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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිවම්්දතුව රැ ප් විය.   
කථානායකතුමා [ගු කු ජයසූරිය මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப.9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

Chair. 

 

නිවේා න 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

වරප්ර්ාා  : වශශ්පාලන පළිගැීමම  ල්වීමම 

වහසේතුවව්ද ම්දත්රී වරප්ර්ාා  අිමි  ීමම 
சிறப்புாிகம: அரசியல் பைிவாங்கலினால் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கான சிறப்புாிகம 

இைப்பு  

PRIVILEGE: LOSS OF MEMBER PRIVILEGES DUE 
TO POLITICAL VICTIMIZATION                                      

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! පදර්ලිශේ් ුව ට් ්රී ැරු ෆීල්ඩ් ටදර්ෂල් සාර්  

ශ ෝ ශසා ටද ටතතද විසි්  2019 ටදර්ුව 27ව  දි  

පදර්ලිශේ් ුවශේදී ටුව ටර  න  ටරුණු ආචදර ධර්ට සාත 

වරප්රසාද  පිිගබ  ටදරට සාභ්දවට ශමොමු ිරීමට සා තද ශමෝජ දව්ව 

ඉදිරිප්  ිරීමටට තනිර බව ටට ශටට ැරු සාභ්දවට  ් වනු 

ටනටන් ශතිව. 
 

II 
 

පාර්ලිවම්්දතු ක යුතු පිළිබඳ කාරක ්භා රැ්පීමම  

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் 

கூட்டம்  
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS   

   
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පදර්ලිශේ් ුව ටටුතුව පිිගබ  ටදරට සාභ්දශේ රැසාවීමට්ව 2019 

ටදර්ුව ටසා 28ව  බ්රතසාවපති්  ද, න ේ අ  දි  අපර භ්දැ 4.00ට 

ටදශේ නින ටදටරශේදී පනවන් ීමටට නිමිවත බනවි් , ඊට පනිවණ 

සාතභ්දගි ව  ශනසා ැරු සාදටදජිට ට් ්රීවරු්  සිමදෙශ  දට 

ශටයි්   නනුේ දීටට ටනටන් ශතිව. 

ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැ්දීමම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා (ඉඩම් ්හස 

පාර්ලිවම්්දතු ප්රින්ස ප්කරණ අමාතයතුමා හසා ණණ්ු 

පාර්ශ්පවවේ ප්රධාාන ්සවිධාායකතුමා   
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க - காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின்  முதற்மகாலாசானும்) 

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

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටෘෂිටර්ට, ග්රදමීය ම ආර්ක ට ටටුතුව, 

පශු සාේප්  සාංවර්ධ , වදරිටදර්ැ සාත ධීවර තද ජනජ සාේප්  

සාංවර්ධ  අටදතයුවටද ශවනුශව්  ටට, 2017 වර්ෂම සා තද ධීවර 

තද ජනජ සාේප්  ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තදව 

ඉදිරිප්  ටරිව.  

නට වදර්තදව තිරසාර සාංවර්ධ ම සාත පරිසාර සාත සාවවදභ්දවිට 

සාේප්  පිිගබ  ආංශිට අධී්වෂණ ටදරට සාභ්දව ශවත ශමොමු ටා 

ුතුවමනයි ටට ශමෝජ ද ටරිව.    
 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

රජවේ මුා ල් පිළිබඳ කාරක ්භාවේ වාර්තාව 
அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 
ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, රජශේ මු ල් පිිගබ  ටදරට සාභ්දශේ 

සාභ්දපතිුවටද ශවනුශව්  ටට, රජශේ මු ල් පිිගබ  ටදරට සාභ්දව 

ශවත ශමොමු ටර  න , 
 

 (i)  ශර්ගු ආඥද ප ත මටශ්  ශමෝජ දව; 

 (ii) 2016 සාත 2017 වර්ෂ සා තද ශවශා  තද 
ආශමෝජ  ප්රතිප් ති ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම 
සාදධ  වදර්තද; 

 (iii) 2016 සාත 2017 වර්ෂ සා තද ටාට දටරණ ශසා වද 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ වදර්ෂිට ටදර්ම සාදධ  
වදර්තද; 

 (iv) 2016 සාත 2017 වර්ෂ සා තද මු ල් අටදතයදං ශේ 
වදර්ෂිට වදර්තද; 

 (v) 2016 සාත 2017 වර්ෂ සා තද ශතොරුවරු තද්වෂණ 
ටාට දටරණ ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  
වදර්තද; 

 (vi) 2016 සාත 2017 වර්ෂ සා තද ජදතිට අම වනම 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තද; 

 (vii) 2015 සාත 2016 වර්ෂ සා තද ශ්රී නංටද ර්වෂණ 
ටණ්ඩනශේ වදර්ෂිට වදර්තද; 

  (viii) 2016 සාත 2017 වර්ෂ සා තද ීමති ටටුතුව 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තද; 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

 (ix)  2016 සාත 2017 වර්ෂ සා තද රදජය මු ල් 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තද; 

 (x) 2016 සාත 2017 වර්ෂ සා තද ත්වශසා රු 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  තද ගිණුේටරණ 
වදර්තද; 

 (xi) 2016 වර්ෂම සා තද ශනෝශතෝර් ආර්මද ණම 
අරමු ශල් වදර්ෂිට වදර්තදව; 

 (xii) 2016 වර්ෂම සා තද ශ්රී නංටද ගිණුේ තද විැණ  
ප්රිවති සාමීය ්වෂණ ටණ්ඩනශේ වදර්ෂිට වදර්තදව; 

 (xiii) 2017 වර්ෂම සා තද ශ්රී නංටද ටත බනංවේශේ වදර්ෂිට 
වදර්තදව; 

 (xiv) 2017 වර්ෂම සා තද ටාට දටරණ විැණ  
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තදව; 

 (xv) 2017 වර්ෂම සා තද භ්දණ්ඩදැදර ශටශතුතේ 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තදව; 

 (xvi) 2017 වර්ෂම සා තද සාංවර්ධ  මූනය 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තදව; 

 (xvii)   2017 වර්ෂම සා තද රදජය ගිණුේ 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තදව; 

 ((xviii) 2017 වර්ෂම සා තද රදජය වයදපදර 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තදව; 

 (xix) 2017 සාත 2018 වර්ෂ සා තද වසාර ටන  රදජය මූනය 
ත් ් වම පිිගබ  වදර්තද; 

 (xx) 2016  සාත 2017 වර්ෂ සා තද රදජය මූනය ප්රතිප් ති 
ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තද; සාත 

 (xxi) 2015 වර්ෂම සා තද සීටදසාිමත න්වසා්  ප්රවෘ් ති ප්ර 
සාටදැශේ වදර්ෂිට වදර්තදව 

සාේබ් ධශම්  වූ නකී ටදරට සාභ්දශේ වදර්තදව ඉදිරිප්  ටරිව.  
 

්භාවම්්ය මත ිනබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු (ණචාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටදශේ point of Order නට ශටොට්ව , ැරු ට් ්රීුවටනි   
 

ගු (ණචාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ැරු ආශු ටදරසිංත ටනතිුවටද රජශේ මු ල් පිිගබ  ටදරට 

සාභ්දශේ ටදර්ම සාදධ  වදර්තද ඉදිරිප්  ටාද. ැරු 

ටථද දමටුවටනි, අශප් සාවථදවර නිශමෝැවන 121. (4)ිම ශටශසා  

සා ත්  ශව වද   

"විසාර්ජ  ප ්  ශටටුේපත ඉදිරිප්  ිරීමශට්  අ ුවරුව සාති තම්ව 

ඇුවාත දී, මු ල් ශව්  ිරීමට ආණ්ඩුශේ ප්රතිප් ති සාට  අනුූලන ව් ශ්  

  ම්   පිිගබ  ඇුවළුව ඇසාවතශේ් ුව පිිගබ  වදර්තදව්ව ටදරට සාභ්දව 

විසි්  ඉදිරිප්  ටරනු නනබිම ුත් ශ්  ම."  

ඊා ට, සාවථදවර නිශමෝැ 121. (5) මටශ්  ශටශසා   සා ත්  

ශව වද   

"අම වනම ඉදිරිප්  ිරීමශට්  අ ුවරුව දි  තතර්ව ඇුවාත දී, 

විසාර්ජ  ප ්  ශටටුේපත ශ වනනි වර ිරමීමශට්  පසුව, සාටසාවත විම ට 

සාත ආ දමට ටරද නාඹීශේ දී ප  ට ව ශම්  භ්දවිතද ටර  න  

බදුටරණම, මූනය සාත ආර්ක ට පපටල්ප  සාේබ් ධශම්  වදර්තදව්ව 

පදර්ලිශේ් ුවවට ඉදිරිප්  ටරනු නනබිම ුත් ශ් ම."  

රජශේ මු ල් පිිගබ  ටදරට සාභ්දව ශටවර ශේ වදර්තද ශ ටට 

ඉදිරිප්  ටර  නතන. ඒ පිිගබ  ශේ සාභ්දවට පනතනදිලි ිරීමට්ව 

 ටශාෝ  ශතො යි ිරමද ටට ිමත වද.   

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ආශු ටදරසිංත ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටද ඒ ැන  පනතනදිලි 

ිරීමට්ව ටර වද   

 

ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, ශේ ැන  වච ම්ව ිරම්   ඕ ෑ. 

විශ  ෂශම්  'දි  තතරට ටදන සීටදව'  ිරම  නට අවුරුදු ුව ටට 

ප්රදශමෝගිටව ශවනද  නතන. ශටොට , අම වනම ශ පදර්තශේ් ුවව 

අපි්  සාට  සාදටච්ඡද ටර වද. අපි  න්  වදර පත්ව විතර සාදටච්ඡද 

ටාද. ැරු බ් දුන ගුණවර්ධ  ට් ්රීුවටද්  ඒ ටදරට සාභ්දශේ 

ඉ්  වද.  මු්  නුවටද ටව දව්  ඒටට න් ශ්   නතන. නුවටද්  

ඇවි්  සාතශමෝැම ශ  වද  ේ ශතො යි. ඇ් තටට නම විප්වෂම 

ටර  ටටුත් ත්ව. විප්වෂශේ අම ශේ සා තද සාතභ්දගි ශව් ශ්  

 නතන. ඒට පදර්ලිශේ් ුවශේ ති ශබ  අශ ෝභ්  සිශධිම්ව. 

නුවට් නද ටදරට සාභ්දවට ඇවි්  සාදටච්ඡද ටර වද  ේ, අපට 

සාත ශමෝැම්ව  නශ  වද. අපි ආණ්ඩු ප්වෂ ට් ්රීවරු තනයටමට 

සාේපූර්ණ සාත ශමෝැම නබද ශ  වද. අර දි  තතර ිරම  

ටදනසීටදව සාේබ් ධශම්  වි දන ප්ර ව ම්ව තිශබ වද. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නශතට අව ය  ේ, සාවථදවර නිශමෝැ ශව සාව ටරැ්   

පුළුව් .  

 

ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒට තටයි, ඒ ටටුත් ත්  ශතො යි. ඒ වදශේට අපි ශේ සාතිශේ 

ශේ වදර්තදව ඉදිරිප්  ටර්   බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතො යි, ැරු (ආචදර්ම) බ් දුන ගුණවර්ධ  ට් ්රීුවටද ටථද 

ටර්  . 

 

ගු (ණචාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ඔබුවටද ජදතිට වයදපදරිට ්වශෂ ්රවන 

ිමටපු අධිපති ශටශ ්ව තනයටමට ශේ ැන   ්  වද. රදජය අම වනම 

ශල්ඛ ම පදර්ලිශේ් ුවවට ඉදිරිප්  ශව  දි ට සාවසා, රදත්රිම මුළු 

ටදනමට ැත ටර, audit firms, ැණටදධිටදීමවරු රැසාවශවනද, ශේ 

සාෑට අම වනම ශමෝජ දවටට බනපෑේ පිිගබ  ඉතද 

2559 2560 

[ැරු  (ටතදචදර්ම) ආශු ටදරසිංත ටතතද] 
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වි වශල්ෂණද් ටට විග්රතම්ව නට  වසා්ව ඇුවාත ටර, පහුවනනි ද 

පශශට ශේට print ටර, තට් ශේ සිමදෙට අනුග්රදතටම් ට ශබ ද 

තරි වද. ඒශට්  තටයි Coopers & Lybrand තරි,-  
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ්වශටෝට ටර වද. 
 

ගු (ණචාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

නශතට ටර වද. නශතට  ේ, ඇයි අපට බනරි රට්ව විධිමට 

ජදතිට ව ශම්  වන ැ්  ශව  අම වනම ශල්ඛ ම ඉදිරිප්  ටරපු 

අවසාවථදශේදී ඒ තද සාේබ් ධිත ප්රදටදක ට අම්  සාට  න ද රද්රී,- 

ශටොශතොට  අපි පහුව ද පශශට අම වනම විවද ම පට්  ැ් ශ් , 

ැරු ටථද දමටුවටනි  විවද ම පට්  ැ් ශ්  ඉදිරිප්  වුණු  

ටරුණු ටත. අ  අම වනම ශල්ඛ ම ිරේවදට ශතට පශශ පට්  

ැ්  වද. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටතදචදර්මුවටද ඒ ැන  සාදටච්ඡද ටර බන්  . There is a 

value in what he says.  

 
ගු (ණචාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

දි  4්ව ඇුවාත පුළුව් . ඒටට වනඩ පිිගශවා්ව ත ්  . 

 
ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ැරු ටථද දමටුවටනි,  න්  ශේ වදර්තදව සිංතන, ශ ටා, 

ඉංග්රීසි භ්දෂද ුවශ ් ට විම ුතුවයි. ශ ටා භ්දෂද පරිවර්ත ම්  

ඊශේ නනබුණද. අපි ඒට සාේපූර්ණශම්  ඉවර ටර, ශතට පුළුව්  

 ේ ශතටට  ට වද.  න්  ේ, නබ  සාතිශේ අනිවදර්මශම් ට 

 ට වද. ප්රදශමෝගිට ැනටදෙව්ව තටයි ප්ර ව ම තනයටමට තිශබ් ශ් . 

ශේටට පරිවර්ත  සිමල්නට අව ය ශව වද. අපට නශතට 

 න්  ේ,- 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු (ආචදර්ම) බ් දුන ගුණවර්ධ  ට් ්රීුවටනි, ඒට ඉංග්රීසි 

භ්දෂදශව්  පහුව ද න වද.  

 
ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
නශතට  ේ, අපි ප්රතිප් ති ීරරණම්ව අරශැ  ඉංග්රීසි 

භ්දෂදශව්  න දට  ටමු. ිරසිට ප්ර ව ම්ව  නතන.  

 
ගු (ණචාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, භ්දෂද පරිවර්ත  ශ පදර්තශේ් ුවව්  

සාට  සාදටච්ඡද ටර, භ්දෂද පිිගබ  ප්ර ව ම විසා ්   පුළුව් . 

ඔබුවටද ඒ සා තද ටනදිත්  ශව්  . ශේට සාවථදවර නිශමෝැ 

සාේබ් ධ ටටුත් ත්ව ශ් . 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි සාදටච්ඡද ටර ඒ ටටුතුව ටරමු. 
 

ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
සාදටච්ඡද ටර්   ශටුවටදට ආරදධ ද ටර වද. නුවටද 

ටිවටුශේ සාදටදජිටශම්ව. ඒ නිසාද ටිවටුවට න්   ිරමද ආරදධ ද 

ටර වද. පදර්ලිශේ් ුවවට ශ ොශවයි, ඔබුවටද ටිවටුවට න්  . 

ඔබුවටද ටිවටුවට  න් ශ්   නතන. ැරු ටථද දමටුවටනි, නුවටද 

ටිවටුවට න් ශ්   නතන. [බදධද ිරීමට්ව] 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශතොට සාවුවතියි. ඊශේ, ටත බනංවේ වදර්ෂිට වදර්තදව 

සාේබ් ධශම්  ටට ටත බනංවේශේ අධිපතිුවටදට ටථද ටාද. නුවටද 

ිරේවද, ටදර්ුව 31ට ටලි්  ඉදිරිප්  ටර්   අටදරුයි,  ටල් ම වද 

ිරමද. පුළුව්  තරේ ඉ්වටනි්  ඉදිරිප්  ටරයි. 
 

වපත්්ම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු පාඨලී චම්පික රණවක මහසතා (මහසානගර හසා 

බ ප්නාිමර ්සවර්ධාන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற்றும் மமல் 

மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

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

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට පතත සා ත්  ශප් සාේ ශ ට 

පිිගැ් විව. 

 

(1) ශටොසාවැට, ට ේපනල්න, අංට 194/1  ර  සාවථද ශමිම 
පදිංචි ශ්ව.ශ්ව. ටර්වි්   ද් ත වේටදර ටතතදශැ්  නනබුණු 
ශප් සාට; සාත 

(2) අුවරුගිරිම, ශටොට්ටදව පදර, අංට 418/ඒ  ර  සාවථද ශමිම 
පදිංචි නේ.ඩී.ඒ.  ේපතන ටත් ිවමශැ්  නනබුණු ශප් සාට. 

 

ගු සුජිත් ්සජය වපවර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபமரரா) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

ැරු ටථද දමටුවටනි, ශටොයටමදවේඹුර, ට් තටශැොඩ, 

"ර්  දවදසා" ම  ලිපි ශමිම පදිංචි ඩබ්ලිේ.ඩී. වික්රට දමට 

ටතතදශැ්  නනබුණ ශප් සාට්ව ටට පිිගැ් විව. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු විශේපදන ශතට්යටආරච්චි ටතතද - [සාභ්ද ැර්භ්ම ුවා  නත.] 

 
ඉදිරිපත් කරන ලා  වපත්්ම්  මහසජන වපත්්ම් පිළිබඳ කාරක 

්භාව  පැවරිය යුතු යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

2561 2562 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ප්රශ්පනවල  වාිකක පිළිතුු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ව  අංට 1 - 243/'18 - (1), ැරු ශරෝිමණී වේටදරි විශේර්   

ටත් ිවම. 
 

ගු වරෝිමණී කුමාරි විවේරත්න මහසත්ි ය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மராஹினி குமாாி விமஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටද නට ප්ර ව ම අත වද. 
 

ගු වේ.සී. අලවතුවල මහසතා (අභය්දතර හසා ප්වවශශ් 

ක යුතු ්හස පළාත් ්භා හසා පළාත් පාලන රාජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மஜ. சீ. அலவத்துவல - உள்ளக, 

உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs,  Provincial Councils and Local 
Government) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත 

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයුවටද ශවනුශව්  ටද නට 

ප්ර ව මට පිිගුවර දීට සා තද සාති ශ ටට ටදනම්ව ඉල්නද සියට වද. 
 
ප්රශ්පනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

වබෝිමල් වතුයා වේ  කම්කුව්ද: වි්පතර 
மபாஹில் மதாட்டத் ததாைிலாளர்: விபரம் 

 WORKERS OF BOWHILL ESTATE: DETAILS 
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2. ගු වේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு மவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

රදජය වයවසාදම, ට්   පඩරට පරුටම සාත ටතනුවර සාංවර්ධ  

අටදතයුවටදශැ්  ඇූ  ප්ර ව ම - (1)  
 

(අ) (i) ජ තද වුව සාංවර්ධ  ටණ්ඩනම සාුව ශබෝිමල් 
වුවමද ශේ 2002 වර්ෂශේදී  ශසා වම ටර  න  වුව 
ටේටරුව්  සාංඛයදව ශටොපටණ ; 

 (ii) වර්ෂ 2000 සිට 2015  ්වවද ශටට වුවමදශේ 
ශසා වම ටර විශ්රදට ැන් වූ  පිරිිව සාත ටද් තද වුව 
ටේටරුව්  සාංඛයදව ශව්  ශව්  ව ශම්  
ශටොපටණ ;  

 (iii) නශසා  විශ්රදට ැන් වූ ටේටරුව්  අතරි්  ශේ 
ව විට්  ශසා වද නිුත්වතම් ශේ භ්දරටදර 
අරමු ල්, ශසා වට අර්ථසාදධට අරමු ල් ප්රතිනදභ් සාත 
විශ්රදට පදරිශතෝෂිටම ශැවද ශ ොටනති ටේටරුව්  
සාංඛයදව ශටොපටණ ; 

 (iv) නට න්ව න්ව ටේටරුවදශේ  ට, ලිමදපදිංචි 
සාදටදජිට අංටම, ශසා .නි.භ්ද.අරමු ල්, 
ශසා .අර්ථසාදධට අරමු ල් සාත විශ්රදට 
පදරිශතෝෂිටශේ ිම  මු න ශව්  ශව්  ව ශම්  
ශටොපටණ ; 

 ම්   නුවටද ශටට සාභ්දවට  ් ව් ශ්    

(ආ) ශ ොනශසා   ේ, ඒ ට්    

அரச ததாைில் முயற்சிகள், மகலநாட்டு மரபுாிகமகள் 

மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் மகட்டவினா:  

( அ) (i) மக்கள் மதாட்ட அபிவிருத்திச் சகபக்குச் தசாந்த 

மான மபாஹில் மதாட்டத்தில் 2002 ஆம் 

ஆண்டில் ததாைில் புாிந்த மதாட்டத் ததாைிலாளர் 

களின் எண்ணிக்கக  யாது என்பகதயும்; 

 ( ii)  2000 முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு வகர 

இத்மதாட்டத்தில் ததாைில் புாிந்து ஓய்தவடுக்கச் 

தசய்யப்பட்ட ஆண் மற்றும் தபண் மதாட்டத் 

ததாைிலாளர்களின் எண்ணிக்கக தனித்தனியாக 

யாது என்பகதயும்; 

 ( iii)  அவ்வாறு ஓய்தவடுக்கச் தசய்யப்பட்ட ததாைிலா 

ளர்களில் இன்றளவில் ஊைியர் நம்பிக்கக 

தபாறுப்பு நிதி, ஊைியர் மசமலாப நிதி மற்றும் 

ஓய்வூதியப் பணிக்தகாகட தசலுத்தப்படாத 

ததாைிலாளர்களின் எண்ணிக்கக யாது 

என்பகதயும்; 

 ( iv)  அவ்வாறான ததாைிலாளர் ஒவ்தவாருவாினதும் 

தபயர், அங்கத்தவர் இலக்கம், ஊைியர் 

நம்பிக்ககப்தபாறுப்பு நிதி, ஊைியர் மசமலாப 

நிதி மற்றும் பணிக்தகாகட ஊதியத்தின் 

நிலுகவ தனித்தனியாக யாது  என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Public Enterprise, Kandyan 
Heritage and Kandy Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of estate workers who served in 
2002 in the Bowhill Estate that belonged to 
Janatha Estate Development Board; 

 (ii) separately, the number of male and female 
estate workers who went on retirement 
from 2000 to 2015 after serving in this 
estate; 

 (iii) the number of retired workers out of the 
aforesaid labourers who have not been paid 
Employees' Trust Fund (ETF), Employees' 
Provident Fund (EPF) and pension gratuity; 
and 

 (iv) the name of the each of the aforesaid 
worker, the registration number and the 
amount due from the ETF, EPF and 
pension gratuity separately? 

(b)     If not, why? 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, රදජය වයවසාදම, ට්   පඩරට පරුටම 

සාත ටතනුවර සාංවර්ධ  අටදතයුවටද ශවනුශව්  ටද නට ප්ර ව මට 

පිිගුවර  නබද ශ  වද. 

(අ) (i) වුව ටේටරුව්  266 ිර. 

 (ii) පිරිිව තද ටද් තද වුව ටේටරුව්                   
සාංඛයදව 132 ිර. 
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 (iii)   

   

 (iv) ඇමුණුශටිම සාටත්  ශව වද. ටට නම ්භාගත* 
ටර වද. 

