ස  ප්රමහණ ක් තමත් අශු 

ාශට් ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  භහිලත ට ග්සශ්ස. එම නිවහ ශම් 

ප්රවාහන  ප්ර ්   ිලවඳ්ස  ශ ොතාම් මුද්  ආශ ෝ්    ළත්, 

එතැ  ප්ර ්  ක් තිශබ වාහ. අද අපි ද්ස වාහ, අධිශේගී මහර්ග   

කිශලෝමීටා ක් නද්ස   රුපි ්  ියලි   25ක් පමණ වාැ  වා  

බවා. 
 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට ිල හඩි ශද ක් තිශබ වාහ. 

 

 ු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மொண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඒ වාහශේම වැනැ් ලු රුම්ිප  මහර්ග   කිශලෝමීටා  ට 

රුපි ්  මිලි   25ක් පමණ වාැ  වා වාහ.  මුත්, අශු ාශට් ශපොරු 

ප්රවාහන  ශව වාහවාක් වා  බව් ශව වා   ක්තිමත් කිරීම වඳනහ නදහ 

තිශබ  වැලැව්මට අනුවා -වාැඩ පිළි ශවාළට අනුවා- මුළු ලං හශේම 

බව්  ැවාු ම්ශපොළවා්  නදහ, බව් ාථ අලුශත්ස ශග ැ් ලහ, ඒවාහට 

 වී  තහක්ෂණ  නඳු්සවාහ දීලහ, අවා යතහවා පිපදි පැ  24ම 

ිලධිමත්වා බව ් ටි  ධහවා    ා්ස  වාැ  වා්සශ්සත් රුපි ්  

ියලි   80 ට ආව්ස  මුදලක්  කි ලහ ඇව්තශම්්සු  ව ව්  ා 

තිශබ වාහ. එම නිවහ අපි  මාණ   ා්ස  ඕ ෑ, ශම් ආ හාශ ්ස 

අවා යතහශේ ප්රමුතතහවා නඳු හ ශග  ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  

 ක්තිමත්  ා්ස . එහිදී ඉනළම  ප්රමුතතහවා ලබහ දීම 

අනිවාහර් ශ ්සම  ළ ුතු   රුණක් ිලධි ටත් මහ දකි්සශ්ස.  

2014 අවුරුීශී ශ ොළස  ගා  ු ළ ගම්ස  ා  වාහන    

පැ  ට ශේග  තිශබ්සශ්ස කිශලෝමීටර් 12ත්. 2020 අවුරුීද වා  

ිලට ශම් ප්රමහණ  කිශලෝමීටර් 6ක් 7ක් දක්වාහ අඩුවා වාහ. ශම්  

තමත්, ඇත්ත  ථහර්ථ . දවාව ට ශ ොළසට ලක්ෂ 10  පමණ 

ශව ඟක් එ වාහ. ශම් ලක්ෂ 10 ු ළ රුම්ිපශ ්ස ලක්ෂ ක් පමණ 

එ වාහ. ඒ වාහශේම බව්වාලි්ස ලක්ෂ 4ක් පමණ එ වාහ. ඒ වාහශේම 

ශපෞීගලි  වාහන වාලි්ස ලක්ෂ 5ක් පමණ එ වාහ. ඒ වාහශේම 

ශ ොළසට දවාව ට වාහන  ලක්ෂ 3ක් පමණ එ වාහ. ශම්  තමත් 

තත්ත්වා . ශම් තදබද  වාළක්වා්ස  ශ ොපමණ අධිශේගී මහර්ග 

නැරුවාත්, ශ ොපමණ ුවවා්ස පහලම් නැරුවාත් ප්රතිලල ක් ලැශබ්සශ්ස 

 ැනැ. දැ්ස අපි වාැලි ඩ ුවවා්ස පහලම නැරුවාහ.  මුත්, අද එත්්ස 

ප්රතිලල ක්  ැනැ. එම නිවහ අද  ළ ුතු  වා්සශ්ස ශමො ක්ද? 

ශම්  නැම අ  වාැ  ිලවාහද  දීම වාහශේ මම වඳන්ස  ළහ. 

බව් හහිා පළහශත් ප්රවාහන  අමහතයවාා හ වා ශ ්ස  ටුතු   ළ 

 හලශේ ිවටම ප්රවාහන   ක්ශෂ ත්ර  ු ළ  ටුතු   ාලහ ිලශ  ෂඥත්්ස 

ලබහ රු්ස  රුණු අනුවා තමත් අපි ිව ලුශද හම  ටුතු   ා්සශ්ස. 

එම නිවහ ශම් පිළිබඳවා අවාධහ   ශ ොමු  ා ශපොරු ප්රවාහන   

 ක්තිමත් කිරීම වඳනහ අනිවාහර් ශ ්සම අපි ප්රමුතතහවා ලබහ දීලහ 

 ටුතු   ළ ුතු වා තිශබ වාහ. ශබොශනොම ව්ු තිත්. 

 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ශබොශනොම ව්ු තිත්, ගරු ම්සත්රීු මනි. ගරු ශාෝහිත 

අශබ්ුවණවාර්ධ  ම්සත්රීු මහ. 

 

[අ.භහ. 1.07] 
 

 ු කරෝහිත අකේගුණවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, අද දවාශව  ප්රවාහන  නහ ිවිල්  

ුවවා්සශව වාහ අමහතයහං  ත්, ඒ වාහශේම වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  

අමහතයහං  ත් ිලවාහද ට ගැශ  වාහ. මම හිත  ිලධි ට උශී 

 හලශේදී වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  අමහතයවාා හ වභහ ගැශබ් 

ිවටි හ. ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ිලශ  ෂශ ්සම එු මහශේ 

අවාධහ   ට  රුණු කීප ක් ශ ොමු  ා්ස  මම බලහශපොශාොත්ු  

වා වාහ. අපි මුහුශද්ස වාට වුණු දිවාත්   -දූපත - ජීවාත් වා වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම අශු ආ     වන අප     කි    හාණහ 

ශද ම වාැඩිපුා -ිව  ට 95ක් පමණ- ිවීධ වා්සශ්ස  ැේ 

මහර්ගශ ්ස.  මුත්, ශලෝ ශේ අනිකුණාත් ාටවා්  දිනහ බල  ශ ොට 

වාාහ  ආශ්රිත  ා ශග  තම්සශේ ාශට් ආර්ක   ශගොඩ ඟපු 

ාටවා්  අපි දැ  තිශබ වාහ. ආිව හශේ  ිවංගුපූරුවා ගත්ශතොත්  

වාාහ  ආශ්රිතවා ඔවු්සශේ ආර්ක   නදහ ගත්තහ. වාාහ  තමත්, 

ඔවු්සශේ ආර්ක  මර්මව්ථහ   බවාට පිපවාර්ත   වුශණ්. ඒ 

වාහශේම මැදශපාදිග ඩුබහත් ාටත් ඔවු්සශේ ආර්ක  මර්මව්ථහ   

බවාට වාාහ  පිපවාර්ත    ා ගත්තහ. ඒ ාටවාල එවාැනි තත්ත්වා ක් 

ඇති  ළ නිවහ තමත්, හිටපු ් හධිපති අතිගරු මහි්සද ාහ්පක්ෂ 

මනතහශේ  හලශේදී වාාහ  ාශට් ආර්ක  ට අවා ය  ා  වාැඩ 

ියමක් වා ශ ්ස ව ව්  ා ග්ස  මහගම්පුා ්හතය්සතා වාාහ  ඉදි 

 ශළ .  

ඒ වාාහ , ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිප ට අ ත් අශු ශීශී  

වාාහ ක්.  අද ඒ  චී  ට අනූ වා අවුරුරු  බරු දීලහ තිශබ වාහ, ශම් 

 න පහල  ආණ්ඩුවා. එ  පැත්තකි්ස ඒ වාාහ ත් දැ්ස අපට 

ශ ොමැති අවාව්ථහවා , ශ ොළස වාාහ  ආශ්රිතවා ක්රි හත්ම  වා  

ලං හශේ ශීශී  වායහපහිප  හටත් පනා ගන්ස  නද වාහ. ශීශී  

වායහපහිප  හ තමත් ශලෝ ශේ  ැේ වමහගම්වාල ඒ්්සතවාරු 

නැටි ට ලං හශේ ක්රි හ  ා්සශ්ස. ඒ්්සතවාරු නැටි ට ක්රි හ 

 ා  ශම් ශීශී  වායහපහිප  ්ස  ඒ වායහපහා  ආාම්භ  ාලහ දැ්ස 

දීර්   හල ක් ගත ශවාලහ තිශබ වාහ. ශීශී  වායහපහිප  හ අද ඒ 

වායහපහා  වහර්ථ  වායහපහා  බවාට පිපවාර්ත    ාලහ එත්්ස 

ආදහ ම් ලබ වාහ.  ැේ ඒ්්සත වමහගම් නැටි ට ිවටි  ඒ ශීශී  

වායහපහිප  හ ඒ ආදහ ම්වාලි්ස ලැබූ ලහභ  ාශට් තවාත් 

වායහපහාවාලට ශ ොදවාහ තිශබ වාහ. ඔවු්ස  ඒ නම්බ  ාගත් මුදල 

1991 1992 



පහර්ලිශම්්සු වා 

අශු ාශට්ම ශවා ත් වායහපහාවාලට ශ ොදවාහ තිශබ වාහ.  මුත්  ශම් 

ආණ්ඩුශේ  මුද්  අමහතයවාා හ පසුගි  දි වාල මහධය ු ළ වන 

අනික් තැ්සවාල  ාපු ප්ර හ  දිනහ බල ශ ොට අපට ශපශ  වාහ,  

ශම් වම්බ්සධශ ්ස දැ ට තිශබ  නීති  ශවා ව්  ා්ස ට එු මහ 

 ම් උත්වහන   ශ ශද  බවා. ලං හශේ  ැේ ඒ්්සතවාරු්සට, 

 ැේ වමහගම්  ා  අ ට ිව  ට 60  අත්ති ත්, ිලශී  

වමහගම්වාලට ිව  ට 40  අත්ති ත් ලබහ ගැනීශම් නැකි හවා 

තිශබ වාහ.  ිව  ට 60ක් වා ශ ්ස ලං හශේ වායහපහිප  හට 

තිශබ  අත්ති  ිලශීශී  වමහගම්වාලට ලබහ ග්ස  පුළුවා්ස 

තත්ත්වා  ඇති  ා්ස  මුද්  ඇමතිවාා හ උත්වහන  ා වාහ. ශම් 

ු ළි්ස ශමො ක්ද ශවා්සශ්ස?   

අද අශු නැම ශද ක්ම අද ිලශීශී ාණ   ාශග     බවා 
අපි දකි වාහ.   අපි අශු ඉඩම් ටි , අශු  වම්පත් ටි  පිටාටවාලට 

ිලකුණාණ වාහ. ඒවාහ  ඒ ාටවාලට ිලකුණාණ  වම්ප්රදහ ද අපි පුරුරු 
ශවා්ස  ඕ ෑ? එතශ ොට ශම් ාශට් ශම් ශපොශළොශේ ඉපරුණු 

වායහපහිප  හට     ල ශමො ක්ද?  ශමො ක්ද ශම් ු ළි්ස 

බලහශපොශාොත්ු  ශවා්සශ්ස? ශම් ු ළි්ස බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ 
 ම්, ශලෝ ශේ ඉතහ ප්රබලම  ැේ වමහගම් ලං හවාට ශග්සවාහ 

ග්ස  ඕ ෑ, ඒ නානහ වාැඩිපුා ආශ ෝ්  ්ස ශග්සවාහ ග්ස  ඕ ෑ 
කි ලහ -එශනම හිත වාහ  ම්- ඒ  ශවා්සශ්ස  ැනැ ගරු නිශ ෝ්ය 

වභහපතිු මනි. Maersk, MSC, COSCO, CMA CGM, Wan Hai 
Lines, Evergreen  ඇු ළු ශලෝ ශේ ප්රබලම  ැේ වමහගම්  20ක් 

ලං හවාත් එක්  ශම් ශවා ශ ොටත් ගනුශදනු  ා වාහ. ඒ වමහගම් 

ලං හවාත් එක්  ගනුශදනු   ාීදී,   ිලශීශී  ශ ශ කුණාට ඇිල් ලහ 
අලුති්ස ඒ්්සතවාා කුණා නැටි ට ලි හපදිංචි ශවා්ස  අවා ය වා්සශ්ස 

-ා්  කි   ිලධි ට- මිලි   5  මුදලක්. මිලි   5ක්  කි ්සශ්ස 
ලක්ෂ 50  මුදලක්.  අලුත් ඒ්්සතවාා කුණා බවාට පත් ශවා්ස  

ිලශීශී  වමහගම ට අවා ය වා්සශ්ස ලක්ෂ 50  මුදලක්. 
එතශ ොට, ලක්ෂ 50ක් ශ ොදවාහ වායහපහා  ා්ස  බැිප මිනිසු්සද 

ලං හශේ ඉ්සශ්ස? ඒ අවා ය පිිපව ලං හශේ ඉ්ස වාහ. අද ඒ අ  

ඒ   ා වාහ. අද ජුන රැකි හ, වාක්ර රැකි හ ලබහදීශම් ශම් ුතු  ම 
වාගකීම ශීශී  වායහපහිප  හ නිප ට ඉව,  ා වාහ.  ඒ නිවහ ශම් 

වභහශේ ශ ොහිටි ත් වහගල ාත් හ   ිලෂ  භහා අමහතයවාා හට 
ිලපක්ෂ ක් නැටි ට අපි ශබොශනොම පැනැදිලිවා මතක්  ා වාහ, 

ිලශීශී  වමහගම්වාලට තිශබ  ිව  ට 40  අත්ති   වන  අපට 
තිශබ  ිව  ට 60  අත්ති  ශවා ව්  ා්ස  ශද්ස  එපහ කි ලහ. 

අපි ගරු ඇමතිු මහශග්ස ිලශ  ෂශ ්ස ඒ ඉ් ලීම  ා වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම ඒ ු ළි්ස ශවා්සශ්ස අශු ාශට් වමහගම්වාලට, අශු 
ාශට් වායහපහිප  හට     ල ද හවා ඉතහම අවහධහාණ 

තත්ත්වා  ට පිපවාර්ත   වීමත්. එශනම වුශණොත්,  ම් ිලශී  
වමහගමක් ඇිල් ලහ ශම්  ටුතු    ාලහ  ඔවු්සශේ මුද්  ටි  

 ැවාත පිටාටට අාශග   ්ස  පුළුවා්ස. ඒ නිවහ අපි ගරු 
ඇමතිු මහශග්ස ඉ් ලීමක්  ා වාහ, ඔබු මහ ඉ්ස  ප්රතිපත්ති  

ු ළම ඉඳශග  ශීශී  වායහපහිප  හ රැ ග්ස   ටුතු   ා්ස  

කි ලහ. ඒ ු ළි්ස  ඒ ිව ලුශද හම රැ  ග්ස ,  ආාක්ෂහ  ා්ස  
කි ලහ අපි ඉ් ලීමක්  ා වාහ.  

හිටපු ඇමතිවාා හ නැටි ට මම ද්ස වාහ, අශු ාශට් අ හගත  
ශවානුශවා්ස නදපු මහගම්පුා වාාහ  අද චී  වමහගම ට ිලකුණාණලහ 

තිශබ  බවා. එදහ ානි්  ිලක්රමිවංන මැතිු මහ ශම් පහර්ලිශම්්සු ශේදී 
කිේවාහ, නම්බ්සශතොට වාළක් නහා වාහ කි ලහ.  එු මහ කි පු ඒ 

 ථහ නැ්සවහේ වාහර්තහශේ ඇු ළත් ශවාලහ තිශබ වාහ. 

නම්බ්සශතොට වාළක් නහාලහ වාු ා පුාවාලහ, පිහිනුම් තටහ  ක් 
නද වාහ කි ලහ ශම් ාශට් වාර්තමහ  අග්රහමහතයවාා හ, එවා ට 

ිලපක්ෂ  හ  වාා හ ශම් වභහශේදී කිේවාහ. අපි අගමැතිු මහශග්ස 
අන වාහ, එදහ ශඩොලර් මිලි   840ක් පමණ ිල දම්  ාලහ, ඒ නදපු 

වාාහ  එු මහ දැක්ශක් වාළක් නහාලහ නදපු පිහිනුම් තටහ  ක් - 
swimming pool - ිලධි ටද කි ලහ. ඒ වාහශේම, එතැ  මහළු 

බහ්ස  පුළුවා්ස කිේවාහ. නැබැත්, එශනම කි පු අගමැතිවාා හ, 

නෑරුවාහ  කි   ඒ වාළ ඒ swimming pool එ  ියලි   1.2 ට 
ිලකුණාණ ග්ස වාහ. එශනම  ම්, නම්බ්සශතොට වාාහ  ශවානුශවා්ස 

පසුගි  ආණ්ඩුවා ණ  වුණහ  කි ්ස  දැ්ස පුළුවා්ස මක් 
තිශ  වාහද? ශ ොශනොමද ණ  ශවා්සශ්ස? ඒ  නද්ස  ගි  

ප්රමහණ  ට වාඩහ වාැඩි ගණ  ට වාාහ  ිලකුණාණහ තිශබ වාහ. 

 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ම්සත්රීු මහට තවා ිල හඩි ක් පමණත් තිශබ්සශ්ස. You 

have one minute. 

 

 ු කරෝහිත අකේගුණවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

Thank you.  

ගරු අගමැතිු මනි, එම නිවහ නම්බ්සශතොට වාාහ  නද්ස   

පසුගි  ආණ්ඩුවා ගත් ණ  ශගිල  ුතු   ැනැ කි   එ  ඔබු මහම 

ශම් පහර්ලිශම්්සු ශේ  ාපු ප්ර හ  එක්  ිවහිපත්  ාග්ස  

කි ලහ අපි කි  වාහ.  

ගරු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහ අවනීප තත්ත්වාශ ්ස හිටි හ 

වුණත්, ඔබු මහ ශම් ගරු වභහවාට ආපු එ  ගැ  වු ව, ශවා වාහ. 

ඔබු මහට මම ශබොශනොම පැනැදිලිවා මතක්  ශළ ,  ැේ 

ඒ්්සතවාරු්සශේ ප්ර ්  ත්. මම ඒ ප්ර ්   ඉදිිපපත්  ළහ. 

ඔබු මහ අශු ශීශී  වායහපහිප  හ රැ ග්ස . මිලි   50ක් 

වාහශේ ගණ කි්ස ඒ ශී  ා්ස   ඉඩ රු්සශ ොත් ිලශීශි  ්ස 

ඇිල් ලහ අශු ශම් වමහගම් ටි  වම්පූර්ණශ ්ස ිල හ   ාත්. ඒ 

ගැ  ඔබු මහශේ අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස .  

ඒ වාහශේම, මම ඔබු මහශග්ස තවාත් ඉ් ලීමක්  ා වාහ. ගරු 

ඇමතිු මනි, ශම් පහර්ලිශම්්සු ශේදී  අපි  පිළිු රු අශුක්ෂහශවා්ස 

ගරු අමහතයවාරු්සශග්ස වාහචි  ප්ර ්  අව වාහ. ශම් 

පහර්ලිශම්්සු ශේ ඔබු මහට  ලි්ස හිටපු ඇමතිවාරු්සට මම ප්ර ්  

ඉදිිපපත්  ාපු අවාව්ථහවාලදී ඒවාහට නිිව පිළිු ා නම්බ වුශණ්  ැනැ. 

මම ශම් කි ්සශ්ස ඔබු මහ අමහතය ුරා  දා   හල  ගැ  

ශ ොශවාත්, ඔබු මහට ශපා  හල  ගැ ත්. ඒ අමහතයවාරු අවා ය  

පිළිු ා රු්සශ්ස  ැනැ. පිළිු ාක් ඉ් ලලහ අවුරුරු එ නමහාක් 

ිලතා  හිටි හ. ඔබු මහ වාගකීමක් ඇතිවා වාැඩ  ා  ඇමතිවාා කුණා 

නැටි ට මම ඔබු මහශග්ස  ැවාතත් ඉ් ල වාහ, ගරු 

ම්සත්රීවාාශ ක් අව  ප්ර ්   ට නි ම පිළිු ා ලබහ ශද්ස  

කි ලහ. නිලධහිප්සටත් කි ්ස  ඕ ෑ, ඇමතිු මහට නි ම පිළිු ා 

ශද්ස  කි ලහ. 
 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ම්සත්රීු මහට නි මිත  හල  දැ්ස අවාවහ ත්. 

 

 ු කරෝහිත අකේගුණවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ශව වා  ්ස බඳවාහ ගැනීම වම්බ්සධවා, ශව වා  ්සට පඩි  ඩි 

දීම වම්බ්සධ  නිිව පිළිු ා ශද්ස . වාාහ  ිලෂ   භහා ඇමතිවාා හ 

නැටි ට ශම් ශග    වාැඩ පිළිශවාළ ගැ  මම ඔබු මහට ශම් 

ශවාලහශේ සුබ ප්රහර්ථ හ  ා වාහ. ඔබු මහශේ අධීක්ෂණ   ටශත් 

අවා ය  ා  gantry cranes ටි  ශග ැ් ලහ,  ැ ශඟ හිා 

පර් ්සතශේ  ටුතු ත් ආාම්භ  ා්ස  කි ලහ මම ඉතහම 

ශගෞාවාශ ්ස ඔබු මහශග්ස ඉ් ලහ ිවටි වාහ. ශබොශනොම ව්ු තිත්. 

1993 1994 

[ගරු ශාෝහිත අශබ්ුවණවාර්ධ   මනතහ] 
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 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
මීළඟට, ගරු ශන ෂහ ිලතහ ශේ ම්සත්රීු මහ  ථහ  ා්ස . You 

have eleven minutes.  
 

[අ.භහ. 1.18] 
 

 ු කහේෂා විතානකග් මහතා 
(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, අද ඉතහ වාැදගත් අමහතයහං  

ශද   වාැ  ශීර්ෂ ිලවාහද ට ගැශ   ශවාලහශේදී අශු හිටපු 

මනහමහර්ග, වාාහ  නහ  හිල  වායහපෘති ඇමතිු මහශේ  ථහශවා්ස 

පව්ශව  අදනව් දැක්වීමට අවාව්ථහවා ලැබීම ගැ  වු ව, ශවා වාහ.  

අපි ිල ්වාහව  ා වාහ, ශම් ාශට් ් තහවාට පසුගි  අවුරුරු 

දන  , පනශළොවා   හල  ු ළ ශම් ාට ගි   දි හවා ගැ , ශම් 
ාශට් ආර්ක   ගම්ස  ළ දි හවා ගැ  ශනොඳ අවාශබෝධ ක් 

තිශබ වාහ කි ලහ. අද  න පහල  ා්   ටශත් ක්රි හත්ම  වා  ශම් 

ාශට් අමහතයහං වාල ක්රි හ හිපත්වා  පිළිබඳවා  ් තහවා  ් ප හ 
 ා වාහ,  ව්සව්සද    ා වාහ, ශ ොශනොමද ශම්  ටුතු  ිවීධ 

ශවා්සශ්ස කි ලහ. ශම් ා් ට අවුරුරු නතාක් ශගිලලහ තිශබ  ශම් 
ශවාලහශේ, වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  පිළිබඳ ගරු අමහතයවාා හ 

ිලධි ට ගරු වහගල ාත් හ   මැතිු මහ මීට මහව කිහිප  ට ශපා  
ාහ් හිප  ටුතු  ආාම්භ  ළහ.  

වහම්ප්රදහත් වා අවුරුරු ගණ හවාක් ශම් ආ ත   -අමහතයහං  

-  ටුතු    ශළ  ශ ොශනොමද කි    හාණ  ාශට් ් තහවාට 
පැනැදිලි  ා්ස  ඕ ෑ. නම්බ්සශතොට වාාහ  ගැ  අශු ගරු 

ශාෝහිත අශබ්ුවණවාර්ධ  හිටපු ඇමතිු මහ  ථහ  ළහ. වාාහශේ 

 ටුතු  ආාම්භශේ ඉඳලහම ිලිලධ ශී පහල  මත ඉදිිපපත් වුණහ, 
ශම  ශම් ා ශට් ් තහවාට ිල හල වාැ  බාක් ශවා  වායහපෘති ක් 

කි ලහ. ඒ ට ශන ු  තිශබ වාහ. එම වායහපෘති  ශනොඳ, වාැදගත් 
වායහපෘති ක් කි ලහ අපි කි  වාහ. එ  ශම් ාටට අවා ය 

වායහපෘති ක්. නැබැත්, ඒ නදපු වායහපෘතිශේ වාටි හ ම ලැශබ්ස  
 ම්, ඒ ශවානුශවා්ස ආශ ෝ්  ්ස සූදහ ම්  ාශග , ඒ 

වායහපෘතිශේ වාැඩ අවාව්ස වා ශ ොට එ  ලලදහයීවා පහිලච්චි  ා්ස  

පුළුවා්ස වා  ආ හාශේ වායහපෘති ක් බවාට පත් ශවා්ස  ඕ ෑ. එදහ 
තිණුණු නදිිව ට, වාාහ  නිර්මහණ   ා්ස  ිල හල වා ශ ්ස 

වාහණි් ණ  ගත් ආ හා  අපි දැක් හ. ිව  ට 6.4ක් වාැනි  ිල හල 
ශපොලී ප්රති ත ්ස වහිත වාහණි් ණ  අාශග  තමත් ශම් 

වායහපෘති  ආාම්භ  ශළ . තම්සශේ නැකි හවා,  ක්ති  ශ ොදවාලහ 
ශම්  ටුතත්ත  ළහ  කි හ පු පු හ කි   ඇමතිවාරු්සට  මම 

කි ්ස  ඕ ෑ, ශම් වායහපෘති  ශවානුශවා්ස ගත් ණ   ්සද ාටට 

බාක් වා ශ ොට ඒ ට ිල ් ප ශනො ්ස , ඒ වඳනහ අවා ය 
ක්රි හමහර්ග ග්ස  කිිවශවාකුණා  ටුතු   ශළ   ැති බවා. වායහපෘති  

අවාවහ ශේ ශම් වාාහ  පහිලච්චි  ා්සශ්ස ශ ොශනොමද කි   එ  
ගැ  කිිවම  ආශ ෝ් ශ ක්  පැනැදිලි කිරීමක්  ාලහ තිණුශණ් 

 ැනැ.  

ගරු අග්රහමහතයු මහ ගිහි් ලහ ඊශේ වායහපෘති  ආාම්භ  ළහ. 

වාාහශ ්ස ප්රශ ෝ්  ග්ස   ම් ශම් වාහශේ වායහපෘති ිල හල 

ප්රමහණ ක් නද්ස  ඕ ෑ. ඒ වායහපෘති  ආාම්භ  ා  ශ ොටත් 
වමනරු හිශත් තිශබ  එ  එ  ශීවා්  රු ට කි   සීපද වාහ ශේ 

පසුගි  දවාව ්ටිශක්ම ප්ර හ   ා වාහ අපි දැක් හ. ඔවු්සශේ මුහුණු 

දැක් හම අපිට ඒ බවා ශත්ශා වාහ.  "ඕමහ්ස ා්  එ්සශ්ස  ැනැ" 
වාැනි  ශ ොශන වාත්  ැති  වා් ප්  ශදොඩ්ස  පට්ස ගත්තහ.   මුත්, 

එශනම කි පු  ට්ටි ශේ ප්ර හ  ආපව්වට නාවාහ ග්ස  බැිපවා අද 
 ටවා්  වාැහිලහ, ශාදි ගැලිලලහ තිශබ වාහ.  වාාහ  වායහපෘති  

ආාම්භ  ා ශ ොට ඒ  තම්සශේ පවුශ්  වායහපෘති ක් නැටි ට 
තමත් ක්රි හත්ම  වුශණ්.  

 ංච  ිල  ශේශව  ා ම්සත්රීු මහට, එ  මිනිශනකුණාට වාාහශේ 

රැකි හවාක් ශද්ස  පුළුවා්ස වුණහද? වාාහශේ ඇමතිවාා හ ිලධි ට 

 ටුතු   ාපු ශාෝහිත අශබ්ුවණවාර්ධ  මැතිු මහ ශනොඳටම 

ද්ස වාහ, පසුගි   හලශේ රැකි හ ටි  ලබහ රුශ්ස ්ස ශ ොශනොමද 

කි ලහ. ඒ ිලධි ට තිණුණු ුතග ක් තමත් අද ශවා ව් ශවාලහ 

තිශබ්සශ්ස. රැකි හ ලබහ දීශම් දී ාහ්පක්ෂ නිශ ෝග ්ස එක්  

 ටුතු   ා්ස  වාාහ  ඇමතිවාා හට පසුගි   හලශේ ිවරු වුණු බවා 

අපි ද්ස වාහ. එශනම ශනොඳ  ැනැ.  අපි කි  වාහ, ඒ  සුරුසු  ැනැ 

කි ලහ. එම ක්රමශේදශ ්ස බැනැා  ශවා්ස  ඕ ෑ. තනි  ම්සරු 

 මාණ අාශග  ශම් තිශබ  වායහපෘතිවාල  වාටි හ ම කී ද, 

වායහපෘතිවාල ඉදිිප ගම  ශමො ක්ද කි ලහ ශත්රුම් අාශග  

අමහතයහං   ඉව්වානට අාශග   ්ස  ඇමතිවාා හට නත්  

තිශබ්ස  ඕ ෑ. 

 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි,- 

 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ම්සත්රීු මහ, point of Order එ ක්ද? 

 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මශේ  ම වඳන්ස  ාමි්ස ගරු ම්සත්රීු මහ ප්ර හ  ක්  ළහ. 

ගරු ම්සත්රීු මහ,- 

 

 ු කහේෂා විතානකග් මහතා 
(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මම කිේශේ ඔබු මහට job ලබහ ශද්ස  අවාව්ථහවා ලැණුශණ් 

 ැනැ කි ලහත්.  ැත් ම් " ැනැ" කි ්ස , ඔේ  ම් "ඔේ" කි ලහ 

කි ්ස . 

 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ම්සත්රීු මහ වාාහ ට ග්  ප්රවාහන    ාපු බවා ඇත්ත. 

නම්බ්සශතොට වාාහ  නද  ශ ොට ඇඹිලිපි ටිශේ ඉඳලහ ග්  ටි  

දැම්ශම්, පව් ටි  දැම්ශම් ඔබු මහ කි   එ  ශම් ාශට් ් තහවා 

ද්ස වාහ.  

 

 ු කහේෂා විතානකග් මහතා 
(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අශ්ස! ම්සත්රීු මහ, අපි ඔ  ශදශක් ප්සතිශේ වාැඩ  ළහ  ම් 

ඔබු ම්සලහ වාහශේ තවාම ශගොට්ට අ් ලහශග  ඉ්ස වාහ. ඔ  

ඉ්ස  ශාෝහිත අශබ්ුවණවාර්ධ  හිටපු ඇමතිු මහශග්ස ඒ ගැ  

අන්ස . අපි ඒ ්හතිශේ වාැඩ  ා  මිනිව්සු ශ ොශවාත්. අපාහශී 

ඔබු මහ ඔ  ටි  කි ්ස  ශමතැ  ඉඳලහ ගිශේ. එශනම  ශළ  

මහි්සද ාහ්පක්ෂ මනත්ම හශේ ුතග ට ඉව්ශව් ලහ. ඔබු මහශේ 

තහත්තහ ගැ  කි ්ස  මම  ැමති  ැනැ. තහත්තහ ශනොඳ 

ශී පහල ඥශ ක් නිවහ මට ඒ ගැ  කි ්ස  බැනැ. ඒ නිවහ 

නි ම් ශබොරුවාට මඩ වාළවා් වාල පනි්ස  ලෑව්ති ශවා්ස  එපහ. 

අපිට  එශනම ශචෝද හ තිශබ වාහ  ම් ශමශනම  ථහ  ා්සශ්ස 

 ැනැ. ඔබු ම්සලහශේ  ටවා්  දැ්ස වාැහිලහ තිශබ්සශ්ස. පසුගි  

දවාව්  ටිශක් කිේවාහ, "ඕමහ  ාටි්ස එ්සශ්ස  ැනැ" කි ලහ. 

ිවංනශ ක් වාහශේ ඔබු මහ අගමැතිු මහශග්ස ප්ර ්  අන වාහ මම 

1995 1996 



පහර්ලිශම්්සු වා 

දැක් හ. දැ්ස බලු ශවාලහ ශ්ස ඉ්සශ්ස. ිවංනශ ක් වාහශේ 

අගමැතිු මහශග්ස ප්ර ්  ඇහුශේ.  ඊශේ දැක් හ ශ්ස. මනහ 

ිල හාශ ්ස  ථහ  ශළ . ඒ නිවහ ඒවාහ ගැ   ථහ  ා්ස  එ්ස  

එපහ. දැ්ස  ථහ  ා්ස  ශද ක්  ැතිවා ඉ්ස වාහ. ග් , වාැලි දීපු 

මිනිසු්ස  වුද කි ලහ හිටපු ඇමතිු මහශග්ස අන්ස . එු මහ ශම් 

අවාව්ථහශේ දී ගරු වභහශේ ඉ්ස වාහ. ශම් ාශට් ගව් ශ ොළ්ස ටි  

 පලහ  ාපු ශීවා්  ගැ  මම කි ්ස   ්සශ්ස  ැනැ. ඉතිනහව  

ගැ  කි ්ස  ගත්ශතොත් ඔබු මහ ඔතැනි්ස  ැිනටලහ එළි ට 

  වාහ. ඒ නිවහ මශග්ස ඒවාහ ගැ  අනග්ස  එපහ.  

මම ශම් කි හශග  ආශේ ශචෝද හ ාහශි ක් තිශබ වාහ  කි   

එ  ගැ ත්, ගරු ඇමතිු මනි. වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහත් 

එක්  අපි ශම් ගැ   ථහ  ාලහ තිශබ වාහ. පසුගි   හල  සීමහවා 

ු ළ ශම් ාශට් ිල  ක් ඇතිවා අමහතයහං  ක්  ා්ස  පුළුවා්ස 

නත් ක් අමහතයවාරු්සට තිණුශණ්  ැනැ කි    හාණ ත් මම ශම් 

කි ්සශ්ස. අශු ප්රශී ශේ -නම්බ්සශතොට ප්රශී ශේ- එක්තාහ 

පළහත් වභහ ම්සත්රීවාාශ කුණාට වෘුන ශචෝද හවාක් එ් ල ශවාලහ 

තිශබ වාහ, වාාහශේ රැකි හ ලබහ ශද වාහ කි ලහ අහිංව  

මිනිසු්සශේ ව් ලි එ ු   ළහ  කි ලහ. මම ශම් වම්බ්සධශ ්ස 

පහර්ලිශම්්සු ශේ දී ප්ර ්  කුණාත් ඇහුවාහ.  මුත් නිවාැරැදි උත්තා ක් 

මට ලැණුශණ්  ැනැ. ශම් වායහපෘති  ආාම්භ කිරීශම් වාගකීම ග්ස  

ශ ොට, ශම් වායහපෘති  ආාම්භ කිරීශම් අභිමහ   ග්ස  ශ ොට, 

ශම් ාටට ිවරු ශවාච්ච ිල හ   පිළිබඳ වාගකීමත් ග්ස  කි ලහ අපි 

කි  වාහ. ඒ වාගකීම ග්සශ්ස  ැතිවා, ඒ වාගකීම එක්වත් ්හති  

පක්ෂශේ ශගොඩට තබහ "ශම්  නැරුශේ අපි, ශම් වායහපෘති  අශු 

තමත්" කි ලහ උදම් අ ්ස  උත්වහන  ළහම, ශම් ාට  ්සශ්ස 

ශ ොශන ටද? අපි ිල ව්ාහව  ා වාහ, ගරු ඇමතිු මහට  ක්ති ක්, 

නත් ක් ශවා්ස  ශනොඳ වභහපතිවාාශ ක් ශම් අමහතයහං  ට 

ඇිල් ලහ තිශබ වාහ කි ලහ. ඒ වභහපතිවාා හට වාාහ  අමහතයහං   

ශග   හ ුතු  දි හවා පිළිබඳවා අවාශබෝධ ක් තිශබ  බවා අපි 

ද්ස වාහ. අ්ස  ඒ නිවහ අපට එු මහ පිළිබඳවා ිල ්වාහව ක් 

තිශබ වාහ. අශු හිටපු ඇමතිු මහ එශනම ද්ස වාහ, ඔ  ිවටි  

ම්සත්රීවාරු්සශග්ස, ඇමතිවාරු්සශග්ස මන ශලොකුණා ිලමසීම් ආවාහ, 

"ශමො වාහද, අපට  ාග්ස  පුළුවා්ස?" කි ලහ. එශනම තිියච්ච 

අමහතයහං  ක් අද ශවා ත් පැත්ත ට, ශවා ත් දි හ ති  ට 

නාවාහ ශම් ාශට් ආර්ක    ක්තිමත්  ා  මර්මව්ථහ   ිලධි ට 

නසුරුවා්ස  පුළුවා්ස වාැඩවටන ක් ක්රි හත්ම   ා තිශබ වාහ.  

අපි ද්ස වාහ, ශම් ාශට් දූෂිතම ාහ්ය ආ ත වාලි්ස එ ක් 

තමත් ිලශ  ෂශ ්සම Sri Lanka Customs එ . Sri Lanka 

Customs එශක් එම නැිවරීමට ශලොකුණා බලපෑමක් ශවා වාහ, වාාහ  

අධි හිප  ග්ස හ ක්රි හමහර්ග. ඒ නිවහ, ශම් ාශට් අහිංව  

මිනිනහශග්ස බරු එ ු   ා වාහට එනහ ගිහි් ලහ, ශම් ාශට් බරු 

ශනොරු ිල හල ප්රමහණ ක් ගැවාශව  තැ ක් වා  එතැ ට මුලි්සම 

වාැට බැඳලහ, ඒ ට ශනොඳ වාැඩවටන ක් නදලහ ඒ ු ළි්ස ශම් ාශට් 

් තහවාශේ බරු බා අඩු  ාලහ, ආදහ ම වාැඩි  ාග්ස  පුළුවා්ස 

වාටපිටහවාක් නදහගත  ුතු ත් කි ලහ අපි හිත වාහ. ඒ වඳනහ අවා ය 

වැලසුම් ඔබු මහ ළඟ තිශබ වාහ කි ලහ අපි ද්ස වාහ. ඒ නිවහ,  

පසුගි  අවුරුරු ගණ හවා ු ළ එ  තැ  ප් ශවාච්ච ුතගශ ්ස 

ඔබ්බට ගිහි් ලහ,   වාමු ිලධි ට; නිර්මහණශීලි ිලධි ට ශම් 

අමහතයහං   ඉදිිප ට ශග   ්ස  පුළුවා්ස ිලධිශේ වාටපිටහවාක් 

සූදහ ම්  ාත් කි ලහ අපි ිල ්වාහව  ා වාහ. 

ශම් අමහතයහං   ගැ  වාැඩිරුාටත්  ථහ  ා වාහ  ම්,  

වහමහ යශ ්ස වාාහ  අධි හිප  කි   ආ ත ශේ රැකි හවා ට 

   ශ ශ කුණාට, ාහ්ය ශව වාශේ වහමහ ය නිලධහිපශ කුණාට වාඩහ 

වාැඩි වාැව,පක් ග්ස  පුළුවා්ස බවා මම ිලශ  ෂශ ්සම කි ්ස  

 ැමැතිත්. ඒ නිවහ ශමහි රැකි හවාලට  ්ස  තරුණ-තරුණි ්සශේ 

තිශබ  උ ්සරුවා වාැඩිත්. ගරු ඇමතිු මනි, අපි ඔබු මහශග්ස 

ඉ් ලීමක්  ා වාහ. ශමච්චා  හල ක් ශී පහල ඥ ්සශේ 

ශනංචත් ්ස ිලධි ට, ශී පහල ඥ ්සශේම  ණ්ඩහ ම් ණුරුු  

පිටි්ස ශම් වාාහ  අධි හිපශේ රැකි හ ලබහ ගත්තහ. ශම් ආ ත ශේ 

රැකි හ ලබහ දීශම් දී ඒ වඳනහ ිලනිිලදභහවා කි්ස ුතත් වාැඩ 

පිළිශවාළක් නද්ස . වාාහ  අධි හිපශේ රැකි හ ලබහ දීශම්දී 

ිලනිිලදභහවා කි්ස ුතත් වාැඩ පිළිශවාළක් නැදීම ු ළි්ස ශම් ාශට් 

ිවටි  දක්ෂ ්සට, ශම් ාශට් ිවටි   ශම් ආ ත  ට සුරුසු 

වාෘත්ති  ්සට ශම් ු ළට එ්ස  පුළුවා්ස අවාව්ථහවාක් නිර්මහණ  

ශවාත්. අපි ද්ස වාහ,  ශී පහල  පත්වීම් ලබහ දීලහ ශම් ආ ත   

පිාවීශම් අවා යතහවාක් වභහපතිු මහට  ැති බවා. අ වා ය ිලධි ට 

ශව වා  ්ස ශග ැ් ලහ ලහභ ලබ  ශම් අධි හිප  පහඩු ලබ  

තැ ක් බවාට පත්  ා්ස  අවා ය  ැනැ. ඒ නිවහ deal 

ශගශ ්සශ්ස  ැු වා, ශම් ආ ත   නිප තැ  ට ශග  ්ස  

පුළුවා්ස  හල ක් උදහ ශවාලහ තිශබ වාහ කි ලහ අපි ද්ස වාහ. ශමම 

අමහතයහං ශේ අධීක්ෂණ ම්සත්රීවාාශ ක් ිලධි ට ඉ්ස හ නිවහ මම 

ඒ ගැ  ඉතහම වු ව, ශවා වාහ.  

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ශම් ශේලහශේදී ිලශ  ෂශ ්සම 

වඳන්ස  ළ ුතු  තවා  හාණ ක් තිශබ වාහ. ශම් ාශට් ආර්ක   

 ක්තිමත්  ා්ස   ම්, ශම් ආර්ක    ක්තිමත්  ා්ස  පුළුවා්ස 

ක්රමශේද ්ස අපි නඳු හ ග්ස  ඕ ෑ. අපි ද්ස වාහ  අද ශම් 

අමහතයහං   ශ ොළස වාාහශ ්සම  ැශප්සශ්ස  ැතිවා ආර්ක  ට 

නත් ක් ශද්ස  පුළුවා්ස ත්රිකුණාණහමල වාාහ  පිළිබඳවා, 

නම්බ්සශතොට වාාහ  පිළිබඳවා ඉදිිප  ටුතු  ක්රි හත්ම  ශවා්ස  

ඕ ෑ ශ ොශනොමද  කි   අවාශබෝධ  ලබහ ශග  තිශබ  බවා. ඒ 

වාහශේම  හප   දිව්ත්රික් ශේ තිශබ  වාාහ  වාැඩිදිුතණු  ාලහ, 

ශම් ාශට් ආර්ක  ට නත් ක් වා  ිලධි ට ගම්ස  ා්ස  පුළුවා්ස 

ිලධි  නඳු හ ශග  තිශබ වාහ. අපි හිත වාහ ඉදිිප වාවා කිහිප  ු ළ 

ශම් ිව ලු ශීවා් වාලට අවා ය පි වාා ග්ස  පුළුවා්ස කි ලහ. ඒ 

නිවහ ශම් ඇති  ා තිශබ  වායහපෘතිවාල වාටි හ ම ගණ   

කිරීශම් දී, - 

 

 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි    හල ක් 

තිශබ වාහ. 
 

 ු කහේෂා විතානකග් මහතා 
(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ාශට් ් තහවා බලහශපොශාොත්ු  ශවාච්ච ශවා ව, ශම්  න 

පහල  ා්  ු ළි්ස දැකි  ුතු  ශවා ව අද ාශට් ් තහවාට ශම් 

අමහතයහං   නානහ දකි්ස  පුළුවා්ස ශවාලහ තිශබ වාහ කි ලහ මම 

ිල ්වාහව  ා වාහ. අද ශම් ිලවාහදශේ දී කිිව ශ ශ කුණාට ඇින් ල දිුව 

 ාලහ කි ්ස  බැනැ, "ශම් ඇමතිවාා හ ශමශනම  ළහ, ශම් 

ඇමතිවාා හශේ ුරා  හල  ු ළ ශමශනම වුණහ, ශම් 

වභහපතිවාා හශේ ක්රි හ හා ම් හි්සදහ ශමවාැනි තත්ත්වා  ට 

වාාහ  අධි හිප  පත් වුණහ" කි    හාණහවා. එශනම වාච  ක් 

කි ්ස  බැිප ශවා  ිලධිශේ ශවා වක් ශම් අමහතයහං   ු ළ  ඇති 

 ා්ස  පුළුවා්ස වීම පිළිබඳවා ගරු වහගල ාත් හ   

අමහතයවාා හට අශු ශගෞාවා  නහ ව්ු ති  පිිප ම වාහ. අශ ක් 

අමහතයහං වාලට වහශුක්ෂවා කිිව ශචෝද හවාක්  ැු වා අද ශම් 

ාශට් වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  අමහතයහං ශේ  හා  භහා  

 ාශග    වාහ. 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, මම වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  

අමහතයහං ශේ අධීක්ෂණ ම්සත්රීවාා හ ිලධි ට ිවටි ත්, අශු 

හිතවාත් ඇමතිවාරු්ස ශදශපොළක් වා  ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන 

ාහ්ය ඇමතිු මහත්, ගරු අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහත්  ටුතු  

1997 1998 

[ගරු ශන ෂහ ිලතහ ශේ  මනතහ] 



2019  මහර්ු   25 

 ා  ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ අමහතයහං   පිළිබඳවාත් 

වාච  ක්  ථහ  ා්ස  මට අවාව්ථහවා ශද්ස . අපි ද්ස වාහ 

ප්රවාහන  නහ ුවවා්ස ශව වාහ අමහතයහං   පසුගි   හලශේ එ ට 

බැිලලහ තිණුශණ් ශ ොශනොමද කි ලහ. අපි ද්ස වාහ, අර්ුන  ාණු ංග 

ඇමතිවාා හත් නැම ශේලහශේම ශම් ාශට් දූෂණ ට ිලරුීධවා 

 ැිනටලහ  ථහ  ා  අමහතයවාාශ ක් බවා. එු මහ නැම තැ  දීම 

ශී පහල ශ ්ස ඔබ්බට ගිහි් ලහ නිප තැ  ඉඳශග   ථහ  ා  

අමහතයවාාශ ක්. මම මුලි්ස  ථහ  ාපු වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  

අමහතයහං   ු ළ මන ිල හල දූෂණ ුවනහවාක් නැදිලහ තිණුණහ. 

පසුගි   හලශේ තම්සශේ ිවතැින පිපදි ශම් අමහතයහං   

ශමශන  වූ ආ හා  අපි දැක් හ. අද එහි ශවා වක් අපට දකි්ස  

පුළුවා්ස. අද ශම් අමහතයහං    ැවුම් මහවාත ට ශග   ්ස  
පුළුවා්ස ිලධිශේ ශනොඳ වම්බ්සධතහවාක් ශම් අමහතයවාරු ශදශද හ 

අතා තිශබ වාහ. ශනොඳ වනශ ෝග කි්ස  ටුතු   ාමි්ස, ප්රවාහන  
ක්ශෂ ත්ර  දිුතණු  ා්ස   ටුතු  කිරීම පිළිබඳවාත් ගරු අර්ුන  

ාණු ංග අමහතයු මහටත්, ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය 

අමහතයු මහටත්, අමහතයහං ශේ ශ්  ම්ු මහටත් මශේ ව්ු ති  පුද 
 ා වාහ. 

අද  හා  වභහ අවාව්ථහශේ ිලවාහද ට ගැශ   ශම් ාශට් 

ආර්ක  ට දැවාැ්සත  ක්ති ක් ශද  අමහතයහං  ශද  භහාවා 
 ටුතු   ා  ගරු අමහතයු ම්සලහට, ශම් ාශට් ් තහවා 

බලහශපොශාොත්ු  වා  දි හ ති ට එම අමහතයහං  ශග   ්ස  
අවා ය  ක්ති  නහ ජධර්  ලැශබ්වාහත් පතමි්ස, මශේ  ථහවා 

අවාව්ස  ා වාහ.  ව්ු තිත්. 

 

[අ.භහ. 1.30] 
 

 ු කනක කහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්සශව වාහ 

අමහතයහං  , වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  වන දක්ෂිණ වංවාර්ධ  

අමහතයහං   කි   ඉතහම වාැදගත් අමහතයහං  ශදශක් වාැ  ශීර්ෂ 

පිළිබඳවාත් අද අප වහ ච්කහ  ා්සශ්ස. එම ිලවාහද ට වම්බ්සධ 

ශවා්ස  අවාව්ථහවාක් ලැබීම පිළිබඳවා මම වු ව, ශවා වාහ. 

ප්රවාහන  අමහතයහං   ශම් ාටට පමණක් ශ ොශවාත්, 

ිලශ  ෂශ ්සම ශලෝ  ආර්ක  ටත් ඉතහ වාැදගත් වා  

අමහතයහං  ක්. ශමම අමහතයහං ශේ එදිශ දහ වාැඩ ටුතු  

ශ රුණත්, අමහතයහං   නහ ඒ  ටශත් තිශබ  ආ ත  අතා 

අ්සතර් වම්බ්සධතහවාක් ශ ොමැතිවීම  නිවහ ගැටලු ාහශි  ට 

මුහුණ දී තිශබ වාහ. ඒ ගැටලු පිළිබඳවා වහ ච්කහ  ා්ස  තමත් මහ 

බලහශපොශාොත්ු  ශවා්සශ්ස. ඊට ප්රථම, මම රැකි හවා  ළ ිවිල්  

ුවවා්ස ශව වාහ අමහතයහං   පිළිබඳවාත් වාච  කීප ක්  ථහ  ා්ස  

මම බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. 

ගරු ඇමතිු මනි, ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ඇු ශළ  නැම ශවාලහශේම 

වංවාර්ධ  ක් ිවරු ශවා වාහ. එම නිවහ ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ඇු ශළ  

 ම්  ම් ප්ර ්  මු  ශවාලහ තිශබ වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම මගී්සට  ම් 

 ම් අවාහිාතහ ඇති වී තිශබ වාහ.  ඒ පිළිබඳවා ශවො හ බලහ, ඒවාහ 

වාැළැක්වීමට පි වාා ග්ස   කි හ මම ඉ් ලහ ිවටි වාහ. ඊළඟට,  

ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ අමහතයහං   වන ශ්රීල්ස ්ස ුවවා්ස වමහගම 

ශවා  ශවා ම තිබීම නිවහත්  ගැටලු කීප ක් මු  ශවාලහ තිශබවාහ. 

ඔබු මහ ඒ ගැ  ප්රහශ ෝගි වා ද්ස වාහ ඇති. ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොශළ දීත් ඒ  ඒ ආ හාශ ්සම ිවරු වා වාහ.  

ගරු අමහතයු මනි, ශමම අමහතයහං   ගැ   ථහ  ාීදී අපට 

ඉ් ල්ස  තිශබ්සශ්ස එ  ශද ත්. අශු ාශට් තිශබ  වම්පත් ටි  

රැ  ග්ස . ඒ  හර්   ඉව,  ා්ස  පුළුවා්ස අමහතයවාාශ ක් 

නැටි ට, අපි ඔබු මහ දකි වාහ. ශමො ද, ඔබු මහ වාාහ  භහා 

අමහතයවාා හ වා ශ ්ස  ටුතු   ළ  හලශේ වාාහ  ිලකුණාණ්ස  

 ටුතු  ිවරු ශවාීදි, ඔබු මහ ඊට එශාහිවා  ටුතු   ළ ආ හා  අපි 

දැක් හ. ඒ වාහශේ ගරු ඇමතිු මනි, මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ 

ිලකුණාණ්ස ,  ැත් ම් එ  ශපෞීගලී ාණ  කිරීම වඳනහ  ටුතු  

 ා  එ   වාත්වා්ස  පුළුවා්ස  ම්, ඔබු මහ ශ්ර ෂ්ස 

අමහතයවාාශ ක් බවාට පත් ශවාත්. ඇත්තටම මත්තල ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළට ආශ ෝ්  ශවා ම ශගශ ්ස  අවා යතහවාක්  ැනැ. 

අශු ාශට් තිශබ  වම්පත්වාලි්ස -ිලශ  ෂශ ්ස ශ්රීල්ස ්ස ුවවා්ස 

වමහගම මින්සම- එහි වාැඩ  ටුතු  ාහශි ක් ආාම්භ  ා්ස  

පුළුවා්ස. අපිට,  ඩත්ු  -MRO- ශව වාහවාක් ආාම්භ  ා්ස  

පුළුවා්ස. ඒ ට ශවා ම ආශ ෝ්  ක් අවා ය  ැනැ. ුතශාෝපහ 

වංගමශේ EASA Part - 145  කි   licence එ  ලැියලහ තිශබ  

ශ්රීල්ස ්ස ුවවා්ස වමහගමට ඒ  ඩත්ු  ශව වාහවා මත්තල ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොශළ  ඉතහම පනසුශවා්ස ආාම්භ  ා්ස  පුළුවා්ස. ඒ 

වාහශේ  හාණහ ාහශි ක් තිශබ වාහ. මම ඒවාහ පිළිබඳවා දීර් වා  ථහ 

 ා්සශ්ස  ැනැ.  

ගරු ඇමතිු මනි, මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ිලකුණාණ්ස  නද  

එ ට එ  ශන ු වාක් තමත්, එ  ලහභ ලැණුශේ  ැනැ  කි   

 හාණ . ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ශලෝ ශේ අලුශත්ස නදපු 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළවාල වාවාක් ඇු ළතදී මගී්ස හුවාමහරු වූ 

වංතයහවා දැක්ශවා  ප්රව්තහා ක් මහ ළඟ තිශබ වාහ. මම එ  

සභා ත*  ා වාහ. 

එම ප්රව්තහා ට අනුවා, පසුගි   හල  ු ළ පළමු අවුරුීද ඇු ළතදී 

මගී්ස වාැඩිම ප්රමහණ ක් ගම්ස  ළ ුවවා්ස ශතොව,ශපොළවා්  අතිප්ස 

මත්තල ුවවා්සශතොව,පළ ශදවා  ව්ථහ ශේ ඉ්ස වාහ. ඒ අනුවා, 

වාවාක් ඇු ළතදී මගී්ස 39,272ක් ගම්ස  ා තිශබ වාහ. ඊට වාඩහ 

මගී්ස ප්රමහණ ක් ගම්ස  ා තිශබ්සශ්ස, Heathrow Airport 

එශ නුත්. ඒ, එ  ආාම්භ  ළ වාර්ෂශේත්. වහමහ යශ ්ස ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළක් ආාම්භ  ාලහ,  ඒ  ඒ ාශට් එ ම ්හතය්සතා 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ බවාට පත් වුශණොත්, එ  ඊළඟ දවාශව  ඉඳලහ 

වහර්ථ  ශවා වාහ.  මුත්, ශම  ශදවාැනි ්හතය්සතා ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ වා ශ ්ස ආාම්භ  ළ නිවහ, එ  අවුරුීදකි්ස,  

අවුරුරු ශද කි්ස ශනෝ ු  කි්ස වහර්ථ  ශවා්සශ්ස  ැනැ. ඒ වඳනහ 

වාැඩ පිළිශවාළක් තිශබ්ස  ඕ ෑ. ශම් ා්  බල ට පැමිණි දවාශව  

ඉඳලහ වී ටි  ශග ැත්, ගබඩහ  ාලහ මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ  

ිලකුණාණ  තත්ත්වා ටම තමත් ශග  ගිශේ. ඒ නිවහ තමත්, ශම් 

තත්ත්වා ට එම ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ පත් ශවාලහ තිශබ්සශ්ස. ගරු 

අමහතයු මනි, ඒ පිළිබඳවා ශවො හ බලහ අවා ය පි වාා ග්ස . 

ශම්  අශු ාශට් වම්පතක්. අපට ශ ොශවාත්, අ හගත දරුවා්සට 

තිශබ  ශම් වම්පත  ැති ශවා  තැ ට  ටුතු   ා්ස  එපහ  

කි හ ශම් අවාව්ථහශේදී මම ඔබු මහශග්ස ඉ් ලහ ිවටි වාහ.   

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ප්රවාහන  අමහතයහං   ගැ  

 ථහ  ාීදි ශම්ස  ශම්  හාණ ක් කිවා ුතු ත්. එ  එ   හල ට 

ආණ්ඩුවා ු ළ අමහතයවාරු ශවා ව් ශවා වාහ. ඊළඟට ආණ්ඩු ශවා ව් 

ශවා වාහ. එතශ ොට එ  එ   හලවාලදී ශ ොශ කුණාත් ප්රතිපත්ති 

තමත් ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර  ශවානුශවා්ස ක්රි හත්ම  ශවා්සශ්ස. 

ප්රවාහන   ශවානුශවා්ස ව්කා ප්රතිපත්ති ක්  ැනැ. 1972දීත්,  

2009දීත්  ැිය ට් මණ්ඩල ට ප්රවාහන  ප්රතිපත්ති ක් ඉදිිපපත්  ා 

තිශබ වාහ.  මුත් ඒ ප්රතිපත්ති පහර්ලිශම්්සු වාට ඉදිිපපත්  ාලහ 

නිිව හ හාවා ක්රි හත්ම  වුශණ්  ැනැ.  වැබැිල්සම අශු ාටට, 

1999 2000 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පහර්ලිශම්්සු වා 

ාශට් අ හගත ට ගැළශප  ආ හාශේ ප්රවාහන  ප්රතිපත්ති ක් 

ශගොඩ ැින  ුතු ත් කි හ පසුගි   හලශේදී ආංශි  අධීක්ෂණ 

 හා  වභහශේදී අපි   ථහ  ළහ. අපි ඒ මතශේ ඉඳශග  ඒ පැමිණි 

නිලධහිප්ස ිව ලුශද හම ඒ වඳනහ වම්බ්සධ  ා ගත්තහ. ඒ වඳනහ 

ාහ්ය අං   වාහශේම, ශපෞීගලි  අං ශේ වාෘත් ම ශේදි්ස ඇු ළු 

ිව ලුම අං  -වාෘත් ම  වමිති,  ර්මහ්සත ක්ශෂ ත්රශේ නි ැශල  

අ , වායහපහිප  ්ස   හදී ිව ලුශද හම- වම්බ්සධ  ාශග  

 ටුතු   ා්ස   කි හ අපි ඉ් ලහ ිවටි හ. ඒ ඉ් ලීම 

වම්බ්සධශ ්ස  ටුතු   ාලහ, ශ ව,ම්පතක් නදලහ තිශබ  

අවාව්ථහවා  තමත් ආංශි  අධීක්ෂණ  හා  වභහ අද  ැති ශවාලහ 

තිශබ්සශ්ස.  

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ශම් ක්ශෂ ත්රශේ මහ දකි  තවාත් 

ගැටලු කිහිප ක් පිළිබඳවා ඊළඟට මහ   ථහ  ා්ස   ැමැතිත්. අද 

ප්රවාහන  පීධතිශේ ප්රධහ ම අභිශ ෝග  තමත්, නිරුපද්රිතතහශවා; 

එශනමත්  ැත් ම්, safety කි   එ . අද ශලෝ ශේ ශවා ත් 

ාටවාලට වාඩහ අශු ාශට් මහර්ග අ ු රු වාැඩි වී තිශබ වාහ. මහර්ග 

අ ු රුවාලි්ස දවාව ට නත් අටශදශ ක් මි    වාහ.  ැත් ම්, 

ශ ොශ කුණාත් ිලධිශේ අ ු රුවාලට ලක් ශවා වාහ. අපි ශම් ගැ  

ශනො හ බල්ස  ඕ ෑ. ිප ැරුා්සට අවා ය නිිව පුහුණුවා ලබහ දීම, 

නීතයනුූලලවා  ටුතු  කිරීම නහ ඔවු්සශේ ිල     හදී  රුණු 

පිළිබඳවා අපට  ැවාත  ැවාත වල හ බල්ස  ිවරු ශවා වාහ.  

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ඊළඟ  හාණ  තමත්, පිපවා 

දූෂණ . පසුගි  දි වාල අපි  මහධය ු ළි්ස දැක් හ, ශපොලීිව   බ්ද 

දූෂණ  වම්බ්සධශ ්ස  ටුතු   ා  ආ හා .  බ්ද දූෂණ , 

වාහුත දූෂණ    හදී ිව ් ලක් ගැ ම අපි ශවො හ බල්ස  ඕ ෑ. 

ශලෝ ශේ ප්රවාහන   ටුතු  දිුතණු ශවාීදි, ඒ ප්රවාහන   භහිලත 

 ා  අ ටත් අප  ම්  ම් පනසු ම් වලව්ස  ඕ ෑ. වහමහ ය 

මගී්ස වඳනහ පමණක් ශ ොශවාත්, ආබහධිත ්ස වන වාැඩිහිටි ්ස 

ශවානුශවානුත් ඒ පනසු ම් ලබහ දීශම් වාැඩ පිළිශවාළක් අප 

ක්රි හත්ම   ා්ස  ඕ ෑ. අ හගතශේදී වංවාර්ධ   වා  වෑම 

අං  ක් ශවානුශවා්සම එවාැනි වාැඩ පිළිශවාළක් ක්රි හත්ම  කිරීම 

වාැදගත් ශවා වාහ.  

ඊළඟට තිශබ  ශලොකුණාම ගැටලුවා තමත්, ප්රවාහන  පීධතිශේ 

වම්බ්සධතහවාක්  ැති ම. Integrated transport system එ ක් 

 ැනැ, ගරු ඇමතිු මනි. එ  එක්ශ  හ එ  එ  ප්රවාහන  මහධය 

භහිලත  ා වාහ. ුවවානි්ස ඇිල් ලහ තම්සශේ ශපෞීගලි  

වාහන ශ ්ස   වාහ මිවක්, පනසු ම් වහිත, නිප හ හා බව ්

ශව වාහවාක්  ැනැ. අශු ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ දක්වාහම  රුම්ිප  මහර්ග  

තිශබ වාහ.  මුත් මගී්ස වන ිලශීශි  ්ස ප්රවාහන    ා්ස  

ඒශ ්ස නිිව ප්රශ ෝ්  ක් ග්සශ්ස  ැනැ. වමනා අ  වාැඩ ඇිපලහ 

රුම්ිපශ ්ස ශගදා   වාහ. එශනම ගිහි්ස තම්සශේ  ගාශ ්ස 

බැව්වහට පසුවා ඔවු්සට එතැ  ිවට  හමට බව් ශව වාහවාක්  ැනැ.  

ිලශ  ෂශ ්සම බව් ශව වාහවා දිනහ බැලුවාහම, ශපෞීගලි  වන 

ා්ශේ බව් -CTB- ඒ හබීධ  හලවටන ක් අනුවා ධහවා   

 ා්ස   ටුතු   ා තිශබ  බවාක් ශපශ  වාහ.  මුත්, එ  

වහර්ථ  ශවාලහ  ැනැ. ඇත්තටම ඒ හබීධ  හලවටන ක් අනුවා 

බව් ධහවා   ක්රි හත්ම   ළහ  ම් ශනොඳත්. එම ප්රවාහන  පනසු ම් 

වෑම ප්රශී   ටම  නැම අවාව්ථහවා දීම ලබහ දීමට  ටුතු   ළ 

ුතු  වා වාහ. ඒ  ටුතත්ත එ  පහාටම  ා්ස  බැනැ.  මුත්, ශම් 

අං  දිුතණු ශවා ශ ොට ඒ වඳනහ නැකි හවා තිශබ වාහ.  

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, අපට නිිව හ හා, ිල ්වාවනී  

ශව වාහවාක් ශපොරු ප්රවාහන  ශව වාශ ්ස වප ්සශ්ස  ැනැ; 

ුවණහත්ම  ශව වාහවාක් ලබහ ශද්සශ්ස  ැනැ. අපි නිරුපද්රිතතහවා 

ගැ   ථහ  ළහ. වමනා අවාව්ථහවාලදී පනසු ම් තිශබ  බව් 

ාථවාල ගිශ ොත්, ඒ පුීගල හට දාහ ග්ස  බැිප ිලධි ට ගහව්ු වාක් 

ශගවා්ස  ශවා වාහ. ශම් වමනා අ  ආචහාශීලීවා  ථහ  ා්සශ්ස 

 ැනැ.  ලට ශේලහවාට ප්රවාහන  වම්බ්සධතහවාක් ශද්සශ්ස  ැනැ. 

ගරු අමහතයු මනි, තදබදශ ්ස ශතොාවා, පනසු ම් වහිත 

ුවණහත්ම  ප්රවාහන  ශව වාහවාක් ලබහ ශද වාහ  ම්, 

ශබොශනෝශදශ ක් එම ප්රවාහන  ශව වා ට වම්බ්සධ ශවාත්.   

ප්රවාහන  ශව වාහවා කිේවාහම, බව් නහ රුම්ිප  ඇු ළු ශපෞීගලි  

ශව වාහවා්ස ගැ  පමණත් අපි  ථහ  ා්සශ්ස.  මුත්, ශ ොළස 

 ගා  ු ළ වාහශේම ගම්පන, මීගමුවා පැතිවාල ශමෝටර් ශ ොවා  

ප්රවාහන   - non-motorized transportation තිශබ වාහ.  

ිලශ  ෂශ ්ස පසු ගි  ආණ්ඩුවා  හලශේදී ඇළ මහර්ග නානහ 

ප්රවාහන  පීධති ක් භහිලත කිරීමට වැලසුම් ක්රි හත්ම  වුණහ.  මම 

ද්සශ්ස  ැනැ, ඒ   ැවාු ශණ් ඇත් කි හ.  ඒ ආ හා ට ඇළ 

මහර්ග නානහ ප්රවාහන  පීධති ක් භහිලත  ා්ස  පුළුවා්ස  ම් ඒ  

ඉතහම වාැදගත් ශවා වාහ, ිලශ  ෂශ ්ස ශ ොළස තිශබ  තදබද  

අඩු  ාග්ස .  

ශවා ත් ාටවාලට ගි හම තිශබ වාහ වාහශේ අඩුම තාමි්ස 

තදහව්ස  ප්රශී වාල, තදබද  තිශබ  ප්රශී වාල වාහශේම 

 හගිප  ප්රශී වාල ගම්ස  ා්ස , වාැඩ  ටුතු   ාග්ස   

බත්ිව ්  ශව වාහවාක් ලබහ ශද්ස  පුළුවා්ස  ම් වාැදගත් ශවා වාහ. 

ශම්වාහ ශලොකුණා ආශ ෝ්  ශ ොශවාත්.  ා්ස  පුළුවා්ස ශීවා් . ඒ  

ක්රි හත්ම   ා්ස  පුළුවා්ස  ම් ඉතහම වාැදගත්.  

අද ඩිජිට්  ාණ  ගැ   ථහ  ා වාහ.  මුත්, ශපෞීගලි  

ප්රවාහන  ට වන ා්ශේ ප්රවාහන  ශව වාහවා්සට ශතොාු රු 

තහක්ෂණ  භහිලත වීම ඉතහම අඩුත්. නුවාා ඉඳලහ රුම්ිපශේ 

ශ ොළසට එ  ශ  හට Internet එශ ්ස book  ා ටි ට් එ  

ග්ස  පුළුවා්ස  ම් ඒ  වාැදගත් ශවා වාහ. එතැ  ඉඳලහ අශ ක් 

තැ්සවාලට   ශ ොටත් පිපගණ ශ ්ස -ශ ොම්පිුතටර්  එශ ්ස- 

book  ා්ස  පුළුවා්ස  ම් ඒ  වාැදගත් ශවා වාහ. ප්රතිපත්ති ක් 

නද ශ ොට ශම් ිව ් ල  පිළිබඳවාම ශනො හ බල්ස  ඕ ෑ. ශම්  

එ  වාතහවාටම මුළු ාශට්ම ක්රි හත්ම   ා්ස  බැිප වුණත්, ශම්   

pilot project එ ක් නැටි ට ක්රි හත්ම   ා්ස  නැකි වා්සශ්ස 

ශ ොශනොමද කි   එ  ශනො හ බල්ස  ඕ ෑ.  

අපි ශ ොදකි   හාණහවාක් තමත් දරුවා්සට වන  හ්සතහවා්සට 

ප්රවාහන  ශව වාහශේදී ිවරු ශවා  හිංව  ්ස. ඒ පිළිබඳවාත් ශනො හ 

බල්ස  ඕ ෑ. ඒ පිළිබඳවා වාැඩ  ටුතු  ක්රි හත්ම  කිරීම වාැදගත්. 

මම දැක් හ එදහ  හ්සතහ දි ශේදී පමණක්  හ්සතහවා්සට ශවා ම 

ශ ෝච්චි ශපට්ටි ක් ශවා්ස  ා තිණුණ බවා.  මුත්, ඒ  එතැනි්ස 

 ැවාතිලහ බැනැ. ශමො ද, ඊළඟ දවාශව  ඉඳලහ  ැවාතත් 

ශ ොශ කුණාත් ගැටලුවාලට මුහුණ ශද වාහ.  

අද ශබොශනෝ ශදශ කුණා ශපොරු ප්රවාහන   භහිලත  ා්සශ්ස 

 ැනැ. ඒ ට එ  ශන ු වාක් තමත් අද මධයම ප්සති  වාැඩි ශවාලහ 

තිබීම. එතශ ොට ඒ මධයම ප්සති  බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ, 

තම්සශේම කි හ වාහන  ක් ග්ස ; තම්සශේම කි හ වාහන    

වාැඩට  ්ස , ශගදා  ්ස . ඉති්ස ශම් ු ළි්ස ශ ොළස වන 

අශ ක්  හගිප  ප්රශී වාල වාහන  තදබද  වාැඩි ශවා වාහ. ඒ නිවහ 

අපි ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා ට මීට වාඩහ පනසු ම් ලබහ දී 

ුවණහත්ම භහවාශ ්ස,  ලට ශේලහවාට  හර් ක්ෂමවාත් - 

 
 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද ක් තිශබ වාහ. 
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 ු කනක කහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, මට ගරු දිශ්සෂ් ුවණවාර්ධ  

ම්සත්රීු මහශේ ශේලහවාත් තිශබ වාහ.  

ශම් ිව ් ල ශදව බැලුවාහම, බව ් ප්රවාහන   වාහශේම රුම්ිප  

ප්රවාහන  ත් ඉතහම වාැදගත් කි  ාහත් මම හිත්සශ්ස. මෑත 

 හලශේදී රුම්ිප  ශව වාහවා  ඩත්ු  කිරීම වඳනහ අලුත් රුම්ිප  

එ්සජි්ස අාශග , රුම්ිප  මැදිිප අාශග   ටුතු   ා තිශබ වාහ.  

 මුත්,  නූත  තහක්ෂණි  දිුතණුවාත් වමඟ අපි එ  දිුතණු  ා 

 ැනැ කි හත් මට හිශත්සශ්ස. ිලශ  ෂශ ්ස ශම්  මගී ප්රවාහන  ට 

පමණක් ශ ොවා  භහණ්ඩ ප්රවාහන  ටත් ඉතහ වාැදගත්. එමින්ස 

 හල ත් ඉතිිප ශවා වාහ. උදහනාණ ක් ිලධි ට  ෑග් ල 

දිව්ත්රික් ශේ අශු ා කක්   ප්රශී ශේ ිවට ශ ොළසට  එ්ස  අපි 

වාහන  ක් පහිලච්චි  ා වාහ  ම් පැ  ශද නමහා ට, ු   ට 

වාැඩි ශේලහවාක් ගත ශවා වාහ.   මුත්, රුම්ිපශ ්ස එ වාහ  ම් පැ  

ශද නමහශා්ස  එ්ස  පුළුවා්ස.   

රුම්ිප  ප්රවාහන   ඉතහමත් වාැදගත්. අ ු රු පැත්ත බැලුවාහම, 

අ ු රුත් අඩුත්. ිලශ  ෂශ ්සම මහර්ග ශවා  ශවා ම ඉදිකිරීශම්, 

 ඩත්ු  කිරීශම් අවා යතහවා තිශබ වාහ.  මුත්, මහර්ග ඉදිකිරීම, 

highways වෑදීම වාැනි ිව ් ල ට වාහශේ ශලොකුණා මුදලක් 

ආශ ෝ්   කිරීශම් අවා යතහවාක්  ැනැ. ිලශ  ෂශ ්සම රුම්ිප  

ශව වාහවා දිුතණු  ා්ස   ටුතු  කිරීම, ඒ වාහශේම රුම්ිප  ශව වාහවාට 

වාැඩි පනසු ම් ලබහ දීමට  ටුතු  කිරීම ු ළි්ස වාැඩි මගී්ස 

වංතයහවාක් එ  ප්රශ ෝ්  ට ගනීිල කි හ මම හිත වාහ.   

ඉ්සධ  පහිලච්චි  ශ ොශනොමද ශ ශා්සශ්ස කි  ාහ මම 

වහමහ යශ ්ස ගණ්ස නදලහ බැලුවාහ. ඉ්සධ  භහිලතශේදී, අඩුම 

තාමි්ස මගී්ස නතාශදශ ක්    වාහන   ට එ  මගිශ කුණාට 

කිශලෝමීටා ක්  ්ස  රුපි ්  2.50ක් ිලතා   වාහ. බව් ාථ  ට 

එ  මගිශ ක් ශවානුශවා්ස වත 50ක් ිලතා   වාහ.  මුත්, 

රුම්ිප  ට වාැ  වා්සශ්ස වත 10ක් පමණත්. ශම  ගණ    ාීදී 

අපි වාහන ශේ ක්ෂ වීම්,  ඩත්ු  කිරීම් වාහශේම අලුත්වාැඩි හ 

 ටුතු  වාැනි ිල දම් කිිවවාක් ගණ    ශළ   ැනැ.  

රුම්ිප  ප්රවාහන   මින්ස එ  පැත්තකි්ස අශු ආර්ක  ට 

පනසුවාක් ලබහ ශද වාහ. අශ ක් පැත්ශත්ස බැලුවාහම, ශම් ශව වාහවා 

දිුතණු  ා්ස ට ශලොකුණා ආශ ෝ්  අවා යතහවාක්  ැනැ. ශලොකුණා 

ආශ ෝ්   ා්සශ්ස  ැතිවා ශමම ශව වාහශේ පනසු ම් වාැඩි  ා, 

වාැඩි රුම්ිප  ප්රමහණ ක් ගම්ස  ා්ස  අවාව්ථහවා ලබහ ශද්ස ට 

ඕ ෑ. ඒවාහ ශවානුශවා්ස  ම් ආශ ෝ්  ක්  ා්ස  ිවරු ශවාත්. 

 මුත්, එශව  කිරීම ඉතහමත්ම වාැදගත්.  

LRT එ  ගැ   ථහ  ා වාහ. ඒ ශවානුශවා්ස ශඩොලර් ියලි   

1.8  ණ  මුදලක් අාශග  තිශබ වාහ. ඒ කි ්සශ්ස, රුපි ්  

ියලි   324ක් පමණ. ශම්ශක් එ  කිශලෝමීටා  ට රුපි ්  

මිලි   18,900ක් ිල දම් ශවා වාහ. එශනම  ැත් ම්, ඇශමිප හනු 

ශඩොලර් මිලි   105ක් පමණ. දැ්ස ඒ ණ  අාශග ත් ඉවාාත්. 

එ  පැත්තකි්ස, ශම් ණ  ගැනීම නිවහ වමව්ත ාශට් ණ ට තවා 

ශ ොපමණ ප්රමහණ ක් එ ු  ශවා වාහද කි හ බැලි  ුතු ත්. ිල හල 

ප්රමහණ ක් එ ු  ශවා වාහ  ම්  ප්රති ත  ිව  ට 10කි්ස, 15කි්ස 

ඉනළට   වාහ  ම්, ඒ ණ  ගැනීම ු ළ වාැදගත් මක් තිශබ වාහද? 

ශම් වායහපෘති  ශ ොළස  ගාශේ ඉඳලහ බත්තාමු් ල දක්වාහ 

පමණත් ක්රි හත්ම  වා්සශ්ස. ශම  වමව්ත ාශට් ප්රවාහන  

පීධති ට ශලොකුණා පනසුවාක් ලබහ ශද්සශ්ස  ැනැ. ශමවාැනි 

ආ හාශේ ශලොකුණා ආශ ෝ්  ක්  ා අවාව්ස වුණහට පසුවා 

මගි හට ශ ොපමණ මිලක් ශගවා්ස  ශවාත්ද කි ්ස  බැනැ. 

ශම්ශක් ටි ට් එ ක් ග්ස  ගි හම දාහග්ස  බැිප මිලක් ශවා්ස  

පුළුවා්ස. එශනම  ැත් ම්, නැමශද හටම එ  භහිලත  ා්ස  

පුළුවා්ස ආ හා ට ා්   ටුතු   ා වාහ  ම්, ඒ ශවානුශවා්ස 

වන  ක් ලබහ දීම  ළ ුතු  වා වාහ. රුපි ්  1,000ක් දීලහ ග්ස හ 

ටි ට්  එ ට රුපි ්  500ක් වාත් ා්ශ ්ස වාැ   ා්ස  ශවාත්. 

ඒ  නිවහ ඇත්තටම ශම  ශම් අවාව්ථහශේදී අශු ාටට ගැළශප ම 

ශීද කි   එ  අපි වල හ බැලි  ුතු ත්.  

ශම් ආණ්ඩුවා 2015 බල ට පත් වුණහට පසුවා ශම් 

ආ හාශ ්සම ශදමටශගොඩ ඉඳලහ බත්තාමු් ලට එ්ස  CECB 

එශ ්ස   යතහ අධය   ක්  ා, ඒශක් BOQ එ ත් නදලහ 

තිණුණහ. ඒ ශවානුශවා්ස වාැ  වා  මුදල වන ශම් වායහපෘති ට වාැ  

වා  මුදල වංව්සද    ාීදී, ඉතහමත් ිල හල මුදලක්  ිව  

ගණ   වාැඩි මුදලක්. ිලශ  ෂශ ්සම, එ  පැත්තකි්ස අශු 

ශීශී  ඉංජිශ්සරුවා්සට නිර්මහණ   ා්ස  අවාව්ථහවාක් 

තිශබ වාහ. අශු ඉංජිශ්සරුවා්සට නැකි හවාක් තිශබ වාහ කි හ ඒ 

අ  කි හ තිශබ වාහ. එශනම කි හ තිිය දීත්, ශම් ආ හා ට 

ඇශමිප හනු ශඩොලර් ියලි   1.8ක් වාැඩිපුා ශගවාලහ, ඒ තාම් 

ශලොකුණා ණ ක් ශගවාලහ, අපි අශු වැබෑ අවා යතහවාද ඉෂ්ට 

 ා්සශ්ස කි    හාණ  අපි  ් ප හ  ා බැලි  ුතු ත්. 

ිලශ  ෂශ ්සම රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වා ගැ   ථහ  ාීදී ශම් 

 හාණ ක් කි ්ස  ඕ ෑ.  රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු ශේ අශු ාශට් 

ඉංජිශ්සරුශවාෝ ිවටි වාහ. ඒ ඉංජිශ්සරුවා්සට අවාව්ථහවාක් ලබහ 

ශ ොදීම පිළිබඳවාත් අපි   ගහව,වාට පත් ශවා වාහ.  ිලශ  ෂශ ්සම  

මහතා, ශබලිඅත්ත රුම්ිප  මහර්ගශේ වංඥහ පීධති  ගැ  ශබොශනෝ 

 හල ක් අපි  ථහ  ළහ.  

රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු ශේ ශීශී  ඉංජි ශ්සරුශවාෝ ශම  

ඇව්තශම්්සු   ාලහ තිණුශණ් රුපි ්  මිලි   200 ටත්.  මුත් 

ශට්සඩර්  ැඳවීමකි්ස ශතොාවා රුපි ්  මිලි   2,200 ට චී  

වමහගම ට ලබහ රු්ස හ. ඒ රුම්ිප  මහර්ග  නදපු චී  වමහගමටමත් 

එ  ලබහ රු්සශ්ස. ඒ පිළිබඳවා අපි ශම් පහර්ලිශම්්සු ශේ ප්ර ්  

ඇහුවාහ;  ථහ  ළහ.  මුත් අපට කිිවම පිළිු ාක් ලැණුශණ්  ැනැ. 

ඒ  අද ක්රි හත්ම  ශවා වාහ  කි ලහ තමත් කි ්සශ්ස. 

ඊළඟ  හාණ  තමත්, කුණාරුණෑගල - ද ක් ල - නබාණ රුම්ිප  

මහර්ග . ඒ වඳනහ ශඩොලර් මිලි   1,000ක් වාැ  වා වාහ  කි  වාහ. 

ශමවාැනි ිල හල මුද්  ප්රමහණ ක් ිල දම්  ා්සශ්ස ශ ොශනොමද? 

ශීශී  ඉංජිශ්සරුවා්සශේ වාහර්තහවාක් ව ව්  ාලහ, ඒ 

ඉංජිශ්සරුවා්සට අවාව්ථහවා ලබහ ශද්ස  කි හ ඉ් ලීමක්  ළහ. 

 මුත් ඒ ත් චී  ණ ට ශට්සඩර්  ැඳවීමකි්ස ශතොාවා ලබහදීලහ 

තිශබ වාහ. ශීශී   ර්මහ්සත   ඟහ ිවව,වා්ස  ඕ ෑ  කි ලහ 

ශී පහල ඥ ශ ෝ  ථහ  ා වාහ.  මුත් ශීශී   ර්මහ්සත   ඟහ 

ිවව,වා්සශ්ස ශ ොශනොමද, අශු ශීශී  ඉංජිශ්සරුවා්සට අවාව්ථහවාක් 

ලබහ ශද්සශ්ස  ැු වා.  

ගරු නි ශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, රැකි හ දවලක්ෂ ක් ගැ   ථහ 

 ා වාහ. අපට රැකි හ දවලක්ෂ ක් නද්ස  පුළුවා්ස ශනොඳම 

අවාව්ථහවා තමත්, ශම් ආ හාශ ්ස අශු ශීශී  ඉංජිශ්සරුවා්සට 

අවාව්ථහවා ලබහදීම. ඒ ු ළි්ස  හර්මි  ශි් පී්සට රැකි හ අවාව්ථහ 

ලැශබ වාහ. එපමණක් ශ ොශවාත්.  ම් රුවා්සට පවාහ රැකි හ 

අවාව්ථහ ලැශබ වාහ.  මුත් එශනම  ශළ   ැනැ. මහි්සද ා්පක්ෂ 

මැතිු මහශේ  හලශේදී කිේවාහ, "ශම් ාට චී  ශ ොලනි ක් බවාට 

පත් ා වාහ. ණ  ග්ස වාහ. වංවාර්ධ    ා වාහ  කි ලහ 

අ වා ය ශීවා්  තමත්  ා්සශ්ස" කි ලහ.  මුත් අද ඒශක් 

ශවා වක් ශවාලහ  ැනැ. ඊටත් වාඩහ වාැඩි මුදල ට, වාැඩි ශපොලි  ට 

අද ශම් ිව ් ලම ක්රි හත්ම  ශවා වාහ.  

අනික්  හාණ  තමත්, මනවා - අනුාහධපුා  - වාවුනි හවා රුම්ිප  

මහර්ග . ශම  ඉ්සදි හනු ණ  ක්රම ක්  ටශත් මිලි   90 ට - 

2003 2004 



පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, මහතා - ශබලිඅත්ත රුම්ිප  මහර්ගශේ 

කිශලෝමීටර් 26.3ක් වඳනහ ශඩොලර් මිලි   278 ට තමත් පසුගි  

ආණ්ඩුවා  හලශේ දීලහ තිශබ්සශ්ස. ඒ අනුවා එ  කිශලෝමීටා ක් 

වඳනහ ශඩොලර් මිලි   10 ට වාඩහ වාැඩි ශවා වාහ. ඒ කි ්සශ්ස, 

රුපි ්  ශ ෝටි 150ක් ිලතා ශවා වාහ. 

 
 ු කනක කහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 ැනැ,  ැනැ.  ඒ, වංඥහ පීධති . 

 
 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 ැනැ,  ැනැ. වංඥහ පීධති ත් එක් . 

 
 ු කනක කහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඔබු මහට මත   ැු වා ඇති, අපි  ථහ  ාීදී ඔබු මහ - 

 
 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

2013 අශගෝව්ු  මහවශේ තමත් පට්සශග  තිශබ්සශ්ස. 

 
 ු කනක කහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඒ  රුම්ිප  මහර්ග .  මුත් වංඥහ පීධති  රු්සශ්ස 2017 දීත්. 

ඒ  ටුතත්ත  වාත්වා්ස  කි ලහ අපි ඒ දවාව්වාල නිම්  ිවිපපහල ද 

ිව් වාහ ඇමතිු මහශගනුත් ඉ් ලීමක්  ළහ, ඒ වම්බ්සධශ ්ස ප්ර ්  

ඇහුවාහ. ඒ   ැවාු ශණ්  ැනැ.  

ඊළඟ  හාණ  තමත් මනවා - අනුාහධපුා  - වාවුනි හවා රුම්ිප  

මහර්ග . ඉ්සදි හනු ණ  ක්රම   ටශත් මිලි   90 ට දීලහත් 

තිශබ්සශ්ස. ඉංජිශ්සරුවා්ස දීලහ තිශබ  ඇව්තශම්්සු වා 

ඇශමිප හනු ශඩොලර් මිලි   25ක්. ඒ වාහශේම ශීශී  

ඉංජිශ්සරුශවාෝ ශමහි ිව  ට 55ක් ිව් බා ශ ොට්ස ශ ොදවාහ 

තිශබ වාහ කි  වාහ.  

එපමණක් ශ ොශවාත්. පසුගි  ා්    හලශේදී නදපු වාවුනි හවා - 

ඕම්සත රුම්ිප  මහර්ග  ගලවාහ  ැවාත නද්ස   ටුතු   ා වාහ. 

ඉංජිශ්සරුවා්ස කි හ තිශබ  ආ හා ට පැ  ට කිශලෝමීටර් 

100  ශේගශ ්ස ශම් මහර්ගශේ  ්ස  පුළුවා්ස. එශනම තිිය දී,  

ශවා ත් ාටකි්ස ණ ක් අාශග , ශම  මුළුමනි්සම ගලවාහ 

 ැවාතත් නද  එ  තවාත් ගැටලුවාක්. ණ  බා වාැඩි වා  එ  ගැ  

 ථහ  ා  ශම් ා්  ිලශ  ෂශ ්සම තවා තවාත් අශු ාටට බාක් 

වා  ශම් ආ හාශේ අ වා ය වාැඩවටන්ස ශවානුශවා්ස ණ  

ග්ස වාහ.  

ිලශ  ෂශ ්සම ශීශී   ර්මහ්සත   ඩහ වාට්ට වාහ. අශු 

රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වාට ශම් ිව ් ලක්ම  ා්ස  පුළුවා්ස 

නැකි හවා තිිය දී, දැනුම තිිය දී, එ  ශවා ත් ිලශී  වමහගම්වාලට 

ලබහ ශද්ස   ටුතු  කිරීම මහ හිත  නැටි ට වාැරැදි ක්රි හවාක්. 

අමහතයවාා හත්, ඒ වාහශේම ාහ්ය අමහතයවාා හත් නැටි ට 

ඔබු ම්සලහ ප්රවාහන  ශව වා  දිුතණු  ා්ස   ටුතු   ා්ස  

 ැමැත්ශත්ස ඉ්ස වාහ  ම්, එ ට වැබැිල්සම ආදා   ා වාහ 

 ම් ශම් දූෂණ ටි  අඩු  ා්ස   ටුතු   ශළොත් වාැදගත් 

ශවා වාහ. 

අද අශු ාශට් නද්ස ට    ්හති  ප්රතිපත්ති  ශවානුශවා්ස 

ඔබු ම්සලහ වම්බ්සධශවාලහ  ටුතු   ශළොත්, ඒ  ඉදිිප 

අ හගත ට වාැදගත් කි ලහ මම  ් ප හ  ා වාහ. එම නිවහ අපි 

ඒ ඉ් ලීම  ා වාහ. ප්රවාහන   කි ්සශ්ස අශු ාශට් ආර්ක ශේ  

ශ ොඳු  හාටි . ාට  වංවාර්ධ  ත් වමඟ ප්රවාහන  ත් දිුතණු 

ශවා්ස ට ඕ ෑ. ශම් ආණ්ඩුශේ අවාවහ  අ  වාැ  වම්බ්සධශ ්ස 

 ථහ  ා  ශම් අවාව්ථහශේ, ශම් ඉදිිප  හල  ු ළදීවාත් ප්රවාහන   

වම්්සධශ ්ස ශවො හ බලහ  ටුතු   ා්ස  කි   ඉ් ලීම 

ඔබු ම්සලහශග්ස  ාමි්ස මශේ වාච  ව්වා් ප  අවාව්ස  ා වාහ. 

ශබොශනොම ව්ු තිත්. 

 
[අ.භහ. 1.56] 
 

 ු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, වාැදගත් අමහතයහං  ශද ක් 

පිළිබඳවා  ථහ  ා්ස ට අවාව්ථහවා ලැබීම පිළිබඳවා මම වු ව, 

ශවා වාහ. ප්රධහ  වා ශ ්සම මම ශම් ාශට් ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්ර  ගැ  

 ථහ  ා්ස ට  ැමැතිත්. එහි ිලෂ  භහා අමහතයවාා හ වා්සශ්ස 

අශු හිත මිත්ර ගරු අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මහත්. ඔබු මහට ිල හල 

අභිශ ෝග ක් තිශබ වාහ, ශම් අමහතයහං ශේ  ටුතු  වහර්ථ  

 ාශග  ් තහවාට ශනොඳ ප්රවාහන  ශව වා ක් ලබහ දීම වඳනහ. අද 

ප්රවාහන  ක්ශෂ ත්රශේ වාැඩි ප්රමහණ ක්  ටුතු   ා්සශ්ස 

ශපෞීගලි  අං  ත්. ාහ්ය අං ශේ මැදිනත් වීම නිවහ තමත් 

වමබාතහවාකි්ස ශම් ශව වාහවා්ස වැලසීම ිවරු වා්සශ්ස.  මුත්, 

වමනා  හාණහ වම්බ්සධශ ්ස තවාමත් අපට වු ව, ශවා්ස ට 

පුළුවා්ස තත්ත්වා ක්  ැනැ. උදහනාණ ක් තමත් ාහත්රී ප්රවාහන  . 

ටි ක් රෑ ශවා ශ ොට ශපෞීගලි  බව් ිව ් ලම  තා ශවා වාහ. 

 හල වටනශ්ස තිණුණහ වුණත් ධහවා   ශවා්සශ්ස  ැති අවාව්ථහ 

ඕ ෑ තාම් තිශබ වාහ. ඒ වාහශේ  හාණහ පිළිබඳවා ඔබු මහශේ 

අවාධහ   ශ ොමු කිරීම අතයවා ය ශවා වාහ. 

ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, ඒ වාහශේම නිම්  ිවිපපහල ද 

ිව් වාහ මැතිු මහ වන අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහ ශම් 

අමහතයහං ශේ  ටුතු   ා   හලශේ ලංගම  ඉතහමත් ශනොඳ 

තත්ත්වා ට ශග හවාහ. ඒ  අපි පිළිග්ස ට ඕ ෑ. ඒ ශවාලහශේ මම 

 ැිය ට් මණ්ඩලශේ හිටි හ. ශම්ශක් EPF, ETF වන පහිපශතෝෂි  

ිලධි ට හිඟ මුද්  ශගවා්ස ට තිණුණහ. මම හිත  ිලධි ට 

එු ම්සලහ ශබොශනොම ාණ්ඩු  ාලහ රුපි ්  මිලි   15,000 ට 

වාැඩි මුදලක් ා්  මින්ස අාගත්තහ. එශනම  ාලහ ලංගම ට 

ශව වා ශ ෝ දහ්සශ ත්  ැතිවා, උවව්වීම් ශද්සශ ත්  ැතිවා, -අශු 

ශී පහල  අධි හිපශේ ප්ර ්  තිණුණහ, ඇත් ශව වා ශ ෝ දහ්ස  

ශද්සශ්ස  ැත්ශත් කි ලහ.- ශනොඳ තත්ත්වා  ට ශග හවාහ. දැ්ස ඒ 

තත්ත්වා  ඉව්වානහට පවාත්වාහශග   හම වන වාර්ධ    ා ගැනීම 

තමත් අශු මිත්ර අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහට පැවාිපලහ තිශබ  

 හර්  . ශම්   ා්ස   ම් දැඩි ිල  ක් වහිතවා ශම්  ටුතු  

 ළ ුතු ත්. 

ශම්  ටුතු වාලදී වාෘත් ම  වමිතිවාල අ වා ය බලපෑම්වාලි්ස 

මිදීශම් අවා යතහවා තිශබ වාහ. ඒ ශවාලහශේ මම ශ්රී ලං හ නිදනව් 

පක්ෂ ට වම්බ්සධ වාෘත් ම  වමිති එක්   ටුතු   ළහ. ඒ 

වාෘත් ම  වමිති නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ ඇමතිු මහ එක්  තානහ 

වුණහ, ඔවු්සශේ ඉ් ලීම් ඉෂ්ට  ශළ   ැති නිවහ.  මුත් අපි පව්ශව  

දැක් හ, ඒ වාෘත් ම  වමිතිවාල වමනා ඉ් ලීම් ඉෂ්ට  ළහ  ම් 

2005 2006 



2019  මහර්ු   25 

ලංගම  ශනොඳ තත්ත්වාශ ්ස පවාත්වාහශග   ්ස  බැිප ශවා  බවා. 

වාෘත් ම  වමිති එක්  වහ ච්කහ  ා්ස ට ඕ ෑ  ඒ අ වා මුණ 

ගැශන්ස ට ඕ ෑ.  මුත් ඒ අ ශේ ඉ් ලීම් පිළිබඳවා ශබොශනොම 

වැලකිලිමත් ශවා්ස  ඕ ෑ. උවව් වීම් ලබහදීම වාහශේ ශදවා් වාලදී,  

අද ඊශේ ශ ොශවාත්, ඉතිනහවශේ  ිවටම අපකීර්තිමත් තත්ත්වා ක් 

තිශබ්සශ්ස ලංගම ටත්.  ආණ්ඩු ශපාශළ ශ ොටම ලංගම  

තමත් ගන්ස  පට්ස ග්සශ්ස  ශව වා  ්සට ගනලහ, ශපොලුවාලි්ස 

ගනලහ එළි ට දහ  තත්ත්වා ්ස ඇති ශවා වාහ.  මුත්, මෑත 

 හලශේ එවාැනි තත්ත්වා ්සශේ අඩු වීමක් තිශබ වාහ. ඊළඟට, 

පට්ස ග්ස වාහ, ශී පහල  පළිගැනීම්. ඉ්ස   ට්ටි  අත්්ස 

 ා වාහ, ඒත් එක් ම උවව් වීම් ශද්ස  පට්ස ග්ස වාහ. 

ශව වා  ්සට උවව්වීම් ශද්ස  අවා යත්, නැබැත්, ඒ ට 

ක්රමශේද ක් නද්ස ට ඕ ෑ. ඒ ක්රමශේද  නදහශග  උවව්වීම් 

රු්සශ්ස  ැත් ම් ලහභදහයී මට්ටමට, ශනොඳ මට්ටමට තිශබ , ාටට 

බාක් ශ ොවුණු ශම් ලංගම ප්රවාහන  ශව වා   ැවාත ා් ට 

බාක්ශවා  තත්ත්වා ට අනිවාහර් ශ ්සම පත්ශවා වාහ.  