(ආ) අ දා ශ ොශේ. 

ැරු ටථද දමටුවටනි , ැරු ට් ්රීුවටදට අුවරු ප්ර ව  

තිශබ වද  ේ, ැරු ඇටතිුවටදට ශමොමු ටර්   පුළුව් . 
 

ගු වේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு மவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටශේ පාමුවනනි අුවරු ප්ර ව ම ශටමයි. 

ශබෝිමල් වුවමදශේ ශටොටසා්ව වූ බදර් ඩද වුවමදම පසුගිම රජම 

ටදනශේදී ශපෞශැලිට සාටදැටටට ීමතයනුූලන ශ ොව  විධිමට 

නබද දීට සාේබ් ධශම්  අධිටරණශේ  ඩුව්ව පවතිශදී, ඒටට 

ජ තද වුව සාංවර්ධ  ටණ්ඩනශම්  ඉදිරිප්  ශ ොීම සියටිව් , නිම 

වර්ෂම ශසා වම ටර විශ්රදට ැන්  වූ 

  පිරිිව 

සාංඛයදව 
ැනතනනු 

සාංඛයදව 

2000 9 12 

2001 2 1 

2002 1 4 

2003 0 1 

2004 0 1 

2005 0 2 

2006 9 3 

2007 9 4 

2008 5 9 

2009 2 7 

2010 0 5 

2011 3 1 

2012 0 3 

2013 0 2 

2014 2 10 

2015 9 16 

  51 81 

ශසා වද නිුත්වති භ්දර 

අරමු න 
ශැවද අවසා්  

ටර ඇත 

ශසා වට අර්ථ 

සාදධට අරමු න 
30 

විශ්රදට 

පදරිශතෝෂිටම 
51 

වදසිම ඒ ශපෞශැලිට සාටදැටට නබද දී තිශබ වද. ඒ බදර් ඩද 

වුවමදම ුවා  න ට පවුල් 150ටට වනඩි ප්රටදණම්ව නයි්  

ටදටරවන ජීව්  ශව වද. නයි්  ටදටරවන අඩුට ව ශම්  

ටටරට්වව්  ටදරු ටරැ්  ට ඒ ජ තදවට අවසාවථදව ශ ් ශ්  

 නතන. ශේ සාේබ් ධශම්  ජ තද වුව සාංවර්ධ  ටණ්ඩනම 

ඉදිරිශේදී ැ්  ද පිමවර ශටො වද  ිරම  නට ටට  න  ැ්   

ටනටනතියි,  මු්  ඇටතිුවටද  නතන.  

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු ට් ්රීුවටනි, ැ රු ඇටතිුවටදට ශේ සාේබ් ධව  ් වද, 

ප් තරම නබද ශ ්  ේ. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතො යි. ශබොශතොට සාවුවතියි. 
 
 

ා ැව ණනයනය ශීඝ්රවය්ද ඉහසළ යාම: වහසේතු 
மர இறக்குமதி துாிதமாக அதிகாித்தல்: காரணம் 
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3. ගු (වවා ය  තුසතා විවේමා්දන මහසත්ි ය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) துஸிதா 

விமஜமான்ன) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

අග්රදටදතයුවටද සාත ජදතිට ප්රතිප් ති, ආර්ක ට ටටුතුව,  නවත 

පදිංචි ිරීමේ තද පු රු් ථදප , පුවරු පාද්  සාංවර්ධ  සාත 

ශමෞව  ටටුතුව අටදතයුවටදශැ්  ඇූ  ප්ර ව ම - (2)  
 

(අ) (i) ශ්රී නංටදශේ වදර්ෂිට  නව භ්දවිතම ශටොපටණ ; 

 (ii) නශසා   ේ, නට  නව අව යතදවම සාපුරද ැනු නබ  
ආටදරම ටවශර් ; 

 ම්   නුවටද ශටට සාභ්දවට  ් ව් ශ්    

(ආ) (i) ශ්රී නංටදවට  නව ආ ම ම ටර  බව  ් ශ්  ; 

 (ii) නශසා   ේ, වර්ෂ 2014 සිට 2016  ්වවද ටදනම ුවා 
ආ ම ම ටර ඇති ඉරූ  නව  ප්රටදණම සාත 
ඒවදශේ වයට දටට න්ව න්ව වර්ෂම අනුව 
ශටොපටණ ; 

 (iii) ඉතත සා ත්  වර්ෂ ුව  ඇුවාතදී ැෘතභ්දණ්ඩ 
ව ශම්  ශටරටට ආ ම ම ටර  න   නව 
භ්දණ්ඩවන වයට දටට ශටොපටණ ; 

 (iv) නට වර්ෂ ුව  ුවාදී ආ ම ම ටර  න   නව 
සා තද වනම ීම ඇති මුළු මු න ශටොපටණ ; 

 (v) පසු ගිම ටදනශේදී  නව ආ ම ම ශීඝ්ර ව ශම්  
ඉතා මදටට ශත ුව ටවශර් ; 

 (vi) ශටරටට  නව ආ ම ම ිරීමශේදී වනම ව  වි දන 
විශශ  විනිටම ප්රටදණම අවට ටර ැනීමටට ශැ  
ඇති පිමවර ටවශර් ; 

 ම්  ්  නුවටද ශටට සාභ්දවට  ් ව් ශ්    

(ඇ) ශ ොනශසා   ේ, ඒ ට්    

2565 2566 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශේ් ුවව 

 

பிரதம அகமச்சரும் மதசிய தகாள்கககள், தபாருளாதார 

அலுவல்கள், மீள்குடிமயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு 

மாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்ச 

ருமானவகரக் மகட்டவினா:  

( அ) (i )  இலங்ககயின் வருடாந்த தவட்டுமரங்களின் 

பாவகன எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i i )  ஆதமனில், மமற்படி தவட்டுமரத் மதகவகள் 

எவ்வாறு பூர்த்தி தசய்யப்படுகின்றன என்ப 

கதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) (i)  இலங்ககக்கு தவட்டுமரங்கள் இறக்குமதி 

தசய்யப்படுகின்றததன்பகத அறிவாரா என்ப 

கதயும்; 

 ( ii)  ஆதமனில், 2014 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2016 

ஆம் ஆண்டு வகர இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 

தவட்டுமரங்களின் அளவும் அவற்றின் தபறுமதி 

யும் ஒவ்தவாரு வருடத்துக்ககமய எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 ( iii)  மமற்குறிப்பிட்ட மூன்றாண்டுகளில் தளபாடங் 

களாக இலங்ககக்கு இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 

மரத்திலான தபாருட்களின் தபறுமதி எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 ( iv)  மமற்படி மூன்றாண்டுகளில் இறக்குமதி தசய்யப் 

பட்ட தவட்டுமரங்களுக்கு தசலவிடப்பட்ட முழுத் 

ததாகக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( v)  கடந்த காலங்களில் தவட்டுமரங்களின்                   

இறக்குமதி துாிதமாக அதிகாித்தகமக்கான 

காரணங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 ( vi)  இலங்ககக்கு தவட்டுமரங்களின் இறக்குமதிக்கு 

தசலவாகும் தபரும் ததாகக அந்நிய தசல 

வாணியின் அளகவ குகறப்பதற்கு மமற்தகாள் 

ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development and 
Youth Affairs:  

 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the annual usage of timber in Sri Lanka; and 

 (ii) if so, how that timber requirement is met? 
 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that timber is 
imported to Sri Lanka; 

 (ii) if so, of the quantity of sawn timber 
imported within the period from 2014 to 
2016 and the value of such timber for each 
year; 

 (iii) the value of timber products imported to 
this country as furniture within the aforesaid 
three years; 

 (iv) the total amount spent on timber imported 
within those three years; 

 (v) the reasons for the rapid increase in 
importing timber in the recent past; and 

 (vi) the steps that will be taken to minimize the 
huge amount of foreign exchange spent on 
importing timber to this country? 

(c) If not, why? 

 

ගු අජිත් මා්දනප්වපුම මහසතා (මහසවැලි ්සවර්ධාන හසා 

පරි්ර රාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும - மகாவலி அபிவிருத்தி 

மற்றும் சுற்றாடல் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, අග්රදටදතයුවටද සාත ජදතිට ප්රතිප් ති, 

ආර්ක ට ටටුතුව,  නවත පදිංචි ිරීමේ තද පු රු් ථදප , පුවරු 

පාද්  සාංවර්ධ  සාත ශමෞව  ටටුතුව අටදතයුවටද ශවනුශව්  ටද 

නට ප්ර ව මට පිිගුවර නබද ශ  වද. 
 

(අ) (i) රදජය  නව සාංසාවථදව විසි්  වදර්තද ටර ඇති පරිදි ශ්රී 
නංටදශේ වදර්ෂිට  නව භ්දවිතම ඝ මීය ටර න්වෂ 
16්ව පටණ ශේ. 

 (ii) නට  නව අව යතදවම සාපුරද ැනු නබ  ආටදරම 
පතත පරිදි ශේ. 

  රබර් වැද ටඟි්  17% 

  ශපොල් වැදව ටඟි්  15% 

  ව  සාංර්වෂණ ශ පදර්තශේ් ුවශේ ව වැද 
ටඟි්   08% 

  වුව සාටදැේවලි්  07% 

  ශැවුව ටඟි්  40% 

  ආ මනිට  නව 10% 

  අශ ්ව විවිධ විධිවලි්  03% 

  ඒ විධිමට තටයි ශේ  නව ඝ මීය ටර න්වෂ 16 
වදර්ෂිටව නබද ැ් ශ් . 

 (ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) වර්ෂ 2014 සිට 2016  ්වවද ටදනම ුවා ආ ම ම 
ටර ඇති ඉරූ  නව ප්රටදණම සාත ඒවදශේ වයට දටට 
න්ව න්ව වර්ෂම අනුව පතත පරිදි ශේ. 

  

 
 

 (iii)   ඉතත සා ත්  වර්ෂ ුව  ඇුවාතදී ැෘතභ්දණ්ඩ 
ව ශම්  ශටරටට ආ ම ම ටර  න   නව 
භ්දණ්ඩවන වයට දටට පතත  න්වශේ.  

වර්ෂම ආ ම ම ටා  නව (CIF) 

  ප්රටදණම (Kg) වයට දටට (Rs.) 

2014   68,329,928  5,360,293,544 

2015   80,951,433  6,178,499,563 

2016 116,059,218  9,074,379,480 

නටුවව 265,340,579 20,613,172,587 

2567 2568 

[ැරු  (වව ය) ුවසිතද විශේටද්   ටත් ිවම ] 



2019 ටදර්ුව 28 

 
 

 (iv)   ඉතත සා ත්  වර්ෂ ුව  ුවාදී ආ ම ම ටර  න  
 නව සා තද වනම ීම ඇති මුළු මු න රුපිමල් 
20,613,172,587.00 

 (v)   පසුගිම ටදනශේ දී  නව ආ ම ම ශීඝ්ර ව ශම්  
ඉතා මදට ශටශරිම පතත ශත ුව සාදධට බනපද 
ඇත. 

  ව  සාංර්වෂණ ශ පදර්තශේ් ුවව විසි්  නි තසාව 
ටර  න  වදක ජ ව වැද ප්රටදණම අඩුීමට සාත 
ශ් ්වට ව වැදවන අසාවවන්   ප්රටදණව්  අුතරි්  
ශ ොනනබීට. 

  සාවවභ්දවිට ව ද් තර, සාංර්වෂණ අව යතද සා තද 
ටාට දටරණම. 

  රදජය තද ශපෞශැලිට නිවදසා ඉදිිරීමේ වයදපෘති 
බහුන ීමට. 

  

 (vi) ශටරටට  නව ආ ම ම ිරීමශේ දී වනම ව  වි දන 
විශශ  විනිටම ප්රටදණම අවට ටර ැනීමටට පතත 
පිමවර අනුැට ම ටරනු නනශබ්. 

  * ශශශීම ව  වැද ප්රටදණම වනඩි ිරීමට.  

  *  නව ශවනුවට ශව ්  ආශශ ට තඳු් වද දීට.  

  * ඉරූ  නව සා තද 5%ට බශ ්ව අම ිරීමට (ඉරූ 
 නව ආ ම ම ිරීමශේදී). 

  * රදජය  නව සාංසාවථදව විසි්   නව ටල්පව් වද 
ැනීමට තද නිවනරැදි  නව භ්දවිත ිරීමට සා තද 
ආ ර්  වනඩසාටත්  ක්රිමද් ටට ිරීමට.  

  * ශ්රී නංටදවට Lesser Known Timber 
( නනුව් භ්දවශම්  අඩු  නව) වර්ැ තඳු් වද 
දීටට ටටුතුව ටර වද. 

(ඇ) පන  ශ ො ඟී. 
 

ගු (වවා ය  තුසතා විවේමා්දන මහසත්ි ය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி)(திருமதி) துஸிதா 

விமஜமான்ன) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට රදජය අටදතයුවටදශැ්  අුවරු 

ප්ර ව  ශ ට්ව ඇසීටට තිශබ වද. ටශේ පාමුව  අුවරු ප්ර ව ම 

ශටමයි. 

ටත්  ආ් ශ ෝන ද් ටට ත් ් වමටට ුවඩු දී තිශබ  
විල්ප් ුවව සාත සිංතරදජ ව ද් තර ැන  අ  ටථද ටර වද. ශේ 
ව ද් තරවලි්  ටනපූ  නව්  ශේ විධිමට රජමට ඇවිල්නද 
තිශබ වද   

 

ගු අජිත් මා්දනප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, ශේ දි වන විල්ප් ුවව ිරමනද 

ආ් ශ ෝන මට න්ව ශවනද තිශබ් ශ් , ට්  දරට දිසාවත්රි්වටශේ, 
මුසාලි ිරම  ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාශේ 2013දී නබද දු්  

වර්ෂම ආ ම ම ටා ැෘත භ්දණ්ඩ 

වයට දටට (CIF)-Rs. 

2014 1,974,887,374 

2015 2,220,913,595 

2016 4,052,216,260 

නටුවව 8,248,017,229 

අ්වටර 19,000ටට ආසා්   ප්රටදණමට  නව ටනීමට. න ද වුණු 
සිශධිම තටයි ශේ ප්ර ව මට ුවඩු දීනද තිශබ් ශ් .  මු් , විැණ  
වදර්තදශේ සා ත්  ශව වද, ඒ ටදනශේ ටනපූ  නව,  නව සාංසාවථදවට 
ආශේ  නතන, ශබොශතොට සුළු ප්රති තම්ව තටයි  නව සාංසාවථදවට 
ආශේ ිරමනද. ැරු ට් ්රීුවිවම ිරේවද වදශේ ඒ අක්රිවටතද සිදු 
ශවනද තිශබ වද.  

ැරු ටථද දමටුවටනි, ශටවනනි ආටදරමටට ආ් ශ ෝන මට 

න්ව වුණ් , වර්තටද ශේ  නව ටනශප් ශ්   නතන. ශබොරු 

ටථදව්ව තටයි ශටශතට ප්රචදරම වුශණ්.  න්  ජ තදව ඇ් ත 

 න ශැ  ඇති ිරමනද ටට ිමත වද.  

ශශ පදන  වේට් ්රණම්ව ශතෝ ජදතිවදදී වේට් ්රණම්ව 

අවුසාවසාද ශශ පදන  බන ශපොරමටට අව ය පසු බිට ත ද ැ්   

තටයි, ශේ විල්ප් ුව ව ම වි ද  ටර වදම ිරමනද ටථදව්ව 

නිර්ටදණම ටශා .  මු්  වර්තටද ම ව ශටොට ඒ ශශවල් සිශධ 

ශව් ශ්   නතන. තනබනයි, ැරු ට් ්රීුවිවම ප්රටද  ටාද වදශේ 

2013-2014 ටදනශේදී ට්  දරට දිසාවත්රි්වටශේ විතර්ව අ්වටර 

 ව තසාව ැණ ්ව ටපද තිශබ වද. න ද නශතට ටපනද තිශබ වද. 

විැණ  වදර්තදව පීම්වෂද බනදෙවදට, න ද රදජය  නව සාංසාවථදවට 

නනබී තිශබ් ශ්  ඒ ටපපු ප්රටදණම ශ ොශවයි, ශබොශතොට සුළු 

ප්රති තම්ව. අනි්ව ඒවද අක්රිවට ශනසා ශව ්  ශව ්  තන් වනට 

ගිිම්  තිශබ වද. තනබනයි රශට්  නව අව යතදව දිතද බනදෙශවෝ , 

රජමට පදඩු වුණ් , ශතොරටේ ටරනද ගිම  නව යටට්  රටට තටයි 

ගිිම්  තිශබ් ශ් . ශසාොච්චේ ප්රටදණම්ව තටයි රදජය  නව 

සාංසාවථදවට නනබී තිශබ් ශ් . 

 

ගු (වවා ය  තුසතා විවේමා්දන මහසත්ි ය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி)(திருமதி) துஸிதா 

விமஜமான்ன) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටශේ ශ ව  අුවරු ප්ර ව ම ශටමයි.  

ැරු රදජය අටදතයුවටනි, ශැවුව වැදශව්  සිමමට 40ට  නව 

අව යතදව ඉෂවට ටර ැ්  වදම ිරමනද ඔබුවටද පිිගුවරු 

ව ශම්  ිරේවද. අශප් ප්රශශ වන, විශ  ෂශම් ට ටද ජීව්  ව  

ප්රශශ ශේ  නවවලි්  නිිව භ්දණ්ඩ නිෂවපද  ම ටර  

ටර්ටද් ත දනද තිශබ වද. ැරු ටථද දමටුවටනි, ශටිමදී ටද 

 ිර  ැනටදෙව්ව තටයි, ඒ  නව බිට ශතළීශේදී ැශසා  වමසාව්  

බන් ශ්   නති නට. සාටතර විට ඇඟිලි පුරු්ව තරේ ැසාව පවද 

ටප වද.  නව භ්දණ්ඩ නිෂවපද  ම ටර  ආමත  ඒවද ිවනදී 

ැ්  වද. ඒ නිසාද ැසාව බිට ශතළීට සා තද ැසාවවන වමසා සාේබ් ධව 

ශටො  මේ ආටදරමට ශතෝ පදන ම්ව, ප්රිවතිම්ව ඇති ටර්   

බනරි   

 

ගු අජිත් මා්දනප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, ැරු ට් ්රීුවිවම ප්රටද  ටර  ශශ 

ඉතද නිවනරැදියි; සාතයයි. ඒ ැන  ප්ර ව ම්ව තිශබ වද. මේ වනඩ 

පිිගශවා්ව නිර්ටදණම ිරීමට සා තද රදජය  නව සාංසාවථදව ශේ 

ව ශටොට ටටුතුව ටරිව්  පවති වද. ශපොඩි පනාම්ව වුණ්  

ශ් ්වට ිරමනද විවේණ වද. 

ඒ ශ් ්වට  නවශේ තිශබ  ගුණද් ටට භ්දවම න්  ්  

ඉසාවශසාල්නද, "ශ් ්වට" ිරමනද විවේණ වද. සාටතර ශවනදවට 

ශටොසාව ැත අරශැ  ශටොසාව  නවශේ තිශබ  ගුණද් ටට භ්දවම  

න්  ්  ඉසාවශසාල්නද, "ශටොසාව" ිරමනද විවේණ වද. ැරු 

ට් ්රීුවිවම ිරම  ටදරණම තරි. අපි ඒ සාේබ් ධශම්  වනඩ 

ටටුතුව ටර වද. ඒ වදශේට ඒ සා තද ව  තව්  වනඩ පිිගශවා්ව 

තිශබ වද. 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

 න් , අපි පිට රයට්  ශටේපසාව ශේ වද, ශව  ශව   ේ 

තිශබ  ලී වර්ැ ශේ වද.  මු්  ඒවද ඒ රටවන තිශබ  වයට ද ලී 

ශ ොශවයි. පිට රයට්  ශේ  ලීම ශතො යි ිරමනද ිමතනද අපි පදවිච්චි 

ටර වද.  මු්  ඒවදශේ ප්රිවතිම ැන  බන් ශ්   නතන. අපට ඊට 

වඩද පතසුශව්  නංටදශේ වයට දටට්ව  නතනයි ිරම  ලී අව ය 

විධිමට ප ේ ටරනද - treat ටරනද- ැ් තදට පිට රයට්  ශේ  අපි 

 ේ  ් ශ්   නති, ශබොරු  ේවලි්  න , ත් ් වම්ව  නති, පිට 

රට ිරම  පිගමටට අපි ැ්  ද ලීවනට වඩද ශතො යි. ශේ අම 

වනශේ ටදරට සාභ්ද විවද ම ම  අවසාවථදශේදී ැරු මු ල් 

ඇටතිුවටදට ටට ශමෝජ ද ටර වද, ඒ ලී ප ේ ිරීමශේ ටනෂි්   නව 

ටර්ටද් ත දනදවනට, ලී ටඩුවනට දීනද ලී ප ේ ිරීමශේ ්වශෂ ්රම 

වනඩි දිුතණු ටර්   ිරමනද. සාටතර ශවනදවට රබර් ලී ප ේ ටරනද 

ශතො  ලී ිරමනද පිට රයට්  න වද. අශප් ිවනිසාවසු පිට රයට්  

න ශටොට, ඒට ශතො යි ිරමනද ැ්  වද. ැරු ඉරද්  වික්රටර්   

රදජය ඇටතිුවටද්  ැරු සාභ්දව ුවා සියට වද. "න් ටර්ප්රයිසාව              

ශ්රී නංටද" වනඩසාටත  මටශ්  ලී ශටෝල්වනට,  නව 

ටර්ටද් ත දනදවනට සාදටද ය ලීම්ව ගුණද් ටට භ්දවමට ශැ  

ම්   පුළුව්  ටනෂි්  නබද ැ්   ප වු ටර්  ට පුළුව් . අපි ඒ 

ටනෂි්  අරැ් ශතෝ  රශට් ප්ර ව මට ප් තරම්ව විධිමට, ඕ ෑට 

ලීම්ව ශටොසාව, ශ් ්වට, බුරුත ටට්ටටට ප ේ ටරනද ත ්   

පුළුව් ටට නනශබ වද.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ව  අංට 4 - 551/'19 - (1), ැරු නසාව. ශ්රීතර්  ට් ්රීුවටද -  
[සාභ්ද ැර්භ්ම ුවා  නත.] 

 

ගු එ ප්. සී.  මුතුකුමාරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, රශට් අැටනතිවරමද ව ශම් - 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ට් ්රීුවටද, ටට ඔබුවටදට න ද්  ශේ ටදරණම පනතනදිලි 

ටරනද දු්  ද. අපි ප්වෂ  දමටයි් ශේ රැසාවීමශේදී නට ් වමටට 

ආවද. ප්ර ව වලි්  පිට ටදරණදවනට ඉඩ ශ ්  ට බනතන. ටට ඒ 

සා තද ඉඩ ශ ්   බනතන. ටට ඔබුවටදට ිරමනද දු්  ද. 

ටරුණදටරනද ශව ට ටථද ටර්  . 

ප්ර ව  අංට 5 -566/'19- (1), ැරු ුවෂදර ඉඳුනිල් අටරශසා   

ටතතද. [සාභ්ද ැර්භ්ම ුවා  නත.] 
 

ශ්රී ලසකා ණුුම් හසා විගණන ප්රි ින ්ීක්වණණ 

මණ්ඩලය ශ්්විනමත් ිරීමම : ක්රියාමාර්ග 
இலங்கக கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வு 

நியமங்கள் மமற்பார்கவச் சகபகய வலுவூட்டுதல்: 

நடவடிக்கக 
STRENGTHENING OF SRI LANKA ACCOUNTING AND 

AUDITING STANDARDS MONITORING BOARD: MEASURES 
TAKEN  
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6. ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මු ල් අටදතයුවටදශැ්  ඇූ  ප්ර ව ම - (1)  

(අ) (i) 2016 අමවනම ශමෝජ ද අංට 289ට අනුව, ශ්රී නංටද 
ගිණුේ තද විැණ  ප්රිවති සාමීය ්වෂණ ටණ්ඩනම 
 ්වතිට්  ිරීමට සා තද ැ්  ක්රිමදටදර්ැ ටවශර් ;  

 (ii) 1995 අංට 15  ර  ශ්රී නංටද ගිණුේටරණ තද 
විැණ  ප්රිවති ප ත සාංශ ෝධ ම ිරීමට 
සාේබ් ධශම්  ශේ  ්වවද න දටර ැ්  ප්රැතිම 
ටවශර් ; ඒ පිිගබ  වැකීට පවරද ඇති පුශැනම්  
ටවුරු්  ;  

 (iii) ශ්රී නංටද ගිණුේ තද විැණ  ප්රිවති සාමීය ්වෂණ 
ටණ්ඩනම  ්වතිට්  ිරීමටට 2016  අම වනශම්  
ශව් ටර දු්  රුපිමල් ිවලිම  100 පපශමෝජ ම 
ටරැ්  ආටදරම පනතනදිලි ටර් ශ්  ;  

 ම්   නුවටද ශටට සාභ්දවට  ් ව් ශ ිම ? 

(ආ) ශ ොනශසා   ේ, ඒ ට්  ? 
 

நிதி அகமச்சகரக் மகட்டவினா: 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின் 289 ஆம் இலக்க பிமரரகணயின் 

பிரகாரம் இலங்கக கணக்கீட்டு மற்றும் 

கணக்காய்வு நியமங்கள் மமற்பார்கவச் 

சகபகய வலுவூட்டுவதற்கு மமற்தகாள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்கககள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (ii) 1995 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க இலங்கக 

கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வு நியமங்கள் 

சட்டத்கதத் திருத்துதல் சம்பந்தமாக இற்கற 

வகர அகடயப்பட்டுள்ள முன்மனற்றம் யாததன் 

பகதயும் அது சம்பந்தமான தபாறுப்பு 

வைங்கப்பட்டுள்ளவர்கள் யாவதரன்பகதயும்; 

 (iii )  இலங்கக கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வு 

நியமங்கள் மமற்பார்கவச் சகபகய வலுவூட்டு 

வதற்கு 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவு 

திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா 100 மில்லியகன 

பயன்படுத்திய முகறகய தத ிவுபடுத்துவாரா 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the measures taken to strengthen the Sri 
Lanka Accounting and Auditing Standards 
Monitoring Board as per Budget Proposal 
No.289 of 2016;  

 (ii) the progress achieved up to now with 
respect to amending the Sri Lanka 
Accounting and Auditing Standards Act, 
No. 15 of 1995; of the persons who have 
been assigned the responsibility for that; 
and 

 (iii) whether the manner in which the sum of 
Rs.100 million allocated through the 2016 
Budget for strengthening the Sri Lanka 
Accounting and Auditing Standards 
Monitoring Board was utilized, will be 
explained? 

(b) If not, why? 

2571 2572 

[ැරු   අජි්  ටද්  ප්ශපරුට ටතතද] 
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ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා (මුා ල් රාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ැරු ටථද දමටුවටනි, මු ල් අටදතයුවටද ශවනුශව්  ටද නට 

ප්ර ව මට පිිගුවර ශ  වද. 

 

(අ) (i)  

  ශ්රී නංටද ගිණුේ තද විැණ  ප්රිවති සාමීය ්වෂණ 
ටණ්ඩනශේ නිශමෝජය අධය්වෂ තද්වෂණ 
ත ුවරු 6්ව සාත සාතටදර අධය්වෂ ීමති ත ුවර්ව 
ඇුවළුව ටණ්ඩනශේ අනුටත ශසා වට සාංඛයදව 22 
සිට 33  ්වවද වනඩි ිරීමටට 2018 ටනයි ටදසාශේදී 
ටාට දටරණ ශසා වද ශ පදර්තශේ් ුවශේ 
අනුටනතිම නබද දී ඇත. ඒ අනුව, අනුටත 
ත ුවරුවන පුරප්පදඩු සා තද  වට ශසා වටයි්  
බ වද ැනීමට 2019 වර්ෂශේදී සිදු ිරීමටට ටටුතුව 
ටරනු නනශබ්. 

  ගිණුේ විැණ  ප්රිවති ප ත සාංශ ෝධ ම සා තද 
නිම පදනට ටණ්ඩනම විසි්  අනුටත ටර  න  
ශමෝජ ද ටතද භ්දණ්ඩදැදරම ශවත ඉදිරිප්  ටර 
ඇත. ප ත සාංශ ෝධ ම සා තද අව ය අටදතය 
ටණ්ඩන අනුටනතිම නබද ැනීමටට අටදතයදං ශේ 
ීමති ටටුතුව අං ම විසි්  ටටුතුව ටරනු නනශබ්. 
අටදතය ටණ්ඩන අනුටනතිම නබද ැනීමශට්  පසුව 
ඉදිරි ටටුතුව සා තද ශමෝජිත සාංශ ෝධිත ප ත ීමති 
ශටටුේප්  ශ පදර්තශේ් ුවව ශවත ශමොමු ටරනු 
නනශබ්. 

   ව ශසා වට ටණ්ඩනම ශවනුශව්  ටදර්මදන ඉඩ 
පතසුටේ (ව.අ. 2,232්ව) බදු ප  ට ටත නබදශැ  
ඇත. 

  ශසා වට ටණ්ඩනශේ පුහුණු තද සාංවර්ධ  ටටුතුව 
තඳු දශැ  ඔවු්  ශශශීම තද විශශශීම පුහුණු 
වනඩසාටත් වනට ශමොමු ටර  නදී. ඊට අටතරව 
විශශශීම විශ  ෂඥයි් ශේ සාතදම ඇතිව වනඩමුළු 
ශශශීමව පව් ව  නදී. 

  ශසා වටයි් ශේ සා් නිශේ    ්වෂතද වනඩිදිුතණු 
ිරීමට සා තද British Council ආමත ශේ 
ශශ ටයි්  ටඟි්  පුහුණු වනඩ සාටත්  පව් ව  
නදී. 

  ගිණුේ විැණ  ප්රිවති  නනුව්  ිරීමට සා තද අ දා 
පදර් වවම්  ශවනුශව්  වනඩසාටත්  පව් ව  නදී. 

 (ii) 2019 ටදර්ුව 6වනනි දි  පනවනති අටදතය ටණ්ඩන 

රැසාවීමශේදී 1995 අංට 15  ර  ශ්රී නංටද ගිණුේ තද 

විැණ  ප්රිවති ප ත සාංශ ෝධ ම ිරීමට සා තද 

අනුටනතිම නබද දී ඇත. ශමෝජිත සාංශ ෝධ  

සිදුිරීමට සා තද අ දා ලිපිශල්ඛ  මු ල් 

අටදතයදං ශේ ීමති ටටුතුව ශ පදර්තශේ් ුවව 

විසි්  2019 ටදර්ුව 19 දි නති ලිපිම ටඟි්  ීමති 

ශටටුේප්  ශ පදර්තශේ් ුවව ශවත ශමොමු ටර 

ඇත.  

 (iii) විශ  ෂ ප්රතිපද  ම්ව ශනසා 2016 අම වනම 

ශමෝජ ද ටඟි්  ශ්රී නංටද ගිණුේ ටද විැණ  ප්රිවති 

සාමීය ්වෂණ ටණ්ඩනම  ්වතිට්  ිරීමට සා තද ශව්  

ටර  න  රුපිමල් ිවලිම  100 විම ේ ිරීමටට 

සානනසුේ ටර තිබූ ආටදරම පතත  න්වශේ. 

 

  
 2016 ඔ්වශතෝබර් ටදසාශේදී ඉතත සා ත්  ක්රිමදටදරි 

සානනසුේ සා තද සාටතර ක්රිමදටදරටේ ටණ්ඩනමට පදන ම 

ටා ශ ොතනිර ශත ුව ටත සිදු ශ ොිරීමට නිසාද ශව්  ටර  

න  අරමු ල්වලි්  ඉතිරිම සිමමට 77්ව ඇතිව  බව 

නිීම්වෂණම ිරීමට ශත ුවශව්  නට මු ල් ශැවද 

බ් තරමුල්න ප්රශශ ශම්   දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිමට 

අම්  ඉඩට්ව දිගු ටදලී ව ටල්බදු ක්රටමට නබද ැනීමටට 

ශමෝජිත 

ක්රිමදටදරටේ 

මුලි්  ශව්  

ටර  න  

මු න 

රු.ිවලිම  

සාංශ ෝධිත 

ශව්  ිරීමට 

රුපිමල් 

ිවලිම  

2016.12.31 

දි ට වනම 

ටර  න  

මු න රුපිමල් 

ිවලිම  

ීමති පපශ සාව 

සා තද 

5.0 - - 

ශතොරුවරු 

තද්වෂණ 

ටාට දටර

  පශධතිම 

සානනසුේ 

ිරීමට තද 

ක්රිමද් ටට 

ිරීමට සා තද 

30.0 - - 

ටදර්මදන 

ඉඩපතසුටේ 

වනඩි දිුතණු 

ිරීමට සා තද 

17.0 77.0 2.4 

ශසා වට 

පුහුණු සාත 

සාංවර්ධ , 

බදිමර 

සාටදශනෝචට

යි් ශේ 

ැදසාවුව තද 

පුහුණු ිරීමේ 

27.0 12.71 11.6 

විැණ  

සාමීය ්වෂණ 

වනඩමුළුව 

(විශශශීම 

පපශශ ට 

සාතශම් ) 

9.75 6.0 5.6 

බදුටරණම, 

ත්වශසා රුටර

ණම, 
Derivatives 
& IFRS 

7.525 0.525 0.05 

ගිණුේ තද 

විැණ  

ප්රිවති පිිගබ  

වනඩමුළු 

(විශශශීම 

පපශශ ට 

සාතශම් ) 

4.0 4.0 3.7 

  100.00 100.00 23.4 

2573 2574 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ටණ්ඩනම ීරරණම ටර  නදී. නශත්  නට ශමෝජ දව 

ජදතිට අමවනම ශ පදර්තශේ් ුවශව්  අනුටත ශ ොිරීමට 

ශත ුවශව්  ධදරිතද වර්ධ ම සා තද ශව්  ටර තිබූ රුපිමල් 

ිවලිම  100්  සිමමට 23්ව පටණ්ව වනම ටර  නදී. 

 ශටශසා  වුව , ගිණුේ තද විැණ  ප්රිවති සාමීය ්වෂණ 
ටණ්ඩනම  ්වතිට්  ිරීමට සා තද  ව ටදර්ම ටණ්ඩනම 
බ වද ැනීමට, ශතොරුවරු තද්වෂණ පශධතිම්ව සාටසාව ිරීමට 
සාත ටණ්ඩනශේ විෂම පථම පුළුල් ටර ැනීමටට සාත 
බනද් ටට ක්රිමදපයටපදයට වනඩිදිුතණු ිරීමට සා තද ප ත 
සාංශ ෝධ ම ිරීමට ආදිම තවදුරට්  ශ ොටඩවද සිදු 
ටරශැ  මනු නනශබ්. 

 

(ආ) පන  ශ ො ඟී. 

 

 

ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට ැරු ඇටතිුවටදට සාවුවතිව් ත 

ශව වද, දිගු පිිගුවර්ව නබද දු්  දට. 2016 අම වනම ශමෝජ දව 

අනුව, ශව්  ටා මු ලි්  සිමමට 23යි විම ේ ශවනද තිශබ් ශ් . 

ඉතිරි සිමමට 77 ඉතදට වන ැ්  වූ ශ්රී නංටද ගිණුේ තද විැණ  

ප්රිවති සාමීය ්වෂණ ටණ්ඩනමට දීට සා තද තිශබ  බදධද පිිගබ ව 

තටයි නුවටදශේ පිිගුවශර්  ිරමනවුශණ්. ැරු ටථද දමටුවටනි, 

නම රට්ව ව ශම්  ශතො  ත් ් වම්ව ශ ොශවයි. ටද ැරු මු ල් 

රදජය අටදතයුවටදශේ අවධද මට ප්ර ව ම්ව ශමොමු ටර්   

ටනටනතියි. අ  රශට් ශට් ඩර් පයටපදයටම පිිගබ ව්  වි දන 

අර්බු ම්ව පන   නඟී තිශබ වද. ැරු ටථද දමටුවටනි, ටද 

ප දතරණම්ව ිරම්  ේ. ශටරවනපියටශේ ශටැදශවොට් 300ට 

විදුලි ධදරිතදව්ව නබද ැනීමට සා තද විදුලි බනදැදරම්ව ඉදි ිරීමට 

ශවනුශව්  තනි ශට් ඩරම්ව ටන වද, නිරශ ටට ශව සාව ිවන 

ැණ්  ශ ට්ව මටශ්  ශට් ඩරම දිනූ සාටදැටට් , පනරදුණු 

සාටදැටට්  ිරම  ශ ටටට ශ ්   ිරමද ටනබි ට් ීරරණම්ව 

ශැ  තිශබ වද. නිරශ ටට ශව සාව ිවන ැණ්  ශ ට්ව මටශ් , 

ශට් ඩරම දිනූ චී  සාටදැටට්  ශ  වද; ශට් ඩරම පරද  වූ 

න්ව  වි සාටදැටට්  ශ  වද. ශශ්ර ෂවසදධිටරණමට ම වද, නංසු 

තනබූ අම.     

ශශ්ර ෂවසදධිටරණමට ගිමදට ීමතිපතිුවටද ඇවිල්නද ිරම වද, 

ටනබි ට් ටණ්ඩනම නවනනි ීරරණම්ව අරශැ   නතන ිරමනද. 

ටනබි ට් ටණ්ඩනම නට ීරරණම්ව ැ්  වද, ීමතිපතිුවටද තව 

ීරරණම්ව ැ්  වද. ශේ අනුව, අධිටරණම ුත්වතිම පසි න් ශ්  

ශටොශතොට ? ඒ අතර අපට විදුලිම ටනශප වද.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ පිිගබ ව රදජය ඇටතිුවටද විශ  ෂශම්  අවධද ම ශමොමු 

ටර්  . 

 
 

ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ශේ ප්ර ව ම තිශබ් ශ්  ශ්රී නංටද 

ගිණුේ තද විැණ  ප්රිවති සාමීය ්වෂණ ටණ්ඩනම පිිගබ වයි. 

ටනබි ට් ටණ්ඩනම ශ ොශම්ව ශ ොශම්ව ීරරණ ැ්   පුළුව් . 

නට නට ශමෝජ ද ටනබි ට් ටණ්ඩනමට න වද. ඒ න  තනට 

ශමෝජ දව්වට ටනබි ට් ටණ්ඩනම අනුටත ටර් ශ්   නතන. මේ 

ශමෝජ දව්ව සාේබ් ධශම්  අපනතනදිලිතදව්ව තිශබ  ශටොට ඒට 

ීමතිපති ශ පදර්තශේ් ුවවට ශමොමු ටර වද. ීමතිපති 

ශ පදර්තශේ් ුවව පපශ සාව ශ  වද, ඒට ටා ුතුව    නශ  ිරමනද. 

 මු් , ශේ සාමීය ්වෂණ ටණ්ඩනශේ වනඩ ඊට වඩද හු ්ව පුළුල්. 

ශටතනනි්  ටර් ශ්  ඒ ආමත වන විැණ  ටටුතුව 

සාේබ් ධශම්  නනබුණු වදර්තද විැණ ම ිරීමට. ඒ වදශේට, 

විැණ  ආමත  විැණ ම ිරීමට්  ශේ ආමත ශම්  ටර වද. 

බ් දුන ගුණවර්ධ  ට් ්රීුවටද ිරම වද වදශේ මේ ිරසි ශ ම්ව 

ශතොමද බන්   තිශබ වද  ේ, විශ  ෂශම් ට ඒට ශව ට 

ශතොමද බන්   පුළුව් .  

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතො යි, ඒ ැන  අවධද ම ශමොමු ටර්  .  

 
ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටශේ ශ ශවනි අුවරු ප්ර ව ම. නුවටද 

නශතට ිරේවදට රට්ව ව ශම්  අ  අපි ප්ර ව මටට මුහුණ දී 

තිශබ වද. අශප් ජිීමවද තද දපති රට් , තමු දව්  පදවද දු්  ද 

ිරමනද රශට් ජ දධිපතිුවටද ඊශේ ප්රසිශධිශේ ප්රටද ම්ව ටාද. 

නතශටොට රට්ව පදවද දු්  දට- 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒට ශේ ප්ර ව මට අ දා  නතන ශ් ? 

 
ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔබුවට් නද අතර ිරසිට නට තදව්ව  නතන ශ් . 

තමු්  ද් ශසා නදට නශතට රට්ව පදවද ශ ්   අයිතිම්ව  නතන 

ශ් . 
 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is an outside matter. We will go ahead with the 
Business.  

ප්ර ව  අංට 7-693/'19-(1), ැරු ප ම ප්රභ්ද්  ැේට් පින 

ටනතිුවටද. - [සාභ්ද ැර්භ්ම ුවා  නත.] 

ප්ර ව  අංට  8-762/'19-(1), ැරු සුසා් ත පුංචිනිනශේ 

ටනතිුවටද. - [සාභ්ද ැර්භ්ම ුවා  නත.] 

ශ ව  වටම. 

ප්ර ව  අංට 4 - 551/'19 - (1), ැරු නසාව. ශ්රීතර්  ටතතද, විදුලි 

සාංශශ , විශශ  රැිරමද සාත ක්රීඩද අටදතයුවටදශැ්  ඇසීටට. 

නට ප්ර ව ම ටවුරු ශතෝ ැරු ට් ්රීවරශම්ව අසා වද ? 

ප්ර ව  අංට 5 - 566/'19 - (1), ැරු ුවෂදර ඉඳුනිල් අටරශසා   

ටතතද. 
 
 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ැරු ුවෂදර ඉඳුනිල් අටරශසා   

ට් ්රීුවටද ශවනුශව්  ටද නට ප්ර ව ම අත වද. 

2575 2576 

[ැරු  ඉරද්  වික්රටර්    ටතතද] 
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ගු වේ.සී. අලවතුවල මහසතා (අභය්දතර හසා ප්වවශශ් 

ක යුතු ්හස පළාත් ්භා හසා පළාත් පාලන රාජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மஜ. சீ. அலவத்துவல - உள்ளக, உள்நாட்ட 

லுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs, Provincial Councils and Local 
Government) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත 

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයුවටද ශවනුශව්  ටද නට 

ප්ර ව මට පිිගුවර දීට සා තද සාති ශ ටට ටදනම්ව ඉල්නද සියට වද. 
 
ප්රශ්පනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ව  අංට 7 - 693/'19 - (1), ැරු ප ම ප්රභ්ද්  ැේට් පින 

ටතතද. 
 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ැරු ප ම ප්රභ්ද්  ැේට් පින 

ට් ්රීුවටද ශවනුශව්  ටද නට ප්ර ව ම අත වද. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, අග්රදටදතයුවටද සාත ජදතිට ප්රතිප් ති, 

ආර්ක ට ටටුතුව,  නවත පදිංචි ිරීමේ තද පු රු් ථදප , පුවරු 

පාද්  සාංවර්ධ  සාත ශමෞව  ටටුතුව අටදතයුවටද ශවනුශව්  ටද 

නට ප්ර ව මට පිිගුවර දීට සා තද ටදසාමට ටදනම්ව ඉල්නද සියට වද. 

      
ප්රශ්පනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ව  අංට 8 - 762/'19 - (1), ැරු සුසා් ත පුංචිනිනශේ ටතතද. 

 
ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ැරු සුසා් ත පුංචිනිනශේ ට් ්රීුවටද 

ශවනුශව්  ටද නට ප්ර ව ම අත වද. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, නිවදසා, ඉදිිරීමේ සාත සාංසාවටෘතිට 

ටටුතුව අටදතයුවටද ශවනුශව්  ටද නට ප්ර ව මට පිිගුවර දීට 

සා තද සාති ශ ටට ටදනම්ව ඉල්නද සියට වද.  

    
ප්රශ්පනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ  மற்தறாரு  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටදරට සාභ්ද අවසාවථදව. ඊට ප්රථටශම්  නිශමෝජය ටදරට 

සාභ්දපතිුවටද මූනදසා මට පනිවශණ වද ඇති.  
 
අනතුුව ගු කථානායකතුමා මූලා්නවය්ද ඉවත් වූවය්ද, 

නිවයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා [ගු ව්ල්වම් අවඩ්වකලනාා ්ද  

මහසතා] මුලා්නාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்]  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

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

 
 

වි්ර්ජන පනත් වකටුම්පත, 2019 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2019 

APPROPRIATION BILL, 2019 

 
ටදරට සාභ්දශේදී තවදුරට්  සානටද බන  නදි.-  

[ප්රැතිම: ටදර්ුව 27] 

[ැරු නිශමෝජය ටදරට සාභ්දපතිුවටද මූනදසා දරූ  විම.] 
 

குழுவில் மமலும் ஆராயப்தபற்றது.- [மதர்ச்சி: மார்ச் 27] 

[குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee.- [Progress:  27th March] 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
155 වන ශීර්ණය.- අභය්දතර හසා ප්වවශශ් ක යුතු ්හස පළාත් 

්භා හසා පළාත් පාලන අමාතයවරයා 
 

01ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - පු රදවර්ත  විම ට, 

රු. 9,332,200,000 

 
தகலப்பு 155.- உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் 

மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 9,332,200,000 

 
HEAD 155.- MINISTER OF INTERNAL AND HOME AFFAIRS 
AND PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL GOVERNMENT  

 
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 9,332,200,000 

 
162 වන ශීර්ණය.- මහසානගර හසා බ ප්නාිමර ්සවර්ධාන 

අමාතයවරයා 
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - පු රදවර්ත  විම ට, 
රු. 737,000,000 

 
தகலப்பு 162.-   மாநகர மற்றும் மமற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 737,000,000 

2577 2578 



පදර්ලිශේ් ුවව 

HEAD 162.-MINISTER OF MEGAPOLIS AND WESTERN 
DEVELOPMENT  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 737,000,000 
 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு - தசலவுத் தகலப்புக்களின் இலக் 

கங்கள் 155,  226,  227,  254,  255 முதல் 279, 312 முதல் 319 

மற்றும் 321. 

மாநகர மற்றும் மமற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சு - தசலவுத் 

தகலப்புக்களின் இலக்கங்கள் 162 மற்றும் 311.   

The Hon. Dullas Alahapperuma to move the cut.  

 

[පූ.භ්ද. 10.04] 
 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, "2019 විසාර්ජ  ප ්  

ශටටුේපශතිම ටදරට සාභ්ද අවසාවථදශේ අ  දි  විවද මට ැනශ   

අටදතයදං  තද ඒවද මටශ්  ඇති අශ ්ව ශ පදර්ත ශේ් ුව තද 

ආමත වනට අ දා අංට 155, 226, 227, 254, 255 සිට 279 

 ්වවද  , 312 සිට 319  ්වවද , 321, 162 සාත 311  ර  වනම 

ශීර්ෂම් ශැ්  සාේප්ර දමදනුූලනව න්ව න්ව වනඩසාටතශ ිම සිමදෙට 

පු රදවර්ත  විම ේ තද මූනධ  විම ේ රුපිමල් 10ිර්  ටපද 

තනරිම ුතුවම"යි ටට ශමෝජ ද ටරිව." 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ැරු පදසලී චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටද ශපෞශැලිටව ටශේ අති ම ිව්රශම්ව. ැරු වජිර 

අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටද්  නවනනිට වන ැ්  ිව්රශම්ව. 