ගරු අමහතයු මහටත්, ාහ්ය ඇමතිු මහටත් ඒ පිළිබඳවා  ම්  ම් 

බලපෑම් ඇති, වාෘත් ම  වමිතිවාල ඉ් ලීම් ඉෂ්ට  ා්ස  කි ලහ. ඒ 

ු ළ  ම් වහධහාණ ශීවා්  තිශබ්ස ට පුළුවා්ස.  මුත්, අ වා ය 

ශීවාලුත් තිශබ වාහ. ලංගම  ු ළ එ  බව් එ ක් ශවානුශවා්ස 

ශව වා  ්ස 10ක් 12ක් පමණ  ිවටි වාහ. ශපෞීගලි  අං  ත් ශම් 

වාහශේ බව් පහල    ා වාහ. අපි ද්ස  බව් වායහපහිප  ්ස 

ිවටි වාහ, ඒ අ  ළඟ බව් 50ක් 100ක් තිශබ වාහ.  මුත් ඒ අ  

ශ ෝසශදොව්තා වන ිප ැරුරු නැරුණු ිලට ඉතහමත් සුළු පිිපවකි්ස 

ඒවාහ පහල    ා වාහ.  

 මුත් ශම් promotions ශද්ස  ගි හම, ශ ෝසශදොව්තා 

මනත්ු රු, ඒ වාහශේම රත්වාර් මනත්ු රු ඔක්ශ ෝම promotion 

අාශග  seatවාල වාහඩිශවාලහ ඉ්ස  තත්ත්වා ක් තමත් 

ශපශ ්ස ට තිශබ්සශ්ස. ශම්  අද ඊශේ ඇති වුණු තත්ත්වා ක් 

ශ ොශවාත්, අ මතශේ ඉඳලහම ඇති වුණු තත්ත්වා ක්. නැබැත්, 

පසුගි   හලශේ ඒශක්  ම් ශවා වක් තිණුණහ. එදහ නිම්  ිවිපපහල ද 

ිව් වාහ ඇමතිු මහලහ, අශ ෝක් අශබ්ිවංන නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහලහ 

පහල    ාපු  හල  ු ළ එම ක්රමශේද  ශවා ව් වුණහ. ඒශ ්ස 

බැණුම් අන්ස  ිවීධ වුණහ. අපටත් බැණුම් අන්ස  ිවීධ වුණහ. ඒ 

වාහශේම ා්ශේ ශම්සම ිලපක්ෂශේ අ ටත් අපවාහද අන්ස  ිවීධ 

වුණහ.  මුත්, ආ ත   ශනොඳට ක්රි හත්ම  වුණහ. එම නිවහ 

ඔබු මහ ශම් ආ ත   ා් ට නහ ාටට බාක් ශ ොවා  

ආ ත  ක් ිලධි ට ශනොඳ ශව වා ක් ලබහ ශද්ස , තෘුතිමත් 

ශව වා  ්ස පිිපවක් වමඟ  ටුතු   ා්ස  පසුගි   හලශේ ඒ 

අ ට ශබෝ ව් රු්ස හ. ඒ  ශනොඳත්. ලහභ ලැණුණහම ශබෝ ව ්

ග්ස  පුළුවා්ස. දැ්ස ශමතැ  මත ක් ගිශ ොත්, එ  

 ණ්ඩහ ම ට ිලතාත් promotions නම්බ ශවා්සශ්ස, එ  

 ණ්ඩහ ම ට ිලතාත් වල ්සශ්ස, එම නිවහ අපි ශමො ටද වාැඩ 

 ා්සශ්ස කි ලහ, අනික් අ  අජධර් වාත් ශවා්ස ට පුළුවා්ස. 

එතශ ොට ඒ අ  වාැඩ  ා්සශ්ස  ැනැ. ඒ අ  ශනොා ම්  ා්ස  

පට්ස ග්ස වාහ. වමනා ශවාලහවාට ඒ අ  හිතහ මතහ බව්  ඩලහ 

දම්ස  ඉඩ තිශබ වාහ   ඩහ ුප්  හරී ක්රි හ  ා්ස  ඉඩ 

තිශබ වාහ  වාර්්   ා්ස  ඉඩ තිශබ වාහ. එශනම වුශණොත්, ශම් 

ආ ත   වම්පූර්ණශ ්ස ිල හ  ශවා වාහ. ඒ පිළිබඳවා ඔබු මහ 

ිලශ  ෂශ ්සම අවාධහ   ශ ොමු කිරීම අතයවා ය ශවා වාහ. ඒ 

වාහශේම ඔබු මහශේ අමහතයහං    ටශත් තිශබ  ආ ත  

තිශබ වාහ. 

 
 ු නිකයෝජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Hesha Withanage will now 

take the Chair. 

අනතුුව  ු නිකයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනකයන් 
ඉවත් වුකයන්,  ු කහේෂා විතානකග් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக   

அவர்கள்  தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. HESHA WITHANAGE  took the Chair. 

 
 ු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහශේ අමහතයහං    ටශත් Motor 

Traffic Department එ  වාහශේ ආ ත  තිශබ වාහ. ඒවාහ 

වම්බ්සධශ ්ස තිශබ  තත්ත්වා  ඒ තාම් ශනොඳ  ැනැ. ඒ ත් අද 

ඊශේ ඇති වුණු තත්ත්වා ක් ශ ොශවාත්.  ම්  ම් ශීවා්  මුදලට 

ිවීධ ශවා වාහ කි   එ  තමත් ාශට් මත  තිශබ්සශ්ස. ඒ 

තත්ත්වාශ ්ස මිශද්ස  ඔබු මහ ාහ්ය ඇමතිු මහත් වමඟ එ ු  

ශවාලහ ිලශ  ෂ මැදිනත් වීමක් ශ ොට වාැඩ පිළිශවාළක් නද්ස . 

වහමහ ය මනුව්වශ කුණාට ව් ලි ශ ොදී වාැඩක්  ා ග්ස  පුළුවා්ස 

ආ ත  ක් බවාට Motor Traffic Department එ  පත්  ශළොත්, 

ඔබු ම්සලහ ශදශද හම ඒශ ්ස ඉතිනහවගත ශවා වාහ. ඒ ත් මම 

කි ්සශ්ස. අපි ඉතිනහවගත ශවා්ස   ම්, අපි ශනොඳ  හර්  ්ස 

 ා්ස ට ඕ ෑ. අපි ආණ්ඩු  ා   ශ ොට,  ලි්ස හිටපු ඇමතිවාරු 

ආ ත  ලහභ ලබ  තත්ත්වා ට පත්  ාලහ ඉතිනහවගත වුණහ. 

මශේ අමහතයහං ශේ ආ ත  ගණ හවාක් ලහභ ලබ  තත්ත්වා ට 

පත්  ළ නිවහ මටත් ඒ වාහව හවා ලැණුණහ. ඒ වාහශේම ඔබු මහ 

ශම්ස  ශම් අභිශ ෝග  භහා අාශග , Motor Traffic 

Department එ  සුීද  ාලහ ශනොඳ තත්ත්වා  ට ශග හශවාොත්, 

පගහවා ශ ොදී වහමහ ය මිනිසු්සට වාැඩක්  ා ග්ස  පුළුවා්ස 

මට්ටම ට පත්  ශළොත්, ඔබු මහත් වාහර්තහගත ශවා වාහ  

ඉතිනහවගත ශවා වාහ. එම නිවහ ඒ  ටුතත්තට මැදිනත් ශවා්ස  

කි   ඉ් ලීමත් මම ශම් අවාව්ථහශේ  ා්ස   ැමැතිත්. 

ගරු ඇමතිු මනි, ඒ වාහශේම රුම්ිප  ශව වා  පිළිබඳවාත්  මක් 

 ථහ  ා්ස  ඕ ෑ. ළඟදී ශබලිඅත්ත දක්වාහ රුම්ිප  ධහවා   

ශවා්ස  පට්ස ග්ස වාහ. ඒ  ශලොකුණා ශව වා ක් බවාට පත් ශේිල. 

ඒ  ශනොිල්ස අධීක්ෂණ   ා්ස . මට මත ත්, ඒ රුම්ිප  මහර්ග  

වෑදීශම්දී නි් වාලහ පහලම තමත් ප්රධහ  බහධ   ිලධි ට තිණුශණ්. 

මම ශ ටි  හල ක් එහි  ටුතු   ළහ. අපි නිශ ෝ්    ළ 

ව්සධහ  ආණ්ඩුවා චී  ආධහා  ටශත් එම වාැඩ පිළිශවාළ ආාම්භ 

 ළහ. ඔබු ම්සලහ අවාවහ  අදි ාට ශග හවාහ. ශබලිඅත්ශත්ස 

 වාත්වා්සශ්ස  ැු වා එම රුම්ිප  මහර්ග  ඉතහමත්  ඩි මි්ස 

තවාත් එනහට දිුව කිරීශම් අවා යතහවා තිශබ වාහ. ඒ වම්බ්සධශ ්ස 

ඔබු මහ  ටුතු   ා  බවා අපි ද්ස වාහ. ඒ   ඩි ම්  ා්ස . 

එතශ ොට නි ම ප්රතිලල ලබහ ග්ස  පුළුවා්ස. 

ශම් ාට දිුතණු  ා්ස   ම්, අපට රුම්ිප  ක්ශෂ ත්ර  දිුතණු 

 ා්ස  ම ශවා වාහ. රුම්ිප  ශව වා  දිුතණු  ා්සශ්ස  ැු වා 

ශ ොපමණ වංවාර්ධ  වාැඩ  ළත් ලලක් ශවා්සශ්ස  ැනැ. දිුතණු 

වුණු ඕ ෑම ාටක් අාශග  බැලුශවාොත්, රුම්ිප  ශව වා  දිුතණු 

කිරීශම්ස තමත් පට්ස අාශග  තිශබ්සශ්ස. බව් 44  ශග     

ශව ඟ එ  රුම්ිප කි්ස ශග   ්ස  පුළුවා්ස. ඒ වාහශේම අඩු 

ිල දමක්  ්සශ්ස. ඒ පිළිබඳවා ඔබු මහ වාැඩි උ ්සරුවාක් දක්වා්ස . 

ඔබු මහට ලැබී තිශබ  අමහතයහං   ශම් ාට දිුතණු  ා්ස  

පුළුවා්ස අමහතයහං  ක්. රුම්ිප  ක්ශෂ ත්ර  ශනොඳට දිුතණු  ශළොත්, 

ශම් ාට අනිවාහර් ශ ්සම දිුතණු  ා්ස  පුළුවා්ස. අද ශ ොළස දැඩි 

වාහන  තදබද ක් තිශබ වාහ. ඔබු මහ ශනොඳ රුම්ිප  දම්ස . මමත් 

හිතහශග  ඉ්සශ්ස, ඉදිිපශේදී ශබලිඅත්තට    ්  රුම්ිපශේ 

 ්ස . අපට ප්ර ්  ක්  ැනැ. ශ ොළඹි්ස රුම්ිප ට  ැඟලහ 

ශබලිඅත්තට ගි හ, -ගමට ගි හ- එශන  ශපොේඩක් ඇිලීදහ,  ැවාත 

ශමනහට ආවාහ. ශනොඳ රුම්ිප  ශව වා ක් ඇති  ා්ස . එතශ ොට ශම් 

2007 2008 



පහර්ලිශම්්සු වා 

ම්සත්රීවාරුත්, ඇමතිවාරුත් ඒවාහශේ  ්ස  පට්ස ග්ස වාහ. වාහන  

ශපානැශර්  ්ස  ඕ ෑ මක්  ැනැ. ඒ වාහශේ තත්ත්වා ක් ශම් 

ාශට් ඇති වුශණොත් ශනොඳත්. 

මම  ෘෂි ර්ම අමහතයවාා හ ිලධි ට ඉ්ස  ශ ොට, එක් 

වාතහවාක් මම  හප ශේ ඉඳලහ රුම්ිපශේ ආවාහ. ඒශක් ශනොඳ 

තත්ත්වා ක් තිණුණහ.  ඩත්ු වාල ශපොඩි ශපොඩි ප්ර ්  තිණුණහ. 

 මුත්, ඒ  ශනොඳ තත්ත්වා ක්. එම නිවහ අශු මැති ඇමතිවාරු -

අශු ම්සත්රීවාරු, අශු ඇමතිවාරු- ශ ෝච්චිශේ  ්ස  පට්ස 

ගත්ශතොත් රුම්ිප  ශව වා  දිුතණු ශවා වාහ. ඒ නිවහ ඔබු මහ ඒ 

ශ ෝ් හවා ශේ්ස . ඔබු මහත් ඒ ආදර්   ශද්ස . ඈත ගම්ස 

  ශ ොට රුම්ිපශේ  ්ස .  වුරුත් එක්  එ ු  ශවාලහ ශම් ාට 

දිුතණු  ා්ස ත් අපට ඕ ෑ. ශම් ාට තවාත් අගහධ ට ශග   ්ස  

අපට අවා ය  ැනැ. අද ශම් ාට බාපතළ තත්ත්වා  ට පත් ශවාමි්ස 

  වාහ. එහිදී  ණ්ඩහ මක් ිලධි ට ශම් ාට ඉදිිප ට ශග   ෑශම් 

වාැඩ පිළිශවාළ දි ත්  ා්ස ත් අපට ඕ ෑ ශවාලහ තිශබ්සශ්ස. 

ඔබු මහ ඒ වඳනහ  වහධනී  වාැඩ පිළශවාළක් ක්රි හත්ම   ාත් කි හ 

අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ.  

අශු වහගල ාත් හ   මැතිු මහශේ අමහතයහං ශේ  -වාාහ  

නහ  හිල   ටුතු  වන දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං ශේ- වාැ  

ශීර්ෂත් අද ිලවාහද ට ගැශ  වාහ. එම අමහතයහං ශේ  හර්  භහා  

වම්බ්සධ වහ ච්කහ ගණ හවා ට මටත් වම්බ්සධ ශවා්ස  

අවාව්ථහවා ලැණුණහ. නම්බ්සශතොට දිුතණුවා තිශබ්සශ්ස ඔබු මහ  

අශත්. ඊශේත් අග්රහමහතයු මහත් ඔබු ම්සලහත් ගිහි්ස වායහපෘති 

ශද ක් පට්ස ගත්තහ. ශනොඳ ශද ක් ශවා වාහ  ම්, ඒ ට අශු 

ිලශාෝධ ක්  ැනැ. ඒ ට අකුණා්  ශනළ්ස  බලහශපොශාොත්ු වාකුණාත් 

 ැනැ. අපට ඕ ෑ නම්බ්සශතොට දිුතණු  ා ග්ස  වාහශේම ාට 

දිුතණු  ා ග්ස ත්. ඒ නිවහ ඊශේ ආාම්භ  ළ වායහපෘති වාහශේම, 

ආාම්භ කිරීමට නි මිත වායහපෘති පිළිබඳවා ඉතහ දැඩි වැලකි් ශල්ස 

 ටුතු  කිරීම අතයවා ය ශවා වාහ. ඒ වාහශේම නම්බ්සශතොට 

දිව්ත්රික් ශේ ඉඩම් පිපනාණ  කිරීශම්දී, ශමො  ඉඩම්ද වංවාර්ධ  

 ටුතු වාලට ග්සශ්ස - 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට නි මිත  හල  අවාවහ ත්.  

 
 ු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම ගරු  හදර් මව්තහ්ස ම්සත්රීු මහශේ  හලශ ්ස ිල හඩි 

කිහිප ක් ග්ස වාහ.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු ම්සලහ ආාම්භ කිරීමට 

   ශම් වංවාර්ධ  වාැඩ පිළිශවාශළ දී ශමො  ඉඩම්ද වංවාර්ධ  

 ටුතු වාලට ග්සශ්ස, ශමො  ඉඩම්ද ශ ොග්සශ්ස කි ලහ 

 ශතෝාලහ ශවා ත්  ටුතු වාලට ශද වාහ  ම් අශ ක් ඒවාහ ග්ස . 

එශනම  ැත් ම් වංවාර්ධ   පැටශල වාහ. නම්බ්සශතොට 

දිව්ත්රික්  ටම වංවාර්ධ  වැලැව්මක් නද්ස  කි ලහ මම 

ඔබු මහශග්ස ඉ් ල වාහ. දකුණාශණ් අශ ක් පැති ගැ ත් ඔබු මහට 

අවාධහ   තිශබ වාහ තමත්. ිලශ  ෂශ ්ස නම්බ්සශතොට 

ඔබු ම්සලහ බලහශපොශාොත්ු  වා  දිුතණුවා ඇති  ා්ස   ම්, අපි 

බලහශපොශාොත්ු  වා  වංවාර්ධ   ඇති  ා්ස   ම් 

දිව්ත්රික්  ටම වැලැව්මක් නද්ස . වමනා ිලට ඒ   ශම් ආණ්ඩුවා 

 හලශේ  ා්ස  බැිප ශවාත්. ඊළඟ ආණ්ඩුවා ට ශනෝ, අවුරුරු 

15කි්ස, 20කි්ස ශනෝ,  වාදහ ශනෝ ලව්ව , වැලසුම් වනගත 

වංවාර්ධිත ප්රශී  ක් බවාට නම්බ්සශතොට පත්  ා ගැනීමට අපට 

පුළුවා්ස ම ලැශබ වාහ. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ඒ වාහශේම ශමො  වංවාර්ධ   

 ා්ස ත් වාු ා ඕ ෑ. වාු ා ශේ්ස   ම්, ගිං-නි් වාලහ නැාවීම 

අනිවාහර් ශ ්සම  ළ ුතු  ශවා වාහ. ඒ පිළිබඳ වහ ච්කහ කිහිප ක් 

ඔබු මහශේ මැදිනත්වීම මත පැවාැත්වුණහ. මමත් ඒ  අවාව්ථහවාලට 

වම්බ්සධ වුණහ. නම්බ්සශතොට දිව්ත්රික් ශේ  ර්මහ්සතවාලි්ස, 

ඉදිකිරීම්වාලි්ස, වාාහ වාලි්ස ුවවා්ස ශතොව,පලවාලි්ස නි ම 

ප්රශ ෝ්  ග්ස   ම්, ්ල  අවා ය ශවා වාහ. ්ල  ලබහ ගැනීමට 

ගිං-නි් වාලහ වායහපෘති  ප්රමුතතහවා ලබහ දී ක්රි හත්ම   ශළ  

 ැත් ම් ශවා  කිිවම ිලවඳුමක්  ැනැ. එශනම  ැත් ම් ශම් 

ිව ් ල අවහර්ථ  ශවා වාහ. ඔබු ම්සලහ නද්ස     ශම් ශත්  

පිිපපනරුවා ශවා්ස  පුළුවා්ස  ිවශම්සති  ර්මහ්සත  හලහවා ශවා්ස  

පුළුවා්ස  අශ ක් ඇති  ා   ර්මහ්සත  හලහ ශවා්ස  පුළුවා්ස,  

්ල ප්ර ්   නිප ට ිලවඳලහ රු්සශ්ස  ැත් ම්, ශම් එ ක්වාත් 

වහර්ථ   ා ග්ස  බැිප ශවා වාහ. නම්බ්සශතොට දිව්ත්රික් ශේ 

 ර්මහ්සතපුා ට, වාගහවාට වාහශේම පහනී  ්ල ප්ර ්   ිලවඳහ 

ගැනීමට  ම් මහතාටත් ප්ර ්  ක් වුණු ගිං-නි් වාලහ වායහපෘති  

ආාම්භ කිරීම අතයවා ය ශවා වාහ.  මුත් ඒ වඳනහ ශමවාා අ  වාැ  

ශ් ත ශ ්ස  මුද්  ශවා්ස කිරීමක් ිවරු ශවාලහ  ැනැ. මම ඒ පිළිබඳ 

  ගහව, ශවා වාහ. ඒ නිවහ ශම් පිළිබඳ ිලශ  ෂශ ්ස අවාධහ   

ශ ොමු  ා්ස .  

වාාහ  පිළිබඳ මම  ථහ  ා්ස   ්සශ්ස  ැනැ. නම්බ්සශතොට 

ඔක්ශ ොම එ ට තමත්  ්සශ්ස. නැබැත්, තවා  රුණක් මම 

කි ්ස  ඕ ෑ. මත්තල ුවවා්ස ශතොව,පල පිළිබඳ ිලශ  ෂශ ්සම 

අවාධහ   ශ ොමු  ළ ුතු  ශවා වාහ.  අපි ශම්  ති හශග , 

වානශග  ඉ්ස  ඕ ෑ කි ලහ මම කි ්සශ්ස  ැනැ. ශම් ට ිලශී  

ආශ ෝ් ශ ක් ග්ස . ප්ර ්  ක්  ැනැ. ිලනිිලද ශපශ   

ආ හා ට, ඒ ගැ  පහර්ලිශම්්සු වා දැනුවාත්  ාලහ, ාට දැනුවාත් 

 ාලහ ිලශී  ආශ ෝ් ශ ක් එ ු   ාශග  ශනෝ මත්තල 

ුවවා්ස ශතොව,පල ශම් ාටට බාක් ශ ොවා  ආ ත  ක් බවාට පත් 

 ා්ස . දැ්ස ණ  ශගවා වාහ ිලතාත්. දැ්ස ණ  ශගවා වාහ, ුවවා්ස 

 හ හ එ්සශ්ස  ැනැ. ඒශ ්ස ප්රශ ෝ්  ක් ලැශබ්සශ්ස  ැනැ. 

නැබැත්, ුවවා්ස  හ හ එ්සශ්ස  ැනැ කි ලහ ණ  ශ ොශගවාහ ඉ්ස  

බැනැ. ආදහ මක් ලැශබ්සශ්ස  ැනැ කි ලහ ණ  ශ ොශගවාහ 

ඉ්ස  බැනැ. ඒ ිව ් ල ශගවාහශග    වාහ. අහිංව  මිනිසු්ස 

ුවවා්ස  හ  ක් දකි්සශ්ස උඩ   ශ ොට ිලතාත්. නැබැත්, ඒ 

මිනිව්සුත් ශම්වාහශේ ණ  ශගවා වාහ. එම නිවහ ඔබු ම්සලහ 

මැදිනත් ශවාලහ ඉතහ  ඩි මි්ස ා්ශේ මුද්  ශනෝ ා්ශේ මුද්  

ප්රමහණවාත්  ැත් ම් ිලශී  ආශ ෝ් ශ ක් වහිතවා, කිිව ම් 

ාට ට පවාාහ දීමක් ශනෝ ිලකිණීමක් ිවරු  ා්සශ්ස  ැතිවා රැකි හ 

නිර්මහණ  වා  ආ හාශේ වායහපෘති ක් ක්රි හත්ම   ා්ස  

කි   ඉ් ලීම මම ඔබු මහට  ා වාහ. ඔබු මහ ශබශනොම දක්ෂතහ 

තිශබ  ඇමතිවාාශ ක්. අර්ුන  ඇමතිු මහ ඉතහ දක්ෂ ිලධි ට ශම් 

අමහතයහං ශේ  ටුතු   ාත් කි ලහ අපි හිත වාහ. එු මහට ඒ 

නැකි හවා තිශබ වාහ. අශු අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහත් 

ශබොශනොම උ ්සරුශවා්ස ශම්  ටුතු   ා වාහ. ඔබු ම්සලහ  ා  

ශනොඳ වාැඩවාලට ශම් ාට ශවානුශවා්ස ග්ස  ශනොඳ  ම්සරුවාලට, අපි 

ශම් පැත්ශත් ඉඳශග , -ිලරුීධ පක්ෂශේ හිටි හට- වනශ ෝග  

ශද වාහ. අපට ශම්වාහ  ඩහ ුප්   ා්ස  වුවාම හවාක්  ැනැ. 

අපට ඕ ෑ ශම් ාට ශගොඩ ග්ස ත්. ඒ වඳනහ ඔබු මහට  ක්ති  

ලැශබ්ස  කි හ ප්රහර්ථ හ  ාමි්ස මම නිනඬ ශවා වාහ. ශබොශනොම 

ව්ු තිත්.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබො ශනොම ව්ු තිත්, ගරු ම්සත්රීු මනි. මීළඟට, ගරු හිරුණි හ 

ශප්ර මච්සද්ර මනත්මි .  
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 ු හිුනිකා කප්රේමචන්ර මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ශබොශනොම ව්ු තිත්, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි.  

ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ අධීක්ෂණ ම්සත්රීවාිප  ිලධි ට  

ප්රවාහන  අමහතයහං ශේ වාැ  ශීර්ෂ පිළිබඳවා  ථහ  ා්ස ට ලැබීම 

වු ටක්.  ිලශ  ෂශ ්සම අශු අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහ 

වන අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහ ශමශතක්  හල ක් ලං හශේ 

ප්රවාහන   ශවානුශවා්ස වන වමවත් ක් වා ශ ්ස ගත් ළ ශම් 

අමහතයහං   ශවානුශවා්ස  ාපු ශව වාහවා පිළිබඳවා  ම් ඇගැයීමක් 

 ා  ගම්ස, තිශබ   ම්  ම් අඩු පහඩු නහ ප්ර ්  පිළිබඳවාත් 

වහ ච්කහ  ා්ස  මහ බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ.  

පළමුශවා්සම ශම්  හාණ  කි ්ස  ඕ ෑ. ශලෝ   හ්සතහ 

දි  ට වමගහමීවා මහර්ු  8වාැනි දහ ශනොඳ ක්රි හවාලි  ට අපි ප  

තිබ්බහ. ඒ තමත්,   හ්සතහවා්සට පමණක් රුම්ිප  මැදිිප ක් ශවා්ස 

කිරීම. ඒ  ඉතහම ශනොඳ  හාණහවාක්. වහමහ යශ ්ස අශු ාශට් 

ශනොඳ ශද ක්  ා  ිලට ඒ ගැ   ථහ  ා වාහ අඩුත්.  මුත්  වුරු 

නිප එළි ට බැනැලහ  කිිවම ශත්රුමක්  ැති ශබොරු ශී ට 

උීශ ෝෂණ ක්  ා වාහ  ම්, ඒ ට තමත් ිව ලු මහධය ආවාාණ   

ලබහ ශද්සශ්ස  ් තහවාත් එක් රැව්ශවා්සශ්ස. ඒ නැම ශද ක්ම ිවරු 

වා්සශ්ස ඒ වාහශේ ශී ටත්.  මුත් ශනොඳ ශද ක් ිවීධ වුණහම, 

 වුරු නිප පිිපවක්  social media නානහ, facebook නානහ මඩ 

ගන  එ  තමත්  ා්සශ්ස. ශම් ශී   ශළ    හ්සතහවා්සට ශවා  

අපනසුතහ  නිවහත්. ලිංගි  අවන  හාශ ෝ රුම්ිප වාල, බව්වාල 

  වාහ.  හ්සතහවා්සට ශවා   හරීිප , වාහචි  වන ශ ොශ කුණාත් 

ිලධිශේ අතවාා වාැළැක්වීම වඳනහ තමත් ශ ොළස මන  ගා වභහශේ 

ම්සත්රීවාා  ශේ ඉ් ලීමක් මත අශු අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහ 

රුම්ිපශේ ශවා ම මැදිිප ක්  හ්සතහවා්ස ශවානුශවා්ස ශවා්ස  ශළ . 

එතශ ොට ශම් ගැ  කි ලහ තිණුණහ, ''ශම් ද ා් ක් ිලධි ට 

 ා්ස  පුළුවා්ස ශී'' කි ලහ. ඔේ. ා් ක් ිලධි ට ලං හශේ ඉ්ස  

ිව ලු  අවන  හා ්සශේ ආ ් ප ශවා ව්  ා  ා ඉ්ස  

 හල ක් අපට  ැනැ. අඩුම ගණශ්ස  ම්තහක් රුාට ශනෝ 

 හ්සතහවා්සට ිවරුවා  අපනසුතහ වාැළැක්වීම වඳනහ ශවා ම රුම්ිප  

මැදිිප ක් ිලවාෘත කිරීමම ඉතහම  ශනොඳ  හාණහවාක්. එදහ ඒ 

රුම්ිපශ ්ස බැනැලහ ගි  ිව ලු  හ්සතහවා්ස මශේ අත අ් ලහශග  

කිේශේ ශමො ක්ද? මහත් ඒ  හ්සතහවා්ස එක් ම රුම්ිප  

ගම හ්සත  දක්වාහ ගි හ. ඔවු්ස ිව ලුශද හම මශේ අත 

අ් ලහශග  කිේවාහ, "අපි පිං ශද වාහ, ඔබු මි ට. ශම්  ාපු ශීට  

අර්ුන  ඇමතිු මහට පිං ශද්ස " කි ලහ. 

 

 ු කනක කහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි,- 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු     ශන ාත් ම්සත්රීු මහ. 
 

 ු කනක කහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, එු මි   ථහ  ා  ශී මශේ 

 ථහශේදීත් කිේවාහ. මට අන්ස  ඕ ෑ ශම්  හාණ . ගරු 

ඇමතිු මනි, ශම  ඉතහම වාැදගත්  හාණ ක්.  මුත් දැ්ස ඒ  

එතැනි්ස  ැවාු ණහ කි ලහ තමත් කි ්සශ්ස. ඒ  නැම රුම්ිපශේම 

 ැනැ. ඒ පිළිබඳවා ශමො ක්ද  කි ්සශ්ස? 

 ු අර්ජුන රණතුං  මහතා (ප්රවාහන හා සවිල් ගුවන් 

කසේවා අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க - மபொக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமொனச் மசமவகள் அமமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Transport and 
Civil Aviation) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, අපි අත්නදහ බැලීශම් 

ක්රමශේද ක්  නැටි ට අවා යම රුම්ිප  කිහිප   තමත් ඒ  පට්ස 

ගත්ශත්. දැ ට ඒ  ඉතහම වහර්ථ වා ශ ශා වාහ. වමනා 

තැ්සවාල ශපට්ටි ශද ක් ඉ් ල වාහ. අපි මගී්ස බහුල ශවාලහවාට 

තමත් අවාධහ   ශ ොමු  ා්සශ්ස. ඒ නිවහ නැම ශ ෝච්චි  ටම 

ශවා ම ශපට්ටි ක් දහ  එ  practical  ැනැ. වමනා ශ ෝච්චිවාල 

දවා්  ශවා  ශ ොට එතාම් ශව ඟක්  ්සශ්ස  ැනැ. ඒ ගැ  

අධය   ක්  ාලහ, අවා යතහවා තිශබ  නැම රුම්ිප  ම ඉදිිපශේදී 

ඒ  ක්රි හත්ම   ා වාහ. 
 

 ු හිුනිකා කප්රේමචන්ර මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
එපමණක් ශ ොශවාත්. අද ඇමතිු මහ එක්   ථහ  ා  ශ ොට 

එු මහ කිේවාහ, ශවා මම බව් ාථ ශව වාහවාකුණාත්  හ්සතහවා්ස 

ශවානුශවා්ස පට්ස ග්ස වාහ කි ලහ. ඒ   ඉතහම ශනොඳ  හාණහවාක්. 

 හ්සතහවා්ස ිලධි ට අපි ද්ස වාහ, අපි පත් ශවා  අපනසුතහ  ගැ . 

එදහ රුම්ිපශ ්ස බැනැලහ ගි   හ්සතහවා්ස එක්  ඒ රුම්ිප  

ගම හ්සත  දක්වාහම මම  ථහ  ාමි්ස ගි හ. ඔවු්ස  හශේ නිප 

අම්මහ ශ ශ ක්,  හශේ නිප රුශවාක්,  හශේ නිප වශනෝදිපශ ක්. 

රුම්ිපශේ ගම්ස  ා  වමනා පුරුෂ ්සශග්ස ශවා   ාදා 

පිළිබඳවා ඔවු්සට  ට වානශග , ඉවාවහශග  ඉ්ස  ිවීධ ශවා වාහ. 

ඒ ශවාලහශේ නඬක්  ැඟුශවාොත්, නැම ශවාලහශේම වාැරැීද 

පැටශවා්සශ්ස  හ්සතහවා්සට. ඉති්ස, අශු  හ්සතහවා්ස පුරුරු 

ශවාලහ ඉ්ස වාහ, රුම්ිපශේදී ශනෝ ශපොරු ප්රවාහන  ශව වාශේදී  වුරු 

නිප පිිපමි ශ ශ ක්  ාදා ක්  ශළොත්  ටවානශග , ඉවාවහ 

දාහශග  ිවටි්ස . තවාරුාටත් ශම්  ාදා  ඉවාව්ස  බැිප තැ  

තමත් එක්තාහ ම්සත්රීවාිප ක් දීපු ශ ෝ් හවාක් අනුවා අර්ුන  

ාණු ංග ඇමතිු මහ ශම් ක්රම  ක්රි හත්ම   ශළ . මම ඒ ගැ  

එු මහට ිවාව  මහ ආචහා  ා වාහ. මම ආඩම්බා ශවා වාහ, 

ප්රවාහන  අමහතයහං ශේ අධීක්ෂණ ම්සත්රීවාිප  ිලධි ට අපට ඒ 

වාහශේ ශී ට අත ගන්ස  පුළුවා්ස ශවාච්ච එ  ගැ . මම ඒ ගැ  

 ථහ  ා  ගම්සම, අශ ක්  හාණහ ඉක්ම ට, ඉක්ම ට 

කි හශග   ්සශ්ස මට ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු වා 

පිළිබඳවා - Motor Traffic Department - ශතොාු රු ිල හල 

ප්රමහණ ක් ඇිල් ලහ තිශබ වාහ,  ඒ ගැ  කි ්ස  ඕ ෑ නිවහ. 

අශු මහි්සද අමාවීා මැතිු මහත් කිේවාහ, ඒ  ඉතහම දූෂිත 

ආ ත  ක් කි ලහ. ලං හශේ දැ ට දූෂිත ආ ත  ක් තිශබ වාහ 

 ම් ශම් ආ ත   තාම් දූෂිත ආ ත  ක් කිිවම තැ    ැනැ. 

ඒ  තමත් ඇත්ත  ථහවා. අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහ ආවාහට 

පව්ශව  එතැ  ඉ්ස  ප්රධහ  නිලධහිප්ස ශනොා ම්  ා්ස  බ  

ශවාලහ ඉ්ස වාහ. ශනොා ම්  ා වාහ   කි ්සශ්ස, ඔවු්ස  ා්සශ්ස 

ලේ්හ   ැති ශනොා ම්. රුපි ්  දහන, ශදදහනත  හශග්ස නිප  ඩහ 

ග්ස  ආ ත  ක් බවාට Motor Traffic Department එ  පත් 

ශවාලහ තිශබ වාහ. මට ශම් ලැියලහ තිශබ  ශතොාු රු අනුවා මම 

එකි්ස එ , එකි්ස එ  කි ්ස ම්. ඒවාහ මම ශවො හගත් ශතොාු රු 

වන මට ිලශ  ෂශ ්සම එතැ   ශව වා  ්ස දීපු ශතොාු රු.  

පළමුවාැනි  හාණ  ශම ත්. ශම් Motor Traffic Department 

එ  කි ්සශ්ස, ඉව්වා ා් ට මුද්  උත්පහද    ාපු ා්ශේ 

ආ ත  ක්. නැබැත් දැ්ස වා  ශ ොට ා්ශේ මුද්  පිට ාටට  වා  

ප්රධහ ම ආ ත   බවාට Motor Traffic Department එ  පත් වී 

තිශබ වාහ. ඒ ට මූලි  ශන ු වා තමත් එහි ප්රධහ  පුව,වාල ිවටි  

නිලධහිප්ස. මහ ශම්  ත්සදා  ශමච්චා ද්සශ්ස මහ ා්ශේ ගිණුම් 

2011 2012 



පහර්ලිශම්්සු වා 

පිළිබඳ  හා  වභහශේ වහමහජි හවාක්   නිවහ. එම ආ ත   

ු ්සනතා පහාක්ම ා්ශේ ගිණුම් පිළිබඳ  හා  වභහවාට ශග්සවාහ 

එ ම ප්ර ්   ගැ  අපි ඔවු්ස වමඟ  තහ  ා තිශබ වාහ. එම 

ආ ත ශේ ිවටි  ප්රධහ  නිලධහිපු මහ ඒ වෑම ප්ර ්   ටම 

ශමො ක් ශනෝ ශබොරු පිළිු ාක් දීලහ ප්ර ් ශ ්ස ඉක්ම ටම 

පැ ලහ   වාහ. ශම්  හාණහවා පිළිබඳවා අප ා්ශේ ගිණුම් පිළිබඳ 

 හා  වභහශේදී නිා්සතාශ ්ස  තහ  ළත්, අවාවහ ශේදී කිිවම 

පිළිු ාක්  ැති තැ  මම අද  ් ප හ  ළහ මහ ළඟ තිශබ  ශම් 

ිව ලු ශතොාු රු වභහගත  ා්ස .  

ගරු අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මහ ශම් අමහතයහං  ට පත් වුශණ් 

ළඟදීත්. මම ිල ්වාහව  ා වාහ, එු මහට ශම් පිළිබඳවා ිල හල 
දැනුමක් තිශබ වාහ කි ලහ. අපි ගිහි්ස එු මහට complain  ළහ. ඒ 

ිලතාකුණාත් ශ ොශවාත්. මහ අධීක්ෂණ ම්සත්රීු මි  නිවහ ඒ   
ශව වා  ්ස ඇිලත් මට ිව ලු ශතොාු රු රු්ස හ. ඒ ප්රධහ  

නිලධහිපු මහ ඇු ළු පිිපව ශමො  ිලධි ටද ් තහවාශේ මුද්  
ශනොා ම්  ා්සශ්ස කි     රුණු  මහ දැ්ස  කි ්ස ම්.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, පළමුවා   හාණහවා තමත්, 

ශමශරොශපොලිට්ස ආ ත   වමඟ ිවරු  ා  ිප රුරු බලපත්ර මුද්රණ 
ක්රි හවාලි . 2009 මහර්ු  21වා  දි  තමත් අලුති්ස ිප රුරු 

බලපත්ර ක් නඳු්සවාහ දීශම් ආාම්භ  ශළ . ශම්  ඉතහම ශනොඳ 
 හාණහවාක්. අශු ාශට් තිශබ්සශ්ස ශගොඩක්  ්  පැ  ගි  ිප රුරු 

බලපත්ර ක්. ඒ නිවහ අලුති්ස ිප රුරු බලපත්ර ක් නඳු්සවාහ දීම 
ඉතහම ශනොඳත්. දකුණාණු අප්රි හනු වමහගමක් එක්  තමත් ඒ 

වම්බ්සධ ගිිලසුම අත්ව්ස  ා තිශබ්සශ්ස. වාවා නත   හල  ට 

තමත් ඒ ගිිලසුම අත්ව්ස  ා තිශබ්සශ්ස. ඒ, වාවා 7්ස පසු ඒ 
ිව ලු ශීපළ වන ිව ලු ශව වාහ ා් ට පැවාිප  ුතු   කි   පද ම 

මත. නැබැත් දැ්ස වා  ිලට වාවා 7ක් ගත ශවාලහ, තවාත් වාැඩිපුා 
වාවා ු  කුණාත් ගත ශවාලහ. ඒත් එහි ප්රධහනි හ කිිවම ිලධි කි්ස ඒ 

 ටුතු  පවාාහශග   ැනැ. ශව වා  ්ස  ම් කි ්සශ්ස ඒ ට 
ශන ු වා  ශලොකුණා ශ ොමිව් මුදලක් එු මහශේ වහක්කුණාවාට  ෑම 

කි ලහත්.  ඒ  හේපතට පුීගල කුණාශග්ස අ   ා ග්ස වාහ රුපි ්  

1,700ක්. එත්්ස ා් ට  ්සශ්ස රුපි ්  360ත්. දකුණාණු අප්රි හනු 
වමහගමට   වාහ රුපි ්  1,340ක්. ා් ට  ්සශ්ස රුපි ්  360ත් 

 ම්, ඉතිිප  ගැ  ඔබු ම්සලහ  ් ප හ  ා බල්ස . ශම් වා  
ිලට ගිිලසුම් අවාව්ස  ාපු දකුණාණු අප්රි හනු ශ ොම්පැනි ට එක්  හේ 

පත ට අපි තවාමත් ශගවා වාහ, රුපි ්  1,340ක්. ඒවාහ ් තහ 
මුද් . ඒ රුපි ්  1,340්ස භහග ට භහග ක් ඒ ප්රධහනි්සශේ 

වහක්කුණාවාලට   වාහ. ඒ ගැ  කි ්ස  ශද ක්  ැනැ ශ්ස. ඒ 

 ටුතත්ත ශවා ත් ආ ත   ට පවාා්සශ්ස  ැතිවා, ා් ට 
පවාාහග්සශ්ස  ැතිවා, ශට්සඩර් ක්රි හවාලි  අලුත්  ා්සශ්ස  ැතිවා 

-ශමො වාත්  ා්සශ්ස  ැතිවා- තවාමත් ති හශග  ඉ්සශ්ස, ශනොඳ 
ශ ොමිව් මුදලක් තම්සශේ වහක්කුණාවාට    හි්සදහත්. ඒ ගිිලසුම් 

අනුවා ලං හශේ ිව ලු දිව්ත්රික්  හර් හල ු ළි්ස ිප රුරු බලපත්ර 
online ක්රම ට මහරු  ා්ස  තමත් ශම් ක්රම  පට්ස ගත්ශත්. 

අශු ලං හශේ දිව්ත්රික්  25ක් තිශබ වාහ. තවා වා ු රු online 

ක්රම  ක්රි හත්ම  වා්සශ්ස දිව්ත්රික්  9  පමණත්. නැබැත්, ඒ මුළු 
මුදලම ඒ ආ ත  ප්රධහනි හ දකුණාණු අප්රි හනු වමහගමට ශගවා වාහ. 

දිව්ත්රික්  25 ට මුද්  ශවා්ස  ළත් දිව්ත්රික්  9  ිලතාත් ඒ 
 ටුතු   ක්රි හත්ම  වා්සශ්ස.  මුත් මුළු දිව්ත්රික්  වඳනහම 

ශගවා්ස  ඕ ෑ මුදල ශම් වා  ිලටත් ඒ උදිල ට ශගවා වාහ. ඒ 
මුදලි්ස භහග  ට භහග ක් උඩ ිවට පනළ දක්වාහ ිවටි  අ ශේ 

වහක්කුණාවාලට   වාහ. ඒ ගිිලසුමට අනුවා වාවා නතක් ඒ ආ ත   

 ටුතු   ා්ස  ඕ ෑ. ඉතිිප වාවා ශදශක්දි  ්සත්ර සූත්ර අලුති්ස 
ශ ොදවාහ ශදපහර්තශම්්සු ශේ ශව වා  ්සට ඒ පුහුණුවා ශද්ස  

ඕ ෑ. නැබැත් මහ ඉව්වා ශවාලහත් කිේවාහ වාහශේ, දැ්ස වා  ශ ොට 
ගිිලසුම්  හල  අවාව්ස වී වාවා ු  ක් ගත ශවාලහත් තවා වා  ්  

අශු ලං හශේ ිවටි  ශව වා  ්සට පුහුණුවාක් දීලහත්  ැනැ  ා් ට 
ඒ කිිව ශද ක් පවාාහශග ත්  ැනැ.  

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මි නි, ඔබු මි ට තවාත් ිල හඩි ශද    හල ක් 

තිශබ වාහ. 

 

 ු හිුනිකා කප්රේමචන්ර මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
එශනමද?  හල   ම් මදි. ගරු ශේලු කුණාමහර් ම්සත්රීු මහශේ 

 හල ? 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  හල  ශවා ම තිශබ වාහ.  

 

 ු හිුනිකා කප්රේමචන්ර මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ඊළඟ  හාණ  ශම් ත්. දිුතණු 

ාටවාල -පිට ාටවාල- driving licence එ  වම්බ්සධශ ්ස ලකුණාණු 

9ක් දීලහ ලකුණාණු ු   බැගි්ස අඩු වා  ක්රම ක් නඳු්සවාහ දීලහ 

තිශබ වාහ. ඒ ත් ඉතහම ශනොඳ ක්රම ක්.  ම්කිිව ශ  කුණා මත් 

පැ්ස බීලහ ගිහි්ස වාහන   නැුපුශවාොත්, එශනම  ැත් ම් මහර්ග 

නීති අනුවා ක්රි හ ශ ො ශළොත් ලකුණාණු ු   ගණශ්ස  ැපිලහ 

අවාවහ ශේදී driving licence එ  cancel ශවා වාහ. ඒ  ඉතහම 

ශනොඳ ශද ක්. අශු ලං හවාට ඉතහම ශනොිල්ස එ  apply  ාග්ස  

පුළුවා්ස. නැබැත් එහි ප්ර ්  ක් තිශබ වාහ. අද වා  ිලට ලං හශේ 

ශපොලිව් ව්ථහ  493ක් තිශබ වාහ. ඒ ශපොලිව් ව්ථහ  493ටත්, 

ිව ලු අධි ාණවාලටත් ශම්  ්සත්ර - points අඩු  ා   ්සත්ර - 

ලබහ දි  ුතු ත්.  මුත් අද එ  තැ  ටවාත් ඒවාහ ලබහ දීලහ  ැනැ. 

ඒ ගිිලසුම අත්ව්ස  ාලහ අවුරුරු 10ක් ගත ශවාලහත්, ගිිලසුම 

අවාව්ස ශවාලහ තවාත් අවුරුරු ු  ක් වාැඩිපුා ගත ශවාලහත් තවාමත් 

ඒ ආ ත ශේ ප්රධහනි හ දකුණාණු අප්රි හනු වමහගමට මුද්  

ශගවා වාහ.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, වාහන  අං  තනඩු පිළිබඳවා ද 

දූෂණ ක් ිවීධ වා වාහ. අශු ලං හශේ ඉංග්රීිව අක්ෂා වහිත අං  

තනඩු තිශබ වාහ. ශම්  ්ර්මනිශේ UTSCH කි   ආ ත  ට 

තමත් භහා දීලහ  තිශබ්සශ්ස. ්ර්මනි ත් එක්  තමත් අං  තනඩු 

වම්බ්සධශ ්ස ශම් ගිිලසුම අත්ව්ස  ා තිශබ්සශ්ස. ඒ අනුවා, 

ඔවු්ස තමත් ශම්  ටුතත්ත  ා්සශ්ස. ශම් වා ශ ොට ත්රීශාෝද 

ාථවාලි්ස රුපි ්  3,000කුණාත්,  ු රුපැදිවාලි්ස රුපි ්  2,400කුණාත්, 

ශමෝටර් ාථවාලි්ස රුපි ්  3,000කුණාත් අ   ා වාහ. ශම් 

මුද් වාලි්ස ා් ට නම්බවා්සශ්ස ඉතහමත් සුළු මුදලක්.  මුත්, ශම් 

ආ ත  ට ත්රීශාෝද ාථවාලි්ස රුපි ්  2,500කුණාත්,  ු රුපැදිවාලි්ස 

2,000කුණාත්, ඒ වාහශේම ශමෝටර් ාථවාලි්ස 2,600කුණාත් නම්බවා වාහ. 

ශම් මුද්  ටි  ්ර්මනි ට  ්සශ්ස Access වමහගම නානහත්. ශම් 

වා ශ ොට ශම් ගිිලසුශම්  හල  ඉවාා ශවාලහ වාවා ශද ක් 

ගතශවාලහ තිශබ වාහ. ඒත් අඩුම ගණශ්ස ශම්  ටුතත්ත ශීශී  

වායවාවහ  ශ කුණාටවාත් තවාම භහා දීලහ  ැනැ. අර්ුන  ාණු ංග 

ඇමතිු මහ ශම් ිව ලුම  හාණහ පිළිබඳවා ද්ස වාහ. ශම් ආ ත  

ප්රධහනි හ - මම එු මහශේ  ම කි ්සශ්ස  ැනැ.  එු මහ අද ශම් 

ගරු වභහශේ ගැලිපශේ ාහ්ය නිලධහිප්සශේ  කුණාටිශේ වාහඩිශවාලහ 

ිවටි වාහ. එු මහ ිලිව්ස ශම් මුද්  නම්බ  ා ග්ස  ඒ ශව වා  ්සට 

-අදහළ නිලධහිප්සට- කි  වාහ, "ටි ක් වාැඩිපුා කී ක් නිප 

ශනො ප්ස, ශමො ද නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ ඇමතිු මහටත් කී ක් 

නිප ශද්ස  ඕ ෑ"ත් කි ලහ. මම අනිවාහර් ශ ්සම ද්ස වාහ, ඔ  

වාහශේ ු ට්ව, ශදශක් වාැඩ නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ මැතිු මහ 

 ා්සශ්ස  ැති බවා.  එු මහ බලහශපොශාොත්ු  ශවා්සශ්සත්  ැතිවා 
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ඇති, ශම් අහිංව  මිනිසු්සශේ මුද්  එු මහශේ වහක්කුණාවාට  ත් 

කි ලහ. නැබැත්, ශම් පුීගල හ නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ 

මැතිු මහටත් ශ ොටවක් ශද්ස  ඕ ෑ  කි ලහ තමත් ශම් 

උදිල ශග්ස ව් ලි එ ු   ා්සශ්ස. ශම්  ශබොරු  ථහවාක්  ම්, 

එම ශව වා  ්සවා ඕ ෑම අවාව්ථහවා  අර්ුන  ඇමතිු මහ ඉව්වානට 

මම ශග්සවා්ස   ැමැතිත්. ඔවු්ස වහක්ෂි ඇතිවා ශම් 

වම්බ්සධශ ්ස කි ත්. 

ඊට අමතාවා තවා  ථහවාක් තමත්, e-Motoring ක්රි හවාලි . 

එතශ ොට ශම් නිලධහිප හ ශව වා   ුපහරුවාක් ිවීධ කිරීමට ශම් 

ආ ත   ඇු ශළ  ිල හල  ර්තවාය ක්  ා ශග    වාහ. ශමොහු 

නැම අවාව්ථහවා ම කි ්සශ්ස ශම් ආ ත  ිව ් ලක්ම 

ශපෞීගලී ාණ   ා්ස  ඕ ෑ , ශපෞීගලී ාණ   ා්ස  

ඕ ෑ  කි ලහත්. වාැඩ  ා  ශව වා  ්ස ප්ස හ දමහ, ඒ ු ළි්ස 

ශව වා   ුපහරුවාක්  ා ශවා ත් ශපෞීගලි  ආ ත වාලට e-

Motoring ඇු ළු ශම් ිව ලුම ශව වාහ වැපයීම්  ළ ුතු   කි ලහ 

තමත් එු මහ කි ්සශ්ස. ඔබු ම්සලහට මත  ඇති, ශම් ළඟදි 

දවාව  මහි්සදහ ්සද මැතිු මහශේ පුතහ වම්බ්සධ වුණු  ම් කිිව 

ිප  අ ු ාක් පිළිබඳවා.  එහිදී ිවරු වූ ශී පිළිබඳවා වතය අවතයතහවා  

මම ද්සශ්ස  ැති නිවහ මම ඒ පිළිබඳවා කි ්සශ්ස  ැනැ. නැබැත්, 

ඔබු ම්සලහ ඇහුශවාොත් එශනම ඒ වාහන  බලපත්ර වන ඒ වාහන  

පිළිබඳ ිව ලුම documents තිශබ  file එ  ශ ොශනද කි ලහ, 

දැ්ස ඒ ඔක්ශ ෝම ශනො හ ග්ස   ැනැ. ඒ ට ශන ු වා ශම ත්. එම 

ලිපිශගොනු තිශබ  ලං හශේ එ ම ව්ථහ   තමත්, ශම් RMV එ . 

වාහන වාල ලිපි ශගොනු ගබඩහ  ා්ස  RMV එ ට 

බ්සධ හගහාශේ මිනිසු්ස ශග්සවා වාහ.  බ්සධ හගහාශේ මිනිසු්ස 

ඇිල් ලහ තමත් RMV එශක් ලිපිශගොනු එශනට ශමශනට 

 ා්සශ්ස. එම නිවහ ඒ ලිපිශගොනු  ැති වුශණොත් එශනම 

ශමොවු්සට කි ්ස  පුළුවා්ස, "බ්සධ හගහාශේ මිනිසු්ස ඇිල් ලහ 

ශ්ස ශම්වාහ එශනට ශමශනට  ා්සශ්ස, එම නිවහ ඒ ලිපිශගොනු 

 ැතිවීම මනහශලොකුණා ශද ක් ශ ොශවාත්" කි ලහ.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මි නි, ඔබු මි ශේ  හල  අවාවහ ත්. 

 

 ු හිුනිකා කප්රේමචන්ර මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ශේලු කුණාමහර් ම්සත්රීු මහශග්ස මට තවා ිල හඩි ශද ක් ශද්ස  

බැිපද? [බහධහ කිරීම්] මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, මට 

ිල හඩි ක් ශද්ස .  

මට කි ්ස  ඕ ෑ අශ ක්  හාණහවා ශම ත්. අපි පසුගි  

දි   ා්ශේ ගිණුම් පිළිබඳ  හා  වභහවාට ශම් ආ ත   

ශග්සවූවාහ. එහිදී ශම් නිලධහිප හශග්ස ශම් වම්බ්සධශ ්ස ඇහුවාහට 

පව්ශව  එු මහ කි  වාහ, "ශම් files 5,000ක් 6,000ක් misplace 

ශවාලහ ලු" කි ලහ. ා්ශේ ආ ත    files 5,000ක් 6,000ක් ශම් 

ිලධි ට misplace ශවා ්සශ්ස ශ ොශනොමද? මට තවා  හාණහ 

ශගොඩහක් කි ්ස  තිණුණත්, ඒ ඔක්ශ ෝම කි ්ස  ශවාලහවා  ැනැ. 

මම එු මහශේ  ම කි ්සශ්ස  ැනැ. ශමො ද, ාහ්ය ශව වා ශ ක් 

නිවහ මට එු මහවා වවුත්ු   ා්ස  ඕ ෑ  ැනැ. අපි උඩ බලහශග  

ශ ළ ගනග්ස  ඕ ෑ  ැනැ. මම එු ම්සලහට ිලශ  ෂශ ්සම 

කි  වාහ, "ඔබු ම්සලහ ශමපමණ  ්  ඇමතිවාරු්ස එක්  

ශව් ලම්  ා්ස  ඇති. ශම් වැශර් පත්ශවාලහ ිවටි  ඇමතිු මහත් 

එක්  එශනම ශ් ිවශ ්ස ශනොා වාැඩ  ම්  ා්ස  බැනැ. එු මහ 

බලහශපොශාොත්ු  ශවා්සශ්සත්  ැනැ, ඔබු ම්සලහ කිිවම ිලධි කි්ස 

ශනොා වාැඩ  ාලහ ශම් ආ ත  ිල හ   ාත් කි ලහ. ඒ හි්සදහ 

ශ ළි්ස වාැඩ  ා   හ  ශ කුණා ිලධි ට එු මහවා වවුත්ු  

 ා්සශ්ස  ැතිවා  ාහ්ය ඇමතිු මහ වවුත්ු   ා්සශ්ස  ැතිවා  ශම් 

ා්  -ශම් ආණ්ඩුවා- වවුත්ු   ා්සශ්ස  ැතිවා වාැඩ  ා්ස " 

කි ලහ. ඔබු ම්සලහ ශ ොපමණක් කි ලහ නම්බ  ා්ස ද? 

මැශා  දවාව  ඕවාහ අාශග   ්සශ්ස  ැනැ ශ්ස? ඔ  රුුපත් 

අහිංව  මිනිසු්සශේ ව් ලි. එම නිවහ ඔබු ම්සලහ දැ්ස ඔ  

ිලධි ට නම්බ  ළහ ඇති. මම කි ්සශ්ස  ැනැ, RMV එ  ිව  ට 

ිව  ක් දූෂණ ිලශාෝධී ආ ත  ක්  ා්ස  පුළුවා්ස  කි ලහ. 

ඒ  ිලහිළුවාක්  හී  ක්. නැබැත්, නම්බ  ා වාහ  කි ලහ 

ශමශනමත් නම්බ ශ ිප් ලක්. ඒ හි්සදහ ඔබු මහ ලේ්හ වා්ස  

ඕ ෑ. මම අධීක්ෂණ ම්සත්රීවාිප ක් නිවහ මම ළඟට ඇිල් ලහ 

ිව ලුම ශව වා  ්ස රු්ස වහක්ෂි වමඟ මම අර්ුන  ඇමතිු මහටත් 

එහි copy එ ක් රු්ස හ. ාහ්ය ඇමතිු මහටත් ශද වාහ. මම ශම් 

ශ් ත   සභා ත*  ා වාහ. මම එු මහශග්ස ඉ් ලහ ිවටි වාහ, 

 රුණහ ා අද ිවටවාත් ශම් ශනොා ම්  වාත්වා්ස  කි ලහ. අපට 

ලේ්හ ශ ො ා  ාහ්ය ශව වා ට ලේ්හ ශ ො ා  ඔබු මහශේම 

ත ු ාට ලේ්හ ශ ො ා   රුණහ ාලහ ශම්  ඇු ශළ  ශනොා ම් 

 ා  එ   වාත්වා්ස  කි   ඉ් ලීම  ා වාහ. එම ඉ් ලීම 

 ාමි්ස මශේ  ථහවා අවාව්ස  ා වාහ, මූලහව හරූඪ ගරු 

ම්සත්රීු මනි.   

 

 ු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ගරු නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ 

මැතිු මහශේ  ම වඳන්ස වුණු නිවහත් මම ශම්  රුණ කි ්සශ්ස. 

එු මහ කිිවම ආ හා කි්ස ශම්  ටුතත්තට වම්බ්සධ  ැනැ. මම 

එු මහශග්ස දැ්ස ශම් වම්බ්සධශ ්ස ිලමවහ බැලුවාහ. ඒ පිළිබඳවා 

වම්පූර්ණ පරීක්ෂණ ක් පවාත්වාහ අදහළ නිලධහිප්සට ඒ අවා ය 

දඬුවාම් ලබහ ශද්ස  කි   එ  තමත් එු මහ ශවානුශවා්ස ශම් 

අවාව්ථහශේ දී මම ඉ් ලහ ිවටි්සශ්ස. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ව්ු තිත්, ගරු ම්සත්රීු මනි. 
 

 ු අ. අරවින්ේ කුමාර් මහතා 
(மொண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, මටත්  මක් කි ්ස  

තිශබ වාහ. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අාිල්සී කුණාමහර් ම්සත්රීු මහ. 

 

 ු අ. අරවින්ේ කුමාර් මහතා 
(மொண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

මමත් එු මහ ගැ  ශනොඳට ද්ස වාහ, මූලහව හරූඪ ගරු 

ම්සත්රීු මනි. එු මහත්, මමත් බරු් ල දිව්ත්රික් ශේ ඉ්ස  හි්සදහ 

මම එු මහ ගැ  ද්ස වාහ. එම නිවහ මම එම  හාණ  ප්රතික්ශෂ ප 

 ා වාහ. වමනා ිලට මැද ඉ්ස  brokersලහ  ම් ඔ  ිලධි ට වාැඩ 

 ා වාහ ඇති.  

2015 2016 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ව්ු තිත්, ගරු ම්සත්රීු මහ. 

 

 ු හිුනිකා කප්රේමචන්ර මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, -  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 හල   ම්  ැනැ, ගරු ම්සත්රීු මි . 
 

 ු හිුනිකා කප්රේමචන්ර මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මට එු මහට මඩ ගැහි් ලක් ශනෝ ශවා ත්  ථහවාක් කි ්ස  

වුවාම හවාක්  ැනැ. ශම් ිව ලු ශද හටම ඇිල් ලහ ඕ ෑම 

ශව වා  කුණාශග්ස ිලමවහ පරීක්ෂණ ක්  ා්ස  පුළුවා්ස. ශම් 

ශගෝ ල්ස ් හධිපති ශ ොමිෂ්ස වභහවාට වාහර්තහවාක් දීලහ, ශම් 

පිළිබඳවා complaint  ාලහ තිශබ වාහ. ඒ complaint එශ ත් 

තිශබ වාහ, ශමොවු්ස නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ මැතිු මහටත් ව් ලි 

අවා යත් කි ලහ තමත් ව් ලි නම්බ  ා්සශ්ස කි ලහ. ඇත්තටම 

ඒ  නිප වාැරැදිත් ශ්ස. නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ මැතිු මහ පිළිබඳවා 

අපිත් ද්ස වාහ. එම නිවහ  රුණහ ාලහ ශම් පිළිබඳවා ිලධිමත් 

පරීක්ෂණ ක් පවාත්වා්ස  කි ලහ තමත් අපිත් ඉ් ල්සශ්ස.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ව්ු තිත්. The next speaker is the Hon. Douglas 

Devananda. You have 10 minutes.  
 

[பி.ப. 2.24] 
 

 ු ඩග්ලසන කේවානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

வணக்கம்! மபொக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமொன மசமவகள் 

அமமச்சு, துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற அலுவல்கள் மற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அமமச்சு ஆகியவற்றுக்கொன 

ஒதுக்கீடுகள்மீது குழுநிமலயில் இடம்தபறும் விவொதத்தில் 

கலந்துதகொண்டு எனது கருத்துக்கமளத் ததொிவிப்பதற்கு 

அனுமதி வழங்கியமமக்கு முதலில் எனது நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

இந்த நொட்டின் தமலநகர் தகொழும்பிலும் அதமன அண்டிய 

பகுதிகளிலும் வசிக்கின்றவர்கள் மபொக்குவரத்துப் பிரச்சிமன 

கொரணமொகத் தங்களது வொழ்நொளில் சுமொர் 6 வருடங்கமள 

வீதியில் தசலவிட்டுவருவதொக அண்மமயில் ஒரு தகவல் 

தவளிவந்தது. இங்மக மபொக்குவரத்து வசதிகள் இருந்தும் 

வொகன தநொிசல்கள் கொரணமொக இந்த நிமல இம்மக்களுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கின்ற அமதமநரம், வடக்கு மொகொணத்திமல, 

குறிப்பொக வன்னிப் பகுதியிமல எமது மக்கள் மபொக்குவரத்து 

வசதிகளின்மம கொரணமொகத் தங்களது வொழ்நொளில்  பல 

வருடங்கள் வீதிகளில் நடந்மத கொலத்மதக் கழித்து 

வருகின்றனர்.  

முல்மலத்தீவு மொவட்டத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், சுமொர் 

124 பொடசொமலகள் தசயற்பட்டு வருகின்ற நிமலயில், 

அவற்றில் 70க்கும் மமற்பட்ட பொடசொமலகளுக்குச் 

தசல்வதற்கொன மபொக்குவரத்து வசதிகள் இல்மலதயனத் 

ததொிய வருகின்றது. கிளிதநொச்சி மொவட்டத்தின் பல்மவறு 

பகுதிகளிலும் இமதநிமலமய கொணப்படுகின்றது. இதன் 

கொரணமொக மொணவர்கள், ஆசிொியர்கள் மட்டுமன்றி அந்தப் 

பகுதிகளில் வொழுகின்ற தபொதுமக்களும் தபரும் சிரமங்கமள 

அமடந்து வருகின்றனர். இலங்மகப் மபொக்குவரத்துச் 

சமபயின் வடக்குச் சொமலகளினொல் அதிகளவிலொன 

வருமொனம் ஈட்டப்படுவதொகக் கூறப்படுகின்ற நிமலயிலும், 

வடக்கு மக்களின் தபொதுப் மபொக்குவரத்துச் மசமவ 

ததொடர்பில் மபொதிய அக்கமற கொட்டப்படொத நிமலமம 

ததொடர்ந்துதகொண்மட வருகின்றது. எனமவ, வன்னிப் 

பகுதியில், குறிப்பொக மீள்குடிமயற்றப்பட்ட பகுதிகள் 

உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இலங்மகப் மபொக்குவரத்துச் சமபயின் 

ஊடொன மபொக்குவரத்துச் மசமவகமள தபொதுப் 

மபொக்குவரத்துச் மசமவ என்ற அடிப்பமடயில் 

விொிவுபடுத்துவதற்கும் அதிகொிப்பதற்கும் நடவடிக்மககள் 

மமற்தகொள்ளப்படல் மவண்டும் என்பமத நொன் இங்கு 

வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன். 

அமதமநரம், தகொழும்பிலிருந்து வடக்கு மற்றும் கிழக்கு 

மொகொணங்கமள மநொக்கியதொன மபொக்குவரத்தில் ஈடுபடும் 

இலங்மகப் மபொக்குவரத்துச் சமபயின் மபருந்துகளுக்கொன 

ஆசன முற்பதிவுகமள மமற்தகொள்கின்றமபொது, பயண 

அனுமதிச்சீட்டுக்கும் முற்பதிவுக்குமொன கட்டணத்மதவிட, 

மமலதிக பணம் தபொதுமக்களிடமிருந்து அறவிடப்பட்டு 

வருவதொக எமது மக்களிடமிருந்து ததொடர்ந்தும் 

முமறப்பொடுகள் கிமடத்து வருகின்றன. இது ததொடர்பில் 

தகளரவ அமமச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க அவர்கள் 

ஆரொய்ந்துபொர்க்க மவண்டுதமனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

அடுத்ததொக, 1997ஆம் ஆண்டு இலங்மகப் 

மபொக்குவரத்துச் சமப மக்கள்மயமொக்கல் திட்டத்தின்கீழ் 

கம்பனிகளொக்கப்பட்டு, பின்னர் 2005ஆம் ஆண்டு மீண்டும் 

கம்பனிகள் ஒன்றிமணக்கப்பட்டு, இலங்மகப் மபொக்குவரத்துச் 

சமபயொக மொற்றப்பட்டதன் கொரணமொகப் பொதிக்கப்பட்ட, 

திருமகொணமமல, கந்தளொய், அம்பொமற, மட்டக்களப்பு, 

அக்கமரப்பற்று, கல்முமன மபொன்ற இலங்மகப் மபொக் 

குவரத்துச் சமபச் சொமலகளில் பணியொற்றி ஓய்வுதபற்றுள்ள 

ஆயிரத்துக்கும் மமற்பட்ட பணியொளர்களுக்கு இதுவமரயில் 

பங்குகளுக்கொன நஷ்டஈட்டுக் தகொடுப்பனவுகள் வழங்கப் 

படவில்மல என்தறொரு விடயம் முன்மவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

இவ்விடயம் ததொடர்பிலும் தகளரவ அமமச்சர் அவர்கள் 

உடனடி அவதொனதமடுத்து, மமற்படி பணியொளர்களுக்கொன 

நஷ்டஈடுகமளப் தபற்றுக் தகொடுக்க நடவடிக்மக எடுக்க 

மவண்டுதமனவும் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

அத்துடன், அண்மமயில் வடக்கு, கிழக்குப் 

மபொக்குவரத்துச் சொமலகளில் கடமமயொற்றுகின்ற 

பணியொளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பதவியுயர்வுகளில் 

ஏற்பட்டிருந்த முமறமகடுகள் மற்றும் நியொயமற்றதன்மம 

ததொடர்பில் இச்சமபயில்  நொன் ஏற்தகனமவ தகளரவ 

அமமச்சர் அவர்களது அவதொனத்திற்கு தகொண்டு 

வந்திருந்மதன். எனினும், அவ்வொறு வழங்கப்பட்ட 

பதவியுயர்வுகளில் எவ்வித மொற்றங்களுமின்றி அந்தப் 

பதவிகள் ததொடர்வதொகமவ ததொியவருகின்றது. இது 

ததொடர்பில் தகளரவ அமமச்சர் அவர்கள் உடனடியொக 

நடவடிக்மகயிமன எடுக்க மவண்டும். இவ்விடயம் ததொடர்பில் 

ஒரு சுயொதீன விசொரமணக்குழு அமமத்து, நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுவதும் நல்லததன்மற நொன் ததொிவிக்க 

விரும்புகின்மறன்.  

2017 2018 
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அண்மமக் கொலத்தில் ஏ-9 வீதியில் மிக அதிகளவிலொன 

விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. மிக அதிகமொகத் தனியொர் 

மபருந்துகள் விபத்துக்களில் சிக்குவததன்பது அங்கு ஒரு 

வழக்கமொகி வருகின்றது. இரவு மவமளகளில், அதிகமொக 

அதிகொமல  மவமளகளில் நிகழும் இத்தமகய விபத்துக்களுக்கு 

அதிமவகமும் சொரதிகளின் நித்திமரக் கலக்கமுமம கொரணதமன 

விசொரமணகளிலிருந்து ததொியவருகின்றது. இது ததொடர்பில் 

ஒரு தபொறிமுமற அவசியதமன்பமதமய இத்தமகய 

விபத்துக்கள் உணர்த்துகின்றன. இதற்கு ஒரு தீர்வொக 

பொமதயில் இமடக்கிமடமய மபொக்குவரத்துப் தபொலிஸொர் 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளமபொதிலும், அவர்கள் என்ன விடயத்தில் 

அக்கமற கொட்டுகின்றொர்கமளொ ததொியவில்மல. ஆனொல், 

விபத்துக்கள் குமறந்தபொடில்மல! எனமவ, இது ததொடர்பில் 

எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்மககள் என்ன என்பது ததொடர்பில் 

ஆரொய்ந்து ஒரு முடிவு எட்டப்படல் அவசியமொகின்றது.  

இந்த நொட்டின் தபொதுப் மபொக்குவரத்துத் துமறயின் 

இன்தனொரு முக்கிய துமறயொன இரயில் மபொக்குவரத்துத் 

துமறமயப் தபொறுத்தும் நிமறயமவ பிரச்சிமனகள் 

இருப்பமதக் கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இரயில்களின் 

பரொமொிப்புத் ததொடர்பிலும் மகள்விக்குறியொனததொரு 

நிமலமமமய ததொடர்ந்தும் கொணப்படுகின்றது. சுத்தம் என்பது 

பல்மவறு சந்தர்ப்பங்களில் முற்றிலும் அற்ற நிமலயிமலமய பல 

இரயில்கள் மசமவயில் ஈடுபடுத்தப்படுவதொக மக்கள் 

ததொடர்ந்தும் முமறயிட்டு வருகின்றனர். கொலத்திற்குக்கொலம் 

பழுதுபொர்க்கப்படொத நிமலயிமலமய இரயில் தபட்டிகள், 

இயந்திரங்கள் என்பன ததொடர்ந்து மசமவயில் 

ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன என்ற குற்றச்சொட்டும் இருக்கின்றது. 

ஆகமவ, முதலில் தற்மபொது இருக்கின்ற இரயில் மசமவயிமன 

ஒழுங்குபடுத்துகின்ற பணிகள் மதமவ.  

இந்த நொட்மடப் தபொறுத்தவமரயில், தமொத்தப் 

பயணிகளில் நூற்றுக்கு 5 - 7 சதவீதமொன பயணிகமள இரயில் 

மபொக்குவரத்திமனப் பயன்படுத்துகின்றனர் எனக் 

கூறப்படுகின்றது. அந்த வமகயில், நொட்டில் அதிகொித்துள்ள 

மபொக்குவரத்துத் மதமவகளுக்மகற்ப இரயில் மபொக்குவரத்துச் 

மசமவயின் விஸ்தொிப்பு அவசியமொகின்றது. இரயில் மசமவ 

விஸ்தொிப்புத் ததொடர்பில் அதிக அக்கமற தகொள்ளொமல், 

இரயில் கட்டணங்கமள மொத்திரம் அதிகொித்து, அதன்மூலமொக 

வருமொனங்கமள அதிகொிக்க எதிர்பொர்ப்புக் தகொள்வததன்பது 

எமது மக்களொல் ஜீரணித்துக்தகொள்ள இயலொமல் இருப்பதும் 

இங்கு சுட்டிக்கொட்டத்தக்கது.  

மமலும், தினமும் கொமல 5.30 மணிக்குக் 

கொங்மகசன்துமறயிலிருந்து புறப்பட்டு, யொழ்ப்பொணத்திலிருந்து 

கொமல 6.30 மணியளவில் புறப்படுகின்ற ‘உத்தர மதவி’ 

இரயிலொனது தகொழும்பு மகொட்மட இரயில் நிமலயம் 

வமரயிமலமய தனது மசமவயிமனத் ததொடர்வதொகத் 

ததொிவிக்கின்ற பயணிகள், மமற்படி மசமவமய கல்கிஸ்ஸ 

வமர நீடித்தொல் தங்களுக்குப் தபரும் உதவியொக 

அமமயுதமனத் ததொிவிக்கின்றனர். எனமவ, இது ததொடர்பில் 

தகளரவ அமமச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க அவர்கள் தனது 

அவதொனத்மதச் தசலுத்தி, மமற்படி 'உத்தர மதவி' இரயில் 

மசமவயிமன கல்கிஸ்ஸ வமர நீடிப்பதற்கு ஏற்பொடு 

தசய்யமவண்டுதமன்ற மகொொிக்மகயிமன இங்கு முன்மவக்க 

விரும்புகின்மறன்.  

அடுத்ததொக, பொதுகொப்பற்ற இரயில் கடமவகள் கொரணமொக 

ஏற்படுகின்ற விபத்துக்கள் வடக்கு மொகொணத்மதப் 

தபொறுத்தவமரயில் ததொடர்ந்து அதிகொித்துக் தகொண்மட 

வருகின்றன. குறிப்பொக, வவுனியொ, ஓமந்மதக்கும் 

கிளிதநொச்சிக்கும் இமடப்பட்ட பகுதியிலுள்ள புமகயிரதக் 

கடமவகளில் மிக அதிகளவிலொன விபத்துக்கள் 

இடம்தபற்றுள்ளமம குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தமகய இரயில் 

கடமவகளில் பொதுகொப்பற்ற நிமலமமகமள கொணப் 

படுகின்றன. இவற்றில் கடமவக் கொப்பொளர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டொலும் அது நிரந்தரமற்ற ஏற்பொடொகமவ 

அமமவதொகப் தபொதுமக்கள் ததொிவிக்கின்றனர். இந்த நொட்டில் 

இத்தமகய பொதுகொப்பற்ற இரயில் கடமவகள் 685 வமரயில் 

இருப்பதொகக் கூறப்படுகின்றது. எனினும், அவற்றில் 

வடக்கிற்கொன இரயில் பொமதயில் அமமயப்தபற்றுள்ள 

பொதுகொப்பற்ற கடமவகளிமலமய அதிக விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு 

வருகின்றன.  

மமற்படி பொதுகொப்பற்ற இரயில் கடமவகளில் கடமவக் 

கொப்பொளர்களொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்களது ததொழில் 

நிரந்தரமற்றதொகவும், நொளொந்தம் 250 ரூபொயிமன மொத்திரமம 

ஊதியமொகக் தகொண்டதுமொக இருக்கின்றது. அத்துடன், 

இவர்களது நியமனங்கள் இலங்மகப் புமகயிரதத் 

திமணக்களம் சொர்ந்ததொகவன்றிப் தபொலிஸ் 

திமணக்களத்மதச் சொர்ந்ததொக இருக்கின்றது. தங்குவதற்கு 

எதுவிதமொன வசதிகளும் வழங்கப்படொமல், விளக்குகள்கூட 

வழங்கப்படொமல், இவர்கள் மிகவும் சிரமங்களுக்கு 

மத்தியிமலமய தமது  பணிகமள நிமறமவற்றி வரமவண்டிய 

நிமல கொணப்படுவதொக இவர்கள் ததொிவிக்கின்றனர். 

அமதமநரம், ஆரம்பத்தில் இப்பணியில் இமணந்திருந்த பலர் 

இத்தமகய குமறபொடுகள் கொரணமொக அந்தப் பணியிலிருந்து 

ஒதுங்கிச் தசன்றுள்ளனர் என்றும் ததொியவருகின்றது. 

இவ்வொறு இரயில் பொமதயில் பொதுகொப்பற்ற கடமவகளில் மிக 

முக்கியமொன பணிகளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளவர்கள் ததொடர்பில் 

தகரளவ அமமச்சர் அவர்கள் கவனதமடுத்து, அவர்களுக்கு 

உொிய ஏற்பொடுகமளச் தசய்து தகொடுக்க முன்வர மவண்டும். 

பொதுகொப்பற்ற இரயில் கடமவகளில் பல உயிர்கமளப் 

பொதுகொக்கின்ற இத்தமகய கடமவப் பொதுகொப்பொளர்களது 

ததொழிமல பொதுகொப்பொக இல்லொதமபொது, ஏமனய உயிர்ப் 

பொதுகொப்புக் குறித்து எவ்வொறு நம்பிக்மக தகொள்ள முடியும் 

என்ற மகள்விமய எழுகின்றது.   

மமலும், வடக்கிமல இரயில் பொமதயில் நகரப் பகுதிகளில் 

கொணப்படுகின்ற கடமவகள் பலவற்றில் தன்னியக்கக் 

கடமவப் பொதுகொப்புக்கள் இல்லொத நிமலயும் 

கொணப்படுகின்றது. எனமவ, நகர்ப்புறக் கடமவகள் 

அமனத்திலும் தன்னியக்கக் கடமவப் பொதுகொப்புக்கமள 

அமமப்பதற்கொன நடவடிக்மககமளயும் மமற்தகொள்ள 

மவண்டும். அண்மமயில் வவுனியொ, ஓமந்மத, 

பன்றிக்தகய்தகுளம் பகுதியில் அமமந்துள்ள பொதுகொப்பற்ற 

இரயில் கடமவயில் மிகவும் மகொரமொன விபத்ததொன்று 

இடம்தபற்றிருந்தது. இதன்மபொது நொல்வர் சம்பவ 

இடத்திமலமய பலியொகினர். இந்தக் கடமவயூடொன 

பொமதயொனது சட்டவிமரொதமொனது எனப் புமகயிரதத் 

திமணக்களத்தினொல் கூறப்பட்டிருந்தது. இந்த நிமலயில் 

அப்பகுதி மக்கள் கடந்த மொதம் 25ஆம் திகதி அப்பொமதக்குப் 

பொதுகொப்பு மவலிதயொன்மறப் தபொது அமமப்புக்களின் 

உதவியுடன் அமமத்திருந்த நிமலயில், கடந்த 5ஆம் திகதி 

புமகயிரதத் திமணக்களத்தினர் அந்த மவலிமய 

அமமப்பதற்கொன அனுமதி தங்களிடமிருந்து 

தபறப்படவில்மல எனக் கூறி, அந்த மவலிமய அகற்றிவிட்டு, 

அந்த வீதியில் தண்டவொளங்கமள இட்டு மக்களின் 

மபொக்குவரத்துக்குத் தமட தசய்துள்ளதொக அம்மக்கள் 

முமறயிடுகின்றனர். இந்த விடயம் ததொடர்பில் ஆரொய்ந்து, 

அம்மக்களுக்கொன மபொக்குவரத்து வசதிக்கு ஏற்ற உொிய 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படல் மவண்டும் என்றும் மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறன்.   
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පහර්ලිශම්්සු වා 

மமலும், வடக்கிலுள்ள இரயில் நிமலயங்கள் பலவும் 

மிகுந்த அசுத்த நிமலயில் கொணப்படுகின்றன. மபொதியளவு 

துப்புரவுத் ததொழிலொளர்கள் இன்மமமய இதற்குக் 

கொரணதமனக் கூறப்படுகின்றது. எனமவ, இதற்கொன 

ஆளணிகமள வடக்குப் பகுதியிலிருந்மத நியமிப்பதற்கு 

அமமச்சர் அவர்கள் நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும் எனக் 

மகட்டுக் தகொள்கின்மறன்.  

அமதமநரம், இந்த நொட்டின் இரயில் பொமதகமள 

எடுத்துக்தகொண்டொல், தபரும்பொலொனமவ தமிழ் மபசும் மக்கள் 

வொழ்கின்ற பகுதிகமள ஊடறுத்மத தசல்கின்றன. குறிப்பொக 

தகொழும்பு மகொட்மட இரயில் நிமலயத்மதப் பிரதொனமொக 

எடுத்துக்தகொண்டொல், வடக்கு மநொக்கிக் கொங்மகசன்துமற 

வமர தசல்கின்ற பொமத, பதுமள, மொத்தமள, 

திருமகொணமமல, மட்டக்களப்பு, புத்தளம், அவிசொவமள, 

தமலமன்னொர் வமர தசல்கின்ற பொமதகள் என அமனத்துமம 

தமிழ் மபசும் மக்கள் வொழ்கின்ற பகுதிகளின் ஊடொகமவ 

தசல்கின்றன.   

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 

 ු ඩග්ලසන කේවානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
மநரத்மதக் கருத்திற்தகொண்டு எனது உமரயின் எஞ்சிய 

பகுதிமயச் சமபக்குச் *சமர்ப்பிக்க விரும்புகின்மறன்.  

அமதமபொல், துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அமமச்சர் தகௌரவ சொகல ரத்நொயக்க 

அவர்களிடம் ஒன்மற நிமனவுபடுத்த விரும்புகின்மறன். 

முல்மலத்தீவுக் கடற்தறொழிலொளர்களது மகொொிக்மக 

ததொடர்பொக நொன் மகள்விதயொன்மற எழுப்பியிருந்மதன். 

அந்தவமகயில், அந்த முல்மலத்தீவுக் 

கடற்தறொழிலொளர்களுக்கொன தவளிச்ச வீதடொன்மற 

அமமத்துத் தருமொறு மகட்டுக் தகொள்கின்மறன்.  நன்றி.  

வணக்கம்.   

 
සභාකම්සය මත තබන ලද කථාකේ ඉතිරි කකො ස: 
சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்சிய பகுதி: 

Rest of the speech tabled: 

அந்த வமகயில், இரயில் பயணங்கமள அதிகமொக 

மமற்தகொள்கின்ற மக்களொகவும் தமிழ் மபசுகின்ற மக்கள் 

இருக்கின்றனர். எனமவ, இந்த மக்களுக்குப் புொிகின்ற தமொழியில் 

அறிவிப்புக்கமள மமற்தகொள்ள மவண்டியது புமகயிரதத் 

திமணக்களத்தின் தபொறுப்பொகும். தசல்ல மவண்டிய மநரம், தசல்ல 

மவண்டிய இரயில், அது புறப்படுகின்ற மநரம், தொமதங்கள் ஏற்படுமொ 

என்ற தகவல், தசன்றமடய எதிர்பொர்க்கப்படுகின்ற மநரம், தொித்து 

நிற்கக்கூடிய இரயில் நிமலயங்கள், அவசரமொன தபொது அறிவிப்புக்கள் 

மபொன்ற அமனத்துத் தகவல்கமளயும் தங்களுக்குப் புொிகின்ற 

தமொழியில் அறிந்து தகொள்வதற்கொன உொிமம இந்த நொட்டில் 

அமனத்துப் பயணிகளுக்கும் உண்டு.  

இந்த நொட்மடப் தபொறுத்த வமரயில் சுமொர் 410 இரயில் 

நிமலயங்கள் உள்ளதொகவும், இவற்றில் 177 இரயில் நிமலயங்கள் 

பிரதொன நிமலயங்களொகும் என்றும், 162 உப இரயில் நிமலயங்களும் 

71 சொதொரணத் தொிப்பிடங்களும் இருக்கின்றன என்றும் ததொிய 

வருகின்றது. இந்த இரயில் நிமலயங்களில் தமிழ் தமொழிமூலமொன 

அறிவிப்புக்கள் எத்தமன இரயில் நிமலயங்களில் 

வழங்கப்படுகின்றன? என்ற மகள்வி எழுகின்றது. குறிப்பொக, தமிழ் 

மபசும் மக்கள் வொழ்கின்ற பகுதிகளின் ஊடொகச் தசல்கின்ற 

பொமதகளில் முக்கிய சந்திகளில் அமமயப்தபற்றுள்ள ரொகம, 

தபொல்கஹதவல, மொமகொ, மதவொச்சி, மபரொதமன ஆகிய இரயில் 

நிமலயங்களில்கூட தமிழ் தமொழி மூலமொன அறிவிப்புக்கள் இல்மல 

என்மற கூறப்படுகின்றது. ஏமனய பல்மவறு துமறகமளப்மபொல், 

தபொதுப் மபொக்குவரத்துச் மசமவயிலும் இத்தமகய தமொழிப் 

புறக்கணிப்புகள் இடம்தபறுகின்ற இந்த நொட்டில் மதசிய நல்லிணக்கம், 

தபொறுப்புக் கூறல் என்தறல்லொம் கமதக்கப்படுவது 

மவடிக்மகயொனதொகமவ இருக்கின்றது. எனமவ, இந்த விடயங்கள் 

ததொடர்பில் தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கள் உொிய அவதொனங்கமளச் 

தசலுத்த மவண்டும் எனக் மகட்டுக் தகொள்கின்மறன்.  

பலொலி விமொன நிமலயத்தின் ஊடொக ஐமரொப்பொ வமரயில் 

விமொனச் மசமவ நடத்தப்படவுள்ளதொக அண்மமயில் ஊடகங்களில் 

தகவல்கள் தவளிவந்திருந்தன. அது எந்தளவுக்குத் தற்மபொது 

சொத்தியமொன நிமலயில் இருக்கின்றது? என்பது பற்றியும், 

பலொலியிலிருந்து இந்தியொவுக்கொன விமொனச் மசமவயிமன 

ஏற்படுத்துவது ததொடர்பொன இன்மறய நிமலமமகள் பற்றியும் 

ததளிவுபடுத்த மவண்டும் எனவும் மகட்டுக் தகொள்கின்மறன்.  

துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற அலுவல்கள் மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அமமச்சு ததொடர்பில் கூறுகின்றமபொது, குறிப்பொக 

கொங்மகசன்துமறயிலிருந்து இந்தியொவுக்கொன கப்பல் மபொக்குவரத்துச் 

மசமவயிமன ஆரம்பிக்க மவண்டும் எனும் மகொொிக்மகமய நொன் 

ததொடர்ந்தும் முன்மவத்து வருகின்மறன். இது ததொடர்பில் 

அண்மமயில் அரச தரப்பு அவதொனம் தசலுத்தி வருவதொகவும் 

தசய்திகள் தவளிவந்திருந்தன. அதுகுறித்த ததளிவுகமள தகௌரவ 

அமமச்சர் சொகல ரத்நொயக்க அவர்கள் வழங்குவொர் என்ற 

எதிர்பொர்ப்புடன் விமடதபறுகின்மறன்.   

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. I. Charles Nirmalanathan. You have 14 

minutes. 
 

[பி.ப. 2.38] 

 

 ු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා 
(மொண்புமிகு இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நன்றி. 

இன்று மபொக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமொன மசமவகள் 

அமமச்சு மற்றும் துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற அலுவல்கள் 

மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி அமமச்சின் நிதி 

ஒதுக்கீடுகள்மீதொன குழுநிமல விவொதத்தில் என்மனப் மபச 

அனுமதித்தமமக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன்.  

மபொக்குவரத்து அமமச்சு என்பது மக்களுக்கு மிக 

முக்கியமொன மசமவமய வழங்குகின்ற அமதமநரம் தமது 

மபொக்குவரத்துத் மதமவகமளப் பூர்த்தி தசய்யக்கூடிய 

வமகயில் அரசொங்கத்தினுமடய மசமவகமள மக்கள் 

எதிர்பொர்க்கும் ஓர் அமமச்சொகவும் கொணப்படுகிறது. மமலும், 

இந்த அமமச்சொனது அரசொங்கத்துக்கு வருமொனத்மதத் மதடித் 

தரக்கூடிய ஓர் அமமச்சொகவும் கொணப்படுகிறது. இந்தப் 

மபொக்குவரத்து அமமச்சின் புமகயிரத மசமவமய 

எடுத்துக்தகொண்டொல், வடக்மகப் தபொறுத்தவமரயில், 

கொங்மகசன்துமறயிலிருந்தும் தமலமன்னொொிலிருந்தும் 

தகொழும்மப மநொக்கி  இரண்டு புமகயிரத மசமவகள் 

நடத்தப்படுகின்றன.  தகௌரவ அமமச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க 

அவர்கமள, நீங்கள் இந்தப் புமகயிரத மசமவமய விொிவுபடுத்த 

மவண்டும். அதொவது அங்கு தரமொன புமகயிரதங்கமளச் 

மசமவயில் ஈடுபடுத்தி, அந்த இரண்டு புமகயிரதச் 

மசமவகமளயும் தவள்ளவத்மத வமர நீடிப்பதற்கு உொிய 
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நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டுதமன தகௌரவ அமமச்சர் 

அவர்களிடம் நொன் ஒரு மயொசமனமய முன்மவக்க 

விரும்புகின்மறன். ஏதனன்றொல், வடக்கிலிருந்து வருபவர்கள் 

மகொட்மடப் புமகயிரத நிமலயத்தில் இறங்கிய பின்பு, 

தங்களுமடய இருப்பிடங்களுக்குச் தசல்வதற்குப் மபொதுமொன 

புமகயிரதச் மசமவ இல்மல. அதன் கொரணமொக அவர்கள் 

அந்த இடத்தில் அச்சத்துடன் தொித்திருக்க மவண்டிய சூழ்நிமல 

இருக்கிறது. ஏற்தகனமவ நொனும் சக உறுப்பினர் அண்ணன் 

மசனொதிரொஜொ அவர்களும் தங்கமள மநரடியொகச் சந்தித்து 

இந்தக் மகொொிக்மகமய முன்மவத்திருந்மதொம். அந்தக் 

மகொொிக்மகமய நீங்கள் நமடமுமறப்படுத்துவீர்கள் என்று 

நொன் நம்புகின்மறன்.  

இங்கு உமரயொற்றிய பலர், SLTB இல் முமறமகடொன 

விதத்தில் பதவியுயர்வுகள் வழங்கப்படுவதொகக் கூறினொர்கள். 

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கமள, எங்களுக்கு உங்கள் 

மீதிருக்கின்ற நன்மதிப்மபக் குமறக்கின்ற வமகயில் இந்த 

நியமனங்கள் அமமந்திருக்கின்றன. இந்தப் பதவியுயர்வு 

சம்பந்தமொக உங்களிடம் நொன் மநரடியொகவும் கூறியிருந்மதன். 

அங்கு சொரதிகளின் பதவியுயர்வுகமளப் தபொறுத்தவமரயில், 

மூன்றுமபமர அடித்துக் தகொமல தசய்தவருக்கும் பதவியுயர்வு 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படியொனவர்களுக்குத் தொங்கள் 

பதவியுயர்வுகமள வழங்கியமமயொனது, அங்கு 

மவமலதசய்கின்ற ஏமனய ஊழியர்கள் மத்தியில் மிகவும் 

கவமலமய ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது.  

வடக்கு மொகொணத்தில் 07 பஸ் டிப்மபொக்கள் இருக்கின்றன. 

அவற்றில் ஒன்றில் பணிபுொிகின்ற ஒரு தபண்மணி எனக்குத் 

ததொமலமபசி அமழப்மப ஏற்படுத்தி, அங்கு சொியொன கல்வித் 

தமகமமகளுடன் 10 வருடங்களுக்கு மமல் மவமல 

தசய்கின்றவர்கள் இருக்கின்றமபொதிலும் அவர்கமள விடுத்து, 

2 - 3 வருடங்கமள பணிபுொிந்த மற்றும் குற்றச் தசயல்களில் 

ஈடுபட்டவர்களுக்கும், நிதி மமொசடியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் 

பதவியுர்வு வழங்கப்பட்டிருப்பதொகவும், இந்த நிமலயில் 

இனிமமல் அச்சொமலயில் ஏன் மவமல தசய்யமவண்டும் என்ற 

மமனொநிமல தமக்கு ஏற்படுவதொகவும் கூறியிருக்கின்றொர்.  

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கமள, கட்சி ொீதியொக அல்லொமல் 

கல்வித் தரம், மசமவக் கொலம், நன்னடத்மத என்பவற்றின் 

அடிப்பமடயில் பதவியுயர்வுகள் வழங்கப்படமவண்டும். 

அப்படி வழங்கப்பட்டொல் மட்டும்தொன் அது மக்களுக்குச் 

மசமவ தசய்கின்ற மபொக்குவரத்துச் சமபயொக இருக்கும். 

இல்லொவிடின், அது மக்களுக்கு எந்தவிதத்திலும் பயனுள்ளதொக 

அமமயொது. தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கமள, இந்தப் பதவி 

உயர்வு ததொடர்பொகத் தொங்கள் மநரடியொகச் 

சம்பந்தப்பட்டிருக்கமொட்டீர்கள். ஆனொல், தங்களிடம் வந்த 

விண்ணப்பங்கமளத் தொங்கள் பொிசீலிக்கொமல் அந்த 

நியமனங்கமள வழங்குவதற்கு அனுமதி 

வழங்கியிருக்கக்கூடுதமன்றுதொன் எனக்குத் மதொன்றுகின்றது. 

அதுதொன் என்னுமடய கருத்தொக இருக்கின்றது. ஆனொல், 

குறித்த நியமனம் வழங்கப்பட்டவர்களில் குற்றமிமழத்தவர்கள் 

மற்றும் நிதி மமொசடிகளில் ஈடுபட்டவர்கள் பலர் உள்ளொர்கள் 

என்பமத தகௌரவ அமமச்சர் அவர்களுக்கு நொன் இந்த 

மநரத்தில் கூற விரும்புகின்மறன்.  

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கமள, வடக்கில் இருக்கின்ற 

SLTB க்குச் தசொந்தமொன பஸ்கமளப் தபொறுத்தவமரயில், 

அங்கு ஆரம்ப கொலத்தில் வழங்கப்பட்ட பஸ்கள்தொன் 

தற்மபொதும் மசமவயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. இன்று இந்த பஸ்கள் பழுதமடந்த 

நிமலயில் கொணப்படுகின்றன. ஆகமவ, நீங்கள் தகொள்வனவு 

தசய்யவிருக்கின்ற பஸ்களில் கணிசமொன அளவிமன 

வடக்குக்கு வழங்க மவண்டும். அமதமநரம் அங்குள்ள 7 பஸ் 

டிப்மபொக்களிலும் பழுதொன பஸ்கமளத் திருத்துவதற்கொன 

mechanic பற்றொக்குமற கொணப்படுகின்றது. இதனொல், அங்கு 

திருத்தி ஓடக்கூடிய பஸ்கள்கூட அவசரத்துக்குப் பயன்படொமல் 

நிறுத்தி மவக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த விடயம் 

ததொடர்பொகவும் நீங்கள் கவனம் எடுக்க மவண்டும்.  

தசன்ற வருடம் இந்தச் சமபயில் SLTB ஊழியர்களுமடய 

EPF, ETF ததொடர்பொக நொன் கமதத்தமபொது, முன்னொள் 

அமமச்சர் தகௌரவ நிமல் சிறிபொல த சில்வொ அவர்கள் எழுந்து, 

அந்தப் பணத்மதத் தொங்கள் மிக விமரவில் தசலுத்துமவொம் 

என்று கூறியிருந்தொர். அந்த வமகயில் அந்தப் பணத்மத 

அமமச்சு தசலுத்தியுள்ளது என்று நொன் அறிகின்மறன். 

அதற்கொக அமமச்சர் அவர்களுக்கும் பிரதி அமமச்சர் 

அவர்களுக்கும் இந்த மநரத்தில் நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன்.  

இலங்மகமயப் தபொறுத்தவமரயில், குறிப்பிட்ட ஒரு 

கொலத்திற்கு ஓர் அமமச்சர் இருந்து, ஒரு திட்டமிடல் 

இல்லொமல் விடயங்கமளக் மகயொள்வததன்பது மக்களுக்குச் 

மசமவயொற்றுவதற்குப் தபொருத்தமொக அமமயொது. 

உண்மமயில், சொியொன திட்டமிடல் இல்லொத 

கொரணத்தினொல்தொன் விபத்துக்களும் வொகன தநொிசலும் 

ஏற்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட இடத்மத இலகுவொகச் 

தசன்றமடவதற்ககொகச் சில தவளிநொடுகளில் தசொந்த 

வொகனத்தில் தசல்வமதவிட பஸ்களில் அல்லது 

புமகயிரதத்தில் தசல்வமதத்தொன் மக்கள் விரும்புகிறொர்கள். 

ஆகமவ, அரச மபொக்குவரத்துச் மசமவகமள மக்களுக்குச் 

மசமவ வழங்குகின்ற வமகயில் மொற்றிக்தகொள்ள 

மவண்டுதமன்றும் இந்த மநரத்தில் நொன் மகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன்.  

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கமள, உள்நொட்டு விமொனப் 

மபொக்குவரத்து ததொடர்பில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு குமற 

இருக்கின்றது. அதொவது, யொழ்ப்பொணம், திருமகொணமமல, 

மட்டக்களப்பு, அம்பொமற மபொன்ற விமொன நிமலயங்கள் 

ஊடொக பிரயொணம் தசய்வது சொதொரண மக்களொல் முடியொத 

கொொியமொக இருக்கின்றது. ஏதனனில், குறித்த பணத் 

ததொமகமயச் சொதொரண மக்களொல் தசலுத்த 

முடியொதிருக்கின்றது. இது ததொடர்பொக தகௌரவ பிரதமர் 

அவர்களின் கவனத்துக்கும் தகொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. 