නුවට් නදශේ අටදතයදං  පිිගබ ව සාදටච්ඡද ටර  අ   වශසා  ටට 

ශේ විවද මට නටුව ශව් ශ්  ඉතදට සාුවටිර් . ටට පාමුශව් ට 

ැරු ඇටතිවරු්  ශ ශපොාට් , ඔවු් ශේ අටදතයදං වන ටටුතුව 

ටර  නිශමෝජය, රදජය ඇටතිවරු් ට් , අ දා නිනධද රි් ට්  

අශප් සුබ පනුවේ ඉදිරිප්  ටර වද, ඉතදට ශැෞරව සාේප්රුත්වතව.  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, අ  අපි ශේ විවද ම ආරේභ් 

ටර් ශ්  අශප් රශට් ඉතිතදසාශේ පාමුවනනි වතදවට දි  

නිමටම්ව  නතිව පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම ටල්  ටද තිශබ  

අවසාවථදව්ව නට පන් තිර්  තිබිමදීයි. අශ ්ව පන් ශත්  අශප් 

රශට් ඉතිතදසාශේ පාමුවනනි වතදවට ග්රදට නිනධදරි්  තට් ශේ 

ශසා වද අයිතිවදසිටේ ශවනුශව්   නවන් ත පශශඝෝෂණමටට නටුව 

ශවනද තිශබ  ශටොශතොතටයි. ශේ ශටොශතොශ් ්  පදර්ලිශේ් ුවවට 

න  ටදර්ැම පශශඝෝෂටයි් ශැ්  පිීම ඉතිීම තිශබ වද. ශේවද අපි 

ඉතිතදසාශේ  නටපු  නති ශශවල්. ටට නනබී තිශබ  වි දඩි 17ට 

වදශේ ශටයට ටදනමටදී  ශේ අටදතයදං වනට අ දා  සිමදෙ ටදරණද 

ැන  ටථද ටර්   බනතන.  ඒ නිසාද විශ  ෂශම් ට අභ්ය් තර තද 

සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම 

පිිගබ ව ටථද ටර්  යි ටට බනදශපොශරෝ ුව ව් ශ් . ටශේ ිව්ර 

ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටද්  ශේ ශවනදශේ සාභ්දවට න වද. 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, පාමුවනනි වතදවට ග්රදට 

නිනධදරි්  තට් ශේ වෘ් ීරම අයිතිවදසිටේ ශවනුශව්  ටත පදරට 

බනතනනද තිශබ වද. ටට පාමුශව් ට ශේ සාභ්දවට ටත්ව ටර්   

ටනටනතියි,  අශප් රශට් ඉතදට වන ැ්  සාේභ්දවීමම වෘ් තිමට, ඒ 

වදශේට අතයව ය රදජටදරිමට නිරත ඒ ග්රදට නිනධදරි් ශේ 

ැනටදෙව පිිගබ ව අපි නිල්, ශටොා, රුව ටණ්ණදඩිවලි්  බන් ශ්  

 නතිව  ටනදිත් ව බනද ශටශතට ප්ර ව ම්ව තිශබ වද ,  නශ  

ිරම  නට විග්රත ටර ැනීමට අ   වශසා  අශප් නට වැකීට්ව බවට 

ප්  ශව වදයි  ිරම  ටදරණම.  

 න්  ග්රදට නිනධදරි  ටත් වරු ිරම් ශ්  ශටොට්ව ? 

නුවට් නද ිරම් ශ් , "ශසා වද වයවසාවථදව්ව අපට ත නද ශ ්  . 
අශප් තිශබ  වනටුප් විෂටතදව ඉව්  ටර ශ ්  . ඒ වදශේට දීට ද 
පිිගබ ව ප්ර ව ම්ව තිශබ වද, ඒට විසා ද ශ ්  " ිරමනදයි.  
ශට්   ශේ ආටදරශම්  තට් ශේ වෘ් ීරම ැනටදෙ, වනටුප් ආශ්රිත 
ැනටදෙ  ඉදිරිප්  ිරීමට්ව තටයි නුවට් නද ටර් ශ් .  න්  අශප් 
ැරු ඇටතිුවටද ිරම් ශ්  ශටොට්ව ?  "ග්රදට නිනධදරි්  
ිරම් ශ්  සාදට නිනධදරි් ට. පශශඝෝෂණ ටර්   නුවට් නදට 
අයිතිම්ව  නතන" ිරමනයි නුවටද ිරම් ශ් .  ශේට තටයි ශේ 
සාභ්දශේ ටුව වුණු ප්රධද  තර්ටම බවට ප්  වුශණ්.  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ග්රදට නිනධදරි් ට ශශ පදන  
අයිතිවදසිටේ  නතනම ිරමමු. නශතට වුණදට, ඔවු් ට වෘ් ීරම 
අයිතිවදසිටට  නශ ? ග්රදට නිනධදරි් , සාදට නිනධදරි්  බවට ප්  
ීමශට් , ඔවු් ශේ වෘ් ීරම අයිතිවදසිටේ මුළුටනි් ට අයි්  ශවනද 
තිශබ වද ? ඇ් තටට ශේ සාභ්දව බන්   ඕ ෑ, ශටශතට 
ප්ර ව ම්ව තිශබ වද  ිරමදයි. ග්රදට නිනධදරි් ට ප්ර ව ම්ව 
තිශබ වද , ප්ර ව ම්ව තිශබ වද  ේ, ඒ ැන  පශශඝෝෂණ 
ටදර්ැශම්  ටටුතුව ටර්   ඔවු් ට අයිතිම්ව තිශබ වද  ිරම  
ටදරණම තටයි පාමුශව් ට අපි අ   වශසා  ශසාොමද බන්   ඕ ෑ.  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ආමත  සාංග්රතශේ  31.3.3ිම 
ශේ ැන  සා ත්  ව් ශ්  ශටොශතොට ?  "....නශත්  රජශේ 

නිනධරම් ශේ පිිගැ්  මේිරසි සාංැටමටට අම්  වූ රජශේ 
නිනධරශමවේට ශශ පදන  අයිතිවදසිටේ භු්විර විඳීටට ිමිවටේ 

ඇත්   නත් , නට සාංැටශේ සාදටදජිටම් ශේ වනටුපට ශතෝ ශසා වද 
ශටෝ ශශසිවනට ශතෝ බනපද ,  ආණ්ඩුශේ ඕ ෑට ප්රතිප් තිමටට 

ශතෝ ීරරණමටට විරුශධ් වම ප්රටද  ිරීමටට ශතෝ  ඒවද 
විශේච ම ිරීමටට ශතෝ පුළුව ."  ිරමද  තටයි නිම සා ත්  

ව් ශ් .  ආමත  සාංග්රතශේ 31වනනි පරිච්ශද ම අනුව නම 

ශබොශතොට පනතනදිලියි. ඒ නිසාද ශපොලිසාව නිනධදරිමදට, තමු ද 
නිනධදරිමදට, බ් ධ දැදර නිනධදරිමදට ඒට ටර්   බනතනම 

ිරමද අපට පිිගැ්   ශව වද. ශපොලිසාව නිනධදරිමද ැ් ශතෝ , 

ශපොලිසාව ආඥද ප ති්  තටයි ඔහුශේ සාදට නිනධදරි භූිවටදව ප්රටද  

ශව් ශ් . තනබනයි, ග්රදට නිනධදරිමදට අ දාව ැ් තදට, ග්රදට 
නිනධදරිමදශේ භූිවටදව සාදටච්ඡද ශව් ශ්  අපරදධ  ඩු විධද  

සාංග්රතශේ ිවසා්ව, ආමත  සාංග්රත ශේ ශ ොශවයි. අශ ්ව 

පන් ශත් , ඔවු්  ඉතදට සාදටටදිවව, ඉතද පනතනදිලිව ශේ සාදටච්ඡද 
ටර් ශ්  ඔවු් ශේ ශසා වද වනටුපට ශතෝ ශසා වද ශටෝ ශශසිවනට 

අ දා ප්ර ව  ැන යි. ඒ ප්රඥප්තිම ප්රටදරව, ඔවු්   ැර්තද විරිමත 
භ්දෂදශව්  විශේච  ඉදිරිප්  ිරීමටට ටටුතුව ටර තිශබ වද. අපි 

නමට ැරු ටර්  ට ඕ ෑ.  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ඔවු් ට ඇ් තටට වනටුපට 

අ දාව ශතෝ ශසා වද  ශටෝ ශශසිවනට අ දාව ැනටදෙව්ව 
තිශබ වද ? අපි ඊා ට ශසාොම්   ඕ ෑ ටදරණම ඒටයි. ග්රදට 

නිනධදරි් ශේ ශසා වද වයවසාවථදව්ව ැන  ටදනමට ඉ නදට ටථද 
ශවනද තිශබ වද. ැරු ඇටතිුවටනි, අපට්  ශේ වැකීශට්  

ශටොටසා්ව න වද.  

ශටොට , 2006 වර්ෂශේ ඉ නදට තටයි ශේට ැන  සාදටච්ඡද 

ශව් ශ් . අපි ඒට නිතතටදීමව පිිගැ්  වද. ඒට අශප් 
පන් ශත්  වුණු අතපසුීමට්ව.  මු් , ඒට විම ුතුවව තිබුණු 

ශ ම්ව. 2006 වර්ෂශේ සිට ශේ  ්වවදට ශටට ශසා වද වයවසාවථදව 
පිිගබ  අර්බු මට ඔවු්  මුහුණ දීනද තිශබ වද. ශේට ශටටුේප්  

ටර තිශබ  බව්  ආරංචියි.  මු් , ශේ පිිගබ ව අවසා්  

නට තදවටට තවට ඇවි්   නතන. නශතට න  පදට්ව ඔවු් ට 
ශපශ ් ශ ්   නතන.  
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ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට ශපොඩි අවසාවථදව්ව ශ  වද ? 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔබුවටදශේ ශවනදශේදී පිිගුවරු ශ  වද  ේ ශතො යි. ශටොට , 

ටට වි දඩි 15යි තිශබ් ශ් .  

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister. 
 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, නුවටදශේ ශවනදශව්  ඒට අඩු 

ටර්  . 

 

ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඒ සාංැේ සාට  සාදටච්ඡද ටරනද, 

නට තදවටට ආපු නට; ඒ ශතොරුවරු ශේ ශව ශටොට ටට 

ටනබි ට් ටණ්ඩනමට ඉදිරිප්  ටරනදයි තිශබ් ශ් . 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඒට ඉදිරිප්  ටර තිශබ වද  ේ ඒ ැන  ටට ඔබුවටදට 

සාවුවතිව් ත ශව වද. ඒට බරපතා ැනටදෙව්ව. ඒ ිරම් ශ් , 

ඔවු් ශේ පශශඝෝෂණම සාදධදරණ බව ඔබුවටද්  අශ ්ව 

පන් ශත්  පිිගැ්  වද.   

ැරු ඇටතිුවටනි, ඔවු් ශේ වනටුප් සාත දීට ද සාේබ් ධශමනු්  

ප්ර ව  තිශබ වද. 06/2006ිම සා ත්  ලිපිටරු ශසා වදවට වඩද වනටුප් 

වර්ධට පත්ව ඉතිග්  සියට ග්රදට නිනධදරි් ,  ටාට දටරණ 

ශසා වදව බිිමීමශට්  පසුව අ  ව  විට වනටුප් තනශේ ඔවු් ට 

පතිග්  තටයි ඉ් ශ්  ිරමද ඔබුවටද  ්  වද. -[බදධද ිරීමට්ව]- 

 නතන. ටට ිරම් ශ් , ඉතිතදසාශේ ටවු  වනරැශ  ටශා  ිරම  නට 

ශ ොශවයි, ැරු ඇටතිුවටනි. ඉතිතදසාශේ ටදශේ අති්   වනරැශ  

වුශණ් ිරම  නට ශ ොශවයි බන්   ඕ ෑ. වනරැදි ශ ට්ව තරිම්ව 

ශ ොව  බවයි ටට ිරම් ශ් . ටට ශබොශතොට නිතතටදීමව ිරේවද, 

අපට්  මේ මේ වැකීේ පනවශර වදම ිරමද. නිතතටදීමව ඒට 

පිිගශැ යි ටට ශේ ටථද ටර් ශ් . ඒට තටයි, වනටුප් විෂටතදව 

සාේබ් ධශම්  ඔවු්  ටුව ටර  ටදරණම.  

ැරු ඇටතිුවටනි, ඊා ට ටට ඔවු් ට නබදශ   දීට ද ැන  

ටථද ටර්  ේ. බන්  , ඔවු් ට ශටොට්සදසාම ුවා ැට්  විම ේ 

තනයටමට නබද ශ   මු න කීම  ිරමද. ැරු ඇටතිුවටනි,  න ට 

තිශබ් ශ්  රුපිමල් 600යි. රුපිමල් 600ිර්  බයිසිටනමට ශපට්රල් 

ලීටර් පතටට වඩද ැත ැ්   පුළුව්  ? රුපිමල් 600ට ැට්  

විම ේවලි්  ශටොට්සදසාම්ව ුවා ටදසිට රදජටදරි ටර්   

පුළුව්  ? රුපිමල් 600ට දීට දව සාදධදරණ  , ැරු ඇටතිුවටනි? 

ඔබුවටද නම පිිගැීමවි ිරමද ටද ිමත වද.  

ඊා ට, ටදර්මදන දීට දව කීම  බන්  . 2015 වර්ෂශේදී 

තමු්  ද් ශසා නද නට දීට දව වනඩි ටාද. අපි ඒටට සාවුවතිව් ත 

ශව වද. තනබනයි, අ  ශව ශටොට ටත  ැර සාභ්ද සීටදව ුවාදී 

ටදර්මදන දීට දව තිශබ් ශ්  රුපිමල් 1,500යි. ටත  ැර 

සාභ්දවට රුපිමල් 1,500ටට ටදර්මදනම්ව ශසාොමද ැ්   තිශබ  

අපතසුතදව, ටත  ැර සාභ්ද සීටදවට පදිංචිශවනද ඉ්   ටශේ ිව්ර 

ඇටතිුවටද  ්  වද. ඒට ැනටදෙව්ව. ටට තව ප දතරණ ශ ට්ව 

ශ ්  ේ. තඳු ද ශ ොැ්  ටා සිරුර්ව භුට ද මට කීම  

ශ ් ශ් ? රුපිමල් 12,000යි. ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි. ශේ 

තඳු ද ශ ොැ්  ටා සිරුරු භුට ද ම ිරීමශේදී  ශව ්  ව තිට 

ප්ර ව  රදශිම්ව තිශබ වද. පසුගිම දි වන, ටදතර ශරෝතශල්දී ිවම 

ගිම විශශශිටමවේශේ ටා සිරුර්ව ග්රදට නිනධදරිවරමද භුට ද ම 

ටරනද, ටදසා ුව ටට පසුව  නවත නම ශැොඩැ්   සිශධ වුණද. 

නතන  ශපොඩි ැනටදෙව්ව තිබුණද, ශේ ටා සිරුර තඳු ද ැ්   

පුළුව්   ිරමද. ඒ නිසාද ඒ අවසා්  ටටුතුව ිරීමශේදී ශපට්යටමට 

බතද, ඒට විධිට් ව ටර්   ග්රදට නිනධදරිවරමද ටටුතුව ටර්   

ඕ ෑ. තනබනයි, නට ටරණම්ව ශවනුශව්  ශැව් ශ්  රුපිමල් 

12,000යි. රුපිමල් 12,000ිර්  ටා සිරුරට අවසා්  ටටුතුව 

ටර්   පුළුව් ටට්ව තිශබ වද ,  නශ  ිරමද අ  අපි ශතො ටට 

 ්  වද.  

නින ඇඳුේ දීට දව ව ශම්  ඔවු් ට රුපිමල් 4,300්ව 

ශැව වද. ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ශේ අම පනම 24 පුරදට 

රදජටදරි ටර්   බනඳුණු ටණ්ඩදමට්ව.  ඒ නිසාද ශේ ප් ර ව  දිතද 

බන ශටොට අපට ශපශ  වද, ඒ ැන  ටථද ටර්   ඔවු් ට 

වෘ් ීරම අයිතිම තිශබ  බව. ඔවු් ට ශශ පදන  අයිතිවදසිටේ 

 නති වුණදට, වෘ් තිම ැන  ටථද ටර්   අයිතිවදසිටේ 

තිශබ වද.  

ැරු ඇටතිුවටනි, ඒ ඉල්න  අයිතිවදසිටේවන සාදධදරණ් වම 

ඔබුවටද පිිගැ්  වද. ඒ නිසාද, අපි ආණ්ඩුවට ිරම් ශ්  

ශටපටණයි. ඔබුවට් නද ේ රදට නිනධදරි් ශේ ප් ර ව ම 

සාේබ් ධශම්  බන්   ඕ ෑ, අර පරණ ආරච්චිනද බනලූ විධිමට 

ශ ොශවයි; මුව් පනනනසාවශසා  ආරච්චි, සිලිඳු දිතද බනලූ විධිමට 

ශ ොශවයි. නශතට  න්  ේ, 1950   ටශේ ිමටපු 

ැේමුනද ෑනිශම්ව නූත  ේ රදට නිනධදරිමද ශ සා බන  විධිමට 

ශ ොශවයි. ඒ නිසාද අපි වි වවදසා ටර වද, ටද ිව්  ර ැරු ඇටතිුවටද 

ශේ සාේබ් ධශම්  ්වෂක ට ටනදිත් ීමට්ව ශවනද ශේ ටටුතුව 

නිවනරැදි ටර්   ටටුතුව ටරදවි ිරමද. 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ටට සාදටච්ඡද ටර්   

බනදශපොශරෝ ුව ශව  ශ වනනි ටදරණම ශේටයි. අ   විවද ම 

ආරේභ්ශේදීට ටට ිරේවද, ටනතිවරණ ැන . ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  

ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  ඇටතිවරමද 

ශවනද  ශේ ව  විට ටදසා ුව ට පටණ ටදනම්ව ැත ශවනද 

තිශබ වද. ටට ශේ, සිමදෙට වේණු ට්  ල් ඔබුවටදශේ ශබෝවටට 

නටුව ටර්   ත  වද ශ ොශවයි. තනබනයි, ශේ රශට් පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණ දි  නිමටම්ව  නතිව ටල්  ටනද අ  ශව ශටොට 

තරිමටට අවුරුදු නටතටදර්ව ශව වද. තව තරිමටට  වසාව 12ිර්  

 වේණු පාද්  සාභ්දව විසිරිනද ම වද; අ්ව රිම ශව වද. තව්   වසාව 

24ිර්  බසාව දිමර පාද්  සාභ්දව;  අැනුවර අ්ව රිම ශව වද. ඌව 

පාද්  සාභ්දවට විතරයි මේ ටදනම්ව තිශබ් ශ් .  නට පාද්  

සාභ්දවට පුළුව් , ඔ්වශතෝබර් ටදසාම  ්වවද ඉදිරිමට ම්  . ශේ 

ටනතිවරණ පව් ව් ශ්  ටව ද  ිරමද ටවුරුව්   ් ශ්   නතන; 

ිරසිට ශටශ ්ව  ් ශ්   නතන. ශේ රශට් ජ දධිපතිුවටදශැ්  

ඇහුව් , ශේ රශට් අැටනතිුවටදශැ්  ඇහුව් , විෂමම භ්දර 

ඇටතිුවටදශැ්  ඇහුව් , මුනසුශ්  සියට  ඔබුවටදශැ්  ඇහුව්  

පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම පව් ව් ශ්  ටව ද  ිරමද ඒ ිරසි 

ශටශ ්ව  ් ශ්   නතන. ප් තීමතරයි ිරම  ශේ 

පදර්ලිශේ් ුවශව්  ඇහුව්  නච්චරයි. ශේ පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණම ිරම  නට අශප් රශට් ශශ පදන  ශශතමට නටුව 

ශව් ශ්  ශටොශතොට ?  තුව් ව  ආණ්ඩු්ව රට ේ මවසාවථද 

සාංශ ෝධ ශම්  තටයි නම නටුව ව් ශ් . ඒ ශවනදශේ ශටොට්ව  

ිරේශේ, ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි? ඔබුවටද මුනසුශ්  ඉ්  ද 

2581 2582 



පදර්ලිශේ් ුවව 

නිසාද ශටම වන ැ්  ශව වද.  ිවා භ්දෂදව ටථද ටර  ජ තදව 

වඩද්  සා්ව රිමව නිෂවපද   ්ව රිමදවලිමට නටුව ටර ැ්  , ඒ අම 

ශශ පදන  ්ව රිමදවලිශේ ශටොටසාවටදරශමෝ බවට ප්  ටර ැ්   

ශටම ටර්   ඕ ෑ ිරමද තටයි ිරේශේ. තනබනයි ශේ වදචටම 

ශේටයි, ැරු ඇටතිුවටනි.  න ශ  ිමර පාද්  සාභ්දව විසිරිනද  න්  

අවුරුදු නටතටදරයි. පුවරු පාද්  සාභ්දව විසිරිනද ටදසා පතයි. ැරු 

නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, අඩු ැණශ්  ඔබුවට් නදව්  ඒ ැන  

ටථද ටර් ශ්   නතන.  

ටීන් ඒ සාංවිධද ම්  ඒ සාේබ් ධශම්  නිතඬයි. පුවරු පාද්  

සාභ්ද ටනතිවරණ ැන  ඔවු්  ටථද ටර් ශ ්   නතන. තනබනයි, 

ටිම්   රදජප්වෂ ටනතිුවටදශේ ටදනශේ පුවරු පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණ ශටශතට ශ ොපව් වද ිමයටමද  ේ, ශටොට  ව් ශ්   

නතශටොට තමු්  ද් ශසා නද ශටොට්ව , ිරම් ශ්   ටිම්   

රදජප්වෂ ජ දධිපතිුවටදශේ ටදනශේ පුවරු තද  නශ  ිමර 

පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණ ශ ොපව් වද සියටමද  ේ, අශප් 

ට් ්රීුවට් නද ශටොට්ව  ිරම් ශ්   "ටිම්   රදජප්වෂ 

ඒටදධිපතිශම්ව. ටිම්   රදජප්වෂ ජදතිවදදිමද. ඒ නිසාද ශේ 

ටනතිවරණ පව් ව් ශ්   නතන." ිරම ාද. ඒට ශ ොශවයි , 

ිරම් ශ්    

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ශේ ුවා තිශබ් ශ්  න්වතරද 

ප්රශශ මටට සාේබ් ධ ප්ර ව ම්ව විතර්ව ශ ොශවයි. ැරු වජිර 

අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටනි, ටට ශටතන දී ඔබුවටදශේ අවධද මට 

ටරුණු ශ ට්ව ශමොමු ටර වද. පාමුවනනි ටදරණම, විධිමට 2017 

අංට 17  ර  ප ත, ශේ සාභ්දශේ සාේටත වුණු විධිම බන්  . 

සාටදනුපදතිට ක්රටම මටශ්  ටද් තද නිශමෝජ ම අශප්්වෂට 

නනයිසාවුවශේ සිමමට 50්ව විම ුතුවයි ිරමද වැ් ති පතිර්  තිබුණු 

ශමෝජ දව, 2017 සානප්තනේබර් ටසා 22 වනනි  ද තමු්  ද් ශසා නද 

සාංශ ෝධ ම ටර ඒ වැ් ති පත ශවනුවට, ටදරට සාභ්ද 

අවසාවථදශේදී වැ් ති 28්ව නටුව ටාද. ඒ ප ශ්  මූලිට 

සීටදශව්  නිගමට ගිිමල්නද, සාටදනුපදතිට නිශමෝජ  ක්රටමට 

අ දා සීටදශව්  නිගමට ගිිමල්නද මුළුටනි් ට, -තද් පසි් - 

ශව සාව වූ ප ්  ශටටුේපත්ව ුවශ ්  ශ ටට ඡ්  ම  නුවව පනම 

ුව ්ව ැත ටරිව්  ශේ ැරු සාභ්දශේ සාේටත ටරැ් තද. ටට තවට 

ටල්ප ද ටර වද, අශප් ැරු ටරු ජමූ රිම ටථද දමටුවටද 

ශටොශතොට , ඒටට අනුටනතිම දු් ශ්  ිරම ාද. නුවටදශේ 

ශශ පදන  ජීවිතශේ ටළු නපම්ව විධිමටයි ටට ඒට  ිර් ශ් . 

 න්  ටනතිවරණ  නතන. ඒ ශටොශතොශ්  මේ මේ සාංශ ෝධ  තව 

ශැ දවද. ටනතිවරණ  නතිව - 

 
ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ට්ව තිශබ වද. 

 
ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ටට ඊට අටතරව තව වි දඩි 

ුව ්ව ැේට් පින ට් ්රීුවටදශේ ශේනදශව්  නබද ශ   ශනසා 

මූනදසා මට  නනුේ දීනද තිශබ වද. 

 
ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Okay. 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි,  න්  ටට ිරමදශැ  ආශේ 

ටනතිවරණ සාේබ් ධවයි. ැරු ඇටතිුවටනි, ටනතිවරණ 

පව් ව් ශ්  ටව ද  ිරමද ඔබුවටද  ් ශ්   නතන.  න්  ශටතන  

තිශබ  ප්ර ව ම ශටොට්ව ? ආණ්ඩුවට ටනතිවරණ පව් ව්   

වුවට දව්ව  නතන. ආණ්ඩුව පාද්  සාභ්ද අවජදතට  රුශව්ව ටර 

ඉවරයි. ශේ ශටොශතොශ්  නිතඬ ශවනද සියට  අශප් වේ අත පන් ශ්  

සියට  ැරු ට් ්රීවරු්  සිමදෙ ශ  දටට ටට අ ුවරු ඇ ීමට්ව 

ටර්   ටනටනතියි. ිව්  පසුව ශේ රශට් බිිම ශව  ආණ්ඩුව්ව 

"පාද්  සාභ්ද අව ය  නතන." ිරමද ීර් දුව්ව ැ් ශතෝ , "පාද්  

සාභ්ද පව් ව්   ඕ ෑ  නතන . ආණ්ඩුටදරමද තරතද පදන ම 

ටර්   පුළුව් ." ිරමද ීර් දුව්ව ැ් ශතෝ , ඒ ශේනදවට අඬ්   

නපද. නශතට අ ුවර්ව තිශබ්   පුළුව් . අ දැතශේ ටවු  ශේ 

රට පදන ම ටර් ශ්  ිරම  ටදරණම පිිගබ ව ඔබට, ටට පූර්ව 

නිැට මටට න්   බනතන. ටවුරු්  ශතෝ ටදට ශතෝ ඉතදට වනරදි 

පූර්වද ර් ම්ව තමු්  ද් ශසා නද ශ  වද.  

ැරු ඇටතිුවටනි, අශ ්ව පන් ශත්  ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේදී 

ශේ ප ්  ශටටුේපත සාේටත ටරැ්  විධිම ශ සා බන්  . ශේ 

රශට් මීය ට පසුව න  ඕ ෑට පශධච්ච පදනටශමවේට,  රුට 

පදනටශමවේට, ප්රජදත් ්රවද ම ශ ොවිටසා  පදනටශමවේට වනරදි 

පූර්වද ර් ම්ව තමු්  ද් ශසා නද න ද දු්  ද. ශේ සාවථදවර නිශමෝැ, 

ශේ ආණ්ඩුක්රට වයවසාවථදව තට් ශේ  රුට අරමුණු ශවනුශව්  

පදවිච්චි ටර් ශ්  ශටොශතොට  ිරම ාද වනරදි පූර්වද ර් ම්ව දු්  ද.  

සීටද නිර්ණම ටිවටුශේ ටටුතුව නශතටට  තර ශවනද. සීටද 

නිර්ණම ටිවටුව තට ටටුත් ත නිටද ටර දු්  දට පසාවශසා , 

අැටනතිුවටදශේ විටර්   ටිවටුවට ගිමද නට වදර්තදව. විටර්   

ටිවටුව  වසාව ශ ටයි රැසාව ශවනද තිශබ් ශ් . ශේ රශට් ඉතිතදසාශේ 

ප්  වුණු නේජද සාතැත ටිවටුව්ව තටයි, විටර්   ටිවටුව. අ  

ඉතදට බරපතා ත් ් වමටට මුහුණ පදනද තිශබ් ශ්  ඒ නිසාදයි. 

තමු්  ද් ශසා නදට අ  පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම පව් ව්   

වුවට දව්ව  නතන. පව් වපු පාද්  පදන  ටනතිවරණශේදී අ්  

වුණු ඉරණට තමු්  ද් ශසා නද  ්  වද. අ  පාද්  පදන  

ආමත වලි්  ුවශ ්  නට්ව අක්රිම ශවනද. ැරු නිශමෝජය 

සාභ්දපතිුවටනි, ප ශ්  තිශබ  වනරදි නිසාද අක්රිම ශවනද. 

තමු්  ද් ශසා නද ශේ ටදන සීටදව ුවාදී ඒ අක්රිම භ්දවශම්  

මු ව්   ශටොට්ව  ටශා ? ීමති ශටටුේප්  ශ පදර්තශේ් ුවශේ 

අවුරුදු ැණ ්ව ිමර ශවනද තිශබ වද ප්රදශශශීම සාභ්ද,  ැර සාභ්ද 

සාත ටත  ැර සාභ්ද ආඥද ප ් . අඩු ැදශ්  ශේවද නිවනරැදි 

ටර්  , ශේවද මථදව්  ටර්  . ශේ ිරසිට ශ ම්ව ශේ ව ශත්ව 

ටර  නති බව ඉතදට්  ට ැදටුශව්  වුව්  අපට ිරම්   සිශධ 

ශවනද තිශබ වද, ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි.  

ැරු ඇටතිුවටනි, අපි ඉල්ලීට්ව ටාද, මුශ ර ැදසාවුවව ඍජුව 

පාද්  පදන  ආමත වනට නනශබ  ක්රටශේ ම්ව ත ්   ිරමද. 

අ   වශසා  තමු්  ද් ශසා නදශේ අවධද ම ශේ ශවනුශව්  ශමොමු 

ශව්  ට ඕ ෑ. ඒ විතර්ව ශ ොශවයි, ැරු නිශමෝජය 

සාභ්දපතිුවටනි. පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  ටනතිවරණ ඉ්වටනි්  

පව් ව  බවට තමු්  ද් ශසා නද අ   වශසා ව්  ශේ රටට 

සාතතිටම්ව ශ  වද ?  පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම පව් ව්   

පුළුව්  ක්රට රදශිම්ව ටනතිවරණ ශටොිවසාට ඇුවාත තිශබ වද. 

තමු්  ද් ශසා නදශේ ශමෝජ දවලි්  ටනතිවරණ ශටොිවසාට්  

අක්රිම ශවනද තිශබ වද. ැරු ඇටතිුවටනි,   වේණු පාද්  සාභ්දශේ 

තටයි ඔබුවටද්  ඉ් ශ් .   ටට ප දතරණම්ව ිරම්  ේ. න්වසා්  

ජ තද නි තසාව සා් ධද ශම්  පුරප්පදඩු වුණු ට් ්රී රයරමට, ැද. 

ශශශ ් ති ටත් තමද ප්  ටාද. ඔහු  ේ ටර්   බනතන. ඇයි? 

ටනතිවරණ ශටොිවසාශේ නට සාදටදජිටශම්ව විශශ ැත ශවනද. 
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තමු්  ද් ශසා නද  ත ව ව  ආණ්ඩුක්රට වයවසාවථද සාංශ ෝධ ම 

නිර්ටදණම ටර සාේටත ටර ැ් තද. ආණ්ඩුක්රට වයවසාවථද 

සාංශ ෝධ ශේ 103 වයවසාවථදශේ පනතනදිලිව ිරම වද, "ශටොිවසාශේ 

සාංුතතිම, සාදටදජිටයි්  ුව් ශ ශ ්ව ශව්   ඕ ෑ" ිරමනද. 104. 

(1) වයවසාවථදශේ ිරම වද, "... මේ රැසාවීමට්ව සා තද ැණපූරණම 

සාදටදජිටයි්  තිශ ශ වේ ශව්  ට ඕ ෑ." ිරමද. 104. (3) 

වයවසාවථදශේ  ිරම වද, "සාදටදජිටශම්ව අඩු වූව  බනද් ටට විම 

ුත් ශ්  ම." ිරමද. ැරු ඇටතිුවටනි, ශේට නිටේ ශපොඩි නටදශේ 

ලිුතට වදශේ. අ  මුළු ටනතිවරණ ශටොිවසාටට අක්රිම ශවනද. අ  

ීර් දුව්ව ැ්   බනතන. නට සාදටදජිටශම්ව විශශ ැත ශවනද. ඒ 

නිසාද ට් ්රීවරශම්ව ප්  ටර්   බනතන. ඒ ටට්ටටට ශටොිවසාට 

ප්  ටර තිශබ වද. ශේට ටදරද් තිට ශශ පදන  වර ්ව. 

ටනතිවරණ ශටොිවසාශේ සාභ්දපතිුවටද දිගි්  දිැටට ිරම වද, 

" රටට තද දූෂිතට ආටදරමට ටනතිවරණ පනවන් ීමටට වඩද 

ටනතිවරණ ශ ොපව් වද සිටීට ශශ පදන  ව ශම්  ටදරද් තිට 

වනරැශ ්ව." ිරමද.  

ඒ වනරැශශශ වි් තිටරුව්  බවට ඔබුවට් නද ප්  ශවනද 

තිශබ වද. ජමග්රතණම, පරදජම ශ ොශවයි වන ැ්  ව් ශ් . ිමටපු 

ැරු විප්වෂ  දමටුවටදට ටට ඉතදට ශැෞරවශමනුයි ශේ 

ිරම් ශ් . පුවරු පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම පව් ව්    ටිම්   

රදජප්වෂ ිමටපු ජ දධිපතිුවටද ශමෝජ ද ටාදට ටනබි ට් 

ටණ්ඩනම ඇුවශා ්  ටත තිබුණද. අශප් ප්වෂම ඇුවශා ්  ටත 

තිබුණද. සාේප්  ්  ටනතිුවටනි, සාටතරු ැරු ජ දධිපතිුවටදට 

ගිිමල්නද ිරේවද, "ශේ ටනතිවරණම පනවන් වූශවෝ  TNA නට තටයි 

දි ් ශ් . ඒ නිසාද  නේට ටනතිවරණ පව් ව්   නපද" ිරමනද. න ද 

ටිම්   රදජප්වෂ ටනතිුවටද ශටොට්ව  ිරේශේ? නුවටද ිරේවද, "තව 

අවුරුශ ්ව පහු වුණද ිරමද ටදට  දි ්   පුළුව් . ශටතන  

ජමග්රතණම තිශබ් ශ්  ශ ටා භ්දෂදව ටථද ටර  ිවනිසු් ටයි.  

තට් ශේ සාංසාවටෘතිට භූිවම ඇුවශා  තට් ශේ වරප්රසාද ම නබද 

ශ ්   ටටුතුව ටර්   ඕ ෑ. ජමග්රතණම ටර් ශ්  ටවු  ිරම  

නට ශ ොශවයි වන ැ්  ව් ශ් . පුවරු පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණමයි." ිරමද. මුළු සාභ්දවටට ජමග්රතණම ටශා  න්වසා්  

ජ තද නි තසාව සා් ධද ශම්  නට ට් ්රීවරමයි. ටනතිවරණශම්  

න්වසා්  ජ තද නි තසාව සා් ධද ම මුළුටනි් ට පරදජමට ප්  

වුණද. තනබනයි, ප්රජදත් ්රවද ම ජමග්රතණම ටාද.   

TNA නශ්ව ශේ සාභ්දශේ සියට  ශජයෂවසතට ශශ පදන ඥමද, 

 ශැෞරවීමම ශශ පදන ඥමද ව  සාේප්  ්  ටනතිුවටද ඇුවළු 

TNA නශ්ව සාදටදජිටම් ශැ්  ටට විශ  ෂශම්  ඉල්ලීට්ව 

ටර වද. ශේ පිිගබ  තමු්  ද් ශසා නදශේ  න්වට, ටතම, 

ටනදිත් ීමට ඉතදට සාෘණ තන ටයි තිශබ් ශ් ; අවට තන ටයි 

තිශබ් ශ් . පුවරු පාද්  සාභ්දව සාේබ් ධශම් ,  න ශ  ිමර 

පාද්  සාභ්දව සාේබ් ධශම්  තමු්  ද් ශසා නද ශේ  රටට ඉල්නද 

සියට  ටනතිවරණම ශේ ප්රජදත් ්රවදදී අයිතිම ශ ොදීට ැන  ටට 

ට ැදටු ශව වද. 

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
අවසා්  ටර්   ට් ්රීුවටද. 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ශේ අවසාද  වි දඩිමයි, ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි.  

න්වසා්  ජදීර් ශේ ටද ව ිමිවටේ  ටවු් සිනශේ ටත 

ශටොටසාදරිසාවුවිවම නංටදව සාේබ් ධශම්  ප්රටද ම්ව නිවේ්  ටාද. 

නිම ශබොශතොට වන ැ්  ටදරණද තිශබ වද, ශතො  වන ැ්  ටදරණද 

තිශබ වද. තනබනයි, ශපොලිසාව සාවථද දධිපතිවරශමවේශේ සාවථද  

ටදරුීමට ැන ්  න්වසා්  ජදීර් ශේ ටද ව ිමිවටේ  ටවු් සිනශේ 

ටත ශටොටසාදරිසාවුවිවම බරපතා වැ් තිවලි්  ශේ ැන  සා ත්  

ටර වද. තනබනයි, නුවිවම ිමතදටතදට ශතෝ  නනුව් ව අටතට 

ටර වද, ශේ රශට් ටනතිවරණ පව් ව් ශ්   නතිව ටනතිවරණ 

ටල්  ටද වසාර ැණ්  ැත ශවනද තිශබ වදම ිරම  ටදරණම. ඒ  

පිිගබ  පුංචි සාටත ්ව අවේරට නටුවවිර් ව්  සා ත්  ටර් ශ්  

 නතන. තමු්  ද් ශසා නද ඒ අති්  වදසා දව් තයි. ටද ව ිමිවටේ 

ටවු් සිනම්  තමු්  ද් ශසා නද ශවනුශව්  ශපීම ඉ්  වද. 

තමු්  ද් ශසා නදශේ වනරදි ශවනුශව්  ශපීම ඉ්  වද. ඒ ැන  

ටථද ශ ොටර ඉ්  වද. ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ටට ටථද 

ටර්   අවසාවථදව නබද දීට ැන  අවසාද  ව ශම්  ටද  නවත්  

ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද. ැරු ඇටතිුවටනි, අ   වශසා  ශේ 

විවද ම අර්ථව්  ව්    ේ, ශේ විවද ම ටතජ තදවශේ මු ල් 

ටදබදසිනිමද ශ ොටර  ශේදිටදව්ව ව්  ට ඕ ෑ  ේ, පාද්  

සාභ්ද ටනතිවරණම්  ජ තදවශේ අ තසාව ප්රටද  ිරීමශේ අයිතිම්  

නබද ශ ්   ඕ ෑ. ඒ  ශවනුශව්  තමු්  ද් ශසා නද දි  වටවදනු 

නිමට ටශාෝ  පටණටයි ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, අ   වශසා  

ශේ විවද මට වන ැ් ටට්ව, වයට දටට්ව නටුව ශව් ශ්  ිරමද 

ප්රටද  ටරිව්  ටට නිතඬ ව වද. ශබොශතොට සාවුවතියි. 

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ශබොශතොට සාවුවතියි, ට් ්රීුවටද.  

මීය ා ට, ැරු පදලිත රංශැ බණ්ඩදර ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට 

වි දඩි අටට ටදනම්ව තිශබ වද. 

 

[පූ.භ්ද. 10.26] 
 

ගු පාලිත රසවග බණ්ඩාර මහසතා  
(மாண்புமிகு பாலித  ரங்மக  பண்டார) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, අ  දි  පනවන් ශව  ශටට 

විවද මට සාතභ්දගි ීමටට ටට අවසාවථදව නබද දීට පිිගබ ව ඔබුවටදට 

සාවුවතිව් ත ව වද.  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම ටල් 

මෑට පිිගබ ව අශප් ිව්ර ඩනසාව අනතප්ශපරුට ටනතිුවටද දිගි්  

දිැටට අ තසාව  න්වවූවද. පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම ටල් ම් ශ්  

ටවුරු නිසාද   පනවති ටනතිවරණ ක්රටම ශව සාව ිරීමටට ටටුතුව 

ටශා  ටවු   ඒ වදශේට, සීටද නිර්ණම ඇති ිරීමට සා තද බනසිල් 

රදජප්වෂ ක්රටම භ්දවිත ටරිව්  පාද්  පදන  ඡ්  ශේදී ඇති ටා 

විමවුල් ත් ් වමට පාද්  සාභ්ද ක්රටමට ඇති ටශා  ටවු  ිරම  

නට පිිගබ ව අවුරුදු ුව ට, ුව තටදරට ටදනම ඇුවාත ඩනසාව 

අනතප්ශපරුට ටනතිුවටදට අටතට ීමට පිිගබ ව ටට ට ැදටු 

ව වද. නුවටද අටදතය රයරම්ව  නරූ ුතැශේ -ටිම්   රදජප්වෂ 

ටත් ටමදශේ ුතැශේ,- ඇති ටර්   ගිම ශව සාවටේ පද ට 

ටරශැ  තටයි, අ  ශේ ටනතිවරණ ක්රට සිමල්නට අවුල් ජදනදව්ව 

බවට ප්  ශවනද තිශබ් ශ්  ිරම  ටදරණම ටට සිිමප්  

ටර වද. [බදධද ිරීමට්ව] 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 
 

නැඟී සටිවේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

2585 2586 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු පාලිත රසවග බණ්ඩාර මහසතා  
(மாண்புமிகு பாலித  ரங்மக  பண்டார) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට වි දඩි අටයි තිශබ් ශ් . අවසාද ශේ 

ශවනදව තිබුශණෝ  ටට ඔබුවටදට ටථද ටර්   අවසාවථදව 

ශ ්  ේ. ඒ ැන  අට දප ශව්   නපද. 

ග්රදට නිනධදරි ටත් වරු් ශේ ක්රිමද ටනදපම පිිගබ ව ටථද 

ටාද. ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, අපරදධ  ඩු විධද  සාංග්රතශේ 

අර්ථ නිරූපණම අනුව, ග්රදට නිනධදරිවරමද ිරම් ශ්  සාදට 

නිනධදරිශම්ව. ග්රදට නිනධදරිුවටද, ප්රදශශශීම ශල්ටේවරමද, ඒ 

වදශේට ශපොලිසාව නිනධදරි ටත් වරු්  ශේ සිමදෙශ  දට සාදට 

නිනධදරි්  ව ශම්  ැනසාට් ටරනද තිශබ වද. ශේ ආටදරමට 

ැනසාට් ටර තිශබ  නිනධදරි් ට වෘ් ීරම අයිතිවදසිටේ  නතන, ැරු 

නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි. වෘ් ීරම සාංැේ පිිමටුීමටට, ඒ වදශේට, 

පශශඝෝෂණ වයදපදරවනට සාේබ් ධීමටට, වනඩ වර්ජ ම ිරීමටට 

ීමතයනුූලන අයිතිවදසිටට්ව ඔවු් ට  නතන. නවනනි අයිතිවදසිටට්ව 

 නතිව තිබිමදී තටයි ශේ ග්රදට නිනධදරි ටත් වරු unions තත්ව 

ත දශැ ,  රදජය විශරෝධී ශනසා පශශඝෝෂණ වයදපදරවන ශමදීටට, 

වනඩ වර්ජ වන ශමදීටට ටටුතුව ටරනද තිශබ් ශ් . ඒ නිසාද, 

පාමුව ග්රදට නිනධදරි ටත් වරු අපරදධ  ඩු විධද  සාංග්රතම 

අරශැ , 'සාදට නිනධදරිමද' ම් ශ ිම අර්ථ ටථ ම වේට්ව  ම්   

පිිගබ ව අවශබෝධම්ව නබද ැනීමට වඩද්  ටන වනයි ිරමද ටට 

ිරම්  ට ටනටනතියි. 

අපි නිල් පදට, රුව පදට, ශටොා පදට ටණ්ණදඩිවලි්  බනද 
රජශේ නිනධදරි්  සාේබ් ධශම්  වනඩ ටටුතුව ටරනද  නතන. 
ඉතදට් ට පනතනදිලිව, ආණ්ඩුව බනමට පනිවක  විැසාට රදජය 
නිනධදරි්  සා තද රුපිමල්  සා තසාිර්  වනටුප් වනඩි ිරීමටට ටටුතුව 
ටාද. ශේ වසාශර්, ශේ අම වනම ශල්ඛ ම්  න්වට ජූනි ටදසාශේදී 
අශ ්ව රජශේ නිනධදරි්  තද සාටැදමීය ව සාෑට ග්රදට නිනධදරි 
ටත් ටශමවේටට රුපිමල් ුව්  තසාිර්  වනටුප් වනඩි ශව වද. 
නශතට ේ, ශේ අමට අවුරුදු 19්ව තිසාවශසා  වනඩි වුණු වනටුප 
ශටොට්ව   ටිම්   රදජප්වෂ ටත් ටමදශේ ආණ්ඩුව ටදනශේ වනඩි 
වුණු වනටුප ශටොට්ව   ිරසිදු වනටුප් වනඩිීමට්ව, දීට දව්ව ිරසිව්ව 
 නතිව වනඩ ැ්  ද අවසාවථදශේ, ඒ අම ටදරද් තිට බිමිර්  
ුත්වතවයි වනඩ ටටුතුව ටශා . 

ඒ ශවනදශේ පශශඝෝෂණ්   නතන; වනඩ වර්ජ ්   නතන; 
ශව ්  වෘ් ීරම ක්රිමදටදර්ැ්   නතන. ග්රදට නිනධදරි සාංැටමට් , 
ග්රදට නිනධදරි ටත් වරු් ට්  ටද ඉතදට පනතනදිලිව ිරම වද, ශේ 
පදන  ම් ්රණම ුවා ටලි්  රුපිමල් 10,000යි, ශටතන  රුපිමල් 
3,000යි, නටුවව රුපිමල් 13,000ිර්  ටදසිට වනටුප වනඩි ටරශැ  
තිශබ වදම ිරම  නට අටතට ටර්   නපදම ිරමනද. බුදු 
රජදණ්  වත් ශසා ශේ පාමුව  පදඩට තටයි ශටශාිම ගුණ 
 න්වීමට. විශ  ෂශම්  ඔම ශැොල්න් ට්  ටද ිරම වද, බුදු 
රජදණ්  වත් ශසා ශේ පාමුව  පදඩට ඉශැ  ශැ  ටාගුණ 
 න්වීමටට පුරුදු ශව්  ම ිරමනද.  