ஆகமவ, இந்த விடயம் ததொடர்பொகவும் தொங்கள் கூடிய கவனம் 

எடுக்க மவண்டுதமன்று இந்த மநரத்தில் மகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன்.  

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் வட 

மொகொணத்துக்கு விஜயம் தசய்வது நல்ல விடயம். ஆனொல், 

அவ்வொறு விஜயம் மமற்தகொள்ளும்மபொது, தவறுமமன 

யொழ்ப்பொணத்துக்கு மொத்திரம் வந்து தசல்லொமல், வன்னிக்கும் 

அதொவது, வவுனியொ, மன்னொர், முல்மலத்தீவு மபொன்ற மூன்று 

மொவட்டங்களிலும் விஜயங்கமள  மமற்தகொள்ள மவண்டும். 

அங்கு இலங்மகப் மபொக்குவரத்துச் சமப, தனியொர் 

மபொக்குவரத்துச் மசமவ மற்றும் தங்களுமடய அமமச்சின்கீழ் 

வருகின்ற விடயங்கள் பற்றிய அபிவிருத்தி ததொடர்பிலும் 

மற்றும் அதிலுள்ள பிரச்சிமனகள் ததொடர்பிலும் வவுனியொ 

கச்மசொியில் ஒரு கூட்டதமொன்மற நீங்கள் நடத்த 

மவண்டுதமன்றும் இந்த மநரத்தில் நொன் மகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகிமறன். இன்று வன்னிப் பிரமதசத்தில் கொணப் 

படுகின்ற பிரச்சிமனகள் ததொடர்பொகவும் அபிவிருத்திகள் 

பற்றியும் தகௌரவ அமமச்சர் அவர்களுடன் நொங்கள் 

எல்மலொரும் இமணந்து மநரடியொகக் கமதக்க முடியொத 
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පහර්ලිශම්්සු වා 

சூழ்நிமலயில், தொங்கள் வடக்கிற்கு இனிமமல் விஜயம் 

மமற்தகொள்ளும்மபொது, குறிப்பொக வன்னிமய மமயப்படுத்தி 

வவுனியொ மொவட்டச் தசயலகத்தில்  ஒரு கலந்துமரயொடமல 

ஏற்பொடு தசய்யமவண்டும் என்றுதொன் நொன் மகட்கின்மறன்.  

துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற அலுவல்கள் அமமச்சு 

ததொடர்பொகவும் நொன் மபச மவண்டும். வடக்கில் 

மமற்தகொள்ளப்பட மவண்டிய அபிவிருத்திகள் சம்பந்தமொக 

ஏற்கனமவ இந்தப் பொரொளுமன்றத்தில் கமதக்கப்பட்டது. 

பலொலி விமொன நிமலயம், தமலமன்னொர் harbour, 

கொங்மகசன்துமற harbour ஆகிய மூன்மறயும் பிரதொனமொக 

அபிவிருத்தி தசய்ய மவண்டிய மதமவ இருக்கின்றது. 

அமதமநரம் தமலமன்னொருக்கும் இந்தியொவுக்குமிமடயில் மிக 

விமரவில் கப்பல் மபொக்குவரத்துச் மசமவமய ஆரம்பிக்க 

மவண்டும் என்றும் நொன் இந்த மநரத்தில் துமறமுகங்கள், 

கப்பற்றுமற அமமச்சர் சொகல ரத்நொயக்க அவர்கமளக்  

மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். இந்த நொட்டிலிருந்து 

யுத்தம் கொரணமொக இடம்தபயர்ந்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட 

ஓொிலட்சம் மபர் இன்று இந்தியொவில் இருக்கிறொர்கள். அவர்கள் 

அங்கிருந்து நொடு திரும்புகின்றமபொது தங்களிடம் இருக்கின்ற 

தபொருட்கமளயும் தகொண்டுவர மவண்டும். ஆனொல், அவர்கள் 

அப்தபொருட்கமள விமொனமூலம் தகொண்டுவர முடியொத ஒரு 

சூழ்நிமலயிருக்கின்றது. ஆகமவ, அவர்கள் எப்மபொது கப்பல் 

மசமவ ஆரம்பிக்கப்படும் என்ற ஏக்கத்மதொடு இருக்கிறொர்கள். 

கப்பல் மசமவ ஆரம்பிக்கப்பட்டொல் மிக விமரவில் தொங்கள் 

இங்கு வந்துவிடுமவொம் என்று தசொல்கிறொர்கள். ஆகமவ, தமிழ் 

நொட்டிற்கும் தமலமன்னொருக்குமிமடயிலொன  கப்பல் 

மசமவமய மிக விமரவில் ஆரம்பிக்க மவண்டுதமன்று 

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்களிடம் மகட்டுக்தகொள்ள  

விரும்புகின்மறன்.  

மநற்று முன்தினம் கிழக்கு மொகொணத்துக்கு விஜயம் தசய்த 

பிரதமர் அவர்கள், ஐ.நொ. மனித உொிமமகள் 

மபரமவயினுமடய தீர்மொனத்திற்கமமய கலப்பு 

நீதிமன்றத்மதத் தன்னொல் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொததன்ற ஒரு 

கருத்மதக் கூறியிருந்தொர். அது எனக்குச் சொியொக 

விளங்கவில்மல. ஏதனன்றொல், தவளிநொட்டலுவல்கள் 

அமமச்சர் தொங்கள் அதற்கு உடன்படுகின்மறொதமன்று 

தஜனீவொவில் மகதயொப்பமிட்டுள்ளொர். அமத அரசொங்கத்மதச் 

மசர்ந்த பிரதமர் அதற்குத் தொங்கள் உடன்பொடில்மல என்று 

இலங்மகயில் மவத்துக் கூறுகிறொர். இப்படியொன ஒரு கபட 

இரொஜதந்திரத்மத நீங்கள் ஏன் மகயொண்டுதகொண்டு 

மபொகிறீர்கள்? ஒன்றில் நீங்கள் மக்கமள ஏமொற்றுகின்றீர்களொ? 

அல்லது சர்வமதசத்மத ஏமொற்ற நிமனக்கின்றீர்களொ? நீங்கள் 

முன்னுக்குப்பின் முரணொன விதத்தில், ஆட்களுக்கு ஏற்ற 

வமகயில், மபொலியொன முமறயில் கருத்துக்கமளச் தசொல்வமத 

எங்களொல் ஏற்றுக் தகொள்ள முடியொது. அரசொங்கத்தின் சொர்பொக 

தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அமமச்சர் ஒரு விடயத்தில் 

மகதயழுத்திடுகின்றொர். அமத அரசொங்கத்தினுமடய பிரதமர் 

அவர்கள் அதமன நமடமுமறப்படுத்தமொட்மடொம் என்று 

கூறுகின்றொர். அப்படியொனொல், கலப்பு நீதிமன்றத்மத அல்லது 

தவளிநொட்டு இரொஜதந்திர சட்ட வல்லுனர்கமள அல்லது 

தவளிநொட்டு நீதிபதிகமளத் ஏற்றுக்தகொள்ளமொட்மடொம் என்று 

தஜனீவொவில் மவத்மத நீங்கள் கூறியிருக்கலொம். அப்படிக் 

கூறியிருந்தொல், அதற்குக் மகதயொப்பம் இட்டிருக்க மவண்டிய 

மதமவயும் ஏற்பட்டிருக்கொது. ஆகமவ, அங்தகொரு கமதயும் 

இங்தகொரு கமதயுமொகக் கூறி மக்கமளயும் சர்வமதசத்மதயும் 

ததொடர்ந்தும் ஏமொற்ற மவண்டொம் என்று மகட்டு, 

விமடதபறுகின்மறன். நன்றி. 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ව්ු තිත්.  

ඊළඟට ගරු ශේලු කුණාමහර් ම්සත්රීු මහ. ඔබු මහට ිල හඩි නත  

 හල ක් තිශබ වාහ. 

 
[අ.භහ. 2.52] 
 

 ු කේලු කුමාර් මහතා  
(மொண்புமிகு மவலு குமொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ව්ු තිත්, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි. අද දි ශේ  හා  

වභහ අවාව්ථහශේදී ිලශ  ෂ අමහතයහං  ශද   වාැ  ශීර්ෂ ්ස 

පිළිබඳවා  ථහ කිරීමට නි මිතවා තිණුණත්, ප්රවාහන  නහ ිවිල්  

ුවවා්සශව වාහ අමහතයහං   පිළිබඳවා  රුණු කීප ක් ඉදිිපපත් 

 ා්ස  මම බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම ප්රවාහන  නහ 

ිවිල්  ුවවා්සශව වාහ අමහතය ගරු අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මහ ශම් 

වභහ ගර්භශේ ිවටි දී මට  රුණු ඉදිිපපත් කිරීමට ලැබීම වු ටක්.   

ිලශ  ෂශ ්සම ාහ්ය ප්රවාහන  ශව වාශේ ශ්රී ලං හ ගම හගම  

මණ්ඩලශේ ප්රවාහන  ශව වා  අතයවා ය ශව වා ක් නැටි ට දීර්  

 හල ක් තිව්ශව  අප ාට ු ළ පවාති වාහ.  ගාබදවා වාහශේම  

මන ගා ආශ්රිතවා ිලිලධ ප්රවාහන  ශව වා ්ස අද වා  ශ ොට 

වංවාර්ධ   ශවාලහ තිශබ වාහ.  මුත් ඈත රුෂ් ා ගම්මහ වාල 

වාහශේම වාු  ක්ශෂ ත්රශේ  -estate sector එශක්- ශ්රී ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩල   ටශත් පවාති  ප්රවාහන  ශව වා  තමත් 

අතිිලශ  ෂ ශව වා ක් ිලධි ට තිශබ්සශ්ස. ශවා ත් ප්රවාහන  

ශව වා ්ස ඒ ප්රශී  වාල තවා වා ු රු වංවාර්ධ   ශවාලහ  ැනැ. 

 මුත් ශම් ප්රවාහන  ශව වා  ු ළ අපි දිගි්ස දිගටම  ථහ  ා  

ප්ර ්  කීප ක් තිශබ වාහ. ිලශ  ෂශ ්ස මම ඒ ගැ  ශම් 

අවාව්ථහශේදී වඳන්ස  ා්ස  ඕ ෑ. වාු  ආශ්රිත ප්රශී වාල 

වහමහ යශ ්ස පශන  ප්සති  වා ු රු - primary education - 

තිශබ  පහව්  තමත් ශගොඩක් රුාට දකි්ස ට පුළුවා්ස වා්සශ්ස. 

එතැනි්ස එනහට අධයහප   ලබ්ස   ම් ඒ ළමු්ස ඊට  හබදවා 

ළඟම තිශබ   ගා ට ගිහි් ලහ අධයහප   ලබහ ග්ස ට ඕ ෑ. 

 මුත් වාු  ආශ්රිතවා තිශබ  ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  

 ටශත් පවාති  ප්රවාහන  ශව වා  ඉතහම පනත මට්ටම  තමත් 

පවාති්සශ්ස කි    හාණ  මම ශම් අවාව්ථහශේදී මතක්  ා 

ශද්ස  ඕ ෑ. 

ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහ ශම් වම්බ්සධශ ්ස ිලශ  ෂ 

අවාධහ  ක් ශ ොමු  ාලහ, වාු  ආශ්රිතවා තිශබ  ශ්රී ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩල   ටශත් පවාති  බව් ශව වා  පිළිබඳවා 

ිලශ  ෂ ිලමර්   ක්  ාලහ, ඒ පිළිබඳවා ශනො හ බල්ස  කි ලහ 

මම කි  වාහ. මනනුවාා, දිව්ත්රික්  ශද ක් වම්බ්සධ වා  

ප්රශී වාල ශගොඩක් රුාට වතිශේ දවාව් නශත්ස දවාව් ු  ක් ශම් බව්  

ාථ ධහවා   වා වාහ. ඉු රු දවාව් ටිශක් ඒ බව් ාථ ලබහ ග්ස ට 

බැිප තත්ත්වා  ට පත්  ශවාලහ තිශබ වාහ. 

උදහනාණ ක් වා ශ ්ස  හවාලපිටි  ප්රශී   ගත්තහම එහි 

ශ ො ක්  ෑග් ල දිව්ත්රික්   වමඟ වම්බ්සධ වා වාහ. 

ශ ලිවාත්ත, ශව්සශ ොම්  වාැනි වාු  පිහිටලහ තිශබ්සශ්ස  ෑග් ල 

දිව්ත්රික් ශේ ශ ොශ්ස. ඒ වුණහට ඒ ළමු්ස  හවාලපිටිශේ 

ශදොශළොව්බහශග ඉඳලහ මනනුවාා දිව්ත්රික් ශේ පහවල ට 

පැමිශණ්ස  ඕ ෑ. කිශලෝමීටර් 6 , 7  රුා ප්රමහණ   ප්රවාහන  

ශව වා ක් තමත් ඔවු්සට අවා යවා තිශබ්සශ්ස. මීට අවුරුරු දන  ට 

 ලි්ස ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල   ටශත් පවාති  බව් ාථ 

ශව වා  නිප හ හාවා ක්රි හත්ම  ශවාලහ  තිශබ වාහ.  මුත් අද 

වා ශ ොට එවාැනි  රුෂ් ා ප්රශී වාල තිශබ  බව් ශව වා  අත් 

2025 2026 

[ගරු ඉ. චහ් ව ්නිර්මල හද්ස මනතහ] 



2019  මහර්ු   25 

හිව,වාලහ තිශබ  බවා මම මතක්  ා්ස  ඕ ෑ. පසුගි   හලශේ 

බව් ාථ ධහවා   වුණු මහර්ගවාල දැ්ස බව් ාථ ධහවා    ැවාතිලහ 

තිශබ්සශ්ස ඇත් කි    හාණ  පිළිබඳවා ශනො ලහ බලලහ, ඒ 

ශව වාහවා්ස  ැවාත ආාම්භ  ා්ස ට  ටුතු   ා්ස ට ඕ ෑ  

කි හ මම  කි  වාහ. ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල ත් වමඟ 

මහර්ග වංවාර්ධ  අමහතයහං  ත් එ ු   ාලහ, ශම්  ටුතු  ශගොඩ 

 ඟ්ස ට අවා ය ශවාලහ තිශබ වාහ. මහර්ග  අබල්ස වුශණොත් 

ශනෝ මහර්ග  වංවාර්ධ   ශ ොවී තිශබ  ශ ොට එ  වාතහවාටම 

 මාණ ක් ග්ස වාහ, "ශම් මහර්ගශේ අපිට බව් ධහවා    ා්ස  

බැනැ" කි ලහ. ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල ත් වමඟ මහර්ග 

වංවාර්ධ  අමහතයහං  ත් වම්බ්සධ ශවාලහ, එම වාගකීම බහා 

අාශග , ඒ ශව වා  ලබහ දීමට ඔවු්ස  ටුතු   ා්සශ්ස  ැනැ.  

පහව්  ළමු්ස ගම්ස  ා  ප්රවාහන  ශව වාශේදී තවාත් ශද ක් 
ශවා වාහ. Season Ticket එශ ්ස ප්රවාහන  පනසු ම් ලබ  ළමත් 
ඉ්ස  ශම් ප්රශී වාල වහමහ යශ ්ස පහවල පව්වාරු 2.00 
ශවා ශ ොට අවාව්ස ශවා වාහ  ම්, පව්වාරු 1.45, 1.50 ශවා ශ ොට 
බව් එ  එතැනි්ස පිටත් ශවා වාහ. ඊට පව්ශව  ඒ ළමු්ස අනිත් බව ්
එ  ලබහ ග්ස ට පැ ක්, ශද ක් ිවටි්ස  ඕ ෑ. අපි ශ ොත්තාම් 
ශම් ප්ර ්   ශ ොමු  ළත්, වති ක් ඒ ශවා ව් ම  ා වාහ. ඊට 
පව්ශව  ඒ  ට්ටි  ශමො වාහ නිප ශන ු වාක් ඒ ට ශප්සවාලහ  ලි්ස 
schedule එ ටම බව් ාථ ධහවා   ටුතු  ිවරු  ා වාහ. 
ිලශ  ෂශ ්සම වාු  ආශ්රිත ප්රශී වාල තිශබ  ශම් ප්ර ්   නිවහ 
ුවරුවාරු්ස වන ළමු්ස ිල හල පීඩ   ට පත් ශවා වාහ. මනනුවාා 
දිව්ත්රික්   වන නුවාාඑළි  දිව්ත්රික්   වම්බ්සධ ශවා  ශද් ශතොට 
ඉඳලහ ශන වාහනැට මු් ඔ  ප්රශී ශේ ළමු්ස අධයහප   නදහා්ස  
එ්සශ්ස ශද් ශතොට තිශබ  පහවලටත්. මම මීට  ලි්ස කිේවාහ 
වාහශේ පහව්  අවාව්ස ශවා  ශේලහවාට  ලි්ස ඒ බව් ාථ පිටත් 
ශවා  නිවහ ඒ ළමු්සට බව් ාථ ශව වා  පනසුශවා්ස ලබහ ග්ස ට 
බැිප ශවා වාහ. ඒ වාහශේම, SLTB එශක් තිශබ  අබල්සම ශවාච්ච, 
පහිලච්චි  ා්ස ට බැිප බව් ාථ තමහ ඔ  ප්රශී වාලට ශ ොමු 
 ා්සශ්ස. අතයවා ය ශව වා ක් නැටි ට බව් ප්රවාහන  ශව වා ම 
බලහශපොශාොත්ු ශවා්ස ඉ්ස  ගමට,  ැත් ම් ඒ වාු  ප්රශී  ට 
ශවා්ස  ාලහ තිශබ්සශ්ස, අබල්ස ශවාච්ච පහිලච්චි  ා්ස ට 
ශ ොනැකි බව් ාථත්. එතශ ොට ශම් ප්රශී වාල බව් ශව වා  අඩහල 
ශවා  එ  නිතා නිතා, දිගි්ස දිගටම ිවරු ශවා වාහ. එම නිවහ 
 ගා ට ශම් පනසු ම් වප   අතශර්ම, බව් ප්රවාහන  ශව වා  
එ ම ප්රවාහන  ශව වා  බවාට පත්  ාශග  ිවටි  ඒ ප්රශී වාලටත් 
ිලශ  ෂ අවාධහ  ක් ශ ොමු  ාලහ, ඒ වඳනහ ශනොඳ බව ් ාථ ලබහ 
ශද්ස ට  ටුතු   ා්ස ට ඕ ෑ කි   එ ත් මම ඉ් ලහ 
ිවටි වාහ. අද ශවා ශ ොට  හගිප  ප්රශී වාල ප්රවාහන ශේදී 
පුීගලි  වාහන  පහිලච්චි කිරීමට  ැ කරු ශවාලහ තිශබ  බවාක් අපි 
දකි වාහ. ශපොරු ප්රවාහන  ශව වාශේ තිශබ  අඩු පහඩු ම් නිවහ, 
ුවණහත්ම  මට්ටශම් තිශබ  අඩු පහඩු ම් නිවහ තමත්, ඒ තත්ත්වා  
මු ශවාලහ තිශබ්සශ්ස. මම හිත වාහ, ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  මීට 
වාැඩි  ුවණහත්ම  මට්ටමට වාැඩිදිුතණු කිරීමට අපි  ටුතු  
 ා්ස  ඕ ෑ කි හ.  

මනනුවාා දිව්ත්රික් ශේ ම්සත්රීවාා කුණා නැටි ට මම ශම් ගැ ත් 
වඳන්ස  ා්ස  ඕ ෑ. පසුගි   හලශේදී මනනුවාා දිව්ත්රික් ශේ 
අභය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් -Domestic Airport එ ක්- 
නද්ස  මනශබ්ිප තැ්ස  NLDB ෆහම් එශක් ඉඩම් අාශග  
මූලි   ටුතු  දි ත්  ළහ.  මුත් අද  ශවා ශ ොට ඒ  
වම්පූර්ණශ ්ස අත් නැාලහ තිශබ වාහ. ලං හශේ ශදවාැනි අගනුවාා 
නැටි ට අපි නඳු්සවා  මනනුවාා දිව්ත්රික්  ට අද වා  ිලට 
අභය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ  අවා යතහවාක් තිශබ  බවා 
ඔබු මහ පැනැදිලිවාම ද්ස වාහ. එම නිවහ ඒ පට්ස අාශග  තිශබ  
අභය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ පිළිබඳවාත් ඔබු මහ අවාධහ   
ශ ොමු  ාලහ, එ  ලබහ ශද්ස ට  ටුතු   ා්ස  කි ලහ ඉ් ලහ 
ිවටි වාහ. ඒ වාහශේම, මම ඉදිිපපත්  ාපු  රුණු ිව ් ල පිළිබඳවා 
ඔබු මහශේ අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස  කි ලහත් ඉ් ලහ ිවටි වාහ. 
ව්ු තිත්.  

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ව්ු තිත්, ගරු ම්සත්රීු මහ. මීළඟට, ගරු ඩී.වී. චහ   

ම්සත්රීු මහ  ථහ  ා්ස . ඔබු මහට ිල හඩි 17  හල ක් 

තිශබ වාහ. 

 

[අ.භහ. 3.00] 
 

 ු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, පළමුශවා්සම වහගල 

ාත් හ   මැතිු මහට නම්බ්සශතොට දිව්ත්රික් ශේ වංවාර්ධ   

බහා දීම පිළිබඳවා සුබ පත  ගම්ස, එු මහට ඉදිිප ට වාැඩ  ා්ස  

අවා ය  ක්ති , ජධර්   ලැශබ්ස  කි ලහත් අපි සුබ පත වාහ. 

ඔබු ම්සලහශේ නිශ ෝ්ය  හ  ු මහට අවුරුරු 4ක්  ා්ස  බැිප 

ශවාච්ච වංවාර්ධ    ඉදිිප ට  ාශග   ්ස  ඔබු මහට  ක්ති  

ලැශබ්වාහ කි ලහත් අපි සුබ පත වාහ. මූලහව හරූඪ ගරු 

ම්සත්රීු මනි, ශම් අවුරුරු 4 ු ළ, එශනම  ැත් ම් මෑත ඉතිනහවශේ 

අපි දැක්  ම්සද ණුීධි ම  මාණ ශද  තමත්  මත්තල 

ුවවා්සශතොව,පළ වී ගබඩහවාක් කිරීමත්, ඒ වාහශේම නම්බ්සශතොට 

වාාහශේ bunkering  වාත්වාලහ  ැේවාලට ශත්  ලබහදීම 

 ැවාැත්වීමත් කි    හාණහ ශද . ශමො ද, අපි ද්ස වාහ ාටක් 

වා ශ ්ස ඉව්වානට  ්ස  ඕ ෑ  ම්, ාටක් වංවාර්ධ    ා්ස  

ඕ ෑ  ම්, වාාහ ්ස, ුවවා්සශතොව,පළවා්  වාැඩි වාැඩිශ ්ස නැශද්ස  

ඕ ෑ බවා. අද ශලෝ ශේ දිුතණු ාටවා්  පවාහ,  ුවවා්සශතොව,පළවා්  

50, 60 තිශ   ාටවා්  පවාහ ුවවා්සශතොව,පළවා්  නද වාහ  

වාාහ වා්  නද වාහ. එශනම තමත් ාටක් වා ශ ්ස ඉව්වානට 

 ්සශ්ස. නැබැත්, අද එක්වත් ්හති  පක්ෂ ආණ්ඩුවා නිතාම සුරු 

අලිශ ක් කි ලහ  ථහ  ා්ස  උත්වහන  ා  නම්බ්සශතොට 

වාාහශේ මු් ම   යතහ වාහර්තහවා ග්සශ්ස 2004 වාර්ෂශේදීත්. මම 

හිත වාහ, ඒ ට අමහතයු මහත් වහක්ෂි දා වාහ ඇති කි ලහ. ානි්  

ිලක්රමිවංන මැතිු මහ තමත් පළමුශවානි   යතහ වාහර්තහවා අාශග  

වාාහ ක් නැදීමට සුරුසුම තැ  වා ශ ්ස නම්බ්සශතොට 2004දී 

අනුමත  ා්සශ්ස. ඊට පව්ශව  මහි්සද ාහ්පක්ෂ මැතිු මහශේ 

 හලශේ 2008 වාර්ෂශේ  ැවාත වාතහවාක්   යතහ වාහර්තහවාක් 

අාශග  සුරුසුම තැ  වා ශ ්ස ශතෝාහශග  තමත් නම්බ්සශතොට 

වාාහ  නැශද්සශ්ස. නැබැත්, ශම් නම්බ්සශතොට වාාහ  නැශද්සශ්ස 

තනි වායහපෘති ක් වා ශ ්ස ශ ොශවාත්.  එ  පැත්තකි්ස ුවවා්ස 

ශතොව,පළක් නැශද වාහ.  ර්මහ්සත පුා ක් නැශද වාහ. ඒ වාහශේම 

මහර්ග පීධති , ඒ වාහශේම ශ ොළස නම්බ්සශතොට  හ  ා  

highway  එ  නැශද වාහ. ශම් ිව ලුම පනසු ම් එක්  තමත් ශම් 

නම්බ්සශතොට වාාහ  නැශද්සශ්ස. ශම් නම්බ්සශතොට වාාහ  දිුතණු 

කිරීමට අපි ිලිලධ ක්රි හමහර්ග ගත්තහ. නම්බ්සශතොට වාාහ  නැරුවාහට 

පව්ශව   ර්මහ්සතපුා ට ආශ ෝ්    ා්ස  අපි ශට්සඩර් 

 ැශඳේවාහ. ශට්සඩර්  ැඳවූ ශේලහශේ ශලෝ ශේ ිලිලධ ාටවාලි්ස 

වමහගම් 25 ට ආව්ස  ප්රමහණ ක් ශට්සඩර් ඉදිිපපත්  ළහ. 

ශමතැනි්ස වමහගම් 11ක්, 2014 වාර්ෂශේ ශතෝාහ ගත්තහ. එම 

වමහගම්  ම්, ිවංගුපූරු ා්ශේ Peak Energy Private Limited. 

ශම් ශගෝ ල්ස ශඩොලර් මිලි   434  ආශ ෝ්  ක් ශේ වාහ, 

ශනක්ට හා 10  භූමි  . ඒ වාහශේම Shree Renuka Sugars 

Limited. ශම්ශක් investment  එ  ශඩොලර් මිලි   220ත්, 

ශනක්ට හර් 20 ට. ඒ වාහශේම Hayleys Advantis Limited. එහි  

investment එ  ශඩොලර් මිලි   7.2ත්. ශම් ආ හාශේ වමහගම් 

11ක් එ වාහ. ශම් වමහගම් 11 ිලශ  ෂත්වා  තමත් ශම්වාහශේ 

ඉඩම්වාලට ශවා ම වාටි හ මක්, ඒ වාහශේම බීදක් ශගවා්ස  වීම. 

ශනක්ට හර් එ  ට වෑම අවුරුීද ම ශඩොලර් 50,000  බීදක් 

අ   ා වාහ. ඒ ප්රමහණ ත් වෑම වාර්ෂශේම ිව  ට 3 ගණශ්ස 

වාැඩිශවා  ිලධි ට තමත් අවුරුරු 99 ට බරු ශද්ස   මාණ   ාලහ 

තිණුශණ්. නැබැත්, 2014 වාර්ෂශේ, මම හිත  නැටි ට අර්ුන  

2027 2028 



පහර්ලිශම්්සු වා 

ාණු ංග මැතිු මහ අමහතයවාා හ වා ශ ්ස පත් ශවාච්ච 

ශමොශනොශත්ත් එු මහ ශම්  ටුතු   ැවාැත්වූශේ  ැනැ. එු මහ ඒ 

වමහගම් වමඟ වහ ච්කහ  ළහ. නැබැත්, අවාහව හවාට එු මහට ශම්  

දිගට  ාශග   ්ස  අවාව්ථහවා ගි  ආණ්ඩුවා ිලිව්ස ලබහ රු්සශ්ස 

 ැනැ. අලුත් අමහතයවාාශ ක් පත්  ාශග  ඒ ිව ලුම වාැඩ 

 ටුතු   වාත්වාහ දැම්මහ, ඒ අවුරුරු නතා ඇු ළත.  

ශම් නම්බ්සශතොට වාාහ  පිටාට ට ිලකිණීම පිළිබඳවා ඒ 

ිවරුශවාච්ච වාංචහවා පිළිබඳ අපි Top Ten  නානහ 5ශවානි පැමිණි් ල 

වා ශ ්ස Commission to Investigate Allegations of Bribery 

or Corruption ශවාත වන CID එ ට පැමිණිලි  ාලහ තිශබ වාහ. 

නැබැත්, අද ශවා ු රු ඒ පිළිබඳ කිිවම පරීක්ෂණ ක්  ාශග  

   බවාක් අපි දකි්සශ්ස  ැනැ. ශම් නම්බ්සශතොට වාාහ  

ිලශීශී  ාණ  කිරීමට ප්රධහ ම ශන ු වා වා ශ ්ස ශම් ආණ්ඩුවා 

ශප්සනුශේ ශඩොලර් ියලි   1.1ක් ශවාච්ච ශම් ලබහගත් ණ  

ශගවා්ස  බැනැ කි    හාණ ත්. නැබැත්, 2014 වාර්ෂ ට ශපා  

ගි  ආණ්ඩුවා ිලිව්ස ශම් ණ  වාහිප  නි මහනුූලල ශවාලහවාට, වාාහ  

අධි හිප  නානහ කිිවම පහඩුවාක් ශවා්සශ්ස  ැති ිලධි ට ශගවාහ 

ශග  ගි හ. නැබැත්, ශමු ම්සලහ කිේවාහ, ශම් ණ  ශගවා්ස  

ිලධි ක්  ැනැ; ඒ නිවහ තමත් නම්බ්සශතොට වාාහ  ිලශීශී  ාණ  

 ා්සශ්ස කි ලහ. නැබැත්, අදටත් ශම් ලබහ ගත් මුදලි්ස ණ  

ශගේශේ  ැනැ. අදටත් ඒ වාහිප  ටි  ශගවාහශග   ්සශ්ස 2014ට 

ශපා  ළහ වාහශේම වාාහ  අධි හිපශ ්ස. ශම් නම්බ්සශතොට වාාහ  

ිලශීශී  ාණ   ශළ  ශම් ණ  ශගවා්ස   ම්, ශම් ණ  ශගේශේ 

 ැත්ශත් ඇත්? නැබැත්, ණ  ශගවා වාහ ශවානුවාට අදටත් ඒ ටි මත් 

 ාශග   ්සශ්ස.  මුත් ඒ මුද්  භහණ්ඩහගහා ට ශග ැ් ලහ, ඒ 

මුද්  ටි ත් ිල හ  ශවාච්ච බවාක් තමත් අපට ශපශ ්ස  

තිශබ්සශ්ස. 

ඊළඟට ශම් නම්බ්සශතොට වාාහ  ගිිලසුම චී  ට ලබහ 

ශද ශ ොට ශට්සඩර්  ශළ   ැනැ. ඒ වාහශේම තහක්ෂණ ඇගයීම් 

 මිව, අනුමැති ක් තිණුශණ්  ැනැ. වායහපෘති ඇගයීමක් තිණුශණ් 

 ැනැ. ා්ශේ තක්ශව රුවාක්  ැු වා, අමහතයවාා හවාත් වම්බ්සධ 

 ා ග්සශ්ස  ැු වා, -මම හිත  නැටි ට අර්ුන  ාණු ංග 

අමහතයවාා හ හිටිශේ- ඒ වාහශේම වාාහ  අධි හිප ත් වම්බ්සධ  ා 

ග්සශ්ස  ැු වා තමත් ශම් වායහපෘති   ශළ . 

ඒ ට ශනොඳම උදහනාණ  තමත් අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මහ 

ශ්  ම්වාරු්සශේ  මිව,වාට  වාපු ලිුතම. මම ඒ ලිුතශම් එ  

ශ ොටවක් ිලතාක් කි වා්ස ම්. "ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිප  

නිශ ෝ්    ාමි්ස රැව්වීමට වනභහගි වූ නිලධහිප්ස ශදශද හ 

ප්ර හ   ා ිවටිශේ අදහළ වායහපෘති  ශතෝාහ ගැනීම පිළිබඳවා ශ්රී 

ලං හ වාාහ  අධි හිප  කිිවරු පූර්වා දැනුම්දීමක් ශ ො ළ බවා . 

ශමම  මාණ  ගැනී ශම්දී ශර්ඛී  අමහතයවාා හ වා ශ ්ස මහ ශනෝ 

වාාහ   ටුතු  පිළිබඳවා නිල අධි හිපම  බල  හිමි ශ්රී ලං හ වාාහ  

අධි හිප   ශනෝ වම්පූර්ණ ක්රි හවාලි ට වම්බ්සධ ශ ො ා ගැනීම 

නානහ ගැටලු ගණ හවාක් මු  වුණි."  නුශවා්ස එහි වඳන්ස 

ශවා වාහ. අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මහ ශම් වභහශේ ිවටි වාහ. එු මහ 

ශම් වම්බ්සධවා වහක්ෂි දා වාහ. අඩුම ගණශ්ස අමහතයවාා හවාත් 

වම්බ්සධ  ාග්සශ්ස  ැනැ, වාාහ  අධි හිප  වම්බ්සධ 

 ාග්සශ්සත්  ැනැ. අග්රහමහතයවාා හත් ශම් වභහශේ ඉ්ස වාහ. මම 

හිත  ිලධි ට අග්රහමහතයවාා හශේ හිතවාත්, එු මහශේ  හළු 

අමහතයවාා හ නානහ තමත් ශම් ගනුශදනුවා ිවරු ශවා්සශ්ස. ඒ 

වාහශේම ශම් ගනුශදනුවා ිවරුවීශම්දී ශට්සඩර්  ැඳවා වාහ ශවානුවාට 

 වමහගම් ශද ක් ශග්සවාහ ශග , ඒ වමහගම් ශදශ ්ස ක්ෂණි වා 

තමත් ඉ් ලීමක්  ා්සශ්ස, "ඔබු ම්සලහට අවා ය ශ ොශනොමද?" 

කි ලහ. ශම් වමහගම් ශද  ශතෝාහ ගැනීශම්දීවාත් නිිව හ හාවා 

 ටුතු  ශ ොකිරීම ු ළි්ස ියලි   330  පහඩුවාක් ිවරු ශවා වාහ. ශම් 

වා ිලට අපි පැමිණිලි  ාලහ තිශබ වාහ, ශඩොලර් මිලි   100ක් 

ලබහ ශග  තමත් නම්බ්සශතොට වාාහ  ලබහ රු්සශ්ස කි ලහ.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, එ  පැත්තකි්ස නම්බ්සශතොට 

වාාහ  අවුරුරු 99 ට බරු ශද ශ ොට ඒ ඉඩම්වාල වාටි හ ම 

තක්ශව රු  ශළ   ැනැ. අපි ද්ස වාහ 2014ට ශපා වමහගම් - 

companies -  11ක්  ර්මහ්සතපුා ට ආපු බවා. ශම් 11්ස, 10ක්ම 

cancel  ාලහ ලහෆ ් වමහගමට ිලතාක් ඒ වාැඩ  ටුතු   ාශග  

 ්ස  ඉඩ රු්ස හ. ඒ ලහෆ් වමහගමට rent එ ට ලබහ රු්ස 

ශනක්ශට හා එ  ට ලැශබ  ශඩොලර් 50,000 නහ එහි ිව  ට 

ු ශ හි වාැඩිවීම, අශ ක් ශනක්ශට හා 960ටත් ලැශබ  ිලධි ට 

 ටුතු  ගි හ  ම්, රුපි ්  ට්රිලි     ලහභ ලබ්ස  තිණුණහ. 

නැබැත්, එම තක්ශව රුවා නිප හ හාවා ශ ොකිරීම ු ළි්ස රුපි ්  

ට්රිලි     -ශ ෝටි ලක්ෂ  - පහඩුවාක් ශවා වාහ. නැබැත්, 

ශමු ම්සලහ ශම් කිිවම ශද ක් බැලුශේ  ැනැ. ශමො ද, ශඩොලර් 

මිලි   100  ලහභ ක් තම්සශේ වහක්කුණාවාට එ  නිවහ, ශම් 

කිිවම ශද ක් ගණ්ස ගත්ශත්  ැනැ.  

ගරු අග්රහමහතයවාා හ නම්බ්සශතොටට ගිහි්ස කිේවාහ, 

"නම්බ්සශතොට වාාහ  සුරු අලිශ ක්" කි ලහ. එශනම කි   

ගම්සම අග්රහමහතයවාා හ  ැවාත වාතහවාක් කි  වාහ, "ශමතැ  

තමත් busiest" කි ලහ. ඒ කි ්සශ්ස  හර්  බහුලම  හිල  ගම්ස 

මහර්ග  තිශබ්සශ්සත් නම්බ්සශතොට වාාහ  අවලි්ස කි ලහ එු මහ 

කි  වාහ. මම දැ  ග්ස   ැමැතිත්, නම්බ්සශතොට වාාහ  සුරු 

අලිශ ක්  ම්, චී   ඇිල් ලහ ශම්  බරු ගත්ශත් ඇත්; ශම්  

busiestම  හිල  මහර්ග  ශවා්සශ්ස ශ ොශනොමද, කි ලහ. 

ශමු ම්සලහට දැක්මක් තිණුශණ්  ැනැ.  

අද ඔබු ම්සලහ වායහපෘති ශගශ  වාහ. අග්රහමහතයවාා හ 

"නම්බ්සශතොට වාාහ  සුරු අලිශ ක්" කි ලහ කිේවාහට, 

අග්රහමහතයවාා හශේ උප්ස දි   වමා්ස   ්ස  වුශණ්ත් 

නම්බ්සශතොටට. එු මහට මු්  ගලක් ති ්ස  වුශණ්ත් 

නම්බ්සශතොටටම ගිහි් ලහ. නැබැත්, ඒ  ටුතත්ත අවුරුරු නතා ට 

 ලි්ස  ළහ  ම්, ශම් වා ිලට නම්බ්සශතොට වාාහ ට ිල දම් ශවාච්ච 

මුදලුත් ශවො හශග , අද වා ිලට ිල හල වංවාර්ධිත ාටක් බවාට 

අශු ාට පත්  ා්ස  තිණුණහ, අග්රහමහතයු මනි. ඔබු ම්සලහ අා 

ශ ොම්පැනි 11 නාවාහ  ැේශේ  ැත් ම්, අද වා ිලට ශම් ාට 

වංවාර්ධ  මහවාතට ඇිල් ලහ; නම්බ්සශතොට දිව්ත්රික්   නිප 

මහවාතට ඇිල් ලහ. වහගල ාත් හ   ඇමතිු මනි, ඒ නිවහ තමත් 

මම කිේශේ ඔබු මහවාත් ශම් ට මැදිනත් ශවා්ස  කි ලහ. ඔබු මහ 

මැදිනත් ශවාලහ වමහගම් ශද ක් ිලතාක් ශ ොශවාත්, තවා වමහගම් 

ශගශ ්ස ; ශග ැ් ලහ ශම  වංවාර්ධ    ා්ස . ශමො ද, 

පසුගි  අවුරුරු නතා   හල  ු ළ අශු ාට ආපව්වට ගිහි් ලහ 

ඉවාාත්. නැබැත්, ශබොරු වායහපෘති ශගශ ්ස  එපහ. එ  

ශේලහවා ට ා්ශ ්ස කි  වාහ, "ආශ ෝ්    ා වාහ" කි ලහ. 

තවා ශේලහවා ට කි  වාහ, "එශනම කිිවම ආශ ෝ්  ක්  ැනැ" 

කි ලහ. ඊට පහුවාදහ කි  වාහ, "වහ ච්කහවාක් ිවරු ශවා වාහ" කි ලහ. 

ආපසු BOI එශ ්ස කි  වාහ, “under discussion” කි ලහ. ඒ 

ිලධි ට එ  එ  දවාවට එ  එ   ථහ කි ්ස  එපහ. ඔබු ම්සලහ 

 ැිය ට් අනුමැති  ග්ස  ශ ොටම, ඒ වහ ච්කහ ිව ් ලම ඉවාා 

 ාලහ ඇත්තටම වායහපෘති එ වාහද කි ලහ බලහ ශම්වාහ ිවරු  ළහ 

 ම්, මීට වාඩහ ාටට වාහිව ක් ශවාත් කි ලහ අපි හිත වාහ.  

ඊළඟට, ප්රවාහන  අමහතය, අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මහත් 

ශමතැ  ඉ්ස හ නිවහ මම  හාණහ කිහිප ක් වම්බ්සධවා 

එු මහශේත් අවාධහ   ශ ොමු  ාවා්ස   ැමැතිත්. අපි ද්ස වාහ, 

අද ප්රවාහන   ඉතහම අසීරු තත්ත්වා  ට ඇිලත් තිශබ  බවා. අද 

ශ ොළස  ගාශේ වමනා ව්ථහ වාල කිශලෝමීටර් දන ක්  ්ස  

පැ  ශද ක් ිලතා ගත ශවා වාහ. ඔබු ම්සලහ ිල හල ණ  මුදලක් 

අාශග  LRT system එ  ඇති  ා්ස  උත්වහන දා  බවා අපි 

2029 2030 
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දැක් හ. නැබැත්, ශම් වා ශ ොට ඔබු ම්සලහ ියලි   4,500 ට 

වාඩහ ණ  අාශග  ාට ණ  බිප්ස හිා  ාලහ තිශබ වාහ.  

අද මුළු ශ ොළස  ගා ම  හ  ා්ස  පුළුවා්ස ිලධි ට ඇළ 

මහර්ග තිශබ වාහ. මුළු ශ ොළසම ඒ ඇළ මහර්ගවාලි්ස  හ  ශවාලහ 

තිශබ වාහ. ඒ ඇළ මහර්ග නානහ ඔබු ම්සලහට ferry system 

එ ක් ශනෝ boat system එ ක් ආාම්භ කිරීම වඳනහ වාැ   ා්ස  

ශවා්සශ්ස ඉතහම  සුළු මුදලක්. පහලම් - bridges - නතාක් 

තිශබ වාහ. ඔබු ම්සලහට  ා්ස  තිශබ්සශ්ස, ශම් පහලම් නතා 

උව්වලහ, ඒ ඇළ මහර්ග ටි  සුීද  ා්ස ත්. එතශ ොට ඉතහම  අඩු 

 හල ක් ු ළ, ඉතහම ශේගශ ්ස ශ ොළස නානහ ගම්ස කිරීමට 

නැකි වායහපෘති  නද්ස  පුළුවා්ස.  2014දී ශගෝසහභ  ාහ්පක්ෂ 

මැතිු මහශේ මැදිනත්වීශම්ස ශම් වායහපෘති  ආාම්භ  ළහ. නැබැත්, 

ඔබු ම්සලහ ඒ   ැවාැත්ු වාහ. ශම් වායහපෘති ට අඩු ිල දමක් 

 ්සශ්ස. ශම් වායහපෘති  ඉතහ ඉක්මනි්ස නිම  ශළොත්, ශ ොළස 

් තහවාට තම්සශේ ශේලහවා ඉු රු  ා ග්ස  නැකි හවා 

ලැශබ වාහ.  

ප්රවාහන  පීධති  වන මනහමහර්ග පීධති  එකිශ  ට 

බැිලලහත් තිශබ්සශ්ස. අපි highways නද්ස  පට්ස ගත්ත මු්   

 හලශේ ඒවාහට ශචෝද හ එ් ල  ළහ. නැබැත්, ඔබු ම්සලහත් 

highways නද්ස  පට්ස ගැනීම පිළිබඳවා අපි වු ව, වා වාහ. 

නැබැත්, ශම්වාහ පට්ස ග්ස  මැතිවාාණ වාර්ෂ  එ ශතක් ිවටිශේ 

ඇත්?  ගත වූ අවුරුරු නතා ු ළ නි ම් ඉඳලහ, මැතිවාාණ වාර්ෂ  

ආාම්භ වුණහම තමත් වංවාර්ධ  වායහපෘති ඇු ළු ිව ලු ශීවා්  

ඔබු ම්සලහට මතක් ශවාලහ තිශබ්සශ්ස.  

මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ පිළිබඳවා ඔබු ම්සලහ ශචෝද හ 

 ා වාහ. මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ පහඩු ලබ වාහ  කි  වාහ. 

වංවාර්ධ  වායහපෘති ක් නැටි ට ශලෝ ශේ ඕ ෑම ාටක් වාාහ ක් 

ශනෝ ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් නැරුවාහම පළමු අවුරුීද, ශද  ු ළ ලහභ 

ලබහ ග්ස  බැනැ. ක්රමහනුූලලවා තමත් ඒ  වංවාර්ධ   ිල  

ුතත්ශත්.  අග්රහමහතයු මනි, ශම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ වී ගබඩහවාක් 

 ා  එ ද ඔබු ම්සලහට තිණුණු ශනොඳම ිලවඳුම? ඔබු මහ ඒ 

පිළිබඳවා අධය   ක්  ළහද? මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළට තිණුණු 

ශනොඳම ිලවඳුම ඒ  වී ගබඩහවාක් කිරීමද? එශනම  ැත් ම් ශවා ත් 

ිලවඳුම් තිණුණහද? ඔබු ම්සලහ ඒ  ිලශී  ාට ට ශද්ස   ලි්ස -

ඉ්සදි හවාට ශද්ස   ලි්ස- අධය   ක්  ළහද, ශම් ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොශළ්ස අපට ලබහ ග්ස  පුළුවා්ස ශීවා්  ශමො වාහද 

කි ලහ? එශනම කිිවම අධය   ක්  ා්සශ්ස  ැු වා  ම්කිිව 

මුදලක් ගැ  පමණක් හිතලහ, මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ 

ිලශීශී  ාණ  කිරීම ු ළි්ස අශු ාශට් ්හති  වම්පත් තමත් 

 ැති ශවා්සශ්ස. අශු ාශට් අ හගත පාම්පාහ න , නත ට ශම් 

වාාහ  වන ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ  ැති වා වාහ. එ  පැත්තකි්ස චී   

ඉ්ස වාහ. අශ ක් පැත්ශත්ස ඉ්සදි හවා ඉ්ස වාහ. තවා පැත්තකි්ස 

තවා ාටක් ඉ්ස වාහ. අශු ාශට් වම්පත් ටි  ශම් ශගො ් ශලෝ ිල හ  

 ාමි්ස   වාහ.  

ශම් ශවාීදී ශලෝ ශේ ාටවා්  ු ළ සීතල ුතීධ ක් ආාම්භ 

ශවාලහ තිශබ  බවා අපි ද්ස වාහ. ශම් සීතල ුතීධශේ ිවටි  පහර් ්වා 

ශද  ට තමත්, ඔබු ම්සලහ එ  පැත්තකි්ස වාාහ  ශද්සශ්ස; 

අශ ක් පැත්ශත්ස ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ශද්සශ්ස.  වාදහ නිප ශම් 

පහර් ්වා අතා ගැව,මක් ඇති වුශණොත් ශමො ද ශවා්සශ්ස? අපි 

ප්රහර්ථ හ  ා වාහ, ශලෝ  ුතීධ ක්  ැවාත ඇති ශවා්ස  එපහ, 

එශනම ගැව,මක්  ැවාත ඇති ශවා්ස  එපහ කි ලහ. නැබැත්,  ම්කිිව 

ආ හා කි්ස එවාැනි ගැව,මක් ඇති වුශණොත් ඒ  පළමුවා ඇති 

ශවා්සශ්ස අශු ාට ු ළ.  කිශලෝමීටර් 12  පාතා  ු ළ, ඒ සීතල 

ුතීධශේ ඉ්ස   ණ්ඩහ ම් ශද ට තමත් ඔබු ම්සලහ ශම් 

වායහපෘති ලබහ ශද්සශ්ස. ඔබු ම්සලහ ශම් වායහපෘති ලබහ ශදීදී 

ශලෝ ශේ තිශබ  ගැව,ම්, ශලෝ ශේ ශී පහල  අර්ණුද 

පිළිබඳවාත් අවාධහ ශ ්ස ුතු වා බැලි  ුතු ත් කි ලහ මම හිත වාහ. 

ගරු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මනි, දක්ෂිණ වංවාර්ධ  ිලෂ   

ඔබු මහ  ටශත් තිශබ  නිවහ නම්බ්සශතොට  නදලහ තිශබ  

ශාෝනල ශවාත ඔබු මහශේ අවාධහ   ශ ොමු  ාවා්ස   ැමැතිත්. 

අද ිව ලු පනසු ම් වහිතවා නම්බ්සශතොට ශාෝනලක් නදලහ 

තිශබ වාහ. ශම් ශාෝනල නදලහ ඉවාා ශවාලහ දැ්ස අවුරුරු ු   ටත් 

වාැඩිත්. ශමම ශාෝනල ිලවාෘත  ා්ස  තිණුශණ්, 2015 මැත් 

මහවශේ. ඒ ශාෝනශ්  වාැඩ වම්පූර්ණශ ්සම ඉවාා ශවාලහ තිණුණත්, 

ඒ ශාෝනලට අවා ය උප ාණ නහ පනසු ම් ලබහ ශ ොදීම නිවහ 

අවුරුරු ු  නමහාක් ගත ශවාලහත් ඔබු ම්සලහට  ඒ  ිලවාෘත  ා 

ග්ස  බැිප වුණහ. නදලහ තිශබ  ශාෝනල ිලවාෘත  ා ග්ස  බැිප 

ශවාලහ තිශබ්සශ්ස. ශම් වඳනහ  ්සශ්ස ඉතහ අඩු මුදලක්. 

ඔබු ම්සලහ ඒ අවා ය උප ාණ නහ පනසු ම් ටි  ලබහ රු්ස හ 

 ම්, අද නම්බ්සශතොට ් තහවාට ශවා ත් ශාෝනලට  ්ස  

ශවා්සශ්ස  ැනැ. ඔබු ම්සලහශේ නිශ ෝ්ය  හ   හ ඉ්සශ ත් 

නම්බ්සශතොට. අදටත් නම්බ්සශතොට ් තහවාට නදිිව තත්ත්වා ක් 

ඇති වුශණොත්  ්ස  ශවා්සශ්ස  ාහපිටි ට ශාෝනලට.  ාහපිටි ට 

 ෑශම්දී ජීිලත   ැති ශවා්ස  පුළුවා්ස. නෘද හබහධ තත්ත්වා ක් නිවහ 

ජීිලත   ැති ශවා්ස  පුළුවා්ස. නම්බ්සශතොට ශම් ශාෝනල නදලහ 

තිශ ීදී, ඒ ට අවා ය උප ාණ නහ පනසු ම් ශ ොදී ඇත් ිලවාෘත 

ශ ො ා ඉ්සශ්ස කි   එ  අපට ිල හල ගැටලුවාක්. ඒ වාහශේම 

අපට ඒ ගැ  ිල හල වැ  ක් තිශබ වාහ. ශමො ද, ඒ ශාෝනල 

තිශබ්සශ්ස නම්බ්සශතොට වාාහ  භූමිශේ අක් ා 5,000ට 

මහත්ම්වාත්. ඒ  නිවහ ඒ ශාෝන්  භූමි ත් චී  ට ශද්ස ද 

ඔබු ම්සලහ ති හශග  ඉ්සශ්ස කි   එ  ාශට් ් තහවාට 

වාහශේම, අපට ිල හල ප්ර ්  ක්. 

ශමො ද එශනම  ැත් ම්, ශම් ශාෝනල ිලවාෘත කිරීශම් කිිවම 

ගැටලුවාක්  ැනැ. ඒ නිවහ මම වහගල ාත් හ   මැතිු මහශග්ස 

ඉ් ල්ස   ැමතිත්, ශම් පිළිබඳවා ඔබු මහශේ අවාධහ   ශ ොමු 

 ාලහ නැකි ඉක්මනි්ස ශම් ශාෝනල ිලවාෘත  ාලහ ශද්ස  කි ලහ. 

ඒ වාහශේම දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං   වඳනහ ඉතහ අඩු මුද්  

ප්රමහණ ක් තමත් ශවා්ස  ාලහ තිශබ්සශ්ස. ඒ ශවා්ස  ාපු මුද්  

ප්රමහණ  දැක් හම, දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං   නිප ට 

 හමි  අමහතයහං  ක් වාහශේ තමත් අපි දකි්සශ්ස. ලං හවා දිුතණු 

 ා්ස  පුළුවා්ස  ම්  ශම් ශමොශනොශත් ඒ වඳනහ ආාම්භ  ග්ස  

පුළුවා්ස තැ  තමත් නම්බ්සශතොට  ගා . ඔබු ම්සලහ ද්ස වාහ, 

ශම් ශමොශනොශත් තිශබ වාහ වාහශේ  ැේ න  ුවණ කි්ස ශමම Kra 

Canal  Project එ ත් එක්  වාැඩි ශවා වාහ කි ලහ. ශම් Kra Canal 

එ  නැදිලහ නම්බ්සශතොට  ගා  ආව්ස ශ ්ස  ැේ   ශ ොට, 

 හිල  වැතපුම් 1200 ට වාැඩි  අඩු ශවා වාහ.තවා අවුරුරු නතාක්, 

පනක්  ීදී ශම් නම්බ්සශතොට වාාහ  තමත්  හර්  බහුලම වාාහ  

වා්සශ්ස. ිවංගුපූරුවාට     ැේවාලි්ස ිව  ට 35 ට වාැඩි  ැේ 

ප්රමහණ ක් නම්බ්සශතොට නානහ තමත්  ්සශ්ස. ගරු 

අමහතයු මනි, ඒ නිවහ ශම් පිළිබඳවා ඔබු ම්සශේ වාැඩි 

අවාධහ  ක් ශ ොමු  ාලහ නම්බ්සශතොට වාාහ , මත්තල ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ වාහශේම ශම් ශාෝනලත්, මහර්ග පීධති ත් නැකි 

ඉක්මනි්ස දිුතණු  ාලහ ශම් ාට ශවානුශවා්ස, ්හති  ශවානුශවා්ස 

ලබහ ශද්ස   කි ලහ ඉ් ලහ ිවටි වාහ. ව්ු තිත්. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, නම්බ්සශතොට වාාහ  චී  

වමහගමක් ශවාත ිලකිණීශම්ස ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිප ට රුපි ්  

ියලි   330  මුදලක් අහිමි කිරීම ු ළි්ස ිවරු  ානු ලබ  මනහ 

පිපමහණ දූෂණ  පිළිබඳවා  ා  ලද පැමිණි් ල වන ඊට අදහළ 

ිව ලු  ශ් ත  මම සභා ත*  ා වාහ.  

2031 2032 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු  ලි්සද ් තිව්ව ම්සත්රීු මහ. ඔබු මහට ිල හඩි 

20   හල ක් තිශබ වාහ. 
 

[අ.භහ. 3.17] 
 

 ු (වවදයස නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, අති ශ ්ස වාැදගත් 

අමහතයහං  කිහිප   වාැ  ශීර්ෂ ගැ ත් අද වහ ච්කහ   ා්සශ්ස. 

ශම් පහර්ලිශම්්සු වා ගත්ශතොත් ිලටි්ස ිලට ිලිලධ ආණ්ඩුවාල ප්රවාහන  

ඇමති ම් දාපු, ප්රවාහන  නිශ ෝ්ය ඇමති ම් දාපු ම්සත්රීවාරු 

ගණ හවාක් ඉ්ස වාහ. ඒ ම්සත්රීවාරු්සට, ඒ ඇමතිවාරු්සට, ඒ 

නිශ ෝ්ය ඇමතිවාරු්සට එු ම්සලහශේ  හලශේ  ළහ  කි ්ස  

ශමො වාහ ශනෝ ශද කුණාත් තිශබ වාහ. අපි ශමච්චා බව් ාථ ශග හවාහ, 

අපි ශම්ච්චා රුම්ිප  ශපට්ටි ශග හවාහ, අපි ශමච්චා පහාවා්  නැරුවාහ 

ආදී වා ශ ්ස ප්රවාහන   ශවානුශවා්ස එු ම්සලහශේ   හලශේ  ාපු 

 ම් ශද ක් ශනෝ කි ්ස   නැකි හවාක් තිශබ වාහ.  මූලහව හරූඪ 

ගරු ම්සත්රීු මනි, නැබැත් ශම්  වුරුවාත් භහණ්ඩහගහා ට එ ු  

ශවා  ් තහවාශේ බරු මුද්  ිල දම්  ාලහ ශම් ාශට් ශපොරු මගි හට 

-පුාවාැිව හ- දැශ   ශව වාහවාක්  ළහද කි ලහ දැ්ස ් තහවාට 

පහාට බැනැලහ අන්ස  පුළුවා්ස. දැ්ස පහාට බැනැලහ   බව ් ැවාු ම් 

ශපොළ   තා ශවාලහ, එශනම  ැත් ම්  railway station එශක් 

 තා ශවාලහ මගිශ ක්ශග්ස ඇහුශවාොත්, "ාශට් ක්රි හත්ම  ශවා  

ප්රවාහන  ශව වාහවා ගැ  තෘුතිමත්ද" කි ලහ, ඒ  හටවාත් කිිවම 

තෘුති ක්  ැනැ කි හිල. ඒ නිවහ මම  දැ්ස අර්ුන  ාණු ංග 

ඇමතිු මහශග්ස ශනෝ අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහශග්ස 

ශනෝ ිල ්වා  ර්ම වාැඩ බලහශපොශාොත්ු  ශවා්සශ්ස  ැනැ. ශමො ද, 

ඔබු ම්සලහ ප්රවාහන  අමහතයහං   භහා ගත්තහ  කි ලහ, 

ඔබු ම්සලහ ශ ොච්චා  හර් ක්ෂමවා වාැඩ  ා්ස  හිු වාත් මනහ 

පිපමහණශ ්ස ාශට් මනහ ශපාළි ක්  ා්ස  බැනැත් කි ලහ අපි 

ද්ස වාහ. ශමො ද, ප්රවාහන  අමහතයහං   කි ලහ කි ්සශ්ස එශනම 

තනිශ ්ස වාැඩ  ා්ස  පුළුවා්ස අමහතයහං  කුණාත් ශ ොශවාත්. 

ඇත්තටම ප්රවාහන  අමහතයහං  ට අත්ති CGR එශ ්ස ශනෝ CTB 

එශ ්ස ශනෝ අපි ලහභ අශුක්ෂහ  ළ ුතු ත්  ැනැ. ඒ ප්රවාහන  

ශව වාහවා  හර් ක්ෂමවා පවාත්වාහ ශග  ගිශ ොත් තමත් අශ කුණාත් 

ශව වාහවාලි්ස අපට ලහභ ලබහ ග්ස  පුළුවා්ස ම ලැශබ්සශ්ස. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ශම් ාශට් තිශබ  බාපතළම 

ප්ර ්   තමත්, ශම් ශ ොත් ආණ්ඩුවාත්, ශම් ශ ොත් ඇමතිවාරුත් 

අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ තිශබ්සශ්ස  ප්රවාහන ශේ ශමො  ශමො  

ක්ශෂ ත්ර පිළිබඳවාද     හාණ . එු ම්සලහ බව ් ාථ ගැ  

අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ තිශබ වාහ. එු ම්සලහ බව් ාථවාල එ්සජි්ස 

ගැ  අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ තිශබ වාහ. එු ම්සලහ බව්  ැවාු ම් 

ශපොළවා්  නද්ස  අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ තිශබ වාහ. එු ම්සලහ 

රුම්ිප  ශපට්ටි ගැ  අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ තිශබ වාහ  රුම්ිප  

 ැවාු ම් ශපොළවා්  ගැ  අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ තිශබ වාහ. 

එු ම්සලහ රුම්ිප  වංඥහපථ ගැ  අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ 

තිශබ වාහ. නැබැත්, ශම්  වුරුත් අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ  ැති 

ක්ශෂ ත්ර ක් තිශබ වාහ. ඒ තමත් ඒවාහශේ ගම්ස  ා  මගි හ 

පිළිබඳවා, ඒවාහශේ ගම්ස  ා  පුාවාැිව හ පිළිබඳවා.  ශම්  වුරුත් -

ශමො  ආණ්ඩුවාක්වාත්- පුාවාැිව හශේ ශ ෝණශ ්ස ශ ොශවාත් ශම් 

ප්ර ්  ට මැදිනත් වුශණ්. ඒ අ  මැදිනත් වුශණ්  බව් එ , 

ශ ෝච්චි , ඒවාහ  තා  ා  වථ්හ , වංඥහ පීධති, පහා   හදී 

ක්ශෂ ත්රවාලට. ඒ නිවහ පුාවාැිව හශේ ශ ෝණශ ්ස, ් තහවාශේ 

දෘෂ්ටිශ ෝණශ ්ස නැරුණු ප්රවාහන  ප්රතිපත්ති ක් ශනෝ 

ක්රමශේද ක් ශ ොශවාත් අපට තිශබ්සශ්ස. අද   බව් එශක් එශනම 

 ැත් ම් ශ ෝච්චිශේ ගම්ස  ා , පහශර් ගම්ස  ා  අශු ාශට් 

පුාවාැිව හට තිශබ  ප්රධහ  ප්ර ්  ශමො වාහද? පළමුශවානි  හාණ  

තමත්, ඔවු්සශේ  හලශ ්ස ඉතහ ිල හල ප්රමහණ ක් මන මගට 

නිව් හාණශේ  හව්ති ශවා  එ . ඒ  ඉතහම බාපතපළ 

ප්ර ්  ක්. නි මට වාහශේ ශ ොළස  ගාශේ ප්රවාහන   ගැ  

හිු ශවාොත්,  ශ ොට්ටහශේ ඉඳලහ ශ ොළසට එ්ස  අඩුම තාමි්ස 

පැ  නතාක් ගත ශවා වාහ.  ඒ කි ්සශ්ස, පැ  24්ස පැ  4ක්. 

දවාව  මුළු  හලශ ්ස නශ ්ස එ ක්  බව් එ ට ගත වා වාහ  ම්, 

අවුරුරු 60ක් ජීවාත් වුණු මනුෂය කුණා අවුරුරු 10ක් ගත  ාලහ 

තිශබ්සශ්ස බව් එශක්. ඒ කි ්සශ්ස, ශ ොට්ටහවාත්, ශ ොළසත් 

අතශර් ප්රවාහන ශේ ශ ශද්ස  ිලතාක්.  පළමුවාැනි ප්ර ්   තමත් 

ඒ . ශම්ස  ශම් ිලධි ට අති   නිව් හාණ  හල ක් ශම් 

ප්රවාහන  පීධති  ු ළ වාැ   ා්ස  ිවරුවීම. 

ශදවාැනි ප්ර ්  , ඊට වාඩහ බාපතළත්. ශම් ප්රවාහන  පීධති  

ිලිව්ස අශු ාශට් පුාවාැිව හශේ අභිමහ   වම්පූර්ණශ ්සම 

වාට්ටලහ තිශබ වාහ. ප්රවාහන  පීධති  ිලිව්ස අශු ාශට් 

පුාවාැිව හශේ ශ ොඳු  ඩලහ තිශබ වාහ. බව් එ  ට  ැේගහම 

ඕ ෑම තාහතිාම  ශ ශ කුණාට අත්දකි්ස  ලැශබ  අභහවාහච , 

ශ ෝචනී  අත්දැකීම ශම් ාශට්  වුරුත් ද්ස වාහ. ආබහධිත ්ස, 

 හ්සතහවා්ස, දරුවා්ස පැත්ත  තිබ්ශබොත්, ශම් වමහ්ශේ වාැදගත් 

රැකි හවා  නිාත වා , අභිමහ  ක් වහිතවා ජීවාත් වා  

මනුෂය කුණාශේ වම්පූර්ණ ශපෞරුෂ , අභිමහ   වාට්ට  ිලධි ට 

තමත් අශු ාශට් ප්රවාහන  ශව වාහවා වැ ිවලහ තිශබ්සශ්ස. ශම්  

ප්රධහ  ප්ර ්  ක්.  ශම් බව් ාථ ශව වාහවා ගත්ශතොත්, අපි  මුහුණ 

ශද  ප්රධහ  ප්ර ්  කිහිප ක් තිශබ වාහ. ශවාලහවාට බව් ාථ 

ධහවා   ශ ොවීම, අධි   හල ක් ගැනීම,  ඒවාහශේ තිශබ  

තදබද , ාහත්රී  හලශේ බව් ාථ ධහවා   ශ ොවීම ආදී ද   

ගණ හවාක් තිව්ශව  ශම් බව් ප්රවාහන  ට ආශේණි  වුණු ගැටලු 

ගණ හවාක් තිශබ වාහ.  

රුම්ිප  පීධති  ගත්තත් එශනමත්. රුම්ිප  වංඥහ ක්රි හත්ම  

ශ ොවීම ශවා්ස  පුළුවා්ස  ධහවා   හල වටන්ස නිප හ හාවා 

ක්රි හත්ම  ශ ොවීම ශවා්ස  පුළුවා්ස  එශනමත්  ැත් ම් තදබද  

ශවා්ස  පුළුවා්ස. ශම් ආදී ප්ර ්  ගණ හවාක් තිශබ වාහ.  ඒ ප්ර ්  

ගත්තහම ශ ොත් ආණ්ඩුශවා්ස ආණ්ඩුවාට ආවාත්, ශ ොත් 

ඇමතිශග්ස ඇමතිට ආවාත් එ ත්. ඒ නිවහ ශම් ට මුහුණ දීශම් දී  

අපි රුම්ිප  මැදිිප වාැඩි  ා්ස   ලි්ස අශු බව් ාථ ඇණි  වාැඩි 

 ා්ස   ලි්ස අපි අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස  ඕ ෑ ම තිශබ වාහ, 

අශු  ාශට්  ් තහවා ිලිලධ ශන ු  වඳනහ එනහ ශමනහ    ශන ු  ටි  

අඩු  ා්ස  පුළුවා්ස මක් තිශබ වාහද කි   එ  

වම්බ්සධශ ්ස.   

ගරු ඇමතිු මනි, අධයහප  අමහතයහං   තම්සට හිශත  

තැ  පහව්  නද වාහ  ම්, පළහත් පහල  ආ ත  තම්සට හිශත  

තැ  ශවාශළඳ ශපොළ නද වාහ  ම්, ශපොලිව් ශදපහර්තශම්්සු වා 

තම්සට හිශත  තැ  ශපොලීිව  නද වාහ  ම්,  ර්මහ්සත 

අමහතයහං   තම්සට හිශත  තැ   ර්මහ්සත,  හර්මි  ් පද 

නද වාහ  ම් ශම් ප්ර ්  ට උත්තා ශනො ්ස  බැනැ. ඒ ට තමත් 

වැලසුමක් තිශබ්ස  ඕ ෑ ම තිශබ්සශ්ස. ශම් ් තහවා 

නිව් හාශණ් තම්සශේ  හල  පහාට වාැ   ා  ක්රමශේද  අඩු 

 ා්ස ට පුළුවා්ස ිලධිශේ වැලැවම්ක් අපට ශද්ස  පුළුවා්ස  ම් 

අපට ප්රවාහන   එ  පැත්තකි්ස  හර් ක්ෂම  ා ග්ස  පුළුවා්ස. 

 ැත් ම් අපි හිත්සශ්ස  ැනැ, ් තහවා තම්සට තිශබ  ඇ ශේ 

ප්ර ්   ට,  ැත් ම් ආවහවාට බව්වාල  ්ස , ශ ෝච්චිවාල  ්ස  

ලැනැව්ති ශේිල කි ලහ.  

අපි ඉව්ශව් ලහම බල්ස  ඕ ෑ ම තිශබ වාහ, මධයගත 
වැලසුම්වනගත වංවාර්ධ  ක් ඇති  ා්සශ්ස ශ ොශනොමද කි ලහ.  

එශනම  ශළොත් තමත්  ් තහවා එශන ශමශන    එ , පහශර් 

ාව්ති හරු වා  එ  අඩු  ා්ස  පුළුවා්ස ම ලැශබ්සශ්ස. ඒ  එ  
පැත්තක්. ශදවාැනි  හාණ  තමත් ශම් පහාවා්  වම්බ්සධ ප්ර ්  . 
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ශම්  ප්රවාහන  ට අදහළත්. දළ වා ශ ්ස ගත්ශතොත් අශු ාශට් 

තිශබ  කිශලෝමීටර් ලක්ෂ  ට ආව්ස  පහාවා් වාලි්ස අපි වාැඩිම 
මුදලක් ිල දම්  ා්සශ්ස ශමො වාහටද? මනහමහර්ග 

අමහතයහං ශ ්ස, RDA එශ ්ස කිශලෝමීටර් ශදොශළොව්දනව් 
ු ්සිව  ක් ිලතා ඒ අ ට අත්ති පහාවා්  ටි  ශවානුශවා්ස අතිිල හල 

මුදලක් නැම අ  වාැශ ්සම ිල දම්  ා වාහ. ඊළඟට, තවාත් 
කිශලෝමීටර් පනශළොව්දනව ට පමණ පළහත් වභහශවා්ස  ම් 

ප්රමහණ ක් ිල දම්  ා වාහ. නැබැත්, එතැනි්ස එනහ ගි  

කිශලෝමීටර් නැත්තෑු ්සදනවක් ිලතා වා  ගශම් තිශබ  අු රු 
පහාවා්  වම්බ්සධශ ්ස වාගකීම තිශබ්සශ්ස පළහත් පහල  

ආ ත වාලටත්.  ැත් ම් වාු වාලට. ශම්ස  ශම් ගශම් තිශබ  
පහා අබල්ස වීමත් එක්  ශම් ප්රවාහන  ප්ර ්   ගැට ගැහිලහ 

තිශබ වාහ. එතශ ොට අපි මහර්ග වංවාර්ධ  අධි හිපශ ්ස ඒ වාැඩ 
වඳනහ ශ ොතාම් ියලි   ගණ ක් මුද්  ශම් පහර්ලිශම්්සු ශේ 

අනුමත  ා රු්ස ත්, අා පළහත් පහල  ආ ත  ට, ප්රහශීශී  

වභහවාට, එශනම  ැත් ම් වාත්තට තම්සශේ ගම් ප්රශී ශේ පහා 
වාැඩි දිුතණු  ා ග්ස  බැිප  ම් ශම් ප්ර ්   ිලවඳ්ස  නම්බ 

ශවා්සශ්ස  ැනැ.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහ ද්ස වාහ ඇති දැ්ස 

අශු ාශට් ්හති  ආර්ක  ට ශඩොලර් ියලි   1.5ක් උත්පහද   
 ා්සශ්ස ශත්  ර්මහ්සතශ ්ස බවා. ඔබු මහශේ දිව්ත්රික් ශේත් 

ශත් තිශබ වාහ  මශේ දිව්ත්රික් ශේත් ශත් තිශබ වාහ.  නැබැත්, ශත් 

දළු ටි  ශගශ ්ස  ඩක්කුණා ටි  අා  ැඩුණු පහශර් ශ ොච්චා රුා 
 ්ස  ඕ ෑද කි   එ  තමු්ස හ්සශව  ද්ස වාහ. ඇත්තටම 

ගත්ශතොත්  ශත්  ර්මහ්සතශේ ශ ශද  ඒ ශගොිල හට නිප ට 
ආදහ මක් නම්බ ශවා්සශ ත්  ැනැ. ඉති්ස ශම්ස  ශම් ආ හා ට 

්හති  ආර්ක  ට දහ   වා  ක්ශෂ ත්ර වඳනහ  ටිතල පනසු ම් 
වැපයීම එ  පැත්තකි්ස ප්රවාහන  අමහතයහං ශේ වන මනහමහර්ග 

අමහතයහං ශේ වාගකීමක් බවාට පත් ශවාලහ තිශබ වාහ.  

ඒ වාහශේම මම අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස   ැමැතිත්, අශු 
ප්රවාහන  ප්රතිපත්ති  ව ව් වීශම් දී පිපවා හිත හමීත්වා  පිළිබඳවා 

අපි ශ ොතාම් අවාධහ  ක් ශ ොමු  ා තිශබ වාහද කි   එ  
වම්බ්සධශ ්ස.  

ශලෝ ශේ ාටවා්  දිුතණු ශවා  ශ ොට වාැඩිපුා බල්සශ්ස 
ශපොිවල ඉ්සධ  දන    ා්ස  ශ ොශවාත්. පුළුවා්ස තාම් පිපවා 

හිත හමී ප්රවාහන  පීධති ක් ව ව්  ා්ස ත්. වමනාිලට ඒ 

ාටවාල පහපැදිවාලි්ස එ  එ , එශනම  ැත් ම් පත්්ස එ  එ , ඒ 
ශගෝ ල්සට  promote  ා වාහ. ඒ ට වමනාිලට ිල ්වාිලදයහලශේ, 

 ැත් ම් පහවශ්  වාැඩි ලකුණාණු නම්බ ශවා වාහ.  ඒ වාහශේම රුම්ිප  
ව්ථහ වාල, බව ් ැවාු ම්පලවාල ඒ වඳනහ ඒ පහපැදි ගහ්   ා්ස  

තැ්ස තිශබ වාහ. පිපවා හිත හමී ප්රවාහන  පීධති ක් ශ ශාහි අපි 
ශ ොතාම්රුාට අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ තිශබ වාහද කි   එ  අපි 

වැලකි් ලට ගත ුතු වා තිශබ වාහ, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි. 

ශම්ස  ශම් වාහශේ බහුිලධ ප්රශේ  ක් වහිතවා   වා ප්රශේ  ක් 
වහිතවා ප්රවාහන   ගැ  හිු ශේ  ැත් ම්, එ  ඇමතිවාා හට 

පුළුවා්ස, SLTB එශක් ශනෝ රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු ශේ ශනෝ රැකි හ 
ටි ක් ශද්ස . එතැනි්ස එනහට වාැඩක්  ා්ස  නම්බ ශවා්සශ්ස 

 ැනැ.  

ගරු ඇමතිු මනි, ශම් ශවාලහශේ මු  වී තිශබ  ප්ර ්  

කිහිප ක් පිළිබඳවා මම ඔබු මහශේ අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස  
 ැමැතිත්. එ   හාණ ක් ශවා්සශ්ස,  රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වා 

ආශ්රිතවා පැ  ැඟී තිශබ  ගැටලුවාක්.  ඔබු මහ ශම්  හාණ  ගැ  

ද්ස වාහත් ඇති කි ලහ  මම හිත වාහ.  

2007  හලශේ දී රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු ශේ වාැඩ  ළ 

ශව වා ශ ෝ,  හනුඔ  ිවට බණ්ඩහාශවාල දක්වාහ රුම්ිප  
ශදපහර්තශම්්සු වා වු  ඉඩම්වාල  ඒ නිවාහවවාල පදිංචි ශවාලහ  ිවටි හ.  

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  The Hon. Tharaka Balasuriya will now 
take the Chair.  
 

අනතුුව  ු කහේෂා විතානකග් මහතා මූලාසනකයන් ඉවත් 
වුකයන්,  ු තාරක බාලසූරිය මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக  

அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு தொரக்க 

பொலசூொிய அவர்கள் தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and  
THE HON. THARAKA BALASURIYA  took the Chair. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you may continue please.  
 

 ු (වවදයස නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

2007 දක්වාහ එම රුම්ිප  නිවාහවවාල පදිංචි ශවාලහ හිටපු 

ශව වා  ්ස, රුම්ිප  වහමහ යහධි හිපවාා හශේ දැනුම් දීමකි්ස පසුවා  

2007දී ඒවාහත්්ස ඉවාත් වුණහ. එශව  ඉවාත් වීශම්ස පසුවා ඒ ප්ර ්   

පිළිබඳවා වහ ච්කහ  ළහ. ශම් පහර්ලිශම්්සු ශේ  උපශී    හා  

වභහශේ දීත් ඒ ගැ  වහ ච්කහ වුණහ. ඊට පසුවා රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු ශේත්, අමහතයහං ශේත් ිලිලධ මට්ටම්වාල වහ ච්කහ 

ඇති වුණහ.  2008 දී  මිව,වාලි්ස නිර්ශී  ක් ආවාහ,  ැවාතත් ඒ 

අ ට ඒ තැ්සවාල පදිංචි ශවා්ස  ඉඩ ශද්ස  කි ලහ.  

ගරු ඇමතිු මනි, අවුරුරු දන ක් ඒ ශව වා  ්ස එම නිවාහවවාල 

පදිංචි ශවාලහ ඉඳලහ තිශබ වාහ. දැ්ස ඔවු්සට ඒ තැ්සවාලි්ස ඉවාත් 

ශවා්ස  කි ලහ තිශබ වාහ ිලතාක් ශ ොශවාත්, ඒ වාවා දන  ු ළ ඒ 

නිවාහවවාල රැඳී ිවටීම වම්බ්සධශ ්ස ිල   පරීක්ෂණ කුණාත් 

 ාශග    වාහ. ඇත්තටම 2007දී ශම් අ  ඉවාත් ශවාලහ  ැවාත 

ආපු අ . 2007දී ඉවාත් ශ ොවී දිගටම හිටපු අ ත් ඉ්ස වාහ. රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු ශේ එ ම නිල මට්ටම් දා  ශව වා  ්සට 

ශදිලධි  ටත් වල හ තිශබ්සශ්ස.  

මට මත  ිලධි ට  එක්තාහ අවාව්ථහවා  නිම්  ිවිපපහල ද 

ිව් වාහ ඇමතිු මහශේ  හලශේ  ැිය ට් පත්රි හවාකුණාත් දැම්මහ, 

අවුරුරු පන ට වාඩහ වාැඩි  හල ක් ශම් රුම්ිප  නිවාහවවාල පදිංචි 

ශවාලහ ිවටි රුම්ිප  ශව වා  ්සට, - ඒ අ ට  පමණක් ශ ොශවාත් පිට 

අ ට වුණත් -  ඒ නිවාහව ශද්ස  කි ලහ. 2008දී ඇත්තටම 

ආණ්ඩුවා පැනැදිලිවාම ශම් ශව වා  ්සට කිේවාහ  ම්, "ශම්වාහශේ 

ඉ්ස  ශද්සශ්සම  ැනැ" කි ලහ, ඔවු්ස පසුගි  අවුරුරු දන  , 

එශ ොළන   හල  ු ළ එළි ට ගිහි් ලහ, ශග ක් නදහශග  

ශ ොශනොම නිප අමහරුශවා්ස නිප ජීවාත් ශවා වාහ.  මුත්, ඔවු්සට 

 ම් බලහශපොශාොත්ු වාක් දීලහ, එම නිවාහවවාලි්ස අත්්ස  ා්ස  

නද වාහ ිලතාක් ශ ොශවාත්, ඔවු්ස පදිංචිවා ිවටි  හල ට  ම් 

දඬුවාමක් ශද්ස ත්, ිල   පරීක්ෂණ ක්  ා්ස ත්   වාහ කි ලහ 

තමත් ඒ අ  වාහර්තහ  ාලහ තිශබ්සශ්ස. ඒ නිවහ ශම්  ඇත්තටම 

ඉතහම මහනුෂී  ප්ර ්  ක් කි ලහ මම හිත වාහ. රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු වා ශවානුශවා්ස තම්සශේ ජීිලත  හල   ැප  ාපු 

ශව වා  ්ස තවා ටි   හල කි්ස ිල්රහම   වාහ. ඒ නිවහ ශම් අ ශේ 

ප්ර ්   වම්බ්සධශ ්ස වහවාධහ වා අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස . ශම් 

පහර්ලිශම්්සු වා ු ළත්,  ප්රවාහන  අමහතයහං ශේ උපශී    හා  

වභහවාලදී ශම් ප්ර ්   ගැ  අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ තිශබ වාහ.  

ිලශ  ෂශ ්ස  අශු වම්සත ිලදයහාත්  ම්සත්රීු මහ බරු් ල 

දිව්ත්රික් ශේ ම්සත්රීවාා කුණා නැටි ට ිවටි  හලශේ 2008 දී ශම් 
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පහර්ලිශම්්සු වා 

වම්බ්සධශ ්ස  ථහ  ාලහ එ ඟතහවා ටත් ඇිල් ලහ තිශබ වාහ.  

ඒ  ම්සරුවා ක්රි හත්ම  ශවාලහත් තිශබ වාහ.  මුත්, දැ්ස ඒ  අශ ක් 

පැත්ත ගන  තත්ත්වා ක් තිශබ්සශ්ස. රුම්ිප  වහමහ යහධි හිප 

වාා හශග්ස වහමහ යහධි හිපවාා හට ශවා ව් වා  ප්රතිපත්ති ක් 

ශවානුවාට, ශම් ශව වා  ්ස පිළිබඳවා ව්කාවහා ප්රතිපත්ති ක් 

අනුගම    ාලහ, ඔවු්සට ශම් නිවාහව ලබහ ශද්ස  කි   එ ත් 

මශේ ඉ් ලීම  වා්සශ්ස. 

ගරු ඇමතිු මනි, ඊළඟට මම ඔබු මහශේ අවාධහ   ශම් 

 හාණ  ශ ශාහිත් ශ ොමු  ා්ස   ැමැතිත්. රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු වා ු ළ, එශනම  ැත් ම් රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු වාට අත්තිවා ශ ෞු  හගහා ක් පවාත්වාහ ශග   ෑම 

වඳනහ  ටුතු  කිරීම වම්බ්සධශ ්ස 2007 අං  7 දා  වමහගම් 

ලි හ පදිංචි කිරීශම් ආඥහප ත  ටශත්  ලි හ පදිංචි  ාලහ,  

Railway Museum (Guarantee) Limited කි ලහ වමහගමක් 

තිශබ  බවා ඔබු මහත් ද්ස වාහ ඇති. ඇත්තටම රුම්ිප  ආඥහප ත 

 ටශත්  ශමවාැනි වමහගම් පිහිව,වා්ස ට නැකි හවාක්  ැනැ.  මුත්, 

ශම් වමහගම් ආඥහප ත  ටශත් ශමශනම එ ක් පිහිව,වාහ 

තිශබ වාහ. ශම් Railway Museum (Guarantee) Limited එ  

ු ළි්ස අශු ාශට් රුම්ිප  ඉතිනහව  පිළිබඳවා ශීශී වා, ිලශීශී වා 

ඒ ට උ ්සරුවාක් දක්වා  අ ට, අශු පහව්  ශිෂය ්සට ඉශග  

ග්ස ට ශ ෞු  හගහා ක් තිණුණහට  මක්  ැනැ.  

 මුත්, ඔබු මහ ටි ක් ආපව්වට ගිහි්ස බැලුශවාොත්, ශම් 

ක්රි හවාලි  ඇු ශළ  වැ  වහිත තැ්ස ාහශි ක් තිශබ  බවා 

ශපශ  වාහ. ශතොාු රු දැ ගැනීශම් අත්තිවාහිව ම පිළිබඳ ප ත 

 ටශත් ශම් වම්බ්සධශ ්ස ගත්ත ිලව්තාවාල තිශබ්සශ්සත්, මහ 

 ලි්ස කිේවාහ වාහශේ රුම්ිප  ආඥහ ප ශත් නැටි ට ශමවාැනි 

වමහගමක් ලි හ පදිංචි  ා්ස  ජ ති  ප්රතිපහද   ැනැ  කි   

එ ත්. ඒ නිවහම ශම  වමහගම් ආඥහ ප ත  ටශත් ලි හ පදිංචි  ා 

තිශබ වාහ. ඒ වාහශේම ශම  පහර්ලිශම්්සු  ප තක් මින්ස නීතිගත 

 ාලහත්  ැනැ. එහි වඳන්ස වා  ිලධි ට ශපොරු ප තක් ශනෝ 

ශපෞීගලි  ම්සත්රී ශ ෝ් හවාක් ිලධි ට පහර්ලිශම්්සු වාට ඉදිිපපත් 

 ාලහත්  ැනැ. ඒ වාහශේම ශම් වම්බ්සධශ ්ස  ැිය ට් 

පත්රි හවාක් තිශබ වාහද කි හ අපි ද්සශ්සත්  ැනැ. ශම් ක්රි හවාලි  

වන ශම ට මුද්  ශ දවීම වම්බ්සධශ ්ස වැ  වං හ කිහිප ක් 

මු  වී තිශබ වාහ. මහ හිත වාහ, ඔබු මහ ශම් වම්බ්සධශ ්ස මුල 

ිවට අවාධහ   ශ ොමු  ාත් කි හ. [බහධහ කිරීමක්] ගරු ාහ්ය 

ඇමතිු මනි, ශම්  ඉදි ළහට පව්ශව  ්හති  ශ ෞු  හගහා 

ශදපහර්තශම්්සු වාට භහා ශද්ස  ඕ ෑද, එශනම  ැත් ම් ශ්රී ලං හ 

රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වාට දිගටම පවාත්වාහශග   ්ස  පුළුවා්සද?  

 
 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශ්රී ලං හ රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වාට දිගටම පවාත්වාහශග  

 ්ස  පුළුවා්ස. වම්පූර්ණශ ්ස පහල    ා්සශ්ස ශ්රී ලං හ රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු ශවා්ස. 

 
 ු (වවදයස නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මට ඉතිිප වී තිශබ  ශවාලහවා පහිලච්චි  ාලහ, වාාහ  නහ  හිල  

 ටුතු  වන දක්ෂිණ වංවාර්ධ  ඇමතිු මහශේ අවාධහ   පිණිව 

ප්ර ්  ක් ඉදිිපපත්  ා්ස  මහ  ැමැතිත්. ශම  ගි වාා අ  වාැ  

ිලවාහදශේදීත් අපි මු   ළ ප්ර ්  ක්.  හිල   ර්මහ්සත ට ශව වාහ 

වප   ආ ත  කිහිප ක් ශම් ාශට් තිශබ වාහ. ඇත්තටම ඔවු්ස 

ශම් එ   ැේවාලට ශව වාහ වප  වාහ. වමනා ිලට  ෑම දීලහ, වාු ා 

දීලහ, එශනම  ැත් ම් ඒ  ැේ පිිපිවරු  ාලහ ාටට  ම් ආදහ මක් 

උත්පහද    ා වාහ. එ  ාටට බාක් ශ ොශවාත්. මහ ද්ස හ ිලධි ට 

ඔවු්ස ශඩොලර් මිලි   800ක්, ශඩොලර් මිලි   900ක් පමණ 

උත්පහද    ා වාහ. ශමවාැනි ලි හ පදිංචි වමහගම් 130ක් පමණ 

තිශබ වාහ 

ගි  අවුරුීශී අ  වාැ  ශ් ත ශේදීත් මංගල වමාවීා 

ඇමතිු මහ උත්වහන  ළහ,  හිල   ර්මහ්සත  ශම් ආ ත  

ක්රි හවාලිශ ්ස නිදනව්  ා්ස , liberalize  ා්ස . එශනම 

වුණහට පව්ශව  ිවීධවා  ශී ඔබු මහ ද්ස වාහ ශ්ස. ශම්වාහශේ 

අත්ති  ිව  ට 100ක් ිලශීශී  වමහගම්වාලට පැවාශා වාහ. දැනුත් 

ිලශීශී  වමහගම් 20ක් පමණ ශමහි වාැඩ  ා වාහ.  මුත් ශම් 

 ා්ස     ශදත්්ස අශු ාශට් ශම්  ර්මහ්සතශේ ශ ශද  

ශීශී  වමහගම් කිිවවා ට ශම් ක්රි හවාලිශේ ශ ශද්ස  

ලැශබ්සශ්ස  ැනැ. ශම  ගි  අවුරුීශීත් ශග ැිලත්  ම් 

ිලශාෝධ ක් ආවාහට පව්ශව   ටපත් වුණහ. Shipping industry  එ  

liberalize  ා  එ  ගැ  මංගල වමාවීා ඇමතිු මහ 

පහර්ලිශම්්සු ශවා්ස පිටතදීත් මහධයවාලට අදනව් ප්ර හ   ා 

තිශබ වාහ මහ දැක් හ. මහ ද්ස හ තාමි්ස, ගරු ඇමතිු මහත්, ශ්රී 

ලං හ වාාහ  අධි හිපශේ වභහපතිු මහත් ශම ට එතාම් 

 ැමැත්තක්  ැනැ වාහශගත්. ශම  ශද්ස  ඉඩ රු්සශ ොත්, ශඩොලර් 

මිලි   800ක්,  900ක්, වමනාිලට ශඩොලර් ියලි   1ක් දක්වාහ 

තවාත් වාර්ධ    ා ග්ස  පුළුවා්ස  ර්මහ්සත ක් තමත් අඩපණ 

ශවා්සශ්ස. දැ්ස තිශබ  ිලධි ට ශම  ිලශී  වමහගම්වාලට 

 ාශග   ්ස  දීලහ, අශු ශීශී  agency ටි ටත් ශම්ශක් 

පනසු ම් වලව්ස  කි හ මහ ඔබු මහශග්ස ඉ් ලහ ිවටි වාහ.  

ගරු ඇමතිු මනි, වාාහ  ක්ශෂ ත්ර  ගත්ශතොත්, ඇත්තටම අපි 

 වුරුත් පිළිග්ස වාහ, දූපතක් නැටි ට තිශබ  අශු ාට දිුතණු 

කිරීම වඳනහ වාාහ  වන  හිල  ක්ශෂ ත්ර  ආර්ක ශේ දැවාැ්සත 

ශ ොටවක් බවාට වාර්ධ    ා්ස  පුළුවා්ස ම තිශබ  බවා. 

 මුත් එතැ  තිශබ  ප්ර ්   ශම ත්. ඒ වඳනහ එක් එක් 

ආණ්ඩුවාලි්ස සු්සදා වැලසුම් කිේවාහට, වාාහ  ක්ශෂ ත්ර  දිුතණු 

 ාලහ ශලෝ  ආර්ක ශ ්ස පංුවවාක් ලබහගැනීම වඳනහ අපි  ාලහ 

තිශබ්සශ්ස ශමො වාහද? ප්රවාහන   වම්බ්සධශ ්ස කිේවාහ වාහශේම, 

වාාහ  දිුතණු කිරීශම්දී වැලැව්ම නැශද්ස  ඕ ෑ ම තිශබ්සශ්ස ඒ 

පත්වා  වාාහ  ඇමතිවාා හශේ අභිමත  අනුවා ශ ොශවාත්. එශනම 

 ැත් ම් ඇමති පත්ශවා්සශ්ස ශ ොශන්සද, ඒ ප්රශී  ට වාාහ  

අාශග    වාහ. වාාහ  ඇමති පත්වුශණ්  ැශඟ හිා පළහශත්ස 

 ම්, එු මහ ඔලුිල් වාල වාාහ ක් නද වාහ. ඔලුිල් වාල වාාහ  

නැරුවාහ. ඒ වාාහශ ්ස ඇති වාැඩක්  ැනැ. අපි ණ  ශගවා වාහ. 

වාාහශේ වාැලි පිශා වාහ. කිිවම ආදහ මක් ලැශබ්සශ්ස  ැනැ. ගරු 

ඇමතිු මනි, වමව්ත ක් නැටි ට ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිප  ලහභ 

ලැණුවාහට, ඔලුිල්  වාාහ  පහඩුත්, නම්බ්සශතොට වාාහ  පහඩුත්. ඒ 

නිවහ තමත්, ශ ොළස වාාහශ ්ස උත්පහද    ා  ආදහ ම අා සුරු 

අලි වාහශේ ඉ්ස  වාාහ ්ස  ඩත්ු   ා්ස  ශ ොදවා්සශ්ස. එහි 

ප්රධහ  ගැටලුවා බවාට පත්ශවා්සශ්ස ශවා  ශමො ක්වාත් ශ ොශවාත්. 

ප්රවාහන  අමහතයහං   ලැණුණහට පව්ශව  ශම් ඇමතිවාරු හිත වාහ,  

SLTB එ  තම්සශේ බූදල ක්  කි හ  CGR එ  තම්සශේ 

බූදල ක්  කි හ.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද    හල ක් තිශබ වාහ. 
 

 ු (වවදයස නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඒ අ  වාාහ ත් තම්සට වුවාම හ තැ්සවාල නද්ස  

බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. ඒ නිවහ වාාහ ට ඇමතිවාාශ ක් පත් 
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 ා ශ ොට නුවාා පැත්ශත්ස පත්  ා වාහ  ම් ශනොඳත් කි හත් 

මම  ම් හිත්සශ්ස. ශමො ද, එතශ ොට ඒ අ ට ගමට වාාහ  

නද්ස  බැනැ ශ්ස. එශනම ශ ො ශළොත් අශ ක් අ  ශ ොශන  

ශ ොශන  වාාහ ක් නදත්ද කි හ අපි ද්සශ්ස  ැනැ. ශමතැ  තිශබ  

ප්ර ්   ශම් ත්.  ැිය ට් මණ්ඩලශේ ිව ලු ශද හත් ඒ 

 ශීවා් වාලට කිිව ප්ර ්  ක්  ැතිවා අත උව්ව වාහ. අත උව්වලහ, 

ඒ ට ණ ත් අනුමත  ා වාහ, අපි ඒ ණ ත් ශගවා වාහ. 

අවාවහ ශේ  ැේ එ්සශ්ස  ැති වාාහ ක් ඉතිිප ශවා වාහ. 

නම්බ්සශතොට වාාහ  වුණත් ඊට වාඩහ වහ ච්කහ  ාලහ නද්ස  

තිණුණහ. නම්බ්සශතොට කි ්සශ්ස, ශව ද මහවාශත් 

ශක්්සද්රව්ථහ  ක්. ඒ ගැ  කිිව ගැටලුවාක්  ැනැ.  මුත්, අපි 

ශගොඩ ැින  ුතු වා තිණුශණ්  වාා ආ හාශේ වාාහ ක්ද? අශු ාශට් 

තවාත් වාාහ කි්ස බඩු බහ්ස  වන පටවා්ස  තාම් නිෂ්පහද  ක් 

ශවා්සශ්ස  ැත් ම්, තවා cargo harbour එ ක් නදලහ වාැඩක් 

 ැනැ. අපි  ළ ුතු වා තිණුශණ්, ඒ මුහුරු මහර්ගශේ     ැේවාලට 

ශව වාහ වප   bunkering port එ ක් නද  එ ත්. ඒ bunkering 

port එ ක් නද්ස ත් අවා ය ශමොශනොශත්දී අවා ය  ම්සරුවා ගත්ශත් 

 ැනැ. දැ්ස bunkering port නද්ස   කි හ ශගොඩියම නහාලහ 

වාාහ  නද්ස  වුවාම හවාක්  ැනැ. මුහුද මැදදී අපට ඒ ශව වාහ 

වප ්ස  පුළුවා්ස. ශලෝ ශේ  හිල  තහක්ෂණ  ශේගශ ්ස 

ඉදිිප ට   ශ ොට ඒ ට ගැළශප  තහලශේ වාාහ කුණාත් අපි ශගොඩ 

 ැින  ුතු වා තිණුශණ්. එශනම ශ ො ා, ් හධිපතිවාා හශේ ගශම් 

වාාහ  නද වාහ  ම්, වාාහ  ඇමතිශේ දිව්ත්රික් ශේ වාාහ  නද වාහ 

 ම් ාටක් දිුතණු  ා්ස ට නැකි ශවා්සශ්ස  ැනැ. ශමො  

ආණ්ඩුවාක් ආවාත් ශම් ශීවා්  ශවා ව් ශවා්ස  ඕ ෑ. ිලශ  ෂශ ්ස 

වාාහ  නහ  හිල  ක්ශෂ ත්ර ට වැලැව්මක් ඕ ෑ  ා වාහ. ඒ 

වැලැව්ශම්, තම්සශේ ආණ්ඩුශේ තම්සට හිමි ශ ොටව ක්රි හත්ම  

කිරීමත් ඒ ශමොශනොශත් පත්ශවා  ඇමතිවාා හශේ වාගකීම ිල  

ුතත්ශත්. මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ශම්  බාපතළ 

ප්ර ්  ක්.  

උවව් අධයහප  ඇමතිවාා හත් දැ්ස පත් වුණහට පව්ශව  

 ා්ස  නද්සශ්ස ශමො ක්ද? [බහධහ කිරීමක්] මූලහව හරූඪ ගරු 

ම්සත්රීු මනි, මම අශු ඊළඟ  ක  හශග්ස ිල හඩි ශද   

 හල ක් ලබහ ග්ස වාහ. උවව් අධයහප  ඇමතිවාා හ 

ිල ්වාිලදයහල  තම්සශේ දිව්ත්රික්  ට අාශග    වාහ. මම 

 ළුතා දිව්ත්රික් ශේ ශලොකුණා "ෆත්ට්" එ ක් දීශග ත් ශම් ඉ්සශ්ස. 