ඒ විතර්ව ශ ොශවයි, ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි. අපි ිරසිට 
ශට වේ දිතද පදට ටණ්ණදඩිවලි්  බනදෙශේ  නතන. අපි සාෑට 
ශට වේ දිතදට බනදෙශේ ටධයසාවථවයි. නශතට  ේ අපි සාටෘශධි 
නිනධදරි්  දිතද පදට ටණ්ණදඩිවලි්  බන්   ඕ ෑ. වතල් 
ශසා වශේ ශමදී සියට සාටෘශධි බනටදම්ව තටයි ශේ රශට් ඉ් ශ් . ඒ 
ශැොල්න් ට සාටසාවතම්ව ව ශම්  ටර්   තිබුශණ් ශශ පදන ම 
පටණයි. ඒ නිසාද ඒ ශැොල්ශනෝ ශශ පදන ම ව ශම්  ප වු 
ටරශැ  වයදපදරශේ ශමදී සියටමද තනශර්   ශව  ශ ම්ව ටශා  
 නතන. ඒ නිසාද ටද ඉතදට්  ට ැදටු ශව වද, අශප් ිව්ර ඩනසාව 
අනතප්ශපරුට ට් ්රීුවටදශේ ව ්  ිරිමපම පිිගබ ව.  

ැරු නි ශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, වර්තටද  අටදතයුවටද් , රදජය 

අටදතයුවටද්  පිිගබ ව ටද ටථද ටර්   ඕ ෑ. වජිර අශබ්වර්ධ  

ඇටතිුවටද අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ම භ්දරශැ  

ශේ අවුරුදු ුව ට, අවුරුදු ුව තටදරට ටදනම ුවා රට පුරද 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන වි දන ප්රටදණම්ව  ීම  ප්  මට 

ඉදිටර්  ට ටටුතුව ටාද. ටශේ ටනතිවරණ ශටොට්සදසාශේ 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 8්ව තිශබ වද. ටරුවල්ැසාවවනව තද 

 වැ් ශ් ැට ඉතදට්   නවේේටදෙ, අංැ සාේපූර්ණ ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ටදර්මදන ශ ට්ව ඉදිටර්   ටටුතුව ටාද. ඒ වදශේට 

ව දතවිල්දෙව තද ආ ටඩුව ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන ශ ට 

ඉදිිරීමට සා තද්  ශේ වසාශර් පිමවර ැ්  ද බවට නුවටද ප්රතිඥද 

දීනද තිශබ වද.  

ඒ විතර්ව ශ ොශවයි.  ීම  තද්වෂණම ුවිග්  පප්පන්   

සාතතිටශේ සිට ටරණ සාතතිටම  ්වවද ලිමවිලි ටඩි ිව්  නිවේ්  

ිරීමට සා තද සාෑට ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනම්වට ජදනැත 

ටර්   ටටුතුව ටර වද. ඒ සා තද ශේ ව ශටොට ඉතදට්  

ප්ර ංසාීමම ශසා වදව්ව ටර තිශබ  නිසාද ැරු අටදතයුවටද් , රදජය 

අටදතයුවටද්  ඇැනීමටට න්ව ටර්   ටද ටනටනතියි.  

තව්   ටදරණද රදශිම්ව පිිගබ ව ටථද ටර්   තිශබ වද. 

 මු්  ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ශේනදව්  න්වට ුතශධම්ව 

ටර්  යි ශවනද තිශබ් ශ් . ශබොශතොට ශටයට ටදනම්ව තටයි 

තව තිශබ් ශ් . ඒ ශටයට ටදනම ුවාදී "ශසා වද පිමසා" ැන ්  

වච  ිරිමපම්ව ිරම්   ඕ ෑ. අ  තනට ග්රදට නිනධදරි වසාටටට 

"ශසා වද පිමසා" ටදර්මදනම්ව ඉදි ටර්   ටටුතුව ටර වද. ග්රදට 

නිනධදරි ටත් වරු් ට, සාටෘශධි සාංවර්ධ  නිනධදරි් ට, 

ටෘෂිටර්ට පර්ශේෂණ නිෂවපද   සාතටදරවරු් ට, ආර්ක ට 

සාංවර්ධ  නිනධදරි් ට වනඩි තරිම්ව වනඩ ටර්   සිශධශවනද 

තිබුශණ් ැසාව මට, ැල් මට, නශතට  න්  ේ ටදශේ ශතෝ පිමසාවසා්ව 

මට ශතෝ ටඩපිනට වදඩි ශවනද ටදට ශතෝ bias ශවනදයි. තනබනයි 

අ  ඒ ත් ් වශම්  ිවදිනද, තට් ශේ නිවත ට, තට් ශේ 

වතන්ව මට ඉ ශැ  වනඩ ටර්   පුළුව්  සාවවදධී  නිනධදරි්  

බවට ශටට නිනධදරි්  පරිවර්ත ම ිරීමශේ ශටශතුතට දිැටට 

ටරශැ  ම වද. ශේ වසාශර්්  "ශසා වද පිමසා" ටදර්මදන වි දන 

ප්රටදණම්ව ඉදිිරීමට සා තද පිමවර ශැ  තිශබ වද. ග්රදට 

නිනධදරිවරමදට නබද දිම ුතුව පසාසාවට ශැෞරවම නබද දීටට අපි 

ටටුතුව ටර තිශබ වදම ිරම  ටදරණම ටද සිිමප්  ටර්   

ටනටනතියි.  

අ  දි  විවද මට භ්දජ  ව  අතිසුවිශ  ෂී වන ැ් ටටිර්  ුතුව 

අටදතයදං ම්ව තටයි ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  

අටදතයදං ම. 
 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩිමට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 
 

ගු පාලිත රසවග බණ්ඩාර මහසතා  
(மாண்புமிகு பாலித  ரங்மக  பண்டார) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ටට නට වි දඩිම්ව ශටුවටදශැ්  අරශැ  ඉවර ටර්  ේ. 

ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම ුවා අති 

සුවිශ  ෂී වූ වනඩ ශටොටසා්ව ශටශර වද. ටිම්   රදජප්වෂ 

ටත් ටමද ඉ්   ටදනශේ පේශපෝරි ැනහුවදට ශටොාඹයි, 

තේබ් ශතොටයි තනශර්  ට ශව   ශටොශත ව්  වනඩ්ව ශටරුශණ් 

 නතන ැරු සාභ්දපතිුවටනි. අ  ශටොාඹ වදශේට වේරුණෑැනට , 

ශටොාඹ වදශේට ආ ටඩුවට , ශටොාඹ වදශේට ප් නිපියටමට , 

ශටොාඹ වදශේට ශටොට්ටදවට , ශටොාඹ වදශේට ටතනුවරට , 

ශටොාඹ වදශේට අනුරදධපුරමට  ිරම  ශේ තනට තන ටට, නට 

2587 2588 
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තද සාටද ව වනඩ ටටුතුව ටර වද. න ද ටිම්   රදජප්වෂ 

ටත් තමදශේ ුතැශේ මුළු ටදනම ුවාට රුපිමල් බිලිම  24ට 

තටයි වනඩ ටටුතුව ටරනද තිබුශණ්. අවුරුදු ුව ්ව ඇුවාත පදසලී 

චේපිට රණවට ඇටතිවරමද  ්වෂ අටදතයවරශම්ව ව ශම් , 

ඉදිරිම  ිර  අටදතයවරශම්ව ව ශම් , ශනෝටම ජමග්රතණම ටා 

අටදතයවරශම්ව ව ශම් , පුරවනසිශම්ව ව ශම්  ශේ 

ශව ශටොට රුපිමල් බිලිම  64්ව ඉ්වටවද, -අවුරුදු 3්ව ඇුවාත.- 

 නවන් ත වනඩ ශටොටසා්ව ටරනද තිශබ වද. නුවටද ශපොාවල් ඉදි 

ටරනද තිශබ වද. ශේ ශව ශටොට රට පුර  නවන් ත ශවශා  

ශපොාවල්, සාති ශපොාවල් 228්ව ඉදි ටරනද තිශබ වද. ටශේ 

ප්රශශ ශේ ආ ටඩුශේ ඉදි ටා ශපොා නංටදශේ  නවන් තට, 

ශනොවේට ශපොා්ව. ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ශේ ශපොා සා තද පටණ්ව 

රුපිමල් න්වෂ 1,270ට මු න්ව විම ේ ටරනද තිශබ වද.  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ඒ වදශේට ශේ ව  විට බහුවිධ ප්රවදත  

ක්රටම ශටොට්ටදශව්  ආරේභ් ටරනද තිශබ වද. ශේ ශව ශටොට 

බහුවිධ ප්රවදත  ටධයසාවථද ම්ව ටඩවත නිර්ටදණම ටරශැ  

ම වද. ටටු දමට, නුවර, වේරුණෑැන, ටතනුවර, අනුරදධපුරම, 

පිටශටොටුව සාත බ් තරමුල්ශල්්  රජශේ මු ල්වලි්  ඒ ඉදි ිරීමේ 

ඉතද ටඩි ිව්  ආරේභ් ටර්  ට ටටුතුව ටරනද තිශබ වද.  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, සානතනල්දෙ දුේරිම ශසා වදව්ව ආරේභ් 

ටර්  ්   න්  සානනසුේ ටරනද තිශබ වද. ිම ්  දශේ ුවවදනම 

වදශේ තනට  දට ටථද ටර  නට්ව තටයි ශටොාඹ  ැරශේ ට්රනෆික්්ව 

නට, ටදර්ැ ත බ ම. ශේ ටදර්ැ ත බ ම සා තද විසාඳුට්ව ව ශම්  

රදජය ටදර්මදන සිමල්න ඒටදබශධ ටරිව්  දිශව  ඉතදට් ට 

අ භිභ්වීමම සානතනල්දෙ දුේරිම වනඩසාටත ්ව ක්රිමද් ටට ටරශැ  

ම වද, ජප්  ආධදර මටශ් . ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට වි දඩිම්ව 

ශ ්   ටට අවසා්  ටර වද. ශේ විධිශේ  නවන් ත වනඩ 

පිිගශවා්ව ශේ අටදතයදං ම ුවා ක්රිමද් ටට  ශව වද ිරම  නට 

ඉතදට් ට සා් ශතෝෂශම්  ිරම්  ට ටනටනතියි, ැරු 

සාභ්දපතිුවටනි.  

මීය ට අටතරව ආසිමදනු සාංවර්ධ  බනංවේව මටශ්  වේරුණෑැන, 

 ඹුල්න, ර්  පුර, ටදතර සාත ැදල්ශල්් , ප්රං  ආධදර මටශ්  

අනුරදධපුරශේ් , ශනෝට බනංවේ ආධදර මටශ්  ටතනුවර්  

සුවිශ  ෂී වයදපෘති රදශිම්ව ආරේභ් ිරීමටට ූ  ද ේ ටරනද 

තිශබ වද. අවසාද  ව ශම් , ටට ිරම්  ට ඕ ෑ, විශශ  සාේප්  

ශ පදර්තශේ් ුවවට ශේ ශව ශටොට ශමො නද තිශබ  ඊා  

සානනනසාවට තටයි, පු් තනට, වවුනිමදව, මුනතිවු සාත වනල්නවදම 

 ැර අංැ සාේපූර්ණ සාංවර්ධිත  ැර බවට පරිවර්ත ම ිරීමශේ 

 නවන් ත ශටශතුතට්ව ක්රිමද් ටට ිරීමට.  

ශේ වනඩ ටටුතුව ශටශතමව  ැරු පදසලී චේපිට රණවට 

අටදතයුවටදට් , අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද 

තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම ශටශතමව  වජිර අශබ්වර්ධ  

ටනතිුවටදට් , රදජය අටදතය ශේ.සී. අනවුවවන ටනතිුවටද ඇුවළු ඒ 

අටදතයදං වන නිනධදරි ටණ්ඩදමටට ටට සුබ පත වද; ආශීර්වද  

ටර වද, තව තව්  ටඩි ිව් , ඉතද ඉ්වටනි්  ශටවනනි වනඩ 

ටටුතුව ිරීමටට  ්වතිම, වධර්ම නනශබ්වද ිරමනද. ට ශේ ටථදව 

අවසා්  ටර වද, ශබොශතොට සාවුවතියි.  

 

 

[10.35a.m.] 

 

ගු රාජවවරෝදියම් ්ම්ප්දා ්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு ராஜவமராதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Deputy Chairman, we are debating today the 

Vote on the Ministry of Internal and Home Affairs and 

Provincial Councils and Local Government. It is an 
important Ministry, under the purview of which come 
various important functions of Government.  

We have the district administrations in several 
districts coming under the control of this Ministry. We 
also have Government Agents and District Secretaries in 
our different districts and Divisional Secretaries in charge 
of various Divisional Secretaries' Divisions in the whole 
country demarcated districtwise under this. Therefore, it 
must be said that this Ministry is a very important 
Ministry. The Government Agent and the District 
Secretary also coordinate activities between the Central 
Government and the Provincial Government - the Central 
Administration and the Provincial Administration - and 
they play an important role as a link between those two 
different branches of governance in this country.  

Provincial councils also come under this Ministry. In 
fact, the system of provincial councils constitutionally 
initiated the sharing of powers of governance in this 
country for the first time under the Thirteenth 
Amendment to the Constitution. The Thirteenth 
Amendment to the Constitution was the beginning of a 
political journey towards a political solution within a 
united, undivided, indivisible Sri Lanka ensuring the 
unity, the territorial integrity and the sovereignty of the 
country, but at the same time, ensuring that powers of 
governance were shared in such a way that the people in 
this country had a sense of belonging, they had a sense of 
belonging that they belong to this country and that this 
country belongs to them. The provincial councils were 
intended to give the people of different provinces a 
measure of self-respect and dignity by being able to share 
the powers of governance. That journey has not yet been 
completed. In fact, this Parliament has converted itself 
into a Constitutional Assembly in order to be able to 
complete that journey. But, I think we are stuck 
somewhere and that is not a good thing for the country. 
That obstacle must be removed and we must get through 
with the programme that Parliament unanimously 
initiated when it adopted a Resolution to convert itself 
into a Constitutional Assembly in order to give this 
country a new Constitution primarily dealing with three 
questions: the abolition of the Executive Presidency, 
sharing of powers of governance in this country and third, 
the electoral reform in such a way to ensure that elections 
were democratic and that people were able to return their 
representatives in keeping with their democratic wish.  

It is unfortunate, in a sense, Sir, that the provincial 
council elections have not been held. I am in complete 
agreement with the Joint Opposition. I heard my 
honourable Colleague, the Hon. Dullas Alahapperuma, 
referring to the provincial council elections. In fact, he 
referred to me and wanted to know what our position is. 
We want the provincial council elections held as early as 
possible - that is our position - in the whole country 
including the Tamil areas of the North and the East. 
Provincial council elections must be held because 
whatever powers of governance have been shared must be 
shared by the people in a democratic way. Unless 
elections are held and members are elected to the 
provincial councils by the people, by the voters, in the 
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different provinces and the provincial governments and 
provincial Cabinets including the Chief Minister and 
Ministers are democratically chosen by the people, there 
can be no democratic governance. Governors cannot play 
that role. That role must be played by the provincial 
council, its members, the Chief Minister and the Cabinet 
of Ministers. Therefore, Sir, we urge that the provincial 
council elections be held as early as possible.  

We have some little problems in the Eastern Province 
in regard to Divisional Secretaries' Divisions. I think there 
is no serious problem. I am happy that the Hon. H.M.M. 
Harees, Member of Parliament from Ampara, is here. We 
should sit down with the Hon. Minister, discuss these 
matters and come to an acceptable solution. There is one 
thing I want to say. Sir, I am quoting from the official 
website of the Department of Census and Statistics of Sri 
Lanka, in terms of which, in this country, we have a total 
number of 25 districts, 331 DS Divisions in all the 
districts and a total of 14,021 Grama Niladhari Divisions 
in all the districts. One of the Divisional Secretaries' 
Divisions referred to in the Ampara District is the 
Kalmunai Tamil Division, which has got 29 Grama 
Niladhari Divisions. The official website of the 
Department of Census and Statistics has stated this 
categorically. There is another division called the 
“Kalmunai Division”, which also has 29 Grama Niladhari 
Divisions. But, unfortunately, it seems that over a long 
period of time, the Kalmunai Tamil Division has not been 
given all the powers. There are Divisional Secretaries' 
Divisions entitled to, particularly land powers and 
financial powers. This is a matter where, again, there is a 
problem. If we all sit together with the Hon. Minister and 
the Hon. Prime Minister, we can resolve it. There is no 
real problem. The decision has already been made and it 
must be implemented. Land powers and financial powers 
must be given to that Divisional Secretary’s Division and 
they must become functional.  

We also have a problem, Sir, in regard to the 
Divisional Secretaries' Divisions of Mutur and Thoppur in 
Trincomalee. We can settle all that. That is not a big 
problem. We should deal with these matters in such a way 
that while we serve the interests of all the people, we do 
not in any way offend or prejudice the interests of any 
particular people. As long as the interests of all the people 
are equally served on the basis of justice, equality and fair 
play, there is no need for us to be concerned about the 
little differences that can be sorted out.  

Before I conclude, Sir, I want to draw the attention of 
the Hon. Minister to a request made by all the Members 
of Parliament from the Trincomalee District, that the 
Government Agent, Trincomalee, whose term is due to 
expire shortly, be allowed to serve in Trincomalee until 
the end of the year. I had the occasion to discuss this 
matter with His Excellency the President, who told me, “I 
have no problem in regard to this matter, but the union 
was demanding that, on the conclusion of theAgents' 
terms, their office be terminated.”  But I said, “We only 
want him to serve till the end of the year”. He has been 
functioning well. He is a very acceptable officer, 

acceptable to all the Members of Parliament of the area. 
We, the Members of Parliament of the UPFA, the UNP, 
the SLMC and of the All Ceylon Makkal Congress, 
everybody, are prepared to work with him. He is an 
excellent officer. Therefore, we would like to have him. 

Hon. Minister, I spoke to your Secretary last morning 
and he told me that he had a discussion with you and that 
you have agreed that his term be extended till the end of 
the year. I would like that to be done and enable the 
Government Agent to continue because he is performing 
very well. I am reminded of a small event, Sir, that took 
place in the 1970s when I was a Member of Parliament. I 
found the then Government Agent in Trincomalee very 
difficult. I wanted him transferred out. The President was 
His Excellency J. R. Jayewardene. I went to see him at 
his Ward Place residence. I told him, “Sir, this man is a 
problem. I am unable to work with him. He is being 
difficult. I want you to kindly transfer him”.  He patted 
me on my shoulder and told me, “That is not a problem, 
Sampanthan. If you want him transferred, I will transfer 
him, but the chap who comes might be worse. If the chap 
who comes is worse, what are you going to do?” I said, 
“No, I have chosen somebody, Sir. I have chosen Mr. 
Lionel Fernando, who is an excellent officer and I would 
like you to send him”. He sent Mr. Lionel Fernando to 
Trincomalee. Mr. Lionel Fernando served there for 
several years in a very acceptable way to everyone. That 
is why we want Mr. Pushpakumara too kept there. The 
President has told me that he will allow Mr. 
Pushpakumara to remain there for some time. I told the 
President that we would like him to stay there till the end 
of the year. He did not say no to that. So, I will leave it in 
the hands of the Hon. Minister. The Hon. Minister never 
says no. But, it does not get moving. I would like the 
Hon. Minister to get this matter moving. Your Secretary 
assured me yesterday that the present Government Agent 
will be informed to continue in office, that a Cabinet 
Paper is being submitted next week, Cabinet approval 
will be obtained and that he will be kept until the end of 
the year. I want you to kindly ensure that that is done.   

Thank you, Sir.  

 
[පූ.භ්ද. 10.47] 
 

ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා (අභය්දතර හසා ප්වවශශ් 

ක යුතු ්හස පළාත් ්භා හසා පළාත් පාලන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன - உள்ளக, உள்நாட்டலு 

வல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, සාේප්  ්  ටනතිුවටද් , ඩනසාව 

අනතප්ශපරුට අශප් ිමතව්  ට් ්රීුවටද්  ටරුණු ැණ දව්ව 

ඉදිරිප්  ටාද. ඉදිරි ශේදී අශප් ට් ්රීුවට් නදශැනු්  තව අ තසාව 

වි දන ප්රටදණම්ව ඉදිරිප්  ශවයි. මුලි්  අ තසාව කීපම්ව ප්රටද  

ටරනද අවසාද  ශේදී පිිගුවරු කීපම්ව නබද ශ ්   ටට 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද.  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන , 

සාවවශශ  ටටුතුව, අභ්ය් තර ටටුතුව ිරම  අටදතයදං  ුව   

මුළුටත්  රශට්ට ඉතදට වන ැ්  විෂමම්  ප්රටදණම්ව සාේබ් ධ 

2591 2592 

[ැරු  රදජවශරෝදිමේ සාේප්  ්   ටතතද] 



2019 ටදර්ුව 28 

ශව  අටදතයදං .  සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ම අටදතයදං ම 

1931දීයි ආරේභ් ශව් ශ් . ශේ අටදතයදං ම ආරේභ් ශව්  ්  

ප්රථට තිබුණු ශ පදර්තශේ් ුව අ  ශේ අටදතයදං ම සාුවව 

තිශබ වද. ප දතරණම්ව තනයටමට, ඉඩේ ශරජිසාවට්රදර් 

ශ පදර්තශේ් ුවව සා ත්  ටර්   පුළුව් . ඒ ශ පදර්තශේ් ුවව 

අවුරුදු 155්ව පරණයි. අවුරුදු 155්ව ුවා ිරසිට රදජය 

 දමටශම්ව ිරසිට  වසාට ඒ ශැොඩ නඟිල්නට ඇුවළු ශවනද 

 නතන. අපි බනදෙවද, පසු ගිම අවුරුදු ුව ට ටදන සීටදව ුවා නවනනි 

ආමත  ශටොශතොට  සාේපූර්ණශම් ට ප්රතිසාංවිධද   ටරැ් ශ්  

ිරමනද. ඇ් ත ව ශම් ට ටට ඒ ැන  අග්රදටදතය රනිල් වික්රටසිංත 

ටනතිුවටදට සාවුවතිව් ත ශව වද.  නවන් ත මු ල් සාේභ්දරම්ව 

ශමො නද තටයි නවනනි ආමත  ශව සාව ටර්   අව ය පිමවර අපි 

අරශැ  තිශබ් ශ් . අවුරුදු 155ට ඉතිතදසාම ුවා ිරසිට රදජය 

 දමටශම්ව ඒ ශ පදර්තශේ් ුවවට ගිිමල්නද  නතන. පාමුවනනි 

වතදවට රනිල් වික්රටසිංත ටනතිුවටද පසු ගිම  වසාට ඒ 

ශ පදර්තශේ් ුවවට ගිමද. ශේ ශ පදර්තශේ් ුවශේ තටයි ඔශබ් 

ශැ ර ඔප්පුව වදශේට, ප් තිරු,  පප්පන්   සාතතිටම, ටරණ 

සාතතිටම,  විවදත සාතතිටම සාත වර්තටද ශේ තඳු් වනද දු් නු 

ශ ොදුටු සාතතිටම තිශබ් ශ් . ශේ සිමදෙ ලිමිරමවිලි තිශබ  රශට් 

වඩද්  වන ැ් ට ශ පදර්තශේ් ුවව ශටමයි. ශේ 

ශ පදර්තශේ් ුවවට ප්රධද  ටදර්මදනම්ව තිශබ වද. පාද්  

ටදර්මදන 45්ව තිශබ වද. ප්රධද  ටදර්මදන තත්ව තිශබ වද. 

තව්  ටදර්මදන 332්ව තිශබ වද.  