ශමො ද, ශමොාව,වා ිල ්වාිලදයහල ට ජවාදය පීස ක් නද්ස  

අනුමත ශවාලහ තිශබ වාහ.  මුත්, ඒ ජවාදය පීස  ශ ොශන  ශනෝ 

 ැල   අටවා්ස  තමත් ඒ ආව ශේ ඇමතිවාරු  ් ප හ 

 ා්සශ්ස. ඒ දරුවා්සට ජවාදය පනසු ම් වප හ ග්ස  පුළුවා්ස 

වා  ිලධි ට, ඉශග  ග්ස  පුළුවා්ස වා  ිලධි ට, ාහත්රී  හල ට 

ශාෝනලට ගිහි් ලහ ඉ්ස  පුළුවා්ස ිලධි ට තිශබ  ශික්ෂණ 

ශාෝනලක්  මූලි  ශාෝනලක් ළඟ ජවාදය පීස  ශගොඩ  ඟ්සශ්ස 

ශ ොශනොමද කි හ  ් ප හ  ා්සශ්ස  ැතිවා තම්සශේ ආව  ට 

ජවාදය පීස  අාශග   ්ස  බල වාහ. ගරු ඇමතිු මනි, එත්්ස 

ිවරු වා්සශ්ස ශමො ක්ද? භහණ්ඩහගහාශේ මුදලුත්  හව්ති ශවා වාහ, 

අපි අවුරුරු ගණ ක් තිව්ශව  ණ  ශගවා වාහ. තමු්ස හ්සශව ලහ 

ශම්ස  ශම්  හාණ  ශනොඳටම ද්ස වාහ. මෑත  හලශේ ශම් වාහශේ 

ිවීධි ක් වඳනහ තිණුණු ශනොඳම උදහනාණ  තමත්, ඔලුිල්  වාාහ  

වන අේනිදිග ිල ්වාිලදයහල . අේනිදිග ිල ්වාිලදයහල ට ඉංජිශ්සරු 

පීස ක් නැරුවාහ. අවාවහ ශේ ඒ පීස ට - ිල ්වාිලදයහල ට- 

 ක හචහර් වාරු  වාහ ග්ස  බැිප වුණහ. ඔවු්සට double 
ශගේවාත්, අවුරුීදක්වාත්  ්සශ්ස  ැනැ. වාර්තමහ  ඇමතිවාරුත් 

ශම්ස  ශම් ඉාණමට ශගොරුරු ශවා්ස  එපහ. අපි ාට වඳනහ 

වැලැව්මක් නදමු. ඒ වැලැව්ශම් ශ ොටව් තම්සශේ  හල  ු ළ 

උපිපමශ ්ස ක්රි හත්ම   ා  ඇමතිවාරු බවාට පත් ශවා්ස ට 

ඔබු ම්සලහට  ක්ති  ලැශබ්වාහත් කි හ ප්රහර්ථ හ  ාමි්ස, මශේ 

 ථහවා අවාව්ස  ා වාහ.  

ව්ු තිත්.   

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු අබ්රු් ලහන් මනර්ූෆ් නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහ. 

ඔබු මහට ිල හඩි 23   හල ක් තිශබ වාහ.  
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 ු අේදුල්ලාහන මහනරූෆන මහතා (වරාය හා නාවික ක යුතු 

නිකයෝජය අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு அப்துல்லொ மஹரூப் - துமறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுமற பிரதி அமமச்சர்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff  - Deputy Minister of  Ports 
and Shipping) 
பிஸ்மில்லொஹிர்  ரஹ்மொனிர்  ரஹீம். 

தகளரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற அலுவல்கள் மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அமமச்சு, மபொக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமொன 

மசமவகள் அமமச்சின் ஒதுக்கீடுகள்மீதொன குழுநிமல 

விவொதம் நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்ற இந்த மநரத்திமல 

நொனும் ஒரு சில கருத்துக்கமளக் கூற விரும்புகின்மறன். 

துமறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுமறப் பிரதி அமமச்சரொன 

நொனும் தகௌரவ அமமச்சர் சொகல ரத்நொயக்க அவர்களும் 

பணிப்பொளர் குழுவினர் மற்றும் துமறமுக அதிகொரசமப 

யினருடன் இமணந்து எமது பணிகமள மிகவும் மநொோ்த்தியொக 

முன்தனடுத்துச் தசன்று தகொண்டிருக்கின்மறொம்.  

இன்மறய விவொதத்திமல உமரயொற்றிய சில பொரொளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் முன்னொள் அமமச்சர்களும் அம்பொந் 

மதொட்மடத் துமறமுகத்மதயும் ஒலுவில் துமறமுகத்மதயும் 

சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தமது மதமவகளுக்கொக நடத்திக் 

தகொண்டு தசன்றதொகக் குறிப்பிட்டனர். எமது அரசொங்கம் 

பதவிக்கு வந்ததன் பின்னர், அதமன இலொபமீட்டுகின்ற ஒரு 

துமறமுகமொக நொங்கள் உருவொக்க நிமனத்தமபொது பல 

இன்னல்கமளயும் இமடஞ்சல்கமளயும் நொம் சந்தித்மதொம். 

முன்னொள் ஜனொதிபதி மஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்கள் அந்தத் 

துமறமுகம் குறித்துச் சீன நொட்டுடன் தசய்த ஒப்பந்தத்மதமய 

'ஒப்பந்தம்' என்று இவர்கள் இங்கு விபொிக்கின்றொர்கள். 

தகளரவ உறுப்பினர்கமள, எமது அரசொங்கம் அந்தத் 

துமறமுகத்மத நட்டத்திலிருந்து மீட்டு, சீரமமத்து 

இலொபமீட்டக்கூடிய ஒரு துமறமுகமொக மொற்றுவதற்கு 

ஒப்பந்தங்கள் தசய்கின்றமபொதிலும், அந்தத் துமறமுகத்மத 

எமது அரசொங்கம் விற்பமன தசய்கின்றது என்று இவர்கள் 

இந்தச் சமபயிமல கொட்ட முமனகின்றொர்கள். ஆனொல், 

மொறிமொறி வந்த அரசொங்கங்கள் இந்த விடயத்தில் 

தங்களுமடய முன்தனடுப்புக்கமள மமற்தகொண்டிருக்கின்றன.    

இன்று சர்வமதச மட்டத்திமல பல்மவறுபட்ட நொடுகள் 

நமது நொட்டுக்கு உதவ முமனகின்றமபொது, அந்த 

நொட்டினுமடய உதவிகமளயும் வளங்கமளயும் 

தபற்றுக்தகொள்ள நொங்கள் நிமனக்கின்றமபொது, 

இங்கிருக்கின்ற வளங்கமள எல்லொம் நொங்கள் விற்பதொக 

இவர்கள் தபொய்யொன பிரச்சொரங்கமளச் தசய்கின்றொர்கள். 

அதில் ஒன்றுதொன் மநற்று முன்தினம் அம்பொந்மதொட்மடயிமல 

ஆரம்பக்கட்ட மவமலகள் ஆரம்பிக் கப்பட்ட ஒரு சுத்திகொிப்பு 

நிமலயம் மற்றும் சீதமந்துத் ததொழிற்சொமலக்கொன ஒப்பந்தம் 

பற்றிய விடயம். “அந்த ஒப்பந்தம் தபொய்யொனது; ஓமொன் 

அரசுக்குத் ததொடர்பில்லொதது” என்று ஒரு தபொய்யொன 

வொதத்மத கடந்த வொரம் இமத பொரொளுமன்றத்தில் இவர்கள் 

முன்மவத்தொர்கள். இதுவமர தகொழும்புத் துமறமுகம் ஊடொக 

வருகின்ற வருமொனத்தின் மூலம் அம்பொந்மதொட்மடத் 

துமறமுகத்துக்கொன வருடொந்தச் தசலவினம் தசலுத்தப்பட்டுக் 
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தகொண்டிருந்தது. ஆனொல், இன்று தகௌரவ பிரதம மந்திொி 

அவர்கள் அதமன ஓர் இலொபமீட்டுகின்ற துமறமுகமொக 

மொற்றியிருக்கின்றொர். அதன் ஏற்றுமதி, இறக்குமதிமய 

அதிகொிப்பதற்கும் சீன அரசொங்கம் குறித்த வருமொனத்தின் 20 

வீதத்மத இந்த நொட்டுக்கு வழங்குவதற்கும் ஏற்ற வமகயில் 

நொங்கள் குறித்த தசயற்றிட்டத்மத மீளக் 

கட்டமமத்திருக்கின்மறொம்.  

நொன் வசிக்கின்ற திருமகொணமமல மொவட்டத்திலுள்ள 

துமறமுகம் உலகிமல இரண்டொவது இயற்மகத் துமறமுக 

மொகும். அங்கு பல்மவறுபட்ட வளங்கள் இருக்கின்றன. 

பிொிட்டிஷ் ஆட்சிக் கொலத்திமல அங்கு 101 எண்தணய்த் 

தொங்கிகள் அமமக்கப்பட்டன. அதில் 13 தொங்கிகள்தொன் 

பயன்படுகின்றன. தற்மபொது எமது அரசொங்கம் தபற்மறொலியக் 

கூட்டுத்தொபனத்துடனும் IOC நிறுவனத்துடனும் இமணந்து 50 

க்கு 50 வருமொனம் ஈட்டுகின்ற வமகயில் சகல தொங்கிகமளயும் 

பயன்படுத்த இருக்கின்றது. அதொவது, அங்கு crude oil ஐக் 

தகொண்டுவருவதன்மூலம் பொொிய அளவு அந்நியச் 

தசலவொணிமயச் சம்பொதிப்பதற்கு நொம்  திட்டமிட்டிருக் 

கின்மறொம்.   

கடந்த 2002, 2003, 2004ஆம் ஆண்டுகளில் கப்பற்றுமற, 

முத்துநகர் மபொன்ற பிரமதசங்களிமல ‘யுக தக்ம’ என்கின்ற 

அடிப்பமடயிமல பொொிய ததொழிற்மபட்மடமய உருவொக்க 

நிமனத்தமபொது குறித்த அரசொங்கம் மொற்றம் தபற்றது. இன்று 

நொங்கள் அதமன மீண்டும் முன்தனடுக்கவுள்மளொம்.  

திருமகொணமமலத் துமறமுகத்தின் 252 மீற்றர் நீளமொன 

'அஷ்ரஃப் தஜட்டி'யின் வடபுலத்தின் அகலத்மத மமலும் 50 

மீற்றரொல் அதிகொிப்பதன்மூலம் 150 மீற்றர் நீளமொன 3 

கப்பல்கள் ஒமரமநரத்தில் அங்கு வந்து தபொருட்கமள ஏற்றி 

இறக்குவதற்கொன வொய்ப்மப உருவொக்கவிருக்கின்மறொம். 

எங்களுமடய அதிகொரசமப அதற்கொக 35 மில்லியன் 

தடொலர்கமளச் தசலவு தசய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.   

அமதமபொன்று வடக்கில் கொங்மகசன்துமறத் துமறமுகமும் 

அபிவிருத்தி தசய்யப்படவுள்ளது. அன்று ஜீ.ஜீ. 

தபொன்னம்பலம் அவர்களுமடய பதவிக் கொலத்திமல 

உருவொக்கப்பட்ட கொங்மகசன்துமற சீதமந்துத் ததொழிற்சொமல, 

பரந்தன் இரசொயனத் ததொழிற்சொமல மபொன்றமவ மட்டுமல்ல, 

அங்கு மமலும் பல ததொழிற்சொமலகள் தசயற்பட்டன. இன்று 

அமவ தசயற்படொவிட்டொலும் யுத்தம் முடிவுற்றதற்குப் பிறகு 

விவசொய உற்பத்திகள் அதிகொித்திருக்கின்றன. இந்த வமகயில் 

இனிமமல் அந்தத் துமறமுகம் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தசய்கின்ற 

வொய்ப்மபப் தபறப்மபொகின்றது. அதற்கொன உதவியொக இந்திய 

அரசொங்கம் 47.5 மில்லியன் தடொலர்கமள வழங்கத் 

திட்டமிட்டிருக்கின்றது. எமது அதிகொர சமப அதற்கொன 

முன்தனடுப்பொக 15 ஏக்கர் கொணிமயச் சுற்றிவர மவலியிட்டு, 6 

மில்லியன்கமளச் தசலவு தசய்திருக்கின்றது. அங்கு மமலும் 30 

ஏக்கர் கொணிகமளப் தபற்று துமறமுக அபிவிருத்திக்கொன 

மவமலத்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றன.  

சுற்றுலொத் துமறமயயும் வர்த்தகத் துமறமயயும் 

மமம்படுத்துவதற்கொக கொலித் துமறமுகத்மத நொங்கள் 

அபிவிருத்தி தசய்யவிருக்கின்மறொம். கடந்த கொலங்கமள 

விடவும் கடந்த டிசம்பர் மொதம் 20 வீதமொன அதிகொிப்மப 

கொலித் துமறமுகம்  தவளிக்தகொணர்ந்திருக்கின்றது.  

இன்று தகொழும்புத் துமறமுகம் சர்வமதசத்திமல 

மபசப்படுகின்ற ஒரு துமறமுகமொக மொற்றம் தபற்றிருக்கின்றது. 

2018ஆம் ஆண்டிமல 7 மில்லியன் தகொள்கலன்கள் இங்கிருந்து 

ஏற்றியிறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதொவது 2017ஐ விடவும் 

2018இல் 9 இலட்சம் தகொள்கலன்களொல் இந்த எண்ணிக்மக 

அதிகொித்திருக்கின்றது. இது பதின்மூன்றமரச் சதவீத 

அதிகொிப்பொகும்.   

இன்று எமது அமமச்சின்கீழ் வருகின்ற குறித்த 3 

நிறுவனங்களும் திறம்படச் தசயற்பட்டு வருகின்றன. இன்று 

சர்வமதச மட்டத்தில் 30 துமறமுகங்கள் சிறந்த 

துமறமுகங்களொகத் ததொிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் எமது 

துமறமுகம் 11ஆவது இடத்மதப் தபற்றிருக்கின்றது என்றொல், 

தகளரவ அமமச்சர் அவர்களினதும்  தசயலொளர், தவிசொளர், 

பணிப்பொளர், மற்றும் துமறமுக அதிகொரசமப ஊழியர்களின் 

தசயற்பொடுகள்தொம் அதற்குக் கொரணமொகும். குறிப்பொக 

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்களின் தசயற்பொடு 

பிரதொனமொனதொகும். 

இன்று இந்த நொட்டினுமடய வருமொனத்மத, அந்நியச் 

தசலொவணிமய அதிகொிக்க தகௌரவ பிரதம மந்திொி அவர்கள் 

பல்மவறு வமகயொன திட்டங்கமளச் தசயற்படுத்தத் 

திட்டமிட்டிருக்கின்றொர். அந்த வமகயில் எமது 

திருமகொணமமலத் துமறமுகம் பல்மவறு ஏற்றுமதி, 

இறக்குமதிக்கொன தளமொக அமமயப்மபொகின்றது. நொட்டில் 

1983ஆம் ஆண்டு ஒரு கலவரச் சூழல் உருவொகும்வமரக்கும் 

எமது திருமகொணமமலத் துமறமுகத்தில் இருந்துதொன் 

மதயிமலயும் இறப்பரும் மற்றும் வொசமனத் திரவியங்களும் 

ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டு வந்தன. இந்த நொட்டின் நுகர்வுப் 

தபொருட்களொன அொிசி, மொ மபொன்றமவயும் மற்றும் பசமள 

மபொன்ற தபொருட்கள் அமனத்தும் தகொழும்புத் துமறமுகத்மத 

விடவும் திருமகொணமமலத் துமறமுகத்தின்மூலம்தொன் நமது 

நொட்டுக்குள் வந்தன.   

இன்று தகௌரவ அமமச்சர் சொகல ரத்நொயக்க அவர்களும் 

தகௌரவ பிரதம மந்திொி அவர்களும் 3 வருடங்களுக்கொன துொித 

திட்டம் ஒன்மறத் தீட்டியிருக்கின்றொர்கள். அதொவது, 

திருமகொணமமல துமறமுகத்திலுள்ள Ashraff Jetty இமன 

விஸ்தொித்து அந்தப் பிரமதசத்திலிருக்கின்ற வளங்கள் 

அத்தமன மயயும் பயன்படுத்துவதன்மூலம், தகொழும்புத் 

துமறமுகத்தி னூடொக ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தசய்யப்படுகின்ற 

சில தபொருட்கமளத் திருமகொணமமலத் துமறமுகத்தினூடொக 

ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தசய்வதற்கொன வொய்ப்பிமன 

உருவொக்குவமத அந்தத் திட்டமொகும். அதன்மூலம் அந்த 

மொவட்டத்திமல இருக்கின்ற இமளஞர், யுவதிகளுக்கு அங்கு 

மவமல வொய்ப்பிமனப் தபற்றுக் தகொள்ளக்கூடிய 

வொய்ப்பிருக்கின்றது.   

தகொழும்பிமல இருக்கின்ற எமது பயிற்சி நிமலயத்தி 

னூடொக, கப்பல் மபொக்குவரத்து, உல்லொசப் பயணத்துமற 

மபொன்றவற்றில் சர்வமதச ொீதியில் மசமவ தசய்யக்கூடியவர் 

கமள உருவொக்கி, அவர்கமள சர்வமதசத்துக்கு அனுப்புகின்ற 

மபொது, இந்த மண்ணுக்கு பல இலட்சக் கணக்கொன ரூபொமய 

அவர்கள் தகொண்டுவருவதன் ஊடொக அந்நியச் தசலொவணி 

மயச் மசமிக்கின்ற நிமலமம உருவொகும்.  

ஒலுவில் துமறமுகம் மர்ஹூம் எம்.எச்.எம். அஷ்ரப் 

அவர்களொல் 1999ஆம் ஆண்டு திட்டமிடப்பட்டது. பின்னர் 

அவர் ஓர் தவளிச்ச வீட்மடக் கட்டுவித்த 6 மொதங்களிமல 

மரணித்துவிட்டொர். பின்னர் அந்தத் திட்டம் முன்தனடுக்கப் 
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படவில்மல. அதன் பின்னர் தடன்மொர்க் அரசொங்கத்தின் 

நிதியுதவியினூடொக 52 மில்லியன் தடொலர் தசலவு 

தசய்யப்பட்டு, 2006ஆம் ஆண்டு Oluvil Harbour மவமலகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 2012ஆம் ஆண்டிமல முற்றுப்தபற்றது. 

ஆனொல், அதன் breakwater சொியொன முமறயிமல இல்லொததன் 

கொரணமொக ஒலுவில் பிரமதசத்தின் வடபுலத்தில் கடொிப்பு 

ஏற்பட்டு அதன் மண் ததன்புறத்தில் மபொய்ச் மசர்கின்றது. இந்த 

நிலமம அங்கு மம மொதத்திலிருந்து டிசம்பர் மொதம் வமர 

ஏற்படுகின்றது. இதனொல் அந்தத் ததன்புறத்தில் இருக்கின்ற 

ஒலுவில், அட்டொமளச்மசமன மபொன்ற பகுதிகளிமல கமரயில் 

200 - 300 மீற்றர் தூரம் மண் மசர்கின்றது. இதனொல் அந்தத் 

துமறமுக வொயில் அதொவது மீனவர்கள் கடலுக்குச் தசன்று 

வருகின்ற basin மண் நிரம்பி அமடபட்டுப்மபொயுள்ளது. இதன் 

கொரணமொக அங்கு 25,000க்கும் மமற்பட்ட மீனவக் 

குடும்பங்கள் தமது ததொழிமலச் தசய்ய முடியொது 

பொதிப்பமடந்துள்ளன.  

அங்கு பொலமுமனயிலிருந்து நிந்தவூர் வமர கடலொிப்பு 

ஏற்பட்டதன் கொரணமொக அந்த மக்களின் வளங்கள் 

அழிவுற்றன. அதற்கொகப் பலருக்கு நஷ்டஈடு தகொடுக்கப் 

பட்டொலும், ஒலுவில் பொலமுமனப் பகுதியில் நஷ்டஈடு 

தகொடுக்கப்பட மிகுதியொக இனங்கொணப்பட்டுள்ள 29 மபருக்கு 

தகொடுப்பனவு தசய்வதற்கொன ஏற்பொடு தகளரவ அமமச்சர் 

சொகல ரத்நொயக்க அவர்களுடன் மபசியதன்மூலம் 

மமற்தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுக்கொன  தகொடுப் 

பனவுகமள நொங்கள் எதிர்வரும் இரண்தடொரு வொரத்தில் 

வழங்கவிருக்கின்மறொம்.  

அங்கு மண்ணொிப்மபத் தடுத்தல் மற்றும் அந்த 

மீனவர்களுமடய ததொழிமலப் பொதிக்கின்ற வமகயிமல 

மசர்ந்திருக்கின்ற மணல் மமட்மட தவளிமயற்றுகின்ற 

தசயற்பொட்மட ஒமர கொலப்பகுதியில் மமற்தகொள்வதன்மூலம் 

அந்தத் துமறமுக வொயிலின் ஊடொக மீனவர்கள் கடலுக்குள் 

உட்தசல்வதற்கும் தவளிவருவதற்குமொன ஏற்பொட்மட நொங்கள் 

தசய்யவிருக்கின்மறொம்.   

அமதமநரத்திமல, கடலொிப்பு ஏற்பட்ட ஒலுவிலிருந்து 

நிந்தவூர் வமரயொன பிரமதசங்களில் இருக்கின்ற குடியிருப் 

பொளர்களுமடய நிலங்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொன 

திட்டத்மதயும் நொங்கள் வகுத்திருக்கின்மறொம்.  

அந்தப் பிரமதசத்தில் மீனவர்களுக்கொன ஒரு குளிருட்டித் 

தளம் அமமந்திருக்கின்றது. அதில் 500 தமற்றிக் ததொன் 

மீன்கமள ஒமர மநரத்தில் மசமித்து மவக்கமுடியும். ஆனொல், 

அது இன்று தசயலற்றிருக்கின்றது. ஆகமவ, அதமனச் 

தசயற்படுத்துவதற்கொன நடவடிக்மக எடுக்கப்பட மவண்டும்.  

இன்று சர்வமதச நொடுகளுக்கு அந்நியச் தசலொவணிமய 

அள்ளிக் தகொடுக்கின்ற ஒரு விமலயுயர்ந்த மீனொன Tuna 

fishing ஐ எமது கடலிமல மமற்தகொள்ள முடியும். அதொவது, 

திருமகொணமமலத் துமறமுகத்திற்கும் ஒலுவில் 

துமறமுகத்திற்கும் இமடப்பட்ட நீண்ட கடற்பரப்பிமல 200 

கடல் மமல் வமர அந்த மீன்பிடிமய மமற்தகொள்ள முடியும். 

அதற்கொன கடல் எல்மல எங்களுக்கு இருக்கின்றது. குறித்த 

கடல் எல்மலயில் எங்களுக்கு அதிகொரம் இருக்கின்றது. 

ஆனொல், சிறிய அளவில் மீன்பிடி நடவடிக்மககளில் 

ஈடுபடுகின்ற மீனவர்கள் கமரமயொரப் பகுதியில் இருந்து 20 

ததொடக்கம் 30 கடல் மமல்வமர தசன்றுதொன்  மீன்கமளப் 

பிடிக்கின்றொர்கள். ஆனொல், அங்கு அவர்கள் 40 கடல் 

மமலுக்கப்பொல் தசன்று அந்த மீமனப் பிடிப்பதற்கு வசதி 

தசய்து, அந்த Tuna fishingஐ ஊக்குவிப்மபொமொக இருந்தொல், 

எங்களுமடய மீனவர்களும் நொடும் பயமன அமடந்து 

தகொள்ளும். அதற்கொன வளங்கமள உருவொக்குவதற்கொக அந்த 

ஒலுவில் துமறமுகத்மத விருத்தி தசய்ய மவண்டும். அமத ஒரு 

சிறந்த fishing harbor ஆக நொங்கள் தசயற்படுத்த முடியும். 

அத்துடன் அந்தப் பிரமதசத்திமல கடலொிப்பு ஏற்படுவமத 

நிறுத்தி, அந்தப் பிரமதச மக்களுக்குப் பொதுகொப்மப வழங்கவும் 

நொங்கள் தீர்மொனித்திருக்கின்மறொம். 

வட புலத்திமல கொங்மகசன்துமறத் துமறமுகப் பகுதியிமல 

யுத்த சுழலிமல வொழ்ந்த பல்லொயிரக்கணக்கொன இன்று 

சந்மதொஷமொக இருக்கிறொர்கள். இந்த நிமலயில் 

கொங்மகசன்துமற துமறமுகத்தின்மூலம் இலங்மக மற்றும் 

இந்தியப் பயணிகமள ஏற்றி இறக்குவதன்முலம் அங்குள்ள 

பயணிகள் நன்மமயமடவர். அதன்முலம் இந்திய நொட்டி 

லிருந்து வருகின்ற உல்லொசப் பயணிகளுமடய வருமகயும் 

அதிகொிப்பதற்கொன வொய்ப்பு ஏற்படுகின்றது.  

சீனொ நொட்டு அரசொங்கத்தின் ‘பட்டுப்பொமத’ என்ற 

திட்டத்தின்மூலம் எங்களுமடய ஏற்றுமதி, இறக்குமதிமயக் 

கடல் மொர்க்கமொக மமற்தகொள்வதன்மூலம் எமது வர்த்தகத் 

துமறமய அபிவிருத்தி தசய்ய முடியும். இதன்மூலம் இந்த 

நொட்டுக்கு அந்நியச் தசலொவணிமயத் மதடிக்தகொள்வது 

மட்டுமல்ல, உல்லொசப் பயணத் துமறமயயும் பொொிய அளவில் 

அபிவிருத்தி தசய்ய முடியும்.  

2019ஆம் ஆண்டு நிதி ஒதுக்கீட்டிமல மதமவயொன 

இடங்களில் 6 தவளிச்ச வீடுகமள நிறுவுவதற்கொக நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டிருந்தொலும்கூட இன்னும் சில இடங்களில் 

இவற்மற அமமப்பதன்மூலம் எமது மீனவர்களுக்கு உதவி 

தசய்ய நொங்கள் நிமனத்திருக்கின்மறொம்.  

எனது திருமகொணமமல மொவட்டத்தில் இருக்கின்ற 

துமறமுகத்மதப் பற்றி நொன் சற்று விொிவொகச் தசொல்ல 

மவண்டியவனொக இருக்கின்மறன். இன்று ஹம்பொந் 

மதொட்மடயிமல ஒரு harbour உருவொக்குவதற்கொக பல மகொடி 

ரூபொய் தசலவில் அந்தக் கடல் பகுதி மதொண்டப்பட்டது. 

ஆனொல், இயற்மகயொக அமமந்துள்ள திருமகொணமமலத் 

துமறமுகத்தில் குறித்த ஒரு தளத்மத அமமப்பதொக இருந்தொல் 

அதற்கு அங்கு மணமலத் மதொண்ட மவண்டிய 

அவசியமில்மல. அதுமட்டுமல்ல, இன்று South Africa, Africa 

மபொன்ற நொடுகளில் கப்பல்கமளக் கட்டுகின்ற மற்றும் 

திருத்துகின்ற தளங்கமள அமமத்திருக்கின்றொர்கள். 

இவ்வொறொன தசயற்பொடு களுக்குப் தபொருத்தமொன இடமொக 

இயற்மகத் துமறமுகமொன திருமகொணமமலத் துமறமுகம் 

அமமந்திருக்கின்றது. தகொழும்பு, கொலி, கொங்மகசன்துமற, 

தபொத்துவில், ஒலுவில் துமறமுகங்கமளவிடவும் ஒரு 

தபொருத்தமொன துமறமுகமொக திருமகொணமமலத் துமறமுகம் 

அமமயப் தபற்றிருக்கின்றது; மபொதுமொன வளங்கமளக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. இதமனக் கப்பல்கமளத் திருத்துகின்ற 

ஓர் இடமொக மொற்றுகின்றமபொது ஆயிரக்கணக்கொன 

இமளஞர்களுக்கு மவமலவொய்ப்புக்கமள வழங்க முடியும்.  

இந்த வருட நிதி ஒதுக்கீட்டின்மூலமொக மகத்ததொழில், 

வொணிப அலுவல்கள் அமமச்சினூடொக கிண்ணியொ, 

மட்டக்களப்பு மற்றும் மன்னொொிமல 3 வர்த்தக வலயங்கள் 

நிறுவப்பட இருக்கின்ற மநரத்தில், திருமகொணமமலயில் 

மட்டும் 3,000க்கும் மமற்பட்ட இமளஞர்களுக்கொன மவமல 

வொய்ப்புக்கள் உருவொகின்றமபொது, அதன் ஊடொக 

உற்பத்தியொகின்ற உற்பத்திப் தபொருட்கள் அத்தமனமயயும் 

திருமகொணமமலத் துமறமுகத்தின்மூலம் ஏற்றுமதி தசய்வதற் 

கொன வொய்ப்புக் கிமடக்கவிருக்கின்றது.  
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அது மட்டுமல்ல, JCT தஜயபொட் தகொள்கலன் முமனயம், 

SAGT ததற்கொசிய நுமழவொயில் முமனயம், CICT தகொழும்பு 

சர்வமதச தகொள்கலன் முமனயம், GFT என்கின்ற Global 

அதிகொரசமப மற்றும் இலங்மக கப்பல் கூட்டுத்தொபன 

நிருவொகத்தின்கீமழ இயங்குகின்ற அத்தமன நிறுவனங்களும் 

நல்ல முமறயில் தசயற்பட்டதன் கொரணத்தினொல்தொன் 

எங்களுமடய அமமச்சின் கீமழ இருக்கின்ற இலங்மக 

துமறமுக அதிகொரசமப இலொபம் ஈட்டுகின்ற ஓர் 

அதிகொரசமபயொக மொறியிருக்கின்றது.  

அண்மமக்கொலத்தில் எங்களுமடய துமறமுகங்களில் ஒரு 

புதியததொரு கட்டமமப்பு உருவொக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருப்பது 

உங்களுக்குத் ததொியும். அது தசயற்படுத்தப்படுகின்றமபொது 

கிழக்கொசியொவில் ஏற்றுமதி, இறக்குமதிகமள மட்டுமல்ல, 

உல்லொசப் பயணத்துமறமய ஊக்குவிக்கின்ற ஒரு தசயற்றிட்ட 

மொகவும் அது அமமயும். கொலி, தகொழும்பு திருமகொணமமல, 

ஒலுவில், மன்னொர், கொங்மகசன்துமற மபொன்ற கமரமயொரப் 

பகுதிகளில் உல்லொசப் பயணத்துமறமய ஊக்குவிப்பதற்கொன 

ஒரு வமலயமமப்மப - தசயற்திட்டத்மதயும் நொங்கள் 

முன்தனடுக்க இருக்கின்மறொம். 

இன்று பொொிய வீதிகள் அமமக்கப்பட்டிருந்தொலும் அந்த 

வீதிகள் பழுதமடகின்ற நிமலமம கொணப்படுகின்றது. 

அதொவது இன்று துமறமுகங்கமள அபிவிருத்தி தசய்கின்ற 

மபொது, துமறமுகங்கமள விொிவொக்குகின்றமபொது அந்தச் 

தசயற்பொடுகளில் தபரும் தபரும் கற்கள் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. அதற்கொன பல ததொன் பொரமொன கற்கமள 

ஏற்றியிறக்கின்றமபொது. வீதிகள் எல்லொம் பழுதமடந்து 

மபொகின்றன. இந்த நிமலயில் இந்த வீதிகமளச் 

தசப்பனிடுவதற்குப் பல்லொயிரக்கணக்கொன மகொடி ரூபொமயச் 

தசலவு தசய்ய மவண்டி உள்ளது. இன்று, இந்தத் துமறமுக 

அபிவிருத்தி மவமலகளுக்கொக தகொழும்புத் துமறமுகத்தில் 

இருக்கின்ற சீன நிறுவனம் இருபது இலட்சத்துக்கும் மமற்பட்ட 

boulder கற்கமள மகொருகின்றமபொதிலும், வீதி வழியொக 

அவற்மற ஏற்றியிறக்க முடியொத சூழ்நிமல இருக்கின்றது. 

எனமவ, இந்த வீதிகள் பழுதமடயொமல் பொதுகொப்பதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்கப்பட மவண்டும். இதற்கொகச் சிலொபம், 

புத்தளம் மபொன்ற பகுதிகளினூடொக ஒவ்தவொரு 

துமறமுகத்துக்கும் அண்மித்த பகுதிகளில் இருந்தும் அந்தக் 

கற்கமளக் கடல் வழியொகக் தகொண்டுவருகின்ற திட்டத்மதத் 

தீட்ட மவண்டும். அந்த வமகயில் சிறிய சிறிய துமற 

முகங்கமள அமமத்து இந்தக் கற்கமள கடல் வழியொகக் 

தகொண்டு தசல்வதன்மூலம் குறித்த வீதிகள் பழுதமடயொமல் 

பொதுகொப்பதுடன் அந்தத் துமறமுகங்களும் அபிவிருத்தி 

யமடயும் என்று நொன் நிமனக்கின்மறன்.    

அதுமட்டுமல்ல, மொனுட நற்பண்புகமள அபிவிருத்தி 

தசய்கின்ற மநொக்கிலொன ‘2030 தபொருளொதொர அபிவிருத்தி’ 

திட்டம் - அதொவது 10 வருடத் திட்டம் தீட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த 

விடயங்கமள நொங்கள் துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற 

அமமச்சின் ஊடொக முன்தனடுக்கின்றமபொது அந்நியச் 

தசலொவணிமயயும் இந்த நொட்டினுமடய உற்பத்தி மற்றும் 

வருமொனத்மதயும் அதிகொிக்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, இந்த 

நொட்டு இமளஞர்களின் மவமலவொய்ப்மப அதிகொிக்கச் 

தசய்வதன்மூலம் நொங்கள் பயன்தபற முடியுதமன்று 

நிமனக்கின்மறன்.  

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் அர்ப்பணிப்புடன் தசயற்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்ற இலங்மக துமறமுக அதிகொரசமப, வர்த்தக 

கப்பற் தசயலகம், இலங்மக கப்பற் கூட்டுத்தொபனம் என்ற 3 

அமமப்புகளினதும் மதசியப் பணிகளுக்கொக அவர்கமள 

ஊக்குவிப்பதற்கொக நல்ல ஆமலொசமன வழங்கி வருகின்ற 

எமது அமமச்சர் தகௌரவ சொகல ரத்நொயக்க அவர்களுக்கும் 

எமது தசயலொளர் அட்மிரல் சிறிதமவன் ரணசிங்க 

அவர்களுக்கும் தவிசொளர் கவன் ரத்நொயக்க அவர்களுக்கும் 

ததொழிற்பொட்டுப் பணிப்பொளர் கப்டன் அத்துல 

மஹவொவிதொரண அவர்களுக்கும் மற்றும் துமறமுகங்கள், 

கப்பற்றுமற அமமச்சில் பணியொற்றுகின்ற அமனத்துப் 

பணியொளர்களுக்கும் நன்றி கூறிக்தகொள்கின்மறொம்.  

 

இறுதியொக, மபொக்குவரத்து அமமச்சினுமடய அமமச்சொின் 

கவனத்திற்கு இரண்டு விடயங்கமளக் கூற விரும்புகின்மறன். 

அதொவது இன்று அரச ஊழியர்கள் பலர் தகொழும்பிமலயிருந்து 

தவளிமொவட்டங்களுக்கு தவள்ளி, சனி, ஞொயிற்றுக்கிழமம 

களில் மபொவதற்கு ticket ஐ book தசய்வதற்கொன வசதி 

இருந்தொலும்கூட தவளி மொவட்டங்களிலிருந்து அவர்கள் 

மீண்டும்  தகொழும்புக்கு வருவதற்கொன வசதி தசய்து 

தகொடுக்கப்படவில்மல. ஆகமவ, அந்த வசதிமய ஏற்படுத்திக் 

தகொடுக்க மவண்டுதமன்று மகட்டு, திருமகொணமமலயில் 

துமறமுக அதிகொரசமபயின் கொணிகளில் வதிமவொர் பற்றிய 

ஆவணதமொன்மறச் *சமர்ப்பித்து, விமடதபறுகின்மறன். 

நன்றி.    
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට ගරු  හම්  ාහ්පක්ෂ ම්සත්රීු මහ. ඔබු මහට ිල හඩි 

8   හල ක් තිශබ වාහ. 
 

[අ.භහ.4.00] 

 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  වන 

දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං ශේත්, ප්රවාහන  නහ ිවිල්  

ුවවා්සශව වාහ අමහතයහං ශේත් වාැ  ශීර්ෂ පිළිබඳ  හා  වභහ 

අවාව්ථහශේ ිලවාහද ට වම්බ්සධ වීමට නැකි වීම පිළිබඳවා මහ වු ව, 

ශවා වාහ. ශමො ද, ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහශේ  න පහල  ආණ්ඩුවා 

ශම්    ිලධි ට, පහර්ලිශම්්සු වා ු ළ අ  වාැ  ිලවාහද  දී අපට 

ප්රවාහන  , ුවවා්ස ශව වා  වන වාාහ  ගැ   ථහ  ා්ස  ිවරු වා  

අවාව්ස අවාව්ථහවා ශම් අ  වාැ  ශවා්ස  පුළුවා්ස. ශමො ද, ඔබ 

තමු්ස හ්සශව ලහ ශපෞීගලී ාණ   ාමි්ස  ාශග     වාැඩ 

පිළිශවාළත් එක්  මි්ස ඉදිිප ට ා්ශ ්ස,  ැත් ම් 

පහර්ලිශම්්සු ශවා්ස මුද්  ශවා්ස  ා්ස  අවා යතහවාක්  ැති ශවාත්. 

ඒ ශ ශව  ශවාතත්, පසුගි  අවුරුරු 4   හල සීමහවා ු ළ එ  

පැත්තකි්ස ඔබු ම්සලහ නම්බ්සශතොට වාාහ  ිලකුණාණුවාහ. අවුරුරු 

4ක්    ශතක් cranes ටි  ශග ැ් ලහ ශ ොළස  ැ ශඟ හිා 

වාාහ  පර් ්සත  පට්ස ග්ස  බැිප වුණහ. දැ්ස ඔබ 

තමු්ස හ්සශව ලහ මත්තල ුවවා්ස ශතොව,පළ ිලකිණීශම් වාැඩ 

පිළිශවාළ ආාම්භ  ා තිශබ වාහ. ඔශබ්  හ   හ පසුගි  දවාව  

2045 2046 

[ගරු අබ්රු් ලහන් මන්රූෆ් මනතහ] 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගිහි් ලහ නිප ආඩම්බ ාශ ්ස කිේවාහ, "අපි මත්තල ුවවා්ස 

ශතොව,පළත් ිලකුණාණ වාහ" කි ලහ. ාහ්ය ශීපළ ිලකුණාණ වාහ කි ලහ 

ප්ර හ  ක්  ාලහ ආඩම්බා වා  එ ම  හ   හ වන එ ම 

ශී පහල  පක්ෂ  ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහශේ  හ   හ වන 

එක්වත් ්හති  පක්ෂ  ශවා්ස  පුළුවා්ස. පසුගි  දි   

කුණාලි හපිටි ට ගිහි් ලහ ශවාොක්ව්වාැග්ස  ර්මහ්සත හලහවාක් දැම්මහ 

වාහශේ, ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහ පසුගි  දි   නම්බ්සශතොට 

ගිහි් ලහ ශත්  පිිපපනරුවාක් ආාම්භ  ා්ස  මු්  ගල තැණුවාහ. ඒ 

වඳනහ ආශ ෝ්   කිරීම පිළිබඳවා අපට ප්ර ්  ක්  ැනැ. ගරු 

අගමැතිු මහශේ උප්ස දි  ට  ා්ස  ශද ක් තිශබ්ස ත් 

එපහ ැ. උප්ස දි   දවාශව  මු්  ගලක්වාත් ති හ ගත්ශත්  ැත් ම් 

වාැඩක්  ැනැශ්ස. ගලක් තිණුණහ  කි පු වාාහ  එනහ පැත්තට 

ගිහි් ලහ මු්  ගලක් තැණුවාහ. ආශ ෝ්  පිළිබඳවා අපට කිිවම 

ගැටලුවාක්  ැනැ. එ  ශවාලහවා  ්හතය්සතා මහධය ක් කිේවාහ, 

ඕමහ්ස ා්  ඒ ට වම්බ්සධ ක්  ැනැ කි ලහ. ඔබ 

තමු්ස හ්සශව ලහශේ BOI එ  කි  වාහ, ඕමහ්ස ා් ත් එක්  

තවාම වහ ච්කහම  අවාව්ථහශේ ඉ්සශ්ස කි ලහ. නැබැත්, 

වහ ච්කහම  අවාව්ථහශේ ඉ්ස  ශ ොට තමත් මු්  ගල ති ්සශ්ස. 

ඒ ආණ්ඩුවා, එශනම  ැත් ම් ඒ ආ ත   ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහ 

කි   ඔ  ශත්  පිිපපනරුවා නද්ස  ලං හශේ ආාම්භ  ාපු Silver 

Park International (Pvt.) Ltd. කි   වමහගමත් එක්  මූලයම  

ගනු ශදනුවාක් ශනෝ ශ ොටව් හුවාමහරු කිරීමක් පිළිබඳවා තවාම 

වහ ච්කහ  ාලහත්  ැනැ. වහ ච්කහ  ාමි්ස ඉ්ස වාහ කි ලහ තමත් 

කි ්සශ්ස. ඒ ඔක්ශ ෝම පැත්ත  ති මු. දැ්ස ශම් වමහගම් ශද  

දිනහ බල්ස . එ  පැත්තකි්ස ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහ Silver Park 

International (Pvt.) Ltd. කි   වමහගමත් එක්  ගනු ශදනුවාක් 

 ා වාහ. ඒ එක් ම අශ ක් පැත්ශත්ස ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහ 

Silver Park International (Pvt.) Ltd. කි ලහ තවාත් වමහගමක් 

පිහිව,වාහ තිශබ වාහ. වමහගම් මැරුා නානහ පරීක්ෂණ ක්  ා 

ශනො ලහ බල  ශ ොට Silver Park International (Pvt.) Ltd. 

කි   වමහගම ආමර් වීදිශේ  ඩ ක් ළඟ තිශබ වාහ කි ලහ තමත් 

අපට දැ  ග්ස  තිශබ්සශ්ස. Silver Park International (Pvt.) 

Ltd. කි   එ  තිඹිිපගව ්හශේ apartment  එ   තමත් register 

 ාලහ තිශබ්සශ්ස. ඒ කිිවම ශීකි්ස අපට ප්ර ්  ක්  ැනැ. මුද්  

ශග ැ් ලහ ආශ ෝ්    ා වාහ  ම්  ා ග්ස . නැබැත්, ඔබ 

තමු්ස හ්සශව ලහ 2016 ශ ොවාැම්බර් මහවශේ 10වාැනි දහ Silver 

Park International (Pvt.) Ltd. කි   වමහගම වඳනහ  ැිය ට් 

පත්ර ක් දහලහ කි  වාහ, ශම් ශලොකුණා ආශ ෝ් ශ ්ස ාශට් 

් තහවාට ාව්වහ 565ක් නිර්මහණ  ශවා වාහ කි ලහ. ඒ 565නුත් 

ිලශීශි ශ ෝ 165ක් එ වාහ කි ලහ ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහ 

ලං හවාට කි  වාහ. ාව්වහ 565ක් නිර්මහණ  කිරීම වඳනහ Silver 

Park International (Pvt.) Ltd. කි   වමහගමට අක් ා 400ක් 

දීලහ කි  වාහ, ලං හ ඉතිනහවශේ ශලොකුණාම ආශ ෝ්   ශේ වාහ 

කි ලහ. නැබැත්, දැ්ස ශමතැ  තිශබ  ප්ර  ්  ශමො ක්ද? Silver 

Park International (Pvt.) Ltd. කි   වමහගම පිහිව,වාහ 

තිශබ්සශ්ස  වාදහද? ඒ වමහගම, වමහගමක් ිලධි ට පිහිව,වාහ 

තිශබ්සශ්ස  වාදහද? ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහ 2016 ශ ොවාැම්බර් 

මහවශේදී පළමුවාැනි  ැිය ට් පත්රි හවා දහලහ BOI එ ට වායහපෘති 

වාහර්තහවාක් ශද වාහ. නැබැත්, වමහගම පිහිව,වාහ තිශබ්සශ්ස 2017 

ුනනි මහවශේ. 2017 ුනනි මහවශේ 15වාැනි දහ පිහිව,වා  වමහගමට 

වායහපෘති ක් වඳනහ අක් ා 400ක් ශද්ස  ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහ 

2016 ශ ොවාැම්බර් මහවශේ  ැිය ට් පත්රි හවාක් දහ වාහ. ඒ 

කි ්සශ්ස, වමහගම පිහිව,වා්ස ත්  ලි්ස.  

ඒ ත් අපි පැත්ත  ති මු. Silver Park Petroleum (Pvt.) Ltd.  

කි ලහ වමහගමක් නදලහ තිශබ වාහ ශ්ස. එශනම නදලහ තිශබ්සශ්ස 

petroleum වම්බ්සධ ක්  තිශබ  නිවහ ශවා්ස  ඇති ශ්ස.  ඒ 

වමහගම පිහිව,වාලහ තිශබ්සශ්ස ශම් අවුරුීශී ශපබාවාහිප 21. ඒ 

කි ්සශ්ස 2019 වාර්ෂශේ. නිප ටම අවාවහ   ැිය ට් පත්ර  

 ැිය ට් මණ්ඩල ට  ්ස  දවාව් න  ට  ලි්ස. අවාවහ  

 ැිය ට් පත්ර   ැිය ට් මණ්ඩල ට  ්ස  දවාව් න  ට  ලි්ස 

තමත් ඔබු ම්සලහ Silver Park Petroleum (Pvt.) Ltd.  වමහගම 

පිහිව,වාලහ තිශබ්සශ්ස. අපි ඒ ත් පැත්ත  ති මුශ ෝ. ශම් ිලශී  

ආශ ෝ්  ක් ශ්ස. ිවංගුපූරු ාශට්ස, -අර්ුන  මශන ්සද්ර්ස 

මනත්ම හ නැංගිලහ ඉ්ස  ාශට්ස- එ  ශඩොලර් ියලි   3.8ක් 

පමණ ශවා  මන ශලොකුණා ිලශී  අශ ෝ්  ක්. දැ්ස ශම් ිවංගුපූරු 

වමහගම - Silver Park International (Pvt.) Ltd. -  වාදහද 

පිහිව,වාලහ තිශබ්සශ්ස? 2017 ජූනි 15. එතශ ොට ලං හශේ 

 ැිය ට් පත්ර ක් දමලහ අක් ා 400  වායහපෘති ක් අනුමත 

 ාලහ, ශම්  ්හති  අවා යතහවාක්, ශම්   ඩි මි්ස ශවා්ස  

ඕ ෑ කි ලහ ඔබු ම්සලහ  ැිය ට් අනුමැති  දීපු Silver Park 

International (Pvt.) Ltd. කි   ිවංගුපූරු වමහගම, ිවංුපූරුශේ 

පිහිව,වාලහ තිශබ්සශ්ස ඔබු ම්සලහ  ැිය ට් අනුමැති  දීලහ මහව 

නත ට පව්ශව . ඔබු ම්සලහ අක් ා 400ක් නම්බ්සශතොටි්ස 

රු්ස හ; ආශ ෝ්  ක් ගැ   ථහ  ළහ; අනුමැති ත් රු්ස හ.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද    හල ක් 

තිශබ වාහ.    

 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
නැබැත්, අනුමැති  රු්සශ්ස පිහිව,වාලහවාත්  ැති වමහගම ට. 

පිහිව,වාලහවාත්  ැති වමහගම ට ඔබු ම්සලහ ශ ොශනොමද 

අනුමැති  රු්සශ්ස? ඒ ඔක්ශ ොම නිප කි ලහ කි මුශ ෝ. 

ඔබු ම්සලහ ශමො ක් නිප ජි් මහට් එ ක් දැම්මහ කි ්ස ශ ෝ. 

ශම් වායහපෘති  ආාම්භ කිරීමට ඔබු ම්සලහ පිපවා තක්ශව රු 

වාහර්තහවාක් ගත්තහද? පිපවා අමහතයහං   තහවා හලි  වාහර්තහවාක් 

දීලහ තිශබ වාහ, "මිිපේ්ිලල Industrial Zone එශක් පිපවා 

වාහර්තහවාට අනුූලලවා ක්රි හත්ම   ා්ස , නැබැත්, පූර්ණ පිපවා 

තක්ශව රු වාහර්තහවාක්  ළහට පව්ශව " කි ලහ. මිිපේ්ිලල 

තිශබ්සශ්ස ශ ොශන ද? නම්බ්සශතොට වාාහශේ ශත්  පිිපපනරුවා, 

 ැත් ම් petroleum storage එ ,  ැත් ම් bunkering 

තිශබ්සශ්ස ශ ොතැ ද? Bunkering  තිශබ්සශ්ස නම්බ්සශතොට 

වාාහශේ, නම්බ්සශතොට  ගා  පැත්ශත්. මිිපේ්ිලල තිශබ්සශ්ස 

නම්බ්සශතොට  ගා ට ඇු ්  ශවා  තැ ; ශමනහ ශ ොශණ්. 

ඔබු ම්සලහ export කිරීම ගැ ත්  ථහ  ා්සශ්ස. නම්බ්සශතොට 

වාාහශේ ශත්  export  ා්ස  ඕ ෑ  ම් ඔබු ම්සලහ ශමො ක්ද 

 ා්ස  ඕ ෑ? ඒ  නද්ස  ඕ ෑ ශත්  පිිපපනරුවා තිශබ  තැ ; 

 ැත් ම් ශත්  ටැංකි තිශබ  තැ . ශත්  ටැංකිවාලට 

කිශලෝමීටර් ගණ හවාක් ශමනහ පැත්තට ශග ැ් ලහ නද්ස  

නදිිවශේ,  ඩිමුඩිශේ ඔබු ම්සලහ අනුමැති  දීලහ තිශබ වාහ. දැ්ස 

ශ ොශනොමද නම්බ්සශතොට වාාහශේ bunkering  ා්ස  පුළුවා්ස 

්ැටි ට බට ටි  ශගනි ්සශ්ස? දැ්ස ශත්  ශගනි ්සශ්ස 

 ශ ොශනොමද?  

 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සංවර්ධාන උපාය 

මාර්  සහ ජාතයන්තර කවකළඳ නිකයෝජය අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ - அபிவிருத்தி 

உபொயமுமறகள் மற்றும் சர்வமதச வர்த்தக பிரதி அமமச்சர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of  
Development Strategies and International Trade)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඔබු මහ මශේ  ථහශවා්ස පව්ශව  පිළිු රු ශද්ස . 
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පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට ශේලහවා ශද වාහද?  

 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
අශපෝ ශද්ස ම්. ඕ ෑ තාම් ශද්ස ම්. ඔශනොම ඉ්ස .  

දැ්ස ශ ොශනොමද ශත්  ටි  ශගනි ්සශ්ස? අශ ක් 
පැත්ශත්ස water cooling system එ ක් ගැ  ඔබු ම්සලහ 

 ් ප හ  ළහද? ශම් ට ශගශ   ශව් ිව ව් අං   ප නට 
වාැඩි උෂ්ණත්වා ක් තිශබ  වාු ා cooling system එ කි්ස  ැවාත 

මුහුදට මුදහ නිප්ස  ඕ ෑ. ශ ොශන ටද ශම් වාු ා මුදහ නිප්සශ්ස?  

ඔබු ම්සලහ ිවශම්සති  ර්මහ්සත  හලහවාක් ගැ   ථහ 
 ා වාහ. ඒ වඳනහ පිපවා තක්ශව රු වාහර්තහවාක් ගත්තහද? බූ්සදල 

වාශ ෝදයහ ශේ කුණාරුළු ගම හගම   - bird migration - පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ ක් ශ රුවාහද? නම්බ්සශතොට ශ් වාහ  තිශබ වාහ. 

ිවශම්සති  ර්මහ්සත  හලහශේ තිශබ  dust එ  ශ් වාහ ට වාැදිලහ 
මිරුණහම නම්බ්සශතොට ශ් වාහ ක්  ැති ශවා වාහ. අශ ක් 

පැත්ශත්ස වාාහශේ ිවශම්සති  ර්මහ්සත  හලහවාක් දම වාහ  ම්, 

ඒ ට අනුූලලවා ක්රි හත්ම   ළ ුතු  නීතිම  ක්රමශේද ක් 
තිශබ වාහ. ඒ කිිවවාක් අනුගම    ා්සශ්ස  ැතිවා  ැිය ට් 

අනුමැති  ශද්ස ත්  ලි්ස පිහිව,වාපු වමහගම ට ශඩොලර් ියලි   
3.8ක් ශගශග වාහ කි ලහ මනහ ශලොකුණා උත්වවා ක්  ා වාහ. අඩු 

ගහශ්ස වමහගම  ලි්ස පිහිව,වා්ස  ඕ ෑ. අඩු ගණශ්ස  ැිය ට් 
අනුමැති  ශද්ස   ලි්ස  වමහගම පිහිව,වා්ස  ඕ ෑ. වමහගම 

පිහිශටේවාහට පව්ශව   ැිය ට් අනුමැති  ශද්ස  ඕ ෑ. ශම් අපි 

කි    හාණහ ශ ොශවාත්. ගරු ඇමතිවාා හ ිලධි ට ඔබු මහට 
පුළුවා්ස වමහගම ලි හ පදිංචි  ශළ   වාදහද කි ලහ ශවො හ බල්ස . 

ඒ වාහශේම ඔබු මහ ඇමතිවාා හ ිලධි ට ශම් පිළිබඳ පිපවා 
වාහර්තහවාක් ගත්තහද? මම ද්සශ්ස  ැනැ ඔබු මහට නම්බ්සශතොට 

වාාහ  ඇු ළට  ්ස  ශද වාහද,  ැීද කි ලහ. දැ්ස ඒ  ශවා ම 
වමහගම ට අත්ති නිවහ. ඔබු මහ වාාහ  ඇු ළට ගි හ  ම්, ශත්  

පිිපපනරුවාක් දම්ස  ඕ ෑ  ම්, ඒ  දම්ස  ඕ ෑ මිිපේ්ිලල 

ශ ොශවාත් කි   එ  ශත්ශා වාහ. මිිපේ්ිලල කි ්සශ්ස ශමනහ 
ශ ොණ. නම්බ්සශතොට  ශත්  ්ැටි  තිශබ්සශ්ස එනහ ශ ොශණ්. 

ඔබු ම්සලහ ශ ොශනොමද ශම් ශ ොශණ් ඉඳ්ස එනහ ශ ොණට 
bunkering  ා්සශ්ස කි ්ස ; ශ ො ශනොමද ශත්  ටි  ප්රවාහන   

 ා්සශ්ස කි ්ස .  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට නි මිත  හල  අවාව්ස.  
 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, මම ිල හඩිශ ්ස  ථහවා 

අවාව්ස  ා්ස ම්. මුලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ශම්  ා්සශ්ස 

වම්පූර්ණ ශබොරුවාක්. ඔබු ම්සලහ මැතිවාාණ ඉලක්   ාශග  

මනහ ශලොකුණා ශබොරු  ්සදක්, ශපොශාෝසරු මහලහවාක් එක්තාහ  හල 

සීමහවා  රු්ස හ.  

ප්රවාහන   ගැ   ථහ  ා වාහ  ම්, ඔබු ම්සලහ පසුගි  අ  

වාැශ ්ස කිේවාහ, ලං හවාට බව් 1,500ක් ශගශ  වාහ කි ලහ. 

පසුගි  අ  වාැශේ පළමුවාැනි ශ ෝ් හවා. එ  බව් එ ක්වාත් 

ශග හවාහද ඔබු ම්සලහ?  ැනැ. මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, 

වම්පුර්ණශ ්සම ාශට් ් තහවා ශ ොමඟ  වා වාහ. ඒ ිලතාක් 

ශ ොශවාත්, අපට වහධහාණ වැ  ක් තිශබ වාහ, වමහගමක් පිහිව, 

වා්ස ත්  ලි්ස නම්බ්සශතොට, මිිපේ්ිලලි්ස අක් ා 400ක් ඒ 

වමහගමට දීම ගැ . ඒ පිව,පව තිශබ්සශ්ස ශමො ක්ද කි   එ  

පිළිබඳවා ඔබු ම්සලහ පරීක්ෂණ ක්  ා්ස  ඕ ෑ. 
 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, මට  ිල හඩි ශද ක් ශද්ස . 
අදහළ අමහතයහං ශේ නිශ ෝ්ය ඇමතිවාා හ ිලධි ට ශම්  හාණ  
කි ්ස  තිශබ වාහ.  

ගරු ම්සත්රීු මනි, ශම් ආශ ෝ්   ශබොශනොම පැනැදිලිවා ශ්රී 
ලං හ ආශ ෝ්  මණ්ඩලශේ ක්රමශේද අනුවා තමත් ක්රි හත්ම  
 ාලහ තිශබ්සශ්ස. අපි ඒ  පැනැදිලිවා වාග කීශම්ස කි  වාහ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මනි, point of Order එ  ශමො ක්ද? 
 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මනි, මශේ ප්ර ්  ට  උත්තා ක් 

ශද්ස . 
     
 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ගරු ම්සත්රීු මහ කි පු ශීට 

උත්තා ක් ශද්ස  නිශ ෝ්ය ඇමතිවාා හ ිලධි ට මට අවාව්ථහවාක් 

ශද්ස .  

ශම් වඳනහ මිලි   නතාක්- 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මනි,  ඔබු මහ  හශග්සද ශවාලහවා 

ග්සශ්ස කි ලහ මට කි ්ස ? 

 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශවාලහවා ග්ස  ඕ ෑ  ැනැ.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවාලහවා ග්ස  ඕ ෑ. [බහධහ කිරීම්] ඒ  point of Order එ ක් 

ශ ොශවාත්. ගරු නිශ ෝය ඇමතිු මනි, ඒ  point of Order එ ක් 

ශ ොශවාත්.  

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහශේ  ථහවා අවාව්සද? 

 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මනි, ඒ Silver Park International 

(Pte) Limited කි   වමහගම ලි හපදිංචි  ාපු දවාව කි ්ස ? 

ිවංගුපූරුශේදී ඒ වමහගම ලි හපදිංචි  ාපු දවාව කි ්ස ? ඒ 

Cabinet Paper එ  දහපු දවාව කි ්ස ? 

2049 2050 
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 ු සා ල රත්නායක මහතා (වරාය හා නාවික ක යුතු 

සහ දක්ෂිණ සංවර්ධාන අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு சொகல ரத்நொயக்க - துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற 

மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி அமமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of Ports and 
Shipping and Southern Development) 

Sir, I will give him two minutes out of my time.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay.   ථහ  ා්ස ,  ලි්ස බණ්ඩහා ් මන නිශ ෝ්ය 

ඇමතිු මහ. 
     
[අ. භහ. 4.10] 
 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශබොශනොම ව්ු තිත්, ඇමතිු මනි.  

ශම් ආශ ෝ්  , ශ්රී ලං හ ආශ ෝ්  මණ්ඩල  නිප 

ක්රමශේද ට  ාලහ තිශබ වාහ. ශමු ම්සලහ  ලි්ස  ථහ  ළහ, 

ඕමහ  වමහගමක් ශම් ට වම්බ්සධ  ැනැ කි ලහ. ඕමහ  ාශට් 

තනි් ශත්  ඇමතිු මහ ආවාහට පව්ශව  දැ්ස කි ක්   ඳුළු 

ශනළ වාහ. අපි පැනැදිලිවාම කි  වාහ, ශම් ඉඩම් අක් ා 200 

මිිපේ්ිලල ප්රශී ශ නුත් - [බහධහ කිරීම්] මට අවාව්ථහවා ශද්ස . 

ඉු රු අක් ා 400 මනවාැලි අධි හිප ට අත්ති ඉඩම්වාලි්ස අාශග  

තිශබ වාහ. ඒ pipeline එ  මනවාැලි අධි හිප ට අත්ති ඉඩමට එනහ 

පැත්ශත්ස   වාහ. අශ ක් එ , පැනැදිලිවාම ඒ පිපවා අධය   

 ටුතු    ා වාහ. [බහධහ කිරීම්] ඔබු ම්සලහ  ලබල ශවා්ස  

එපහ. මම වු ව, ශවා වාහ, ශම් වායහපෘති  ශ ශා්සශ්ස  ැති එ ක් 

ිලධි ට ඔබු මහ නඳු්සවාහ දීම ගැ . ශම්  ථහවා නැ්සවහේ වාහර්තහවාට 

ඇු ළත් වා වාහ.  ම් දි    ශම් වායහපෘති  ක්රි හත්ම  වූ දවාව  

ඔබු මහට අඬ්ස  ශවාත්. ඔබු මහට නම්බ්සශතොට ් තහවාශග්ස  

වමහවා ග්ස  ශවාත්.  ඔබු මහ ලුණු ශ් වාහ  ගැ  කි  වාහ. ඒ 

වාහශේම ණු්සදල වාශ ෝදයහ   ගැ  කි  වාහ. ඔබු ම්සලහ 

නම්බ්සශතොට වාාහ  නැරුශේ ශමො   ර්මහ්සත ශේ්ස ද?  
 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

පැනැදිලි  ා ගැනීමක්  ාග්ස  තිශබ වාහ. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මනි,  ඔබු මහට දීපු ිල හඩි ශද  

අවාව්ස. 
 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මනි, මම ප්ර ්  ශද ත් අන්සශ්ස.  

ඔබු මහ ඔ  කි   pipeline එ  ශග   ්සශ්ස නම්බ්සශතොට 

ඉව්පිිපතහශ්  මැදි්ස. අලුති්ස නදපු ඉව්පිිපතහශ්  අව්ශව්ස තමත් 

ඔබු මහට ඒ  ශග   ්ස  ශවා්සශ්ස. අඩුම ගණශ්ස ඔබු මහ 

නම්බ්සශතොටට ගිහි් ලහ තිශබ වාහද? අඩුම ගණශ්ස මිිපේ්ිලලට 

ගිහි් ලහ තිශබ වාහද? ගිහි් ලහ බල්ස  ශ ෝ. ශ් වාහ  අවශ්ව්ස 

ශ ොශනොමද ශපට්ා්  ශග   ්ස  pipeline එ ක් ශග  ්සශ්ස? 

ඉව්ශව් ලහ ගිහි් ලහ බල්ස . ඒ එක් ම ශම් වමහගම පිහිව,වාලහ 

තිශබ්සශ්ස  වාදහද කි ලහ කි ්ස .  

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට නි මිත ශවාලහවා අවාව්ස. 
 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 Silver Park International (Pte) Ltd කි   වමහගම පිහිව,වාපු 

දවාව කි ්ස . ඕමහ  ා් ත් එක්  ඔබු ම්සලහශේ  ගනුශදනුවා 

ශමො ක්ද? 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට නි මිත  හල  අවාව්ස. 
 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඕමහ  ආණ්ඩුවාත් එක්  ශම් වමහගමට තිශබ  ගනුශදනුවා 

ශමො ක්ද කි ්ස ? ශබොරු කි ්ස  එපහ, ගරු නිශ ෝ්ය 

ඇමතිු මහ. [බහධහ කිරීමක්] නිශ ෝ්ය ඇමති ම ගත්තහ කි ලහ 

  ෑ ගන්ස  එපහ. ශනො ලහ බල්ස   ථහ  ා්ස   ලි්ස. ලේ්හ 

 ැීද?   [බහධහ කිරීමක්] අක් ා 400  ඉඩම්  ශ ෝ ල  ්ස  

ලේ්හ  ැීද? අක් ා 15,000ක් රු්ස හ, චී  ආණ්ඩුවාට. අක් ා 

5,000ක් ශද වාහ, ඉ්සදි හවාට. දැ්ස අක් ා 400ක් ශද්ස  

නද වාහ, ිවංේපූරුවාට. [බහධහ කිරීම්] 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 

 ගරු ම්සත්රීු මනි,  රුණහ ාලහ වාහඩි ශවා්ස . ඔබු මහට 

නි මිත  හල  අවාව්ස. [බහධහ කිරීම්] 
 

 ු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි,  ලි්ස බණ්ඩහා නිශ ෝ්ය 

ඇමතිු මහට අවා ය ශවාලහවා ශද්ස . 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ිල හඩි ශද ක් රු්ස හ. එු මහ point of Order එ ක් 

ශ ොශවාත්,  raise  ශළ . එු මහ,  clarification එ ක්  ළහ.  
 

 ු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එු මහට තවා ශවාලහවා ශද්ස . අපි ඒ  බලහග්ස ම්.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ථහවා ටද ශවාලහවා ශද්ස  ඕ ෑ?  
 

 ු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 හම්  ාහ්පක්ෂ ම්සත්රීු මහශේ  ථහවා ගැ  පැනැදිලි  

 ා්ස  එු මහට ශවාලහවා ශද්ස . අපි ඒ ශවාලහවා ගැ  

බලහග්ස ම්.  
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පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වභහ හ  ු මනි, එු මහට  ිල හඩි ශද ක් රු්ස හ.  
 

 ු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තවා ිල හඩි  ු  ක් ශද්ස , please.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නිප. ිල හඩි ු  ක්  ථහ  ා්ස , නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහ. 
     
 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශබොශනොම ව්ු තිත්.  

එු ම්සලහ වාාහ ක් නැරුවාහ  ම්, ඒ වාාහ  නැරුශේ කුණාම  

 ර්මහ්සත ඒ ප්රශී  ට ශේ්ස ද? දැ්ස එු ම්සලහ කි  වාහ, ලුණු 

ශ් වාහ ට ප්ර ්  ක් ලු. ඊළඟට එු ම්සලහ කි  වාහ  බූ්සදල 

ඉ්ස  කුණාරු් ල්සට ප්ර ්  ක් ලු. කුණාරු් ල්සට ප්ර ්  ක් ශවා වාහ 

 ම්, ලුණු ශ් වාහ ට ප්ර ්  ක් ශවා වාහ  ම් එතැ  වාාහ ක් 

නැරුශේ ශමො ටද, Airport එ ක් නැරුශේ ශමො ටද? ගම්මිිපව් 

ශේල්ස ද එතැ  වාාහ ක් නැරුශේ? එශනම  ැත් ම් ශමො රු්සට 

ඉ්ස ද? ඔබු ම්සලහ ශම් ආශ ෝ් වාලට ිලරුීධවා කි ක්   ඳුළු 

ශනළීම ගැ  අපි වු ව, ශවා වාහ. තමු්ස හ්සශව ලහ ඊර්ෂයහශවා්ස, 

ශක්රෝධශ ්ස, ජවාාශ ්ස  ටුතු   ා්සශ්ස.   ම් දි    -තවා 

මහව 18කි්ස- ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහවාක් ඒ භූමිශේ ඉදිශවා වාහ. 

මම  ශබොශනොම වාග කීශම්ස කි  වාහ. එදහට ඔබු මහට අඬ්ස  

ශවාත්. ඒ වාහශේම කි  වාහ, ශම් ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහවා පිපවා 

හිත හමීවා, පිපවා පිිපිලතා ්ස අනුගම    ාමි්ස  ා්සශ්ස 

කි ලහ.    
 

 ු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மொண்புமிகு நொமல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, point of Order එ ක් 

තිශබ වාහ. [බහධහ කිරීම්] 
 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශමු ම්සලහ කි   ිලධි ට පිපවා ට ිලරුීධවා, පිපවා 

නීතිවාලට ිලරුීධවා ශ ොශවාත්  ටුතු   ා්සශ්ස. වාාහශේ ිවට  

කිශලෝමීටා එ නමහා  conveyor එ ක් ු ළි්ස -එ  

වම්පූර්ණශ ්සම සී්   ාලහ තිශබ්සශ්ස- තමත් ිව ලු අමු ද්රවාය 

මිිපේ්ිලලට ශග   ්සශ්ස.  

ශමු ම්සලහ දැ්ස කුණාරු් ල්ස ගැ   තහ  ා වාහ. ශමු ම්සලහ 

එ හර්ශපෝට් එ ක් නැරුශේ කුණාරු් ල්ස, අලි්ස ඉ්ස  තැ  ට 

ගිහි් ලහත්. නැමදහම එශන ට ුවවා්ස  හ  ක්  ීදී ශමො රු මා්ස  

ඕ ෑ 10ක්, 20ක්; අලි එළවා්ස  ඕ ෑ, අලි ශවාඩි දහලහ. හිටපු ගරු 

් හධිපතිු මහත් දැ්ස ශම් ගරු වභහශේ ිවටි  එ  ගැ  මම වු ව, 

ශවා වාහ. හිටපු ගරු ් හධිපතිු මනි, මම හිත වාහ ඔබු මහ ශම් 

ශමෝඩ මත  දා්සශ්ස  ැතිශවාත් කි ලහ. මහ අන්සශ්ස ශම් ත්. 

එතැ  වාාහ ක් නැරුශේ ශමො  වාැශේටද? අපි ්හතය්සතා වාාහ ක් 

නැරුශේ ඒ ප්රශී   නානහ      හවු  ගම්ස මහර්ග ට ගැළශප  

 ර්මහ්සත ශගශ ්ස ත්. [බහධහ කිරීම්] ඒ ට ගැළශප  

 ර්මහ්සත ක් තමත් ඒ ශත්  පිිපපනරුවා. [බහධහ කිරීම්] ඒ ශත්  

පිිපපනරුවා ඒ ට ගැළශප   ර්මහ්සත ක්. [බහධහ කිරීම්] ඊශේ 

ඕමහ්ස ා්ශේ තනි් ශත්  අමහතයු මහ ආවාහට පව්ශව  

ශමු ම්සලහට ඇරව්  ැති ශවාලහත් තිශබ්සශ්ස. ිව ශම්සති 

 ර්මහ්සත හලහවා ආාම්භ  ළහට පව්ශව  ශමු ම්සලහට ඇරව ්

 ැති ශවාලහත් තිශබ්සශ්ස. 2006 වාර්ෂශේ මු්  ගල තැබූ 

නම්බ්සශතොට වාාහ ට වමගහමීවා තමු්ස හ්සශව ලහට  ර්මහ්සත 

ශගශ ්ස  බැිපවා ගි හ. 2004 වාර්ෂශේ පට්ස ගත් මිිපේ්ිලල 

අප    වැ සුම්  ලහපශේ අක් ා 600ක් 2015 වා   ්  හිව ්

ශවාලහත් තිණුශණ්. ශමු ම්සලහට  ර්මහ්සත පිළිබඳ ප්රතිපත්ති ක් 

තිණුශණ්  ැනැ; ාශට් ආර්ක  වාැඩ පිළිශවාළක් තිණුශණ්  ැනැ; බරු 

ප්රතිපත්ති ක් තිණුශණ්  ැනැ. ඒ නිවහ තමත් ශම් ාටට  ර්මහ්සත 

ආශේ  ැත්ශත්. වාාහ ක් තිණුණු පලි ට  ර්මහ්සත එ්සශ්ස  ැනැ. 

ාට ට තිශබ්ස  ඕ ෑ, ආර්ක  ප්රතිපත්ති ක්. ාට ට තිශබ්ස  

ඕ ෑ, බරු ප්රතිපත්ති ක්; ්හතය්සතා වබඳතහ; ීිලපහර් ්ිල  

ගිිලසුම්. ඒවාහත් එක්  තමත්  ර්මහ්සත ාණ ක් ිවීධ වා්සශ්ස. 

 ර්මහ්සත ාණ ක් ිවීධ වා්සශ්ස  ැනැ, වාාහ ක් අටවාපු 

පලි ට; ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් අටවාපු පලි ට. නැබැත් අපට පුළුවා්ස 

වුණහ ශම් අවුරුරු ු   ඇු ළත ඒ ප්රශී  ට  ර්මහ්සත 

ශගශ ්ස  පුළුවා්ස වාටහපිටහවාක් නිර්මහණ   ාග්ස . දැ්ස 

ිවංගුපූරුශේ ඇරව් ශනො ්ස  ශද ක්  ැනැ. එහි ප්රධහ  

ආ ශ ෝ්  හ ඉ්සශ්ස ඉ්සදි හශේ. ඒශක් නංග්ස  ශද ක්  ැනැ. 

නැබැත් ිවංගුපූරු-ශ්රී ලං හ නිදනව් ශවාළඳ ගිිලසුශම් තිශබ  වාහිව 

ප්රශ ෝ්  ග්ස ත් එක් ,  ඉ්සදි හශේ ඉ්ස  ඒ ආශ ෝ්  හ 

ිවංගුපූරුශේ වමහගමක් ආාම්භ  ාලහ ආශ ෝ්    ා වාහ. එහි 

ිව  ට 70ක් දා්සශ්ස ඒශගෝ ල්ස. ිව  ට 30ක් වඳනහ ඕමහ්ස 

ා් ත්  එ ඟතහවා පළ  ා තිශබ වාහ.  

 
 ු සනත් නිශ්ාන්ත කපකර්රා මහතා 
(மொண்புமிகு சனத் நிசொந்த தபமரரொ)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබු ම්සලහ  ලබල ශවා්ස  එපහ.   

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශමො ක්ද, point of Order එ ? 

 

 ු සනත් නිශ්ාන්ත කපකර්රා මහතා 
(மொண்புமிகு சனத் நிசொந்த தபமரரொ)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, වාල ප්ර  ් ක් ගරු  ලි්ස 

බණ්ඩහා ම්සත්රීු මහශග්ස ඇහුශේ. ඒ වමහගම ලි හ පදිංචි  ාපු 

දවාවත් ඇහුශේ. එු මහට  තහවාක් පවාත්වා්ස   කිේශේ  ැනැ.  

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  point of Order එ ක් ශ ොශවාත්, ගරු ම්සත්රීු මහ. ගරු 

 ලි්ස බණ්ඩහා ් මන නිශ ෝ්ය අමහතයු මහ  තහ  ා්ස .  
 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, මහ ශබොශනොම පැනැදිලිවා 

 රුණු කි ්ස ම්. ඔබු ම්සලහ  ලබල ශවා්ස  එපහ. [බහධහ 

කිරීමක්] ඔබු ම්සලහ ඒ ශත්  පිිපපනරුවාට ිලරුීධ වීම ගැ  මම 
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වු ව, ශවා වාහ. [බහධහ කිරීම්] ඒ කි ්සශ්ස පැනැදිලිවාම- [බහධහ 

කිරීම්] ඔබු ම්සලහ වාාහ ක් නදලහ තිශබ්සශ්ස ශත්  පිිපපනරු 

නද්ස  ශ ොශවාත්. ඔබු ම්සලහ වාාහ ක් නදලහ තිශබ්සශ්ස ශත්  

පිිපපනරු ලං හවාට ශගශ ්ස  ශ ොශවාත්. ඒ නිවහ මම වු ව, 

ශවා වාහ  හම්  ාහ්පක්ෂ ම්සත්රීු මහ ඒ ප්ර හ   කිරීම ගැ . 

එු ම්සලහ වාාහ ක් නදලහ තිශබ්සශ්ස ඒ ප්රශී  ට ිවශම්සති 

 ර්මහ්සත හලහ ශගශ ්ස  ශ ොශවාත්. ඒ ගැ  මම වු ව, 

ශවා වාහ. [බහධහ කිරීමක්] ඒ කි ්සශ්ස, එු ම්සලහ වාාහ ක් නදහ 

තිශබ්සශ්ස, මහළු ඇති  ා්ස .  

 

 ු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Swimming pool එ ක්.  
 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් නදලහ තිශබ්සශ්ස ශමො රු්සට එනහට 

ශමනහට  ්ස .  මුත් අපි ඒ   ර්මහ්සත ාණ   ා වාහ. ඒ 

 ර්මහ්සත ාණශ ්ස පසුවා ඔබු ම්සලහට ලකුණාණු දහග්ස  බැිප 

ශේිල. අපි මහව 18කි්ස ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහවා නද  බවා 

පැනැදිලිවා කි  වාහ. ඒ වාහශේම අපි අශු ශත්  පිිපපනරුශේ වාැඩ 

ආාම්භ  ා වාහ. නැබැත් අපි ද්ස වාහ ඔබු ම්සලහ ශම් වායහපෘති  

 තා  ා්ස  ඒ ආ ශ ෝ්  ්සට බලපෑම්  ා තිණුණහ කි ලහ. ඒ 

ආශ ෝ්  ්සට කි හ තිණුණහ, "ඇත් නදිව්ිව? ශපොේඩක් ඉ්ස , 

මහව න කි්ස අපි බල ට එ වාහ. එතශ ොට අපි ශම්   ාමුශ ෝ." 

කි ලහ. දැ්ස අඬ්ස  එපහ. අඬ්ස  එපහ! අඬ්ස   හාණ ක් 

 ැනැ. මිිපේ්ිලලට මම ඊශේත් ගි හ, ගරු ම්සත්රීු මහ. නැබැත්, 

ඔබු ම්සලහශේ  හලශේ අපි ඒ වාාහ ට ගි හම, අපට ගනලහ 

එශළේවාහ. ඔබු ම්සලහ කිේවාහ, අපි වාාහ  චී  ට රු්ස හ කි ලහ. 

චී  ට වාාහ   රු්ස හම අපට එතැ ට අඩි ක්වාත් ති ්ස  බැිප 

ශවාත් කිේවාහ. අපි ශපශර්දහ ගිහි්ස, ඔබු ම්සලහ කි   ඒ චී  

බලශ ොව,ශේ, ඒ නමුදහ  ඳවුා ඇු ශළ  ආශ ෝ්  මණ්ඩලශේ 

 හර් හල කුණාත් ිලවාෘත  ාලහ ආවාහ!  ඒ  මත  ති හග්ස . 

ඔබු ම්සලහ කිේවාහ ශ්ස, ඔ  වාාහ  චී   ඳවුාක් කි ලහ. එතැ  

ිවට කිශලෝමීටා එ නමහා  conveyor එ කි්ස ිවශම්සති 

 ර්මහ්සත හලහවා දක්වාහ අමු ද්රවාය ප්රවාහන   ිවීධ ශවා වාහ. 

ඔබු ම්සලහ කිේවාහ, ඒ වායහපහා චී්සනු්සට ඇා  හටවාත් ශද්සශ්ස 

 ැති ශවාත් කි ලහ.  මුත් අද ඕමහ්ස ා් , ිවංගුපූරුවා, ඉ්සදි හවා 

පවාහ අප වමඟ වම්බ්සධ ශවා වාහ. ශීශී  වමහගමක් තමත් 

ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහවා ආාම්භ  ා්සශ්ස. අ්ස  බල්ස  

ශවා ව! 

ඔබු ම්සලහශේ ශබොරුවා අද අශත් පැළශවා  ශබොරුවාක් ශවාලහ 

තිශබ වාහ. ඔබු ම්සලහ කිේවාහ, චී්සනු්සට නැා ශවා   හටවාත් 

අශු ාශට් ආශ ෝ්    ා්ස  බැනැත් කි ලහ. [බහධහ කිරීම්] 

අශ ක් එ  මත  තබහග්ස , මිිපේ්ිලල අක් ා 200ක් පමණත් 

රු්සශ්ස. ඒ ත් නි ම්  ශ ොශවාත්. එ  අක් ා  ට අවුරුීද ට 

ශගවා වාහ, ශඩොලර් 3,850ක්. Silver Park International (Pvt) 

Limited එ  ශම් වම්පූර්ණ වායහපෘති ට ියම් කුණාලි  ිලධි ට ශඩොලර් 

මිලි   4ක් ශගවා වාහ. ශම් අ ට ශබොරුවාක්  ා්ස  අවා ය 

 ැනැ;  ශබොරුවාට මුද්  ශගවා්ස  ඕ ෑ  ැනැ. ශඩොලර් මිලි   

4ක් කි ්සශ්ස රුපි ්  මිලි   720  ිලතා ප්රමහණ ක්. එශනම 

 ැත් ම්, රුපි ්  ියලි    ට ආව්ස  මුදලක්. වාවා ට 

ශගවා වාහ, ශඩොලර් 3,850ක්. එ ම්, රුපි ්  මිලි   138,000 ට 

ආව්ස  මුදලක්. එම නිවහ අපි පැනැදිලිවා කි  වාහ, ලං හවාට 

ඇිල් ලහ කිිවම ශ ශ කුණාට ශබොරුවාට ව් ලි ආශ ෝ්    ා්ස  

ඕ ෑ  ැනැ කි ලහ. ඔබු ම්සලහ ිවංගුපූරුශේ පහාවා්  ගණශ්ස 

ගිහි් ලහ address ශනො  ශනො හ ඉ්ස  මන්සිව ශවා්ස  එපහ. 

[බහධහ කිරීම්]  හිටපු ගරු ් හධිපතිු මනි,  ඔබු මහ ලකුණාණක් දමහ 

ග්ස , "අපි වාාහ ක් ශග හපු හි්සදහ තමත් ශම්  ර්මහ්සත හලහ 

ආශේ" කි ලහ. ඒ ත්  ා ග්ස  ඕ ෑ. ණුීධිමත්වා  ටුතු   ා  

ශී පහල ඥ කුණා ිලධි ට - [බහධහ කිරීම්] මම හිත  ිලධි ට 

ඔබු මහ හිව  මහ මට කි ්සශ්ස, ඒ  අනුමත  ා වාහ කි   

එ ත්. [බහධහ කිරීම්] ඔබු ම්සලහට ශම්  ශත්ශා්සශ්ස  ැනැ 

ශ්ස. ඔබු ම්සලහ දැ්ස ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහවාට ිලරුීධත් 

කි  වාහ. ඒ නිවහ ඉදිිපශේ දී ඔබු ම්සලහශේ ආණ්ඩුවාක්                   

 ම් දවාව වාත් ආශවාොත්, ඔබු ම්සලහට ඒ, ිවශම්සති 

 ර්මහ්සත හලහවා දම්ස  බැනැ. ඔබු ම්සලහශේ ආණ්ඩුවාක්  ම් 

දවාව වාත් ආශවාොත් ඔබු ම්සලහට  ශත්  පිිපපනරුවා දම්ස  බැනැ. 

ඔබු ම්සලහට ලුණු ශ් වාහ  ගැ   ැක්කුණාමක් තිශබ වාහ  ම්; 

ලුණු ශ් වාහ  ගැ  හිත වාහ  ම්; ශමො  ශ ංශගඩි  ටද 

ශමතැ  වාාහ ක් ඇශටේශේ? ශනොඳට පැනැදිලිවා මත  

තබහග්ස , ශමතැ  නද  ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහශවා්ස ඔ  

ඔබු ම්සලහ කි   ිලධි ට දූිලලි  ්සශ්ස  ැනැ. ශම්  ්ර්මනිශේ 

තිශබ   වී  තහක්ෂණ  උපශ ෝගී  ා ශග  නද  ිවශම්සති 

 ර්මහ්සත හලහවාක්. ාශට් ිවටි  ිවංනල ශබෞීධ වායහපහිප  කුණා 

ශග හපු වායහපෘති ක්. ඔබු ම්සලහ ශම් ගැ  වු ව,වා්ස . 

නම්බ්සශතොටට රැකි හ 10,000ක් එ  එ  ගැ  වු ව,වා්ස . 

ඔබු ම්සලහ,  ලක්ෂ ක් ් තහවා ජීවාත් වා   නම්බ්සශතොට  toilet 

එ ක් ශද්ස  බැිප වුණු  ට්ටි . එම නිවහ අපි 10,000 ට රැකි හ 

ශද  එ  ගැ  වු ව,වා්ස . නම්බ්සශතොට ජීවාත් වා   ලක්ෂ  ට 

toilets  ැනැ. ඒ නිවහ නම්බ්සශතොටට දිුතණුවා ශග  එ්ස  

පුළුවා්ස වීම ගැ  අපි වු ව,වා වාහ. [බහධහ කිරීම්] ශමො ද, අපට 

ආර්ක  දැක්මක් තිශබ වාහ; අපට ආර්ක  වාැඩ පිළිශවාළක් 

තිශබ වාහ; අපට ශම් ාට දිුතණු  ා්ස  වුවාම හවාක් තිශබ වාහ. 

ඔබු ම්සලහ ශග හපු සුරු අලි හවා අද ශපානැශර්    අලිශ කුණා 

බවාට පත්  ා්ස   අපට පුළුවා්ස ශවාලහ තිශබ්සශ්ස අශු ආර්ක  

වාැඩ පිළිශවාළ නිවහත්; අශු ආර්ක  දැක්ම නිවහත්; අශු ගරු 

අගමැතිු මහශේ වාැඩ පිළිශවාළ නිවහත්. ශමො ද, අපට 

්හතය්සතා  ්  ග්ස  පුළුවා්ස වුණහ. ්හතය්සතා  ්  

අාශග  ිලශී  ාටවා්  එක්  ීිලපහර් ්ිල  ගිිලසුම්වාලට 

එළශස්ස  අපට පුළුවා්ස වුණහ. අශු ආර්ක  ප්රතිපත්ති  

ශලෝ  ට ගැළශප  ිලධි ට නිර්මහණ   ා්ස  අපට පුළුවා්ස 

වුණහ. අපි ළිං මැඩිශ ෝ ශ ොශවාත්. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මනි, ඔබු මහ දැ්ස ිල හඩි 12ක් 

අාශග  තිශබ වාහ. 

 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

පැනැදිලිවාම අපි කි  වාහ, අපට එම වායහපෘති  ා්ස  පුළුවා්ස 

වුශණ් අශු ාශට් ක්රි හත්ම  වා  ආර්ක  ප්රතිපත්ති නිවහ බවා.  

ාශට් ප්ර්හත්සත්රවාහද  තනවුරු වී තිශබ වාහ.  ාට ු ළ 

ආශ ෝ් ශ කුණාට ගැළශප  පිපවා  දැ්ස නිර්මහණ  ශවාලහ 

තිශබ වාහ,  බරු ප්රතිපත්ති ක්රි හත්ම  වා වාහ.  එශනම  ැතිවා 

වාාහ ක් ඇටවූ පළි ට; ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් ඇටවූ පළි ට 

එතැ ට  ර්මහ්සත එ්සශ්ස  ැනැ. ඒ ත්, ඇත්ත  ථහවා. එම 

නිවහ අද නම්බ්සශතොට ් තහවාට ශම් දැවාැ්සත වායහපෘති  ශග  

ඒම ගැ  ඔබු ම්සලහ වු ව,වා්ස .  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, 1978 ිවට අශු ාටට ඇිල් ලහ 

තිශබ  වෘුන ිලශී  ආශ ෝ්  ශඩොලර් ියලි   17.5ත්. නැබැත්, 

ශම් වායහපෘති ශද  ු ළි්ස ිලතාක් වෘුන ිලශී  ආශ ෝ්  ශඩොලර් 

ියලි   4ක් අශු ාටට එ වාහ. ඒ, නම්බ්සශතොට වාාහ  නද්ස  
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පහර්ලිශම්්සු වා 

ගි  මුදල වාහශේ ු ්ස ුවණ ක්. අා ඊශේ-ශපශර්දහ  වුශදෝ 

කි  වාහ මම අනශග  ිවටි හ,  ශම් අර්ුන  ඇශලෝිව වශ්ේ ව් ලි 

ලු. එශනම  ැත් ම්, මශන ්සද්ර්සශේ ව් ලි ලු. [බහධහ කිරීම්] 

ශඩොලර් ියලි   4ක් කි ්සශ්ස රුපි ්  ියලි   720ක්. ගණ්ස 

නදහ බල්ස . මම ගණිත ුවරුවාාශ ක්. රුපි ්  ියලි   720ක්. 

අා බැඳුම් ාශ ්ස ිවරු වුණු පහඩුවා රුපි ්  ියලි   10ක් ලු. ඒ ත් 

අ   ා්සශ්ස  ැතිවා හිා  ාලහ තිශබ වාහ. එතශ ොට 

ඔබු ම්සලහට 720ත්, 10ත් වංව්සද    ා්ස  ශත්රුමක්  ැීද? 

[බහධහ කිරීම්] ශම් ට  ෑ ගන්ස  එපහ.  

ඊශේ එක්තාහ මහධය  හලි හවා  ිල හ   වූ ප්රවාෘත්ති ක් මම 

දැක් හ. ඕමහ ශේ තනි් ශත්  වන ගෑව් පිළිබඳ ඇමති ලං හවාට 

පැමිශණ  බවා එහි කි ැවුණහ. දැ්ස ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහශේ 

 ්සද  ් ශීවා ශලොකුණාිලතහ  මනත්ම හවා අ් ලහ ශග  ඔහුට 

ගන වාහ. ඒ නිවහ පැනැදිලිවාම කි  වාහ, අපි ශීශී  ආශ ෝ් ශ ෝ 

 ක්තිමත්  ා වාහ ිලතාක් ශ ොශවාත්, ්හතය්සතා 

ආශ ෝ් ශ ෝත් ශග ැ් ලහ ඔවු්සවාත්  ක්තිමත්  ාලහ, ඒ අ ට 

අවා ය වාටපිටහවා නිර්මහණ   ා්ස  අවා ය  ටුතු ත්  ා  බවා. 

[බහධහ කිරීම්]  ඔබු ම්සලහ අඬ්ස  එපහ. තවා මහව ශද ක්  ්ස  

 ලි්ස ශඩොලර් ියලි     වාහශ්ස  ර්මහ්සත හලහවාක් 

ත්රිකුණාණහමලශේ ඉදි ා්ස ත් අපි වාැඩ  ටුතු  ආාම්භ  ා වාහ.  

 
 ු ටී. රංජිත් ද කසොයිසා මහතා 
(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

වහුර! වහුර! වහුර! 

     
 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒ වාහශේම අපි ගි  අවුරුීශී වාැඩ ආාම්භ  ාපු ශඩොලර් 

මිලි   250  ආශ ෝ්  ක් වා  ශනොාණ tire factory එශක් 

පළමුශවානි ට ර් එ  අනිවාහර් ශ ්ස ශම් අවුරුීශී ශ ොවාැම්බර් 

ශදවැම්බර් වා ශ ොට නදහ ඉවාා  ා වාහ. [බහධහ කිරීම්] 

ඔබු ම්සලහට ඕ ෑ  ම්, ඇිල් ලහ බල්ස  පුළුවා්ස. ිපජිට් ට ර් 

වමහගශම් පළමුශවානි tire එ  අශු  හම්  ාහ්පක්ෂ 

මනත්ම හශේ  හර් එ ට අපි ශ ොමිලශේ ලබහ ශද්ස   ටුතු  

 ා වාහ. 

ශමො ද අපි  ශබොරු  ාලහ  ැනැ. අපි ශබොරු වායහපෘති 

ශග ැ් ලහ  ැනැ. ඔ  ට ර් වායහපෘති  ශගශ  ශ ොටත්  

ඔබු ම්සලහ  ෑ ගැහුවාහ. ශම්  ශවා්සශ්ස  ැනැ කිේවාහ. මීට 

වති  ට ශද  ට  ලි්ස ශාෝහිත අශබ්ුවණවාර්ධ  මනත්ම හ 

කිේවාහ,  ශනොාණ ශම් පැත්ශත්ස ාබර් ගව ් දහීදී  අා පැත්ශත්ස  

ට ර්  එ  එළි ට  එ වාහ  කි ලහ. එු මහශේ  දිව්ත්රික් ශේ   

රැකි හ 2500ක්,   3000ක්   නිර්මහණ  ශවා   එ ට ිලරුීධවා  ථහ 

කිරීම ගැ  අපි   ගහව, ශවා වාහ. වාවා ට  ට ර්  මිලි    12ක්  

නද   ර්මහ්සත  හලහවාක්  ශනට අනිීදහ ිලවාෘත  ා්ස ට 

තිශබීදී තමත් ශමශනම   ථහ  ා්සශ්ස.  ළුතා දිව්ත්රික් ශේ 

නහද හ ශම්  ර්මහ්ස හලහවා දැ ලහ  ැනැ. එතැනි්ස ගිහි් ලහ 

 ැනැ. දැ ට වාැඩ  ටුතු වාලි්ස ිව  ට 70ක් ඉවාාත්.  

ඔබු ම්සලහ ශම් ිලධි ට  ශම්වාහට   ිලරුීධවා  ථහ  ාපු  එ  ගැ  

අපි වු ව, ශවා වාහ. ශමො ද, ශම්  ර්මහ්සත හලහ ශම් ාශට් වථ්හපිත 

වුණහට පව්ශව  ඔබු ම්සලහට  ඒවාහ දිනහ  බල්ස ටවාත් බැිප 

ශවා වාහ;   ඒවාහ ළගි්සවාත්  ්ස ට  බැිප ශවා වාහ. තවා අවුරුරු 

පනශළොවාකි්ස, ිලව්වකි්ස නම්බ්සශතොට  හම්  ාහ්පක්ෂ 

ම්සත්රීු මහ ශම් පහර්ලිශම්්සු ශේ  ිලපක්ෂශේ ිවටිත්  කි ලහ  අපි 

හිත වාහ. අ්ස  එදහට ඔබු මහට අඬ්ස ට ශවා වාහ. නම්බ්සශතොට 

මිිපේ්ිලල ශත්  පිිපපනරුවා පැත්ශත්ස අන  බලහ ශග   ්ස  

ශවා වාහ. ශමො ද ඔබු මහට ඉවාවහ ග්ස ට  බැිප ශවා වාහ, ශම් 

පහර්ලිශම්්සු ශේ අද  ළ ප්ර හ  ත්  එක් . [බහධහ කිරීම්] 

ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහවා ඉදිශවාලහ, ිවශම්සති ශමට්රික් 

ශටෝස මිලි   3.6ක් ්හති  පීධති ට එ ශ ොට; ිවශම්සති 

නිෂ්පහද    ා ශ ොට,   ඔබු මහට නම්බ්සශතොට වංවාර්ධ  ට 

භහිලත  ා්ස  බැිප ශවා වාහ, වංව්ථහ ිවශම්සති ශ ොට්ශට්.   

ශමො ද, ඔබු මහ  ශම් ට ිලරුීධවා  ථහ  ළ නිවහ. ලුණු 

ශ් වාහශේ ලුණු   හ තමත් ඔබු මහට ඉ්ස  ශවා්සශ්ස, තවා 

අවුරුරු දන ක් ශදොළනක් ගි හට පවශ්ව  . ශමො ද, ඔබු මහට ලුණු 

ශ් වාහ  තමත් වාැදගත්.  ඔබු මහට  වාාහ  වාැදගත්  ැනැ. වාාහ ට 

වමගහමීවා ශම්  ර්මහ්සත  එ වාහට  ඔබු ම්සලහ  ිලරුීධත්. 

ශම්වාහට ිලරුීධ ශවා්ස ට එපහ. ිලරුීධ ශවා්සශ්ස  ැතිවා 

අඩුපහඩුවාක් තිශබ වාහ  ම් ශප්සවා්ස . අඩුපහඩුවාක් තිශබ වාහ 

 ම් වහ ච්කහ  ා්ස . අපි සුදහ ම්, වහධහාණ ිලශේච  භහා 

ග්ස .  අපි සුදහ ම් නිප ිලශේච  භහා ග්ස . අපට ඉතිනහවශේ  

එශතක් ශමශතක් ආපු දැවාැ්සතම ආශ ෝ්   ශම් .  අ පට ඒ  

ශගශ ්ස  පුළුවා්ස වුශණ් අශු ාශට් ආර්ක  ප්රතිපත්ති නිවහ.  