ශේ සාේපූර්ණ ටදර්මදන පශධතිම දිතද බනදෙවදට ශපශ  වද, 

මුළුටත්  රශට් අවුරුදු 155ට ඉතිතදසාම ුවා පවති් ශ්  ඉතදට 

අවදසා දව් ත ත් ් වම්වම ිරම  ටදරණම. ඔබ ශේ 

ශ පදර්තශේ් ුවවට මු ල් බන නද ඔශබ් ප් තිරු ැන , ඔශබ් ඔප්පු 

ැන  ශතොරුවරු ඉල්දෙවදට ශටොට  ශව් ශ්   ඔබ මු ල් ශැේවදට 

ඔබට නනශබ වද පිිගුවර්ව. ඒ නනශබ  පිිගුවර තටයි "අසාවථද  

ැත ීම ඇත" ිරම  නට. ඒටට මු ල් ශැව්   ඕ ෑ. ශ ව  

පිිගුවර තටයි "දිරදප්  ීම ඇත" ිරම  නට. ඒටට්  ඔබ මු ල් 

ශැව්   ඕ ෑ. තනබනයි අසාවථද ැත ීම ඇතනයි ිරම , ඔශබ් ඕ ෑට 

ලිමවිල්න්ව ැන  ටට  නනුේ දු් ශ ෝ , ටට නම සාවථද ැත ටර 

ශ ්  ේ. ශේට තටයි ශේ රශට් තිශබ  අවුරුදු 155්ව පනරැක  

ශ පදර්තශේ් ුවවට ඉතිතදසාැත ටතදව. "දිරදප්  ීම ඇත" ිරම  

පිිගුවර නනබුණු ලිමවිල්න්ව ැන  ටට  නනුේ දු් ශ ෝ , දිරද ප්  ීම 

ඇතනයි ිරම  නට්  ටට ඔබට  නවත සාටසාව ටර ශ ්  ේ. අශප් 

සාටදජම්  පුරුදු ශවනද, අසාවථද ැත ීමට සාවවදභ්දවිටයි, දිරදප්  ීමට 

සාවවදභ්දවිටයි ිරමනද ිමත්  . තනබනයි ශනෝටශේ ලිමවිලි 

සාංර්වෂණම ටර  ක්රට ඊට වඩද ශැොඩ්ව ශව සාව. ඒ ිරසිව්ව 

දිරදප්  ව්   ඉඩ තිම් ශ්   නතන. ඒ ිරසිව්ව අසාවථද ැත ව්   

ඉඩ තිම් ශ්   නතන.  

ශනෝටශේ රටවල් 249යි. ශේ ශ පදර්තශේ් ුවව පසු ව් ශ්  

ශනෝටශේ 170ව  තන යි. ශනෝටශේ ශව ්  රටිර්  

විශශශිටමවේ, ශව ්  ආශමෝජටමවේ ශේ රටට න  විට බන වද, 

ශේ ශ පදර්තශේ් ුවව දිතද. ශේ ශ පදර්තශේ් ුවව ශනෝටශේ 

170ව  තන යි තිශබ් ශ්  ිරේවදට විශශශිටම්  න් ශ්  

බශම් . ඇයි ඒ  ශතොර ඔප්පු, ශතොර ලිමිරමවිලි තනශ   රට්ව 

තනයටමට තටයි ඒ අම අශප් රට  ිර් ශ් . පසු ගිම අවුරුදු 

ුව තටදරට ටදනම ුවා අපි නට ආමත ම ශබොශතොට නිතඬව 

සාේපූර්ණ පරිවර්ත මටට තල්දෙ ටර තිශබ වද. අපි  න්  නම න්ව 

දි  ශසා වද වනඩසාටත ටට තල්දෙ ටර තිශබ වද. න්ව දි  ශසා වදව 

නබද ැනීමට සා තද අව ය ප්රතිපද   සාටසාව ටර තිශබ වද. ඒ 

අතශර් අපි තව්  සුවි දන ශව සාවටේ ැණ දව්ව නට 

ශ පදර්තශේ් ුවව ඇුවශා  ශේ අවුරුශ  ඇුවාත ටර වද. ැරු 

අග්රදටදතයුවටද  නවන් ත මු ල් සාේභ්දරම්ව නබද දී තිශබ වද, 

ශරජිසාවට්රදර් ජ රදල් ශ පදර්තශේ් ුවව අඩු ැණශ්  ශනෝටශේ 

පාමුව  100 අතරට ශැශ ්   පුළුව්  තන ්ව බවට 

පරිවර්ත ම ටර ැ්  . ශටට ශ පදර්තශේ් ුවව 1931  වර්ෂශේ 

ඉ නද ශත ුව කීපම්ව පඩ ශ ොශව සාවව සාවවශශ  ටටුතුව 

අටදතයදං ම මටශ්  තිශබ වද. ඊට වයවසාවථදනුූලන ප්ර ව  

කීපම්ව බනපද තිශබ වද. Ceylon period නශ්ව Government 

Agent මටශ්  තිබුණු ීමති ීමති පශධතිම ුවා නට 

ශ පදර්තශේ් ුවව ශ ොශව සාවව අශප් අටදතයදං ම සාුවව 

තිශබ වද. ශේ ටද ිරේශේ නට ශ පදර්තශේ් ුවව්ව ැන යි.  

ඊා ට, අශප් මුළු ටත්  රශට් පරිපදන  පශධතිම ශැ  
බන්  . අශප් දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදන 25්ව තිශබ වද.          

නට දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදන 25 දිතද බනදෙවදට, දිසාවත්රි්ව 
ශල්ටේ ටදර්මදනම්ව සා තද සුදුසු ශැොඩ නඟිල්න්ව ශ ොටනති 

දිසාවත්රි්වට වි දන ප්රටදණම්ව තිබුණද. ප දතරණම්ව ැ් ශතෝ , 
න්වෂ 23්ව සියට  ැේපත දිසාවත්රි්වටශේ ග්රදට නිනධදරි වසාේ 1,300 

ැණ ්ව තිශබ වද. නට දිසාවත්රි්වටම ැ් ශතෝ , දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ 

ටදර්මදනම්ව සා තද සුදුසු ශැොඩ නඟිල්න්ව  නතන. ටෑතටදී ටට 
ගිිමල්නද වනඩ පට්  ැ්  දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදනශේ වනඩ  න්  

අවසා්  ටරශැ  ම වද. ගිම වසාශර් අපි ඒ සා තද රුපිමල් බිලිම  
තතර්ව ආශමෝජ ම ටාද. නිම ප්රටදණම වර්ැ අඩි න්වෂ තතර්ව. 

අපි ඒ තරතද මුළු ැේපත දිසාවත්රි්වටශේට පරිපදන ම නට තන ටට 
ශැශ  වද. ැේපත දිසාවත්රි්වටශේ පටණ්ව ශ ොශවයි අපි ඒට 

ටර් ශ් . ටදතශල් දිසාවත්රි්වටම සා තද්  රුපිමල් බිලිම ම්ව 

විම ේ ටරනද නට වනඩ ආරේභ් ටරනද ටරශැ  ම වද. අවුරුදු 
200 ැණ ටට පසාවශසා  අපි ටඩටාපුව දිසාවත්රි්වටශේ දිසාවත්රි්ව 

ශල්ටේ ටදර්මදනශේ වනඩ ටටුතුව රුපිමල් බිලිම  නට්ව විම ේ 
ටරනද ටරශැ  ම වද. ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, 

මූනදසා ශේ සියට  ඔබුවටදශේ වේනිමදව දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ 
ටදර්මදනශේ වනඩ අපට ආරේභ් ටර්   තිශබ වද. අනුරදධපුර 

දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදන ශැොඩ නඟිල්ශල් වනඩ ආරේභ් ිරීමට 

සා තද ටනබි ට් ටණ්ඩනම අනුටත ටරනද තිශබ වද. ඒ අනුව අපි 
නංටදශේ දිසාවත්රි්වට   විසිපශත ට  ඒ ටටුතුව අංැ සාේපූර්ණ 

ටර්   අව ය පිමවර ැනිිව්  ඉ්  වද. 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන 332්  180්ව පටණ ත ිව්  

තිශබ වද. 2020 ශව ශටොට ඒ 332ට ත නද අවසා්  ටර්   අපි 
බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ඇයි  අපි ඒවද ත ් ශ්   ශැොඩ නඟිලි 

ත ්   ඕ ෑ නිසාද    නතන. ටට ිරම්  ේ ඒ ඇයි ිරමනද. ජදතිට 

ප්රතිප් ති ක්රිමද් ටට ිරීමශේ ඇටතිවරමද තනයටමට රනිල් වික්රටසිංත 
අග්රදටදතයුවටද අපට ඉතද පනතනදිලි ඉන්වටම්ව දීනද තිශබ වද. 

නට්ව තටයි, දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදන 25  ්වතිට්  ටරනද 
දිසාවත්රි්ව ටට්ටිව්  පරිපදන  ටටුතුව ඉදිරිමට ශැ  ම්  . 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන ටට්ටිව් ,- 
 

 

ගු ඉ. චාල් ප් නිර්මලනාා ්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි,- 
 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, the Hon. Charles Nirmalanathan is 

asking for a clarification. 

 

ගු ඉ. චාල් ප් නිර්මලනාා ්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ැරු ඇටතිුවටනි, පනතනදිලි ටර ැනීමට්ව අව යයි. ඔබුවටද 

ප්රටද  ටාද, නංටදශේ ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන 332්ව 

තිශබ වද ිරමනද. නතශටොට Kalmunai North - 

2593 2594 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ටශේ ටථදව අවසා්  ටර්   ටලි්  ටට ඒට ැන  පනතනදිලි 

ටර්  ේ. 

 

ගු ඉ. චාල් ප් නිර්මලනාා ්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඒට ඇුවශා  ශේ ටදර්මදනම්  තිශබ වද. 

 

ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ටශේ ටථදශේ ශටොටසා්ව තනයටමට ඒ 

විසාවතරම තිශබ වද. ටට පනතනදිලි ටර්  ේ.   ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ටදර්මදන 332්  ප්රදශශශීම පරිපදන ම  ්වතිට්  ටර්   අපි 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. සාටතර ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනවන 

නිනධදරි්  වදඩිශවනද සියටශේ ැරදේ නශ්ව. සාටතර අම ිමටපු තන්  

ඡදමදරූපැත ටරනද තිශබ වද. අපි අදෙති්  ප්රදශශශීම පරිපදන ම 

සාේපූර්ණශම් ට ශව සාව ටරශැ  ම වද.  

ඊා ට  අශප් ග්රදට නිනධදරි වසාේ 14,022්ව තිශබ වද. 

්වශෂ ්ර නිනධදරි්  තතරශ ශ ්ව නට ැ ටට ඉ්  වද. ඇ් ත 

ටථදව ැ් ශතෝ , ඒ  තතරශ  ද ැශේ තතර ශපොාට ඉ් ශ් .  

අනු් ශේ ශැ රට ඉ් ශ් . අනු් ශේ ශැ රට පරිපදන ම  

ිරම් ශ් , ඒ ශැ ර අයිතිටදරමදශේ පදන ම. ප දතරණම්ව 

තනයටමට ැ් ශතෝ , ඒ ශැ ර ඉ්   බදප්පදශේ, ටතප්පදශේ, 

සීමදශේ, අ්වටදශේ,  ංගිශේ පරිපදන ම. 1961දී අශප් රශට් 

ග්රදටශසා වද ක්රටම ආරේභ් ශව වද. අ  ව  විට ැශේ පරිපදන ම 

තිශබ් ශ්  බදප්පදශේ, ටතප්පදශේ, සීමදශේ,  ංගිශේ 

පරිපදන ම. 

 න්  අපි ඒ ත් ් වම ශව සාව ිරීමට සා තද නින ශසාවණ 

ටදර්මදන 14,000ට ත ්   ඉන්වට ටර තිශබ වද. සාටතර අම 

අත වද, ඒට ටර්   පුළුව්   ිරමනද. අපට ශේටට රුපිමල් 

බිලිම  30්ව ඕ ෑ. ශපොශාෝ  රුව දිසාවත්රි්වටශේ ග්රදට ශසා වද 

වසාේ 335්ව තිශබ වද. අපි ගිම අවුරුශශශ ශපොශාෝ  රුශේ නින 

ශසාවණ ටදර්මදන 335ට සාේපූර්ණ ටර අවසා්  ටාද. ටට 

නිශමෝජ ම ටර  දිසාවත්රි්වටම ැ් ශතෝ  ග්රදට ශසා වද වසාේ 896්ව 

තිශබ වද. ඒ, 896් , 200්ව පටණ ත ද තිශබ වද. ඉතිරි ඒවද 

සිමල්න්  ත ද අවසා්  ටර්   අපි බනදශපොශරෝ ුව ව වද. අපි 

ශේ නින ශසාවණ ටදර්මදන ත ් ශ්  ඇයි  ැශේ පුරවනසිමදශේ 

ප්ර ව ම්ව විසා දැ්   අව ය වුණදට, ටට ිරමපු විධිමට 

ශරජිසාවට්රදර් ජ රදල් ශ පදර්තශේ් ුවශේ ශතොරුවරු යටට ැශේ ග්රදට 

නිනධදරි ටත් තමදට දු්  දට ඒ වනඩම ශනශතසි ව වද. 

තදිසාවසිශම්  ැශේ පුරවනසිශමවේ ශටොසාව ැත්ව ටපදැ්   ආශවෝ  

අ  ග්රදට නිනධදරිමදශේ ප් තරම තටයි, "ටරුණදටරනද ගිිමල්නද 

ප් ඉරු අරශැ  න්  ;  ටරුණදටරනද ගිිමල්නද ඔප්පුව අරශැ  

න්  ." ිරම  නට. අපි ත ් ශ්  ඔප්පුශේයි, ප් ඉරුවනයි විසාවතර 

ඔ්වශටෝට ැශේ ග්රදට නිනධදරිමදශේ නින ශසාවණ ටදර්මදනශේ 

computer නටට ඇුවා්  ටර්  . නතශටොට අපි ශේ ටටුතුව 

ටර් ශ්  මේ ඉන්වටම්ව ඇුවවයි. අභ්ය් තර තද සාවවශශ  

ටටුතුව අටදතයදං ම් , ඒ න්වටට පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ම්  නට ඉන්වටම්ව ඔසාවශසා  ශටශතමව්   අපි 

බන වද. විශ  ෂශම් ට ජදතිට ප්රතිප් ති ක්රිමද් ටට ිරීමට 

සාේබ් ධව ටටුතුව ටර  අටදතයදං මට ඕ ෑටට තිශබ වද, ශේ 

ආමත  තතර  ්වතිට්  ටර දිසාවත්රි්ව පරිපදන ම, ප්රදශශශීම 

පරිපදන ම සාත ැශේ පරිපදන ම  ්වතිට්  ටර්  . ඒ අනුව, 

Public Service Management Authority නට්ව ඇති ටර්   

ිරමනද අග්රදටදතයුවටද ශමෝජ ද ටර  තිශබ වද. ඒ ආමත  

ුවශ ් ට විසා ශ ් ශ්   නති ප්ර ව වනට Public Service 

Management Authority නට තරතද විසාඳීට්ව නබද ැත ුතුවයි 

ිරම  තන ට සානනසුේ සාතැතව සාත ඉන්වට සාතැතව ශේ අවුරුදු 

ුව තටදරට ටදනම ුවා රජම ැට්  ටර තිශබ වද.  

අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ම වදශේට පාද්  

සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම්  පසුගිම  වසාවවන ටශේ විෂම 

පථමට නටුව වුණද. නතන  තිශබ වද, පාද්  පදන  ආමත  

341්ව. ශේ ප්රදශශශීම සාභ්ද,  ැර සාභ්ද 341 දිතද බනදෙවදට 

ශපශ  වද, ඒ 341්  ශේ රශට් ශසා වම ටර්   පුළුව්  ආමත  

341්ව ශ ොශවයි ිරමනද.  නිම බනම තිශබ් ශ්  ඔබට , ටට ,  

ටදට  ිරමනද අපි බන් ශ්   නතන. නශතට ශතොමද බනද වනඩ 

ටර වද ,  නශ  ිරම  ඉන්වටමට අපි  නතන. අපි බන් ශ්  ශේ 

ආමත  341ට  ්වතිට්  ටර්  යි. අපි පසුගිම  වසාවවන ශේ 

ආමත වනට ඕ ෑ ටර  වදත  200්ව පටණ ශැ නල්නද ශබ ද 

තනරිමද. තව්  වදත  ුව්  තදරසිමම්ව ට  න වද. ශේ ුවිග්  අපි 

ටර්   ත ් ශ්  ශේ ආමත  ුව ටට,  තතරටට ශතෝ අඩු 

ැණශ්  නට තන ට fire engine නට්ව තබද ැ්  යි. 

මූනදසා ශේ සියට  ඔබුවටද නිශමෝජ ම ටර  ප්රශශ ශේ 

ගි්  ්ව ඇති වුශණෝ , Fire Brigade නට්ව ශැ් වද ැ්   

සාෑශත  ශවනදව්ව ැත ශව වද. ඒ වදශේට අපි වේණු අදි්   

ිරේවදට, ඒ සා තද අව ය ම් ශ්රෝපටරණ  නතන. ශේ ආම  

341ට තිශබ් ශ්  ඉතදට ට ැදටු දමට තන ටයි.  

ටට ඊශේ-ශපශර් ද  වසාට ටදතශල්ට ගිමද. ටදතශල්  ැර 

සාභ්දව පව් වදශැ  ම් ශ්  වේලී සාවථද මට. ටදසිට වේලිම 

ශැවනද තටයි  ැර සාභ්දව පව් වදශැ  ම් ශ් . මදප ශේ 

 ැර සාභ්දව අශප් පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද ත ්   

පට්  ශැ  තිශබ වද. ආමත  341ට ඉතදට දුර්වන තන ට 

තිශබ් ශ් . අපි  න්  ජදතිට ප්රතිප් ති අටදතයදං ම්  න්වට 

නටුවශවනද, ජදතිට සානනනසාවට්ව තනදීට සා තද ටටුතුව ටරශැ  

ම වද. ශේ අටදතයදං ම ඇුවශා  ප්ර ව  ැණ දව්ව පන   නඟිනද 

තිශබ  බව ටට ඔබුවටදට ිරම්   ටනටනතියි. 

අශප් රදජවශරෝදිමේ සාේප්  ්  ටනතිුවටද ජදතිට ප්ර ව  

කීපම්ව ැන  ිරේවද. ශතෝප්පුර් ැන  ිරේවද. ටශේ ිව්ර 

රදජවශරෝදිමේ සාේප්  ්  ට් ්රීුවටද ටල්මුශණ් ප්ර ව ම ැන  

ිරේවද. ඒ ප්ර ව ම් , අශප් තිශබ  ටනතිවරණ ක්රටම්  ම  ශ ට 

අතශර් ටතද ැනටදෙව්ව පවති  ත් ් වම්ව ඇතිශවනද තිශබ වද.  

නම ජදතිට ප්ර ව ම්ව  බවට නිර්ටදණම ටරනද තිශබ වද.  

අවුරුදු පතටට වර්ව සීටද නිර්ණම ටර්   පුළුව් . ඒ සීටද 

නිර්ණම ිරීමශේ වැකීට සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ම සාුව 

රදජටදරිම්ව. පාද ්  පදන  අටදතයදං මට සීටදව්  ත ්   

බනතන. සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ම ත නද ශ   ග්රදට නිනධදරි 

වසාේ ශ ට්ව, ුව ්ව නටට නටුව ටරනද, "ශටොට්සදසාම්ව" ිරමනද 

නම නිශේ  ම ටර ැ්   පාද්  පදන  අටදතයදං මට පුළුව් . 

තනබනයි, 2007්  පසාවශසා  අශප් රශට් සීටද නිර්ණම ිරීමට 

සාේබ් ධශම්  වූ ැනසාට් ප්රම්ව ඉදිරිප්  ටරනද තිශබ් ශ්  

2010 අවුරුශශශ. 2011 අවුරුශශශ පනවුවණු රජම ඒ සා තද 

ටිවටුව්ව ප්  ටරනද තිශබ වද. ඒ ටිවටුව ජදතිට ව ශම්  

නිවනරැදිව ීර් දු අ රශැ   නතන.  

ප දතරණම්ව තනයටමට ැේපත දිසාවත්රි්වටම වදශේ තන ්ව 

ැ් ශතෝ , නිම න්වෂ 23්ව වදශේ වි දන ජ ැත ම්ව ඉ්  වද; 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 10යි; ටනතිවරණ ශටොට්සදසා 10්ව  

ශටොශත   තිශබ වද; තනබනයි, ඒ ජ ැත මට අනුපදතව ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ශටොට්සදසා නිර්ටදණම ශවනද  නතන.  

මදප ම දිසාවත්රි්වටශේ ප්රද ශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 16යි; 

ජ ැත ම න්වෂ 8යි; ඡ්    දමටම්  න්වෂ 6යි; තනබනයි, 

2595 2596 
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ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 16්ව තිශබ වද. ශේට ජදතිට 

ව ශම්  ඇති ශවනද තිශබ  ප්ර ව ම්ව නිසාද අපි ඉතදට 

ටල්ප දශව්  ටටුතුව ටා ුතුවයි. 

නංටදශේ වනඩිට ප්ර ව  තිශබ් ශ්  පිටසාවතර ිරමනද 

ඔබුවට් නද ිමතදවි.  මු්  නංටදශේ වනඩිට ප්ර ව  තිශබ් ශ්  

ශටොාඹ දිසාවත්රි්වටශේ. ශටොාඹ දිසාවත්රි්වටශේ ටට්ට්වවේලිම 

ප්රශශ ශේ ග්රදට ශසා වද වසාටට පවුල් 17,000්ව ඉ්  වද. ශටොාඹ 

ති ඹිරිැසාවමදම ග්රදට නිනධදරි වසාශේ පවුල් 5,000්ව ඉ්  වද.  අ  

ශේට ජදතිට ප්ර ව ම්ව බවට පරිවර්ත ම ශවනද තිශබ වද. 

තනබනයි, ඒ අතශර් ටල්මුශණ් සිශධිම ැන  ිරේවද. ටල්මුශණ් 

සිශධිම ැන  ටට් , රදජවශරෝදිමේ සාේප්  ්  ටනතිුවටද් , 

ඔබුවටද් ,  ටීම් දිර්  ශටෝඩීසාවවර්  ට් ්රීුවටද්  -අපි සිමදෙ 

ශ  දට-  දි  ැණ් , පනම ැණ්  සාදටච්ඡද ටරනද තිශබ වද, 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි. ඒ ප්ර ව ම අපි සාදධදරණව, ුත්වති 

සාතැතව විසාඳිම ුතුවව තිශබ වද.  

ඊා ට, ත්රිවේණදටනශේ ශතෝප්පුර් ප්ර ව ම ැන  ිරේවද. නතන  

ග්රදට ශසා වද වසාේ 12්ව තිශබ වද. ගිම වතදශේ ටිවටුශව්  ඒට 

නිර්ශශ  ටරනද තිශබ වද. 1993 අවුරුශශශ ටල්මුශණ් ප්ර ව ම 

ටනබි ට් ටණ්ඩනමට ඉදිරිප්  ටරනද තිශබ වද; නම අනුටත 

ශවනද තිශබ වද; ැනසාට් ටරනද තිශබ වද. තනබනයි, ක්රිමද් ටට 

ටශා   නතනයි ිරම  නට ටට පිිගැ්  වද. රදජවශරෝදිමේ 

සාේප්  ්  ටනතිුවටදශේ අ තසා ටට පිිගැ්  වද. ඒ අනුව ජදතිට 

ව ශම්  පන   නඟිනද තිශබ  ැනටදෙ විසා ද  ැ්   අපි බන්   

ඕ ෑ. අවුරුදු 5ටට වර්ව  ජදතිට ව ශම්  ඒ ටිවටුව ප්  ටර්   

අපට අවසාවථදව තිශබ  නිසාද ශේ අවුරුශශශ අපි ඒ ටිවටුව ප්  

ටරනද තිශබ වද. ඒ ටිවටුශව්  පසාවශසා  ජදතිට ව ශම්  පන  

 නඟී තිශබ  බරපතා ැනටදෙ යටට විසාඳීට සා තද පිමවර ැ්   

අපිට සිදු ව වද. 