ඊශේ, ඕමහ්ස ා්ශේ  තනි් ශත්  වන ගෑව ්පිළිබඳ අමහතයවාා හ 

ලං හවාට ආවාහ. අද දනවා්  අපි  එක්  වහ ච්කහ  ළහ.  අශු   ගරු 

මලික් වමාිලක්රම මැතිු මහ,  ඒ වාහශේම ගරු  බීර් නෂීම් මැතිු මහ 

ඇු ළු අපි  වමඟ වහ ච්කහ  ළහ.  අපි  ශම් වායහපෘති ඉදිිප ට  ා 

ශග   ්සශ්ස ශ ොශනොමද,  අශු ාටට ශත්  වන  ග්සශ්ස 

ශ ොශනොමද,  අපි ඉදිිප ට ශම්  ටුතු   ා ශග   ්සශ්ස 

ශ ොශනොමද කි   එ  ගැ  වහ ච්කහ  ළහ. ශම්  ශත්  

පිිපපනරුවාක් ිලතාක් ශ ොශවාත්. ඉදිිපශේ අශු ාටට   වාැදගත් වා  

අශ කුණාත් අමු ද්රවාය නිෂ්පහද    ා්ස  පුළුවා්ස. ිලශ  ෂශ ්ස  

ශම්ශක් by-product එ ක් ිලධි ට අපට ශපොශනොා නිෂප්හද    

 ා්ස ට පුළුවා්ස. ඒ වාහශේම ශපොලිශ ව්ටර් වාහශේ අශු ඇඟලුම් 

 ර්මහ්සත ට බලපහ   ශගොඩක් නිෂ්පහද  ශම් ු ළි්ස  ා්ස  

පුළුවා්ස. අපිට bitumen නද්ස ට පුළුවා්ස. oil refinery එ ක්  

එ වාහ  කි ්සශ්ස ශත්  නද වාහ ිලතාක් ශ ොශවාත් ගරු 

ම්සත්රීු මනි. එ ට වමගහමීවා තවාත්  ර්මහ්සත ගණ හවාක් 

ව්ථහපිත ශවා වාහ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිු මහ ිල හඩි 20ක් අාශග  තිශබ වාහ.  තවා ිල හඩි 

8ක්  තිශබ වාහ, වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහට.  ඉතිිප ිල හඩි  8ත් 

ග්ස වාහද?  [බහධහ කිරීම්] 

 
 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නිප, ශබොශනොම ව්ු තිත්. මට ශම් අවාව්ථහවා ලබහ දීම 

වම්බ්සධවා ගරු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහටත්, අශු 

වභහ හ  ු මහ ටත් ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ.ඔබු ම්සලහශේ 

ඊර්ෂයහවා, ශක්රෝධ , ජවාා ,  තා  ාලහ ශම් වායහපෘතිවාලි්ස  

ඔබු ම්සලහ දිව්ත්රික් ශේ ් තහවාට ලැශබ   වන  ගැ  හිතලහ 

ඔබු ම්සලහශේ ආශිර්වාහද  ලබහ ශද්ස ට  කි හ ප්ර හ   ාමි්ස 

මම  වාති වාහ. ශබොශනොම ව්ු තිත්. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු  ු ශාත්ශාත් ිවංනම්  ම්සත්රීු මහ. ඊට ප්රථම ගරු 

ශ්රි හනි ිලශේිලක්රම  ම්සත්රීු මි  මූලහව   ග්ස වාහ ඇති. 
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අනතුුව  ු තාරක බාලසූරිය මහතා මූලාසනකයන් ඉවත් 
වුකයන්,  ු ශ්රියානි විකේවිරම මහත්මිය මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு தொரக பொலசூொிய அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி 

விஜயவிக்ரம அவர்கள் தமலமம வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. THARAKA BALASURIYA left the Chair, 
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මහ  ථහ  ා්ස . 

 
[பி.ப. 4.28] 
 

 ු ක. තුකරයිකරත්නසංහම් මහතා 
(மொண்புமிகு  க. துமரதரட்ணசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
சமபக்குத் தமலமமதொங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கமள, மபொக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமொன மசமவகள் 

அமமச்சு, துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற அலுவல்கள் மற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அமமச்சுக்களின் குழுநிமல விவொதத்தில் 

கலந்து உமரயொற்ற வொய்ப்பளித்தமமக்கு நன்றி. இந்தத் 

துமறகளுக்கு மிகவும் தபொருத்தமொன இரண்டு அமமச்சர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள் என்று நொன் நிமனக்கின்மறன். 

அந்த வமகயில், மபொக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமொன 

மசமவகள் அமமச்சர் தகௌரவ அர்ஜுன ரணதுங்க 

அவர்களுக்கும் பிரதி அமமச்சர் தகௌரவ அமசொக் அமபசிங்க 

அவர்களுக்கும் துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற அலுவல்கள் 

மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி அமமச்சர் தகௌரவ சொகல 

ரத்நொயக்க அவர்களுக்கும் பிரதி அமமச்சர் தகௌரவ அப்துல்லொ 

மஹரூப் அவர்களுக்கும் அவர்களுமடய பணியொளர்களுக்கும் 

அவர்களது நல்ல தசயற்பொடுகளுக்கொக நொங்கள் நன்றி தசொல்ல 

மவண்டும். இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் முக்கியமொக இந்த 

இரண்டு அமமச்சுக்கமளயும் உள்ளடக்கியதொகப் பல 

விடயங்கள் முன்மவக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்மற 

தவற்றிகரமொக நமடமுமறப்படுத்துவதில்தொன் இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தின் பயன் இருக்கின்றது என்று நொன் 

நம்புகின்மறன். ஏதனன்றொல், கடந்த கொலங்களில் இந்த 

இரண்டு அமமச்சுக்களிலுமுள்ள நலிவுகள், திறமமகள் 

என்பமவ கருத்திமல தகொள்ளப்பட்டு, இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில் ஒதுக்கீடுகள் மமற்தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. 

எனமவ, இமதச் தசம்மமயொக நமடமுமறப்படுத்துவதனொல் 

இந்த இரண்டு அமமச்சுக்களினொலும் எங்களுமடய 

மக்களுக்குப் பொொிய ஓர் அபிவிருத்தியும் நன்மமயும் 

கிமடக்குதமன நொங்கள் எதிர்பொர்க்கின்மறொம்.  

திருமகொணமமல துமறமுகம் உலகத்திமல உள்ள 

இயற்மகத் துமறமுகங்களில் இரண்டொவது இடத்தில் 

இருக்கின்றது என்பது எல்மலொருக்கும் ததொிந்த விடயமொகும். 

இந்தத் துமறமுமகத்மத அபிவிருத்தி தசய்வதற்குக் 

கூடுதலொன நிதி வளம் மதமவயில்மல, குமறந்த வளத்மதக் 

தகொண்மட பொொிய அபிவிருத்திமய ஏற்படுத்தலொம். நொங்கள் 

இந்த அபிவிருத்திமய ஏற்படுத்துகின்றமபொது, எமது ஏற்றுமதி, 

இறக்குமதிகமள வலுப்படுத்திக்தகொள்வமதொடு, இந்தப் 

பிரமதசத்தினுமடய சுற்றுலொத்துமறயின் மூலமொகவும் அதிக 

வருமொனங்கமளப் தபறக்கூடியதொக இருக்கும். இந்த 

இயற்மகத் துமறமுகம் எங்களுமடய நொட்டுக்கு கிமடத்த 

தபொிய வளமொகும். இந்தத் துமறமுகத்மத அபிவிருத்தி 

தசய்வதிமல மிகவும் அக்கமறயொக இருக்க மவண்டுதமன்று 

நொன் எண்ணுகின்மறன். இம்முமற அந்த மொவட்டத்மதச் 

மசர்ந்தவரும் எங்களுமடய நண்பருமொன தகௌரவ அப்துல்லொ 

மஹரூப் அவர்கள் இந்த அமமச்சின் பிரதி அமமச்சரொக 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர். அவரும் அமமச்சமரொடு மசர்ந்து 

இந்தத் துமறமுக அபிவிருத்திக்குத் தன்னொலொன 

பங்களிப்மபச் தசய்வொர் என்பதில் எங்களுக்கு எந்தவிதமொன 

சந்மதகமும் இல்மல. 

அதுமபொன்று இங்மக கொங்மகசன்துமறத் துமறமுகம் 

ததொடர்பிலும் கருத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அமமச்சு 

அதற்குொிய தசயற்திட்டங்கமள நமடமுமறப்படுத் 

துவதற்கொகச் சில திட்டங்கமள வகுத்திருக்கின்றது. 

அமதமபொன்று, தமலமன்னொர் இறங்குதுமறயும் அபிவிருத்தி 

தசய்யப்பட மவண்டியது முக்கியமொகும். அமதயும் இந்த 

அமமச்சு கவனத்தில் எடுக்க மவண்டுதமன்று நொன் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் விநயமொகக் மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.  

அடுத்து, மபொக்குவரத்து அமமச்மசப் தபொறுத்தளவிமல, 

இன்று இலங்மகயிலுள்ள பிரதொன வீதிகளிமல மபொக்குவரத்து 

வசதிகள் சீரொக இருக்கின்றன. ஆனொல், கிரொமப்புறங்கள் 

முற்றொகப் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. அங்குள்ள முக்கிய 

பிரச்சிமனகள் என்னதவன்றொல், மபொதியளவு பஸ் இல்மல; 

பொமதகள் சீரொக இல்மல. அத்துடன் ஒவ்தவொரு 

சொமலகளுக்கும் மவண்டிய சொரதிகள், நடத்துநர்கள் இல்லொத 

குமறகமள நொங்கள் கொணுகின்மறொம். குறிப்பொக 

திருமகொணமமல மொவட்டத்திமல மூதூர் ‘டிப்மபொ’வில் மட்டும் 

10 - 15 சொரதி தவற்றிடங்கள் கொணப்படுகின்ற நிமலமம 

ததொடருகின்றது. இதனொல் கிரொமப்புற மக்கள் பொதிக்கப் 

படுகிறொர்கள். அதுமட்டுமல்லொமல், பொடசொமல தசல்லுகின்ற 

மொணவர்கமளப் தபொறுத்தவமரயில், மற்மறய இடங்களில் 

பொடசொமல பஸ் மசமவகள் இருந்தொலும் திருமகொணமமல 

மொவட்டத்திலுள்ள கிரொமப்புற மொணவர்கள் அந்த வசதி 

வொய்ப்மபப் தபறக்கூடிய சூழ்நிமல இல்மல. ஆனபடியொல் 

அமமச்சர் அவர்கள் அங்கு மதமவயொன பஸ் சொரதிகமள 

நியமிப்பமதொடு, மதமவயொன பஸ்மஸயும் வழங்கி, 

கிரொமப்புறங்களிலுள்ள மொணவர்களுக்கும் தபொதுமக்களுக்கும் 

மபொக்குவரத்து மசமவமய வழங்கி உதவ மவண்டுதமன்று 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நொன் அமமச்சர் அவர்கமள அன்மபொடு 

மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.  

அடுத்து, பதவியுயர்வுகள் வழங்குவது ததொடர்பொக இங்கு 

பலரொலும் குறிப்பிடப்பட்டது. கட்சி சொர்பொகப் பதவியுயர்வுகள் 

வழங்கும்மபொது பல பிரச்சிமனகமள எதிர்மநொக்க மவண்டி 

யுள்ளது. இதனொல் சொமலயில் இருக்கின்ற உத்திமயொகத்தர் 

களிமடமய உள்ள அன்னிமயொன்னியம், அவர்களிமட 

மயயுள்ள உறவுகள் முற்றொகப் பொதிக்கப்படுகின்றன. இதன் 

கொரணமொக அங்கு முரண்பொடுகள் வளர்கின்ற ஒரு  சூழ்நிமல 

ஏற்படுகின்றது. எனமவ, பதவியுயர்வுகமள வழங்கும்மபொது 

மிகக் கவனமொக அதமனக் மகயொள மவண்டும். எனக்கு முன் 

மபசிய ஒருசில சமகொதர பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 

இமதக் குறிப்பிட்டுக் கூறியிருந்தொர்கள். ஆகமவ, இதில் மிகக் 

கண்டிப்பொன ஒழுங்மகக் கமடப்பிடிக்க மவண்டும். 

அவர்களுமடய  தகுதி, அனுபவம், கல்வித் தமகமமகள் 

ஆகியவற்மறக் கருத்தில்தகொண்டுதொன் இந்தப் பதவி 

யுயர்வுகள் வழங்கப்பட மவண்டும். அமதவிடுத்து,  ஏமதொ ஒரு 

ததொழிற்சங்க ொீதியில் பதவியுயர்வுகள் வழங்கப்படும்மபொது 

அதில்  ஏற்றத்தொழ்வுகள்,  முரண்பொடுகள்  ஏற்படுவதொல் 

சொமலகமள ஒழுங்கொக நடத்தமுடியொத சூழ்நிமலயிருக் 

கின்றது. இம்முமற வழங்கப்பட்டுள்ள பதவியுயர்வுகள் பற்றித் 

திருமகொணமமலயில்கூட பலர் என்னிடத்தில் வந்து 

முமறயிட்டொர்கள்.  
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පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද    හල ක් 

තිශබ වාහ. 

 
 ු ක. තුකරයිකරත්නසංහම් මහතා 
(மொண்புமிகு  க. துமரதரட்ணசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
நன்றி.  

ஆனபடியொல், இந்தப் பதவியுயர்வுகமள வழங்கும்மபொது 

எந்தத் ததொழிற்சங்கத்திலும் இல்லொதவர்களுக்கும் அவர் 

களுமடய அனுபவம், மசமவ, மற்றும் அவர்களுமடய 

தசயற்றிறன்கமளக் கருத்திற்தகொண்டு, எவருக்கும் பொதிப்புகள் 

இல்லொதவமகயில் அவற்மற வழங்க மவண்டுதமன்று இந்த 

சந்தர்ப்பத்தில் நொன் வலியுறுத்திக் மகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன்.   

அடுத்து,  திருமகொணமமல மொவட்டத்தில் பல சொமலகளின் 

கட்டிடங்கள் மிகவும் பமழமம வொய்ந்ததொக இருப்பதொல்  

பணியொளர்கள் அங்கிருந்து ஒழுங்கொகப் பணியொற்ற முடியொத 

நிமலமமகள் இருக்கின்றது. அத்துடன் மபொக்குவரத்துக்கொன 

வீதிகளும் உமடந்து பழுதமடந்த நிமலயில் இருக்கின்றது. 

அத்துடன், திருமகொணமமல மொவட்டத்தில் அடிக்கடி 

மின்தவட்டு இடம்தபறுகின்றபடியினொல், அங்குள்ள 

சொமலகளில் அலுவலகப் பணியொளர்கள் தங்களுமடய 

மசமவகமள கணினிகமள இயக்கிச் தசய்யமுடியொத ஒரு 

சூழ்நிமலயும் அங்கிருக்கின்றது. ஆனபடியொல், முக்கியமொன 

சொமலகளுக்கு ஒரு மின்பிறப்பொக்கி வசதியிமனச் தசய்து 

தகொடுத்தொல், அவர்கள் தங்களுமடய முழு மநரமும் 

சொமலக்கொக உமழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிமல ஏற்படும் என்று 

நிமனக்கின்மறன். இது முக்கியமொகச் தசய்யப்பட மவண்டிய 

ஒரு மசமவதயன்று நொன் கருதுகின்மறன்.  

அடுத்தது, இந்த சொமலகமளப் தபொறுத்தளவிமல 

சொமலகள் மிகவும் தூய்மமயொகவும் கவர்ச்சிகரமொகவும் 

இருக்கமவண்டும். ஆனொல், இன்று பல சொமலகமளப் 

பொர்க்கின்றமபொது, அமவ கவர்ச்சியற்ற நிமலயிமல 

கொணப்படுகின்றன. புமகயிரத நிமலயங்களும் இப்படியொன 

கவர்ச்சியற்ற நிமலயில்தொன் கொணப்படுகின்றன. தபொதுவொக, 

நொங்கள் சுற்றுலொப் பயணிகமளக் கவரமவண்டுமொக 

இருந்தொல், இப்படியொன தபொது இடங்கமளக் கவர்ச்சிகரமொக 

மவத்திருக்கமவண்டிய ஒரு கட்டொயத்மதமவயிருக்கின்றது. 

ஆனபடியொல், ஏமதொஒரு வமகயில் இந்தச் சொமலகமள 

சுத்தமொனதொக இருக்கத்தக்க வமகயில் மமற்பொர்மவ தசய்து, 

மற்றவர்கமளக் கவரக்கூடிய விதத்தில் அந்தச் சொமலகமள 

மமம்படுத்த மவண்டியது அவசியம் என்பமதக் குறிப்பிட 

விரும்புகின்மறன்.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
 ු ක. තුකරයිකරත්නසංහම් මහතා 
(மொண்புமிகு  க. துமரதரட்ணசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
சொி, நிமறவு தசய்கின்மறன். நன்றி, வணக்கம். 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. මීළඟට, ගරු  ංච  ිලශේශව  ා 

ම්සත්රීු මහ. 
 

[අ.භහ. 4.36] 
 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, ප්රවාහන  නහ ිවිල්  

ුවවා්සශව වාහ වන වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  වන දක්ෂිණ වංවාර්ධ  

   අමහතයහං වාල වාැ  ශීර්ෂ පිළිබඳවා වහ ච්කහ  ා  ශම් 

ිලවාහද ට එ ු  ශවාමි්ස අදනව් කීප ක් ප්ර හ   ා්ස  අවාව්ථහවා 

ලබහ දීම පිළිබඳවා ඔබු මි ට ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ. ගරු  ලි්ස 

බණ්ඩහා ් මන නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහ, නම්බ්සශතොට ප්රශී ශේ 

ිවරුවා  ආශ ෝ්  පිළිබඳවා මීට සුළු ශමොශනොත ට ශපා ප්ර හ  

 ළහ. අපි එ  පැත්තකි්ස වු ව, ශවා වාහ, නම්බ්සශතොට වාාහශේ 

වාටි හ ම ගැ  අද  ලි්ස බණ්ඩහා ් මන නිශ ෝ්ය 

ඇමතිු මහශේ  ටි්සම අන්ස  ලැබීම පිළිබඳවා. ශමො ද, 

නම්බ්සශතොට වාාහශේ ඉදිකිරීම්  ටුතු  ආාම්භ  ළ දවාශව  ිවටම 

එු ම්සලහ ඒ පිළිබඳවා  ළ ිලශේච  අපට මත ත්. එදහ  ළ ඒ 

ිලශේච  වන නම්බ්සශතොට වාාහ  ඇු ළු ඒ ිව ලු වායහපෘති 

ිලකිණීශම්  ටුතු  ශේගවාත්  ා්ස , බරු දීශම්  ටුතු  ශේගවාත් 

 ා්ස  ශමු ම්සලහ  ළ ිලශේච  අපට ශනොඳට මත ත්.  

"ආශ ෝ් වාලට ිලරුීධ ශවා්ස  එපහ" කි හ  ලි්ස බණ්ඩහා 
නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහ කිේවාහ. මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, අපි 

ශ ොත් ශවාලහවා වාත් ආශ ෝ් වාලට ිලරුීධ ශවා්සශ්ස  ැනැ. 
 මුත්, ආශ ෝ් වාලට මුවාහශවාලහ,  ැිය ට් මණ්ඩල ත්, ශම් 

ාශට් ආණ්ඩුවාත්, පහර්ලිශම්්සු වාත්, ශම් ාශට් ් තහවාත් ශ ොමඟ 
 වාලහ, ශම් ාශට් තිශබ  වාටි හ මකි්ස වාැඩි ියම් ප්රමහණ ්ස 

ිලශීශී  වමහගම් නානහ ශනොා පහශා්ස ිලකුණාණ්ස  ග්ස  

උත්වහන ට  ම්, අත් ශද ම උව්වලහ ිලරුීධත් කි   එ  ප්ර හ  
 ා්ස  අපට ිවීධ ශවා වාහ.  හම්  ාහ්පක්ෂ ම්සත්රීු මහ 

පැනැදිලිවා කි  ආ හා ට, “ිව් වාර් පහර්ක්” කි   වමහගම, 
ඕමහ්ස ආණ්ඩුවාත් එක්  ශම් නවු්  වායහපහා ට ඒ හබීධ 

ශවා වාහ  කි හ 2016 අවුරුීශී  ැිය ට් පත්රි හවා ඉදිිපපත් 
ශවා ශ ොට, එදහ දවාව වා  ිලට අඩුම තාශම් ශම් ලං හශේවාත්, 

ිවංගුපූරුශේවාත් "ිව් වාර් පහර්ක්" කි   වමහගම ලි හපදිංචි 

ශවාලහ තිණුශණත්  ැනැ. පළමුවාැනි  ැිය ට් පත්රි හවා ගිහි් ලහ 
මහව න  ට පව්ශව  -2017 ුනනි මහවශේදී- තමත්, ශමම වමහගම 

ලං හශේත්, ිවංගුපූරුශේත් ශාජිව්ටර් වමහගමක් බවාට පත් 
ශවා්සශ්ස. ඒ ත් අපි පැත්තකි්ස ති මුශ ෝ. මූලහව හරූඪ ගරු 

ම්සත්රීු මි නි, අවාවහ   ැිය ට් පත්රි හවා ඉදිිපපත් ශවා වාහ. ඒශක් 
කි  වාහ, ිව  ට 70ක් තිශබ්සශ්ස "ිව් වාර් පහර්ක්" වමහගමටත් 

කි හ. ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහ ශම් අවාව්ථහශේ ගරු වභහවාට 
එ වාහ. ඒ  ශනොඳත්. ිව  ට 30ක් ඕමහ්ස ාහ්යශේ ගෑව් වන 

ශත්  වමහගමට අත්ති නැටි ටත් එහි වඳන්ස  ා තිශබ්සශ්ස.  

ඕමහ්ස ාහ්යශේ තනි් ශත්  ඇමතිවාා හ ඇිලත් එ ට මු් ගල 
ති   ආ හා  අපි ඊශේ දවාශව  දැක් හ.  මුත්, ිව  ට 30  

ශ ොටව් ශවානුශවා්ස ආශ ෝ්    ා්ස  ඕමහ්ස ා්   භහාශග  
තිශබ වාහ  කි හ ශ ොත් ශවාලහශේද කිේශේ? ගරු නිශ ෝ්ය 

ඇමතිු මනි, මම ඔබු මහශග්ස  ැවාත වාතහවාක් ශම්  හාණ  
අන වාහ. "ිවශම්සති factory එ  ශවානුශවා්ස ශනොඳ ිවංනල 

ශබෞීධ වායහපහිප ශ ක් තමත් මු් ගල තිබ්ශබ්" කි හ ඔබු මහ 

කිේවාහ. ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මනි, ඒ ිවංනල ශබෞීධ 
වායහපහිප  හශේ  ම ශමො ක්ද? ඔබු මහ ශපොේඩක් 

කි ්ස ශ ෝ. මශේ ශවාලහශවා්ස ශද්ස ම්. ඒ ිවංනල ශබෞීධ 
වායහපහිප  හශේ  ම ශමො ක්ද කි හ ඔබු මහ කි ්ස . අපිත් ඒ  

දැ ග්ස   ැමතිත්. 
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 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, එ  පැනැදිලි  ා්ස  මට 

අවාව්ථහවා ශද්ස . 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු මහට අවාව්ථහවා ශද වාහ. 

 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මම ඉව්වා ශවාලහම ඔබු මහට ආාහධ හ  ා වාහ, අපි,- [බහධහ 

කිරීමක්]  

 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඒ පුීගල හශේ  ම කි ්ස  කි හත් මම කිේශේ, නිශ ෝ්ය 

ඇමතිු මනි. ඔබු මහ වාශට්  ්ස  එපහ. 

       

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු  බීර් නෂීම් ඇමතිු මහත් මමත් අශප්ර ්  මහවශේ 26වා  දහ 

ඕමහ්ස ාශට් වංචහා   ශ ශද වාහ. එ ට වම්බ්සධ ශවා්ස  කි හ 

මම ඔබු මහට ආාහධ හ  ා වාහ.  

 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, මශේ  හල  අඩු  ා්ස  

එපහ. අදහළ වායහපහිප  හශේ  ම කි ්ස  කි හ තමත් මම ඉ් ලහ 

ිවටිශේ. එු මහ ඒ වායහපහිප  හශේ  ම කි ්සශ්ස  ැත් ම්, මට 

මශේ  හල  ලබහ ශද්ස .   

 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහවා වඳනහ ආශ ෝ්    ා්සශ්ස 

 ්සද  ් ශීවා ශලොකුණාිලතහ  මැතිු මහත්. 
 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ආ! අා ඩුබහත් මැිප ට් ශනෝටල  අත්ති  ්සද ද? 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, මට මත ත්, ඒ වාහශේ  මක් 

කි ලහ මහි්සද ාහ්පක්ෂ ් හධිපතිු මහශේ ආණ්ඩුවාට මඩ 

ගන්ස  එදහ ශමු ම්සලහ  ටුතු   ළ නැ ටි. මහි්සද මනත්ම හශේ 

ගිණුම් ටි  තිශබ්සශ්ස ඩුබහත් මැිප ට් ශනෝටලශේ අත්ති  තිශබ  

 ්සද  ශලොකුණාිලතහ  කි   එක්ශ  හ ළඟ   කිේවාහ. මහි්සද 

ාහ්පක්ෂ ් හධිපතිු මහශේ ආණ්ඩුශේ වායහපහා  ා ශ ොට ඒ 

පුීගල හ ශනොශාක් ශවා වාහ. නැබැත්, ශම් ආණ්ඩුශේ වායහපහා 

 ා ශ ොට ඒ පුීගල හ නරු්සවා්සශ්ස ශ ොශනොමද? ශනොඳ ිවංනල 

ශබෞීධ වායහපහිප ශ ක් නැටි ට තමත් ඔහු නඳු්සවා්සශ්ස. 

ශ ොශනොමද ඒ  ශවා්සශ්ස? එදහ දවාශව  ඔ   ටි්සම තමත් අශු 

 ලි්ස බණ්ඩහා මැතිු මහ ඇිල් ලහ කිේශේ, "අ්ස , ඩුබහත් 

මැිප ට් ශනෝටලශේ අත්ති රු  ්සද  ශලොකුණාිලතහ ත් එක්  

තමත් මහි්සද ාහ්පක්ෂ ගනු ශදනු  ා්සශ්ස, ගිණුම් තිශබ්සශ්ස" 

කි හ. ඒ ගිණුම් තිශබ  පුීගල හම ශග්සවාලහ ිවශම්සති  ම්නල 

දම්ස ද ඔබු ම්සලහ ශම් වැාශව්සශ්ස? ගරු නිශ ෝ්ය 

ඇමතිු මනි, අපි  වාදහවාත් ආශ ෝ් වාලට ිලරුීධ  ැනැ.  මුත්, 

ශම් ආශ ෝ් වාලට මුවාහශවාලහ,  ැිය ට් පත්රි හ දමලහ, ශම් ාශට් 

තිශබ  ඉඩම් මංශ ෝ ල  ්ස  කිිවශව ත්ම අපි ඉඩ ති ්සශ්ස 

 ැනැ. 

       

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි,- [බහධහ කිරීමක්] 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ කි ්ස , ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මනි.   

 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශමු මහ මශේ  ම වඳන්ස  ළ නිවහත් මම ඔබු මි ශග්ස 

ශේලහවා ඉ් ලුශේ. ගරු ම්සත්රීු මනි,  අශු ාටට ආශ ෝ් ශ ක් 

එීදී, ඒ ආශ ෝ්  හ නි මිත ක්රමශේදශ ්ස එ වාහ  ම්, නි මිත 

ක්රම ට ආශ ෝ්   ශගශ  වාහ  ම්,- 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
It is not a point of Order.  

 
 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මශේ  ම කිේවාහ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ම කිේවාහට දිගට උත්තා ශද්ස  බැනැ, ගරු නිශ ෝ්ය 

ඇමතිු මහ, 

 

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, නම්බ්සශතොට වාාහශේ ිවරු 

ශවා  මංශ ෝ ල  මම කි ්ස ම්, - 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ම්සත්රීු මහ  ථහ  ා්ස . ඊට පව්ශව  ශේලහවා අාශග  

ඔබු මහ උත්තා ශද්ස . 

 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශමු ම්සලහශේම ආණ්ඩුශේ ිවටි  ාහ්ය ඇමතිවාාශ ක් 

කිේවාහ,  ැිය ට් මණ්ඩලශේ ිවටි වාහ කි හ ශ ොශක්්ස ගන  

පුීගලශ ෝ. එතශ ොට ශම්  ම්සරු  මාණ ග්ස  ිලධි  බැලුවාහම, 

ඇත්තටම ා්ස්්ස ාහම හ   ඇමතිු මහ කිේශේ ඇත්ත ද කි හ 

අපටත් වැ  ක් මු  ශවා වාහ. ා්ස්්ස ාහම හ   ඇමතිු මහ 

කි    ථහ පිළිබඳ ිලශේච  අපට තිශබ වාහ. නැබැත්, 

2063 2064 



පහර්ලිශම්්සු වා 

නම්බ්සශතොට වාාහ  ඉදි  ා ශ ොට ඒවාහ ගැ  ිලශේච    ළහ. 

 මුත් ඔබු ම්සලහ ආණ්ඩු බල ට පත් වුණහට පව්ශව   

නම්බ්සශතොට වාාහ  පිළිබඳ ශමො ක්ද පළමු පි වාා නැටි ට 

ගත්ශත්?  අඩුම තාශම් ඔබු ම්සලහ ශම් වාාහ  වාර්ධ    ා්ස , 

දිුතණු  ා්ස  උත්වහන ගත්තහ ද?  ැනැ. ඔබු ම්සලහශේ ආර්ක  

ප්රතිපත්ති ම වුශණ් ිලකිණීම. ඔබු ම්සලහ බල ට පත් වූ පළමු 

පැශේ ඉඳලහ මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ වී ගබඩහවාක්  ශළ ,  

නම්බ්සශතොට වාාහ ට ගැහුශේ ශවා  ශමො වාත් නිවහ ශ ොවා ඒ 

ිලකිණීශම්  ටුතු  ශේගවාත්  ා්ස ත්. එදහ නම්බ්සශතොට වාාහ  

ිලකිණීශම්  ටුතු වාලට අශු අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහ ිලරුීධ 

වුණහ. එු මහ ිලකිණීශම්  ටුතු වාලට, බරු දීශම්  ටුතු වාලට 

ිලරුීධ වුණහම එු මහට ශමො ක්ද  ශළ ? අර්ුන  ාණු ංග 

ඇමතිු මහ එතැනි්ස එළි ට දමහ ඒ බරු දීශම්  ටුතු   ා්ස  

පුළුවා්ස ශවා  තවා ඇමති ශ ශ ක්  පත්  ා ගත්තහ. ඒ  තමත් 

ඔබු ම්සලහශේ  ටුතත්ත වුශණ්. මූලහව හරූඪ ගරු 

ම්සත්රීු මි නි, නම්බ්සශතොට වාාහ   ැේ එ්සශ්ස  ැති වාාහ ක් 

කි හ එදහ කිේවාහ. ගරු ඇමතිු මහශේ අවාධහ  ට ශ ොමු  ාවා වාහ. 

2014 අවුරුීශී  ැේ 334ක් ඇිල් ලහ තිශබ වාහ. පළමු  

අවුරුීශී  ැේ 139 ත්  ශදශවානි අවුරුීශී  ැේ 334ත්, ඔශබ්ම 

වංතයහ ශ් ත වාලි්ස බල්ස .  

     

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ළින්ස ගි  ඒවාහ. 

 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ආ ළින්ස ගි  ඒවාහද? ළින්ස    ප්රමහණ  ඊට වාැඩි  ඇති. 

[බහධහ කිරීම්]අා ශ ොශක්්ස ගන  උදිල ශේ නඬ පිටිපව්ශව්ස 

ඇශන වාහ.[බහධහ කිරීම්] 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි,  2014 අවුරුීද ශවා ශ ොට 

නම්බ්සශතොට වාාහ  නිවහම ආ ත  11ක් ආශ ෝ්    ා්ස  
ආවාහ. ඒ ආශ ෝ්   ා්ස  ඇිල් ලහ හිටි  ආ ත  11ට එදහ 

දවාශව  ියම් කුණාලි  නැටි ට අක් ා ට ඇව්තශම්්සු   ා තිණුශණ් 

ශඩොලර් 20,000  මුදලක්. අක් ා ක් ශවානුශවා්ස ශඩොලර් 
20,000ක් ඇව්තශම්්සු   ා තිණුණහ. අවුරුීශද්ස අවුරුීදට එ  

ිව  ට ු  කි්ස වාැඩිශවා  ආ හා ට ශ ෝ් හ  ා තිණුණහ. 
නැබැත්, ඔබු ම්සලහ දැ්ස කී ටද ශද්සශ්ස? අක් ා  ශඩොලර් 

4,000ත් කිේවාහ. අක් ා  ශඩොලර් 4,000ත් ශ්ස? අපි ශඩොලර් 
20,000ට ඇව්තශම්්සු   ා, ශ ෝ් හ  ා, ව්කා  ා තිණුණු එ  

ඔබු ම්සලහ ශඩොලර් 4,000ට ශද වාහ. ඉු රු ශඩොලර් 16,000 

ශ ොශන ටද ගිශේ? මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, අපි අන්ස  
 ැමැතිත්, ශඩොලර් 20,000 ට ඇව්තශම්්සු   ා තිණුණු ියම් 

කුණාලි  ශඩොලර් 4,000ට ශද ශ ොට ඉු රු ශඩොලර් 16,000  හශේ 
වහක්කුණාවාටද ගිශේ කි හ. ඔබු ම්සලහ ඒ ට උත්තා ශද්ස . අද 

ශම් අ  ශග ැ් ලහ මු් ග්  ති ලහ ඔබු ම්සලහ ශප්සවා්ස  
නද වාහ, අශපෝ! ශම් වාහශේ මු් ග්  කුණාරුණෑගල දිව්ත්රික්  ටත් 

ගිහි් ලහ තිබ්බහ ශ්ස කි හ. එදහ ශවාොක්ව්වාැග්ස  ර්මහ්සත හලහවා 

ශගශ  ශ ොට ශමො වාහද ආශේ  ැත්ශත්? සුීශදෝ ආවාහ, 
ටත්ශ ෝට් ගන ගත්ු  මනත්වාරු ආවාහ, ඔක්ශ ෝම ආවාහ.  මුත් 

නර්ෂ ද ිව් වාහ ඇමතිු මහ එදහ කිේශේ ශමො ක්ද? ශම් වාහශේ 
අමහරුශේ වාැශට්ස   ැවාත උත්තා ශද්සශ්ස  ැනැ කිේවාහ. එදහ ඒ 

 ර්මහ්සත හලහවා ශවානුශවා්ස මු් ග්  තිබ්බහට ශමො ක්ද අද 
ශවාලහ තිශබ්සශ්ස? පසුගි   හලශේ ියංගිිපශේ ආශ ෝ්  

 ලහප  කි හ වායහපෘති ක්  ළහ. ආශ ෝ්  නැටි ට ශගශ ්ස  

නද්සශ්ස ශමො වාහද? අපි ආශ ෝ් වාලට ිලරුීධ  ැනැ, 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි.  මුත් නිවාැාදි ක්රමශේද ිවරුිල  

ුතු ත්. ශම් ශවා  ශමො වාත් ශ ොශවාත්  ා්සශ්ස.  ැිය ට් 
මණ්ඩල  මුළු ාටම, ආණ්ඩුවාම, පහර්ලිශම්්සු වාම ශ ොමඟ  වාලහ 

එ  පැත්තකි්ස  ැිය ට් පත්රි හ ටි  වම්මත  ා ග්ස වාහ.  ඊට 
පව්ශව  ගිහි් ලහ, වාැඩිම අශළිල ට ිලකුණාණ්ස  පුළුවා්ස තැ්සවාලට 

ිලකුණාණ වාහ. ඒ  තමත් ශම්  ා  ක්රමශේද  වා්සශ්ස.  ිලකිණීශම් 
 ටුතත්තක් තමත් ශම්  ා්සශ්ස. අපි  ආශ ෝ්  ශගශ  වාහට 

 වාදහවාත් ිලරුීධ ශවාලහ  ැනැ.  නම්බ්සශතොට ශ ොශවාත්, ශම් 

ාශට් ඕ ෑම තැ   ආශ ෝ්  ිවීධ ශවා වාහ  ම් අපි  ැමැතිත්. 
 මුත් පසු ගි  අවුරුරු 4 තාම් ශම් ාශට්ස ආශ ෝ්  එළි ට ගි  

 හල වා වාහනුවාක්  ැනැ. ලං හශේ ශ ොටව් ශවාළඳ ශපොළ ියමටම 
 ඩහ ශග  වාැව,ණහ. ශ ොටව් ශවාළඳශපොශළ  ආශ ෝ්    ළත් 

අද ආශ ෝ් ශේ ප්රතිලහභ ලැශබ්සශ්ස  ැනැ, මූලහව හරූඪ ගරු 
ම්සත්රීු මි නි.  අපි ශම් අමහතයහං  ු ළි්ස ිලශ  ෂශ ්සම 

නම්බ්සශතොට වාාහ  නදලහ එදහ දවාශව  බලහශපොශාොත්ු  වුණු 

 හර්  භහා ක් තිණුණහ.  නම්බ්සශතොට වාාහ ත්, ශ ොළස වාාහ ත් 
   ශදශක්ම ඒ වාැඩ පිළිශවාළ ගි හ  ම් අද ශම් ාට වංවාර්ධ   

ශවාලහ.  මම  ගරු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහශග්ස ඉ් ලීමක් 
 ා වාහ. ඔබු මහ මම ගරු  ා  ඇමතිවාාශ ක්. ගරු 

ඇමතිු මනි,  ැ ශඟ හිා පර් ්සත  පිළිබඳවා  ැවාතත් ඔශබ් 
අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස . අවුරුරු පනක් තිව්ශව  ඒ ශවානුශවා්ස 

ග්ස  තිණුණු  ්සත්ර සූත්ර ටි   වාත්වාහ තිශබ වාහ, ගරු 

ඇමතිු මනි, ඒ ශවානුශවා්ස ශඩොලර් මිලි   500ක් ශම් ාටට අහිමි 
ශවාලහ තිශබ වාහ.  නම්බ්සශතොට වාාහ  ඉදිශවා ශ ොට එ  

bunkeringවාලට ිලතාක් ශ ොශවාත්, ඉදිිප අ හගත  බලලහ ඉදි 
 ාපු වාාහ ක්. ඒ නිවහ තමත් ශම් ාටට අද දවාශව  ආශ ෝ්  ්ස 

වඳනහ  ම්කිිව ඉ් ලුමක් තිශ ්සශ්ස. මහි්සද ාහ්පක්ෂ මනත්ම හ 
නදපු ඒ වංවාර්ධ  වායහපෘති නිවහ තමත් ඔබු ම්සලහට අද 

ශලෝ  ට ගිහි් ලහ  කි ්ස  පුළුවා්ස වා්සශ්ස, "ශම්ස  ශමශනම 

තැ ක් තිශ  වාහ. ගිහි් ලහ ආශ ෝ්    ා්ස ." කි හ. 
මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, ශම් ාශට් ් තහවා අ්සදලහ, 

තරුණ ්ස අ්සදලහ එදහ දවාශව  ක්සද  ගත්ත ශම් ආණ්ඩුවා  ැවාත 
වාතහවාක් ් තහවා අ්සද්ස  උත්වහන කිරීම ගැ  අපි   ගහව, 

ශවා වාහ. ිලශ  ෂ ආාහධිත අමුත්ශතෝ නැටි ට ඕ ෑ තාම් ඇමතිවාරු 
එ්ස  පුළුවා්ස. අපටත් ිලශ  ෂ ආාහධිත අමුත්ත්ස නැටි ට 

ශග්සවාහ ග්ස  පුළුවා්ස. ඕ ෑ තාම් පුීගල ්ස එත්. ඇිල් ලහ, 

මු් ග්  ති ත්.  මුත් මම හිත්සශ්ස ඔබු ම්සලහ ානි්  
ිලක්රමිවංන මනත්ම හටත්  ාපු පනාක් කි හ. එු මහශේ 

උප්සදි   දවාශව ම ශලොකුණාම ශබොරුවාක්  ා්ස  එු මහ අති්සම 
මු් ගලක් තැණුවාහ. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, නම්බ්ස ත ශාාහට වාාහශේ 

වාටි හ ම පිළිබඳවා අඩුම තාමි්ස අවාශබෝධ  ා ගැනීම   වඳනහ 

අශු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහශේ  ටි්සම ඒ පිළිබඳවා කි ්ස  

වැලසීම ගැ  අපි එ  පැත්තකි්ස වු ටට පත් වා වාහ. පසුගි  

 හලශේ  "ශපෝර්ට් ිවටි" වායහපෘති  ගැ  අපිට ශචෝද හ  ළහ. 

 මුත් ශමො වාහද  ශළ ? "ශපෝර්ට් ිවටි" වායහපෘති   ටශත් 

ශඩාහලර් ියලි     ආශ ෝ්  ක්  ළහ. ශමො ක්ද  ාපු 

ශචෝද හවා? "පිපවා වනති  අාශග   ැනැ ." කිේවාහ. පිපවා 

වනති  අාශග  තිිය දී කිේවාහ, "ඒශක් අඩුපහඩු තිශබ වාහ." 

කි හ. 

       

 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ලි්ස බණ්ඩහා ් මන නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහ. 
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 ු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඉතහම වාැදගත් රීති ප්ර ්  ක්. මූලහව හරූඪ ගරු 

ම්සත්රීු මි නි, එු මහ කිේවාහ ශබොරුවාක්  ා වාහ කි හ. 

ශපෞීගලි  වමහගමක් ශබොරුවාක්  ා්ස  රුපි ්  මිලි   720ක් 

ිල දම්  ා වාහද? ඒ  ශපෞීගලි  වමහගමක්.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ංච  ිලශේශව  ා ම්සත්රීු මහ  ථහ  ා්ස . 

 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, එදහ "ශපෝර්ට් ිවටි" 

වායහපෘති  ක්රි හත්ම   ා ශ ොට අපිට කිේවාහ, "පිපවා අධය   

වාහර්තහවාක් අාශග  තිශබ වාහ. ඒ ත් බලපෑම්  ා අාශග  

තිශබ්සශ්ස." කි හ. ශම් වායහපෘති ට බලපෑම්  ා ශනෝ  පිපවා 

අධය   වාහර්තහවාක් අාශග  තිශබ වාහද කි හ මම අන්ස  

 ැමතිත්. අශු "ශපෝර්ට් ිවටි"  වායහපෘති ට එශනම කිේවාහ. තවාත් 

අවාව්ථහවා  "මීගමුවා  ලහප ම  ැතිශවාලහ   වාහ. පැ  24්ස 

 වාත්වා වාහ." කි හත් කිේවාහ. ශම් ාටට ආශ ෝ්    ා්ස  

එ්ස  ඉ්ස  මිනිව්සු්සට වාැරැදි පණිවුඩ ක් ලබහ රු්ස හ. අපි 

 වාදහවාත් එශනම ගිහි් ලහ කි ්සශ්ස  ැනැ, මූලහව හරූඪ ගරු 

ම්සත්රීු මි නි.  ශම්ශක් ආශ ෝ්    ා්ස   වුරු ශනෝ එ වාහද 

කි හ බල්ස  ඕ ෑ. ශම් Silver Park International (Pvt) Limited 

එ ට ශත්  පිිපපනරුවාක් කිරීම වඳනහ තිශබ  අත් දැකීම 

ශමො ක්ද? මීට ශපා ශ ොශන  ශනෝ ඒ වාහශේ වායහපෘති ක් -project  

එ ක්-  ා තිශබ වාහද?   ශම් අධයක්ෂ මණ්ඩල  පිව,පව ඉ්සශ්ස 

 වුද? ශම් වමහගම පිව,පව ඉ්සශ්ස  වුද?   

ඊශේ දවාශව  “The Sunday Times” පුවාත් පශත් වාහර්තහවාක් 
පළ ශවා වාහ, ශම් අධයක්ෂ මණ්ඩලශේ  ඉ්සශ්ස  වුද කි හ. 
ඉ්සදි හශේ තමි්  හඩුශේ ිවටි  ශී පහල   හ  ශ ක් තමත් 
ශම් ට වම්බ්සධ ශවාලහ ඉ්සශ්ස. ශවා  ශමො වාහවාත් ශ ොවා 
එතශ ෝ්  වායහපහා   ා , ිලශ  ෂශ ්සම මත්පැ්ස අශලිල න්  
ගණ හවාක් තිශබ , -ඒ ිව ලුම වායහපහා  ටුතු   ා - 
පුීගලශ ක් නානහ තමත් අද ශම් ශත්  පිිපපනරුවා ිවරු  ා්ස  
ඉ්සශ්ස. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, ශත්  පිිපපනරුවාක් කි ්සශ්ස 
ශ් ිව පනසු ශද ක් ශ ොශවාත්. ලං හවාට ශත්  පිිපපනරුවාක් එ වාහ 
 ම් අපි  ැමතිත්.  මුත් ශත්  පිිපපනරුවා නද්ස  එ්සශ්ස ශත්  
පිිපපනරුවාක්වාත් දැක්ශක්  ැති වමහගමක්  ම්, ශත්  පිිපපනරුවාක් 
පිළිබඳවා අත් දැකීමක්වාත්  ැති  ණ්ඩහ මක්  ම් ඔවු්ස ශත්  
පිිපපනරුවාක් නද්සශ්ස ශ ොශනොමද? පසු ගි  දවාව  නිශ ෝ්ය 
ඇමතිු මහ කිේවාහ, "අපි ිව  ට 10ක් තැ්සපත්  ා්ස  ඉ් ලලහ 
තිශබ වාහ." කි හ. ආශ ෝ්  මණ්ඩලශේ ිව  ට 10ද, ලක්ෂ 740 
වා්සශ්ස? එතශ ොට ශම්  ශඩොලර් ියලි   3.8ක් ගැ   ථහ 
 ා්සශ්ස ශමො ක්ද? ලක්ෂ 740 ශද්සශ්ස ිව  ට 10  ශපොලි ට 
 ම් ශම් ආශ ෝ්   ශමො ක්ද කි හ ඔබ තමු්ස හ්සශව ලහ 
 ් ප හ  ාහ බල්ස . ශම් ාශට් ් තහවා ැවාත වාතහවාක් 
ශ ොමඟ  වා්ස   අපි ඉඩ ති ්සශ්ස  ැනැ. පිපවා වනති  ක් 
ග්ස  ඕ ෑ  ම් ඔබු ම්සලහ ගිහි් ලහ ඒ  ග්ස . පිපවා 
වනති  ක් අාශග  ශමො  තැ ද සුරුසු තැ  කි හ අවා ය 
 මාණ ක් ග්ස . මම ගරු ඇමතිු මහශග්ස  ැවාත ඉ් ලීමක් 
 ා වාහ.  

 වා ිලෂ   භහා ඇමතිවාා හ නැටි ට ආපු ඔබු මහ ශම් බරු 
දීශම්  ටුතත්ත පිළිබඳවා  ැවාත වාතහවාක් වල හ බල්ස , ගරු 
ඇමතිු මනි. නම්බ්සශතොට වාාහ  පිළිබඳවා ඔබු මහ වෘුනවා 
 මාණ ක් ගත්තහ.  මුත් ඔබු මහට අ ු රුවා ඒ  මාණ  අත් 

නිප්ස  ිවරු  වුණහ. වමනා ශවාලහවාට ඔබු මහට ශම්  ම්සරුවාත් අත් 
නිප්ස  ිවරු ශවාත්.  මුත් ාට ශවානුශවා්ස ඔබු මහ ඒ  ම්සරුවා 
ග්ස . මත්තල ුවවා්ස ශතොව, ශපොළ පමණක් ශ ොශවාත්, මත්තල 
ුවවා්ස ශතොව, ශපොශළ්ස එනහට ගි හට පව්ශව   ව, හ    ුවවා්ස 
ශතොව,ශපොශළ ත් පිපපහල   GVK කි   පහඩු ලබ  ඉ්සදි හනු 
වමහගම ට  බහා ශද්ස    වාහ කි   ප්රවාෘත්ති  අද පළ වා වාහ, 
ගරු ඇමතිු මනි. ශම්  හාණ  පිළිබඳවා මම ඔබු මහශේ 
අවාධහ   ශ ොමු  ා වාහ.  

පසු ගි   හලශේ 2018 වංවාර්ධ  වැලැව්ම  ටශත් රුපි ්  
ියලි   300ක් ිල දම්  ා, ශමගහශවාොට් 2.5  සූර්  බල ක්ති 
වායහපෘති ක්  ව, හ   ුවවා්ස ශතො ව,ශපොළට ශගශ ්ස  
ශ ෝ් හ  ා තිශබ වාහ. අද ඒ  අත්හිව,වාලහ තිශබ වාහ. එ  
අත්හිව,වාලහ පමණක් ශ ොශවාත්, Streamline Infrastructure කි   
වමහගම ට තනිවා ලබහ ශද්ස   ම්සරු  ා තිශබ වාහ  කි හ 
unsolicited proposal එ ක් දීලහ තිශබ වාහ. ශම් පිළිබඳවා 
ඔබු මහශේ අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස . දූෂණ, වාංචහ ගණ හවාක් 
ගැ  වඳන්ස වා වාහ.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම්සත්රීු මහ, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද    හල ක් 

තිශබ වාහ. 
 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මම  හදර් මව්තහ්ස ම්සත්රීු මහශේ ිල හඩි ු     හල  

ග්ස වාහ, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි. 

අවාවහ  වා ශ ්ස මම තවාත්  රුණක් ප්රවාහන  ඇමතිු මහශේ 

අවාධහ  ට ශ ොමු  ාවා වාහ. මහි්සද ාහ්පක්ෂ ිලපක්ෂ 

 හ  ු මහ ලංගම ශව වාශේ උවව් වීම් නහ ව්ථහ  මහරු වීම් 

පිළිබඳවා ප්ර ්  ක් ඇහුවාහ. අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහ 

ඊට  උත්තා ක් රු්ස හ.  මුත් ඒ උත්තාශේ වාැරැදි ගණ හවාක් 

තිණුණහ, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි. ිලශ  ෂශ ්සම මහි්සද 

ාහ්පක්ෂ මැතිු මහ අගමැතිවාා හ නැටි ට හිටපු දි  51  හලශේ,- 

 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි,- 
 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

අශ ෝක් අශබ්ිවංන ඇමතිු මනි, ඔබු මහ මශේ  ථහශවා්ස 

පව්ශව  උත්තා ශද්ස . ිලශ  ෂශ ්සම මහි්සද ාහ්පක්ෂ මැතිු මහ 

අගමැතිවාා හ නැටි ට හිටපු දි  51  හලශේ SLTB එශක් පත්වීම් 

200 ට වාැඩි වංතයහවාක් ලබහ රු්ස හ කි හ කිේවාහ.  මූලහව හරූඪ 

ගරු ම්සත්රීු මි නි, SLTB එ ට පත්වීම් 24ක් ලබහ දීලහ 

තිශබ වාහ. ඊට අදහළ ශ් ත  මම ශම් අවාව්ථහශේදී සභා ත* 

 ා වාහ.  

SLTB එ ට පත්වීම් 200ක් ලබහ දීපු  හල ක් තිණුශණ්  ැනැ. 

ිලශ  ෂශ ්සම පිිපවක් ත ු ිප්ස ඉවාත්  ා,- 

2067 2068 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම්සත්රීු මහ, ඔබු මහ ට ඒ ිල හඩි නතාත් එ ු   ා 

තිශබ වාහ. ඒ අනුවා ඔබු මහ දැ්ස ිල හඩි 15ක්  ථහ  ා අවාවහ ත්. 
 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

නිම්  ලහ්සවහ ම්සත්රීු මහශේ ශේලහවා තිණුණහ.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශනොඳත්.  
 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, එදහ දවාශව  තවාත් 
ශචෝද හවාක්  ළහ. අශු ආණ්ඩුශවා්ස ඉවාත්  ාපු පී.පී. පීිපව් කි හ 
පුීගලශ ක් හිටි හ. එු මහ ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ 
ප්රධහ  මහ වා වම්පත්  ළම හ රු නැටි ට  ටුතු   ළහ. 
මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, එු මහ ඉවාත්  ශළ   ැනැ. එු මහ 
ඉ් ලහ අව්වීශම් ලිපි ක් ලබහ දීලහ තිශබ වාහ. එු මහ ශ්රී ලංගම 
වභහපති ාමහ්  ිවිපවාර්ධ  මැතිු මහට 2018.09.14 වාැනි දහ ලිපි ක් 
 වාහ තිශබ වාහ. එු මහ ශව වාශ ්ස ිල්රහම  ්ස ට ආව්ස  නිවහ, 
ශව වාශ ්ස ිල්රහම ගැනීම වඳනහ ඉ් ලහ අව්වීශම් ලිපි  ලබහ දී 

තිශබ වාහ. එම ලිපි  මම සභා ත*  ා වාහ. 

ශම් ාශට් වාෘත් ම  වමිතිවාලට අදහළ  වායවාව්ථහශේ තිශබ වාහ, 
ිල   ශන තූ්ස මත නැා ව්ථහ  මහරු කිරීම් ශ ො ළ ුතු  පිිපව 
ගැ . එ ට වාෘත් ම  වමිතිවාල වභහපති, ශ්  ම්, භහණ්ඩහගහිප  
   ත ු රු දා්ස ්ස අ ත් ශවා වාහ.  මුත් අද වා ිලට ශ්රී ලං හ 
ශපොරු්  ප්රවාහන  ශව වා  වමිතිශේ වභහපති, ශ්  ම්, 
භහණ්ඩහගහිප  ඇු ළු ිල හල පිිපව ට -ටී.ආර්.ටී. ශම්සඩිව ්ඇු ළු 
 ණ්ඩහ ම ට,- ව්ථහ  මහරුවීම් ලබහ දී තිශබ වාහ, මූලහව හරූඪ 
ගරු ම්සත්රීු මි නි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, දැ්ස ඔබු මහශේ  ථහවා අවාව්ස  ා්ස . 
ගරු නිම්  ලහ්සවහ ම්සත්රීු මහශේ  හල ත් ඔබු මහ අාශග  
තිශබ්සශ්ස. 

 

 ු කංචන විකේකසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මම  ථහවා අවාව්ස  ා වාහ, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි. 
මට අවාවහ  වා ශ ්ස තවා එ  ිල හඩි ක් ලබහ ශද්ස .  

අපි පසුගි   හලශේ දිගි්ස දිගටම ශචෝද හ  ළහ, උවව්වීම් නහ 
ව්ථහ  මහරුවීම් ලබහ දීම පිළිබඳවා. ගරු ඇමතිු මහශේ 
වභහපතිවාා හ වා ශ ්ස අද  ටුතු   ා්සශ්ස උපහලි මහාිවංන 
මැතිු මහ. එු මහත් ලිපි ක් එවාහ තිශබ වාහ, ශ ොට්සහව නහ අං  
ප්රධහනී්ස මින්ස, "පසුගි  මහව කිහිප  ශ්රී ලංගම ශව වා ත්්ස නට 
උවව්වීම් පිිප ැමීශම්දී මුද්  ලබහ ගනිමි්ස එම පත්වීම් ලබහ දී ඇති 
බවාට මහශේ ගරු අමහතයු මහ ශවාතද, මහ ශවාතද වාහර්තහ වී ඇත" 
කි ලහ. එශලව අක්රමි තහ ිවරු වී ඇත් ම් ඒ වම්බ්සධවා පරීක්ෂණ 
 ා්ස  කි ලහ එු මහ ලිපි ක්  වාහ තිශබ වාහ. මම ඒ ලිපි ත් 

සභා ත*  ා වාහ. ඒවාහ වම්බ්සධවා අපි පිළිු රු බලහශපොශාොත්ු  
ශවා වාහ. 

අවාවහ  වා ශ ්ස අශු ගරු වහගල ඇමතිු මහටත්, අර්ුන  

ඇමතිු මහටත් නිවාැාදි  ම්සරු අාශග  නම්බ්සශතොට වාාහ ත්, 

මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළත් ශම් ාශට්  හිල  ශක්්සද්රව්ථහ  ක් 

නහ ුවවා්ස ශව වාහ  ලහප ක් ශලව  ක්තිමත් කිරීමට අවා ය 

 ක්ති  ලැශබ්වාහ කි හ අපි ප්රහර්ථ හ  ා වාහ. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශනොම ව්ු තිත්.  
 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 

නැඟී සටිකේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය ඇමතිු මහ. 
 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, ගරු ම්සත්රීු මහ මට 
ප්ර ්  ක් ශ ොමු  ළහ. එදහ, හිටපු ් හධිපතිු මහ අනපු ප්ර ්  ටත් 
මම උත්තා රු්ස හ. පීිපව් කි   මනත්ම හ ශපෞීගලි  ශන ු වාක් 
මත ඉ් ලහ අව්වීශම් ලිපි  භහා රු්ස ත්, එු මහ ඔක්ශතෝබර් මහව  
වා ිලටත් ඒ ව්ථහ ශේ ශව වා   ාමි්ස ිවටි හ. ඒ අවාව්ථහශේදී 
එතැ ට පැමිණි ඒ වාෘත් ම  වමිති  හ   ්ස ඔහුවා බශල්ස අත්්ස 
 ාලහ  හ්සතහවාක් එම ත ු ාට පත්  ාලහ, ඒ  හ්සතහවා නානහ 
තමත් පත්වීම් ලිපි ගැහුශේ. එශව  පත්වීම් ලිපි ගැහුවාහ ිලතාක් 
ශ ොශවාත්, පත්වීමට අමතාවා ශවා ත් ව්ථහ වාලට බශල්ස - 
[බහධහ කිරීමක්] ඒ ලිපි  වභහගත  ා්ස   නැ්සවහේගත  ා්ස . 
බශල්ස එම  ව්ථහ වාලට ගිහි්ස ිල හල ප්රමහණ ක් ිවටි හ.  ැවාත 
අපට බල  ලැණුණු පසුවා අපි ඒ ිව ් ලම අත්්ස  ළහ. මම ඒ  
වාගකීශම්ස කි  වාහ. මම ඒ ගැ  එදහ පහර්ලිශම්ු ශේදීත් කිේවාහ. 
ඒ  තමත් වුශණ්.  

ඊළඟට, උවව්වීම් පිළිබඳවාත් කි ්ස  ඕ ෑ. අපි දැ්ස  ම්සරු 
 ාලහ තිශබ වාහ, වාවා 10 ට වාැඩි  හල ක් තිව්ශව  උවව්වීම් 
ශ ොලැණුණු ිව ලු ශද හටම පක්ෂ ශේද කි්ස ශතොාවා උවව්වීම් 
ලබහ ශද්ස . නැබැත්, වාවා 20ක් තිව්ශව  උවව්වීම් ශ ොලබපු 
ශ ොටවකුණාත් හිටි හ. ඒ අ  වම්බ්සධවා තමත් අපි ඔ  වාැඩ 
පිළිශවාළ ව ව්  ශළ . ශ ශව  ශවාතත් ඉදිිපශේදී  ම්කිිව ක්රමවාත් 
වාැඩ පිළිශවාළක් ව ව්  ාලහ ිව ලු ශද හට අවා ය උවව්වීම් ලබහ 
ශද්ස  අපි  ටුතු   ා වාහ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශනොම ව්ු තිත්. 

මීළඟට, ගරු නි හ්සත මුු ශනට්ටිගමශේ ම්සත්රීු මහ. 

 

[අ.භහ.4.54] 
 

 ු නිශ්ාන්ත මුතුකහඨාටි මකග් මහතා 
(மொண்புமிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகமமக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, මූලහව ශ ්ස මට ලැණුණු 

අවාවා  අනුවා වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  අමහතයහං   පිළිබඳවාත්, 

ප්රවාහන  අමහතයහං   පිළිබඳවාත් වාච  කිහිප ක් ප්ර හ   ා්ස  

2069 2070 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මම බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. වාර්තමහ  ප්රවාහන  ඇමතිු මහ 

වාාහ  අමහතය ුරා  දාීදී, මට එහි නිශ ෝ්ය අමහතය ුරා  

දා්ස  අවාව්ථහවා ලැණුණහ. මහි්සද වමාිවංන මැතිු මහ වාාහ  

අමහතය ුරා  දාීදී, ඒ අ  එක්  එක්ශවා්ස  මට අවාව්ථහවා 

ලැණුණහ. ඒ  හල සීමහවා සු්සදා  ැනැ. නම්බ්සශතොට වාාහ  ශබ්ාහ 

ග්ස  එු ම්සලහට ිල හල වට ක් ශද්ස  වුණහ. ඒ  ජීිලත ත්, 

මාණ ත් අතා වට ක් වාහශේත් අපි දැක්ශක්. එළිශේ එච්චා 

උණුසුම් තත්ත්වා ක් ඇති වුශණ්  ැතත්, අභය්සතා  උණුසුම් 

ශවාච්ච  හාණ ක්, ඒ . ශමො  හිතකි්සවාත් නම්බ්සශතොට වාාහ  

චත් හ මර්ච්සට් ශනෝ් ඩිංේව් වමහගමට ලබහ ශද්ස  ම ශේ  ම් 

බලහශපොශාොත්ු වාක් තිණුශණ්  ැනැ.  මුත් ඒ  ිවීධ වුණහ. ඒ 

පිළිබඳවා අශු   ගහව,වා මම ශම් අවාව්ථහශේ ප්ර හ   ා වාහ.  

අද ශ ොළස වාාහ  බනලුම් ශමනුතම්වාල ිව  ට 15.6  
වාර්ධ  ක් ළඟහ  ාශග , ශමශනුතම් වහර්ථ  ශලව ඉව,  ා  
ආ ත  ක් බවාට පත් ශවාලහ තිශබ වාහ. වාාහ  අධි හිප  
පුීගලි  ආශ ෝ්  වඳනහ JCT, SAGT and CICT පර් ්සත 
වමඟ ඒ හබීධ  අවාශබෝධතහ ගිිලසුමක් අත්ව්ස  ාශග , 
එ මුු වා එම  ටුතු   ාශග   හශම් ප්රතිලල ක් නැටි ට ශම් 
් ග්රනණ  ලබහශග  තිශබ වාහ.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, ශවාළඳ  හිල  ශ්  ම් 
 හර් හල  නහ ශ්රී ලං හ  ැේ වමහගශම් ශව වා  අපි අග   ා්ස  
ඕ ෑ. ශ්රී ලං හ  ැේ වමහගම කි ්සශ්ස, එ ම  ැවාක්වාත්  ැු වා 
ලහභ ලබපු ආ ත  ක්. අද ශ්රී ලං හ  ැේ වමහගමට,  ැේ ශද ක් 
තිශබ වාහ. ඒ  ැේ ශද  ම හ  ළම හ හරීත්වා කි්ස ශ ොදහශග  
එම  ටුතු  වහර්ථ  කිරීමට ග්ස හ උත්වහන ට අශු වු ට පළ 
 ා වාහ. ශවාළඳ  හිල  ශ්  ම්  හර් හල බලපත්ර නිකුණාත් කිරීම 
ිලශ  ෂ  හාණ ක් ිලධි ට වල හ ඒ  ටුතු  වහර්ථ වා ඉව, 
 ා වාහ. ඒ පිළිබඳවා අධයක්ෂ ් ාහ් ු මහ ඇු ළු  ණ්ඩහ මට 
අපි ව්ු තිවා්සත ශවා්ස  ඕ ෑ.  

ගරු අමහතයු මනි, ගහලු වාාහ  වංචහා  වාාහ ක් ශලව 
වංවාර්ධ   කිරීම, ගහලු ශ ොව,වා වංවාර්ධ   කිරීම නහ රූමව්වල 
 ඳු පහමුල මුහුරු  මා  වංවාර්ධ   කි   ශම්  හාණහවාලදී 
ඔබු මහට ශද්ස  පුළුවා්ස ිව ලු වනහ  අපි ලබහ ශද වාහ. ගහලු 
ශ ොව,වාත්, ගහලු වාාහ ත්, ගහලු මුහුරු  මා ත්, රූමව්වල  ඳු පහමුල 
මුහුරු  මා ත් වංවාර්ධ    ා වංචහා  ක්ශෂ ත්ර ට දහ  ත්වා ක් 
ලබහ ශද්ස  ඕ ෑ. ශම  අවුරුරු 10ක් ිලතා ප්රමහද වුණු 
වායහපෘති ක්. JICA ආධහා  ටශත් මිලි   400 ගණ ක් ිල දම් 
 ාලහ නදපු වැලසුම. ගරු ඇමතිු මනි, එම වායහපෘති  තවාම පට්ස 
ගත් තැ ම තිශබ  බවා ඔබු මහ දකි්ස  ඇති. ඔබු මහශේ 
අවාධහ  ට මහ එ  ලක්  ා වාහ. 

අතිගරු ් හධිපතිු මහ ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිපශේ 38 වා  
වංවාත්වා  වමා  ශවාලහශේ, වාාහ  පිප්රශේ පැවාැති උත්වවා ට 
ගිහි් ලහ ප්ර හ   ශළ , " ැ ශඟ හිා පර් ්සත  කිිවම ශන ු වාක් 
මත ශපෞීගලි  ආශ ෝ් ත්්සට පවාාහ ශද්සශ්ස  ැනැ" කි ලහ. 
අනිවාහර් ශ ්ස වාාහ  අධි හිප  මින්ස එ  ඉව,  ා වාහ කි ලහ 
එු මහ ශපොශාෝසරුවාක් රු්ස හ. එ  අතිගරු ් හධිපතිු මහටත් මහ 
ිවහිපත්  ා වාහ; ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහටත් ිවහිපත්  ා වාහ. 
ඒ, ශ ොළස වාාහශේ, නදවාත. වාාහශේ ිව ලු ශව වා ත්්සශේ වන 
ශ ොළස ් තහවාශේ බලහශපොශාොත්ු වා, අධි හිප  වු වා තබහ 
ගැනීමත්. ශම   ණ ක් අාශග  ශනෝ වාාහ  අධි හිපශේ මුදලි්ස 
ශනෝ ඉව,  ා්ස . ඒ වඳනහ ඔබු මහට  ක්ති  නහ ජධර්  
ලැශබ්වාහ කි හ මම ප්රහර්ථ හ  ා වාහ. 

ත්රිකුණාණහමල වාාහශ ්ස තවා ආදහ ම් ග්ස  පුළුවා්ස. ඒ වාාහ  
දිුතණු  ා්ස  ඔබු මහශේ මැදිනත් වීම අවා ය වා වාහ. 
නම්බ්සශතොට වාාහ  අපි බලහශපොශාොත්ු  වුණ තාම් වහර්ථ  
පි වාා  තවාම  ැනැ. ඒ වම්බ්සධවා ඔබු මහශේ අවාධහ  ට ලක් 
 ා වාහ. ගහලු වාාහශේ  ටුතු  තවාම වහර්ථ   ැනැ. ඒ ගැ ත් 

ඔබු මහශේ අවාධහ  ට ලක්  ා වාහ. ගරු ඇමතිු මනි, වාාහ  
ක්ශෂ ත්ර   ්සවා්ස  ඔබු මහට නැකි හවා නහ  ක්ති  ලැශබ්වාහ 
කි හ මහ ප්රහර්ථ හ  ා වාහ. 

ගරු ප්රවාහන  අමහතයු මනි, පසුගි   හල සීමහවා ු ළ ාශට් බව ්
දිේවාහ. නැබැත්, ඒ බව් දිේශේ බවව්ාලට ඕ ෑ ිලධි ටත්. ශ ොළස 
ඉඳලහ පිට පළහත්වාලට බව ් රුවා වාහ; ශමො  ිලධි ට රුවා වාහ ද 
කි ලහ හිතහ ග්ස ම බැනැ. ඒ බව්වාල එ  එ   ම් ගනලහ, එ  
එ  ශේලහවා්සවාලට ශ ොළඹි්ස පට්ස ග්ස වාහ;  ැවාත ශ ොළසට 
එ වාහ.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවාත් ිල හ ඩි ශද    හල ක් 

තිශබ වාහ. 
 

 ු නිශ්ාන්ත මුතුකහඨාටි මකග් මහතා 
(மொண்புமிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகமமக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
ශනොඳත්, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි. මම ද්ස හ ිලධි ට 

දකුණාණු පළහශත් ිලතාත් ශපෞීගලි  වන ශ්රී ලංගම නවු්   හල 

වටන ක් අනුවා, නිවාැාදි  හල වටන ක් අනුවා වහර්ථ  බව් ාථ 

ධහවා  ක් ිවීධ වා්සශ්ස. ගරු අමහතයු මනි, අ්ස  ඒ නවු්   හල 

වටන  බව් හහිා පළහත ඇු ළු අශ කුණාත් පළහත්වාලටත් ලබහ 

ශද්ස   කි    හාණ  මම ිවහිපත්  ා වාහ. බීශීගමට 

ආව්ස ම ඩිශපෝවා වා  උඩුගම ඩිශපෝවා ගත්තහම පසුගි   හල 

සීමහවා ු ළ -පසුගි  මහව ශද  ු ළ-  ශව වා  ්ස 42ත් හිටිශේ. ඒ 

ශව වා  ්ස 42ම promotions ගත්තහ. ඊට පව්ශව  බව් රුවා්ස  

 වුරුවාත්  ැනැ, ඔක්ශ ෝම ශව වා  ්ස promotions අාශග . ඒ 

ිලව්තා මම ඔබු මහට ලබහ ශද්ස ම්. එවාැනි තත්ත්වා ්සවාලට 

වාෘත් ම  වමිති මැදිනත් ශවාලහ තමත් ක්රි හ  ා තිශබ්සශ්ස. ඒ 

වම්බ්සධවාත් ඔබු මහශේ අවාධහ  ට ලක්  ා  ශලව මහ ඉ් ලහ 

ිවටි වාහ. ගරු ඇමතිු මනි, ගහ් ල ඇු ළු ඩිශපෝ කිහිප   බව් ාථ 

තිශබ වාහ.  මුත්, ිප ැරුා්ස  ැනැ, ශ ෝසශදොව්තාවාරු  ැනැ. 

ශම් ත් ප්ර ්  ක්. ශම්   ගැටලු වම්බ්සධවා ඔබු මහ  ඩි මි්ස 

අවාධහ   ශ ොමු  ා ඒවාහට ිලවඳුම් ලබහ ශදත් කි   ිල ්වාහව  

පළ  ාමි්ස, ප්රවාහන   ක්ශෂ ත්ර   ක්තිමත්  ා්ස  ඔබට 

නැකි හවා ලැශබ්වාහත් ප්රහර්ථ හ  ා වාහ.   

ගරු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මනි, වාාහ  අමහතයහං   ශම් 

   ිලධි   ම් ශබොශනොම භ හ  ත්. වාාහ  තවාත් ලව්ව  ිලධි ට 

වැලසුම්  ාශග , වාාහ  ශගොඩදහග්ස  අලුත් ඇමතිු මහට 

 ක්ති  ලැශබ්වාහත් කි හ සුභ පත වාහ. වාාහ  පිළිබඳ ාශට් 

් තහවා බල්සශ්ස වාැාදි ශ ෝණශ ්ස. ඒ  නිවාැාදි 

ශ ෝණශ ්ස බල්ස  ඔබු මහශේ මැදිනත්වීම ලබහ ශද්ස   

කි මි්ස මම වමුග්ස වාහ. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබශනොම ව්ු තිත්.  

ඊළඟට, ගරු ඉාහ්ස ිලක්රමාත්  ාහ්ය ඇමතිු මහ. 

[අ.භහ. 5.04] 
 

 ු ඉරාන් විරමරත්න මහතා (මුදල් රාජය අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ශබොශනොම ව්ු තිත් මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි. අද 

ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්සශව වාහ අමහතයහං ශේ නහ වාාහ  නහ  හිල  

 ටුතු  වන දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං ශේ වාැ  ශීර්ෂ 

2071 2072 



පහර්ලිශම්්සු වා 

වම්බ්සධ ිලවාහද ට  රුණු එ ු   ා්ස  ලැබීම මම අග  ශ ොට 

වල  වාහ. මට ප්රථමශ ්ස  ථහ  ාපු ම්සත්රී ශ ශ ක් වඳන්ස 

 ළහ, "නම්බ්සශතොට වාාහශේ වාටි හ ම දැ්ස ශත්ිපලහ තිශබ වාහ" 

කි ලහ. ඇත්තටම අපි  ් ප හ  ාලහ බැලුශවාොත් ශම් වාාහශේ 

වාටි හ ම ශ ොශවාත්, ශමතැ   ා්ස  තිණුශණ් වම්පූර්ණශ ්සම 

ශවා ත් ශද ක්. ආශ ෝ්   දිනහ බල ශ ොට ආශ ෝ්   දිනහ 

බල්ස  ඕ ෑ ඒ ප්රහේධ  ට ලැශබ  ප්රතිලහභ  අනුවාත්, ඒ 

වාහශේම ආ ර්ක    ක්තිමත් ශවා්සශ්ස ශ ොශනොමද කි   

 හාණ ත් අනුවාත්.  මුත් ශම් ආශ ෝ්   ා ශ ොට එවාැනි 

වැලකි් ලක් තිියලහ  ැනැ. ඇත්තටම මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ 

ගත්ශතොත්, අද අපට ශ ොශ කුණාත් ගැටලු නහ ප්ර ්  තිශබ වාහ. 

ශමො ද, ආශ ෝ්  ්ස  ාලහ තිශබ වාහ. හුඟහක් අ  හිත වාහ, 

ශම්වාහ හුඟහක් ශනොඳ ආශ ෝ්  කි ලහ.  මුත් ඇත්තටම ශනොඳ 

ආශ ෝ්  ශ ොශවාත්. අපි  ් ප හ  ාලහ බැ ලුශවාොත්, අධිශේගී 

මහර්ග නැරුවාහ; වාහන   ැනැ. නම්බ්සශතොට ක්රීඩහංග  නැරුවාහ; 

cricket match එ ක්වාත්  ැනැ. වම්ම්සත්රණ  හලහ නැරුවාහ; 

වම්ම්සත්රණ ක්වාත්  ැනැ. ශම්ස  ශම් ත් ඇත්ත  ථහවා.  

ඒ වාහශේම මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ නැරුවාහ, ුවවා්ස  හ  ක් 

දවාව ට බව්වවාහ ග්ස ට බැනැ. වාාහ  නදලහ තිශබ වාහ. අපි දැ්ස 

වාෑ ම්  ා වාහ වාාහ ට  ැේ ශග්සවා්ස . ආශ ෝ්   ගැ   ථහ 

 ා  ශ ොට අපි ආශ ෝ් ශේ ප්රතිලහභ ගැ ත්  ථහ  ා්ස ට 

ඕ ෑ. මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ගැ   ථහ  ළහ.  මුත්, 

 ව, හ   ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ගැ   ථහ  ශළ   ැනැ. ඇත්තටම 

ාට ගැ  හිත්ස ට ඕ ෑ. ගම ගැ  ිලතාක් හිතලහ මදි. මුළු ාටම 

අශු ගම කි ලහ අපි හිත්ස  ඕ ෑ, ිලශ  ෂශ ්සම ිල හල 

ආශ ෝ්   ා  ශ ොට. ඇත්තටම  ව, හ  ට ශදවා  ුවවා්ස 

පථ  ගැ  වහ ච්කහවාක් තිණුශණ්  ැනැ. ඇත්තටම අශු ිල හලම 

්හතය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළට ශදවා  ුවවා්ස පථ ක් නද්ස ටත් 

තිණුශණ්.  ඒ ගැ  වහ ච්කහවාක් තිණුශණ්  ැනැ. අද වා  ිලට අනව ්

 හ හ ිව  ට 80 ට කිට්ව, ප්රමහණ ක් එ වාහ. දවාව ට අනව ්

 හ හ 185ක් ඉනළට   වාහ, පනළට බහි වාහ. වංචහා  ්ස වාැඩි 

ශවාලහ තිශබ වාහ.  මුත්, ශදවා  ුවවා්ස පථ ක්  ැනැ. ඒ  ගැ  

වහ ච්කහවාක්වාත් තිණුශණ්  ැනැ. ඉති්ස ශම් වාහශේ ශීවා්  ශවාලහ 

තිශබ වාහ. 

කුණා කා   ර්මහ්සත හලහ නද්සශ්ස  ැනැ. කුණා කාක් තිශබ  

තැ   බල්සශ්ස වාැේ ප්රතිවංව් ාණ   ා්සශ්ස ශ ොශනොමද 

කි ලහත්.  ගා   කුණා කාක් නද්සශ්ස  ැනැ.  ර්මහ්සත හලහ, 

නිවාහව වන ඒවාහට සුරුසු  ටිතල පනසු ම් තමත්  ගා   

නද්සශ්ස. ආශ ෝ්   ගැ  හිත  ශ ොට මුළු ාටම ගැ  හිතලහ 

තමත්  ා්ස ට ඕ ෑ.  

ඊළඟට, අශු පක්ෂ  ගැ   ථහ  ාලහ, පක්ෂ   ා  ශීවා්  

ගැ  අපි නිප ටම ද්සශ්ස  ැනැ කි ලහ ශප්සවා්ස  නැරුවාහ. ශම් 

ාශට් ආර්ක   ිලවාෘත  ශළ , එක්වත් ්හති  පක්ෂ ත්. ශඩං 

ිව හඕපිං චී ශේ ආර්ක   ිලවාෘත  ා්ස  ප්රථමශ ්ස  ව, හ   

ශවාශළඳ  ලහප  බල්ස ත් නිලධහිප්ස එේශේ. ඒ  බලලහ තමත් 

චී ශේ නිදනව් ශවාශළඳ  ලහප ආාම්භ  ශළ . ඒ ිලධි ට අපට 

ිල හල ඉතිනහව ක් තිශබ වාහ.  

ශමොාව,වා ිල ්වාිලදයහලශේ අම්  කුණාමහාශේ මනහචහර් ු මහ 

කි  වාහ, "අධි ශේගී මහර්ග හුඟක් නදලහ තිශබ වාහ.  මුත්,  ගා  

ඇු ළට ආවාහට පව්ශව   ්ස  පුළුවා්ස ධහවා  ශේග  පැ ට 

කිශලෝමීටර් 10ත්" කි ලහ. ශපොශනොවත් ාටවාල  ථහ  ා්සශ්ස 

ප්රවාහන   ගැ ත්. රුුපත් ාටවා් වාල  ථහ  ා්සශ්ස වාහන  

ගැ ත්. ශම්  තමත් තිශබ  ශවා ව. අපි ප්රවාහන   ගැ   ථහ 

 ා්සශ්ස  ැනැ. ශපොරු ප්රවාහන   ගැ   ථහ  ා්සශ්ස  ැනැ. 

අපට නුවාා ඉඳලහ ශ ොළස රැකි හවාට ඇිල් ලහ ආශ ත් නුවාා 

 ්ස  වුශණොත්  ්ස  වන එ්ස  දවාව ට පැ  8ක්   වාහ. 

 මුත්, සීඝ්රගහමී රුම්ිපශ ්ස ආශවාොත් ගත ශවා්සශ්ස පැ  2ත්, 

ිල හඩි 15ත්. මමත් ශම් ළඟදි ඒ රුම්ිපශ ්ස ආවාහ. පැ  2ත්, ිල හඩි 

15ත් ගිශේ. එතශ ොට අපට පැ  නතානමහාකි්ස ඇිල් ලහ  ්ස  

පුළුවා්ස. අපි ශපොරු ප්රවාහන   දිුතණු  ශළොත්, රුම්ිප  මහර්ග  

දිුතණු  ශළොත් පැ ත් ිල හඩි 15 ට අඩු  ාලහ පැ  අටක්    

එ , පැ  ශද නමහශා්ස  ්ස  එ්ස  පුළුවා්ස. ඒ ට තමත් අපි 

ආශ ෝ්    ා්ස  ඕ ෑ. වමනා ශවාලහවාට අාලි  ගන 

ම්සදිාශේ රැව්වීම් අවාව්ස ශවාලහ මම ශ ොුපඤ්ඤවීදි ට 

ගිහි් ලහ රුම්ිපශේ  ැඟලහ ශමොාව,වාට   වාහ. ඒ ශවාලහවාට වාහනශ්ස 

ගිශ ොත් පැ  එ නමහාක්, ශද ක්   වාහ.  මුත්, රුම්ිපශ ්ස 

ිල හඩි 25්ස ඒ ගම   ්ස  පුළුවා්ස. ඒ නිවහ ශපොරු ප්රවාහන  ට 

තමත් අපි ආශ ෝ්    ා්ස ට ඕ ෑ.  

අශු ා්  රුම්ිප  මහර්ග දිුතණු  ා්ස  රුපි ්  ශ ෝටි 

එක්දනව් ු ්සිව  පණනක් ශවා්ස  ාලහ තිශබ වාහ. ශ ොළස අවාට 

තිශබ  රුම්ිප  මහර්ගත්, මහතා ඉඳලහ  තාගමට තිශබ  රුම්ිප  

මහර්ග ත් දිුතණු  ා්ස  ශම් අ  වාැශ ්ස මුද්  ශවා්ස  ා 

තිශබ වාහ.  

ඊට අමතාවා, අපි වනීපහාක්ෂ  පනසු ම්වාලට මුද්  ශවා්ස 

 ාලහ තිශබ වාහ. නම්බ්සශතොට වම්ම්සත්රණ  හලහ නැරුවාහ; 

ක්රීඩහංගණ නැරුවාහ; අධි ශේගී මහර්ග නැරුවාහ; ුවවා්ස ශතොව,ශපොළවා්  

නැරුවාහ; වාාහ ්ස නැරුවාහ. මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි,  මුත්, 

මුද්  ඇමතිු මහ අ  වාැ   ථහවා ඉදිිපපත්  ාමි්ස කි   ු රු 

අපට අමත  වුණහ, නම්බ්සශතොටම වාැිවකිළි ක්  ැති පවු්  

පනශළොව්දනවක් හිටි හ කි   එ . ශම් ාශට් වාැිවකිළි ක්  ැති 

පවු්  ශදලක්ෂ ිලිවදනවක් ඉ්ස වාහ. අපට ඒ අ වා අමත  වුණහ. 

ඒ නිවහ ශම් අ  වාැශ ්ස ඒ ශවානුශවා්ස අපි ශ ෝටි ිව  ක් ශවා්ස 

 ාලහ තිශබ වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම ශම් අ  වාැශ ්ස ශපොරු 

ප්රවාහන  ට වම්බ්සධ වනීපහාක්ෂ   ටුතු  දිුතණු  ා්ස  මුද්  

ශවා්ස  ා තිශබ වාහ. රුම්ිප  ශපොළවා්  ගත්ශතොත්, ඒවාහශේ 

වාැිවකිළි  ට  හ්සතහවා ට  ම්  ්ස ම බැනැ. අපි අර්ුන  

ාණු ංග ඇමතිු මහ එක් ත්, ාහ්ය අමහතය අ ශ ෝක් අශබ්ිවංන 

මැතිු මහ එක් ත් ඒවාහ දිුතණු කිරීම ගැ   ථහ  ළහ. 

පසුගි  වතිශේ මට ලැණුණු වාහර්තහවා  තිණුණහ, ශම් ාශට් 

ප්රධහ  රුම්ිප  ශපොළවා්  35ක් තිශබ වාහ කි ලහ. ඒ නැම එ ටම 

අපි   වී  වාැිවකිළි පීධති නදලහ ශද වාහ. හුඟක් ශවාලහවාට ව් ලි 

තිශබ  මිනිව්සු  ඔක්ශ ෝම  වී  පනසු ම් නදහ ග්ස වාහ.  ැති 

බැිප මිනිව්සු ගැ   ථහ  ා  ශ ොට අපි හිත්සශ්ස, 1970 ශනෝ 

1980 තිණුණු ඒවාහ නද්ස  පුළුවා්ස කි ලහ. එශනම ශ ොශවාත් 

ඇමතිු මනි,  වී තම වාැිවකිළි පීධති තමත් ඒ ව්ථහ වාලත් 

නද්ස  ඕ ෑ.  

 ඩිශපෝ ගැ   ථහ  ශළොත්, මට ආාංචි නැටි ට ඩිශපෝ 61ක් 

තිශබ වාහ. ශම් ඩිශපෝ 61 වඳනහම වනීපහාක්ෂ  පනසු ම් 

නද්ස ට අවා යමත්. රුම්ිප  දිුතණු  ා වාහ වාහශේම  බව ්

ශව වාහවාත් දිුතණු  ා්ස ට ඕ ෑ. මම ද්ස වාහ ් හධිපතිු මහ   

නුවාා ප්රශී ශේදී,- 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිු මහට තවා ිල හඩි ශද    හල ක් තිශබ වාහ. 

2073 2074 

[ගරු ඉාහ්ස ිලක්රමාත්  මනතහ] 



2019  මහර්ු   25 

 ු ඉරාන් විරමරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශනොඳත්.  

් හධිපතිු මහ මනනුවාා ප්රශී ශේ "වනවා" කි ලහ ශපොඩි 

pilot project එ ක්  ාලහ තිශබ වාහ. අපි දැ්ස පහා දිනහ 

බැලුශවාොත්, පහශර්    ශ ොට ශලොකුණා අවාදහ මක් තිශබ වාහ. 

අශ ක්  ැවාු ම් ශපොශළ්ස මගිශ ක් දහග්ස  එ  බව් එ ක් තවා 

බව් එ ක් එක්  තාග  ා වාහ. ඒ නිවහ හුඟක් ශවාලහවාට ිප  

අ ු රු ශවා වාහ; ජීිලත  ැති ශවා වාහ. ඒ වාහශේ ශලොකුණා 

 ලබල ක් ඇති ශවාලහ තිශබ වාහ. ඒ නිවහ ගම්ස  ා  අ ට 

පනසුවාක්  ැනැ. ශම් 'වනවා' ක්රමශ ්ස  ා්සශ්ස ශම් ඔක්ශ ෝම 

අ  නවු්   ාශග  -ලංගමත් නවු්   ාශග  ශවා්ස  පුළුවා්ස, 

ා් ත් නවු්  ශවා්ස  පුළුවා්ස, ශපෞීගලි  අං  ත් නවු්  ශවා්ස  

පුළුවා්ස- GPS තහක්ෂණ  භහිලත  ාලහ,  හලවටන්ස නදලහ, 

 ලට ශවාලහවාට ගම ක්  ්ස  නැකිවා  ආ හා ට ඒ වාැඩ 

පිළිශවාළ ක්රි හත්ම  කිරීමටත්. Mobile app එ ක් තිශබ වාහ  ම්, 

මශේ mobile phone එශ ්ස මට දැ ග්ස ට පුළුවා්ස නිප ට 

කී ටද ඒ බව් එ  මම ිවටි  තැ ට එ්සශ්ස,  ඊළඟ බව් එ  

එ්සශ්ස කී ටද කි ලහ. ඒ  pilot project එ ක් නැටි ට  ාලහ, 

ඒශක් අඩු පහඩු දැ්ස දැ ශග  තිශබ වාහ. ශම් 'වනවා' අදනව 

බව් හහිා පළහත ු ළ වායහුත  ා්ස  අවා යත්. එමින්ස 

ශපෞීගලි  අං ශේ බව් ාථ ශව වා  ්සශේ රැකි හ සුාක්ෂිතතහවා 

තනවුරු ශවා වාහ. අද ශපෞීගලි   බව්වාල වාැඩ  ා  අ ට EPF, 

ETF වාැනි ශීවා්   ැනැ.   අපට ශම් නානහ ඒවාහ තනවුරු  ා්ස  

පුළුවා්ස. දැ්ස ඒ අ ට තාග  ා්ස  අවා ය  ැනැ. ශම් බව්වාලට 

ශගවීම  ා්සශ්ස රුවා  කිශලෝමීටර් ගණ  අනුවාත්. ක්රමශේද  ට 

අනුවාත් ඒ  ිවරු ශවා්සශ්ස. මධයම නහ බව් හහිා පළහත් ු ළ ශපා 

ශගවුම්  හේපත් ක්රම ක් නඳු්සවාහ දීලහ, GPS තහක්ෂණ  

ශ ොදහගනිමි්ස, ඊළඟ බව් ාථ  නහ බව් ාථ  හලවටන්ස පිළිබඳවා 

ශතොාු රු බව් මගී්ස ශවාත ්ංගම උපහංග ක් - mobile app - 

මින්ස ඉදිිපශේදී ලබහ ශද්ස ත් අපි  ටුතු   ාශග    වාහ.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, අපට වැලැව්මක් තිශබ වාහ. 

ිල හල දර්   ක් තිශබ  ඇමතිවාාශ ක් අපට ඉ්ස වාහ. ශම් ාශට් 

ශපොරු ප්රවාහන   ගැ  අපි  ථහ  ා්ස  ඕ ෑ. ශපොරු ් තහවාට 

අවා ය  ශපොරු ප්රවාහන  ත්. ඒ නිවහ ශපොරු ප්රවාහන   දිුතණු 

 ා්ස ට ඕ ෑ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහට නි මිත  හල  අවාවහ ත්.  

 

 ු ඉරාන් විරමරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

පසුගි  ා් ත්, අපිත් හුඟක් ශවාලහවාට ශ ොමු වුශණ් අධිශේගී 

මහර්ග නද්ස ත්.  මුත්, මශේ ඉ් ලීම, වාැඩි වාැඩිශ ්ස ශපොරු 

ප්රවාහන  ට අපි ආශ ෝ්    ා්ස  ඕ ෑ කි ලහත්. එතශ ොට 

තමත් ශම් ාශට් ශපොරු ් තහවාට වාැඩිශ ්සම වාහිව ක් 

ලැශබ්සශ්ස.  

මට  ථහ කිරීමට  හල  ලබහ රු්ස හට ව්ු තිවා්සත වා වාහ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු නිනහ්  ගලුපත්ති ම්සත්රීු මහ. 

[අ.භහ. 5.14] 
 

 ු නිහාල්  ලප්පත්ති මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ව්ු තිත්, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි.  

ශම් ාශට් ප්රවාහන  මහධය ප්රධහ  වා ශ ්ස ු  ක් තිශබ  බවාට 

අපි ිල ්වාහව  ා වාහ. ඒ තමත් ුවවා්ස, මුහුරු වන ශගොඩියම. ුවවා්ස 

 හ හ,  ැේ, රුම්ිප  වන බව්. ශම්ස  ශම් ප්රවාහන  මහධයවාලි්ස, 

 ැේවාලි්ස  ා  ප්රවාහන ශ ්ස ගැටලුවාකි්ස ශතොාවා ලහභ 

ලබ්ස  නැකි හවා තිශබ වාහ  කි   එ  අපට පැනැදිලිත්.  මුත්,   

ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  වා  බව් වන රුම්ිප  ශව වාහවාලි්ස ලහභ ලැබීම 

 ම් ආ හා කි්ස ගැටලුවාක්.  අපි ද්ස හ ිලධි ට ශලෝ ශේ කිිවම 

තැ   ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  ලහභ ලබ  ආ ත  ක් බවාට පත් 

ශවාලහ  ැනැ. ඒ  සුබවහධ  ශව වාහවාක් ිලධි ට තමත් පවාත්වාහ 

ශග   ්සශ්ස. 

ශ ොශනොම  මුත්, තමු්ස හ්සශව ලහ ශදපිිපවටම ශමශතක් 

 ්  අපි ශමො  අඩු පහඩුවා ශප්සවාහ දීලහ, ිලශේච    ාලහ  ථහ 

 ාලහ වාැරැදි නිවාැරැදි කිරීමට උත්වහන ගත්තත්, ඒවාහ නිප ට 

"ගඟට  ැපූ ඉනි වාහශේ" කි හත් අපි ිල ්වාහව  ා්සශ්ස. අවුරුරු 

41ක් පුාහම ඒ ආ හා ට  ළ ිලශේච වාලි්ස තමු්ස හ්සශව ලහ 

නැරුණහ  ම්, අද ශම් ාට ශම් තත්ත්වා ට පත් ශවා්සශ්ස  ැනැ. 

තමු්ස හ්සශව ලහ ශම් අදනව් ු ළි්ස නිවාැරැදි ශවා්සශ්සත්  ැනැ. ඒ 

වාහශේම, තමු්ස හ්සශව ලහ වාැාදි නදහග්සශ්සත්  ැනැ. බලු 

වාලිග  වති ක්, මහව 7ක්, අවුරුරු 7ක් උණ පුරුශක් දමලහ 

තිණුණත් ඒශක් ඇද අිප්ස  බැනැශ්ස. ඒ වාහශේම තමත් 

තමු්ස හ්සශව ලහශේ පිළිශවාතත්.  

සී ලහ, තහත්තලහ, අම්මලහ පුතහලහ  ාට පහල    ා ශග  

ගිහි්ස, වාර්තමහ  ශේ පුතහලහට, රුවාලහට, මුනුපුාහලහට, 

මිනිපිිප ්සට භහා දීලහ තිශබ වාහ. ඒ අ ත්  ඒ අ ශේ සී ලහ, 

ආච්චිලහ, තහත්තලහ, අම්මලහ  ාපු වාැශේම  ඒ ිලධි ටම ඉදිිප ට 

ශග    වාහ, අ මත ශ ්ස පහඩම් ඉශග ග්සශ්ස  ැු වා, 

අ මත ට ආවාඩමි්ස, ආශීර්වාහද  ාමි්ස. ඒ නිවහ  වාදහවාත් 

ශවා වක් බලහශපොශාොත්ු  ශවා්ස  බැනැත් කි ලහ අපි ිල ්වාහව 

 ා වාහ. නිනතමහනීවා, තම්සශේ අඩු පහඩු ම් නදහශග , අශු 

ප්රවාහන  ශව වා ත්, අනිකුණාත් ්හති   ර්තවාය නුත් ඉෂ්ට  ා්ස  

මැදිනත් ශවා්සශ්ස  ැනැත් කි   එ ත් අශු ිල ්වාහව .  

අපි ද්ස වාහ, තමු්ස හ්සශව ලහ ශම් ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  

භහිලත  ා වාහ ඉතහ අඩුත් කි ලහ. ශබොශනෝ රුාට ම්සත්රීවාරු්ස 

ිලධි ට අපි ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  වාැඩි වා ශ ්ස භහිලත  ා වාහ. 

නැබැත් තමු්ස හ්සශව ලහ ශපොරු ප්රවාහන  ශව වා  භහිලත  ා්සශ්ස 

ඉතහම  අන ක අවාව්ථහවා දී ිලතාත්. ප්රවාහන  පනසු ම්  ැති 

ගම්මහ   ට අලුති්ස පහාවා්  නදලහ, අලුති්ස බව් එ ක් දම්ස  

මැදිනත් වුණහම, එ  ිලවාෘත  ා  දවාවට ් හධිපතිු මහ, 

අගමැතිු මහ, ඇමතිවාරු්ස, ම්සත්රීවාරු්ස නැම ශ ශ ක්ම අා 

ශපර්  ලීටා  ට කිශලෝමීටර් 3ක් ශනෝ  4ක් ධහවා    ළ නැකි 

මනහ දැවාැ්සත  වාහන වාලි්ස ඇිල් ලහ  බහි වාහ. එු ම්සලහ බැනැලහ 

ශමො ද  ා්සශ්ස? ශදිල ්ස, ශීවාතහිල ්ස, ශදිල ්සශේ, 

ශීවාතහිල ්සශේ පැටවු්ස ටි  ඇව් ද් වාහශග  බලහශග  ිවටි දී 

 පුශවාෝ වන  පුවා්සශේ අනුගහමි ශ ෝ අා අලුති්ස දම  බව් 

එ ට  ින වාහ.  ැ ඟලහ ාවුමක් ගිහි් ලහ ආපසු එ වාහ. ඊට 

පව්ශව  අා ් තහවාට ටටහ, බහත්, ශචිපශ ෝ කි ලහ, අා ශපර්  

ලීටා කි්ස කිශලෝමීටර් ශද ක් ශනෝ කිශලෝමීටර් ු  ක් ධහවා   

 ා   වාහන වාල  ැඟලහ දූිලලි අවුව්වහශග    වාහ. ් තහවාශේ 

අනු ම්පහවා දි හග්ස  තමු්ස හ්සශව ලහ  ා්සශ්ස ශම් ත්. 

තමු්ස හ්සශව ලහ වාවා 42ක් පුාහම ශමශනම  ාලහ තමත් 

් තහවා රැවාව,ශේ.  

2075 2076 



පහර්ලිශම්්සු වා 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, අශු ාහ්ය ඇමතිු මහ කිේවාහ, 

බරු වාැඩි  ළහම ිප  අ ු රු අඩු ශවා වාහ  කි ලහ. එ  මහ ිල ්වාහව 

 ා්සශ්ස  ැනැ. ඒ  මිථයහවාක්. ඇත් ිප  අ ු රු වාැඩි ශවා්සශ්ස? 

පහාවා්   හපට්  ළ නිවහද? ශේගශ ්ස ිප  ධහවා    ළහ නිවහද? 

ිප ැරුා්සට නි්සද    නිවහද? ශ ොවැලකි් ල නිවහද? එශනම 

 ැත් ම් රැෆික් මනත්වාරු්ස නැංගිලහ බලහශග  ඉ්ස  නිවහද? 

ිප  අ ු රුවාලට ශම්වාහත්  ම් ආ හා  ට බලපහ වාහ, ගරු 

ඇමතිු මනි.  මුත් වාවා 42 පුාහම තමු්ස හ්සශව ලහ  ාපු ාහ්ය 

පහල ශේ ආනිවංවශ ්ස, ආනුභහවාශ ්ස අද ශම් ාශට් බහුතා ක් 

් තහවා එක් දි  ට ලබ  ආදහ ම ශඩොලර් 2ට වාඩහ අඩුශවාලහ 

තිශබ වාහ. ඒ බවා ශම් ාශට් අගමැතිවාා හ පිළිශග  තිශබ වාහ. අද 

මිනිව්සු ජීවාත් ශවා්ස  මනහ දැවාැ්සත අාගල ක්  ා වාහ; වට ක් 

 ා වාහ. ිප ැරුරු මනත්වාරු්ස ශේවාහ, ශගොවී්ස ශේවාහ,  ම් රුවා්ස 

ශේවාහ, උශී පහ්සදා නහමිශ්ස නදලහ ශද   නට එ , එශනම 

 ැත් ම් වාු ා එ  බීලහ තමත් මන මඟට බහි්සශ්ස. අම්මහශේ, 

තහත්තහශේ, දූ දරුවා්සශේ, අව් වාැිව හශේ ශම් අවා යතහ ටි  ඉෂ්ට 

 ාශග  එ්ස  ඕ ෑ  කි ලහ ිප ැරුරු මනත්ම හශේ ියිපඳ 

ිප ැරුරු මනත්ම හට ලිව්ට් එ ක් ශද වාහ. එතශ ොට ඔහුශේ ඔළුවා 

මඤ්ඤං ශවා වාහ. ඊට පව්ශව  බව් මුදලහලි ළඟට   වාහ.                        

බව් මුදලහලිත් ශද වාහ ටහගට් එ ක්, ශම් දවාව ඇු ළත 

අනිවාහර් ශ ්සම ශම් ඉලක්    වම්පූර්ණ  ා්ස  ඕ ෑ  කි ලහ. 

ඊට පව්ශව  ශ ෝසශදොව්තා මනත්ම හත් එක්  බව් එ ට  ැඟලහ 

  වාහ. ඉති්ස මිනිසු්සට චහා ක්  ැනැ. ඇත්? ඔළුශවා ටහගට් එ  

තිශබ වාහ ශ්ස. ජීවාත් ශවා්ස  ඕ ෑ. ඒ නිවහ මිනිසු්ස මාහශග , 

 පහශග , ශ ොටහශග ,  ට  ාශග    වාහ. ත්රී වීලර් ිප ැරුාහත් 

එශනමත්.  

එශනම   වාහ,  ්ස  ශවාලහ තිශබ වාහ.  ැත් ම් ජීවාත් 

ශවා්ස  අමහරුත්. ඔළුවා මඤ්ඤංශවාලහ, ජීවාත් ශවා්ස ට  ා  ශම් 

ආර්ක  අාගළ , ුතු  ම් ඉව,  ා්ස ට  ා  ශම් අාගළ  තමත් 

ිප  අ ු රුවාලට ප්රධහ ම ශන ු වා ශවාලහ තිශබ්සශ්ස.  අශ ක් 

 හාණහත් අු රු වා ශ ්ස බලපහ වාහ කි ලහ අපි ිල ්වාහව 

 ා වාහ.  අපි ත්රීිලලර් එ    ැඟලහ   ශ ොට,  එශන්ස ශවාට්ව, 

දමලහ, ශමශන්ස ශවාට්ව, දමලහ   වාහ ශපශ  වාහ.  මඟ බහි්ස  

හිශත වාහ.  " වාත්තපං" කි ්ස  හිශත වාහ.  මුත්, ඇත් එ හ 

එශනම  ා්සශ්ස? එ හ උත්වහන  ා්සශ්ස ඉක්මනි්ස ශම් ගම  

ගිහි් ලහ ඊළඟ අවාව්ථහවා ග්ස ත්. එශනම ශ ො ශළොත් එ හට 

දවාවට ප්රමහණවාත් ගණ ක් ශවො හ ග්ස  බැිප ශවා වාහ.  ශම්වාහ 

තමත් ිප  අ ු රු වාැඩිශවා්ස ට බාපතළ ිලධි ට බලපහ 

තිශබ්සශ්ස කි ලහ අපි ිල ්වාහව  ා වාහ.  ශම් ාශට් පහල ශ ෝ 

දැවාැ්සත ිලධි ට මිනිසු්සශේ ජීිලත ිල හ   ාලහ තිශබ වාහ. ඒ 

නිවහ තමත් ශම් මිනිසු්ස සුක් හ ම අතට ගත්තහට පසුවා,  පහශර් 

ිවටි  මඟී්ස නුපහශග    ට ාශග  නිප තාග ට රුවා්ස  

උත්වහන  ා්සශ්ස.  ජීවාත් වීම වඳනහ ශම් අාගළ   ා්ස ට 

ඔවු්සට ිවීධශවාලහ තිශබ වාහ. ශම්  අශු ාශට් තිශබ  රුගී බශේ 

රුෂ්චක්ර  කි   එ ත් මම ිල ්වාහව  ා්සශ්ස.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි, ඉළඟට මම ලංගම  ගැ ත් 

 ථහ  ා්ස ට ඕ ෑ. පළමුශවානි  හාණ  තමත්, අශු ාශට් වවාව 

6.00්ස පසුවා ගම්බද ප්රශී වාලට ලංගම බව්  ්සශ ත්  ැනැ   

ශපෞීගලි  බව්  ්සශ ත්  ැනැ. මට ශපා ශම්  හාණ  ගරු 

මහි්සද අමාවීා ම්සත්රීු මහත් වඳන්ස  ළහ. ඒ නිවහ bus haltsවාල, 

ප්රධහ  බව්  ැවාු ම් ශපොළවාල මිනිව්සු රෑ 10.00 - 12.00 ිලතා 

ශවා  ම් ාව්ති හරු ශවා වාහ. ශම් ප්ර ්  ට අද ශවා ු රුත් 

ිලවඳුමක්  ැනැ. 1977 ිලවාෘත ආර්ක  ප්රතිපත්තිශ ්ස පසු  වාවා 

41ක් ගත ශවාලහත් ශම් තත්ත්වා  වාැඩිශවාලහ තිශබ වාහ මිව 

අඩුශවාලහ  ැනැ.  මිනිව්සු මන මඟ ාව්ති හරු ශවා වාහ. ඒ වාහශේම 

තමු්ස හ්සශව ලහ ශම් වාවා 41 පුාහම  ශළ , ආණ්ඩු බල ට 

පත්ශවා  නැම අවාව්ථහවා  දීම ් තහවාශේ අවා යතහ වල ්සශ්ස 

 ැතිවා ාහ්ය උත්වවා වඳනහ ශ ොමිලශේ ලංගම බව් ාථ 

ශ ොදහශග  ප්රවාහන   ටුතු  ිවීධ  ා ගැනීමත්.  ඒ වඳනහ   ත 

පනක්වාත් ශගවා්සශ්ස  ැනැ. ශම් නිවහ අද ලංගම  ඩහශග  

වාැටිලහ, ියඳ වාැටිලහ, ිල හ ශවාලහ තිශබ වාහ.  

ගරු ඇමතිු මනි, පසුගි  වා වාහනුශේ ලංගම ශව වා  ්ස, 

ිප රුා්ස, ශ ෝසශදොව්තාවාරු්ස ිල ් ාහම ගි  පසු ඔවු්සශේ  

පහිපශතෝෂි  ශගවා්ස  ිලධි ක්  ැති වුණහ. ශම් ශන ු වා නිවහ 

ිල ් ාහමි  ලංගම ශව වා  ්ස 15ක් 20ක් ිලතා ිව  දිිල නහනි  ා 

ගත්තහ. ශම්වාහට කිිවම ආ හා   උත්තා ක් අදත්  ැනැ. ශම්  

ශම් ිලධි ටම වාර්තමහ  ආණ්ඩුවා ු ළත් ිවීධ ශවා වාහ. පසුගි  

දවාව් 52 ු ළ වුණත්  ැවාත වාතහවාක් ඒ පාණ  ැත වාැශේම  ළහ 

කි ලහ අපි ිල ්වාහව  ා වාහ.  

ගරු ඇමතිු මනි, ඒ වාහශේම නුසුරුසු අ  වාගකීම් වහිත 

ත ු රුවාලට පත් කිරීමත් ිවරු ශවා වාහ. ා් ක් බල ට පත් 

වුණහට පසුවා ශ ෝසශදොව්තා මනත්වාරු්ස පත්  ා වාහ,  ඩිශපෝ 

අධි හිපවාරු්ස ශලව. ඩිශපෝ අධි හිපවාරු්ස  ැවාත ශ ෝසශදොව්තා 

මනත්වාරු බවාට පත්  ා වාහ. කිිවම සුරුසු මක්  ැති, නැකි හවාක් 

 ැති, පිපච ක්  ැති අ  ශම් ආ ත   ු ළ ශම් ිලධි ට 

ත ු රුවාලට පත් කිරීම නිවහ ශම් ආ ත   ිල හ  ශවා වාහ;  

 ඩහ වාැශට වාහ. අදත් ඒ ිලධි ටම ඒ   ාශග    වාහ.  

ගරු ඇමතිු මනි, ඒ වාහශේම බව ් ාථශේ ඉඩ  ඩ තිිය දීත් 

ශ ෝසශදොව්තා මනත්වාරු වන ිප රුරු මනත්වාරු්ස මගී්සවා බව්වාල 

ශගනි ්සශ්ස  ැනැ. ඇත් ඒ? ඒ හබීධ  හල වටන ක් තිශබ  

නිවහ.  අතා මඟ ඉ්ස  අ  ග්සශ්ස  ැනැ , අශ ක් ශපෞීගලි  

බව් එ ට තම්සශේ target එ  ග්ස  බැිපශවාත් කි ලහ. ලංගම 

බව් එශක් ඉඩ  ඩ තිිය දීත් බව ් එ  ගනශග    වාහ, මිනිව්සු 

එක්   ්සශ්ස  ැනැ. ශම්වාහ දිගි්ස දිගටම ිවීධශවාලහ තිශබ වාහ. 

ඒ වාහශේම අර්ධ සුශතෝපශභෝගී බව්වාල හිටශග  ගි ත් නි මිත 

ගහව්ු වා වාහශේ එ නමහාක් මුද්  ග්ස වාහ.  ් ප හ  ාලහ 

බල්ස .  නි මිත ගහව්ු වා වාහශේ එ නමහාක් ග්ස ශ ොට තමත් 

සුශතෝපශභෝගී බවා ඇඟට දැශ ්සශ්ස. අපි ඇමතිවාරු්සට  ථහ 

 ාලහ ශම්වාහ කිේවාහ.  මුත් අද ශවා  ම් ශම් තත්ත්වා ්ස 

ශවා ව්ශවාලහ  ැනැ. අර්ධ සුශතෝපශභෝගී බව්වාල හිටශග  ගි ත් 

ගහව්ු වා වාහශේ එ නමහාක් මුද්  ග්ස වාහ.  

ගරු ඇමතිු මනි,  බව්වාල ුවණහත්ම  භහවා  බාපතළ ිලධි ට 

පිිපහිලහ තිශබ වාහ.  එශව  තිිය  දීත් එම බව් ාථ ධහවා ශේ 

ශ ොදවා වාහ. වමනා බව්වාල seat  ැඩිලහ, ට ර්වාල හුළං ගිහි් ලහ, 

ඒවාහශේ  ්ස  බැිප තත්ත්වා ක් තිශබ වාහ.  මුත් එ  ට ර් 

එ  ට නිප හුළං ගනශග  බව් ාථ  ධහවා    ා වාහ. අද 

ලංගම  පත් ශවාලහ තිශබ  තත්ත්වා  ඒශ ්සම ශු වාහ. ඒ 

ගර්හිත බව් ශ ශදේවාහට තමු්ස හ්සශව ලහ බලහශපොශාොත්ු  ශවා  

target එ  ඉෂ්ට  ා ග්ස ට ලැශබ්සශ්ස  ැනැ. ඒ වාහශේම රුා 

   private busවාලට ගම හ්සත  දක්වාහ වා  මගී්ස ගත්තහට 

පසුවා,  ගම  ආාම්භ කිරීමට ළං වා  ිලට ළඟ ව්ථහ වාලි්ස බහි  

අ  ගැනීම අනිවාහර් ශ ්සම  ා වාහ. උදහනාණ ක් ිලධි ට 

මහතාට, තිව්වමනහාහම ට    බව් එ ට තංග් ලට    අ  

ග්සශ්ස  ැනැ, දික්වාැ් ලට    අ  ග්සශ්ස  ැනැ. ඉව්ශව් ලහම 

තිව්වමනහාහම ට    අ  පුාවාහ ග්ස වාහ.  ඊට පව්ශව  තංග් ල, 

ශබලිඅත්ත වාහශේ ශමනහත්්ස බහි  අ වා බව් එශක් හිටශග  

එක් ශග    වාහ. ශම්  ගැ  ශ ොත් තාම්  ථහ  ළත් 

ඒශගෝ ල්ස කි ්සශ්ස, මහර්ගව්ථ මගී ප්රවාහන  අධි හිප  එශනම 

 ැත් ම් ්හති  ප්රවාහන  ශ ොමිෂ්ස එ  අපට කි ලහ තිශබ්සශ්ස 

ශමශනමත්   කි   එ ත්.   
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ඒ  නිවාැාදි ශවා්ස ට ඕ ෑ.  මුත්, ඒවාහ නිවාැාදි ශවා්සශ්ස 

 ැනැ. ඒ වාහශේම අර්ධ සුශතෝපශභෝගි බව්වාල ආාම්භශේ ිවට 

ගම හ්සත  දක්වාහම අ   ා  ගහව්ු වා තමත් අතා මගදී බව ්

ාථ ට  ැේගත් අ   ා්සශ්ස. මම අද උශීත් ශම  ගරු 

අමහතයවාා හශේ අවාධහ  ට ශ ොමු  ළහ.  තාගම ඉඳලහ 

ශ ොළසට රුපි ්  860ක් ග්ස වාහ. තංග් ශල්ස  ැේගත් ඒ, 

රුපි ්   860 ග්ස වාහ. මම ඒ  ශමු මහට පැනැදිලි  ාලහ කිේවාහ. 

අපි ඇහුවාහම ශ ෝසශදොව්තා මනත්ම හ කි  වාහ, "ශම්  ්හති  

ගම හගම  ශ ොමිෂ්ස එශක් ප්රතිපත්ති ක්, ශම්ස  telephone 

number එ , අනලහ බල්ස " කි ලහ. ශම් ත් තත්ත්වා . ඒ  

නිවහ අඩු ගණශ්ස තමු්ස හ්සශව ලහ ශම්වාහ නිවාැාදි  ා්ස වාත් 

උත්වහන ගනී කි ලහ අපි ිල ්වාහව  ා වාහ. 

ඒ වාහශේම අවාධහ   ශ ොමු  ළ ුතු  තවාත්  හාණ ක් 

තිශබ වාහ. නම්බ්සශතොට වාාහ  ගැ  ශදපහර් ්වාශේම ශබොශනෝ අ  

 ථහ  ළහ. අපි දිගි්ස දිගටම  ථහ  ාලහ කිේවාත්, නම්බ්සශතොට 

වාාහ  ආාම්භ  ා   හලශේ ඔ   ථහ  ා  මනත්වාරු 

ශදශගොල්සම ශම් ගැ  කිිවම අවාධහ  ක් ශ ොමු  ශළ   ැනැ. 

ශම්  ්හති  වාව්ු වාක්. ශම්  මුළු ාශට්ම ණ  ශගවාලහ ශගොඩ 

 ්ස  තිණුණු අවාව්ථහවාක්. ඒ  නිවහ අපි අශු පැත්ශත්ස කිේවාහ; 

ශභෞති , ආර්ක , වංව් ෘති , ශී පහලනි  නැම වාටි හ මක්ම 

පැනැදිලි  ාලහ අපි කිේවාහ, ශම් මනහ වම්පත,- අපි චී ශ ්ස ණ  

අාශග  නැරුවාහ තමත්. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද    හල ක් 

තිශබ වාහ. 

 
 ු නිහාල්  ලප්පත්ති  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

තවාත් මුද්  අාශග  ශනෝ ඒ  වාැඩිදිුතණු  ාලහ අශු එ ක් 

ිලධි ට පවාත්වාහශග   ්ස  කි ලහ ශ ොච්චා කිේවාත්, 

තමු්ස හ්සශව ලහ එශනම  ශළ   ැනැ. " ැේ එ්සශ්ස  ැති වාාහ , 

 ැේ එ  ්හතය්සතා වාාහ ක් බවාට පත්  ා වාහ" කි ලහ තමත් 

තමු්ස හ්සශව ලහ බල ට පත් ශවාලහ කිේශේ. ශමො ක්ද  ශළ ? 

ඊට පව්ශව  ඒ  ිලකුණාණුවාහ. ඒ  තමත්  ා්සශ්ස. මත්තල ුවවා්ස 

ශතොව,පළත් එශනමත්. ඒ ත් ණ  අාශග  නැරුශේ.  මුත්, ඒ  

සුරු අලිශ ක් බවාට පත් වුණහ. තමු්ස හ්සශව ලහ කිේවාහ, "අපි ආපු 

ගම්ස ඒ  හීශත්රෝ,  ැත් ම් ෆුශ ෝ හ වාශේ ුවවා්ස ශතොව,පළක් 

බවාට පත්  ා වාහ; ිල හඩිශ ්ස ිල හඩි ට ුවවා්ස  හ හ බව්ව  

ුවවා්ස ශතොව,පළක් බවාට පත්  ා වාහ කි ලහ. ශමො ක්ද  ශළ ? 

ඒ  ිලකුණාණුවාහ.  හාණහ ිවරු වා්සශ්ස ශමශනම  ම්, 

තමු්ස හ්සශව ලහ ශම්වාහ නද  එශ ්ස වාැඩක්  ැනැ ශ්ස. ණ  

අා්ස නද වාහ, පවාත්වාහශග   ්සශ්ස  ැනැ,  අතා මඟදී ිලකුණාණහ 

දම වාහ. "වාත්ත බීදට දී ඇවව්ට දත නි වා වාහ." ශම් ද 

ප්රතිපත්ති  ශවාලහ තිශබ්සශ්ස? එක්වත් ්හති  පක්ෂශේ 

තමු්ස හ්සශව ලහශේ ්හ වාල තිශබ්සශ්ස, ිලකිණි් ල. ශවා  

කිිවවාක් ශ ොශවාත්. අ මතශේ ිවට ශම් දක්වාහ ශදශගෝ ල්සම අශු 

වම්පත් අපට අහිමි  ළහ. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැ්ස  ථහවා අවාව්ස  ා්ස  ගරු ම්සත්රීු මහ. 

 ු නිහාල්  ලප්පත්ති  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

තවා ිල හඩි කි්ස මශේ  ථහවා අවාව්ස  ා්ස ම් 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මි නි. ගරු  ලි්ස බණ්ඩහා නිශ ෝ්ය 

අමහතයු මහ කිේවාහ, ිවශම්සති  ර්මහ්සත  හලහවාක්, ශත්  

පිිපපනරුවාක් කි ්සශ්ස ියලි   ගණ ක් වා  දැවාැ්සත ආශ ෝ්  

කි ලහ. ගරු නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහශග්ස මම අන වාහ, ඇත් 

ශදිල ශ්ස! අපට තිණුණහ ශ්සද, ිවශම්සති  ර්මහ්සත හලහ 3ක්? 

 ්ස ව්සු ශර්, පුත්තලම, ඒ වාහශේම ිවශම්සති බෑේ  ා  

 ර්මහ්සත  හලහවාක් ගහ් ශ්  තිණුණහ ශ්සද? දැ්ස අපට ඒවාහ 

හිමිද? අපි ඒවාහ පවාත්වාහශග    වාහද? ඉති්ස, අපි  තවාත් පිට 

ාටි්ස අා්ස ඇිල් ලහ ශමශන   ර්මහ්සත හලහ ආාම්භ  ා්සශ්ස 

ඇත්? ඒ ව් ලි අපටද ලැශබ්සශ්ස? අපි "ආශ ෝ් " කි මි්ස අපි 

 ෑ ගන වාහ. බල්ස  ඕ ෑ, ආශ ෝ්  ිලතාක් ශ ොශවාත්. 

ඒවාහත්්ස ලැශබ  ප්රතිලහභ ගැ ත් බල්ස  ඕ ෑ. අපට ප්රතිලහභ 

ලැශබ වාහද? 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම්සත්රීු මහ, දැ්ස  ථහවා අවාව්ස  ා්ස . 

 

 ු නිහාල්  ලප්පත්ති  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

තමු්ස හ්සශව ලහ නැමදහමත්  ශළ  "වාත්ත බීදට දී ඇව්වට 

දත නි වා " එ  වන "ග ශඟ්ස වාු ා බී මුහුදට ආ වාඩ " එ  

ිලතාත්. ඒ ප්රතිපත්ති   වාදහවාත් ශවා ව් ශවා්සශ්ස  ැනැ. එම 

නිවහ අපි තමු්ස හ්සශව ලහට අවාවහ  වා ශ ්ස කි  වාහ, ශම්ස  

ශම් ප්රතිපත්ති  අවාව්ස  ා ග්ස ; අකුණාළහ ග්ස  කි ලහ.   

තමු්ස හ්සශව ලහ ඉ්ස   හල  ු ළ අඩු පහඩු, වාැාදි නදහශග  අඩු 

ගණශ්ස ාටට, ් තහවාට, ඒ වාහශේම ාශට් ආර්ක  ට  නපතක් 

 ා්ස  මැදිනත් ශවා්ස  කි   ඉ් ලීම  ා වාහ.  ඒ වාහශේම  

මම ශම් ශමොශනොශත් ගරු ඇමතිු මහශග්ස තවා ඉ් ලීමක් 

 ා වාහ. වාාහශේ  ළම හ ාණ වන හා ත ු රුවාලට 

interview  ාලහ තිශබ වාහ. ඒ අ  බඳවාහ ගැනීම ඉතහමත් 

ඉක්මනි්ස  ා්ස   කි ලහ මහ තමු්ස හ්සශව ශග්ස  රුණි  

ඉ් ලීමක්  ා වාහ. ව්ු තිත්. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශනොම ව්ු තිත්. මීළඟට ගරු වාහසුශීවා  හ හ ක් හා 

ම්සත්රීු මහ. ඊට ප්රථම  . ු ශාත්ශාත් ිවංනම් ම්සත්රීු මහ 

මූලහව  ට පැමිශණ වාහ ඇති. 

 
අනතුුව  ු ශ්රියානි විකේවිරම මහත්මිය මූලාසනකයන් ඉවත් 

වුකයන්,  ු ක. තුකරයිකරත්නසංහම් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம 

அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு க. 

துமரதரட்ணசிங்கம் அவர்கள் தமலமம வகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left the 

Chair, and THE HON. K. THURAIRETNASINGAM took the Chair. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you may speak.  
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පහර්ලිශම්්සු වා 

[අ.භහ. 5.31] 
 

 ු වාසුකේව නානායක්කාර මහතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, தமலவர் அவர்கமள, நன்றி. 

පළමුශවා්සම, සුළු නහ මධය පිපමහණ අප    රුවා්සශේ 
ප්ර ්  ත්,  ැේගත  ා්ස ්සශේ ප්ර ්  ත් ඉදිිපපත්  ා්ස  මම 
 ැමැතිත්.  ැේගත  ා්ස ්ස, අප    රුවා්ස බවාටද පත් වූ 
ිලට, සුළු නහ මධය පිපමහණ අප    රුවා්සශේ අප    
අවාව්ථහවා   ැේගත  ා්ස ්ස ිලිව්ස ක්රමහනුූලලවා ගිල ග්ස වාහ. 
ශම්  තමත්, පසුගි   හලශේ දකි්ස  ලැබී තිශබ  ප්රපංච . ශම් 
තත්ත්වා  ශත්රුම් ශග , 1970දී  පී.බී.ජී.  ළුග් ල මැතිු මහ, 
 හිල   ටුතු  ඇමතිු මහ නැටි ට ශාුවලහිව පැ වීමක්  ළහ.  
එම ශාුවලහිවශ ්ස කි ්සශ්ස,  ැේගත  ා්ස ්සට 
අප    රුවා්ස ශවා්ස  බැනැ කි හත්.  ැේගත  ා්ස ්ස 
අප    රුවා්ස වීම ු ළි්ස ඇති ිල  නැකි අ ටුතු  ම  
 ැේගත  ා්ස ්සට තිශබ්ස හ වූ බල  නිවහ, ඒශ ්ස  
අප    රුවා්සට ිල හල පනාක් වාදි වාහ  කි   එ  ශත්රුම් 
ශග  තමත් එශව   ා තිශබ්සශ්ස. ශම්  ඇත්තටම ශවාලහ 
තිශබ වාහ. පසුගි   හලශේ ිවටි, ශ ළි්සම අප    ට වම්බ්සධ 
වා  අප    රුවා්ස  -මධය පිපමහණ, සුළු පිපමහණ අ - එ්ස  
එ්ස ම අඩු ශවාලහ තිශබ වාහ. ශම් අඩුවීම ඇති ශවා්ස  පට්ස 
ගත්ශත්, 1977 වාවශර් ිවට වන 1991 වාවශර් ිවටත්. ශමො ද, 
 ළුග් ල ඇමතිු මහ ප වාලහ තිණුණු ශාුවලහිව  එක්වත් ්හති   
පක්ෂ ආණ්ඩු  හලශේ -1991 වාර්ෂශේ- අලුිලනහශර් ඇමතිු මහ 
අවාලංුව  ළහ.  ළුග් ල ඇමතිු මහ ප වාපු අති ිලශ  ෂ ගැවට් 
පත්ර ත්, ඊට පසුවා 1991දී  අලුිලනහශර් ඇමතිු මහ පිපච්ින්ස   ළ 
අති ිලශ  ෂ ගැවට් පත්ර ත් මහ වු වා තිශබ වාහ. ශම්  හාණ  ගැ  
මම ඔබු මහශේ අවාධහ    ැවාත ශ ොමු  ාවා වාහ.  ැේගත 
 ා්ස ්සට,  ැේ ඒ්්සිව රුවා්සට  ැවාතත් අප     තම්සට 
 ු   ා ගැනීමට ලැබී තිශබ  අවාව්ථහවා වාළ මි්ස,  ැේගත 
 ා්ස ්ස නහ අප    රුවා්ස අතා තිිය  ුතු  ශවා්ස කිරීම 
පවාත්වාහ ශග   ෑමට,  ළුග් ල ඇමතිු මහශේ  හලශේ පැ වූ 
ශාුවලහිව  ැවාත ප වා්ස   කි හ මම ඉ් ලහ ිවටි වාහ.  

ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහට ශ ොශවාත්,  ලි්ස ිවටි 
ඇමතිු මහට ිලරුීධවාත්  ඩුවා දැම්ශම්. ඒ  Public Interest 
Litigation එ ක්. සුළු පිපමහණ නහ මධය පිපමහණ  ැේ 
ඒ්්සිව රුවා්සශේ බල   ැති ශවා  ිලධි ට මනහ පිපමහණ  ැේ 
ඒ්්සිව රුවා්ස  ැේ ඒ්්සිව ඒ හධි හිප ක් ඇති කිරීමට buying 
up  ාශග    වාහ. එ  එ  ඒ්්සිව මිලදී ගැනීම්  ාශග  
  වාහ. ශම් තත්ත්වා  අශු ාශට් අ  ිලතාක් ශ ොශවාත්, ශලෝ ශේ 
 වුරුත් අජධර් වාත්  ා  තත්ත්වා ක්. අපට වුවාම හ 
තාග හිපත්වා  වාැඩි කිරීමටත්. ඒ හධි හා  ඇති කිරීමට 
ශ ොශවාත්. ඒ නිවහ එම  ඩුශවා්ස  ශාුවලහිව ප වා්ස   කි හ අපි 
ඉ් ලහ තිශබ වාහ. ශාුවලහිව පැ වීම ු ළි්ස, ඒ හධි හා ක් ඇති 
වීශම් තත්ත්වා  වාළක්වා්ස  කි හ තමත් ඉ් ලහ තිශබ්සශ්ස. 
ඒ හධි හා ්ස බවාට පත් වීම දැ්ස ශලෝ ශේ නැම තැ  ම 
ආර්ක   ට ිල  නැකි අ නපතක් නැටි ට වල  වාහ. එතශ ොට 
තාග හිපත්වා   ැති වී   වාහ.  

ඔබු මහට ශපශ  වාහ ඇති, එ  පැත්තකි්ස අප    
 රුවා්සශේ අප    අවාව්ථහ ගිල ග්ස වාහ. තවාත් පැත්තකි්ස 
සුළු  ැේ ඒ්්සිව රුවා්සශේ පැවාැත්ම ගිල ග්ස වාහ. ශම් ිලධි ට, 
ශම් ාශට්  ිල හල ශ ොම්පැනි පීධති  ට ිව ් ලම  ටත් ශවා  
තත්ත්වා ක් තිශබ වාහ. මහ ශපා වඳන්ස  ළ අති ිලශ  ෂ ගැවට් 

පත්ර ශද  ශම් අවාව්ථහශේදී මම  සභා ත*  ා වාහ.  

ඊළඟට, වාාහශේ ආදහ ම ගැ ත් මම  ථහ  ා්ස   ැමතිත්. 

වාාහශේ එ  අවුරුීද  ආදහ ම රුපි ්  ියලි   11ක් කි ලහ  

ආඩම්බාශ ්ස කි ්ස  පුළුවා්ස ශවාලහ තිශබ වාහ.  මුත් අපට 

ලැිය  නැකි ශලොකුණාම ආදහ ම අපි අහිමි  ාශග  තිශබ වාහ  

කි   එ ත් මශේ අදනව. 

ඊළඟට බල්ස , දකුණාණු වාාහ .  අද දකුණාණු වාාහ  ්ැටි  CICT 

වමහගමට දීලහ තිශබ වාහ. එලිවශබත් ්ැටි  තවාත් 

ශ ොම්පැනි  ට දීලහ තිශබ වාහ. ශමො ක්ද ඒ ශ ොම්පැනි ?  ඒ   

තමත්, South Asia Gateway Terminals (Pvt.) Limited කි   

එ . ශම් වමහගම්වාලට රු්ස ඒවාහත්්ස වාාහ  අධි හිප ට එ්සශ්ස 

ිව  ට 15ත්. ඒ ිව  ට 15  ආදහ ශම්ස තමත්, වාාහ  

අධි හිපශේ ආදහ ම නහ ලහභ  ශගොඩ ැ ශඟ්සශ්ස. දකුණාණු 

වාාහ ත්, එලි ව ශබත් පහලමත් ශද  ශවාලහශේ, "ශම් අපාහධ  

 ා්ස  එපහ, ශම්  තමත් අශු ආදහ ම් මහර්ග " කි හ  

ඉංජිශ්සරුවා්සශේ වංගම  කිේවාහ. එලිවශබත් ්ැටිශේ ආදහ ම් 

මහර්ග  ශම් ිලධි ට අපි ශගොඩ ඟහ ශග  තිණුණු එ ක්. CICT 

වමහගම දකුණාණු වාාහ  ්ැටි  ශගොඩ ැඟීමට නවු්  වූ එ ක්. 

ශම්වාහශේ ඒ නවු්  හා ම පහිලච්චි  ාමි්ස, ඒවාහශේ අත්ති ත්, 

ලහභ ත් අශු අතට ග්ස  ක්රි හ ශ ොකිරීම අශු ා ටට  ළ ිල හල 

අවාැඩක් නැටි ට මම දකි වාහ. ඒ අතා, ිල් කුණාමහා පහලම නැරී 

් වාර්ධ  මනතහශේ වමහගම ට ලබහ දී තිශබ වාහ. ිල්  කුණාමහා 

පහලශම්ස ලැශබ  ආදහ මත් අපි අහිමි  ාශග  තිශබ වාහ.  

් බනලුම් පර් ්සතශේ දැ්ස දිුව කිරීමක් ශ ෝ් හ  ා 

තිශබ වාහ. තවාමත් ඒ පිළිබඳවා   යතහ වාහර්තහ ඇිලත්  ැනැ. ඒ 

අතා ගැ්සට්රි ශදොස ා ු  ක් ශගශ ්ස  ඇණවුම්  ා තිශබ වාහ 

ශනෝ  ඇණවුම්  ා්ස    වාහ  කි හ ආාංචි වී තිශබ වාහ. එශනම 

 ම්, ශම් ගැ්සට්රි ශදොස ා ශමො වාහටද? 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු මහට, තවා ිල හඩි 3    හල ක් තිශබ වාහ. 

 

 ු වාසුකේව නානායක්කාර මහතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Thank you.  

් බනලුම් පර් ්සත  අපට තිශබ  එ ම ප්රධහ  ආදහ ම් 

මහර්ග ත්. ශම් පර් ්සතශේ මිලි   ගණ ක් බනලුම් බහ වාහ. අපි  

ගණ්ස නදහ බැලුවාහ. ගි  වාා මිලි     ිලතා බනලුම් අපට අඩු 

ශවාලහ තිශබ වාහ. වාාහශේ ඉ්ස  ශව වා  ්සශග්ස මට ලැණුණු 

වාහර්තහ වන ශතොාු රු අනුවාත් මම ශම්   රුණු  හාණහ 

කි ්සශ්ස. CICT වමහගම දකුණාණු වාාහ ට අලුශත්ස, ඉතහ 

අධිතහක්ෂණ ක් තිශබ   ්සත්ර සූත්ර ශග්සවාහ තිශබ වාහ. ඒ මින්ස 

බනලුම් ශගොඩබෑම වාඩහත් ශේගශ ්ස   ා වාහ. ශම් නිවහ ඒ අ ට 

ශවා දහට වාඩහ ලක්ෂ 16ක් බනලුම් ශගොඩබෑමට පුළුවා්ස ශවාලහ 

තිශබ වාහ. එතැ  වාැඩි ශවා  ප්රමහණ , අපට අඩු ශවාලහ 

තිශබ වාහ. ශම් තත්ත්වා  අපි පහල   ශ ො ශළොත්, ් බනලුම් 

පර් ්සත  අපට අ්සතිමට අත්නිප්ස  ශවාත්. ඒ පහලමත් තවාත් 

 හට ශනෝ ශද්ස  ශවාත්. ශම් ිලධි ට වාාහශේ ප්රධහ  ආදහ ම් 

මහර්ග අපට අහිමි ශවාමි්ස තිශබ වාහ.  

තනි් ශත්  නීතිගත වංව්ථහවාත්, වාාහ ත් එ ු  ශවාලහ, 

වාාහශේ ටැංකි වාග ක් නදහශග  oil bunkering  ළහ. ඒ oil 

bunkering  ළ වාැඩ පිළිශවාළ ශ ොම්පැනි  ට පවාා්ස  ගි හ. 

අපි  ඩුවාක් දමලහ ඒ  වාැළැක්වූවාහ. ඒ  ඩුශේදී කිේවාහ, තිණුණු 

නැටි ට ඒ වායහපහා  ාශග   ්ස  පුළුවා්ස  කි හ. අශු තනි් 
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————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශත්  නීතිගත වංව්ථහවාත්, වාාහ ත් එ ු  ශවාලහ ඒ ශග  ගි  oil 

bunkering වාලි්ස මහව  ට ශඩොලර් මිලි   50ක්, 60ක් නම්බ 

ශවා වාහ.  මුත් අද ඒ ටැංකි ශ ොම්පැනි  ට බරු දීලහ තිශබ වාහ. 

ඒ ශ ොම්පැනි ට oil bunkering  ාශග    වාහ. ඒ මුළු ලහභ ම 

 ්සශ්ස ඒ ශ ොම්පැනි ටත්. ශම්  තමු්ස හ්සශව ලහශේ 

ප්රතිපත්ති ද කි හ මම ද්සශ්ස  ැනැ. ඒ කි ්සශ්ස, අපට 

ලැශබ්ස  ඕ ෑ ආදහ ම ශ ොම්පැනි හා ්සට පැවාරීම  

ශ ොම්පැනි හා ්සට පහවාහදීම. තමු්ස හ්සශව ලහශේ දර්   , 

ප්රතිපත්ති ඒ   ම්, එ  ශම් ාටට කි ්ස . ශම් නිවහ අපට අහිමි 

ශවා  ිල හල ආදහ ම අපට ලැශබ්ස   පුළුවා්ස ක්රම ක් 

තමු්ස හ්සශව ලහ කි ්ස .  

පනළ ආදහ ම් ලබ  රුුපත් මිනිසු්ස, මැද ආදහ ම් මිනිසු්ස 

මිිප ලහ තමත් අද බරු අ   ා්සශ්ස. තමු්ස හ්සශව ලහශේ 

ආදහ ම් මහර්ග  නැටි ට ඒ අ ශග්ස තවාත් බරු අ   ා්ස ද 

නද්සශ්ස? ඒ ද, තමු්ස හ්සශව ලහට තිශබ  එ ම දර්   ?  

අවාවහ  වා ශ ්ස මම ශම්  හාණ ත් කි ්ස   ැමැතිත්. I 

am finishing, Sir. ටී. ාණු ංග කි ්ස   වුද? ඔහු තමත්, හිටපු 

මහ වා වම්පත් අධයක්ෂවාා හ. ඔහුට දැ්ස අවුරුරු 60 පැ ලහ 

තිශබ වාහ. ඔහුශේ ඒ වාැඩ  ා   හල  ඉවාාත්. අශු අර්ුන  

ාණු ංග ඇමතිු මහ ඔහුශේ අ නපත්, දූෂණ ක්රි හ  ලහප ගැ  

වාහර්තහවාක් ඉදිිපපත්  ා තිශබ  බවාත් මම දැ  ගත්තහ. දැ්ස ඔහුවා 

ආනහා වැපුතම් අං  ට දමහ තිශබ වාහ. ඔබු මහ ද්ස වාහ, ආනහා 

වැපුතම් අං    කි ්සශ්ස, වාාහශේ ිල හල මධයව්ථහ  ක් බවා. 

ශම් අ  වැපුතම් රුවා්සශග්ස වාැඩිශ ්ස භහණ්ඩ මිලදී 

අාග්ස වාහ. ඒ වැපුතම් භහණ්ඩවාලට ශ ොමිව් මුද්  අාශග  ශම් 

අ  තා  ා  ිල හල අාමුදල අවාවහ  වා ශ ්ස එක්වත් ්හති  

පක්ෂශේ ක්සද අාමුදලට ශ ොදහ ග්ස වාහද කි   එ ත් මට 

තිශබ  වැ   වා්සශ්ස. ව්ු තිත්. 

[பி.ப. 5.42] 
 

 ු ඒ.එල්.එම්. නසීර් මහතා  
(மொண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்) 

(The Hon. A.L.M. Nazeer) 

பிஸ்மில்லொஹிர்  ரஹ்மொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

2019ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் குழுநிமல 

விவொதத்தில் மபொக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமொன மசமவகள் 

அமமச்சு மற்றும் துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அமமச்சு ஆகியமவ ததொடர்பொக எனக்கும் மபச 

வொய்ப்பளித்தமமக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நன்றிகமளத் 

ததொிவித்து, என்னுமடய குறித்த மநரத்திற்குள் 2-3 

விடயங்கமள மட்டும் மபச நிமனக்கின்மறன்.   

குறிப்பொக, தகௌரவ அமமச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க 

அவர்களிடம் ஒரு விடயத்மத முன்மவக்க நிமனக்கின்மறன். 

அதொவது, வடக்கு, கிழக்கு மொகொணங்களில் உள்ளூர் விமொன 

மசமவகமளத் தரமுயர்த்தி வழங்க மவண்டுதமன்று இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். அதற்கொகத் 

தற்மபொது வடக்கு, கிழக்கிலிருக்கின்ற விமொன ஓடுபொமத 

கமளத் தரமுயர்த்த மவண்டிய மதமவயிருக்கின்றது. வடக்கு, 

கிழக்கு மொகொணத்தில் மட்டக்களப்பு, யொழ்ப்பொணம், 

அம்பொமற, திருமகொணமமல மபொன்ற இடங்களில் விமொன 

ஓடுபொமதகளுள்ள தளங்கள் இருக்கின்ற கொரணத்தினொல், 

அவற்றின்மூலம் தரமொன உள்ளூர் விமொன மசமவகமள 

வழங்க முடியும். இது ததொடர்பில் தகௌரவ அமமச்சர் 

அவர்களிடம் நொம் ஏற்கனமவ பல தடமவகள் 

மபசியிருக்கின்மறொம். தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கள் மிகவும் 

ஆளுமம மிக்கவரொக இருக்கின்றொர். எனமவ, அந்த 

மக்களுக்குத் மதமவயொன இந்தச் மசமவமய அவர் 

தசய்வொதரன்ற ஒரு நம்பிக்மகமயொடு இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

அவொிடம் இதமனக் மகொருகின்மறன். 

அத்துடன், உள்ளூர் விமொனப் பயணக் கட்டணத் 

ததொமகயிமனக் குமறக்க மவண்டிய மதமவயிருக்கின்றது. 

அண்மமயில் நொன் தகொழும்பு, இரத்மலொமனயிலிருந்து 

மட்டக்களப்புக்குச் தசன்றமபொது, கிட்டத்தட்ட 35,000 

ரூபொமய என்னிடம் அறவிட்டொர்கள்.  கிட்டத்தட்ட 45 

நிமிடங்கள் மொத்திரம்தொன் நொன் பயணித்மதன்.  எனமவ, 

அதற்கொக 35,000 ரூபொமயப் தபறுகின்ற இந்த நொட்டில், 

மற்மறய ஏமழ மக்களுமடய பயணங்கள் எவ்வொறிருக்கு 

தமன்று எனக்குள்மள மயொசித்மதன். அதுமட்டுமல்லொமல், 

இந்த விமொனப் பயணத்திற்கு மக்களிடமிருந்து வொியொக 

ஆகக்கூடுதலொன பணம் அறவிடப்படுகின்றது. இந்த வொிமய 

இல்லொமற் தசய்தொல் மக்களுக்கு இந்தப் பயணத்மதக் 

குமறந்த தசலவில் மமற்தகொள்ள மிகவும் உதவியொக இருக்கும்.   

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் 

இரண்டு நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.   

 

 ු ඒ.එල්.එම්. නසීර් මහතා  
(மொண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்) 

(The Hon. A.L.M. Nazeer) 

ஆகமவ, இந்தச் மசமவயிமனச் தசய்து தருமொறு 

எங்களுமடய தகௌரவ அமமச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க 

அவர்களிடம் நொன் மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன். அத்துடன் 

இது சம்பந்தமொக சுற்றுலொக் மகத்ததொழில் அமமச்சின் கீழொன 

ஒரு துமற சொர்ந்த தமலவரொக இருக்கின்ற ஏ.எம். தஜௌபர் 

அவர்களும் நொட்டினுமடய தகௌரவ பிரதமர் ரணில் 

விக்கிரமசிங்க அவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறியிருக்கின்றொர்.   

அடுத்து, நொன் இந்த இடத்திமல எங்களுமடய 

துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி 

அமமச்சர் தகௌரவ சொகல ரத்நொயக்க அவர்களுக்கு 

நன்றிகமளத் ததொிவிக்க மவண்டும். ஏதனன்றொல், அண்மம 

யில் ஒலுவில் துமறமுகம் சம்பந்தமொகக் கமதப்பதற்கு ஒலுவில் 

மக்கமள அமழத்துக்தகொண்டு நொன் தகௌரவ அமமச்சர் 

அவர்களுமடய கொொியொலயத்துக்குச் தசன்றமபொது, தகௌரவ 

அமமச்சர் அவர்களுக்குக் கீழிருக்கின்ற இலங்மகத் துமறமுக 

அதிகொரசமபயினுமடய Chairman அவர்கமளயும் 

அமமச்சினுமடய தசயலொளர் உட்பட அங்கிருக்கின்ற 

உயரதிகொொிகமளயும் அமழத்து அந்த மக்களுமடய நஷ்டஈடு 

சம்பந்தமொகப் மபசுவதற்கு வசதி தசய்து தகொடுத்திருந்தொர். 

அதற்கிணங்க மநற்றுக்கூட, இரண்தடொரு வொரத்தில் அந்த 

மக்களுக்குொிய நஷ்ட ஈடுகமள வழங்குவதற்குத் தயொரொக 

இருப்பதொக அந்த உயரதிகொொிகள் என்னிடம் தசொன்னொர்கள். 

அத்துடன், அதற்கொன திகதிமயத் தரமவண்டுதமன்றும் 

என்னிடம் மகட்டிருந்தொர்கள். அதற்கொக நொன் தகௌரவ 

அமமச்சர் அவர்களுக்கு அந்த இடத்திமல நன்றிகமளத் 

ததொிவிக்க மவண்டும்.  

   
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களது மநரம் 

முடிந்துவிட்டது.  நன்றி. 
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පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු ඒ.එල්.එම්. නසීර් මහතා  
(மொண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்) 

(The Hon. A.L.M. Nazeer) 
ஒரு நிமிடம் மொத்திரம் தொருங்கள்!   

தற்மபொது ஒலுவில் துமறமுகம் ததொடர்பொன விடயம் இந்த 

நொட்டிமல இருக்கின்ற எல்மலொருக்கும் ததொிந்த ஒரு விடயம்.  

புதிதொக அமமக்கப்பட்ட அந்தத் துமறகம் எந்ததவொரு 

பிரமயொசனமும் இல்லொமற் கொணப்படுகின்றது. அதன்மூலம் 

மீனவர்களுக்கும் பிரமயொசனமில்மல. அந்த harbour இமன 

இயக்குகின்ற முமறமமயில் ஏற்பட்ட இயலொமமயினொமல 

இன்று அந்தத் திட்டம் வீணொகிப் மபொயிருக்கின்றது. எனமவ, 

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கள் இந்தத் திட்டம் சம்பந்தமொகக் 

கவனதமடுத்து, மீனவர்கள் வந்து மீன் பிடிப்பதற்கு வழிய 

மமத்துக் தகொடுக்க மவண்டும் என்றும் மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறன். அத்துடன் அந்த மக்களுமடய கொணிகள் 

பற்றிய பிரச்சிமனமயயும் தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கள் 

கவனத்திதலடுக்க மவண்டுதமன்று மகட்டுக்தகொண்டு, சந்தர்ப் 

பத்திற்கு மீண்டும் நன்றி ததொிவித்து, விமடதபறுகின்மறன்.    

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු අරු්සදි  ප්ර හ්සරු ම්සත්රීු මහ. 

[අ.භහ. 5.47] 

 

 ු අුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ශමම අමහතයහං  ශදශක් වාැ  

ශීර්ෂ වම්බ්සධශ ්ස  හා  වභහ අවාව්ථහශේ ිලවාහදශේදී  

ිලශ   ෂශ ්ස දැ්ස ලැණුණු ආාංචි ක් කි ්ස ට ඕ ෑ. ශ්රී ලං හ මන 

බැංකුණාවා මංශ ෝ ල  ෑම වම්බ්සධශ ්ස අත් අඩංුවවාට ගත් 

ප්රධහ  ශ ශ ක්  අද පහ්සදා 5.30ට ිලතා  ආාක්ෂ  අං ශේ අ  

ිලශ  ෂශ ්ස  CID  එ  ශ ොළස Shangri-La Residenciesවාලට 

ගිහි්ස ාං්්ස හුලුග් ල කි   ශ ශ ක් - වුද ශම් ාං්්ස 

හුලුග් ල කි ්සශ්ස, පර්ශපචුවා්  ශරෂරීව් වමහගශම් හිටපු 

අධයක්ෂවාාශ ක් ඒ කි ්සශ්ස  Director ශ ශ ක්. ඔහුවා   ැවාත 

වාතහවාක් ගරු රුවා්ස ිලශේවාර්ධ  මැතිු මහ Lake House  එශක් 

Director Board  එ ට පත්  ාපු ශ ශ ක්. ඔහුවා අද පහ්සදා අත් 

අඩංුවවාට ග්ස  ගි හම එතැනි්ස පැ ලහ ගිහි්ස ශ ොළස  

අාලි ගන ම්සදිා ට    තැ  තිශබ  ශර්්  ශේට්ව,ශේදී - ශර්්  

ශේට්  ව,වා වාැහුණහට පව්ශව  එතැ දී- අත්  අඩංුවවාට ශග  

තිශබ වාහ. ඔහුවා අත්අඩංුවවාට ග්ස ශ ොට කි හ තිශබ වාහ, ඔහුවා 

අත් අඩංුවවාට ග්ස වාහ  ම් රුවා්ස ිලශේවාර්ධ  මනත්ම හශග්ස 

අන්ස  ඕ ෑ  කි හ. ශම් ශ ොනහටද  ්ස ට ගිහි්ස තිශබ්සශ්ස? 

Temple Trees එ ට. අද  ශම් ආණ්ඩුශේ තත්ත්වා   ඕ ත්.  ශම්වාහ 

තමත් අපි මුල ඉඳලහම කිේශේ.  වුද ශම්වාහවාල පිටිප ව්ශව්ස 

ඉ්සශ්ස කි හ. 

ගරු අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මනි, ඔබු මහශේ  අමහතයහං ශේ 

වාැ  ශීර්ෂ නහ ිලශ  ෂශ ්ස අශු වහගල ාත් හ   අමහතයු මහශේ 
අමහතයහං ශේ වාැ  ශීර්ෂ  ගැ   වහ ච්කහ  ා  ශේලහශේදී ශම් 

 හාණහවා මු   ා්ස ට ිවීධවීම වම්බ්සධවා මම   ගහව, 
ශවා වාහ. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ  

අමහතයහං  ට  ශපොඩි අවහධහාණ ක්  ිවීධ වුණහ  කි හ මම 
හිත වාහ. ශමො ද, මත්තල ඇරුණහම අශ ක් ශීවා්  ගැ   ථහ 

ශ ො ළ නිවහ. ගරු අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මනි, ශම් ාශට් 

වංචහා  වායහපහා  දිුතණු  ා්සට  වුවාම හ  ම් අනිවාහර් ශ ්සම 

ශම්  ාශට් අභය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළවා් - domestic airports - 
ටි    නද්ස ට ඕ ෑ.  මම දැක් හ, ගරු අගමැතිු මහ  හප   ට  

ගිහි්ස  ඒ  වම්බ්සධශ ්ස  වාැඩ පිළිශවාළක්  වහ ච්කහ  ළ බවා.  
ඒ  වාච  ට සීමහ ශවා්ස ට බැනැ. ශම් ාශට් අභය්සතා ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළවා්  නද්ස ට ඕ ෑ.  

ගරු ඇමතිු මනි, ශ්රීල්ස ්ස  ුවවා්ස  ශව වා ට ුවවා්ස 

නි මුවා්ස බඳවාහ  ගැනීමට දැ්ස වම්මුත පරීක්ෂණ පවාත්වා වාහ.  

ුවවා්ස නි මුවා්ස 10 ශද හත් ග්සශ්ස.  මුත්  applicants  ිලතාක් 
196ක් ිවටි වාහ. ිවිල්   ුවවා්ස ශව වාහ ක්ශෂ ත්ර   ඩහශග  වාැටිලහ.  

තමු්ස හ්සශව ලහ දැවාැ්සත ිලධි ට ශම් වම්බ්සධශ ්ස වහ ච්කහ 

 ා්ස  ඕ ෑ. ගරු  නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ ම්සත්රීු ම්සලහ වාැනි 
අ ශේ අදනව් අා ශග  ශ්රී ලං හ ුවවා්ස නමුදහවා, ිවිල්  ුවවා්ස 

ශව වාහ අධි හිප , ඒ වාහශේම ිවිල්  ුවවා්ස ශව වා ට  වම්බ්සධ 
අශ කුණාත් අ ශේ අදනව් උශපදව් අාශග   ිවිල්  ුවවා්ස ක්ශෂ ත්ර   

ප්රතිවායුනගත  ා්ස ට  හල  ඇිලත් තිශබ වාහ. අශු ාශට් 
ශදමේපිශ ෝ ශගවා්  ශදොාවා්  උ ව් ති ලහ ශ ෝටි ගණ්ස 

ණ ශවාලහ දරුවා්ස ුවවා්ස නි මුවා්ස ශවා වාහ දකි්ස ට තිශබ  

ආ හවා නිවහ  ඒ ශීවා්   ා වාහ. ඒ  අද වම්පූර්ණශ ්සම  ඩහ 
වාැටිලහ තිශබ වාහ. ඒ ශ ශාහි  තමු්ස හ්සශව ශේ අවාධහ   

ශ ොමු  ාවා වාහ.  

  ව, හ   ්හතය්සතා  ුවවා්ස  ශතොව,ශපොශළ  car park එ  

ගනිමු. ශම් ආණ්ඩුවා පසුගි   හලශේ  cargo car park එ  ිලතාක්  

ති ලහ  අශ ක් car parks  ු  ම ඒ ශට්සඩර් එශක් අවාවහ ශේ  
හිටපු ශ  හට රු්ස බවා අපි දැක් හ. වහමහ යශ ්ස  මැද ිවටි  

ශ ශ කුණාටවාත් ශ ොශවාත්. Easy Car Parks කි  ාහ අවාවහ ශේ 
ිවටි  ශ  හට තමත් රු්සශ්ස. අද ශවා ශ ොට තමු්ස හ්සශව ලහට 

ශප්සවා්ස ට පුළුවා්ස ඒශ ්ස මුදලක් ලැශබ වාහ  කි හ.   

නැබැත්, අද ශවා ශ ොට ඒ car parksවාලි්ස වහමහ යශ ්ස 
ශවාලහවාක් අාශග  schedule  ා ඒ මුද්  වාැඩි  ා  තත්ත්වා ක් 

ඇති  ා තිශබ වාහ. ගරු අර්ුන  ාණු ංග මැතිු මනි, අපි  
දැක් හ, runway එ  overlay  ා වාහ. Runway එ  overlay 

 ා අද ශවා ශ ොට ඒශක් PAPI lights වන  අශ කුණාත් lights දැ්ස 
වාැඩ  ා්සශ්ස  ැති තත්ත්වා  ට පත් ශවාලහ තිශබ වාහ.  

්පහ ශේ අගමැතිු මහ ශම්  ාටට ශග්සවාහ  මු් ගලක් තැණුවාහ, 
ශදවාැනි අදි ා - second stage එ  - ක්රි හත්ම   ා්ස . මහ 

හිත  ිලධි ට ඒ  තවාමත් තිශබ්සශ්ස ියම් මට්ටශම්, අත්තිවාහාම් 
මට්ටශම්ත්. ඒ නිවහ අද ශලොකුණා පහඩුවාක් ශවාලහ තිශබ වාහ. අහිංව  

මිනිසු්ස ඇිලත් තම්සශේ  ෑදෑ ්ස ුවවා්ස  හ ශ ්ස   වාහ 

බලහශග  ිවටි පැිලලි ්ස එ  අද  ැනැ. ාහ්හංගණ  ආදි පැතිවාල 
ඉඳලහ එ  මිනිසු්ස පැ  න ක් නතක් ගත  ාලහ ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළට එ වාහ. ඒ අ ට අඩු ග ණශ්ස මූණ  ට ශවෝදහ 
ග්ස  තැ ක්  ැනැ. ගරු අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මනි, ඒ 

මිනිසු්සට  ්ස  ශවාලහ තිශබ්සශ්ස ශපොරු වාැිවකිළි ටත්.  

ඒ වාහශේම තමත් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ඇු ළතත්. ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ ඇු ළ ගත්තහම මඟී්සශේ වාැිවකිළි පීධති නැම 
එ ක්ම ඉතහම  ා  තත්ත්වාශේත් තිශබ්සශ්ස. අපි ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළට ගිහි්ස අශු බෑේ එ  ග්ස  ශබ් ට් එ  ළඟට 
ගි හම අපි වමනා ශවාලහවාට  අ්සදම්සද ශවා වාහ. එතැ  තත්ත්වා  

බැලුවාහම ඔළුවා ිල හා ක් ශවා වාහ. ඒවාහ ක්රමවාත් ශවා්ස  ඕ ෑ. 
ශලෝ ශේ අශ කුණාත් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළවාල එශනම  ැනැ.  

අශු වමනා නිලධහිප්ස, Immigration Counter ආදි තැ්සවාල 
නිලධහිප්ස, අඩුම ගණශ්ස greet  ා්සශ්ස  ැනැ  ඒ එ  අ ට 

අඩුම ගණශ්ස "සුබ උදෑව ක්" "සුබ ාහත්රි ක්" කි ලහ කි ්සශ්ස 
 ැනැ. තමු්ස හ්සශව ලහ ඒවාහ  ාවා්ස  ගි හම ඒ නිලධහිප්ස 

වාෘත් මම  ක්රි හ මහර්ගවාලට   වාහ. Sri Lanka Customs ගත්තත් 

එශනමත්.  
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මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ක්රමවාත් 

ශවා්ස  ඕ ෑ. ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  වාැඩ  ා  ශව වා  පිිපව ු ළ 
තමු්ස හ්සශව ට ශලොකුණා ශගෞාවා ක් තිශබ වාහ. තමු්ස හ්සශව  

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ශව වා  ්සශේ වාැව,ු ප්ර ්   ආදි ප්ර ්  ිලවඳපු 
ශ ශ ක්. ඒ නිවහ තමු්ස හ්සශව  ශම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ 

ශලෝ ශේ ශනොඳ ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් බවාට පත්  ාහිල කි හ අපි 
බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ.  

ඒ වාහශේම, මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ගැ ත් කි ්ස  ඕ ෑ. 

ශම් ාශට් ුවවා්ස නි මුශවාෝ අවුරුරු ගණ හවාක් තිව්ශව  -   
 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහ කි පු  හාණ  ගැ  අපට දැනුවාත් 

 ාලහ  ැනැ. 

 

 ු අුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මහ ඔබු මහට ශ්රීලං ්ස ුවවා්ස ශව  වාශේ ුවවා්ස නි මුවා්සශේ 

වංවදශේ අ - [බහධහ කිරීමක්]  

 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ම්සත්රීු මහ, ඒ ගැ  අපවා දැනුවාත්  ාලහ  ැනැ. 

  

 ු අුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

නිප, මහ කි ්ස ම් ශ ෝ, තමු්ස හ්සශව වා දැනුවාත්  ා්ස  

කි හ. 
 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

අපවා දැනුවාත්  ළහ  ම්- [බහධහ කිරීමක්] 
 

 ු අුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

අශ ෝක් අශබ්ිවංන ාහ්ය අමහතයු මහ. ඔබු මහශේ ශවාලහශේදී 

ඔ  ටි  කි ්ස  ශ ෝ. මහ ඒ  හාණ  තමු්ස හ්සශව ටම ශ ොමු 

 ා්ස ම්. ඒ  නදහ ශද්ස . ගැටලුවාක්  ැනැ ශ්ස. අපට ඕ ෑ එ  

ශ ශා්ස  ශ්ස.  
 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

අපට complain  ාලහ  ැනැ.  
 

 ු අුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

නිප, නිප. එශනම  ම්, අපි කි ්ස ම් ශ ෝ, complain  ා්ස  

කි හ.  

ඊළඟ  හාණහවා තමත් තමු්ස හ්සශව ලහ මත්තල ගැ  කි පු 

 හාණහවා. මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ශම් ාශට් ුවවා්ස 

නි මුශවාෝ අවුරුරු ගණ හවාක් තිව්ශව , ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහවා ශම් 

ාශට් පට්ස ගත් දවාශව  ඉඳලහ ශදවාැනි ්හතය්සතා ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළක් ඉ් ලුවාහ.  ශම් ාශට් ශදවා  ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ  

අවා යතහවා තිණුණහ. ඇත් ඒ? අපට ළඟම තිශබ්සශ්ස, ට්රිවාැ්සරම් 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ. ට්රිවාැ්සරම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළට    ශ ොට 

ිල හල මුදලක් ශගවා්ස  ිවීධ ශවා වාහ. ට්රිවාැ්සරම් ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළට extra fuel carry  ා්ස  ඕ ෑ. ශම් ාටට එ  

ුවවා්ස ශව වාහ, ශම් ාටි්ස    ුවවා්ස ශව වාහ ිව ් ල extra fuel 

carry  ා්ස  ඕ ෑ. ඒ අති්ස බැලුවාහම මත්තල ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ දැවාැ්සත ආශ ෝ්  ක්. එ , ශම් ාශට් දැවාැ්සත 

අවා යතහවාක්. එම ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ නිවහ අද ුවවා්ස නි මුශවාෝ 

වැ ශව වාහ. තමු්ස හ්සශව ලහට  ා්ස  තිණුශණ් එ  market 

 ා්ස ත්  එහි වී ශග  ගිහි්ස දම  එ  ශ ොශවාත්.  

නම්බ්සශතොට වාාහ ත් එශනමත්. අපි නම්බ්සශතොට වාාහ  

නැරුවාහ. අප නම්බ්සශතොට වාාහ  නැරුවාහට පසුවා තමු්ස හ්සශව ලහට 

 ා්ස  තිණුශණ් එ  ිලකුණාණ්ස  ශ ොශවාත්  market  ා්ස ත්. 

ිවංගුපූරුවා භ  ශවාලහ ිවටි හ, ඒ වාාහ  නද  ශ ොට. ඒ  market 

 ා්ස  තිණුශණ්. Marketing තිණුශණ්. ඒ   ා්සශ්ස  ැතිවා 

තමු්ස හ්සශව ලහ එ  ිලකුණාණහ දම වාහ. තරුණ ඇමතිවාරු්ස වා  

ඔබු ම්සලහ ශදශද හ ගැ ම අශු ශගෞාවා ක් තිශබ වාහ.  ශම් 

ාශට් ආර්ක  ට වාඩහත්ම බලපහ  ශම් අමහතයහං  ශද  

වම්බ්සධශ ්ස මීට වාඩහ ක්රි හත්ම  ශවා්ස  කි    හාණහවා 

කි මි්ස මශේ වාච  ව්වා් ප  අවාව්ස  ා වාහ. ව්ු තිත්.     

 
[பி.ப. 5.55] 

 

 ු කක්. කාදර් මසනතාන් මහතා 
(மொண்புமிகு கொ. கொதர் மஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லொஹிர்  ரஹ்மொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இலங்மகயில் மிகவும் பின்தங்கிய நூற்றுக்கணக்கொன 

கிரொமங்கமளக்தகொண்ட ஒரு பிரமதசமொக வன்னிப் 

பிரமதசத்மதக் குறிப்பிடலொம். 35 பொமக தசல்சியஸ் கடும் 

தவயிலிலும் ஆயிரக்கணக்கொன பொடசொமல மொணவர்களும் 

அரச மசமவ உத்திமயொகத்தர்களும் தபொதுமக்களும் 

மசக்கிளில் பயணிப்பமத வவுனியொ, மன்னொர், முல்மலத்தீவு 

உள்ளிட்ட வட மொகொணத்தில் தபொதுவொகமவ அவதொனிக்கக் 

கூடியதொக உள்ளது.  இது இப்பிரமதசத்தின் தபொதுப் 

மபொக்குவரத்தின் பின்தங்கிய நிமலமயக் கொட்டிநிற்கின்றது. 

தபொதுவொகமவ வன்னிப் பிரமதசத்தின் சிறிய கிரொமங்களிலும் 

சில நடுத்தர நகரங்களிலும்கூட மபொக்குவரத்துப் பிரச்சிமன 

மயக் கொணக்கூடியதொக உள்ளது. உொிய மநரத்தில் 

பொடசொமலக்குச் தசல்ல முடியொமம, உொிய மநரத்துக்கு 

அலுவலகத்துக்குச் தசல்ல முடியொமம, தமது உற்பத்திகமள 

உொிய கொலத்தில் சந்மதப்படுத்த முடியொமம, மநொய்வொய்ப்பட்ட 

ஒருவமர உொிய மநரத்தில் மவத்தியசொமலயில் அனுமதிக்க 

முடியொமம மபொன்றன  அவர்களுமடய அப்பட்டமொன மனித 

உொிமம மீறல்களொகும். 

முப்பது வருட ததொடர் யுத்தம் கொரணமொகத் ததொடர்ந்தும் 

புறக்கணிக்கப்பட்டுவந்த இந்த மக்கள், இன்றும் மபொதிய 

தபொதுப் மபொக்குவரத்து வசதிகள் இன்றிப் புறக்கணிக்கப் 

பட்டுள்ளமம மிகவும் மன மவதமனக்குொிய விடயமொகும்.  

வவுனியொப் பிரமதச மொணவர்களில் சுமொர் 30 வீதமொனவர்கள் 

தமது வீட்டிலிருந்து பொடசொமலக்கு 1 அல்லது 2 கிமலொமீற்றர் 

தூரமும் 30 வீதமொனவர்கள் 5 கிமலொமீற்றருக்கு அதிக தூரமும் 

தசல்ல மவண்டியுள்ள நிமலயில், தபொதுப் மபொக்குவரத்து 

நிமலயின் மமொசமொன தன்மமயினொல் அவர்கள் தமது 

கல்விமயக்கூட இமடநடுமவ நிறுத்தி விடுகின்றனர்.  

அமநகமொன மொணவர்கள் CTB பருவகொலச்சீட்மட 

மவத்திருந்தொலும், குறித்த பஸ் வண்டிகள் உொிய மநரத்திற்கு 
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පහර්ලිශම්්සු වා 

வருவதில்மல. அப்படிமய வந்தொலும், மொணவர்கமள பஸ்ஸில் 

ஏற்றொமல் அவர்கமள அப்படிமய பொமதயில் விட்டுவிட்டுச் 

தசல்வதும் ஒரு தபொதுவொன பிரச்சிமனயொகமவ உள்ளது. 

ஆகமவ, பொடசொமலப் மபொக்குவரத்மத அடிப்பமடயொகக் 

தகொண்ட ஒரு விமசட திட்டம் உருவொக்கப்பட மவண்டும் எனக் 

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கமள மவண்டிக் தகொள்கின்மறன்.     

தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

மன்னொர் மொவட்டத்தில் முசலிப் பிரமதச சமபக்கு உட்பட்ட 

மவப்பங்குளம் ததொடக்கம் சிலொபத்துமற வமரயிலொன உள்ளக 

வீதிமய 2010ஆம் ஆண்டு மீள்குடிமயற்ற மற்றும் அனர்த்த 

நிவொரண அமமச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் தசய்து முடித்ததொக 

அமமச்சின் அறிக்மக குறிப்பிடுகின்றது.  இன்று அந்தப் 

பிரமதசங்களில் அந்த வீதியுமில்மல; பஸ் வண்டிகளுமில்மல. 

இவ்வொறொன மமொசடிகளும் கண்டறியப்படல் மவண்டும்.  

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுமடய மநரம் 

முடிவமடந்துவிட்டது. 

 

 ු කක්. කාදර් මසනතාන් මහතා 
(மொண்புமிகு கொ. கொதர் மஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
இன்னும் சிறிதளவு மநரம் தொருங்கள்! 

புத்தளத்திலிருந்து சிலொபத்துமறயூடொக மன்னொர் வமர 

தசல்லும் வீதிப் மபொக்குவரத்து சிறிய மமழக்கும்கூட 

இமடநிறுத்தப்படுகின்றது. குறிப்பொக வில்பத்து வனப்பகுதி 

யினூடொகச் தசல்லும் தசம்மண் வீதியின் நிமலமமமயக் 

கொரணங்கொட்டி இந்தப் தபொதுப்மபொக்குவரத்து நிறுத்தப் 

படுகின்றது. இதன்கொரணமொக மொற்று வழிகமளப் 

பயன்படுத்தும் இப்பிரமதச மக்கள் மமலதிகமொக 3 

மணித்தியொலங்கமளச் தசலவிட மவண்டியுள்ளது. ஆகமவ, 

இந்தப் பிரச்சிமனக்கு இமடக்கொலத் தீர்வொகவொவது மன்னொர் - 

புத்தளம் வீதிப்மபொக்குவரத்துக்கொக four wheel bus வண்டிகள் 

தகொள்வனவு தசய்யப்பட மவண்டும். அதன்மூலம் அந்தப் பகுதி 

மக்களுக்கு மமழகொலங்களிலும் அந்தப் பொமதமயப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிமலமய உருவொக்கிக் 

தகொடுக்குமொறு மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். நன்றி. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ළඟට, ගරු පි ං ා ් ාත්  මනතහ. 
 

[අ.භහ. 6.00] 
 

 ු ිළයංකර ජයරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, අශු ප්රවාහන  නහ ිවිල්  ුවවා්ස 

ශව වාහ ඇමතිු මහත්, ාහ්ය ඇමතිු මහත් ශම් ශවාලහශේ ශම් ගරු 

වභහශේ ඉ්ස වාහ. ශම් අමහතයහං   පිළිබඳවා අවුරුරු පනක් ිලෂ  

භහා අමහතයවාා හ වා ශ ්ස මම  ටුතු   ාපු නිවහ, ශම් 

අමහතයහං ශේ  ටුතු  කිරීශම්දී ඔබු ම්සලහට දැ්ස පැ   ැඟී 

තිශබ   රුණු කීප ක් පිළිබඳවා ිලතාක් දැනුවාත්  ා්ස  මහ 

බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම අපි ද්ස වාහ, 1960 

ගණ්සවාල තමත් බණ්ඩහා හ   ්හතය්සතා ුවවා්සශතොව,ශපොළ 

ආාම්භ  ශළ  කි ලහ. එදහ ශදශවානි ශලෝ  ුතද වමශේදී නමුදහ 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් නැටි ට ආාම්භ  ාපු  ව, හ   ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ පසුවා මගී්ස වඳනහ ිලවාෘත  ළහ. ගරු අමහතයු මනි, 

නැශට් ද  ශේ ඉඳලහ 2013 අවුරුීද දක්වාහ ශමහි මගී ධහිපතහවා 

තිණුශණ් 150,000  ප්රමහණ ක්.  මුත්, 2013 වාර්ෂ  බලීදි 

මගී්ස ිල හල ප්රමහණ ක් ශම  පිපනාණ   ාපු නිවහ  වී  

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ  අවා යතහවා පැ   ැඟුණහ. එදහ මිලි   6  

මගී ් තහවාක් ශම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ පිපනාණ   ා තිණුණහ. ඒ 

අවා යතහ නඳු හ ශග  2013 වාර්ෂශේදී අපි  ැිය ට් පත්රි හවාක් 

දමහ ශම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ තවාත් මිලි   7  ් තහවාක් වඳනහ 

ිලවාෘත  ා්ස   ටුතු   ළහ. ඒ අනුවා තමු්ස හ්සශව ලහ ද්ස වාහ, 

අශු මහි්සද ාහ්පක්ෂ හිටපු ් හධිපතිු මහත්, ඒ වාහශේම 

්පහ ශේ අග්රහමහතය ෂි්සශවෝ අශබ් මැතිු මහත් ඇිල් ලහ එහි 

ශදශවානි අදි ා වඳනහ මු් ගල තැබූ බවා. අරු්සදි  ප්ර හ්සරු 

මැතිු මහ කිේවාහ වාහශේම අපි ඒ  ටුතත්ත ආාම්භ  ළහ. JICA 

laon එ ක් මින්ස ්ප්ස ශ ්ස ියලි   28ක් තමත් ඒ අදි ා 

ශද ට අපි ශවා්ස  ශළ . නැබැත්, 2017, 2018 ශවාීදි ශම් 

වායහපෘති  වම්පූර්ණ  ා්ස  නි මිතවා තිණුණහ. ඒ අනුවා, ශම් 

අවුරුීද අවාවහ  වා ශ ොට අපට  ව, හ   ශදශවානි අදි ා 

ිලවාෘත  ා්ස  පුළුවා්ස ම තිණුණහ. අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මනි, 

2015දී ශම් අමහතයහං ශේ අමහතයවාා හ ිලධි ට  ටුතු   ශළ  

ඔබු මහ. ශම් ශදශවානි අදි ශර් plan එ  තමු්ස හ්සශව ලහ 

වම්පූර්ණශ ්ස ශවා ව්  ළහ. ශමො ද, ශ ළුම් මල  නැඩ ට 

තමත් අපි ශම් වැලැව්ම නදලහ තිණුශණ්. තමු්ස හ්සශව ලහ ඒ  

වම්පූර්ණශ ්ස ශවා ව්  ළහ. ශවා ව්  ළහ පමණක් ශ ොශවාත්. 

වම්පූර්ණශ ්ස ඒ  ටුතත්ත  වාත්වාහ, ඒ වඳනහ  ැවාත ශදපහාක් 

ශට්සඩර්  ැඳවූවාහ. ඒ නිවහ අද ඒ වායහපෘති  ප්රමහද ශවාලහ 

තිශබ වාහ. ඒ අනුවා, අද මගී්සශග්ස  ව, හ   ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ පිරී තිශබ වාහ. ශම් වා ශ ොට තවාත් මගී්ස මිලි   

12 ට, 13 ට එහි ඉඩ තිශබ්ස  ඕ ෑ. මම කි ්සශ්ස ශම් ත්. 

ශමො  ආණ්ඩුවා ආවාත්, ශමො  පැත්ත ගත්තත් තමු්ස හ්සශව ලහ 

ශම්  ඉක්ම ට ඉවාා  ා්ස . තමු්ස හ්සශව ලහ වවාව්  හලශේ 

ශනෝ ාහත්රී  හලශේ ඒ ුවවා්ස ශතොව,ශපොළට ගි හ  ම්, අද පුරුම 

තදබද ක් තිශබ  බවා බලහග්ස  පුළුවා්ස. අද එ  පැත්ත  

ශපෝලිම් ාහශි ක් තිශබ වාහ. එම නිවහ මම ඔබු මහට මතක් 

 ා වාහ, තමු්ස හ්සශව ශේ  ම ගනලහ නිප  මක්  ැනැ, 

ඉක්මනි්ස ශම් ශදශවානි අදි ා පට්ස ග්ස  කි හ. 

ඊළඟට මම තමු්ස හ්සශව ලහට මතක්  ා්ස  ඕ ෑ, මත්තල 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ගැ . මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ අද සුරු 

අලිශ කුණා බවාට පත්ශවාලහ  කි  වාහ. නැබැත්, 2013 වාර්ෂශේදී ශම් 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ආාම්භ  ශළ  අපි බවා මම මතක්  ා්ස  

 ැමැතිත්. ශදශවානි ්හතය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් ශම් ාටට 

අවා යත් කි   එ  වෑම ශී පහල   හ  ශ කුණාම නඳු හ 

ගත්තහ. ඒ  නඳු හ ශග  තමත්, අපි  ම්සරුවාක් ගත්ශත් මත්තල 

ප්රශී   ඒ වඳනහ සුරුසුම ව්ථහ   කි ලහ. ඒ අනුවා ඒ ප්රශී ශේ 

ශදශවානි ්හතය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ නද්ස  අපි  මාණ  

 ළහ. දැ්ස කි  වාහ, ශම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළට planes අශේ 

 ැනැත් කි ලහ. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද ක් තිශබ වාහ. 
 

 ු ිළයංකර ජයරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

මම වාග කීශම්ස කි  වාහ, ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් නැරුවාහට 

පව්ශව  එ  දවාිව්ස ශදශ ්ස ුවවා්ස  හ හ එ්සශ්ස  ැනැත් කි   

එ . නැබැත්, අපි 2015දී ශම් ආණ්ඩුවා භහා ශද ශ ොට මත්තල 
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ුවවා්ස ශතොව,ශපොළට ුවවා්ස  හ හ පැමිණීම වම්බ්සධශ ්ස 

Korean Air එ ත් එක්  අපි වහ ච්කහ  ාලහ තිණුණු බවා මම 

පැනැදිලිවාම කි ්ස  ඕ ෑ. ඒ files ටි  තිශබ වාහ. ඔබු ම්සලහට 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ්ස ඒවාහ ග්ස  පුළුවා්ස. ඒ වාහශේම AirAsia 

ආවාහ; Air Arabia ආවාහ; FlyDubai ආවාහ. Air Arabia අපිත් එක්  

වහ ච්කහ  ළහ, ඒ ශගෝ ල්සට මත්තල ්හතය්සතා ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළ hub එ ක් නැටි ට පහිලච්චි  ා්ස  අවා යත් කි ලහ. 

 මුත්, අද ඒ ිව ් ලම  ැති ශවාලහ. ගරු ඇමතිු මනි, 

තමු්ස හ්සශව  2015දී ශම් අමහතයහං   භහා ගත්තහට පව්ශව  වී 

ටි  ශගනි ලහ එතැ  ගබඩහ  ළහ. අද මත්තල ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොශළ  රුපි ්  ශ ෝටි ගණ   අලහභ ක් ඇති ශවාලහ 

තිශබ වාහ. ඒ ට වාග කි ්සශ්ස  වුද? ශම් ් තහවාශේ ව් ලි. 

ගරු ඇමතිු මනි, ශමො  ආණ්ඩුවා තිණුණත්, ශම් ට ශම් ාශට් 

් තහවා වාග කිවා ුතු   ැනැ. ඒ ිලතාක් ශ ොශවාත්.  

මම ඔබු මහට තවාත් ශද ක් කි ්ස  ඕ ෑ.  ව, හ   

්හතය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ වම්බ්සධශ ්ස 2018දී ක්රි හත්ම  
 ා්ස  වංවාර්ධ  වැලැව්මක් නැරුවාහ, ශමගහශවාොට් 2  සූර්  බල 

 ක්ති ක් නිපදිල  නැකි වායහපෘති  ට. ශම් වඳනහ රුපි ්  
ියලි   300ක් ශවා්ස ා තිණුණහ. 

නැබැත්, ප්ර ්   තිශබ්සශ්ස ශම් වඳනහ ශට්සඩර්  ැඳවාලහ 

 ැති එ ත්. ඒ ආ ත ම තමත් මිල ගණ්ස ඇති  ාලහ 
තිශබ්සශ්ස. ශම්  නිප ප්ර ්  ක්. ලං හශේ ියලි   300  

වාැඩවටන ක් කිිවම ශට්සඩර් පටිපහටි කි්ස ශතොාවා ශද්ස  
  වාහ. ශම් පිළිබඳවා තමු්ස හ්සශව ශේ අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස  

ඕ ෑ. ඒ වාහශේම, ERP වායහපෘති  ගැ  කිේවාහම තමු්ස හ්සශව  
ද්ස වාහ. ශම් වඳනහ  වාැ  වා  මුදල රුපි ්  මිලි   133ත්. දැ ට 

රුපි ්  මිලි   100ක් ිල දම්  ා වාහ, උපශී   ්ස අ් ලහ 

ග්ස . උපශී   ්සට රුපි ්  මිලි   100ක් ිල දම්  ා වාහ. 
ඔබු මහ  ් ප හ  ාලහ බල්ස , රුපි ්  මිලි   100ක් 

උපශී   ්සට ිලතාක් ිල දම්  ා වාහ. ශමහි වම්පූර්ණ 
මෘරු හංග ිල දම රුපි ්  මිලි   800ක් ශවා වාහ. ශමතැ  

ප්ර ්  ක් තිශබ වාහ. තමු්ස හ්සශව  ඒ පිළිබඳවා ිලශ  ෂ අවාධහ   
ශ ොමු  ා්ස . ශමො ද, අපි ඔබු මහට ශගෞාවා  ා වාහ; 

ඔබු මහශේ පි හට ශගෞාවා  ා වාහ. තමු්ස හ්සශව  අමහතයවාා හ 

නැටි ට වාගකීමක් අාශග  ශම්  ටුතත්ත  ා්ස .  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට නි මිත  හල  දැ්ස අවාවහ ත්. 
 

 ු ිළයංකර ජයරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

මට ිල හඩි ක් ලබහ ශද්ස , මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි. 

ගරු ඇමතිු මනි, ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ අාමුදශල්ස දැ්ස රුපි ්  

මිලි   10ක් ශවා්ස ාලහ තිශබ වාහ, අවුරුරු උත්වවා ක්  ා්ස . 

ඔබු මහ ද්ස වාහද ද්සශ්ස  ැනැ, අවුරුරු උත්වවා ක්  ා්ස  

රුපි ්  මිලි   10ක් ශවා්ස  ාලහ තිශබ  බවා. ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොශළ  අවුරුරු උත්වවා  ට රුපි ්  මිලි   10ක් ශවා්ස 

 ා  ිවිපතක් තිශබ වාහද? ඒ නිවහ ඔබු මහ ඒ ගැ  අවාධහ   

ශ ොමු  ා්ස .  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ඊළඟ ප්රධහ   හාණ  තමත්, 

මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ වන  ව, හ   ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ 

දැ්ස ඉ්සදි හනු වමහගම ට ශද්ස    වාහ. ශම් පිළිබඳවා ඔබු මහ 

ද්ස වාහද ද්සශ්ස  ැනැ. ශමො ද,  ැිය ට් මණ්ඩල ට ශ ොද්සවාහ 

තමත් දැ්ස නැම ශද ක්ම ක්රි හත්ම  ශවා්සශ්ස. GVK කි   

වමහගමට ශම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළවා්  ශද  ශද්ස    වාහ. ඒ 

වමහගම ශමො ක්ද? GVK වමහගම කි ්සශ්ස, කිිවම මුලයම  

 ක්ති ක් ශ ොමැති ඉ්සදි හශේ ආ ත  ක්. ශම් ආ ත   

ඉ්සදි හනු රුපි ්  මිලි   5,373ක් පහඩු ලබපු ආ ත  ක්. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මහ  රුණහ ාලහ  ථහවා අවාව්ස  ා්ස . 
 

 ු ිළයංකර ජයරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ඉ්සදි හනු රුපි ්  මිලි   5,373ක්  පහඩු ලබපු ආ ත   ට 

තමු්ස හ්සශව ලහ මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  වන  ව, හ   

ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  පිපපහල   ශද්ස    වාහ. දැ්ස ඒ ශ්ස 

තිශබ  ප්ර ්  . පහඩු ලබ  ආ ත   ට ශද්ස    වාහ. ඊට 

පසුවා කි  වාහ, "පහඩුත්, පහඩුත්" කි ලහ. ගරු ඇමතිු මනි, අශ ක් 

පැත්ශත්ස ශම් ආ ත   2017 වාර්ෂශේදී ඉ්සදි හනු රුපි ්  

මිලි   13,426ක් පහඩු ලබපු ආ ත  ක්. එම නිවහ ශමවාැනි 

වමහගම ට ලහභ ලබ  ආ ත  ලබහ දීම ගැ  අපි තාශේ ිලරුීධ 

ශවා වාහ. ගරු ඇමතිු මනි, තවා ශගොඩක් ශීවා්   ථහ  ා්ස  

තිශබ වාහ. අභය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළවා්  ගැ   ථහ  ළහ. 

අශු වැලැව්මක් තිණුණහ, අශු ාට ආිව හශේ ුවවා්ස 

ශක්්සද්රව්ථහ   බවාට පත්  ා්ස . ඔබු මහ ශම් ගැ  ශවො හ 

බල්ස . අපි මත්තලට ුවවා හ  හ හ  ඩත්ු  ඒ   ක් ශග හවාහ. 

ඒ වාහශේම, ුවවා්ස නි මු පුහුණු පහසමහලහවාක් ඇති  ා්ස  අපි 

 ටුතු   ළහ. ඒ ලැත්ව්ු  මහ ළඟ තිශබ වාහ. මම ඒවාහ ඔබු මහට 

ශද්ස ම්.  රුණහ ාලහ ශම් ගැ  ශවො ලහ මත්තල ඒ  ආාම්භ 

 ා්ස . ශමො ද, ඉ්සදි හවාට ශද වාහට වාඩහ ශීශී  වා ශ ්ස 

අපට ඒ   ඟහිවව,වා්ස  පුළුවා්ස. ඒ නිවහ මම ඉතහ පැනැදිලිවා 

ඔබු මහට කි  වාහ, ඔබු මහ දක්ෂ අමහතයවාාශ ක් නැටි ට ශම් 

පිළිබඳවා ශවො ලහ, ශම් ්හති  අපාහධ  වාත්වාලහ, ශම් ිලකුණාණ  

එ   වාත්වාලහ ශම් ආ ත  රැ  ග්ස   ටුතු   ා්ස  කි ලහ. 

ශම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  මහි්සද ාහ්පක්ෂ මැතිු මහශේ  ම 

තිශබ  එ   ම් ප්ර ්  , ඒ  ම ශවා ව්  ා්ස . ඒ  ප්ර ්  ක් 

 ැනැ.  ම ශවා ව්  ා්ස . නැබැත්, ්හතය්සතා ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළක් නැටි ට ශම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ වංවාර්ධ   

 ා්ස . ශම් අශු ාශට් ව් ලි. ඒ නිවහ තමු්ස හ්සශව  ශම් 

වාගකීම භහා ගනිත් කි ලහ මම ිල ්වාහව  ා වාහ. තවාත් කි ්ස  

ශීවා්  තිශබ වාහ. ඒ නිවහ මම තමු්ස හ්සශව  ශපෞීගලි වා 

නමුශවාලහ  ථහ  ා්ස ම්. අද ශම් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ වම්බ්සධවා 

ප්ර ්  ාහශි ක් ඇතිශවාලහ තිශබ වාහ. එහි වාගකීම මම ඔබු මහට 

භහා ශද්සශ්ස  ැනැ. ඔබු මහ ශම් ආ ත  බහා අාශග  ඉතහමත් 

ශ ටි  හල සීමහවාත් ශවා්සශ්ස. ඒ නිවහ  රුණහ ාලහ ශම් පිළිබඳ 

අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ,  ව, හ   ුවවා්ස ශතොව,ශපොළත්, මත්තල 

ුවවා්ස ශතොව,ශපොළත් ් තහවා ශවානුශවා්ස වංවාර්ධ    ා්ස . ඒ 

 ටුතත්ත  ා්ස  අවා ය නැකි හවා ඔබු මහට තිශබ වාහ. ඒ 

ශ ශාහි ිල ්වාහව  තබමි්ස මහ මහ නිනඬ ශවා වාහ. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ව්ු තිත්. මීළඟට, ගරු ශත්නු  ිලදහ ගමශේ ම්සත්රීු මහ  ථහ 

 ා්ස . ඔබු මහට ිල හඩි 6ක් තිශබ වාහ.  

 

[අ.භහ. 6.08] 
 

 ු කත්නුක විදාන මකග් මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ශබොශනොම ව්ු තිත්, මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි. මීට 

 ලි්ස ගරු ඉාහ්ස ිලක්රමාත්  අශු ඇමතිු මහ  ථහ  ළහ. 

2091 2092 



පහර්ලිශම්්සු වා 

නම්බ්සශතොට දිව්ත්රික් ශේ පවු්  15,000 ට වාැිවකිළි  ැනැ 

කි ලහ එු මහ ප්ර හ   ළහ. එශව  වාැිවකිළි  ැතිවා ඉ්සශ්ස වජිත් 

ශප්ර මදහව ඇමතිු මහශේ දිව්ත්රික් ශේ ් තහවා කි   එ  අපි 

එු මහට මතක්  ාලහ ශද්ස  ඕ ෑ. ඒ වාහශේම,  ලි්ස බණ්ඩහා 

් මන නිශ ෝ්ය ඇමතිු මහ  ථහ  ා  ිලට ආශ ෝ් ශ ෝ ගැ  

කිේවාහ. ඊශේ මු් ගල ති පු එ  වම්බ්සධශ ්ස  ථහ  ළහ. 

මහි්සද ාහ්පක්ෂ මැතිු මහ නම්බ්සශතොට වාාහ  නදලහ තිණුණු 

හි්සදහ තමත් ආශ ෝ් ශ ෝ ශේ්ස  පුළුවා්ස වුශණ් කි   එ ත් 

අපි එු මහට මතක්  ා්ස  ඕ ෑ. ගරු අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මහ 

ශම් වභහශේ ඉ්ස වාහ. එු මහ ද්ස වාහ, 2014 වාර්ෂශේ ාටවා්  

06කි්ස ආශ ෝ් ශ ෝ 11 ශදශ ක් නම්බ්සශතොට වාාහ ත් එක්  

වංවාර්ධ   ටුතු   ා්ස  ආපු බවා. නැබැත්, ඒ ආශ ෝ් ශ ෝ 

නාවාලහ  ැේශේ ශම් ා් ත් කි   එ  අපි ශබොශනොම පැනැදිලිවා 

මතක්  ා්ස  ඕ ෑ. ගරු අර්ුන  ාණු ංග ඇමතිු මනි, පසුගි  

 හල  ු ළදී ගම හගම  මණ්ඩල  ලිපි රුවා්ස, ්ංගම 

පරීක්ෂ වාරු 300ක් බඳවාහශග  තිශබ වාහ.  

ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ ආ තනි  ක්රි හපටිපහටි  

අනුවා, ්ංගම පරීක්ෂ වාරු බඳවාහ ග්ස ශ ොට අවුරුරු 15 ට 

ශ ොඅඩු කීර්තිමත් ශව වාහ  හල කි්ස ශනිය ශ ෝසශදොව්තා 

මනත්වාරු තමත් ඒ වඳනහ පත්  ා්සශ්ස. නැබැත්, ගරු ඇමතිු මනි, 

ඌවා පළහත ු ළ  න පහල  ආණ්ඩුවා  ටශත් ්ංගම පරීක්ෂ වාරු 

88 ශදශ ක්  එවාැනි සුරුසු මක්  ැු වා බඳවාහශග  තිශබ වාහ.  ඒ 

වාහශේම, ලංගම ු ළ  ශව වා  අතිිපක්ත ක් තිිය දී, ශව වා  ්ස 

ිල හල පිිපවක් බඳවාහ ශග   පඩි ශගවා වාහ. නි මිත සුරුසු ම් වහිත 

නිලධහිප්ස ිවටි දී ශ ෝසශදොව්තා,  හර්මි  ත ු රුවාල 

නිලධහිප්ස පිපපහල  ත ු රු දක්වාහ උවව්  ාලහ තිශබ වාහ. ශම් 

ශව වා  අතිිපක්ත  නිවහම ඌවා පළහශත් ශව වා  ්ස 432ක් ,- 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මහ, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද    හල ක් 

තිශබ වාහ. 

 
 ු කත්නුක විදාන මකග් මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ඌවා පළහශත් ශව වා  ්ස 432ශදශ ක් වා්සදි මුද්  දීලහ ිල්රහම 

ගැ්සවූවාහ.  2018.10.01 දි  ිවට  වා වාැව,ු ක්රම ක් ශව වා  ්සට 

නඳු්සවාහ රු්ස හ. ශ ෝසශදොව්තා, ිප රුරු,  හර්මි  ශව වා  

මනත්වාරු්සට  හර්  මණ්ඩල උවව්වීම් ලබහගත ශ ොනැකි ශලව 

චක්රශ් ත ශේ වඳන්ස ශවාලහ තිිය දීත්, පක්ෂග්රහහී ිලධි ට 

උවව්වීම් ලබහ රු්ස හ. ඒ වාහශේම, ඌවා පළහශත් මහි ංග  

ඩිශපෝශේ ශව වා  ්ස 23 ශදශ ක් නහ ශදහිඅත්ත ණ්ඩි  

ඩිශපෝශේ ශව වා  ්ස 20 ශදශ කුණාට ශම් මහවශේ 26 ශවානි දහ වා  

ිලට ඒ උවව්වීම් අනුවා ශේත  ව ව්  ා අවාවහ ත්. ඒ ආ හා ට 

ඉනළ ත ු රුවාලට පත්  ාලහ තිශබ වාහ. චක්රශ් ත ට 

පටනැණිවා   උවව්වීම් 5,100ක් ශද්ස  සූදහ ම්  ාලහ තිශබ වාහ. 

ශම් ශවා ශ ොට එත්්ස 300 ශදශ කුණාට වාැාදි ශලව ශේත  ශවා්ස 

 ාලහ තිශබ වාහ. ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහට අපි මතක්  ා්ස  

ඕ ෑ,- 

 

 ු අකශ්ෝක් අකේසංහ මහතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

2015.08.17්ස පව්ශව  ශ ෝසත්රහත් පද මි්ස නැා ිප ැරුරු, 

ශ ෝසශදොව්තාවාරු  බඳවාහශග   ැනැ. 

 ු කත්නුක විදාන මකග් මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ගරු ඇමතිු මනි, ඒ වුණත්  ඕ ෑම ඩිශපෝවා ට ගිහි් ලහ 

බල්ස . බව් ශවෝද්ස  අවා ය ශව වා  පිිපව ිවටි දී, ඊශේ 

ශපශර්දහත් ඒ වඳනහ ශව වා  ්ස බඳවාහ ශග  තිශබ වාහ.   

ඩිශපෝවාට අවා ය ප්රමහණ ට වාඩහ ශව වා  ්ස ඉ්ස වාහ. මහි ංගණ 

ඩිශපෝශේ ිලතාක් 21 ශදශ කුණාට ඊශේ ශපශර්දහ පත්වීම් දීලහ 

තිශබ වාහ. ඔවු්ස බඳවාහශග  තිශබ්සශ්ස ජදනි  ශේත  

ක්රම ට. දි  ට රුපි ්  750  මුදල ට තමත් බව් ශවෝද  අ   

බඳවාහශග  තිශබ්සශ්ස. ඒ  අ  බව් ශවෝද්ස  ශ ොශවාත්, ශවා ත් 

ශවා ත්  ටුතු  වඳනහ තමත් ශ ොදහශග  ඉ්සශ්ස කි   එ ත් 

මහ ඔබු මහට කි  වාහ.  

ගරු ඇමතිු මනි,  ශම් ශවා ශ ොට ශී පහල  පළිගැනීම් මත 

 ැව්බෑවා, අංශගොඩ, උඩනමු් ල, මට්ටක්කුණාලි ,  ව,බැීද, 

අිලව්වහශේ් ල    ඩිශපෝවාල වාෘත් ම  වමිති ශව වා  ්ස 13 

ශදශ ක් මහරු  ාලහ තිශ  වාහ. ඒ ගැ  ඔබු මහශේ ිලශ  ෂ 

අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස  කි   ඉ් ලීම ශම් අවාව්ථහශේ  ා වාහ.    

ලැබී ඇති  හල  අවාව්ස නිවහ මශේ  ථහශේ ඉු රු ශ ොටව 

සභා ත*  ා  ශලව ඔබු මහශග්ස ශගෞාවාශ ්ස ඉ් ලහ 

ිවටි වාහ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු වහගල ාත් හ   ඇමතිු මහ. ඔබු මහට ිල හඩි 

20   හල ක් තිශබ වාහ. 

 
[අ.භා.6.13] 
 

 ු සා ල රත්නායක මහතා (වරාය හා නාවික ක යුතු 

සහ දක්ෂිණ සංවර්ධාන අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு சொகல ரத்நொயக்க - துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற 

மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி அமமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of Ports and 
Shipping and Southern Development) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, වාහසුශීවා  හ හ ක් හා 

ම්සත්රීු මහ ප්ර ්  ටි ක් ඇහුවාහ. ඒවාහ පිළිබඳවා වඳන්ස  ාමි්ස 

මශේ  ථහවා ආාම්භ  ා්ස ම්. ශබොශනොම ශ ටිශ ්ස මට ඒවාහට 

උත්තා ශද්ස  පුළුවා්ස. එු මහ පැවාසුවාහ, මට  ලි්ස හිටපු 

ඇමතිු මහට  ඩුවාක් පැවාරුවාහ කි ලහ, ඒ හධි හා  ට ඉඩදීම 

පිළිබඳවා. ඒ  උවහිලශේ දැ ට තිශ    හාණ ක්. ඒ නිවහ 

ශ්යෂ්ස ම්සත්රීවාා කුණා නැටි ට එු මහ දැ  ග්ස  ඕ ෑ, ඒ 

 හාණ  ගැ  අපට පහර්ලිශම්්සු ශේ ිලවාහද  ා්ස  බැනැ 

කි ලහ. එු මහ ඒ වාහශේම වඳන්ස  ළහ, අපි ශත්  ගබඩහ  

ිලකුණාණලහ කි ලහ. එු මහ කි ්සශ්ස JCT කි   වමහගම පිළිබඳවා. 

ඒ  ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිප ට ිව  ට 100  ශ ොටව් අත්ති 

වමහගමක්. එ   හටවාත් ිලකුණාණලහ  ැනැ. ඒ වාහශේම එු මහ 

වඳන්ස  ළහ, Prince Vijaya Quay එ  අපි Aitken Spence 

වමහගමට ිලකුණාණලහ කි ලහ. ඒ ත් ිලකුණාණලහ  ැනැ. ඒ ඉඩශම් 

ශ ොටවක් බරු දීලහ තිශ  වාහ, ගබඩහවාක් ඉදි  ා්ස . වාාහ  

 ටුතු   ාශග   ීදී, ඒ  අපි වහමහ යශ ්ස  ා  ශද ක්. අපි 

ඒ ට තක්ශව රුවාක්  ලබහ ග්ස වාහ. ඒ තක්ශව රුවා අනුවා කුණාලි ට 

ශද වාහ.  

2093 2094 

[ගරු ශත්නු  ිලදහ ගමශේ මනතහ] 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒ වාහශේම එු මහ කිේවාහ, ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිපශේ බනලුම් 

ශමශනුතම් 2017 - 2018  හලශේ අඩු වුණහ කි ලහ.  මුත් අඩු 

වුශණ්  ැනැ. ඒ ප්රමහණ  ිව  ට 14.6කි්ස වාැඩි වුණහ. SAGT 

කි   අශ ක් ශපෞීගලි  වමහගශම් බනලුම් ශමශනුතම් ිව  ට 

14.2කි්ස ිලතාත් වාැඩි වුශණ්. CICT කි   තවාත් ශපෞීගලි  

වමහගමක් තිශබ වාහ. ඒ වමහගශම් බනලුම් ශමශනුතම් ිව  ට 

ශදොළනත් ද ම ප්රමහණ කි්ස තමත් වාැඩි වුශණ්. ඒ කි ්සශ්ස, 

තවාමත් ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිපශේ බනලුම් ශමශනුතම් වාර්ධ   

අශ ක් වමහගම්වාලට වාඩහ වාැඩිත්. ඒ අනුවා, එු මහ වඳන්ස  ාපු 

 රුණු ඔක්ශ ොම වාැරැදිත්. එු මහ වඳන්ස  ළහ  වාාහශේ පර් ්සත 

ශපෞීගලි  ාණ   ාලහ තිශබ වාහ කි ලහ. ඒ පිළිබඳවා මශේ 

 ථහශේ ඉදිිප ශ ොටව  වඳන්ස  ා වාහ. එු මහ 60 පැ පු 

මනත්මශ ක් පිළිබඳවාත් වඳන්ස  ළහ. මම වාැඩිහිටි ්සට ගරු 

 ා  නිවහ ඒ පිළිබඳවා එු මහට උත්තා ක් ශද්ස   ්සශ්ස 

 ැනැ. ඒ මනත්ම හශේ වා ව වඳන්ස  ාමි්ස  ථහ  ළ නිවහ මම 

ඒ ගැ  ශමො වාත් කි ්ස   ්සශ්ස  ැනැ.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, වාාහ  නහ  හිල   ටුතු  වන 

දක්ෂිණ වංවාර්ධ  අමහතයහං   ඉතහම ශීඝ්රශ ්ස වාැදගත් වායහපෘති 

ගණ හවාක්ම දි ත්  ාමි්ස ිවටි  ශම් වාහශේ අවාව්ථහවා  එහි 

අමහතයවාා හ නැටි ට ශම් ිලවාහද ට වම්බ්සධ ශවා්ස  ලැබීම ගැ  

මම ඉතහම වු ව, වා වාහ. පසුගි  අවුරුරු කීප  අපි වාාහ  වන 

 හිල  ක්ශෂ ත්රශේ ් ග්රනණ ාහශි ක් ලබහ ගත් වාර්ෂ කීප ක් 

වුණහ. ඒ වාහශේම, පසුගි  අවුරුරු කීප  අභිශ ෝග ාහශි කුණාත් අපට 

ලබහ රු්සනු වාර්ෂ කීප ක් වුණහ. ිලශ  ෂශ ්සම ශම් අභිශ ෝග ශම් 

වාවශර් ්  ගැනීම අතයවා ය වා වාහ. ඒ අතා, දැ ට ආාම්භ ශ ොට 

තිශබ  දැවාැ්සත වායහපෘතිවාල වැලකි  ුතු  වාැඩ ශ ොටවක් ශම් 

වාවා නිම වා ිලට අවාව්ස  ළ ුතු  වා වාහ.  

හුශදක් ඉලක් ම්වාලට සීමහ ශ ොවී, ශම් ක්ශෂ ත්රශේ 

ප්රමහණහත්ම  වාහශේම ුවණහත්ම  වාර්ධ  ක් ඇති  ාලහ, ්හති  

ආර්ක    ක්තිමත් කිරීම තමත් අශු මූලි ම ඉලක්   නැටි ට 

නඳු හශග  තිශබ්සශ්ස. ශගෝලී  වා ශ ්ස තිණුණු අභිශ ෝග මැද 

වුණත් වාාහ  ක්ශෂ ත්ර  ු ළ  ැපී ශපශ   වාර්ධ  ක් ලබහශග  

අලුත් ් ග්රනණ ලබහ ග්ස ත්, ශ ොළස වාාහ , ශ්රී ලං හ වාාහ  

අධි හිප  ඇු ළු ශම් අමහතයහං    ටශත් පවාති  ආ ත වාලට  

පුළුවා්ස වුණහ. ඒ ගැ  ිලශ  ෂශ ්සම  මට ශපා හිටපු අමහතයවාරු 

ශදපළට මශේ ව්ු ති  පුද  ා්ස  ඕ ෑ. එු ම්සලහ ගත් 

ක්රි හමහර්ග නිවහ මශේ  ටුතු ත් ඉදිිප ට  ාශග   ්ස  පනසු 

වීම වඳනහ අවා ය අඩිතහලම ශ ොදලහ තිශබ වාහ.  

ඒ වාහශේම, අශු අමහතයහං ශේ නිලධහිප්සට මම ව්ු ති 

 ා්ස  ඕ ෑ. ිලශ  ෂශ ්ස අමහතයහං ශේ ශ්  ම්වාරු 

ු ්සශදශ ක් හිටි හ. හිටපු ගරු ඇමතිු මහ  ටශත් හිටපු 

ශ්  ම්ු මහ හිටි හ. මම ආවාහට පව්ශව  ශ්  ම්වාරු ශද පළක්ම 

ලැියලහ තිශබ වාහ. ඒ ශදපළට, අනිකුණාත් නිලධහිප්සට වන ශ්රී ලං හ 

වාාහ  අධි හිපශේ වභහපතිු මහ ඇු ළු ඒ ිව ලු නිලධහිප්සට, 

අනිකුණාත් වමහගම්වාල ිව ලු නිලධහිප්සට වන අශු ශව වා  ්ස 

ිව ලුශද හට මම ශම් අවාව්ථහශේදී ව්ු තිවා්සත වා වාහ. ඒ නැශමෝම 

නැම ශවාලහශේම  ටුතු   ා්සශ්ස ශම් වාාහ  අපි දිුතණු  ා්ස  

ඕ ෑ කි   ව්ථහවාාශේ ඉඳශග ත්.  ඒ  ශම්  ටුතු   ාශග  

 ්ස  මටත්   ිල හල  ක්ති ක් ශවාලහ තිශබ වාහ. වාඩහත්ම වාැදගත් 

් ග්රනණ  වුශණ්  ශලෝ ශේ  ඉනළම බනලුම් වාර්ධ  ශේග  වහිත 

වාාහ  බවාට පත් ශවා්ස ට ශ ොළස වාාහ ට නැකි හවා ලැබීමත්. 

ඉතිනහවශේ ප්රථම වාතහවාට,-  

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ශම් අවාව්ථහශේදී ගරු  ථහ හ  ු මහ මූලහව  ට 

පැමිශණ වාහ ඇති. 
 
අනතුුව  ු ක. තුකරයිකරත්නසංහම් මහතා මූලාසනකයන් 

ඉවත් වුකයන්,  ු කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு  க. துமரதரட்ணசிங்கம் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

தமலமம வகித்தொர்கள்.  
 

Whereupon THE HON. K. THURAIRETNASINGAM left the Chair, 
and THE HON. SPEAKER  took the Chair. 

 

 ු සා ල රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු වභහපතිු මනි, ඉතිනහවශේ ප්රථම වාතහවාට තමත්  ශ්රී 

ලං හවා, ශලෝ  වාාහ  ශ්ර ණිගත කිරීම  ප්රථම ව්ථහ  ට 

පැමිණිශේ. අපි ඉනළම බනලුම් වාර්ධ  ශේග  වහිත වාාහ  බවාට 

2018 වාර්ෂශේදී පත් වුණහ ගරු වභහපතිු මනි. ශම්  ිල හල 

පිිපව ශේ මන්සිව  වන  ැපවීශම් ප්රතිලල ක් නැටි ට ලබපු 

් ග්රනණ ක්. ඒ වාහශේම, පසුගි  වාවශර් ශ ොළස වාාහ  මිලි   

7  බනලුම් ධහිපතහවාක් නැිවරුවාහ. අලුත් ව්සධිව්ථහ  ක් අපි පසු 

 ළහ. ඒ  අපි ිව ලු ශද හටම වු ව, ශවා්ස  පුළුවා්ස, ආඩම්බා 

ශවා්ස  පුළුවා්ස ් ග්රනණ ක්. මම  ලි්ස කි පු ිව ලුශද හශේම 

 ැපවීම නිවහ අපට එතැ ට  ්ස  පුළුවා්ස වුණහ.  

අපි තවා  හාණ ක් වල හ බල්ස  ඕ ෑ. ාටක් දිුතණු 

ශවා්ස   ම් ඒ වඳනහ අවා ය මූලි ම පද ම ශමො ක්ද කි ලහ අපි 

බල්ස  ඕ ෑ. ඒ වඳනහ ාශට් ප්ර්හත්සත්රවාහද   ක්තිමත් ශවා්ස  

ඕ ෑ. ඒ වාහශේම නීති  නහ වහම  පිළිබඳවා ිල ්වාහව ක් තිශබ්ස  

ඕ ෑ.  

අ ශු ාශට් ිලතාක් ශ ොශවාත්, ්හතය්සතාවාත් ඒ  

තිශබ්ස ට ඕ ෑ. ඒ වාහශේම අශු අධි ාණ පීධති  පිළිබඳවා 

ිල ්වාහව ක් තිශබ්ස  ඕ ෑ. අශු ාශට් ඕ ෑම ශ ශ කුණාට 

වහධහාණවා  ටුතු   ා්ස  පුළුවා්ස කි   ඒ ිල ්වාහව  

තිශබ්ස  ඕ ෑ. ඒ ිල ්වාහව  ඇති  ා්ස  අපට පුළුවා්ස වුණු 

නිවහ, අපි  ශම්  ා  වාැඩවාලට ිල හල  ක්ති ක් වුණහ.  මුත් ශම් 

් ග්රනණ ිව ් ල තිිය දී, අපිට දැ්ස ිල හල අභිශ ෝග  ටත් 

මුහුණ ශද්ස  ිවරුශවාලහ තිශබ වාහ. අශු ශ ොළස වාාහශේ 

ධහිපතහවා දැ්ස උපිපම මට්ටමට ළඟහ ශවාලහ තිශබ වාහ, ගරු 

වභහපතිු මනි. ඒ නිවහ ඉතහම ඉක්මනි්ස වාාහශේ ධහිපතහවා වාැඩි 

කිරීශම් අවා යතහවාක් මු  ශවාලහ තිශබ වාහ. ඒ  ටුතු  ප්රමහද 

වුශණොත් අපි පසුගි  වාවා කිහිප  තිව්ශව ම අත් ා ගත් වාර්ධ  

ශේග  අඩු ශවා්ස  පුළුවා්ස. වාාහ  ධහිපතහවා පුළු්  කිරීමට අදහළ 

 ම්සරු- මාණ ගැනීශම් ක්රි හවාලි  පසුගි   හලශේ ිලිලධ ශන ු  නිවහ 

ප්රමහද ශවාලහ තිණුණහ. ශම් නිවහ ිල හල අවාදහ මකුණාත් මු  ශවාලහ 

තිශබ වාහ.  ැේ වමහගම් දීර්   හල ක් ඉදිිප ට වැලසුම් 

 ා වාහ. ශම් ධහිපතහවා වාැඩි  ා්ස  අපි ක්රි හමහර්ග අාශග  

 ැත් ම්, ඒ වමහගම් ශවා  ාටවා්  දිනහ බල වාහ, ගිහි් ලහ 

transshipment  ටුතු   ා්ස . මම ශමතැ දී  හටවාත් ශම් 

වම්බ්සධශ ්ස ඇින් ල දිුව  ා්ස  බලහශපොශාොත්ු  ශවා්සශ්ස 

 ැනැ. ඒ වුණත් " මාණ ගැනීශම් ප්රමහද " කි   වාැරැීද අපි 

නිවාැාදි  ාගත ුතු ත්. මම ඒ ගැ  වාාහ  අධි හිපශේ 

 ළම හ හිපත්වා  වාහශේම ශම් අමහතයහං    ටශත් පවාති  නැම 

ආ ත   ම  ළම හ හිපත්වා  වමඟ වහ ච්කහ  ාලහ 

තිශබ වාහ. 

2095 2096 



පහර්ලිශම්්සු වා 

ගරු වභහපතිු මනි, මම ිල හඩි කිහිප ක් ග්ස වාහ, අශු 

වාාහ  පිළිබඳවා ශ ටි අවාශබෝධ ක් ඇති  ා ශද්ස . අශු වාාහ , 

පැාණි වාාහ   ඉඳලහ බනලු ශමශනුතම්  ටුතු වාලට මුහුණ 

ශද්ස  පුළුවා්ස වාාහ ක් බවාට පිපවාර්ත   වුශණ් ලලිත් 

ඇු ලත්මුදලි අමහතයු මහ වාාහ   ටුතු  භහා ඇමතිවාා හ 

වා ශ ්ස  ටුතු   ාීදී. එු මහශේ  හලශේ ් බනලු පර් ්සත  

පළමුවාැනි බනලු ශමශනුතම් පර් ්සත  නැටි ට දිුතණු  ළහ. එම 

පර් ්සත  ඒ  හල ට ගැළශප  ිලධි ට ඉතහම ඉනළ මට්ටශම් 

 හර් ක්ෂමතහවාක් තිශබ , බනලුම් ශගශ   ශ ෞ හවාලට 

 ටුතු   ා්ස  පුළුවා්ස ඉතහම ඉනළ මට්ටශම් පර් ්සත ක් 

නැටි ට තමත් ඉදි ශළ .  හල ක්  ීදී එහි ඉඩ පනසු ම් මදි 

ශවා ශ ොට, ඒ  තවාත් දීර්   ළහ. අපි ශ ටිශ ්ස කි ්සශ්ස, 

"JCT" කි ලහ. ඒ  JCT 2 වා ශ ්ස දීර්  වුණහ;  JCT 3 වා ශ ්ස 

දීර්  වුණහ; JCT 4 වා ශ ්ස දීර්  වුණහ.    

ශමශනම   ශ ොට, 1999දී අශු ාශට් ප්රථම වාතහවාට 

ශපෞීගලි  අං  ට පර් ්සත ක් දිුතණු  ා්ස  අවා හ   ලබහ 

රු්ස හ. 1999දී  වාර්ෂ 30   හල  ට SAGT කි   පර් ්සත  

වංවාර්ධ    ා්ස , ඒ වාහශේම එහි  ටුතු   ාශග   ්ස  භහා 

රු්ස හ. ශ්රී ලහංකි  වමහගමක් එහි ිවටි හ. ඒ වාහශේම ඒ  හලශේ 

ප්රිවීධ  ැේ වමහගමක් වුණු P&O කි    ැේ වමහගමත් ිවටි හ. 

ඒ වමහගම වන තවාත් ආ ත  කිහිප ක් එ ු  ශවාලහ තමත් ශම්  

දිුතණු  ශළ . වාාහ  අධි හිප ට තිණුශණ් ඒශ ්ස ිව  ට 15  

අත්ති ක්. ශපෞීගලි  අං  ට ිව  ට 85ක් අත්තිවා තිණුණහ. 1999 

දී තමත් පළමුවාැනි වාතහවාට ශපෞීගලි  පර් ්සත ක් ඇති වුශණ්. 

JCT එ ට පසුවා ආපු -ශදවාැනි- පර් ්සත  ඒ .  

ඊට පසුවා අශු වාාහශේ දිුතණුවාක් ිවරු වුශණ්, 2011දී.        

CICT කි   පර් ්සත  2011දී මහි්සද ාහ්පක්ෂ හිටපු 

් හධිපතිු මහශේ  හලශේ දිුතණු  ා්ස  රු්ස හ, BOT ක්රම ට 

අවුරුරු 35   හල සීමහවා ට. ිව  ට 15  අත්ති ක් වාාහ  

අධි හිප ට තිණුණහ; ිව  ට 85ක් CM Port කි   වමහගමට 

අත්තිවා තිණුණහ. වාාහ  දිුතණු  ාීදී  හලශ ්ස  හල ට උපහ  

මහර්ගි   ම්සරු ග්ස  ශවා වාහ. අපි හිත වාහ, එවාැනි උපහ  මහර්ගි  

 ම්සරුවාක් ශවා්ස  ඇති 2011දී මහි්සද ාහ්පක්ෂ ් හධිපතිු මහශේ 

 හලශේ ග්ස  ඇත්ශත් කි ලහ. CM Port වමහගම අද 

ශවා ශ ොට ශලෝ ශේ ාටවා්  18  පමණ වාාහ වා්  34  

ශමශනුතම්  ටුතු   ා වාහ. එ  ිල හල වමහගමක්.   මුත් එදහ 

වාාහ  අධි හිප ට රු්සශ්ස ිව  ට 15  අත්ති ක්. ශම්  ු ්සවාැනි 

පර් ්සත .  

ගරු වභහපතිු මනි, අපි ඒ වුණත් හිාශවාලහ තමත් ඉ්සශ්ස. 

ධහිපතහවා අවාව්ස ශවාමි්ස තිශබ වාහ.  අපි ඉතහම ඉක්මනි්ස  ම්සරු-

 මාණ ටි ක් ග්ස  ඕ ෑ. ්  බනලුම් පර් ්සතශේ -JCT එශක්-  

පව්වා  ශ ොටව  ා්ස ,  මහි්සද වමාිවංන මැතිු මහශේ  හලශේ 

ආාම්භ  ාපු ප්රවම්පහද  ක්රි හවාලි ත් අපි දැ්ස අවාව්ස  ා වාහ. 

එහි පර් ්සත  ඉදි  ා්ස ත්  ඕ ෑ. ඒ  දැ්ස  ැිය ට් 

මණ්ඩල ට ඉදිිපපත්  ාලහ, අනුමැති  ලැියලහ තිශබ්සශ්ස. ඒ ට 

අවා ය උප ාණ ටි  ග්ස  අනුමැති  ලබහ ගැනීම වඳනහ ශනට 

 ැිය ට් මණ්ඩල ට ඉදිිපපත්  ා වාහ. වාවා ශද   ප්රවම්පහද   

එතශ ොට අවාව්ස වා වාහ. එතැ  දිුතණුවාක් ඇති වා වාහ.  මුත්, 

එතැ  ගැටලුවාක් තිශබ වාහ. ්  බනලුම් පර් ්සත , අද 

ශලෝ ශේ බනලුම් ශග     ිල හලම ශ ෞ හවාලට ඇු ළු 

ශවා්ස  පුළුවා්ස පර් ්සත ක් ශ ොශවාත්. එ  ිල හල ශ ෞ හවාලට 

අවා ය ගැ කා තිශබ  පර් ්සත ක් ශ ොශවාත්; ගැ කරු මුහුද 

තිශබ  පර් ්සත ක් ශ ොශවාත්. ඒ වඳනහ දැ ට අපට තිශබ  

එ ම පර් ්සත  තමත්, CICT පර් ්සත . දැ්ස ඊළඟට ශමො ක්ද 

අපි  ා්සශ්ස? ඒ  තමත් නැශමෝම අන  ප්ර ්  .  

ඊළඟට අපට  ා්ස  තිශබ්සශ්ස, ECT පර් ්සත  දිුතණු 

 ා  එ . ශම්  ගැ  තමත් මම කිේශේ. ප්රමහද ාහශි ක් වුණහ. 

අපි දැ්ස ඉතහම ඉක්මනි්ස  ම්සරු,  මාණ අාශග  ඉදිිප ට  ්ස  

ඕ ෑ. ECT පර් ්සතශ ත් ශ ොටවක් ඉදි  ාලහ තිශබ වාහ. Ship

-to-Shore Container Cranes ශග ැ් ලහ ශම්ශක් වාැඩ  ටුතු  

ආාම්භ  ා්ස ත් පුළුවා්ස. ශදොස ා ශගශ   එ ත් මම කි   

තාම් පනසු  ැනැ. ප්රවම්පහද  ක්රි හවාලි ට වාර්ෂ   පමණ 

 හල ක් ගත ශවා වාහ. ශදොස ා ශග ැ් ලහ ශමහි විල  ා්ස ත් 

 හල ක්   වාහ. ශම් ක්රි හවාලි  අපි ප්රමහද ශ ොවී  ශළොත්, අපට 

ශගොඩ එ්ස  පුළුවා්ස. 

ිලිලධ ශ ෝ් හ තිණුණහ. මම අමහතයහං   භහා ගත්තහට 

පව්ශව  ඒ ශ ෝ් හ පිළිබඳවා මම තවාත්  ථහ  ාලහ, අද අපට 

පුළුවා්ස ශවාලහ තිශබ වාහ ශනොඳ තැ  ට එ්ස . අතිගරු 

් හධිපතිු මහත් වමඟ මම  ථහ  ළහ. එු මහත් කිේවාහ ඒ  

ඉදිිප ට  ාශග   ්ස  කි ලහ. අගමැතිු මහත් කිේවාහ, ඉදිිප ට 

 ාශග   ්ස  කි ලහ. දැ්ස මම ඒ වහ ච්කහ  අවාව්ස  ාලහ, 

 ැිය ට් මණ්ඩල ට ඉදිිපපත්  ා්ස  සූදහ ම් වා වාහ. 

ශ ටිශ ්සම කිේශවාොත්, වාාහ  අධි හිප   ැ ශඟ හිා පර් ්සත  

වංවාර්ධ    ා වාහ. ඒ වඳනහ අපට ්පහ ශ ්ස ඉතහම වන දහත් 

ශපොලි  ට ණ ක් ලැශබ වාහ; වාර්ෂ 40   හල  ට ණ ක් 

ලැශබ වාහ. පළමුවාැනි අවුරුරු 10 අපි ණ  ශගවා්ස  ඕ ෑ  ැනැ. 

ිව  ට ද ම එ ත් ශපොලි .  ැ ශඟ හිා පර් ්සත  අපි 

වංවාර්ධ    ා වාහ. අපි ප්රධහ  ශදොස ා ටි  ග්ස වාහ. ඉ්ස 

පසුවා අපි වමහගමක් නද වාහ, ශම්ශක් ශමශනුතම්  ටුතු  ටි  

 ා්ස  ිලතාක්. එහි අත්ති  තිශබ්සශ්ස ශ්රී ලං හ වාාහ  

අධි හිප ට. ශමශනුතම්  ටුතු   ා  වමහගශම්ස ිව  ට 51ක් 

වාාහ  අධි හිප ට ති හ ග්ස වාහ. බහුතා  අපි ති හශග ,  ඉතිිප 

ටි  වඳනහ උපහ  මහර්ගි වා අවා ය තවා joint venture partnersලහ 

ශනො හ ග්ස වාහ. අපි ්හප   , ඉ්සදි හවා වාහශේ ාටවා්  එක්  

 ථහ  ාලහ, ආශ ෝ්  ්ස ශනො හ ග්ස වාහ. වාාහශේ  ටුතු  

 ාීදි, අපි උපහ  මහර්ගි වා  ටුතු   ා්ස  ඕ ෑ. අපි වාැඩ 

 ා  අ ත් එ ු   ා ග්ස  ඕ ෑ. ිල හල  ැේ වමහගම් අවා ය 

වා වාහ. ඒ වාහශේම  වාාහ  ශමශනුතම්  ටුතු   ා  ිල හල 

වමහගම් අවා ය වා වාහ. ඒ වම්බ්සධතහ එක්  තමත් අශු වාාහශේ 

transshipmentවාලට අවා ය බනලුම් ධහිපතහවා අපට ආ ර්ෂණ  

 ා ග්ස  පුළුවා්ස වා්සශ්ස. ඒ  ආ ර්ෂණ   ා ගත්ශත් 

 ැත් ම්,  ිලශ  ෂශ ්සම අපි ාටක් වා ශ නුත්,  ශ ොළස වාාහ  

පිහිව,වාහ තිශබ  තැ  අනුවාත් එම වාහිව  ග්ස  අපට බැිප වා වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්ස ඒ වාහිව  ග්ස  අවා ය  ම්සරු  මාණ  තමත් අපි ශම් 

ශවාලහශේ අාශග , ඉදිිප ට  ටුතු   ාශග   ්සශ්ස. 

Hon. Chairman,  we have already launched a major IT 
infrastructure drive to transform Colombo Port into a 
Smart Port, positioning it as one of the most competitive 
ports in the region.  

ශමම වාාහශේ  ටුතු  ඉදිිප ට  ාශග   ්ස  අපි 

 හර් ක්ෂම ශවා්ස  ඕ ෑ  ම්, තහක්ෂණ  අවා යත්. ශලෝ ශේ 

අශ කුණාත් වාාහ ්ස එක් ත්, ිලශ  ෂශ ්ස අශු  ලහපශේ වාාහ ්ස 

එක් ත් තාග  ා්ස  තහක්ෂණ  අවා යත්.  

The Sri Lanka Ports Authority is expected to spend Rs. 

929 million for the project which has also been incorporated 

into the Asian Development Bank-supported national port 

development master plan.  

Under this project, Colombo Port’s IT and Information 

systems would be upgraded to streamline terminal 

management and cargo systems in less than 18 months.  
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The upgraded Terminal Management System - a key 

component of this project -will include Gate Automation, 

Yard Automation, Quay Side Automation, Prime Route 

DGPS, Business Intelligence Tools, web portals and  

simulation tools. These functions will ensure that Colombo 

Port will operate with greater efficiency and handle a greater 

volume of activities within a shorter period of time with the 

use of advanced and IT Information systems.  

While channeling our core strengths into developing the 

Colombo Port, we also have comprehensive development 

plans for other ports in Galle, Trincomalee and 

Kankesanthurai.  

We will develop Galle Port, which has immense tourism 

potential, into a leisure port without altering its historic 

value. ගහලු වාාහ  වංචහා  වාාහ ක් නැටි ට අපි දිුතණු 

 ා ශ ොට, ඒශක් ආර්ක  වාහිව  ශපොඩි මිනිනහටත් ලැශබ වාහ. ඒ 

අවාව්ථහවා තමත් අපි ලබහ ශද්සශ්ස. එතැනි්ස ඒ වාහිව  ග්ස  

පුළුවා්ස කි ලහ අපි නඳු හශග  තිශබ වාහ. Sri Lanka Ports 

Authority will also invest money to install night navigation 

at the Galle harbour as part of a comprehensive development 

project. 

Trincomalee Port also see a development drive according 

to the national port development master plan. I am glad to 

say that Japan has provided a grant of Japanese Yen 1 billion 

to install night navigation at Trincomalee Port which will 

make it operational 24/7.  

Sir, the Kankesanthurai harbour, which hardly realized its 

full potential due to three-decade long war, is now being 

developed into a commercial port that can handle general 

cargo - with the support of the Indian Government. Prime 

Minister, Hon. Ranil Wickremesinghe also visited the KKS 

harbour last month and observed the development process.  

Our idea is to attract general cargo to the KKS harbour 

within three years, adding great value to the economy of the 

Northern Province.  

 
 ු මහින්ද සමරසංහ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ගරු ඇමතිු මනි, - [බහධහ කිරීමක්] 

 
 ු සා ල රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු වභහපතිු මනි, මට එු මහට ශවාලහවා ශද්ස  පුළුවා්ස. 

 මුත් මශේ  ථහවාටත් තිශබ   හල ශවාලහවා අඩුත්. තවාත් 

ශබොශනෝ  හාණහ  ථහ  ා්ස  තිශබ වාහ. ශවාලහවා  ැති නිවහ 

මම ශ ටිශ ්ස එම  හාණහ ගැ  වඳන්ස  ා්ස ම්.  

ගරු වභහපතිු මනි, අවාව්ථහ කිහිප  දිම liberalization ගැ  

වඳන්ස වුණහ. මම කි ්ස   ැමතිත්, ඒ  අශු ප්රමුතතහ 

ලැත්ව්ු ශේ තිශබ  එ ක් ශ ොශවාත් කි   එ . ිලශ  ෂශ ්ස 

ශීශී   ර්මහ්සත ආාක්ෂහ  ා ග්ස  අපි  ටුතු   ා්ස  ඕ ෑ. 

බල්ස , CICT එශක් ිව  ට 85  ආශ ෝ්   ා තිශබ්සශ්ස 

ිලශී  වමහගමක් ිලිවනුත්. වාාහ  නහ  හිල  ක්ශෂ ත්රශේ  හටවාත් 

ඇු ළු ශවා්ස  බහධ   ැනැ. Agency handlingවාල ිලතාත් ශම් 

ප්ර ්   තිශබ්සශ්ස. ඒ පිළිබඳවා අපට ඉදිිපශේදී  ථහ  ා්ස  

පුළුවා්ස.  මුත් දැ ට ඒ  ප්රමුතතහ ලැත්ව්ු ශේ තිශබ  

 හාණ ක් ශ ොශවාත්.   

නම්බ්සශතොට වාාහ  ගැ ත් ශමු ම්සලහ  ථහ  ළහ. ගරු 

වභහපතිු මනි, CICT වාාහ   ා  CM Port වමහගමමත් ඒ  

 ා්සශ්ස. 2011 වාවශර්දී මහි්සද ාහ්පක්ෂ ් හධිපතිු මහශේ 

 හලශේ CICT එ ට ිව  ට 85ක් ශද ශ ොට ඒ  ශනොඳත්.  

මහි්සද වමාිවංන ම්සත්රීු මහ, ඉතහම දක්ෂ ශලව, උපහ  මහර්ගි වා 

හිතලහ ඒ වාැඩ ටුතු  ශද ශ ොට ඒ   ා ත්. ඒ  ශනොඳ  ැනැ. 

ඒ ට අපිට කි ්ස  ශවා්සශ්ස,  කුණාශල්ස අදි වාහ කි ලහ තමත්. 

 
 ු මහින්ද සමරසංහ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු වභහපතිු මනි,-  

 
 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු ම්සත්රීු මනි, ගරු අමහතයු මහට නි මිත  හල  අවාව්ස 

වුණහට පසුවා ඔබු මහට අවාව්ථහවා ලබහ ශද්ස ම්. Let him finish, 

Hon. Member. Then, I will give you the Floor. You finish 

your speech, Hon. Minister. We are under a time constraint. 

You have only one more minute.  

 
 ු සා ල රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Then, I must touch, at least a little bit, on Southern 

development. නම්බ්සශතොට වාාහ  ගත්තහම, ඇත්තටම අපි ඒ 
ගැ   ා  ශද ක් කි  වාහ ශ ොශවාත්. වාාහ ක් නැරුවාහ. ුවවා්ස 
ශතොව,ශපොළක් නැරුවාහ.  මුත් ඒශක් ණ  ටි  ශගවා්ස වාත් 
ආදහ ම් ලබ  මහර්ග ක් ව ව්  ශළ   ැනැ. අපි ඒ  
 ා වාහ. Hambantota Eco-Industrial New City කි   
 ර්මහ්සතපුා  වන  වා  ගා ප්රශී  ඇති  ාලහ, අපි ඒ 
ප්රශී ශේ ිල හල රැකි හ ප්රමහණ ක් ඇති  ා්ස  

බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. ඒ ප්රශී ශේ අ ට පමණක් 
ශ ොශවාත්, ශවා ත් ප්රශී වාල අ ටත් ඒ ු ළි්ස රැකි හ අවාව්ථහ 
ඇති  ා්ස  අපි බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. මම ඒ පිළිබඳවා 
ශවා ත් ශවාලහවා   ථහ  ා්ස ම්. අපි  ටුතු   ා්සශ්ස 
Master Plan එ ක් නදලහත්. ඒ වඳනහ අපි Surbana Jurong 
කි   උපශී   වමහගශම් ශව වාහවා අාශග  තිශබ වාහ. ඒ 
ශගෝ ල්ස ඒ  ඉතහම ශනොිල්ස වැලසුම්  ාලහ, ශමො  ිලධිශේ 
 ර්මහ්සත ශමො  ශමො  ව්ථහ වාල ව්ථහපිත  ළ ුතු ද කි හ 
zone  ා තිශබ වාහ. අශු බලහශපොශාොත්ු වා ශම් ක්රමශේද  
නිිව හ හාවා ඉදිිප ට ක්රි හත්ම  කිිපමත්. ගරු වභහපතිු මනි, 

මට ශම් අවාව්ථහවා ලබහ දීම පිළිබඳවා ඔබු මහට ව්ු තිවා්සත 
ශවාමි්ස, මශේ  ථහවා අවාව්ස  ා වාහ.   

 
 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ශබොශනොම ව්ු තිත්. මුලි්සම, ගරු ාශම්ෂ් පතිාණ ම්සත්රීු මහට 

අවාව්ථහවා ශද වාහ. Then, next is your turn, Hon. Mahinda 

Samarasinghe. We have a time constraint. 
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පහර්ලිශම්්සු වා 

 ු (වවදයස රකම්ෂන පතිරණ මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Hon. Minister, pertaining to the development of the 
Galle Harbour, can you explain us the status quo?  
Actually, nothing is happening on the ground.  

 

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Then, Hon. Mahinda Samarasinghe, you also can raise 

your matter so that the Hon. Minister can reply to both the 
questions together.  

 

 ු මහින්ද සමරසංහ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

No, I just want to say this, Sir. ගරු වහගල ාත් හ   

ඇමතිු මහ නම්බ්සශතොට වාාහ  ගැ  කි  ිලව්තා ට තවාත් 

 හාණහවාක් එ ු   ා්ස ත් මම ශවාලහවා ඉ් ලුශේ. වාාහ  

ශපෞීගලි ාණ   ා්ස   ලි්ස  බරු ශද්ස   ලි්ස 

නම්බ්සශතොට වාාහ ට වාර්ෂ  ට  ැේ 16ත් ගිශේ.  මුත් 2018 

වා  ිලට එම වාාහ ට  ැේ 300ක් ඇිලත් තිශබ වාහ. එහි තිශබ  

වායහපහිප   ටුතු  දිනහ බැලුවාහම ිව  ට 123  වාර්ධ  කුණාත් 

ශප්සනුම්  ා වාහ.  හටවාත් ශම් ගැ  argue  ා්ස  බැනැ. 

 

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ඔබු මහට ශබොශනොම ව්ු තිත්. ගරු අර්ුන  ාණු ංග 

ඇමතිු මහශේ ශවාලහවා ඉතිිප  ා්ස ත් තිශබ වාහ. Hon. Sagala 

Rathnayake, are you going to respond now? I can give you 

just half a minute because the Hon. Arjuna Ranatunga must 

also have some time to reply. ගරු වහගල ාත් හ   

අමහතයු මනි, you reply quickly. Then, the Hon. Arjuna 

Ranatunga can start his speech.   

 
 ු සා ල රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
An RFP was called for a marina at the Galle Port. But, 

unfortunately the Cabinet Committee has suggested that 
we float a fresh RFP because the previous one was 
unclear. We are proceeding with that fairly quickly.  

 
 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Okay, thank  you.  The Hon. Arjuna Ranathunga, 

please. Sorry about that one minute's delay.  

 
[අ.භහ. 6.35]                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 ු අර්ජුන රණතුං  මහතා (ප්රවාහන හා සවිල් ගුවන් 

කසේවා අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க - மபொக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமொனச் மசமவகள் அமமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Transport and 
Civil Aviation) 

ගරු වභහපතිු මනි, මට ශම් අවාව්ථහවා ලබහ දීම පිළිබඳවා 

ඔබු මහට ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ.  

ශම්  මට ලැණුණු අලුත් අමහතයහං  ක්. මම ශම් 

අමහතයහං ශේ වාැඩ භහාශග  තවාම මහව ශද ත් ගත ශවාලහ 

තිශබ්සශ්ස. නිම්  ිවිපපහල ද ිව් වාහ අමහතයු මහ ශමම 

අමහතයහං ශේ අමහතයවාා හ නැටි ට  ටුතු   ාීදි, ගරු 

අශ ෝක් අශබ්ිවංන මනත්ම හ තමත් නිශ ෝ්ය ආමතයවාා හ 

වා ශ ්ස හිටිශේ. අද එු මහ මශේ අමහතයහං ශේ ාහ්ය 

අමහතයවාා හ වා ශ ්ස  ටුතු   ා වාහ. ඒ ශදපළ  ාශග  ගි  

ක්රි හදහම  ඉදිිප ට ශග   හම තමත් මට පැවාරී තිශබ්සශ්ස. ඒ 

වාහශේම තිණුණු  ම්  ම් අඩුපහඩු නිවාැරැදි  ාශග , හිටපු 

ඇමතිු ම්සලහ  ළ ශනොඳ ශීවා්  අපි ඉදිිප ට ශග     අතශර්, 

 ම් ශවා ව් කිරීමක්  ා ශ ොට අපි වහ ච්කහ  ාලහත් 

 ා්සශ්ස. මහි්සද වමාිවංන ම්සත්රීු මහ  ථහ  ා  ශවාලහශේ 

කිේවාහ, එු මහ හිටපු වාාහ  ඇමතිවාා හ නැටි ට 2017 වාවශර්දී 

ිල හල ලහභ ක් ලැණුවාහ  කි හ. මම ඒ ගැ  ව්සශතෝෂ ශවා වාහ.  

2017 මැත් මහව  වා ු රු මම ඒ අමහතයහං ශේ අමහතයවාා හ 

ිලධි ට හිටි හ. ඒ ගැ  දීර් වා  ථහ  ා වාහට වාඩහ, මම වාාහශේ 

දිුතණුවා ශවානුශවා්ස  ාශග  ගි  වාැඩවටන්ස කිහිප ක් ගැ  

ිලව්තා  ා්ස ම්. වාර්තමහ ශේ ශ්රී ලං හ වාාහ  අධි හිප  ලබහ 

තිශබ  දිුතණුවාට එම ක්රි හ  ලහප  ිල හල වා ශ ්ස බලපහ 

තිශබ වාහ. 

ගරු වභහපතිු මනි, 2016 වාවශර්දී ිලශී  ිලනිම  අලහභ ට 

ශපා, අපි ියලි   11  ලහභ ක් ලැණුවාහ. 2017 වාවශර්දී ියලි   

13ක් ලහභ ලැබූ බවා ප්ර හ   ා තිශබ වාහ. ඒ ගැ  මම වු ව, 

වා වාහ. ශමො ද, 2017 වාවශර් මහව 06ක්ම ිලෂ  භහා අමහතයවාා හ 

ශලව  ටුතු   ශළ  මමත්. ඒ මහව 06 ඇු ළුවා වාවා එ නමහා  

 හල  ු ළ  ළ වන නඳු්සවාහ රු්ස වාැඩ පිළිශවාළ නිවහ මහි්සද 

වමාිවංන මැතිු මහට වහර්ථ ත්වා  ලබහ ගැනීමට නැකි වී 

තිශබ වාහ. මම අමහතයහං   භහා ගැනීමට ශපා වාාහ  අධි හිපශේ 

අ  වාැ  පහල  ක් තිණුශණ්  ැනැ. ිලශ  ෂශ ්සම මම 

අමහතයහං   භහා ගත්තහට පසු ශු ය පහද  අ  වාැ  ක්රමශේද  

වාාහ ට නඳු්සවාහ රු්ස හ.  ශමම ක්රම  ු ළි්ස මූලය ිල  ක් ඇති 

වුණහ වාහශේම, ඒ නානහ අපට රුපි ්  ියලි   2  ිලතා ලහභ ක්  

ලැණුණහ.  

ඊළඟට, ශ ොළස වාාහශේ CFS  ුවදම  වෑදීමට අපට වාැ  

වුශණ් රුපි ්  මිලි   175  ිලතා මුදලක්. රුපි ්  මිලි   

275ක් අපි ඉතිිප  ළහ. ඒ  නද්ස  ශද්ස  තිණුශණ් ශපෞීගලි  

අං  ටත්.  මුත්, අපි අශුම ශව වා  ්ස ලවාහ ඒ ක්රි හදහම   ළහ. 

ඒ වාහශේම ශ ොළස වාාහ  2013 වාවශර්දී  ශලෝ ශේ ශනොඳම 

වාාහ ්ස අතා 23වා  ව්ථහ  ට පත් වුණහ. ඒ වඳනහ නඳු්සවාහ රු්ස 

ක්රමශේද මත මහි්සද වමාිවංන මැතිු මහට ශ ොළස වාාහ  තවාත් 

ඉදිිප ට ශග  ඒමට නැකි වුණහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම මම ශම් අවාව්ථහශේදී මතක්  ා්ස  ඕ ෑ, 

වාාහශේ ඉඩම් බරු දීම වම්බ්සධවා. මම එ්ස  ඉව්ශව් ලහ ඒ ඉඩම් 

බරු දීලහ තිණුශණ් ඉතහම අඩු මුදල ටත්.  මුත්, අපි ක්රමශේද ක් 

නදලහ ඒ ු ළි්ස රුපි ්  මිලි   309ක් අවුරුීද ට ලබහ ගත්තහ. 

එශව ම මව ට බරු මුද්  ශලව රුපි ්  මිලි   5 බැගි්ස ලබහ 

ගත්තහ. ශම් වාහශේ ආදහ මක් ඉතිනහව  ු ළ ලබහ ගත්ශත් පළමු 

වාාටත්.  ඒ ක්රි හදහම  ඉදිිප ට ශග   ්ස   කි හ මහ කි  වාහ. 

ශමො ද, ශම්ශ ්ස ිල හල මුදලක් අපි ලබහ ශග  තිශබ වාහ. 

මීට අමතාවා, ගිිලසුම්ගත වී තිණුණු ශ ෝසත්රහත් 300ක් පමණ 

 මිව,වාකි්ස අධය     ා, වාවා 30ක් පැාණිවා ශගවා  ගහව්ු  

වාර්තමහ  තක්ශව රු මිලට ගැනීමට  ටුතු   ළහ. එත්්ස වාාහ ට 

ිල හල ආදහ මක් ලැණුණහ.  
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2015 ් වාහිප මහවශේදී ශව වා  ්සශේ මූලි  වාැව,ප ිව  ට 

15කි්ස වාැඩි  ළහ. රුපි ්   වාදනව  දීම හවාක් වාහර්ෂි වා ලබහ 

රු්ස හ. පි  පුු  පද ම  ැවාත ආාම්භ  ළහ. අවහධහාණ ට ලක්වූ 

ශලොිප ාථ ිප ැරුා්ස ව්කා  ළහ. මහ වා වම්පත් වැලැව්මක් ව ව ්

 ා එ  නඳු්සවාහ දීමට  ටුතු   ළහ. ඒ  ටුතත්ත මහි්සද 

වමාිවංන මැතිු මහ අවාව්ස  ා්ස ට ඇතැත් ිල ්වාහව  ා වාහ. 

 බනලුම් නැිවාවීම පැ  ට 17 ිවට 26 දක්වාහ වාැඩි  ළහ. 

 හර් ක්ෂමතහවා වාැඩි  ළහ. ශම් නිවහත් මහි්සද වමාිවංන 

මැතිු මහට ඉදිිප ට  ්ස  නැකි වුණු බවා මම ිල ්වාහව  ා වාහ. 

එශව ම  හර් ක්ෂමතහවා වාැඩි කිරීශම්ස  ැේ ිල හල වංතයහවාක් 

වාාහ ට පැමිණි හ. ඒ ිලතාක් ශ ොශවාත්, ගහ් ල වාාහ  ලහභ ලැබීම 

වාැඩි වුණහ. ත්රිකුණාණහමල  වාාහ  ලහභ ලැබීම ආාම්භ  ළහ. කිිවම 

ප්රශ ෝ්  ක් ශ ොගත්ත ECT එ  වහම්ප්රදහත්   ැේ බඩු 

නැිවරීමට ශ ොදහ ශග  අතිශර්  ආදහ මක් ලැබීමට  ටුතු   ළහ. 

මම අමහතයහං  ට පැමිණි හට පසු වාාහශේ ිවටි ශනොරු ඉවාත් 

 ළහ. ඒ අ  උවහිලශ ්ස දඬුවාම් ලැබූ අ ත්.  මුත්, මහ අමහතය 

ුරාශ ්ස ඉවාත් වුණහට පසුවා ඔවු්ස  ැවාත ශව වා ට ගත්තහ. ඒ 

ගැ  මම   ගහව, ශවා වාහ.  නම්බ්සශතොට වාාහ  දිුතණු කිරීමට 

පව් අවුරුරු වායහපහිප  වැලැව්මක් නැරුවාහ.  දක්ෂ MD ශ ශ කුණා 

පත්  ළහ.  

ඒ දවාව්වාල containers  register කිරීශම්දී, හිටපු අ ට ඕ ෑ 

ඕ ෑ ිලධි ට  ටුතු   ළහ.  මුත්, අපි මුදලක් ලබහ ශග  ඒ මුදල 

ආ ත  ට    ිලධි ට  ටුතු   ළහ. ඒ ු ළි්ස අපි ිල හල මුදලක්  

ලබහ ගත්තහ.  

අද ගහ් ල වාාහ  ගැ ත් ශගොඩක්  ථහ  ළහ. එ  වංවාර්ධ   

 ා්ස  අපි ිල හල අවාව්ථහවාක් ලබහ ශග  තිශබ වාහ. ඒ ිලතාක් 

ශ ොශවාත්, ගහ් ල වාාහ  ශ ොට් මැිප හ  ලහප ක් කිරීමට  ටුතු  

 ළහ. එ  වාත්ම්ස ඇමතිු මහ ඉදිිප ට ශග   නු ඇතැත් ිල ්වාහව 

 ා වාහ.  

අලුත් අමහතයහං   දිනහ බැලුවාහම, එ ට ආ ත  කිහිප ක්ම 

තිශබ වාහ. ගරු නිශ ෝ්ය වභහපතිු මනි, මට ලැබී තිශබ්සශ්ස 

ිල හඩි 20  ිලතා  හල ක්. නැම ශද ක්ම ශනොිල්ස ිලව්තා 

 ා්ස  ශවාලහවා මදි ශවාත්.    

ිලශ  ෂශ ්සම ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ නහ ුවවා්ස ශව වාහ (ශ්රී ලං හ; 

ශපෞීගලි  වමහගම ශම් වා ිලට ුවවා්ස වංචල  - flight 

movements - 74,512ක් නසුාවා වාහ. ශම් ු ළි්ස 2018 වාවශර්දී අපි 

වැලකි  ුතු  ලහභ ක් ලබහ තිශබ වාහ. ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ භහිලත 

 ළ මගී වංතයහවා මිලි   10.8ක් බවාට පත් ශවාලහ තිශබ වාහ. ඒ 

වාහශේම මත්තල ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ශම්  හල සීමහවා ු ළ ුවවා්ස 

 හ හ වංචල  709ක් නැිවාවීශම්ස මගී්ස 3,403 ට ශව වාහ වප හ 

තිශබ වාහ. ඒ වාහශේම මඩ ලපුවා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ආාම්භ 

 ාලහ ුවවා්ස  හ හ වංචල  1,176ක් ශමශන වාහ මගී්ස 3,854 ට 

ශව වාහ වප හ තිශබ වාහ.  

ශබොශනෝශද කුණා  ථහ  ා  ශද ක් තමත්, අශු 

බණ්ඩහා හ   ්හතය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළට ශදවාැනි ුවවා්ස 

ධහවා  පථ ක් අවා ය ද කි   එ . ඒ වඳනහ  KOICA ආ ත   

ණ  ආධහා ක් ලබහ දී තිශබ වාහ. එහි   යතහ අධය   

වාහර්තහවාක් ලබහ ග්ස  තිශබ වාහ. මමත් එහිදී දකි  ශද ක් තමත්, 

අශු එම ුවවා්ස ශතොව,ශපොළට ශදවා  ුවවා්ස ධහවා  පථ ක් 

අවා යත්ද කි   එ . ශමො ද, ිලශ  ෂශ ්සම තනි ධහවා  පථ ක් 

වහිත ල්සඩ්ස ගැට්ිලක් ්හතය්සතා ුවවා්ස ශතොව,ශපොළ ශලෝ ශේ 

තිශබ  ප්රධහ ම ුවවා්ස ශතොව,ශපොළක් බවාට පත් ශවාලහ තිශබ වාහ. 

ඒ ුවවා්ස ශතොව,ශපොළත් එක්  වවඳහ බල ශ ොට අශු 

බණ්ඩහා හ   ්හතය්සතා ුවවා්සශතොව,ශපොශළ  ිව  ට 10ක්වාත් 

ුවවා්ස  හ හ නසුාවා්සශ්ස  ැනැ. ඒ නිවහ ශලෝ ශේ තිශබ  

ප්රධහ  ආ ත  වමඟ වහ ච්කහ  ාලහ, ුවවා්ස ශතොව,ශපොළවාලට 

ගිහි් ලහ, ශම් නැිවරීම් ක්රම  ශ ොත් ිලධි ට ශවා ව්  ා ග්ස වාහද 

කි හ බල  එ ත් වාැදගත් ශවා්සශ්ස. එශනම  ැතිවා, අපි එ  

පහාටම අශ ක් ුවවා්ස ශතොව,ශපොළවා් වාල තිශබ  ශීවා්  දිනහ 

බලලහ ිල හල වා ශ ්ස ිල දම් කිරීම මම එ ඟ වා  ශද ක් 

ශ ොශවාත්. අපට   යතහ වාහර්තහවා නම්බ වුණහම ඒ ගැ   හුඟක් 

රුාට  ථහ  ා්ස  පුළුවා්ස.   

ඊළඟට, ුවවා්ස ශව වාහ අධි හිප  අවුරුරු කිහිප කි්ස අශු ාශට් 

ුවවා්ස සීමහවා නානහ ශමශන වා  ුවවා්ස  හ හවාලි්ස අ   ා  

ගහව්ු  වාැඩි  ා  ැනැ. අශු ාශට් භූමි ප්රශී   ශම්ස ිලිවුවණ ක් 

ිල හල අනව් ප්රශී  ක් අපට අත්ති ශවා වාහ. එම ිල හල වමුද්රි  

ුවවා්ස අවා හ ශේ -Oceanic airspace- ුවවා්ස ගම්ස ශව වාහ - Air 

Navigation Services- වැපයීශම් වාගකීම ශ්රී ලං හවාට පැවාරී 

තිශබ වාහ. ශ ශව   මුත්, අශු ාශට් ුවවා්ස සීමහවා නානහ 

ශමශන වා  ුවවා්ස  හ හවාලි්ස අ   ා  ගග   හිල  ශව වාහ 

ගහව්ු  අවුරුරු පනශළොවා ට අධි   හල   ිවට වාැඩි  ා  ැනැ. 

අශු ාශට් ුවවා්ස සීමහවා නානහ වැිපවා  ුවවා්ස  හ හවාලි්ස අපට 

ිල හල මුදලක් ලබහ ගැනීමට නැකි හවා තිශබ වාහ. ඒ ගැ  දැ ට 

අධය   ක්  ාශග  ශගොව් තවා වති  ශද  ු  ක් ඇු ළත අපි 

 ැිය ට් මණ්ඩල  නානහ ශම් ගැ  දැනුවාත්  ාලහ, එවාැනි මුද්  

ශනො හ ගැනීශම් ක්රමශේද  ආාම්භ  ා වාහ.  

  ුවවා්ස ශව වාහ  ර්මහ්සතශේ නිරුපද්රිතතහවා තනවුරු කිරීම 

වඳනහ ුවවා්ස  හ හ අ ු රු වන ිවීධී්ස වඳනහ බලපෑ  රුණු 

අපක්ෂපහතවා  දීර්  ශලව ිලමර්    කිරීම අතයවා ය  රුණක්. ඒ 

වඳනහ ව්වාහධී  ුවවා්ස  හ හ අ ු රු වන ිවීධී්ස ිලමර්   

 හර් හං  ක් ාට ු ළ පිහිව,වීමට ශම් වා  ිලටත්  ටුතු   ාමි්ස 

පවාති වාහ. මීට අමතාවා, දැ ටමත් ුවවා්ස  හ හ වන එ්සජි්ස වාැනි 

ුවවා්ස ශව වාහ  ර්මහ්සතශේ චංචල ශීපළ පිළිබඳ අදහළ 

පහර් ්වා ්සශේ අත් ම්ස වන වාගකීම තනවුරු ශ ශා  

අ්සතර්්හති  වම්මුති ක් වා  2003 ශක්ුටවු්ස වම්මුති  අශු 

ාශට් නීතිගත  ා තිශබ වාහ. ඒ වඳනහ ප්ර ංවහවාක් ශලෝ ශේ 

අශ කුණාත් ාටවා් වාලිනුත්, ුවවා්ස වමහගම්වාලිනුත් ඇිල් ලහ 

තිශබ වාහ. 

අපි  ැවාත වාාක් හුඟහක් රුාට  ් ප හ  ා   හාණ ක් 

තිශබ වාහ. ඒ තමත්, ශ්රී ලං හ අනශව  පි හවා  ා  ුවවා්ස  හ හ 

පිළිබඳ ම හ ිලමර්   ක් කිරීමට නැකිවා  පිපදි, ව්වා ංක්රී  

පාහ ක්ත ිලමර්   -(ිල හ  ; -Automatic Dependent 

Surveillance - Broadcast - කි   පීධති ක් නඳු්සවාහ දීම මින්ස 

ුවවා්ස ගම්ස පහල   වාඩහත් නිරුපද්රිත මට්ටම ට පමුණුවීමට 

 ටුතු  කිරීමටත් අශු ා් ට නැකි වුණහ. එ   ැවාත වාාක් 

අලුශත්ස අපට ලබහ දීලහ තිශබ වාහ. ඒ නානහ අද වා  ිලට අපි 

ිල හල ශව වා ක්  ාශග    වාහ. 

ිවිල්  ුවවා්ස ශව වාහ වම්බ්සධශ ්ස ්හති  ප්රතිපත්ති ක් 

ශමශතක්  ්  තිණුශණ්  ැනැ. මම හිත  ිලධි ට නිම්  ිවිපපහල ද 

ිව් වාහ හිටපු ඇමතිු මහත්, අශු අශ ෝක් අශබ්ිවංන ඇමතිු මහත් 

ඒ  ටුතු  වෑශන  රුාට අවාව්ස  ා තිශබ වාහ. ශම් ප්රතිපත්ති 

වැලසුම්  ා, ඒ ශවානුශවා්ස අද වා  ිලට  ැිය ට් මණ්ඩලශේ 

අනුමති  ලැබී තිශබ වාහ. මම හිත  ිලධි ට ඉදිිප  හලශේදී අපට 

ශම  පහර්ලිශම්්සු වාට ලබහ ශද්ස  පුළුවා්ස. 

අශු ආ ත වාලි්ස තවාත් ප්රධහ ම ආ ත  ක් තමත්, රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු වා. රුම්ිප  ශදපහර්තශම්්සු වා ලහභ ලබ  

ආ ත  ක් ශ ොශවාත්.  මුත්, ගරු වභහපතිු මනි, රුම්ිප  

ශදපහර්තශම්්සු වාට අත්ති ඉඩම් 14,129  ප්රමහණ ක් තිශබ වාහ. 
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පහර්ලිශම්්සු වා 

ශමත්්ස ිව  ට 10කි්සවාත් ආදහ ම් ලබහග්සශ්ස  ැනැ. ශම්වාහශේ 

ආදහ ම් ලබහ ග්සශ්ස තැරැේ හාශ ෝ. ශම් වා  ිලට අපි 

වංගණ  ක්  ාශග    වාහ. වහමහ යශ ්ස රුම්ිප  ඉඩමක් බරු 

ශද ශ ොට අවුරුරු පනක් වාැනි ශ ටි  හල සීමහවා ට තමත් 

ශද්සශ්ස.  මුත්, පසුගි   හලශේ -මම කි ්සශ්ස ඊශේ ශපශර්දහ 

ශ ොශවාත්, පාණ  හලවාල අවුරුරු ිලිවපන ට, තිව්පන ටත් ශපා- 

වාැාදි ආ හා ට ගිිලසුම් ගනලහ තිශබ වාහ. ඒ නිවහ ශම්වාහශේ 

ශලොකුණා ප්ර ්  කිහිප  ට අපට මුහුණ ශද්ස  ිවරු ශවාලහ 

තිශබ වාහ. 

අපි බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ රුම්ිප  ශව වා  දිුතණු  ා්ස . අද 

ශවා ශ ොට රුම්ිප   ට්ටල ගැ  දත්ත වමඟ ශම් පත්රි හශේ 

ඉදිිපපත්  ා තිශබ වාහ. අපි  රුම්ිප   ට්ටල, එ්සජි්ස අලුශත්ස 

ශග ැ් ලහ තිශබ වාහ. එහි ශගෞාවා  හිටපු අමහතයවාරු ශදපළට 

ලබහ ශද්ස  ඕ ෑ කි හ මහ හිත වාහ. ඒ වාහශේම, තවාත් රුම්ිප  

මැදිිප කිහිප ක් ඉදිිප  හලශේදී ලබහ ගැනීමට අපි බලහශපොශාොත්ු  

වා වාහ.  

රුම්ිප  ප්රවාහන   ිලධිමත් කිරීම වඳනහ අලුත් බලශේග  ට්ටල 

වන අලුත් රුම්ිප  මැදිිපවාලි්ස රුම්ිප  ශව වාහවා විලබල ගැ්සවීමට 

පි වාා ශග  තිශබ වාහ. ඒ අනුවා ඉ්සදී  ණ  ආධහා ක්රම  

 ටශත් එව් 13 වාර්ගශේ  වී  රුම්ිප  බලශේග  ට්ටල 12ක් 

ඉ්සදි හශවා්ස ශග්සවීමට  ටුතු  ශ ොදහ තිශබ වාහ. එහි පළමු 

බලශේග  ට්ටල ශද  ශම් වා  ිලට ලං හවාට ශග ැිලත් 

තිශබ වාහ. එ  ශම් වා ිලටත් ශ ොළස- හප    ්ස ව්සු ා  

ගම හ්සත  ාගත් උත්තා ශීවී රුම්ිප ට ශ ොදහ තිශබ වාහ. 

ශමමින්ස ශ ොළස ිවට  හප   දක්වාහ පැ  06කි්ස ගම්ස  ළ 

නැකිවීම ිලශ  ෂත්වා ක්. 

රුම්ිප  වඳනහ අලුති්ස ශලොශ ෝශමෝටිේ එ්සජි්ස 10ක් 

ඉ්සදි හශවා්ස ශග්සවීමට  ටුතු  ශ ොදහ තිශබ වාහ. එත්්ස 

පළමුවාැ්ස  දැ ටමත් ලං හවාට ශග ැිලත් තිශබ වාහ. එ  ශම් 

වා ිලටත් ශපෝ ගනශවාල-ශ ොළස ගම හ්සත   ා ගත්  හර් හල 

රුම්ිප  වඳනහ ශ ොදවාහ තිශබ වාහ. 

චී ශ ්ස මිලදී ගත් බලශේග  ට්ටල 9 ද වාිප්ස වාා 2019 ජූලි 

මහවශ ්ස පසු ශව වාහවාට එක් කිරීමට නැකි හවා ලැශබ වාහ. භහණ්ඩ 

ප්රවාහන   ිලධිමත් කිරීමට ඉදිිපශේදී බනලුම් ප්රවාහන    ා  ගැ්  

10ක් වන ඉ්සධ  ප්රවාහන   ශ ශා  ගැ්  5ක් ශග්සවීමට මූලි  

 ටුතු  අවාව්ස  ා තිශබ වාහ. මගී මැදිිප 160ක් ශග්සවීමටත් 

 ටුතු  ශ ොදහ තිශබ වාහ. 

රුම්ිප  මගී්සශේ සුවාපනසුවා නහ ආාක්ෂහවා වාැඩිදිුතණු කිරීශම් 

ප්රධහ  අාමුණ ශපාදැිපවා මගී මැදිිප 200ක් පු රුත්ථහප   

කිරීශම් වායහපෘති   ටශත් ශම් වා  ිලට රුම්ිප  මැදිිප 52ක් 

අලුත්වාැඩි හ  ා තිශබ වාහ. 

අශු ාශට් මන ් තහවා ශවානුශවා්ස අපි ලබහ ශද  ිල දම, 

රුම්ිප  ශව වාශ ්ස පහඩු ලැබීමට ප්රධහ ම ශන ු වාක් කි හ මම 

හිත වාහ. 

වහමහ යශ ්ස අනික් ාටවා්  වමඟ වංව්සද    ා ශ ොට 

ඒ ාටවාල රුම්ිපශේ  ්ස  ිල හල මුදලක් ලබහශද්ස  ිවීධ 

ශවා වාහ.  මුත් අශු ාශට් එශනම  ා්සශ්ස  ැු වා ඒ පහඩුවා 

ලබහශග  තිශබ වාහ. 

මහ දකි  තවාත් ප්රධහ ම  හාණ ක් තිශබ වාහ. පළමුවා  

ප්සතිශේ නහ ශදවා  ප්සතිශේ ටි ට් ිලකුණාණ ශ ොට, අතාමැද 

ිවටි   තැරැේ රුවා්සට තමත් ඒ මුදල අත්ති වා්සශ්ස. අපි රුපි ්  

1,000ට ිලකුණාණ  ටි ට් එ , ඔවු්ස පිටරැටි ්සට රුපි ්  

5,000 ට ිලකුණාණ වාහ. දැ්ස අපි ඒ තත්ත්වා  ශවා ව්  ා්ස  

අලුත් ක්රමශේද ක් ඇති  ා තිශබ වාහ. තවාම එ  ිව  ට 100ක් 

වහර්ථ   ැනැ. නැබැත්, වෑශන  රුාට වහර්ථ ත්වා ට පත්ශවාලහ 

තිශබ වාහ. ඉව්වා එ  පුීගල කුණාශේ  මට ටි ට් 5ක් තමත් 

ශවා්ස ා්ස  පුළුවා්ස වුශණ්. තැරැේ රුවා්ස ඒ ටි ට් 5 අාශග  

ගිහි්ස ිලශීශි  ්සට ිලකුණාණ වාහ. නිප ිලධි ට  ම් ශම් මුදල 

එ්ස  ඕ ෑ ශදපහර්තශම්්සු වාටත්. පසු ගි   හලශේ අපට ශමවාැනි 

ප්ර ්  ාහශි  ට මුහුණ ශද්ස  ිවීධවුණහ. ඒ ශවානුවාට  ම්  ම් 

වාැඩ පිළිශවාළවා්  ශ ොදශග  තිශබ වාහ.  

ගරු වභහපතිු මනි, මහ ශ ටිශ ්ස ප්රධහ ම  හාණහ 

කිහිප ක් ගැ ත්  ථහ  ා්සශ්ස. ිලශ  ෂශ ්සම ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩල  ගැ   ථහ  ා්ස  ඕ ෑ. ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩල  ශදව බැලුවාහම, අවුරුරු 50   හල  ු ළ 

අශු බව් ාථවාල තත්ත්වා  උවව් කිරීමට කිිවම ශ ශ කුණාශේ 

අවාධහ   ශ ොමුශවාලහ  ැනැ. ඉ්සදි හශවා්ස ශලොිප චැිව ශග ැිලත් 

තමත් බව් නදලහ තිශබ්සශ්ස. ඒ වම්බ්සධශ ්ස  හටවාත් ශදොව් 

කි ්ස  බැනැ. ඒ දවාව්වාල පහාවා් වාල තිණුණු තත්ත්වා ත් වමඟ 

අපට එ  වහධහාණී ාණ   ා්ස  ිවීධ ශවා වාහ.  මුත් අද ශම් 

ාශට් පහාවා්  ශවා ව්ශවාලහ තිශබ වාහ.  මුත් අපි තවාම මන 

් තහවා  වා්ස  නද්සශ්ස පාණ බව්වාලත්. අපි ඒ තත්ත්වා  

ශවා ව්  ා්ස  ඕ ෑ. අපි දැ ට  මිව,වාක් පත්  ා තිශබ වාහ. 

චී  , ඉ්සදි හවා නහ ුතශාෝපශේ අනික් ාටවාල තිශබ  තත්ත්වා 

වනති  බලහ, ඉදිිප වති කිහිප  ඇු ළත ශම් දත්ත අාශග  ඒ 

 ටුතු   ා්ස  මමත්, ාහ්ය ඇමතිු මහත් බලහශපොශාොත්ු  

ශවා වාහ. මීට පව්ශව  ශම් ාටට මඟී ප්රවාහන  ට බව් ශගශ  වාහ 

 ම්, අඩුම ගණශ්ස ශම් තත්ත්වා  ලබහග්ස  ඕ ෑ. එතැනි්ස 

පනළ මට්ටශම් බව් ාථ ශම් ාටට ශග්සවා  එ  අපි තන ම්  ළ 

ුතු ත්. ශමො ද, අශු මිනිසු්ස මීට වාඩහ උවව් තත්ත්වා  ට ශග  

 ්ස  ඕ ෑ.  

රුම්ිප   ශව වා  ගැ   ථහ  ා ශ ොට  හාණ ක් කි ්ස  

බැිපවුණහ. ිලශ  ෂශ ්ස ප්රධහ ම රුම්ිප වාල  හ්සතහවා්ස වඳනහ 

ශවා ම මැදිිප ක් ශවා්ස ා්ස   ටුතු   ා තිශබ වාහ. ශබොශනෝ 

ිලට ශව ඟ වාැඩි ශවාලහවාලට අත් නදහ බැලීමක් - trial run- 

නැටි ට රුම්ිප  නත  ශම් තත්ත්වා  දැ ට ක්රි හත්ම  ශවා වාහ. 

ශම් වා ශ ොට ඉ් ලීම් වාැඩිශවාලහ තිශබ වාහ. ශව ඟ ිවටි  

ශවාලහවාට  හ්සතහවා්සට ප්ර ්  ක්  ැතිවා ගම හගම    ාශග  

 ්ස  අවා ය පනසු ම් ඉදිිපශේදීත් ලබහශද්ස  අපි 

බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ. ඒ වාහශේම  හ්සතහ අං ශ ්ස තවාත් 

ඉ් ලීමක්  ා තිශබ වාහ, පුළුවා්ස  ම් බව් වඳනහත් ඒ පනසු ම 

ලබහශද්ස  කි හ. වහමහ යශ ්ස අශු ාශට්  හ්සතහවා්ස  ම්  ම් 

හිංව වාලට පහත්ර වුණහම ඒ ශගෝ ශලෝ ඒ ගැ  තම්සශේ 

මනත්ම හටවාත්, දරුවාකුණාටවාත්, අම්මහටවාත්, තහත්තහටවාත් කි ්ස  

 ැමැති  ැනැ. ඒ අශු ාශට් වංව් ෘති ත්. එවාැනි තත්ත්වා  ට 

මුහුණ ශද   හ්සතහවා්ස  ම් ප්රමහණ කි්ස ශනෝ ආාක්ෂහ  ා්ස  

පුළුවා්සද කි හ අපි බල්ස  ඕ ෑ. දැ ට අලුත් වභහපති ශ ශ ක් 

ිවටි වාහ. එු මහත් වමඟ වහ ච්කහ  ා, ප්රධහ ම බව් පහාවාල 

ිලශ  ෂශ ්සම ා්ශේ රැකි හ  ා  අ ට ිලතාක් ශ ොවා 

ශපෞීගලි  අං ශේ රැකි හ  ා  අ ටත්, ප්රධහ   ගාවාල ඉඳලහ 

ඒ ප්රශී වාලට එ්ස  බව් ශව වාහවාක් පට්ස ග්ස  දැ ට වැලසුම් 

 ාශග    වාහ. පුළුවා්ස වුශණොත් අශප්ර ්  මහව  වා ශ ොට ශම් 

තත්ත්වා  ශවා ව්  ා ඒ වඳනහ බව ්ප්රමහණ ක් ලබහ ග්ස වාහ.  

අශු අමහතයහං    ටශත් තිශබ  තවාත් ආ ත  ක් තමත්, 

්හති  ගම හගම  ශ ොමිෂ්ස වභහවා. ශබොශනෝ ිලට ශම් 

ආ ත ශ ්ස  ා්සශ්ස නි හම   කිරීමත්. නි හම   කිරීම 

නානහ අපට අවා ය වා  පනසු ම් ලබහ ශද වාහ. ඒ වාහශේම ශම් 
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වා ශ ොට බව් ාථවාල ශවා වක්  ාශග  ගිහි්ස තිශබ වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම බව් ාථවාල horn එ   බ්ද කිරීම පසු ගි   හලශේ 

ප්ර ්  ක් බවාට පත්ශවාලහ තිණුණහ. අද වා ශ ොට ශපොලීිව  වමඟ 

එ ු ශවාලහ ඒ බව් ාථ  වාත්වාහ, horn  එ  ගලවාහ අත්්ස  ා වාහ. 

ඒ වාහශේම වාැඩිපුා දමහශග     ලත්ට් පවාහ අත්්ස  ා්ස  

 ටුතු   ා වාහ. 

නිිව ප්රවාහන  පනසු ම් ශ ොමැති ගම්බද ් තහවා ශවානුශවා්සම 

ආාම්භ  ා ඇති "ගැමි වැිප " බව් ශව වා , ාහත්රී අවාව්ස ගම්ස 

වාහා  නහ අලු ම ප්රථම ගම්ස වාහා  ඇු ළත් "නිිව වැිප " බව ්

ශව වා , පහව්  ිවසු්ස ශවානුශවා්ස ක්රි හත්ම  "ිවසු වැිප " බව ්

ශව වා  ්හති  ගම හගම  ශ ොමිෂ්ස වභහවා දි ත්  ා  ප්රධහ  

මන්  ශව වාහ අතා  ැපී ශපශ  වාහ.  

ඒ අනුවා ජදනි වා ිවසු වැිප  පහව්  බව් ාථ ශව වාහ 1,418ක් 

මින්ස දිවාත්  පුාහ පහව්  දරුවා්ස 87,000 ට ආව්ස  

වංතයහවා ට ප්රවාහන  පනසු ම් ලබහශද වාහ. ගැමි වැිප  ශව වාහ 

08ක්ද, නිිව වැිප  ශව වාහ 173ක් ද ක්රි හත්ම   ා තිශබ වාහ. 

බව්  ැවාු ම් ශපොළවාල වනීපහාක්ෂ  පනසු ම් පිළිබඳවාත් 

කි ්ස  ඕ ෑ. ශබොශනෝ රුම්ිප  ව්ථහ වාල වාහශේම බව්  ැවාු ම් 

ශපොළවාල වනීපහාක්ෂ  පනසු ම් අති   අප්රව්ස  මට්ටම  

පවාති වාහ. එම නිවහ එම පනසු ම් වාැඩිදිුතණු කිරීමට ශමවාා අ  

වාැශ ්ස රුපි ්  මිලි   1,000ක් ශවා්ස ා තිශබ වාහ. ඒ අනුවා 

 හ්සතහවා්ස වන පිිපමි්ස ශම්සම ිලශ  ෂ අවා යතහවා්ස වහිත 

පුීගලත්්සටද එම පනසු ම් වැපයීමට  ටුතු   ා වාහ. එම 

පනසු ම් ශගොඩ  ැංවීශම්ස අ ු රුවා ඒවාහ  ඩත්ු  කිරීමට 

ශපෞීගලි  අං  ට ආාහධ හ කිරීමටත් ශමවාා අ  වාැශ ්ස 

ශ ෝ් හ  ා තිශබ වාහ. 

ඊළඟට  ශපෞීගලි  අං ශේ බව් ාථ ඇණි  සුශතෝපශභෝගී බව ්

ාථ 1,000කි්ස පුළු්  කිරීමට ශමවාා අ  වාැශ ්ස  ශ ෝ් හ  ා 

තිශබ වාහ. ඒ වඳනහ ණ  ශපොලිශ ්ස ිව  ට 75ක් ා්  දා  

"ිවටි ාත්ේ" වන  ණ  ශ ෝ් හ ක්රම , එ්සටර්ප්රත්ව් ශ්රී ලං හ 

 ටශත් නඳු්සවාහ දීමටත් ශමවාා අ  වාැශ ්ස ශ ෝ් හ  ා 

තිශබ වාහ. 

බව් ාථවාල අධි   බ්දශ ්ස ුතත්  බ්ද ිල හ    ්සත්ර භහිලත 

කිරීම ගැ  ශ ොශ ක් ිලට මන ් තහවාශග්ස පැමිණිලි ලැශබමි්ස 

තිශබ වාහ. ඒ නිවහ මි්ස ඉදිිප ට එශලව අධි   බ්ද  වහිත  බ්ද 

ිල හ    ්සත්ර වහිත බව ් ාථ තන ම් කිරීමට පි වාා ග්ස වාහ. 

අ වා ය ිලරුලි ණුණුළු වහිත ආශලෝ  ධහාහ නිකුණාත්  ා  බව් ාථ 

තන ම් කිරීමටත් පි වාා ග්ස වාහ. ඇතැම් අවාව්ථහවාලදී බව ්

ාථවාල ශප්සවා  චිත්රපට වන ඇසීමට වලව්වා  ිව්සරු ගැ  ිලිලධ 

පැමිණිලි ලැබී තිශබ වාහ. ශපොලීිව  වමඟ එම  ටුතු   තා 

කිරීමට පි වාා ග්ස වාහ. 

ශපොරු මගී ප්රවාහන   වම්බ්සධ  ටිතල පනසු ම් වංවාර්ධ   

කිරීශම් අාමුණි්ස බව්  ැවාු ම් ශපොළවා්  ඉදිකිරීම නහ  වී ාණ 

 ටුතු  ිවරු කිරීම ්හති  ගම හගම  ශ ොමිෂ්ස වභහවා ශමම 

වා වශර් ඉව,  ළ තවාත් සුිල ශ  ෂී  හර්  ක්. ශම්  ටශත් කි්සනි හ, 

හිඟුාක්ශගොඩ, මැදිිපගිිප  බව්  ැවාු ම් ශපොළවා්  ශමම වාවා ු ළ 

් තහ අත්ති ට පත්කිරීමට නැකිවීම ිල හල ් ග්රනණ ක්. 

2019 වාර්ෂ  අවාව්ස වා  ිලට රුා ගම්ස ශව වාහ ිප ැරුා්ස 

ශවානුශවා්ස බැව්ටි ්ස මහවාශත්  වා ිලශේ හගහා ක් ඉදි කිරීමට 

නි මිතවා තිශබ වාහ. 

2018 වාවශර් ු ්සවා   හර්ු වා වා  ිලට මගී ඉ් ලුම වපුාමි්ස 

අ්සතර් පළහත් මගී ප්රවාහන  ශව වාහ අවාවා පත් 3,156ක් 

ශපෞීගලි  අං  ට නිකුණාත් කිරීමටද ක්රි හ  ා තිශබ වාහ.  

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ු     හල ක් 

තිශබ වාහ. 

 

 ු අර්ජුන රණතුං  මහතා  
(மொண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු වභහපතිු මනි, එශනම  ම් අනික් ආ ත   ගැ   ථහ 

 ා වාහට වාඩහ, අමහතයවාා හ නැටි ට මහ ශවාත ශ ොමු  ළ ප්ර ්  

කිහිප  ට මහ පිළිු රු ශද්ස ම්.  හල ශේලහවා ශ ොමැති නිවහ  

මශේ  ථහශේ ඉතිිප ශ ොටව මහ වභහගත  ා්ස  

බලහශපොශාොත්ු  වා වාහ. 

 ැවාත පදිංචි කිරීම්  ා තිශබ  ව්ථහ වාල බව් ාථවාල අඩුවාක් 

වම්බ්සධශ ්ස මහජවා ශවෝ. ශව  හධිාහ්හ ම්සත්රීු මහ කිේවාහ. ඒ 

ගැ  අශු අවාධහ   ශ ොමු  ා වාහ.  

ඒ වාහශේම උවව් වීම් ගැ  ප්ර ්  තිශබ  බවා ශබොශනෝ 

ම්සත්රීවාරු්ස වඳන්ස  ළහ. දැ්ස ශවා  ශ ොට ාහ්ය ශව වාහ 

ශ ොමිෂ්ස වභහශේ  මාණ මත අවා ය ශීවා්  ලබහ ගත්තහට පසුවා, 

තිශබ  ප්ර ්  ිලවඳහ ග්ස ට පුළුවා්ස ශවා වාහ. ගරු වභහපතිු මනි, 

අවුරුරු 10 ට වාැඩි  හල ක් ිවටි අ ට තමත් පසුගි   හලශේ 

උවව්වීම් ලබහ දීලහ තිණුශණ්. ඒශ ්ස ඔ  කි   තාම් ශලොකුණා 

ප්ර ්  ක් ශවාලහ  ැනැ.  

තවාත් ම්සත්රීවාාශ ක් කිේවාහ, ඒ අ ශේ unionsවාල හිටපු අ වා 

මහරු  ාලහ තිශබ වාහ කි ලහ. පසුගි  දි  52 ආණ්ඩු  හල  ු ළ, 

-මම වහමහ යශ ්ස ශමවාැනි ශී පහල   හාණහ  ථහ  ා  

ශ ශ ක් ශ ොශවාත්.- ශබොශනෝ ඩිශපෝවාල හිටපු අ වා අත්්ස 

 ාලහ, ඒ අ වා පුව,වාලි්ස ඇදලහ දහලහ තිණුණහ. වාෘත් ම  වමිති 

 හ  ශ ෝ වන වාෘත් ම  වමිති ප්රධහනී්ස ශම් ව්ථහ වාල අත්ති  

ලබහ ග්ස ට නැරුවාහ. එවාැනි පුීගල ්ස ිවටිශ ොත් මි්ස ඉදිිප ට ඒ 

ආ ත  පහල    ා ග්ස  අමහරු ශවා  නිවහ වමනා ශවාලහවාට 

අපට ශම් අ වා ශවා ත් ව්ථහ වාලට මහරු  ා්ස ට ිවීධ ශවාලහ 

තිශබ වාහ.  

ගරු මහජවා ශවෝ. ශව  හධිාහ්හ ම්සත්රීු මහ කිේවාහ, රැකි හ 

ලබහ දීම ගැ . මමත්, ගරු ාහ්ය ඇමතිු මහත් ගරු අගමැතිු මහ 

වමඟ වහ ච්කහ  ාලහ, රැකි හ ලබහදීශම්දී අදහළ ප්රශී වාල ඉ්ස  

පුීගල ්සට ඒ රැකි හ ලබහදීශම් ක්රමශේද ක් නද්ස ට 

බලහශපොශාොත්ු  ශවා වාහ.  

පසුගි   හලශේ බව් ාථ ගහව්ු  අ   ා්සශ්ස  ැු වා නි ම් 

රු්ස හද කි ලහ ඇහුවාහ. අපට තිශබ  ප්රධහ  ප්ර ්  ක් තමත් ඒ . 

පසුගි  ් හධිපතිවාාණ  වඳනහ ලබහ ගත් බව් ාථ ශවානුශවා්ස 

රුපි ්  ලක්ෂ 1,425ක් ලංගමට ශගවා්ස ට තිශබ වාහ. දැ්ස වා  

ිලට  මාණ ක් අාශග  තිශබ වාහ, කිිවම ශී පහල  පක්ෂ  ට 

මුද්  ශගවා්සශ්ස  ැත් ම් කිිවම බව් ාථ ක් ලබහ ශද්සශ්ස 

 ැනැත් කි ලහ.   

ගරු වභහපතිු මනි, ඒ වාහශේම ුවවා්ස ශතොව,ශපොශළ  තිශබ  

ප්ර ්  ගැ   ථහ  ළහ. මමත්, ාහ්ය ඇමතිවාා හත්, එහි 

වභහපතිවාා හත් වමනා ශේලහවාට රෑ 11.00ට 12.00 ිලතා ුවවා්ස 

ශතොව,ශපොළට ගිහි්ස බල වාහ. ශම් ආ ත   අපට ිලතාක් අත්ති 

ආ ත  ක් ශ ොශවාත්. අපට තිශබ්සශ්ස එ  අං  ක් පමණත් 

ගරු වභහපතිු මනි. Department of Immigration and 

Emigration එ  තිශබ්සශ්ස ශවා ත් අං   ට. ඒ වාහශේම 

ground handling  ා්සශ්ස ශවා ත් අං  ක්. ශම් වාහශේ ප්ර ්  
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පහර්ලිශම්්සු වා 

ශගොඩහක් තිශබ වාහ. අපි ශම් ගැ   ැිය ට් මණ්ඩලශේදී  ථහ 

 ළහ. අපි එ පහාක් අශු වාජිා අශබ්වාර්ධ  ඇමතිු මහවාත් 

එක් ශග  ගිහි් ලහ එු මහට ශප්සවාහ රු්ස හ, ශම්ශක් ශමො  

වාහශේ ප්ර ් ද තිශබ්සශ්ස කි ලහ. අද ශවා ශ ොට එහි වාැිවකිළි, 

 ැිවකිළි පීධති  උවව් තත්ත්වා  ට ශග ැ් ලහ තිශබ වාහ. ඒ 

තත්ත්වා  ු ළ වාර්තමහ ශේ ශම්වාහ භහිලත  ා  අ  වෑහීම ට 

පත්ශවාලහ තිශබ වාහ.  

ගරු වභහපතිු මනි,  මුත් ශම් ශපෝලිම් ක්රම  ශවා ව්  ා 

ග්ස ට  Department of Immigration and Emigration එ ත්, 

ground handling  ා  ශ්රීල්ස ්ස එ හර්ලත්්ස වමහගමත් අපට 

උදවු  ළ ුතු ත්. ශමො ද, ඒ  අපට  ා්ස ට පුළුවා්ස ශද ක් 

ශ ොශවාත්, අපි  ා  ශද ක් ශ ොශවාත්.  

ඒ වාහශේම RMV එශක් තිශබ  ප්ර ්  ාහශි ක් ගැ   ථහ 

 ළහ. ඒ ක්රමශේද  ගැ  අපි ශම් ශවා ශ ොට ශලොකුණා අවාධහ  ක් 

ශ ොමු   ාලහ තිශබ වාහ. වමනා ම්සත්රීවාරු්ස ිප  අ ු රු ගැ  

 ථහ  ළහ. ඒ හබීධ  හල වටන ක් නැරුශවාොත් ශම් ප්ර ්  ඉවාා 

ශවා වාහ කි ලහ කිේවාහ. ලංගම ට ිව  ට 40ක් බව් ාථ තිශබ වාහ, 

ශපෞීගලි  අං  ට ිව  ට 60ක් බව් ාථ තිශබ වාහ. අපට 

තිශබ  බව් ාථ ප්රමහණ ත්, ඒශගෝ ල්සට තිශබ  බව් ාථ 

ප්රමහණ ත් බැලුවාහම ඒ හබීධ  හල වටන ක් ක්රි හත්ම  

 ා්ස ට බැනැ.  

 

 ු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිු මනි, ඔබු මහට නි මිත ශේලහවා අවාව්ස ශේශග  

එ වාහ.  

 

 ු අර්ජුන රණතුං  මහතා  
(மொண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ශනොඳත්, ගරු වභහපතිු මනි. අදහළ ිව ලු ශ් ත  නැ්සවහේගත 

කිරීම වඳනහ සභා ත*  ා වාහ. 

අශු අමහතයහං   ශවානුශවා්ස ශ ෝ් හ ඉදිිපපත්  ළ ිව ලුම 

ශද හටත්, ශචෝද හ  ළ ිව ලු ශද හටත් මහශේ වන මහශේ ාහ්ය 

අමහතයු මහශේ ව්ු ති  ශම් අවාව්ථහශේදී පුද  ා ිවටි වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම මශේ ාහ්ය ඇමතිු මහ මට වශනෝදාශ ක් වාහශේ 

උදවු  ාමි්ස ඒ ක්රි හදහම   ාශග    වාහ. ඒ වාහශේම මශේ 

ශ්  ම්ු මහ, ාහ්ය ඇමතිු මහශේ ශ්  ම්ු මි , ිව ලුම 

වභහපතිවාරු, අධයක්ෂ  මණ්ඩලවාල ිව ලුම ශද හටත් මම 

ිලශ  ෂශ ්සම ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම කි ්ස ට 

ඕ ෑ, මම ශම් අමහතයහං   භහා ගත්තහට පසුවා ිව ලුම වාෘත් ම  

වමිති අපිත් වමඟ ඉතහමත් ශනොිල්ස වහ ච්කහ  ාමි්ස, අවා ය 

 ටුතු   ාශග     බවා. ඒ ිව ලු ශද හටත් මහශේ ව්ු ති  පුද 

 ා වාහ. ඒ වාහශේම අනපු වමනා ප්ර ් වාලට උත්තා ශද්ස ට ශම් 

අවාව්ථහශේදී  හල ශේලහවා  ැතිවීම ගැ  මම   ගහව, ශවා වාහ. ඒ 

ිව ලු ශද හටම තිණුණු ප්ර ්  ඉදිිප මහව  ඇු ළත ිලවඳීමට ශනෝ 

 ම්  ම් ප්ර ්  ගැ   ශවො හ බලහ අවාය   ටුතු  ිවරු  ා  බවා 

මතක්  ාමි්ස,  හල  ලබහ දීම ගැ  ගරු වභහපතිු මහට 

ව්ු තිවා්සත ශවා වාහ. ශබොශනොම ව්ු තිත්.  

*සභාකම්සය මත තබන ලද කථාකේ ඉතිරි කකො ස: 
  சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்சிய பகுதி: 

  Rest of the speech tabled: 

 
ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  

 

01. ලහභ ලබ වාහ කි ්සශ්ස තම්සශේ ඉඩම් ිලකිණීම ශ ශමත්. 

2015 වාවා ආාම්භ වා  ිලට ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  පහඩු 

ලබ  ආ ත  ක්. ශව වා  අර්ථ වහධ  මුදල වඳනහ රුපි ්  මිලි   

11,000  හිඟ මුදලක් ශගවීමට තිණුණහ. ශව වාහ නිුතක්ති  ්සශේ භහා හා 

අාමුදල වඳනහ රුපි ්  මිලි   47ක් ශගවීමට තිණුණහ. අද ශම් ිව ලුම 

හිඟ මුද්  ශගවාහ තිශ  වාහ. වාහර්ෂි  ශබෝ ව් මුදල පවාහ ශගේවාහ. අද ශ්රී 

ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  ලහභ ලබ  ආ ත  ක්. ඒ ගැ  මම වු ව, 

වා වාහ.  මුත් ලහභ ලැබීමට ගත්ත ඇතැම් ක්රි හමහර්ග ගැ  මශේ 

ිලශේච  ක් තිශ  වාහ.   

ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  ලහභ ලැබීශම්දී තම්ස වු  ඉඩම් 

රුපි ්  මිලි   5,054 ට ිලකුණාණහ තිශබ වාහ. ETF වන EPF හිඟ මුද්  

ශගවාහ තිණුශණ් එම වාටි හ ඉඩම ිලකිණීශම්ස ලත් මුද් ද ශ ොදවාමි්ස. 

ඇත්තටම ආ ත  ක් වු  ඉඩම් ශනෝ ශීපළ ිලකුණාණහ ලහභ ශප්සවීම 

අනුමත  ළ ශ ොනැකි ශද ක්. ඒ නිවහ නි ම ලහභ  ලැබීමට  ම් ලංගම 

මීට වාඩහ ශවා ව්ම ආ හාශේ ගම ක්  හ ුතු  බවා මම ිල ්වාහව  ා වාහ. 

 
02.    ටිතල පනසු ම් වංවාර්ධ  ට මුද්  ශ ොදවාහ  ැනැ. 

පසු ගි   හලශේදී ලංගශමහි තිබූ ිල හලතම රුර්වාලතහවා  වුශණ් 

ශනෞති  වම්පත් වන මහ වා වම්පත් වංවාර්ධ   වඳනහ ශ දවීමට තිණුණු 

මුද්  ඒ වඳනහ ශ ොශ දවීම. 

2019 ශපබාවාහිප මහවශේ 22වාැනි දහ වා  ිලට ප්රවාහන  අමහතයහං   

ඩිශපෝවාල  ටිතල පනසු ම් වංවාර්ධ  ට ශ්රී ලං හ ගම හගම  

මණ්ඩල ට ලබහ දී තිශබ  වම්පූර්ණ මුදල රුපි ්  මිලි   203ක්. 

 මුත් එත්්ස ප්රශ ෝ්  ට ශග  තිශබ්සශ්ස මිලි   28ක් 

පමණත්. එත්්ස රුපි ්  මිලි   174ක් ප්රශ ෝ්  ට ශග  

 ැනැ. 

මහ වා වම්පත් පුහුණුවා වඳනහ රුපි ්  මිලි   75ක් ලබහ තිශබ වාහ. 

 මුත් එත්්ස ප්රශ ෝ්  ට ශග  තිශබ්සශ්ස මිලි   32ක් පමණත්. 

රුපි ්  මිලි   42ක් ඉතිිපවා තිශබ වාහ. 

පිපගණ  තහක්ෂණශේ වංවාර්ධ   වඳනහ රුපි ්  මිලි   133ක් 

ලබහ රු්ස හ.  මුත් එත්්ස ප්රශ ෝ්  ට ශග  තිශබ්සශ්ස 114ක් 

පමණත්. එත්්ස මිලි   18ක් ප්රශ ෝ්  ට ශග   ැනැ.  

රුම් පරීක්ෂණ ව්ථහ  ඇති කිරීමට මිලි   61ක් ලබහ දී තිශබ වාහ. 

 මුත් එත්්ස ප්රශ ෝ්  ට ශග  තිශබ්සශ්ස මිලි   20ක් පමණත්. 

රුපි ්  මිලි   නතළිනක් ප්රශ ෝ්  ට ශග   ැනැ. 

GPS පීධති ක් ඇති  ා්ස  මිලි   99ක් ලබහ රු්ස හ. එත්්ස 

ප්රශ ෝ්  ට ශග  තිශබ්සශ්ස මිලි   23ක් පමණත්. මිලි   76ක්ම 

ප්රශ ෝ්  ට ශග   ැනැ. 

ටි ට් මැෂි්සවාලට මිලි   75ක් ලබහ රු්ස ත් එත්්ස ප්රශ ෝ්  ට 

ශග  තිශබ්සශ්ස මිලි   10ක් පමණත්. මිලි   65ක්ම ප්රශ ෝ්  ට 

ශග   ැනැ. 

වමව්ත ක් ශලව ගත් ිලට 2019 ශපබාවාහිප මහවශේ 22වාැනි දහ වා  

ිලට ප්රවාහන  අමහතයහං   ලංගමට මිලි   3,712ක් ලබහ රු්ස ත් එත්්ස 

ප්රශ ෝ්  ට ශග  තිශ ්සශ්ස රුපි ්  මිලි   1,465ක් පමණත්. 

ප්රශ ෝ්  ට ශග  ශ ොමැති මුදල රුපි ්  මිලි   2,247ක්. 

ශමශලව තම්සට ලැණුණු මුද් වාලි්ස නිිව ප්රශ ෝ්   ශ ොගැනීම 

ු ළ ලංගම  දැඩි අර්ණුද ගණ හවා ට මුහුණ දී තිශබ වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම 

 ටිතල පනසු ම් දිුතණු ශ ොකිරීම මත එහි ශව වා ත්්ස මුහුණ ශද්සශ්ස 

දැඩි අර්ණුද  ට. ඒ අනුවා මහ අමහතයුරා ට පත් වූ පසුවා ශ්රී ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩල ට තවාත් රුපි ්  ියලි     මුදලක් අශු 

අමතයහං ශ ්ස ලබහ දී තිශබ වාහ. ඒ ඩිශපෝවාල වාැිවකිළි  ැිවකිළි 

පනසු ම් ඇති කිරීමටත් ශවා ත් වංවාර්ධ   ටුතු  වඳනහත්  වා වාහ.  
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[ගරු අර්ුන  ාණු ංග මනතහ] 

————————— 
*  පසනතකාලකේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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03.  අ  වාැශ ්ස ශ ෝ් හ  ළ වැප බව ්

ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  ශම් වා  වාට ශපොරු බව් ාථ 

ප්රවාහන ශ ්ස ිව  ට 40 ට දහ  ත්වා  වප  වාහ.  ශ ශව    මුත් වාවා 

ශද  ට වාඩහ අඩු ආුත  හල ක් වහිත බව් ාථ තිශ ්සශ්ස ඉතහම අඩු 

ප්රමහණ ක්. ඒ වාහශේම වාවා ට අලුති්ස බව් ාථ ප්සිව  ක් ලංගම බව ්

ාථ ඇණි ට එක්  ළ ුතු  වා වාහ. ඒ අනුවා මීළඟ වාවා ශද  ු ළදී 

ආාක්ෂිත නහ භහිලත  ා්ස ්සට මිත්රශීලී වා  ප්රමි ම්සශග්ස ුතත් බව් ාථ 

250ක් ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩලශේ බව් ාථ ඇණි ට එක් කිරීමට අ  

වාැශ ්ස ශ ෝ් හ  ා තිශබ වාහ. එශව ම ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  

ිලිව්ස ිලශ  ෂ අවා යතහ වහිත පුීගලත්්සට වාඩහත් හිත ා බව ් ාථ 

නඳු්සවාහ දීමටත් අ  වාැශ ්ස ශ ෝ් හ  ා තිශබ වාහ.  

 
04.  ලංගමට අලුති්ස එක්වා  බව් ාථ 500 

ඉදිිප මහව කිහිප  ු ළදී අලුත් බව ් ාථ ප්සිව ශේ ිවට දනව දක්වාහ 

ප්රමහණ කි්ස ලංගමට ලබහ දීමට අශුක්ෂහ  ා වාහ.  ලබ  අශගෝවු්  

මහව  ශනෝ ඊට ශපා එම  ටුතු  අවාව්ස ශේිල.  ශ ශව   මුත් ශමහිදී 

අශු ප්රධහ තම අාමුණ වා්සශ්ස මගී්සට වාඩහත් වැප පනසු, නූත  

අවා යතහවාලට ගැළශප , ආාක්ෂහවා උපිපම  තිශ   උවව් තත්ත්වාශේ 

 වා බව් ාථ ලංගමට ලබහ දීමටත්.  

අද ශබොශනෝ  බව් ාථ නදලහ තිශ ්සශ්ස ශලොිප චැිව ට බව් ශබොඩි ක් 

 ැති ම් වැකි් ලක් එක් කිරීශම්ස.  එ ට ප්රධහ තම ශන ු වාක් වුශණ් 

අශු පහාවා් වාල තත්ත්වා .  ාළු පහා  ගම්ස කිරීමට එවාැනි බව ් ාථ 

අවා ය වුණහ.   මුත්, අද ශබොශනෝ පහාවා්  ශනොඳ මට්ටමකි්ස නදලහ 

තිශ  වාහ.  ඒ නිවහ අපිට දැ්ස වැප පනසුවා  හ නැකි උවව ්මට්ටශම් බව ්

ාථ ශ ශාහි අවාධහ   ශ ොමු  ා්ස  පුළුවා්ස.  ඒ අනුවා ලංගම බව් ාථ 

වඳනහ පිිපිලතා ක් එශව ත්  ැති ම් ව්ශපක් එ ක් නඳු්සවාහ දීමට අපි දැ්ස 

 ටුතු   ාමි්ස ිවටි වාහ.  එම  වා පිිපිලතා  නඳු්සවාහ දීශම්ස පසුවා එම 

පිිපිලතා ්සට ශ ොගැළශප  බව් ාථ මි්ස ඉදිිපශේදී ලංගමට මිලදී 

ගැනීශම් නැකි හවාක් ලැශබ්සශ්ස  ැනැ.  එම පිිපිලතා ්සට ගැළශප  

බව් ාථ පමණත් ලංගමට මි්ස ඉදිිප ට මිලදී ග්ස ට නැකි හවා 

ලැශබ්සශ්ස. එ  පහර්ලිශම්්සු වා නානහ නීති ක් බවාට පත්  ා ඉදිිපශේදී 

ශපෞීගලි  අං  ටත් නඳු්සවාහ දීමට මම පි වාා ග්ස වාහ.  

05. ශවා ත්  රුණු 

අලු ම ප්රථම නහ ාහත්රී අවාව්ස ගම්ස වාහා බව ් ාථ ශව වාහ වැපයීමත්, 

කුණාඩහ බව් ාථ උපශ ෝගී  ා ගනිමි්ස ග්රහමී  මහර්ග ශව වාහ වැපයීමත්, 

දැශේ දරුවා්ස වඳනහ පහව්  ශව වාහ බව ්ාථ 3,000ක් පමණ ධහවා   වඳනහ 

ශ දවීමටත් ශ්රී ලංගමශ හි සුිලශ  ෂී ක්රි හදහම ්ස වා වාහ. 

ිවසු වැිප  වායහපෘති   ටශත් ශ්රී ලංගම බව් ාථ 744ක් ධහවා  ට 

ශ ොදවාහ තිශබ වාහ.  වී  ශලෝ  ට උචිත අ ිප්ස අධිශේගී මහර්ග 

පීධති  ු ළ ශ්රී ලංගම ිලිව්ස තම ශව වාහවා්ස ක්රි හත්ම   ාමි්ස දක්ෂිණ 

අධිශේගී මහර්ගශේ සුශතෝපශබෝගී බවා්ථ 63ක් නහ අතිශර්  බව්ාථ 

15ක්ද,  ව, හ   අධිශේගී මහර්ගශේ බව්ාථ 31ක් නහ අතිශර්  බව්ාථ 

07ක්ද ධහවා  ට එක් ා තිශබ වාහ. 

රුම්ිපශ ්ස පැමිශණ  මගී්සට රුම්ිප  ව්ථහ ශේ ිවට ප්රවාහන  

පනසු ම් ලබහදීශම් අාමුණි්ස ශ ොළස  ගා  ු ළ රුම්ිප  නහ බව් ාථ 

ඒ හබීධ ශව වාහ වඳනහ බව ් ාථ 55ක් ශ ොදහ තිශබ වාහ. ශපෞීගලි  

අං   වමඟ ඒ හබීධවා ප්රහශීශි  ්ස 11  තවාත් ඒ හබීධ ශව වාහ 

770ක් ක්රි හත්ම   ාමි්ස ිවටි වාහ. 

බව් ාථ පු රුත්ථහප  වායහපෘති ක්ද ශ්රී ලංගම ිලිව්ස පවාත්වාහශග  

 නු ලබ වාහ. ශමම වායහපෘති   ට ශත් ශමම වාවශාහි එ්සජි්ස 815ක්, 

ගි ර් ශපට්ටි 1,080ක් නහ බව් ශබොඩි 422ක් පු රුත්ථහප    ා 

ධහවා  ට එක් ා තිශබ වාහ. 

 

ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු වා 
 

01   ශව සුාහදහ ශව වා  

ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු ශවා්ස  හාහශන ්සපිට, ශේානැා 

ඇු ළුවා ප්රහශීශී   හර් හල 25කි්ස ජදනි වා දනව ට අධි  වංතයහවාක් 

ශව වාහවාක් ලබ වාහ. ශම් නිවහම එම  හර් හල ආශ්රිතවා තිශ ්සශ්ස අධි  

තදබද ක්. ශම් අනුවා ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු වා ශව සුාහදහ 

දි ශේත් ිලවාෘතවා තැබීමට පසුගි  16වාැනි දහ ිවට අපි පි වාා ගත්තහ. ඒ 

අනුවා දැ්ස ශව සුාහදහ දි වාලදීත් වතිශේ දි වාලදී ශම්ස ිප රුරු බලපත්ර 

ශව වාහ ලබහ ගැනීශම් අවාවථ්හවා මන් තහවාට උදහ වා වාහ. මීට වමගහමීවා 

්හති  ප්රවාහන  ජවාදය ආ ත ශේ නුශේ ශගොඩ ප්රධහ   හර් හල  වන 

ශේානැා  හර් හලශේද ශව සුාදහ දි  ශව වාහවා ක්රි හත්ම   ා වාහ. 

ශව සුාහදහ දි  ශව වාශ ්ස වාැඩිම වාහිව  ලැශබ්සශ්ස ා්ශේ 

ශව වා ත්්සට. ඔවු්සට වතිශේ දි වාලට ශම් ආ ත වාලි්ස ශව වාහවා ලබහ 

ගැනීම වඳනහ පැමිණ්ස  ශබොශනෝම අපනසුත්.  මුත් දැ්ස එම අපනසුතහවා 

ඉවාත් ශවා වාහ. වතිශේ දි වාල ාහ් හරී බහුල අ ට දැ්ස ශව සුාහදහ දි  

පැමිණ ිප රුරු බලපත්ර ශව වාහ වාහශේම ිප රුරු බලපත්ර  වඳනහ ජවාදය 

වනති  ලබහ ගැනීශම් නැකි හවාත් උදහ වා වාහ. 
 

්හති  ප්රවාහන  ජවාදය ආ ත   

· ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු වා නහ වමගහමීවා  වා ිප රුරු 

බලපත්ර අශුක්ෂ ත්්ස වන බලපත්ර අලුත් කිරීම වඳනහ වනති  ලබහ 

ගැනීමට පැමිශණ  ශව වාහලහභී්ස වඳනහ දැ්ස ්හති  ප්රවාහන  ජවාදය 

ආ ත  ද ශව සුාහදහ දි  ිලවාෘතවා තබ වාහ.  ඒ අනුවා පසු ගි  

16වාැනි දහ ිවට නුශේශගොඩ පිහිටි ප්රධහ   හර් හල ත් පසු ගි  

23වාැනි දහ ිවට ගම්පන වන කුණාරුණෑගල  හර් හලත් එම ශව සුාහදහ 

දි  ශව වාහවා ආාම්භ  ා තිශබ වාහ. 

· පසු ගි  වාර්ෂශේ අවාවහ  භහග  වා  ිලට පැවාැති ශටෝ ්ස පත්ර නිකුණාත් 

කිරීශම්දී ිවරුවා  අක්රමි තහ පහල   කිරීමටත් දැ්ස අපි පි වාා ශග  

තිශබ වාහ. ඒ අනුවා ජවාදය පරීක්ෂණ ට ශ ොමු වා  ශව වාහලහභී්ස 

වඳනහ ශටෝ ්ස පත්ර නිකුණාත් කිරීශම්දී ්හති  නැඳුනුම්පත්ර , 

ශව වාහලහභී්සශේ කහ හරූප , දි   වන ශේලහවා ද්සවාහ ශටෝ ්ස පත්ර  

නිකුණාත් කිරීමට පි වාා ශග  තිශබ වාහ. 

· ශේානැා  හතහ  හර් හලශේ පවාති  ඉඩ පනසු ම් ශව වාහලහභී්ස 

වඳනහ ප්රමහණවාත් වා්සශ්ස  ැනැ. ඒ අනුවා එම පිප්රශේ ඉඩ පනසු ම් 

පුළු්  කිරීමටත් ශම් වා  ිලට අපි පි වාා ශග  තිශබ වාහ. 

· අප ආ ත   වඳනහ ජවාදය නිලධහිප්ස බඳවාහ ගැනීශම්දී අපනසුතහ 

රැවක් තිණුණහ.  ඊට පිළි මක් ශලවට දැ්ස අපි ශවෞතය අමහතයහං   

වමඟ වහ ච්කහ  ා ීිල මත්  පද ම මත නහ ශවෞතය අමහතයහං ශේ 

ශව වා   ළ ිල්රහමි  ජවාදය නිලධහිප්සශේ ශව වා  ලබහ ගැනීම 

වඳනහ අවා ය  ටුතු  ිවරු  ාමි්ස ිවටි වාහ. 

· 2018 වාර්ෂශේදී ිවරු  ා  ලද මුළු ජවාදය පරීක්ෂණ ගණ  

878,668ක් වා වාහ.  2019 වාර්ෂශේදී ් වාහිප මව පමණක් ිප රුරු 

බලපත්ර ලබහ ගැනීම වඳනහ ජවාදය පරීක්ෂණ වඳනහ 80,000ක් 

ඉදිිපපත් වී තිශබ වාහ.  ශම් නිවහ ශබොශනෝ ිලට ඉ් ලුම් රුවා්සට 

ශබොශනෝ ශේලහවාක් ශපෝලිම්වාල රැඳී ිවටීමට ිවරුවා තිශබ වාහ. ඒ අනුවා, 

මන් තහවාට උපිපම ශව වාහවාක් ලබහ දීශම් අාමුණි්ස ිප රුරු බලපත්ර 

ලබහ ගැනීශම්දී ඔ්සලත්්ස ක්රම ක් - Online Appointment System - 

ශව  වාහවාක් නඳු්සවාහ දීමටත් අපි පි වාා ගනිමි්ස ිවටි වාහ. එමින්ස 

තවාරුාටත් ශව වාහලහභී්සට ඉක්ම්ස ශව වාහවාක් ලබහ දීමට  ටුතු  

 ා වාහ. 

· ගහ් ල වන ගම්පන දිව්ත්රික් වාල ශව වාහලහභී්ස නට ුවණහත්ම  නහ 

 හර් ක්ෂම ශව වාහවාක් ලබහ දීම වඳනහ වාඩහත් ඉඩ පනසු ම් වහිත 

ශගොඩ ැිනලි ලබහ දීමටත් ශම් වා  ිලට  ටුතු   ාමි්ස ිවටි වාහ. 

· කුණාරුණෑගල  හතහ  හර් හල  වඳනහ සුරුසු ශගොඩ ැින් ලක් ඉදි 

කිරීමට ශමෝටර් ාථ ප්රවාහන  ශදපහර්තශම්්සු වාට අ ත් පර්චව් 80  

ඉඩම් ප්රමහණ ක් ලබහ ගැනීමටත් නි මිතවා තිශබ වාහ. 

 

ලක්දිවා ඉංජිශ්සරු වමහගම 

· වාත්ම්ස ලක්දිවා ඉංජිශ්සරු පුීගලි  වමහගම ශ්රී ලං හ ගම හගම  

මණ්ඩලශේ ඒ ල මධයම වාැඩපළ  මි්ස ආාම්භ  ශළ  1974 වාවශර් 

මහර්ු  මව 14වාැනි දහ. 1993 ුනනි මව 14වාැනි දහ එම ආ ත   

් තහ ාණ වං ් ප   ටශත් ඒ ල ඉංජිනි ිප්ස වාර්ක්ව් ශලිව්ස 

 ම් ශ ිපණ. ඒ වා  ිලටත් එහි ශව වා ත්්ස ු ්සදනව ට අධි  

වංතයහවාක් ිවටි  මුත්, 1994 ශදවැම්බර් මව 19වාැනි දහ වමහගම වාවහ 

දැමුණහ. එ  ා්  වු  වමහගමක් ශලවට  ැවාත වාාක් ආාම්භ 

වා්සශ්ස 2001 වාවශර් අශප්ර ්  මහවශේදීත්. ශ ශව   මුත්, එතැ්ස ිවට 

2018 වාවා දක්වාහම ශමම වමහගම වක්රී වා පැවාැතිශේ මනහ 

2111 2112 



පහර්ලිශම්්සු වා 

භහණ්ඩහගහාශේ ප්රතිපහද  මතත්. එම වමහගම ලහභ ලබ  ආ ත  ක් 

බවාට පත්  ාමි්ස ිවටි වාහ. 

· ලක්දිවා ඉංජිශ්සරු ආ ත ශේ මූලි  අාමුණ වා්සශ්ස ශ්රී ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩලශේ නහ ශපෞීගලි  බව් හිමි ්සශේ අබල්ස වා  

මගී බව ් ාථ වන දහයී මිල ට උවව ් තත්ත්වාශ ්ස අලුත්වාැඩි හ 

කිරීම.  එතැ දී අපි ිලශ  ෂශ ්සම ශ්රී ලංගම බව් ාථ ශ ශාහි වාැඩි 

අවාධහ  ක් ශ ොමු  ා වාහ. ශමහි වාැඩපළට ශග  එ්සශ්ස ශබොශනෝ 

අබල්ස බව ් ාථ.  මුත්, ශමහි ශව වා ත්්ස වාැඩශපොළි්ස එළි ට 

නිකුණාත්  ා්සශ්ස වාර්තමහ ශේ ආ  නි  තත්ත්වාශේ බව් ාථ. ශමහි 

ිවටි  ශව වා ත්්ස ඉතහ දක්ෂත්්ස. මම ද්ස  ිලධි ට ශමම ආ ත ශේ 

ශව වා ත්්සට ශත් එ ක්වාත් ශද්සශ්ස  ැනැ. එශනම රුක් ිලදලහ තමත් 

ශම් ආ ත  රැ  ග්ස  ශව වා ත්්ස  ැප ශවා්සශ්ස. ශම් තත්ත්වා  

වැලකි් ලට ශග  ඉදිිපශේදී ශව වා ත්්සශේ සුභ වහධ  අං   

ශ ශාහි වාැඩි අවාධහ  ක් ශ ොමු  ා්ස  අපි බලහශපොශාොත්ු  

ශවා වාහ. අශු අාමුණ වා්සශ්ස ශම් ආ ත  ශපෞීගලී ාණ  

 ා්ස  ශ ශවාත්. ආාක්ෂහ  ා ග්ස . එතැ දී අපිට ශගොළුශබලි 

ගමනි්ස  ්ස  බැනැ. 

· ශගොළුශබ් ශලෝ වාහශේ  ව,වා ට ිවාශවාලහ ඉ්ස ත් බැනැ. ඒ නිවහ 

බව් ාථ අලුත්වාැඩි හවාට පමණක් සීමහ ශ ොවී ශවා ත් වායහපහා 

ශ ශාහිත් වමහගශම් අවාධහ   ශ ොමු  ාමි්ස ිවටි වාහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම වමහගශම් තිශබ  වම්පත් එක්  අපිට පුළුවා්ස රුම් 

පරීක්ෂහ කිරීශම් මධයව්ථහ  ක් ඇති  ා්ස . එ  දැ ට ිවරු  ාමි්ස 

පවාති වාහ. ිප රුරු පුහුණුවීම් මධයවථ්හ  ක් ඇති  ා්ස . වාහන  

අලුත්වාැඩි හ අභයහව ආ ත  ක් ආාම්භ  ා්ස . ශම් වාශේ මූලි  

වායහපහා ට අමතාවා ශවා ත් ශවා ත් වායහපහාවාලට අවාධහ   ශ ොමු 

කිරීශම්ස වමහගම තවාත් දිුතණු  ළ නැකි බවා මම ිල ්වාහව  ා වාහ. 

· මීට ශපා ශමම වමහගම මව ට නිෂ්පහද    ශළ  බව ් ාථ 7-8ත් 

අතා ප්රමහණ ක්. ඒ අනුවා 2018 වාර්ෂශේදී එම වමහගම නිපැ  බව ්

ාථ වංතයහවා 89ක් වා වාහ. ශ ශව   මුත්, 2019 පසු ගි  ් වාහිප 

මහවශේදී ාශට් පැවාැති ශී පහල  අව්ථහවාා බවා නිවහ බව ් ාථ 

නිෂ්පහද   කිරීම ඇ හිටි හ.  මුත්, ශපබාවාහිප මහවශේ ිවට දැ්ස අපි 

එම වමහගශම් නිෂ්පහද   ිව  ට 50කි්ස පමණ වාැඩි කිරීමට  ටුතු  

ශ ොදමි්ස ිවටි වාහ. එහි ප්රතිලල ක් ශලව ශපබාවාහිප මහවශේදී බව ්

ාථ 7ක් නිපැදිවීමට ලක්දිවා ඉංජිශ්සරු වමහගම වමත් වුණහ. ශම් 

මහවශේදී දැ ට නිපැදවූ බව් ාථ වංතයහවා 14ක්. ඒ අනුවා 2018 

වාවශර්දී ශම් දක්වාහ එම වමහගම නිපැදවූ මුළු බව් ාථ වංතයහවා 24ක් 

වා වාහ. එක් බව් ාථ කි්ස ශුීධ ලහභ  ලක්ෂ ශද ක් පමණ වා  

බැිල්ස ශම් වා  ිලට ශම් වාවශර්දී වමහගම උපැ  ශුීධ ලහභ  ලක්ෂ 

48ක් පමණ වා වාහ. ඉදිිපශේදී බව ් ාථ නිෂ්පහද   මව ට දන , 

පනශළොවා වන ිලව්ව වා ශ ්ස වාැඩි කිරීමට පි වාා ග්ස වාහ. 

· ඒ වාහශේම එම වමහගම අලුත් මහදිලිශේ බව් ාථ ක් නඳු්සවාහ දී 

තිශබ වාහ. ශ්රී ලං හ ගම හගම  මණ්ඩල  අ මතශේ භහිලත  ළ බව් 

ාථ ආ ෘති ට අනුවා එම බව් ාථ  නිපදවාහ තිශබ වාහ. ඒ  වී  

පනසු ම්ද ඊට එක්  ාමි්ස. වහමහ ය බව් ාථ ක් නිපැදවීමට    

මුදලට වාඩහ ිව  ට 30  අඩු පිිපවාැ කි්ස එම මහදිලිශේ බව ්ාථ ක් 

නිපැදවීමට නැකි වීමද ිලශ  ෂත්වා ක්. 1987 වාවශර් ශ්රී ලං හ 

ගම හගම  මණ්ඩලශේ බව ් ාථවාල අ  යතහවා වූ බව් ාථ බශදහි 

නි්  පටි ද ශමම  වා මහදිලිශේ බව් ාථ ට ශ ොදහ තිශබ වාහ.     

 

“114 වා  ශීර්ෂශ හි 01 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම් 
වඳනහ රු. 298,350,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ” 
   ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල .  

 

114 වා  ශීර්ෂශ හි 01 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම 
උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු   ත් නිශ ෝග  ා  
ලදී.  

 

01 වා  වාැඩවටන .- ශමශනුතම් වාැඩවටන  - මූලධ   ිල දම,                  
රු. 11,000,000 

 

“114 වා  ශීර්ෂශ හි 01 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම වඳනහ 
රු. 11,000,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ”    
ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල . 

114 වා  ශීර්ෂශ හි 01 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම 
උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු  ත් නිශ ෝග  ා  
ලදී. 

 

02 වා  වාැඩවටන .-  වංවාර්ධ  වාැඩවටන  -  පු ාහවාර්ත  ිල දම,                   
රු. 14,236,150,000 

 

“114 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම 
වඳනහ රු. 14,236,150,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ 
ුතු  ”    ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල . 

 
114 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම 

උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු   ත් නිශ ෝග  ා  
ලදී. 

 

02 වා  වාැඩවටන .- වංවාර්ධ   වාැඩවටන  - මූලධ   ිල දම,                             
රු. 13,306,800,000 

 

“114 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම වඳනහ 
රු. 13,306,800,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ”    
ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල . 

 
114 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම 

උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු  ත් නිශ ෝග  ා  
ලදී. 

306  වන ය ර්ෂය.- ශ්රී ලංකා දුම්රිය කදපාර්තකම්න්තුව 
 

02 වා  වාැඩවටන .-  වංවාර්ධ   වාැඩවටන  -  පු ාහවාර්ත  ිල දම, 
රු. 16,070,450,000 

 

“306 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම 
වඳනහ රු. 16,070,450,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ 
ුතු  ”    ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල . 

  

306 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම 
උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු   ත් නිශ ෝග  ා  
ලදී. 

 

02 වා  වාැඩවටන .- වංවාර්ධ  වාැඩවටන  - මූලධ   ිල දම,                              
රු. 21,129,200,000 

 

“306 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම වඳනහ 
රු. 21,129,200,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ”    
ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල . 

  

306 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම 
උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු   ත් නිශ ෝග  ා  
ලදී. 

 

307 වන ය ර්ෂය.-  කමෝ ර් රථ ප්රවාහන කදපාර්තකම්න්තුව  
 

02 වා  වාැඩවටන .-  වංවාර්ධ  වාැඩවටන  -  පු ාහවාර්ත  ිල දම,                        
රු. 2,315,000,000 

   

“307 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම 
වඳනහ රු. 2,315,000,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ” 
   ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල . 

  

307 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම 
උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු   ත් නිශ ෝග  ා  
ලදී. 

 
02 වා  වාැඩවටන .- වංවාර්ධ   වාැඩවටන  - මූලධ   ිල දම,                 

රු. 1,814,000,000 
 

“307 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම වඳනහ 
රු. 1,814,000,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ”    
ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල . 
  

307 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම 
උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු  ත් නිශ ෝග  ා  
ලදී. 
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“தமலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 298,350,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப் 

படுமொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய்  11,000,000 
 

“தமலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 11,000,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப்படுமொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 14,236,150,000 
 
“தமலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 14,236,150,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப் 

படுமொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 
தமலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய்  13,306,800,000 
 

“தமலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 13,306,800,000  அட்டவமணயிற் மசர்க்கப்படுமொக”  

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 
தமலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 306.-  இலங்மகப் புமகயிரதத் திமணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 16,070,450,000 
 
“தமலப்பு 306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 16,070,450,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப் 

படுமொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 21,129,200,000 
 

“தமலப்பு 306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 21,129,200,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப்படுமொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 
தமலப்பு 306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 307.-  மமொட்டொர் வொகனப் மபொக்குவரத்துத் 

திமணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 2,315,000,000 
 

“தமலப்பு 307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 2,315,000,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப் 

படுமொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 
தமலப்பு 307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 1,814,000,000 
 

“தமலப்பு 307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  1,814,000,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப்படுமொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 298,350,000, for Head 114, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 11,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 11,000,000, for Head 114, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 114, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 14,236,150,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 14,236,150,000, for Head 114, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 13,306,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 13,306,800,000, for Head 114, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 306.- DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS  
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 16,070,450,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 16,070,450,000, for Head 306, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 306, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                           
Rs. 21,129,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 21,129,200,000, for Head 306, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 306, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 307.- DEPARTMENT OF MOTOR TRAFFIC  
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 2,315,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,315,000,000, for Head 307, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 1,814,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,814,000,000, for Head 307, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

“176 වා  ශීර්ෂශ හි 01 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම් 
වඳනහ රු.311,000,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ” 
   ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල .  

 
176 වා  ශීර්ෂශ හි 01 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම 

උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු   ත් නිශ ෝග  ා  
ලදී.  

 

01 වා  වාැඩවටන .- ශමශනුතම් වාැඩවටන  - මූලධ   ිල දම,                   
රු. 1,266,000,000 

 

“176 වා  ශීර්ෂශ හි 01 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම වඳනහ 
රු. 1,266,000,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ”    
ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල . 

 
176 වා  ශීර්ෂශ හි 01 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම 

උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු  ත් නිශ ෝග  ා  ලදී. 
 

02 වා  වාැඩවටන .- වංවාර්ධ  වාැඩවටන  - පු ාහවාර්ත  ිල දම,                             
රු. 548,000,000 

 

“176 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන  පු ාහවාර්ත  ිල දම 
වඳනහ රු. 548,000,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ”  
   ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල . 

 

176 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , පු ාහවාර්ත  ිල දම 
උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු  ත් නිශ ෝග  ා  ලදී. 

 

02 වා  වාැඩවටන .- වංවාර්ධ  වාැඩවටන  - මූලධ  ිල දම,                   
රු. 1,738,600,000 

 

“176 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම වඳනහ 
රු. 1,738,600,000  මුදල උපශ් ත  ට ඇු ළත්  ළ ුතු  ”    
ප්ර ්   ිලමව  ලදි්ස වභහ වම්මත ිල .   

 

176 වා  ශීර්ෂශ හි 02 වා  වාැඩවටන , මූලධ  ිල දම 
උපශ් ත ශ හි ශ ොටවක් නැටි ට තිිය  ුතු  ත් නිශ ෝග  ා  ලදී.  

 

“ தமலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 311,000,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப்படுமொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

   தமலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 1,266,000,000 
 

 “ தமலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 1,266,000,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப்படுமொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

  தமலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 548,000,000 
 

“ தமலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 548,000,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப் 

படுமொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 1,738,600,000 
 

“ தமலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 1,738,600,000 அட்டவமணயிற் மசர்க்கப்படுமொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

               

 தமலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 
Question, "That the sum of Rs. 311,000,000, for Head 176, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 176, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 1,266,000,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 1,266,000,000, for Head 176, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 176, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                       
Rs. 548,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 548,000,000, for Head 176, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 176, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 1,738,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,738,600,000, for Head 176, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 176, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

" හා  වභහවා ප්රගති  වාහර්තහ  ළ ුතු   ැත්ද,  ැවාත රැවව්ීම 

වඳනහ අවාවා ගත ුතු  "ත් ද මම ශ ෝ් හ  ා වාහ. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 6.53  පාර්ලිකම්න්තුව  ප්ර තිය වාර්තා කරනු ිළණිස 

සභාපතිතුමා මූලාසනකයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව ප්ර තිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැසනවීම 2019 මාර්තු 

26වන අඟහුවාදා.  
 

பி.ப. 6.53 மணிக்கு குழுவின் பொிசீலமன பற்றி அறிவிக்கும் 

தபொருட்டு தவிசொளர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகன்றொர்கள். 

குழுவினது பொிசீலமன அறிவிக்கப்பட்டது; மீண்டும் கூடுவது 2019 

மொர்ச் 26, தசவ்வொய்க்கிழமம. 
 

 
At 6.53 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 26th March, 

2019.  
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 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Item No.2. 

 

සීමාසහිත ගුවන්කතොටුපළ හා ගුවන්කසේවා  

(ශ්රී ලංකාස සමා ම : වාර්ෂික වාර්තාව හා 

ගිුම් (2016ස 
வமரயறுக்கப்பட்ட விமொன நிமலயம் 

மற்றும் விமொனச் மசமவகள் (இலங்மக) 

கம்பனி: வருடொந்த அறிக்மக மற்றும் 

கணக்குகள் (2016) 

AIRPORT AND AVIATION SERVICES (SRI LANKA) 
LIMITED: ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 

(2016) 

 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka 

Sir, on behalf of the Minister of Transport and Civil 
Aviation, I move, 

"That the Annual Report and Accounts of the Airport and Aviation 
Services (Sri Lanka) Limited  together with the observations of the 
Auditor-General for the year ended 31.12.2016 and presented on 
22.05.2018 under Section 163(2) of the Companies Act, No.07 of 
2007, be approved. 

(Considered by the Sectoral Oversight Committee on Transport and 
Communication and presented its report to Parliament on 
18.09.2018)" 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි, "පහර්ලිශම්්සු වා දැ්ස  ්  තැිය  

ුතු  "ත් මහ ශ ෝ් හ  ා වාහ. 
 
ප්රශ්නනය සභාිමමු  කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වභහවා  ්  තබ  අවාව්ථහශේ ශ ෝ් හවා, ගරු (ජවාදය; 

 ලි්සද ් තිව්ව මනතහ.  

ඊට ප්රථම  වුරු්ස ශනෝ ගරු ම්සත්රීවාාශ ක් ගරු  ිලශේපහල 

ශනට්ටිආාච්චි ම්සත්රීු මහශේ  ම මුලහව   වඳනහ ශ ෝ් හ 

 ා්ස . 

 ු  යන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  ථහ හ  ු මනි, "ශම් අවාව්ථහශේ ගරු ිලශේපහල 

ශනට්ටිආාච්චි මනතහ මූලහව   ගත ුතු  " ත් මම ශ ෝ් හ 

 ා වාහ. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.   

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව  ු කථානායකතුමා මූලාසනකයන් ඉවත් වූකයන්, 

 ු විකේපාල කහඨාටිආරච්ික මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு விமஜபொல 

தஹட்டிஆரச்சி அவர்கள் தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
WIJEPALA HETTIARACHCHI  took the Chair. 

 
වනාන්තර ආරක්ෂාව සඳහා නීති ශ්ක්තිමත් කිරීම  

கொடுகமளப் பொதுகொப்பதற்கொகச் சட்டத்மத 

வலுப்படுத்தல்     
STRENGTHENING OF LAWS TO PROTECT FORESTS  

[අ. භහ. 6.55] 
 

 ු (වවදයස නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු  ථහ හ  ු මනි, වභහවා  ්  තබ  අවාවථ්හශේ ිලවාහද  

වඳනහ මම ශමම ශ ෝ් හවා  ඉදිිපපත්  ා වාහ. 

"ශ්රී ලං හවා ු ළ පවාති  වා  ගන   ශම් වා  ිලට ශීඝ්රශ ්ස අඩු ශවාමි්ස 

තිශබ්. ශගෝලී  ශී ුවණි  ිලපර් හව නමුශේ අපශේ වාර්ෂහපත  ාටහවා, 

උෂ්ණත්වා  ආදී වහධ  ශේගශ ්ස ිලචල   ශවාමු්ස තිබීම ්  ජීිලත ට 

ජුනවා බලපහ ඇත. එවා්ස ිලට දී පවාති  වා හ්සතා ආාක්ෂහ  ා ගැනීම 

අතයවා ය ශේ. ශම් වා  ිලට ිල් පත්ු  ාක්ෂිත  ආශ්රිතවා ිවරුවා ඇති වා  

ිල හ   ද, ිවංනාහ් වා හ්සතා  ු ළ ිවරුවා  ිල හ   ද වාහර්තහ වී ඇත. 

ාශට් වා හ්සතා ආාක්ෂහ  ා ගැනීම වඳනහ පවාති  නීති  ක්තිමත් 

කිරීමත්, වා හ්සතා ආාක්ෂහවා පිළිබඳ වමහ්  දැනුවාත් කිරීමත්  ඩි ම් 

 ළ ුතු  බවා ශමම ගරු වභහවාට ශ ෝ් හ  ා ිවටිමි." 

මූලහව හරූඪ ගරු  ම්සත්රීු මනි, මම  ශම් ශ ෝ් හවා ඉදිිපපත් 

 ා  ශමොශනොත වා  ිලට, ිලශ  ෂශ ්සම අශු ාශට් වමහ් මහධය 

්හලහවාල, ඒ වාහශේම තරුණ පාපුා අතා වා හ්සතා ිල හ   

පිළිබඳවා  ම්  ක හවාක් ඇති ශවාමි්ස තිශබ වාහ. ඒ වාහශේම වා  

ිල හ   නිවහ වමහ්  ු ළ  ම් ආතති ක් පැ  ැඟී තිශබ වාහ. ඒ 

නිවහ තමත් මම ශම් පිළිබඳවා වභහශේ අවාධහ   ශ ොමු  ාවා්ස  

 ් ප හ  ශළ . 

එක්වත් ්හ ම්සශේ වංිලධහ ශේ මන ශ්  ම්වාාශ ක් නැටි ට 

 ටුතු   ළ බැ්ස-කි මූ්ස මනතහ වාශා  වඳන්ස  ා තිශබ වාහ, 

"වා හ්සතා ශවානුශවා්ස  ා  ආශ ෝ්   මිහි තලශේ අ හගත  

වඳනහ  ා  ාක්ෂණහවාාණ ක්" කි ලහ. අශු ාශට් වා  

ගන  ත්  ම් කිිව  හල   ප්ර ව්ත මට්ටම  තිණුණහ. 

ිලශ  ෂශ ්සම ඉංග්රීසී්ස අශු ාට වම්පූර්ණශ ්ස  ටත්  ා 

ග්ස හ  හල  වා  ිලට අශු භූමිශ ්ස ිව  ට 70ක් පමණ 

තිණුශණ් වා හ්සතා. එත්්ස පසු ඔවු්සශේ ඉංග්රීිව පහල   හල  

ු ළදී ශත්, ාබර්, ශපෝ  වාැනි අප    වාැිලලි වාගහවා්ස වඳනහ 

වා හ්සතා ිල හ   ළහ. ඒ වාහශේම වා හ්සතා ු ළ තිණුණු වාටි හ 

දැවා ශවාශළඳහම් වඳනහ  පහගනු ලැණුවාහ. එම නිවහ අශු වා හ්සතා 

ප්රමහණ  ඉංග්රීිව  ටත් ිලජිත පහල   අවාව්ස වා  ිලට ිව  ට 44 

දක්වාහ අඩුශවාලහ තිශබ වාහ. 
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පහර්ලිශම්්සු වා 

අ ු රුවා, නිදනිව්ස පසුවාත් අශු වා  ගන    ම් කිිව 

ආ හා  ට අඩු වුණහ. ශගොිල ් පද වායහපහා වඳනහ වා හ්සතා 

ශනළි ශපශනළි කිරීමත්, අශ ක් පැත්ශත්ස ් හවාහව වඳනහ 

ඉඩ ඩම් අත් පත්  ා ගැනීමත් ඊට ප්රධහ  වා ශ ්ස බලපෑවාහ. ඒ 

අනුවා, 1992 පමණ වා  ිලට අශු වා  ගන   ිව  ට 32ක් දක්වාහ 

පනත මට්ටම ට වාැටිලහත් තිශබ්සශ්ස. ශම්  රුණු  හාණහ 

ිව ් ලමත් එක්  අද වා  ිලට අශු වා  ආවාාණ  ිව  ට 29.7 

දක්වාහ පනත බැව තිශබ වාහ. ඒ කි ්සශ්ස, දැ ට අශු ාශට් 

භූමිශ ්ස ශනක්ශට හා මිලි   1.95ක් තමත් වා හ්සතාවාලි්ස 

ආවාාණ  ශවාලහ තිශබ්සශ්ස. මෑත  හලශේ එම අඩු වීම වඳනහ 

ශ්සවාහිව  ඉඩම් වඳනහ වා හ්සතා  ැපීම, ඒ වාහශේම  ටිතල 

පනසු ම් වංවාර්ධ  ට වා  භූමි ශ ොදහ ගැනීම වාහශේම, 

ශපෞීගලි   ෘෂි වායහපහා වඳනහත් වා හ්සතා ිල හ   ා 

තිශබ වාහ. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ශලෝ  පිපමහණශ ්ස 

ගත්ශතොත්, -මම ශම් ශ ෝ් හශේත් වඳන්ස  ාලහ තිශබ වාහ.- 

මුළු ශලෝ ශේම ඉතහ ශේගශ ්ස ශී ුවණි  ිලපර් හව ්සට 

මුහුණ ශදමි්ස තිශබ වාහ. එත්්ස ප්රධහ ම  හාණ  තමත් පිපවා 

උෂ්ණත්වා  ඉනළ  ෑම. පිපවා උෂ්ණත්වා  ඉනළ  ්සශ්ස, 

නිපතහගහා වාහුත ිලශමෝච   නිවත්. ඒ වඳනහ මිනිව් ක්රි හ හා ම් 

බලපහ තිශබ වාහ. ශලෝ ශේ ිලදයහඥශ ෝ ප්ර හ  ට පත්  ා වාහ, 

නිපතහගහා වාහුත ිලශමෝච ශ ්ස ිව  ට 26 ටම දහ   ශවා්සශ්ස 

බල ක්ති ක්ශෂ ත්රශේ බල ක්ති පිපනාණ  කි ලහ. 

ඒ වාහශේම දැ්ස ශවා  ශ ොට වා හ්සතා ිල හ   නිපතහගහා 

වාහුත ිලශමෝච  ට ශන ු  ශවා  ශදවාැනි වහධ   ශලව ඉදිිප ට 

පැමිණිලහ තිශබ වාහ. ඒ අනුවා නිපතහගහා වාහුත ිලශමෝච ශ ්ස 

ිව  ට 20 ට දහ   වා්සශ්ස වා හ්සතා ිල හ  ත්. 

ප්රවාහන ශ ්ස,  ෘෂි  ර්මහ්සතශ ්ස,  ර්මහ්සතවාලි්ස නිපතහගහා 

වාහුත ිලශමෝච  ට දක්වා  දහ  ත්වා  දැ්ස වා හ්සතා 

ිල හ ශ ්ස ිවරුශවා  නිපතහගහා වාහුත ිලශමෝච  ට වාඩහ අඩු 

මට්ටම ත් තිශබ්සශ්ස. ශලෝ  පිපමහණශ ්ස ගත්ශතොත් අපි 

ශලෝ ශේ අශ ක් ාටවා්  තාම්  හබ්සඩශ ොක්වත්ේ එශනම 

 ැත් ම් නිපතහගහා වාහුත ිලශමෝච    ා්සශ්ස  ැති ාටක් 

ශ ොවූණත්, ශලෝ ශේ ිවීධ වා  ශම් ශී ුවණි  ිලපර් හව ්ස 

අපට බලහපහ තිශබ වාහ. ඒ නිවහ තමත්, දැ්ස අපට දැඩි නි ං හල, 

වාර්ෂහපත  ාටහශේ ශවා ව් ම් ඇති ශවා්සශ්ස; ිල ළි  ලහප  

තවාරුාටත් ිල ළි බවාට පත් ශවා වාහ; ශතත්  ලහප ට ිලටි්ස ිලට 

වාර්ෂහපත  ්ස එ වාහ; නදිිව ්ලගැලීම් එ වාහ. ශම් ිව ් ලටම අපි 

ශගොරුරු බවාට පත් ශවාලහ තිශබ වාහ. නිවාර්ත   ලහපී  ාටක් 

නැටි ට ව්වාහභහිල  ආපදහවා්සට නිතා ශගොරුරු ශවා  ාටක් 

නැටි ට දැ්ස අපි  හම ාණ  ශවාලහ තිශබ වාහ. ශමවාැනි 

අවාව්ථහවා දී අපි හිත වාහ, අශු ාශට් පවාති  වා හ්සතා ප්රමහණ  

ආාක්ෂහ  ා ගැනීම වන එ  වාර්ධ    ා ගැනීම අපි  හශේත් 

වාගකීමක් බවාට පත් ශවාලහ තිශබ වාහ කි ලහ.  

ශම් තිශබ  ිව  ට 29.7  වා  ගන   අනිවාහර් ශ ්සම 

ිව  ට 35ක් දක්වාහවාත් වාැඩි  ා ගත ුතු ත්. මම හිත වාහ, 

වමහ්ශේ ඇති ශවාලහ තිශබ  ප්රශබෝධ  ිලිව්ස ශම් ිව  ට 29.7 

අඩුම ගණශ්ස තවා ද ම ු  කි්සවාත් වාැඩි  ා ග්ස  පුළුවා්ස  ම්, 

ඒ  ශම් පවාති  තත්ත්වාශ හි  ම් වාහිව ක් අපට අත්පත් ශවාත් 

කි ලහ.  මුත් දැ්ස ඇති ශවාලහ තිශබ්සශ්ස ශමො ක්ද? 

ිලශ  ෂශ ්සම ශම් ිල් පත්ු වා ආශ්රිතවා පැ   ැිනලහ තිශබ  

තත්ත්වා  ගැ  මීට  ලිනුත් අපි ශම් පහර්ලිශම්්සු ශේදී වහ ච්කහ 

 ළහ. 2009දී ුතීධ  අවාව්ස වුණහට පව්ශව  ිලශ  ෂශ ්සම උු ා 

නහ  ැ ශඟ හිා ් තහවා  ළි පදිංචි කිරීශම් ක්රි හවාලි ක් 2011 - 

2012  හලශේදී ආාම්භ වුණහ. ඒ අනුවා ිවංනල, ශදමළ, මුවල්ිම් 

් තහවා -ුතීධශ ්ස අ හථ ශවාලහ අවාතැ්ස  ඳවුරුවාල හිටපු 

් තහවා- ්හති  ශේද කි්ස ශතොාවා තම්ස හිටපු මු්  ගම්වාල ශනෝ 

ඊට ආව්ස  තැ්සවාල පදිංචි  ාවා්ස ට  ම් වාැඩ පිළිශවාළක් 

ව ව්  ාලහ තිණුණහ. ඒ අනුවා තමත් 2011 - 2012  හලශේ බැිව්  

ාහ්පක්ෂ මනත්ම හශේ ප්රධහ ත්වාශ ්ස ් හධිපති  හර් වහධ  

බල හ ක් නදලහ ිල් පත්ු වාට උු ිප්ස තිශබ  මුවලි ප්රහශීශී  

ශ්  ම් ශ ොට්සහවශේ  ම් ප්රශී  ප්රමහණ ක් ශනළි ශපශනළි 

 ාලහ ඒ ් තහවා පදිංචි  ශළ . ඇත්තටම ඒ   ශළ , ගව ් පලහ. 

අවුරුරු 20ක්, 25ක් තිව්ශව  වාැවී තිණුණු වා හ්සතා ප්රමහණ ක් 

එළි ාලහ තමත්, ඒ ් තහවා පදිංචි  ශළ . 2012 - 2013 ශවාච්ච 

ක්රි හවාලි ක් තමත් තිශබ්සශ්ස.  

් හධිපතිු මහ පිපවා ඇමතිවාා හ නැටි ට ප්ර හ  ක්  ාලහ 

තිශබ වාහ මම දැක් හ, "2015 ් වාහිප 8වාැනි දහත්්ස පවශ්ව  එ ම 

ියම් අඟලක්වාත්  ළි පදිංචි කිරීම වඳනහ ශනෝ වා හ්සතා එළිකිරීම 

වඳනහ ශ ොදහ ගත්ශත්  ැනැ" කි ලහ. ඇත්තටම ඒ  වා  

වංාක්ෂණ ශදපහර්තශම්්සු ශේ, පිපවා වංාක්ෂණ වන 

 ළම හ ාණ අං ශේ මහි්සද ශවශ ිලාත්  මනත්ම හ ශම් 

ලිපිශ ්ස තනවුරු  ා වාහ, 2013 මැත් 08වාැනි දහත්්ස පවශ්ව  

කිිවම ඉඩමක් ඒ පළහත්වාල නිදනව්  ශළ   ැනැ කි ලහ. අපි 

දැක් හ, ම්ස හාම දිව්ත්රික් ශේ ශමෝදාගං ආරු ශද්රෝණිශේ 

පමණක් ශ ොශවාත්, මුලතිේවාල, වාේනි හශේ, කිලිශ ොච්චිශේ ශම් 

ිලධි ටම වා හ්සතා  පලහ ් තහවා පදිංචි  ළහ. මම ද්ස වාහ, 

මුලතිේවාල අක් ා 6,000  ිලතා  ැල   පලහ ිවංනල 

් තහවාත් පදිංචි  ළහ. නැබැත්, අපි වල ්ස  ඕ ෑ ම 

තිශබ වාහ, ඒ  ිල් පත්ු වාට අත්ති  ැති වුණත්,  ශම් ශන ු වා නිවහ 

අශු ාශට් තිණුණු වා හ්සතා  ම් ප්රමහණ ක් ිල හ   ාලහ 

තිශබ වාහ කි හ.  

ගරු ාහ්ය ඇමතිු මනි, ිවංනාහ් වා හ්සතා  ආශ්රිතවා ජීවාත් 

ශවා  ශ ශ ක් නැටි ට ඔබු මහත් ද්ස වාහ, ිවංනාහ්  

ඇු ශළ්ස ගම්ස  ා  පහාක් පුළු්  කිරීමට  ම් වා හ්සතා 

ප්රමහණ ක් ිල හ   ාමි්ස තිශබ වාහ  කි ලහ. ඒ නිවහ දැ්ස ශම් 

ිවරුවීම් අපි වල හ බල්ස  ඕ ෑ ම තිශබ්සශ්ස, ඒ පිළිබඳවා 

අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ ඇත්තටම ශම් වා හ්සතා ආාක්ෂහ  ා 

ගැනීම වන අශු වා  ගන   වාැඩි  ා ගැනීම වඳනහ මිවක්, 

ශවා ත් පව, ශී පහල  අාමුණුවාලි්ස ශ ොශවාත්. ඇත්තටම අපට 

ශම් ිල් පත්ු  ිවරුවීශම්ස ශප්සනුම්  ා්සශ්ස ශම්  ඇු ශළ  

පිපවා  ආාක්ෂහ  ා ගැනීශම් වුවාම හවාට එනහ ගිහිපු  ම් 

්හතිවාහදී මැදිනත්වීමක්, බලපෑමක් තිශබ වාහ  කි   එ ත්. 2012 

- 2013දී ශම් පිළිබඳවා නඬක් ශ ො ඟපු වමනා  ණ්ඩහ ම් අද - 

ඊශේ ිල් පත්ු වා ඇු ශළ  වා හ්සතා ිල හ   ා වාහ වාහශේ -

ිල් පත්ු  වා හ්සතා   එශනම  ැත් ම් ිල් පත්ු ශේ ගනශ ොළ 

දැ්ස ිල හ   ා වාහ වාහශේ- නඬ  ඟ්ස  පට්ස අාශග  

තිශබ වාහ. ් තහවාශේ නදවාත වවල  ාවා  රූපාහමු දහලහ, දැ්ස 

තමත් ශම් ගව්  ප්සශ්ස වාහශේ එ ක් කි ්ස  පට්ස අාශග  

තිශබ වාහ. ඇත්තටම අපි ශම්ශක් ඇත්ත ශනළිදාේ  ා ග්ස ත් 

ඕ ෑ.  ඒ වාහශේම ශම්ශක් තිශබ  ්හතිවාහද  පැත්ත ට දහලහ, 

ඇත්ත පිපවා ිල හ  ට එශාහිවා  ටුතු   ා්ස ත් ඕ ෑ. 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, අශු ාශට් ශබොශනෝ තැ්සවාල 

ඇත්ත වා  ිල හ  ක් ශවා වාහ. අශු දිව්ත්රික් වාලත් ඒ වා  

ිල හ   ශවා වාහ. 

නැබැත් දැ්ස ිල් පත්ු වාත් ිවංනාහ් ත් දිනහට ඇින් ල දිුව 

 ාලහ ඒ ඇින් ල දිනහ බලහශග  ිවටි  ිලට ශමො ක්ද ශවා්සශ්ස? 

අශු පැතිවාල  ැලෑ ටි   ැශප වාහ. මහ ශනොඳටම ද්ස වාහ, අශු 

 ළුතා දිව්ත්රික් ශේ බණ්ඩහාගම ආශ්රිතවා තිශබ  ශතත් ියමක් 

ිල හ   ා්ස  ිලශීශී  වමහගමක් අවාව්ථහ කීප ක්ම  ටුතු  

 ළ බවා. අපි ඒ වම්බ්සධශ ්ස ශලොකුණා අාගල ක්  ා වාහ. 

 මුත්, ඒ ශ ශර් ශලොකුණා අවාධහ  ක් ශ ොමුවා  ැනැ. අශු ශගොිල 
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වංිලධහ  එ ු  ශවාලහ පිපවා වංිලධහ  එ ු   ාශග  ශබොශනොම 

අමහරුශවා්ස ඒ ශතත් ියම ආාක්ෂහ  ාශග  ඉ්ස වාහ. ශමත්්ස 

වා  වාැශේ තමත්, ශ ො ැපූ ිල් පත්ු වා පිළිබඳවා වමහ්ශේ 

අවාධහ   ශ ොමු  ාලහ ඇත්ත වා  ිල හ   වඳනහ  ැලෑ 

ශනොරු්සට ඉඩ  ඩ ලබහ දීම. එම නිවහ මහ ශම්  හාණ  ශ ශර් 

ශම් ගරු වභහශේ අවාධහ   ශ ොමු  ාවා්ස   ැමැතිත්.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, අපි ිලශ  ෂශ ්සම ශම් 

 හාණ  ශවානුශවා්ස වංශේදී වූ තරුණ පාම්පාහවා අග   ා වාහ. 

ඔවු්ස වමහ් ශවාබ් අඩිලවාලි්ස ශනෝ දැ ලහ පිපවා  

වම්බ්සධශ ්ස  ම් මැදිනත් වීමක්  ා  එ  ගැ  අපි වු ව, 

ශවා වාහ. නැබැත් අපි ඒ ිව ලුශද හටත් කි  වාහ ශමහි තිශබ  

්හතිවාහදි ශී පහල  මැදිනත්වීම අත්්ස  ා්ස  කි හ. එ  අත්්ස 

 ාලහ ඔබ ු ළ තිශබ  ශම් උ ්සරුවා මින්ස අශු වා  ගන   

තවාත් ිව  ට ද ම 3කි්ස වාත් වාැඩි  ාග්ස  පුළුවා්ස වා  ිලධිශේ 

මැදිනත් වීමක්  ා්ස . අපි නැම ශද හම එ ු  ශවාලහ ශම් ාශට් 

තිශබ  වා හ්සතා පීධති  ආාක්ෂහ  ා ගනිමු.  ැලෑ ශනොරු්ස 

ශපොශාොවා අ් ලහශග  ිවටි  අත ිවංනල ද, ශදමළ ද, මුවල්ිම් ද 

කි   එ  බල්සශ්ස  ැතිවා අපි එ ට එශාහි ශවාමු. එශනම  ාලහ 

අශු වා හත්තා පීධති  ආාක්ෂහ  ාශග  අශු ාට ආාක්ෂහ 

 ා ගැනීම ශවානුශවා්ස තරුණ ්වා  ශ ොදවා්ස  කි හ මහ ශම් 

ශවාලහශේදී ඒ තරුණ පාම්පාහශවා්ස ඉ් ලහ ිවටි්ස   ැමැතිත්. 

ිල් පත්ු ශේ ිවරුවීම්වාල ඇත්ත තත්ත්වා  පිළිබඳවාත්, ඒ වාහශේම 

අශ ක් තැ්සවාල ිවරුවා  වා  ිල හ   පිළිබඳවාත් පිපවා ාහ්ය 

අමහතයු මහ  රුණු ඉදිිපපත්  ාහිල කි හ මම ිවත වාහ. ශබොශනොම 

ව්ු තිත්.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශනොම ව්ු තිත්, ගරු  ලි්සද ් තිවව් ම්සත්රීු මහ. මීළඟට, 

ගරු නිනහ්  ගලුපත්ති ම්සත්රීු මහ. ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට 

ිල හඩි 4  පමණ  හල ක් තිශබ වාහ.  
 

[අ.භහ. 7.05] 
 

 ු නිහාල්  ලප්පත්ති මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ගරු  ලි්සද ් තිව්ව 

ම්සත්රීු මහ ඉදිිපපත්  ාපු ඒ  හලී  ශ ෝ් හවා මහ ශම් 

ශමොශනොශත් ඉතහම වාගකීමකි්ස ුතු වා ව්කා  ා වාහ. අපි ද්ස වාහ, 

ශලෝ ශේ නිවාර්ත  වාැිව වා හ්සතා  ලහප  ු ළ අ මතශේදී අශු 

ාටට ලැණුශණ් ප්රමුතව්ථහ  ක් බවා. අ මතශේ අශු මුු ්ස මිත්ශතෝ 

අශු ාශට් පිපවා වංු ල   ආාක්ෂහ  ා ගැනීමට ඉතහම 

උ ්සරුශවා්ස, වුවාම හශවා්ස  ැලෑ වාැේවාහ. ඒ වාහශේම,  ැලෑ 

ව්වාහභහිල වාම වාැවුණහ. ඒ නිවහ අශු පිපවා වංු ල   ආාක්ෂහ 

වුණහ. මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ඒ නිවහම තමත් අ මතශේ 

නි ඟ, ්ල ගැ් ම, ශවෝදහ පහළුවා වන වමුද්ර තහද   පිළිබඳවා අප 

අවහ වාත් ශ ොතිණුශණ්.  මුත් අපි අවහ තිණුණහ ිල ළි  ලහපශේ 

පැවාැති "බැමිනිටි හවහ " ගැ . ඒ, ිල ළි  ලහපශේත්. ිල ළි 

 ලහපශේ ශී ුවණි  වා ශ ්ස ිල ළි තත්ත්වා ක් තිශබ  බවා 

අපි ද්ස වාහ. ඒ නිවහ ඒ ව්වාහභහිල  ක්රි හවාලි  ු ළ ඒ ශී ිවීධ 

වුණහට ශතත්  ලහප  ු ළ  වාදහවාත් ඒ ිලධිශේ ව්වාහභහිල  

ආපදහවා්ස වුණහ කි හ අපි අවහ තිණුශණ්  ැනැ.  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ගරු  ලි්සද ් තිව්ව 

ම්සත්රීු මහ කිේවාහ වාහශේම ඉංග්රීිව අධිාහ්යවාහදි්සශේ පැමිණීශම්ස 

පසුවා තමත් අශු ාශට් තිබූ දැවාැ්සත නි් වා්ස වා  ශපත් ිල හ  

 ාලහ ඒ මත වාහණි් වාගහවා ආාම්භ  ාලහ ඒ ු ළ ඒ අ ශේ 

ආර්ක  ආධිපතය  ව්ථහපිත  ා ගත්ශත්. ඒශ ්ස ිවරු වුශණ් 

ශමො ක්ද?  ඳුාට තිබූ දැවාැ්සත වා හත්තා ිල හ  ශවාලහ ගි හ. ඒ 

නීලනිපත වා හ්සතා ිල හ  වීශම් ප්රතිලල ක් ිලධි ට ශී ුවණි  

වා ශ ්ස මනහ වායව  ක් අශු ාශට් ඇති වුණහ. වාෘක්ෂලතහ 

වාැව්ම තිණුශණොත් තමත් වාහෂ්පී ාණ  ිවීධ ශවාලහ ඒ ්ල වාහෂ්ප 

වාලහකුණාළු බවාට පත් ශවාලහ  නීභවා   ශවාලහ වාර්ෂහවා ලැශබ්සශ්ස. 

 මුත් දැ්ස අපට අශු ාට ු ළ දකි්ස  ශවා්සශ්ස බාපතළ 

ිලධිශේ නි ං අවාව්ථහවා්ස. වෑම වාවා ම ඒ තත්ත්වා  වාැඩි වා  

බවාක් දකි්ස  තිශබ වාහ. අද අශු ාශට්  ළු සුීද්ස තම්සට 

බල  ලබහ ගත්තහට පසුවා, අ මතශේ ඉංග්රීිව අධිාහ්යවාහදි්ස  ළ 

ිල හ  ට වාඩහ ිල හ  ක්  ාමි්ස තිශබ වාහ. ඒ අ  තම්සශේ 

ශී පහල  ආධිපතය  පු රුවාහ තම්සශේ ශනංචත් ලහ, තම්සශේ 

හිතවාු ්ස වමඟ එ ු  ශවාලහ ශම් ාශට් දැවාැ්සත වා හ්සතා ිල හ  

 ාලහ තම්සශේ ආර්ක  වුවාම හවා ඉෂ්ට  ාග්ස   ටුතු  

 ා්ස  මැදිනත් ශවාලහ තිශබ වාහ. එම නිවහ අද ඒ අ ශේ ශත්මහ 

පහස  වී තිශබ්සශ්ස "අපි වා   ිල හ   ාලහ ාට ශගොඩ  ඟමු" 

කි   එ ත්. ඒ  තමත් ඒ අ ශේ ශත්මහ පහස .  

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ිලශ  ෂශ ්සම ශතත් 

 ලහපශේ අාව, වහිත, අාව, ාහිත මනහ වා වප්ති්ස තිශබ වාහ. 

ඒවාහ ආර්ක  වාටි හ මකි්ස ුතක්තත්. ඒ වාහශේම, ිල ළි 

 ලහපශේත් තද අාව, වහිත, ආර්ක  වා ශ ්ස වාැඩි 

වාටි හ මකි්ස ුතක්ත මනහ වා ව්ප ම්ස තිශබ වාහ. අද බල ට 

පත්වා ිවටි  ශී පහල ඥශ ෝ ශම්  ලහප ශද  ඇු ළුවා මුළු 

ාශට්ම වා ව්පති්ස තම්සශේ පව, වුවාම හවා්ස ඉෂ්ට  ා ගැනීම 

වඳනහ ිල හ  කිරීශම් ප්රතිලල ක් ිලධි ට අද මුළු ාටම නි ඟ ට, 

්ල ගැ් මට, ශවෝදහ පහළුවාට වන වමුද්ර තහද  ට ශගොරුරු ශවාලහ 

තිශබ වාහ. ඒ අ  ාටත්, ් තහවාත් ිල හ  මුත ට ඇද දමහ 

තිශබ වාහ.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහට තවාත් ිල හඩි    හල ක් 

පමණත් තිශබ්සශ්ස. 

 

 ු නිහාල්  ලප්පත්ති  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, ඉනත කී ආ හා ට 

අත්තශ ෝමති වා  ටුතු  කිරීශම් ප්රතිලල ක් ිලධි ට අද ශම් ාට 

ිල හ  වීම වම්බ්සධශ ්ස ඒ අ  අනිවාහර් ශ ්සම වාග කි ්ස  

ඕ ෑ. ශම් අත්තශ ෝමති  ක්රි හ  ලහප  පැත්ත ට දමලහ, එ  

ශනළහ දැ ලහ, ාට ශවානුශවා්ස  ැප ශවාලහ, ් තහවා ශවානුශවා්ස 

ශම් ාට ආාක්ෂහ  ාග්ස  අඩුම ගණශ්ස දැ්සවාත් ඇව් ඇාලහ 

 ටුතු   ා්ස  කි   ඉ් ලීම  ාමි්ස මම නිනඬ ශවා වාහ. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ව්ු තිත්, ගරු නිනහ්  ගලුපත්ති ම්සත්රීු මහට. මීළඟට, ගරු 

අබ්රු් ලහන් මන්රූෆ් නිශ ෝ්ය අමහතයු මහ. ගරු නිශ ෝ්ය 

අමහතයු මනි, ඔබු මහට ිල හඩි 3  පමණ  හල ක් තිශබ්සශ්ස.  

 
[பி.ப. 7.09] 
 

 ු අේදුල්ලාහන මහනරූෆන මහතා (වරාය හා නාවික ක යුතු 

නිකයෝජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு அப்துல்லொ மஹரூப் - துமறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுமற பிரதி அமமச்சர்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff  - Deputy Minister of  Ports 
and Shipping) 
பிஸ்மில்லொஹிர் ரஹ்மொனிர் ரஹீம். 

2123 2124 



පහර්ලිශම්්සු වා 

தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

இங்கு கொடழிப்பு ததொடர்பொகப் மபசப்பட்டது. வில்பத்து எனும் 

பிரமதசம் அநுரொதபுர மற்றும் புத்தளம் மொவட்டங்களுக்குச் 

தசொந்தமொன இடம். அங்குள்ள மதொணொ என்ற பொலத்திற்கு 

அப்பொல் முசலி என்ற பிரமதசம் இருப்பது உங்களுக்குத் 

ததொியும். 1990ஆம் ஆண்டு அந்தப் பிரமதசத்திலிருந்து 

தவளிமயற்றட்ட மக்கமள அங்கு குடிமயற்றுவதற்கொக 

இரொணுவ உயர் அதிகொொிகள் மற்றும் அந்தப் பிரமதசத்தின் 

பிரமதச தசயலொளர், மொவட்ட அரசொங்க அதிபர் ஆகிமயொர் 

அடங்கிய ஒரு குழுமவ அன்மறய அரசொங்கம் நியமித்து, 

அவர்களின் சிபொொிசின் அடிப்பமடயில் அங்கு குடிமயற்றம் 

தசய்யப்பட்டது. ஆனொல், குறித்த 20 வருட கொலப் பகுதியில் 

அந்தப் பிரமதசம் கொடொக மொறியிருந்தது. இந்த நிமலயில், 

அந்த மக்கள் முழுமமயொகக் குடிமயறவில்மல. கொரணம் அங்கு 

அவர்களுக்கொன மபொக்குவரத்து, நீர் மபொன்ற அடிப்பமட 

வசதிகள் தசய்து தகொடுக்கப்படவில்மல. அந்த வமகயில் அந்த 

மக்கள் குடிமயறச் தசன்ற இடங்களில் எல்லொம் அவர்கள் 

இன்னும் அகதிகளொகத்தொன் இருக்கின்றொர்கள்.  

எமது கட்சியினுமடய தமலவர் றிஸொத் பதியுதீன் 

அவர்கள்மீது வீணொக அபொண்டத்மதச் சுமத்துவதற்கொகமவ 

மீண்டும் மீண்டும் குறித்த விடயங்கமளக் கூறிக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இன்று இரொஜொங்க அமமச்சர் தகௌரவ 

அஜித் மொன்னப்தபரும அவர்கள் இந்த சமபயில் இந்த 

விடயத்தில் மிகத் ததளிவொன ஒரு கூற்றிமன கூறினொர். அவர் 

வனப் பொதுகொப்பு அதிகொொிகள் மற்றும் உயரதிகொொிகளுடன் 

அந்தப் பிரமதசத்மதச் தசன்று பொர்மவயிட்டிருக்கின்றொர். 

அங்கு சிபொொிசு தசய்யப்பட்ட இடங்களில்கூட மன்னொர் 

பிரமதச அகதி மக்கள் இன்னும் மபொய்க் குடிமயறவில்மல 

என்பமதப் புொிந்துதகொள்ள மவண்டும்.  

இரொஜொங்க அமமச்சர் தகௌரவ அஜித் மொன்னப்தபரும 

அவர்கள் ஜனொதிபதியிடம் ஒரு விஷயத்மதக் தகொண்டுதசல்ல 

மவண்டும். அதொவது, கடந்த 2 - 3 நொட்களுக்கு முன்னர் 

புத்தளத்தில் நமடதபற்ற උීශ ෝෂණ இன்மபொது 

சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஜனொதிபதிக்கொன ஒரு மகஜமரச் 

சமர்ப்பிக்க முயற்சித்தமபொது 70 வயதுக்கு மமற்பட்ட ஒருவரும் 

தொக்கப்பட்டுள்ளொர். ஆகமவ, அந்த ஜனநொயக உொிமமமய 

நீங்கள் பொதுகொத்துக் தகொடுக்க மவண்டும்.  

அன்று யுத்த கொல சூழலிமலதொன் வனப்பகுதிகள் 

பொதுகொக்கப்பட்டன என்ற உண்மமமய நீங்கள் 

புொிந்துதகொள்ள மவண்டும். அந்தக் கொலப்பகுதியில் கூடிய 

மமழவீழ்ச்சிகூட இருந்தது. எம்மமப் தபொறுத்தவமரயிமல, 

இந்த நொட்டினுமடய வனத்மதப் பொதுகொப்பதிலும் குடிமயற்றம் 

பற்றிய விடயத்திலும் முமறயொக நொங்கள் நடந்திருக்கின்மறொம் 

என்ற விடயத்மத இங்கு நொன் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன்.  

இன்று முஸ்லிம்கள் இந்த நொட்டினுமடய வில்பத்துக் 

கொட்மடமயொ அல்லது ஏமனய கொட்டுப் பகுதிகமளமயொ 

அழிக்க முமனயவில்மல. அமதமநரம் தகௌரவ இரொஜொங்க 

அமமச்சர் அஜித் மொன்னப்தபரும அவர்கள் இந்த நொட்டு 

மக்களுமடய உொிமம விடயத்தில் உண்மமமயத் 

ததளிவுபடுத்தினொர். அவருக்கு நொன் நன்றி கூறக் 

கடமமப்பட்டிருக்கின்மறன்.  

தகௌரவ அமமச்சர் றிஸொட் பதியுதீன் அவர்கள் ஓர் 

ஆமணக்குழுமவ நியமித்து, இந்த விடயத்தில் மநரடியொக ஒரு 

முடிவு கொண மவண்டுதமன்று மகட்டிருக்கின்றொர். அதில் 

பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அங்கம் வகிக்க 

மவண்டுதமன்றும் கூறியிருக்கிறொர் என்ற உண்மமமயயும் 

இங்கு கூறி, விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ළඟට, ගරු අජිත් මහ්ස ුශපරුම ාහ්ය ඇමතිු මහ. 

ඔබු මහට ිල හඩි 12   හල ක් තිශබ වාහ. 
 

[අ.භහ. 7.12] 
 

 ු අජිත් මාන්නප්කපුම මහතා (මහවැලි සංවර්ධාන හා 

පරිසර රාජය අමාතයතුමාස 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும - மகொவலி அபிவிருத்தி 

மற்றும் சுற்றொடல் இரொஜொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 

මූලහව හරූඪ ගරු ම්සත්රීු මනි, පළමුශවා්සම ගරු  ලි්සද 

් තිව්ව ම්සත්රීු මහට ව්ු තිවා්සත වා වාහ  අශු  ාශට් පමණක් 

ශ ොශවාත්, ශලෝ ශේත්  හලී  අවා යතහවාක් ගැ  එු මහ 

 පහර්ලිශම්්සු වාට වභහවා  ්  තැබීශම් ශ ෝ් හවාක් වා ශ ්ස 

ශමම ශ ෝ් හවා ඉදිිපපත් කිරීම ගැ .  

ඒ වාහශේම, ගලුපත්ති ම්සත්රීු මහට මම ිලශ  ෂශ ්ස 

කි  වාහ, ඔබු මහ අද කි පු  ථහවා ඉ් ලහ අව ් ා ග්ස  කි ලහ.  

වාර්තමහ ශේ එවාැනි වා  ිල හ  ක් ශ ොවා  බවා පිපවා ාහ්ය 

ඇමතිවාා හ වා ශ ්ස මම වාග කීශම්ස කි  වාහ. ගරු  ලි්සද 

් තිව්ව ම්සත්රීු මහ ප්ර හ   ළහ වාහශේම වාර්තමහ ශේ වා   

ක්ෂ වීම දිනහ බැලුශවාොත්, එදහ අපි නිදනව ලැබීශම්ස පසු,  1956 

වාර්ෂ  පමණ වා  ිලට ිව  ට 45  වා  ප්රති ත ක් තිණුණහ. 

වාර්තමහ   වා ශ ොට ිව  ට 29.7  වා    ත්වා ක් තමත් 

අශු ාශට් තිශබ්සශ්ස. ශනක්ශට හා 6,561,000  භූමි 

ප්රමහණ ක් තිශබ  ාට ගැ ත් අපි ශම්  ථහ  ා්සශ්ස.   

වාර්තමහ ශේ අශු වා    ත්වා  ශනක්ශට හා 1,950,000ක්. 

ඒ  අපි ශනක්ශට හා 2,100,000 දක්වාහ වාැඩි කිරීමට 2030 වාර්ෂ  

වා ශ ොට  ටුතු   ාමි්ස පවාති වාහ.  

ශමම ශ ෝ් හවා ඉදිිපපත් කිරීම ගැ  මම  ලි්සද ් තිව්ව 

ම්සත්රීු මහට ව්ු තිවා්සත වුශණ් ශම් ප්ර ්   අශු  ාශට් ප්ර ්  ක් 

පමණක් ශ ොශවාත්, ශලෝ ශේම ප්ර ්  ක් බවාට පත්වී තිශබ  

නිවහත්. ශම් ප්ර ්   නිවහ ප්රං ශේ පැිපව් නුවාාට එ ු  වූ ශලෝ  

 හ   ්සශේ  ණ්ඩහ ම ශම් වම්බ්සධශ ්ස  ම්සරුවාක් රු්ස හ. 

ගරු  ලි්සද ් තිව්ව ම්සත්රීු මහ  කිේවාහ වාහශේම, ශම් ප්ර  ්  

ශලෝ  ටම ශලොකුණා ප්ර ්  ක් ශවාලහ තිශබ වාහ. වාර්තමහ   වා  

ිලට ශලෝ ශේ  හලුවණි  ිලපර් හව වාැඩි ශවාලහ තිශබ වාහ. 

නැබැත්, ශලෝ ශේ  හලුවණ  ශවා ව් වා  ශන ු වා ශම්  

ිලතාක්ම ශ ොශවාත්, තවාත් ශගොඩක් ශන ු  තිශබ වාහ.  මුත්, 

ලං හවා වාහශේ ශනොඳ  ැල ක් තිශබ  ාට , ශනොඳ  ැල ක් 

නද්ස  පුළුවා්ස ාට , අපට ශම් ප්ර ්  ට ශද්ස  පුළුවා්ස 

සුිලශ  ෂීම උත්තා  වා්සශ්ස වා  වාගහවා වාැඩි කිරීමත්. ාශට් 

 හලුවණ  දිනහ බැලුශවාොත්,  ිලිලධ ිලිලධ ශන ු  නිවහ  හලුවණි  

ශවා ව්වීම්වාලට මුහුණපහ්ස  අපට ිවීධ ශවාලහ තිශබ වාහ. ඊට 

ශන ු වා, ාට ඇු ශළ  ිවීධ වා  ශීවා්  ිලතාක් ශ ොශවාත්. ලං හවා 

කි ්සශ්ස කුණාඩහ ාටක්. අශු ාට ඇු ශළ  ිවීධ වා  ශීවා්  හි්සදහ 

පමණක් ශ ොශවාත්, ශලෝ ශේ අශ ක් ාටවාල ිවරුවා  ශීවා්  

හි්සදහත් අපට  හලුවණි  වා ශ ්ස ශ ොශ ක් ප්ර ් වාලට මුහුණ 

ශද්ස  ිවරුවා වාහ. ිලශ  ෂශ ්සම ශබංගහල ශබොක්ශක් තිශබ  

අහිත ා බලපෑම් නිවහත්, වහගා දි වාැ් වාල පීඩ  බලපෑම් 

නිවහත්  අශු  හලුවණ  ශවා ව්වා වාහ. ඒ නිවහ ශලෝ ශේ 

temperature එ ත් ශවා ව් වා වාහ. ශම් ිව ් ලම අශු ා ටටත් 
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"උු රු  ැ ශඟ හිා පළහත්වාල  ැවාත පදිංචි කිරීම නහ අනිකුණාත් 

වංවාර්ධ   ටුතු  වඳනහ  ැලෑ ශනළි ශපශනළි කිරීම ු ළි්ස 

පිපවා ට ිල හල ිල හ  ක් ිවරු  ා  බවාට පැමිණිලි ලැශබමි්ස 

පවා ම. ශම් තත්ත්වා  මත උු රු  ැ ශඟ හිා පළහත්වාල  ැවාත 

පදිංචි කිරීම නහ ශවා ත් වංවාර්ධ   ටුතු  වඳනහ අදහළ 

බලධහිප්සශේ අවාවා  මත ශනෝ ශ ොමැතිවා දැ ට ශ ශා  ිව ලු 

 ැලෑ  ැපීම්, ශනළි කිරීම් වානහම  ැවාැත්වීමට  පි වාා ගත ුතු ත්."  

කි ලහ අතිගරු ් හධිපතිු මහ  ඒ චක්රශ් ත  නිකුණාත්  ළහ. දීපු 

ඉඩම් ගැ ත් එු මහ  කිේවාහ. අලුති්ස ියම් අඟලක්වාත් ශද්සශ්ස 

 ැනැ කිේවාහ. නැබැත්, ් හධිපතිු මහ ිලිව්ස  ම්  ාපු 

 මිව,වාකි්ස ඉඩම් ප්රදහ    ාලහ තිශබ වාහ. දිවහපතිශේ 

අත්වනි්ස ඉඩම් ලබහ දීලහ තිශබ වාහ;  ෑලි  ඩලහ තිශබ වාහ; 

ිලරුලි රැනැ්ස ඇදලහ තිශබ වාහ; ශගවා්  ටි ක් නැදිලහ තිශබ වාහ. 

"ඒ ඉඩම් පිළිබඳවා   ැවාත වල හ බැලීම වඳනහ මම  ් හධිපති 

ශ්  ම්ශේ ප්රධහ  ත්වාශ ්ස  මිව,වාක් පත්  ාලහ, ඒගැ  ශවො හ 

බල වාහ" කි ලහ එු මහ කි ලහ තිශබ වාහ. ඒ ආ හා ට එු මහ 

 ටුතු   ාලහ තිශබ වාහ.  

වාර්තමහ   වා ශ ොට වා  ආඥහප ත වංශ ෝධ    ා්ස  

පි වාා අාශග  තිශබ  බවා මම කි ්ස   ැමතිත්.  ක්තිමත් 

වා  ආඥහප තක්  අවා යත් කි    හාණ  අපට ශත්ශා වාහ. ඒ 

වාහශේම වා  භූමි ප්රමහණ  වාැඩි දිුතණු කිරීම වඳනහ ශ ොශ කුණාත් 

පි වාා ග්ස වාහ. ශනක්ශට හා 12,000ක් අපි ශම් අවුරුීශී 

වැුතැම්බර්, ඔක්ශතෝබර් මහවවාල වාගහ  ා්ස   ටුතු   ා වාහ. 

මුළු දිවාත්ශ්සම තිශබ  ශනක්ශට හා 12,000  එ ම දි   දී 

වා  වාගහවා  ා්ස  අපි උත්වහන  ා වාහ. වාගහ  ාලහ මිවක් අපි 

ඒ  ටුතත්ත අත් නිප්සශ්ස  ැනැ.  වාත්වා්සශ්ස  ැතිවා වාගහ 

කිරීශම්  ටුතු  පට්ස ග්ස  අපි  ටුතු   ා වාහ.  

මම  ඊශේ ම්ස හාම දිව්ත්රික්  ට ගි හ. මම මුලතිේ වා  ට 

ගිහි් ලහ බැලුවාහ. "මුවලි" කි   ප්රහශීශී  ශ්  ම් ශ ොට්සහව ට 

ගිහි් ලහ මම බැලුවාහ. ම්ස හාම දිව්ත්රික්   බැලුශවාොත්, 

ශනක්ශට හා 6,800ක් ඉතහම ඉක්මනි්ස වාගහ  ා්ස  තිශබ වාහ.  

ශනක්ශට හා 6,800ක් වාගහ  ා්ස  තිශබ වාහ. ශම් කි   අ  

වීභහවාශ ්ස ශචෝද හ එ් ල  ා වාහ  ම්  මක්  ැනැ. මම ශම් 

 හාණ  වම්බ්සධශ ්ස  හටවාත් ශචෝද හවාක් එ් ල  ා්සශ්ස 

 ැනැ. තරුණ තරුණි ්ස ශම් වා හ්සතා ආාක්ෂහ කිරීම 

වම්බ්සධශ ්ස උ ්සරුවා  දක්වා  ආ හා  අපි facebook එශ ්ස 

දැක් හ. නැබැත්, ඒ අ   ශ ොමඟ  වාමි්ස ශබොරු කි පු ඔ  කි   

 ණ්ඩහ මට වන  හ   ්සට -ආගමි   හ   ්ස ශවා්ස  

පුළුවා්ස. ශවා ත්  හ   ්ස ශවා්ස  පුළුවා්ස- අපි කි  වාහ, 

"ම්ස හාම දිව්ත්රික්   ු ළ ශනක්ශට හා 6,800ක් අපි  ශද්ස  

ලෑව්තිත්. වානහම ඇිල් ලහ ඒවාහ වාගහ  ා්ස . ශබොරු ප්රචහා 

 ාමි්ස  ෑ ගන්සශ්ස  ැතිවා ක්රි හශවා්ස වාැඩ ශප්සවා්ස " 

කි ලහ. අපි ශනක්ශට හා 6,800ක් ශද්ස  ලෑව්තිත්. වා    ැති 

ප්රශී  ක් අපි නඳු හශග  තිශබ වාහ. වා හ්සතා ප්රමහණ  

ිව  ට 32  පවාත්වාහ  ශග     වාැඩ පිළිශවාළ ක්රි හත්ම  වා වාහ. 

එතශ ොට ශනක්ශට හා 15,000ක් ිලතා අවුරුීද ට වාගහ  ා්ස  

තිශබ වාහ. අපි ඒ  ටුතත්ත  ා වාහ. ශම් වම්බ්සධශ ්ස 

උ ්සරුවා දක්වා  අහිංව  තරුණ තරුණි ්ස වන පිපවා ට 

ආදා   ා  මිනිසු්ස ාවාට්ටලහ, ශබොරු ප්රචහා නහ ශවා ත්  ටි 

ූලට්ව, කුණාම්සත්රණ වාැඩ  ා්සශ්ස  ැතිවා ශම් ශනක්ශට හා 6,800 

වාගහ  ා්ස  ලෑව්ති ශවා්ස . ඒ වඳනහ  එ ු  ශවා්ස . ඒ  ටුතු  

 ා්ස  අවා ය පැළ ටි  ශගශ ්ස . අපි ඒ වඳනහ අශු 

 හ  ත්වා  නහ අවා ය ශ ොමු කිරීම  ා්ස ම් කි ලහ මම 

ිලශ  ෂශ ්සම ශම් අවාව්ථහශේදී කි  වාහ.  

මම ශම් වම්බ්සධශ ්ස තවාත්  රුණු දක්වා්ස   ැමතිත්. 

අශු ආගම අනුවා ගත්ශතොත් ණුරු ා්හණ්ස වාන්සශව  ගනක්  ට 

තමත් ණුරු වුශණ්. පිපවා ත් එක්  තමත් උ්ස වාන්සශව   ජීවාත් 
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බලපහ වාහ. ගරු  ලි්සද ් තිව්ව ම්සත්රීු මහ ප්ර හ   ළහ වාහශේ 

ශම් වදනහ අපට  ළ නැකි එ ම ශී තමත්, අශු වා   වාැඩි  ා 

ගැනීම.   

මිනිවහශේ ක්රි හ හා ම්වාලි්ස නිදනව් වා  

 හබ්සඩශ ොක්වත්ේ වාහුතශවා්ස නතශා්ස එ ක් -ිව  ට 25ක්- 

ගව්වාැ් වාලි්ස උාහ ග්ස   ටුතු   ා වාහ  කි   එ  අද 

පරීක්ෂණවාලි්ස ශනො හ ශග  තිශබ වාහ. ඒ  අපට සුිලශ  ෂීත්. 

ලං හවා සුිලශ  ෂී ශවාලහ තිශබ වාහ, වදහනිපත වා හ්සතාවාලට. 

නැම දහම ශ ොළ පහට තිශබ  ගව් ලං හවාට සුිලශ  ෂීත්. ඒ ත්, 

අශු වා   සුිලශ  ෂී ශද ක් වා්සශ්ස.  

අතිගරු ් හධිපතිු මහ ශම් අමහතයහං ශේ ඇමතිවාා හ 

වා ශ ්ස පසුගි  දවාව්වාල ශම් වඳනහ ිලිලධ ක්රි හ හා ම් 

ක්රි හත්ම   ා  ආ හා  අපි දැක් හ. ිව ලු  ිලරුලි කි ත් ලි හ 

පදිංචි  ා්ස  ඕ ෑ  කි ලහ එු මහ නීති ක් ශග හවාහ. එතශ ොට 

ගව්  ප්සශ්ස  වුද කි ලහ ශනො හ ග්ස  පුළුවා්ස. ඒ අනුවා අපට 

ඒ ශනොා ්හවාහාම්  වාත්වාහග්ස  පුළුවා්ස වා වාහ. ඒ වාහශේම 

2017.03.31 ශවානි දහ චක්රශ් ත  ක් නිකුණාත්  ළහ, කිිව ම් 

තැ   ගව් 300 ට වාඩහ  ැශප වාහ  ම්, ඒ ට අමහතයවාා හ 

වා  අතිගරු ් හධිපතිු මහශේ අනුමැති  ග්ස  ඕ ෑ  කි ලහ. 

ශමො ම නිප වංවාර්ධ  වාැඩ ට ගව් 300 ට වාඩහ  ැශප වාහ 

 ම්, ඒ වඳනහ අනුමැති  ග්ස  ඕ ෑ  කි   එ  ිලශ  ෂශ ්ස 

වඳන්ස  ාලහ තමත් ඒ චක්රශ් ත   නිකුණාත්  ශළ .  

ඒ වාහශේම, ිල් පත්ු  වා හ්සතා  එළි  ා වාහ  කි   

ප්ර ්   පසුගි   හලශේ  ථහ බනට ලක් වුණහ. ගරු ම්සත්රීු මහ 

ප්ර හ   ළහ වාහශේම අපත් ද්ස වාහ, 2013දී ිල් පත්ු වාට  හබද 

වා හ්සතා    පලහ එළි  ාලහ අක් ා එක්දනව් වාිව  ගණ ක් 

දීලහ තිශබ  බවා. අපි ඒ ට ිලරුීධත්. වා  වංාක්ෂණ 

ශදපහර්තශම්්සු වාත් එදහ  ාපු ශීට ිලරුීධත්.  මුත්, අද අපි ඒ  

ශ ොශනොමද නිවාැාදි  ා්සශ්ස? දැ්ස ඒ ගව ් පලහ ඉවාාත්.  මුත් 

වාර්තමහ ශේ  ැල  සුීධ  ා  ශ ොට ඒ ගැ  ව්වාහමී්ස 

වාන්සශව  මක්  ථහ  ා වාහ; තවාත් අ   ථහ  ා වාහ; 

පිපවාශේදි්ස  ථහ  ා වාහ.ඔවු්ස  ැශ් ට ආදශර්ද කි ලහ අපට 

ප්ර ්  ක් තිශබ වාහ. අපි නැශමෝම අශු ාටට ආදශාත්. අපි 

නැශමෝම අශු ආගමට ආදශාත්. අපි නැශමෝම අශු පිපවා ට 

ආදශාත්; පහවලට ආදශාත්. ඒ වාහශේ ශීවා්  තිශබ වාහ. ඒ වාහිව  

උපශ ෝගී  ාශග  ඔබු මහ ප්ර හ   ළහ වාහශේම, ඔවු්ස ශවා ත් 

ගම ක්  ්ස  නද  බවා අපට ශත්ශා වාහ. අශු අහිංව  තරුණ 

තරුණි ්ස ශම්වාහට රැවාටිලහ ඉ්ස වාහ. එ  වාතහවාක්  ්හතිවාහද  

මු්   ාශග  ශී පහල  ගම ක්  ්ස  නැරුවාහ වාහශේ 

පිපවාවාහද ක් ශබොරුවාට මවාහ   ශප්සවාලහ, ශවා ත් ගම ක්  ්ස  

ලෑව්ති වීම ඇත්තටම අපි ශනළහ දකි වාහ.  

ශම් ප්ර  ්  මුලදීම ආවාහ. 2012,  2013, 2014   හල  දිනහ 

බැලුශවාොත් අපට ශපශ  වාහ, ාහ්ය   නිලධහිප හ පවාහ 

අතශ ොළුවාක්  ාශග , ියත්ති ට ශන ත්ු   ාලහ, ප්රහණ 

ඇප රුවා්ස  ාශග  ඔවු්සශග්ස වාැඩ ගත්ත ආ හා . එවාැනි 

 හල ක් තිණුණහ. ශී පහල ඥ ්සශේ ඕ ෑ එපහ ම් ඉෂ්ට   ා 

ග්ස , ඒ මිනිසු්සට නිදනවක් ලබහ රු්සශ්ස  ැනැ. 

ශී පහල ඥ ්ස  ාපු වාැරැදිවාලට අහිංව  ාහ්ය නිලධහිප්ස 

හිශර් ගි  අවාව්ථහ තිණුණහ. ඒ වාහශේ වාැඩ  ටුතු   ාලහ, එදහ ශම් 

 මාණ ගත්ත නිවහ  වුරුත්  ෑ ශ ොගනහ ඉ්ස වාහ ඇති.  

 මුත් 2015දී  න පහල  ා්  ආවාහම ශගොඩක් අ  ශම් ගැ  

 ථහ  ළහ. එදහ  ශම් වාහශේ ප්ර  ් ඇති වුණහ කි ලහ කිේවාහම, 

අතිගරු ් හධිපතිු මහ  2015 ශදවැම්බර් 08 වාැනි දහ චක්රශ් ත ක් 

නිකුණාත්  ළහ.  



පහර්ලිශම්්සු වා 

වුශණ්. පිපවා ත් එක්  ිවටිමි්ස තමත් වතය අවාශබෝධ  ා 

ගත්ශත්.  අශු වංව් ෘති  එක්   මි්ස අපි පිපවා ට ශගොඩක් 

ආදා   ා  ාටක්. වමනා  ණ්ඩහ ම් ශබොශනොම ශලොකුණාවාට 

ශබොරු ප්රචහා   ා වාහ. ගරු ම්සත්රීු මහ කිේවාහ වාහශේ ශමතැ  

ශී පහල  නව්ත ක් ක්රි හත්ම  වා වාහ. ශී පහල  නව්ත  

ක්රි හත්ම   ාමි්ස, ාශට් ්හතිවාහදී කුණාම්සත්රණ ක්,  ැළලක් ඇති 

 ාලහ, ශී පහල  බල  ලබහ ගැනීමට  ටුතු   ා  ඉත්ශතෝ 

තමත් ඔ   ෑ ගන්සශ්ස.  මුත්, ඒ ට රැවාව,ණු, වතය වා ශ ්ස 

පිපවා ට ආදා   ා   ණ්ඩහ මක් ඉ්ස වාහ. ඒ අ ට මම 

ශදෝෂහශාෝපණ   ා්සශ්ස  ැනැ.   

අතිගරු ් හධිපතිු මහත්, ගරු අගමැතිු මහ ප්රමුත වාර්තමහ  

ා් ත් ශත්රුම් ශග  තිශබ වාහ, කිිවම දවාව   වා   ිල හ   ා 

අපට ජීවාත් ශවා්ස  බැනැ කි   එ . පිපවා   ැතිවා, වතහ සීපහවාහ 

 ැතිවා, ගන ශ ොළ  ැතිවා අපට ජීවාත් ශවා්ස  බැනැ. ව් ලි 

ශගොඩක් ශනො හ ගත්තහත් කි ලහ ව් ලිවාලි්ස ජීවාත් ශවා්ස  බැනැ, 

ගන ශ ොළ  ැත් ම්. ශනොඳ පිපවා ක්  ැත් ම් ව් ලි ශගොඩක් 

තිණුණහත් කි ලහ අපට ජීවාත් ශවා්ස  බැනැ. ණුරුා්හණ්ස වාන්සශව  

පවාහ වතය අවාශබෝධ  ා ගත්ශත් AC  හමා   ඉඳශග  

ශ ොශවාත්, පිපවා  ු ළි්ස. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාහ්ය ඇමතිු මනි, ඔබු මහට තවා ිල හඩි ශද    

 හල ක් පමණත් තිශබ්සශ්ස.  
 

 ු අජිත් මාන්නප්කපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශනොඳත්. ගරු  ලි්සද ් තිව්ව ම්සත්රීු මනි, එදහ ඔබු මහ 

කිේවාහ වාහශේම   ැල  ිල හ  වීශම් ශීඝ්රතහවා වාර්ෂ  ට ිව  ට 

1.5  අග   පැවාති ත් වාර්තමහ   වා  ිලට එ  වහමහ ය 

අග  ට පනත වාැටී තිශබ වාහ. අතිගරු ් හධිපතිු මහ 

අමහතයහං   භහා ගත්තත් එක් ම,  නපහල  ා්  ආවාත් 

එක් ම මිනිසු්සට නිදනව ලැණුණහ, ශම් ගැ   නඬ  ඟ්ස .  ඒ 

නඬ  ැඟීශම් නිදනවත් එක්  ිලිලධ ිලිලධ ක්රි හමහර්ග අාශග  

තිශබ වාහ. ් හධිපතිු මහ ගත්ත ක්රි හමහර්ග ගැ  දැ්ස අපි කිේවාහ. 

ඒ ක්රි හමහර්ග ගත් නිවහ අපට ිව  ට ද ම 025 ට ඒ  අඩු  ා 

ග්ස  පුළුවා්ස වුණහ. මම බැලුවාහ, ගි  අවුරුීශී වංවාර්ධ  

 ටුතු  ශවානුශවා්ස ශ ොත් තාම් රුාට වා   ශනළි ශවාලහ 

තිශබ වාහද කි ලහ.  ිව  ට ද ම 025ත්. ඒ කි ්සශ්ස, 

ශනක්ශට හර් 2,000ක් වාැනි ප්රමහණ ක් තමත් ශනළි ශවාලහ 

තිශබ්සශ්ස. ශම් දවාව්වාල වහමහ ය අග  බැලුශවාොත්, ිව  ට ද ම 

05  සීඝ්රතහවාකි්ස තමත් අඩු ශවා්සශ්ස.  ඒ නිවහ අපි ශම් ගැ  

හිත වාහ;  ටුතු   ා වාහ. ගරු  ලි්සද ් තිවව් ම්සත්රීු මනි, 

ඔබු මහ ප්ර හ   ළහ වාශේම ශම්  ශලොකුණා ප්ර ්  ක්. ශම්  අපි 

 වාත්වාහ ග්ස  ඕ ෑ. ් තහවා ඒ ගැ  දැ  ග්ස  ඕ ෑ. එශනම 

 ම් මම මහධය ආ ත වාලි්ස ිලශ  ෂශ ්ස ඉ් ලහ ිවටි වාහ,  

අවතය ශීවා්  පළ  ා්ස  එපහ කි ලහ.  දැ්ස බල්ස , ිල් පත්ු  

වා   ිල හ ත් කි ලහ කි  වාහ. අඩු ගණශ්ස ශම්  කි   

මිනිව්සුවාත් දැ  ග්ස  එපහ ැ, ිල් පත්ු  වා   ිල හ ත්ද,  ැීද 

කි   එ . ිල් පත්ු වාට අත ති ලහවාත්  ැනැ ශ්ස. මම ඊශේ 

ගි හ, Wilpattu National Park එශක් වා ජීවී  හර් හල ට. 

ගිහි් ලහ ඇහුවාහ, ියම් අඟල ට ශනෝ ශමො වාහ නිප ශවාලහ  

තිශබ වාහද කි ලහ.   ැනැ. එශනම  එ ක් ශවාලහ  ැනැ. එශන ම් 

ශමො ක්ද ශම් කි ්සශ්ස?  ඒ ආව්ස ශේ තිශබ  මුවහලි 

ප්රහශීශී  ශ්  ම් ශ ොට්සහවශේ  එදහ 2013.05.08 වාැනිදහ වා  

ශ ොට  අක් ා එක්දනව්  වාිව  ගණ ක් ඉඩම් ශබදහ දීලහ 

තිණුණහ.  මහි්සද ාහ්පක්ෂ මනත්ම හශේ photo එ  තිශබ  file 

එ  ට දහලහ ඉඩම් ඔුපු, බලපත්ර ලබහ දීලහ තිණුණහ. ඇත්තටම 

මම ිපවහේ බදිුතදී්ස ඇමතිු මහ ගැ   ථහ  ා වාහ ශ ොශවාත්. 

 මුත්, එු මහශේ  මක්වාත් වඳන්ස ශවාලහ තිණුශණ්  ැනැ. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාහ්ය ඇමතිු මනි, ඔබු මහට ලැබී තිශබ   හල  

අවාවහ ත්. 

 

 ු අජිත් මාන්නප්කපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මහි්සද ාහ්පක්ෂ මැතිු මහශේ, ්   බණ්ඩහා 

ශත්ස ශ ෝ්ස මැතිු මහ වන තවාත්  ණ්ඩහ ම ශේ photo 

එ ක් ගනපු file   වාා  ට දහලහ ඉඩම් ඔුපු, බලපත්ර දීලහ 

තිශබ වාහ,  2000ක්, 3000ක් ිලතා.  එතශ ොට අද ශම් පිපවා ට 

ආදශාත් කි ලහ  ෑ ගන , වමහ් ිලපර් හව ක්  ා්ස , 

කුණාම්සත්රණ ක්  ා්ස  දඟල  මිනිව්සු එදහ  ෑ ගැහුශේ  ැනැ. 

එශන ම් ඒ අ  අද  හශේ වුවාම හවාටද ශම්  ෑ ගන්සශ්ස?  

 මුත්, පිපවා ට ආදා  ශවා්ස  ඕ ෑ, පිපවා  ගැ   ැක්කුණාමක් 

තිශබ්ස  ඕ ෑත් කි   එ  අපිත් පිළිග්ස වාහ.  ිල් පත්ු ශේ 

ශ ොශවාත් වුණත්, මුවහලි ප්රහශීශී  ශ්  ම් ශ ොට්සහවශේ අක් ා 

1900 ගණ ක්  පහපු එ  වාැරැදිත් කි   එ  අපි පිළිග්ස වාහ. 

වා ජීවී වංාක්ෂණ ශදපහර්තශම්්සු වාත් ඒ  පිළිග්ස වාහ.   මුත්, 

එදහ ඒ වම්බ්සධශ ්ස  ටුතු   ා්ස  අපට පුළුවා්ස ම 

තිණුණහද?  එදහ තිණුණු ා්ශේ ව්වාභහවා  දිනහ බැලුවාහම අශු 

නිලධහිප්සට  ටුතු   ා්ස  පුළුවා්ස ම තිණුණහද? එදහ තිණුණු 

ඒ හධිපති පහල   දිනහ බැලුවාහම නිලධහිප්සට පුළුවා්ස වුණහද,  - 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශනොම ව්ු තිත්. ගරු ාහ්ය ඇමතිු මනි,  හල  අවාවහ ත්.  

 

 ු අජිත් මාන්නප්කපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
වාර්තමහ   වා  ිලට අපි ඒ  ටුතු   ාලහ තිශබ වාහ. ඒ වඳනහ 

පි වාා ශග  තිශබ වාහ.  [බහධහ කිරීමක්] 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාහ්ය ඇමතිු මනි,  හල  අවාවහ ත්. 

  
 ු අජිත් මාන්නප්කපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිනහ්  ගලුපත්ති ම්සත්රීු මනි, ඔබු මහ කිිවම ශන ු වාක් 

නිවහ ඒ  ශවා ව්  ාග්ස  ඕ ෑ  ැනැ. මම එශනම 

ඉ් ල්සශ ත්  ැනැ. ඔබු මහට ඕ ෑ ශද ක්  ප්ර හ  කිරීශම් 

අත්ති කුණාත් තිශබ වාහ.  මුත්, ප්ර්හත්සත්රවාහදීවා වතය ිලධි ට  ථහ 

 ා්ස .  ගරු  ලි්සද ් තිව්ව ම්සත්රීු මහ - 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාහ්ය ඇමතිු මනි,  හල  අවාව්ස ශවාලහ තිශබ්සශ්ස.  
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[ගරු අජිත් මහ්ස ුශපරුම  මනතහ] 



2019  මහර්ු   25 

ගරු (ජවාදය;  ලි්සද  ් තිව්ව ම්සත්රීු මහ ිලිව්ස වභහවා  ්  

තබ  අවාව්ථහශේ ශගශ   ලද ශ ෝ් හවා පිළිබඳ ිලවාහද  අවාව්ස 

 ා වාහ.   

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

පාර්ලිකම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 7.25 , 2019 මාර්තු 09 වන 
දින සභා සම්මතිය අනුව, 2019 මාර්තු 26 වන  අඟහුවාදා ප. භා. 
9.30 වන කතක් කල් ගිකේය. 

அதன்படி பி. ப. 7.25 மணிக்கு பொரொளுமன்றம், அதனது 2019 மொர்ச் 

09ஆம் திகதிய தீர்மொனத்துக்கிணங்க, 2019 மொர்ச் 26 தசவ்வொய்க் 

கிழமம மு. ப. 9.30 மணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.25 p.m. until 9.30 a.m. on 
Tuesday, 26th March, 2019 pursuant to the Resolution of  Parliament of  
09th March, 2019.  
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සැ.යු. 
 

ශමම වාහර්තහශේ අවාවහ  මුද්රණ  වඳනහ ව්වාකී   ථහවාල නිවාැාදි  ළ ුතු  තැ්ස දක්වානු ිපිව ම්සත්රී්ස මි්ස පිටපතක් ශග  
 නිවාැාදි  ළ ුතු  ආ හා  එහි පැනැදිලිවා ලකුණාණු ශ ොට, පිටපත ලැබී ශදවති ක් ශ ොඉක්මවාහ  

හැන්සාඩ් වංව් හා  ශවාත ලැශබ  ශව  එිල  ුතු  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

කකොළඹ 5, කපොල්කහේන්ක ොඩ, කිුළපන පාර, අංක 163 දරන සනථානකයහි ිළහිටි 

රජකේ ප්රවෘත්ති කදපාර්තකම්න්තුකේ ිළහිටි රජකේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්කයන්  

මිල දී  ත හැක. 
 

කමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk කවේ අඩවිකයන්  

බා ත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமமந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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