 
ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகுபிரதித்தவிசாளர்அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up. 

 
ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகுவஜிரஅமபவர்தன) 

The Hon. WajiraAbeywardana) 

තව ත් පර 30යි ටට ැ් ශ් , ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි.  

ශේ ටනතිවරණ ප්ර ව ම්  ජදතිට ප්ර ව ම්ව බවට ප්  ශවනද 

තිශබ වද. ඇ් ත ව ශම් ට පාද්  පදන  ටනතිවරණම අපිට 

වනරදුණද. ඒ වනරැශ   නවත අපි පාද්  සාභ්දවට්  ටර වද   නශ  

ිරමනද අපට ීරරණම ටර්   තිශබ වද. ඒ නිසාද ශවච්ච වනරැදි 

ත දශැ  නිවනරැදි   තන ටට ම්   තිශබ වදම ිරමනද ටට 

ිමත වද. අපි 2015 ජ වදරි 08 වනනි ද  ඉදිරිප්  ටරපු ආණ්ඩුක්රට 

වයවසාවථදශේ ප්රධද  වැ් තිම අනුව -  ජ තදව supreme නිසාද,  

අපි ටත ජ තදවට ිරේවද, නංටදශේ පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණ 

සිමල්න නටවර පනවන් විම ුතුවයි ිරමනද. තනබනයි, අපි ඒශට්  

ිරම් ශ්   නතන, ඡ්  ම ටල්  නිවම ුතුවයි ිරමනද. අපි ිරම් ශ් ,  

නටවර ටනතිවරණම පනවන් විම ුතුව  ේ  නංටදශේ සිමදෙ පාද්  

සාභ්ද විසුරුවද තනරනද, රදජය බනම ශමො ් ශ්   නතිව නි තසාව, 

සාදධදරණ, ුත්වති සාතැත ටනතිවරණමටට ඉ්වට ට මද ුතුවයි 

ිරමනද.  ඒ සා තද ැත ුතුව ක්රිමදටදර්ැ වි දන ප්රටදණම්ව අශප් රට 

තමුශේ තිශබ වද. ඒ ප්ර ව  යටට අපි ක්රටක්රටශම්  නි තසාව ටරනද, 

ඩනසාව අනතප්ශපරුට ට් ්රීුවටදශේ ඉල්ලීට පරිදි ඉතදට ඉ්වටනි්  

ටනතිවරණම නබද දීටට ටටුතුව ටර වදම ිරමනද ටත්ව ටරිව්  

ටශේ අ තසාව ප්රටද  ිරීමට අවසා්  ටර වද. 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகுடலஸ்அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  DullasAlahapperuma) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි,  න්  ඇටතිුවටද ිරම් ශ්  නට 

දි මට ටනතිවරණ පනවන් ීමශේ වුවට දව්ව නිසාදශව්  ශේට 

ටර වදම ිරමදයි. මීය ට ශපර් ,- [බදධද ිරීමට්ව] 
 

පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම නට දි මට පනවන් ීමශේ වුවට දව 
නිසාදශව්  ශේට සිදු ව වද ිරම  - [බදධද ිරීමට්ව] 

 

ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

 නතන,  නතන. අර්ථ ටථ ම ඒට ශ ොශවයි. 2015 ජ වදරි 

08වනනි ද  ටනතිවරණශේ දී් , අශැෝසාවුව 17වනනි ද  ටනතිවරණශේ 

දී්  අපි ටතජ තදවට ිරේශේ,  "ටතජ  පරටදධිපතය supreme 

නිසාද, අපි බනමට ආවදට පසාවශසා  ශටොටසාව ව ශම්  රදජය බනම 

ශමො ද පව් ව  ටනතිවරණ ක්රටම ශවනුවට, නංටදශේ පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණම 1987 පනවන් වූවද වදශේ වර්ධරදජද ශපරුටදල් ප්  

වුණ් , නටවර නංටදශේ පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම පව් ව වද" 

ිරමනයි.  

 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ැරු ඇටතිුවටනි, පාද්  සාභ්දශේ ටත ඇටතිවරමදට්  මේ 

බනම්ව තිශබ වද,  විසුරුවද තරි්  ට. ඒට ප්රදශමෝගිට ශ ම්ව 

ශ ොශවයි. පාද්  සාභ්ද සිමල්ශල් ටනතිවරණ නට  වසාට 

පනවන් වූව්  විසිරුවද තරි  දි  ශව සාව ශව්   පුළුව් . ඒට 

නිසාද ඒට තර්ටම්ව තනයටමට ැ්   නපද.  න්  ශේ පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණම පව් ව් ශ්   නතිව  අවුරුශ වේ්  ටදසා තම්ව  

ැතශවනද තිශබ වද.  [බදධද ිරීමට්ව] න්වසා්  ජ තද නි තසාව 

සා් ධද ම පනතනදිලිව ිරේවද, ඔබුවට් නද නට   ේ ඌව පාද්  

සාභ්දව ඉසාවසාරතට අරශැ  නට  වසාට ටනතිවරණම තිමමු ිරමනද.  

[බදධද ිරීමට්ව]  නංටද ඉතිතදසාශේ වනඩිශම් ට දූෂණම වුණු;  

වනඩිශම් ට අප්රසාද මට ප්  වුණු  වච ම තටයි ''ප්රජදත් ්රවද ම'' 

ිරම  වච ම. ඕ ෑට ශශ පදන , - [බදධද ිරීමට්ව]  

 

ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ඔම ප්ර ව මට  පිිගුවරු ශ ්   පුළුව් . ැරු ට් ්රීුවටනි, රශට් 

සාටසාවත සීටද නිර්ණම අවුල් ශවනදයි තිශබ් ශ් .   පාද්  පදන  

ටනතිවරණම සාේපූර්ණශම්  අවුල් ටර ැ් තද,  අපි 225ශ  දට 

නටුව ශවනද.  න්  අපට තිශබ වද, පාද්  සාභ්ද ඡ්  ම. ඒශටදි්   

225ශ  දට නටුව ශවනද අවුල් ටර ැ් ශ්   නතිව තරිමට 

ටටුතුව ටා ුතුවයි.  ශේ පදර්ලිශේ් ුවශව්  ප්රති්වශෂ ප ටරනද 

තිශබ වද, ශැ දපු සීටද නිර්ණම ටිවටු වදර්තදව. නතශටොට  ව 

සීටද නිර්ණම පිිගබ  ටිවටු වදර්තදව්ව සාටසාව ිරීමටට ජදතිට 

ව ශම්  ීර් දුව්ව ැත ුතුවව තිශබ වද.  
 

ගු ඩල ප් අලහසප්වපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ප්වෂ  දමට රැසාවීමශේ දී්  ඔබුවට් නද ඔම වදශේට 

ශපොශරෝ දුව්ව. දු්  ද. [බදධද ිරීමට්ව] ටදසා නටතටදර්ව 

ැතවුණද.   මු් , අ  ව ුවරු ඒට ටශා   නතන.     

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

2597 2598 



පදර්ලිශේ් ුවව 

[පූ.භ්ද.11.05] 

 

ගු (වවා ය) නලි්දා  ජයින ප්් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ඉතදට වන ැ්  අටදතයදං  

ශ ට්ව පිිගබ වයි අ  සාදටච්ඡද ශව් ශ් .  අැනුවරට වදශේට 

ග්රදමීය ම සාංවර්ධ මට්  ශේ අටදතයදං  ශ ට ඍජුවට බනපද වද. 

අශප් වර්තටද  පාද්  පදන  විෂම භ්දර අටදතයවරමදශේට 

ප්රටද මිර්  ටට ට ශේ ටථදව ආරේභ් ටර්   ටනටනතියි. නුවටද 

ිරේවද, පාද්  පදන  ඡ්   ක්රටම අපට වනරදුණද ිරමනද. ශේ රශට් 

ජ තදවශේ ඉල්ලීට්ව තටයි ඡ්   ක්රටම ශව සාව ිරීමට.  අවුරුදු 

40ටට ආසා්   ටදනම්ව අශප් රශට් තිබුණු ඡ්   ක්රටම පිිගබ ව 

ජ තදවට බරපතා විශේච ම්ව තිබුණද.  ප්රධද  ව ශම් ට නට 

සාටදනුපදතිට නිශමෝජ මට; සාටදනුපදතිට ටනතිවරණ ක්රටමට 

ඈඳිනද තිබුණු ට දප ක්රටම ශටශරිම තටයි නට විශේච ම 

න් ශ් , ැරු ඇටතිුවටනි. ඒ නිසාද ශේ ට දප ශපොරමට වනයටනද 

නටට ප්වෂශේ අශප්්වෂටශමෝ ැත ටරද ැ්  වද; ටඩ ැත 

ැ්  වද; සාටතර ශවනදවට ජීවිත තදනි සිශධ ශව වද. ශට්   

ශේවද දිතද බනනද තටයි ට දපවලි්  ශතොර ඡ්   ක්රටම්ව 

පිිගබ ව ජ තදවශේ මේ ඉල්ලීට්ව තිබුශණ්.  ඒ වදශේට ඒ 

සාටදනුපදතිට ඡ්   ක්රටම ඇුවශා   ජ තදවට ශවච්ච අශ ්ව 

අසාදධදරණම  තටයි ටත ටනතිවරණමටදී දිසාවත්රි්ව ඒටටම්ව බවට 

ප්  ශව  ශටොට,  පාද්  පදන  ටනතිවරණමටදී ප්රදශශශීම සාභ්ද 

ශතෝ  ැර සාභ්ද  ඒටටම්ව බවට ප්  ශව  ශටොට තට් ශේ 

ැටට වැ ිරම  නිශමෝජිතමවේ ශ ොනනබීට. තනශටෝට තනට 

තනනි් ට ඡ්   හූරද ශැ  ආවද. අවසාද ශේ ජ තදවට වැ 

ිරම්   පුළුව්  නිශමෝජිතමවේ ිමයටශේ  නතන. ශටොට , අශප් රශට් 

ජ තදවට සාදටද ය ශම්  ශශ පදන ම පිිගබ ව තිශබ  

අ්  නකීට තටයි ආසා මට ට් ්රීවරමවේ සිටීට. "අශප් ආසා ශේ  

අසාවනදශැ්  තටයි අශප් වනඩ ටර ැ්   පුළුව් " ිරම  

ටද සිට් වම්ව නිර්ටදණම ශවනද තිබුණද. ඉති්  ජ තදවශේ 

පන් ශත්  තට් ට, තට් ශේ ශටොට්සදසාමට නිශමෝජිතමවේ 

නනශබ  නට සාදධදරණ අයිතිම්ව. ඒට ජ තදවශේ ඉල්ලීට්ව. ඒ 

වදශේට ඔබුවටදට ටතට ඇති, ඒ ශවනදශේදී ටද් තද නිශමෝජ ම 

සාේබ් ධශමනු්  බරපතා ඉල්ලීට්ව තිබුණද. ශේ සිමල්න ටනයට 

ටරනද තටයි සාටදනුපදතිට නිශමෝජ ම සිමමට සිමම්ව තතවුරු 

ව , ශටොට්සදසාමට වැ ිරම  ට් ්රීවරමවේ්  බිිම ව , 

ට දපවලි්  ශතොර,  සිමමට 25ට ටද් තද නිශමෝජ ම්ව ඇුවා්  

ඡ්   ක්රටම්ව තනදුශේ.  න්  පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

ඇටතිවරමද ිරම වද  ේ "අපට වනරදුණද" ිරමනද,   ශටොතන   

වනරදුශණ්? ආණ්ඩුව තනයටමට, පාද්  පදන  ඇටතිවරමද ිරම්   

ඕ ෑටට තිශබ වද, ශටොට්ව  ප්ර ව ම ිරමනද. ආශේ ඔබුවටදට 

ට දප ක්රටම ඕ ෑ , ඒ ැනටුේවනට පදර ටනපූ ට දප ක්රටමට  

ඔබුවට් නද බනදශපොශරෝ ුව ශව් ශ් ,  ජ තදවට වැ 

ිරම් ශ්   නති, ශටොට්සදසාම්ව  නති, ට් ්රීවරමවේ න  නට  

තමු්  ද් ශසා නද ශතො යි ිරම් ශ් , ටද් තද නිශමෝජ ම 

අනිවදර්ම ශ ොටරපු ඡ්   ක්රටම  තමු්  ද් ශසා නද ශතො යි  

ිරම් ශ්  ිරම  නට අපි  න  ැ්   ටනටනතියි.  "වනරදුණද"යි 

ිරමනද ිරම වද  ේ, ආණ්ඩුව තනයටමට තමු්  ද් ශසා නදශේ 

සාවථදවරම ශටොට්ව  ිරමනද ිරම්  .  

ඇ් තටට පාද්  පදන  ඡ්  ශම්  ආරේභ් ශවනද,  නතනනි්  

නතදට පාද්  සාභ්දවනට්  ශේට ශැ  ආ ුතුවව තිබුණද. ඒ සා තද 

තටයි සීටද නිර්ණම්ව ටශා . තනබනයි, අවදසා දවටට සීටද නිර්ණම 

වදර්තදව පදර්ලිශේ් ුවවට ශැ දපු, නවටට පාද්  සාභ්ද තද පාද්  

පදන  ඇටතිවරමද වූ   යිසාර් මුසාවතදපද ටත් ටමද් , ඔහුශේ 

ටණ්ඩදමට්  ඒ සීටද නිර්ණම වදර්තදවට නශරිමව ඡ්  ම පදවිච්චි 

ටාද.  

නට සීටද නිර්ණම වදර්තදශේ මේ මේ අඩු පදඩුටේ තිබුණදම 

ිරමද අපි පිිගැ්  වද. නතශටොට පාද්  පදන  ඡ්  මට අ දා වූ 

සීටද නිර්ණම වදර්තදශේ අඩු පදඩුටේ තිබුශණ්  නශ ? ඒට්  

සිමමට සිමම්ව අංැ සාේපූර්ණ  නතන ශ් . ඒශට්  අඩු පදඩුටේ 

තිශබ වද. තනබනයි, ඒ අඩු පදඩුටේ තිබිමදී, ඡ්  ම පව් වද ැ්   

තිබුණු වුවට දව නිසාදට 5,092්ව ව  ශටොට්සදසා වනඩියි ිරමද 

 න ශැ ්  ඡ්  ම්ව පනවන් වූවද. නශතට  ේ, පාද්  සාභ්ද 

සාේබ් ධශම්  වූ ඒ සීටද නිර්ණම වදර්තදව්  අපි මේ ශතමිර්  

ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේදී සාේටත ටාද  ේ, පාද්  සාභ්ද ඡ්  ම්  

පනවන් විම තනිරව තිබුණද. අවුරුදු නටතටදර්ව තිසාවශසා  පාද්  සාභ්ද 

ඡ්  ම ටල් ගිමදම ිරමද ිරඹුල් ටඳුළු ශතා  ටණ්ඩදමේ, ඡ්  ම 

ටල් ම වදම ිරමද  න ශැ  තටයි න ද ඒටට අත ඉසාවසුශේ. ඒ, 

ශව  ශටොටව්  නිසාද ශ ොශවයි.  පාද්  සාභ්ද ඡ්  මට අ දා සීටද 

නිර්ණම වදර්තදශේ තිශබ  අඩු පදඩුටේ නිවනරැදි ටර ැත තනිරව 

තිබුණද. පාද්  සාභ්ද ඡ්  ම  න්  අවුරුදු නටතටදර්ව තිසාවශසා  ටල් 

ගිිම්  තිශබ වද.  

අපි නිගමට ගිිම් ,  න්  පාද්  සාභ්ද ක්රිමද් ටට ව් ශ්   නති 

ප්රශශ වන ජ තදවශැ්  ශේ ැන  ඇහුශවෝ  ඔවු්  ශටො වද 

ිරමයි ?  අපි ඒට අත්   ඕ ෑ ඒ ශශ පදන  ප්වෂවලි්  

ශ ොශවයි; පාද්  සාභ්දවන ිමටපු ටනති-ඇටතිවරු් ශැ්  

ශ ොශවයි. පාද්  සාභ්ද අවුරුදු නටතටදර්ව ක්රිමද් ටට ශ ොීමට 

නිසාද නට ප්රශශ වන ජ තදවශේ අධයදප  ප්ර ව මට, පදසාල්වන 

ප්ර ව මට, ශරෝතල්වනට, ග්රදමීය ම ටදර්ැ අදේ වනඩිමදවට තිශබ  

ප්ර ව ම ශටොට්ව   ිරමද ඒ අමශැ්  ඇහුශවෝ , ඒ ජ තදවට ඒට 

 නශ ් ශ්   නතන. බසාව දිමර පාද්  සාභ්දව තව යටට  වසාිර්  

විසුරුවද තනරිමදට, බසාව දිමර පාදශ්  ටවුරුව්  ිරම් ශ්   නතන, 

" පාද්  සාභ්ද  නති නිසාද අශප්  රුවදශේ පදසාල් අධයදප ම 

ටඩදටප්පල් ශවනද" ිරමද; "ශරෝතල් අතරටං ශවනද" ිරමද ඒ 

ටවුරුව්  ිරම් ශ්   නතන. ඔබුවටද අ  මීය ැමුව ශරෝතනට ගිිම්  

බන්  . මීය ැමුව මූලිට ශරෝතශල් තිබුණු ඉල්ලීට තටයි, ඒ 

ශරෝතන පාද්  සාභ්දශව්  අයි්  ටරනද ටත ආණ්ඩුවට පවරද 

ැ්  ම ිරම  නට. අශප් රශට් තිශබ  මූලිට ශරෝතල්වලි්  

ඇහුශවෝ , බහුතරම්ව ිරමයි ටධයට ආණ්ඩුවට ැ්  ම ිරමද. 

අශප් පදසාල්වලි්  ඇහුශවෝ , බහුතරම්ව ිරමයි පාද්  සාභ්දශව්  

අයි්  ටරනද ටධයට ආණ්ඩුවට පවරද ැ්  ම ිරමද. ශටොට , 

පාද්  සාභ්දවන තිශබ  පරිපදන  අටදර්ම්වෂටතදව විසි්  

ඒවදශේ ත පු බරපතා ප්ර ව  ැණ දව්ව තිශබ වද.  නනුව් ව 

පාද්  සාභ්ද ඡ්  ම ටල්  ටද ැ්   අත පසාවසානද,  න්  ඒටට තඩි 

බදනද වනඩ්ව  නතන.  

ප්රජදත් ්රවද ම ැන  ටථද ටර  අමශැ්  ටට ටදරණම්ව 

අත්   තිශබ වද. පසුගිම වසාශර් පාද්  පදන  ඡ්  ම 

පනවන් වූවද ශ් . ශේ පාද්  පදන  ආමත  ඇුවශා  

ප්රජදත් ්රවද ම ක්රිමද් ටට ශව වද ? ශටොට්සදසා දි නද පනිවක  

ට් ්රීවරු  ඒවදශේ ඉ්  වද; නනයිසාවුවශව්  පනිවක  ට් ්රීවරු 

ඉ්  වද. නට පාද්  පදන  ආමත වන වනඩ ිරීමශේදී, ඒ 

ට් ්රීවරු විප්වෂශේ වදඩි ීමට නිසාද ප්රදශශශීම සාභ්ද,  ැර සාභ්ද 

ශබොශතොටමට නට ප්රශශ වන ජ තදවශේ ඉල්ලීේ ක්රිමද් ටට 

ශව් ශ්   නතන. ඔබුවටද ඒ ැන  ශසාොමද බන්  , ැරු 

ඇටතිුවටනි. ඒට ඔබුවටදශේ ප්වෂමට්  අ දායි. ඔබුවට් නද 

ආණ්ඩු බනම ශතොබව  සාභ්දවන ඒට ටර් ශ ්   නතන. 

ඔබුවට් නද විප්වෂශේ ඉ්   තන් වන  ඒට සිදු ශව් ශ ්  

 නතන. ඒ නිසාද ශටොයි ප්වෂම ප්රදශශශීම සාභ්දවන, පාද්  සාභ්දවන 

ආණ්ඩු ටා් , ශටොට්සදසා දි නද ආව් , නනයිසාවුවශව්  ආව්  ඒ 

ට් ්රීවරු් ශේ ඉල්ලීේ ඉටු ශ ොීමශේ ප්ර ව ම්ව තිශබ වද. 

නතශටොට ඒ ආමත  ඇුවශා  ප්රජදත් ්රවද ම ක්රිමද් ටට 

ශව් ශ්   නතන. ජ තදවශේ බදු මු ල්, ටතජ  නි ශමෝජිතම් ට 

සාදධදරණව වනඩ ටර්   නබද ශ ්  ට ඕ ෑ. ඒ අයිතිම ආර්වෂද 
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ටර් ශ්   නතිව, අපි ප්රජදත් ්රවද ම පිිගබ ව ටථද ටර වද. 

ප්රජදත් ්රවද ම ිරම් ශ්  ඡ්   පනවන් ීමට පටණ්ව ශ ොශවයි. 

ප්  වුණදට පසුව, ඒ ආමත වන සියට  ටතජ  නිශමෝජිතම් ශේ 

අයිතිවදසිටේ ආර්වෂද ටර්  ්  ඕ ෑ.  

ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ ඡ්   ක්රටම්  න්වටට ැනට ැනසී තිශබ  

තව ප්ර ව ම්ව ැන  ටට ශේ ශවනදශේ ඔබුවටදශේ අවධද ම 

ශමොමු ටරව්   ටනටතියි. 2015.01.08ව  දි  ඔබුවට් නද් , 

ශේ රශට් බහුතරම්ව ජ තදව්  -න්වෂ 62්ව- ටිම්   රදජප්වෂ 

ටත් ටමද පරදජමට ටර්  ් ,  ශපොදු අශප්්වෂටශම්ව ජමග්රතණම 

ටරව්  ්  ඡ්  ම පදවිච්චි ටාද. ශේ ශපොදු අශප්්වෂටමද 

ශැ දශේ ශටොටට  ිරමද ඒ ශපොදු අශප්්වෂටමදට ටතට , නශතට 

 න්  ේ නුවටද  න්   දමට් වම ශ   ආණ්ඩුශේ ටට්යටමට 

ටතට  ිරමද ටට අත්   ටනටතියි. ශපොදු අශප්්වෂටමද 

ජමග්රතණම ටා බව ඇ් තයි. තනබනයි, නුවටද ිමතදශැ  ඉ්  වද, 

නුවටද විධදමටම  අශතෝසි ිරීමශේ ශපොදු අශප්්වෂටමද ශ ොශවයි, 

ශිෂය් ව විභ්දැම අශතෝසි ිරීමශේ ශපොදු අශප්්වෂටමදම ිරමද. 

අපට නශතට ිමශත වද. නුවටද, තට්  ශපොදු අශප්්වෂටමද  බවට 

ප්  ටා ප්රධද  ටරුණ අටතට ටරනද; විධදමටම අශතෝසි ටර  

නට පන් තට තිමනද; ඒ ැන  ිරසිට ටථදව්ව  නතිව,  න්  ශේ 

ශේනදශේ ශිෂය් ව විභ්දැම සාේබ් ධ ප්ර ව ම තටයි ඔළුවට 

අරශැ  තිශබ් ශ් . ශිෂය් ව විභ්දැම අශතෝසි ිරීමට 

සාේබ් ධශම්  අපට්  මේ මේ ටරුණු ඉදිරිප්  ටර්   පුළුව් . 

ඒ ශවනුශව්  ශටොට්ව  ටර්   පුළුව්  ිරම  ශමෝජ ද්  අපට 

තිශබ වද.  මු්  ටට ිරම් ශ්  ශේටයි. නුවටද ශපොදු 

අශප්්වෂටමද වුශණ් ශටොටට  ිරම  නට නුවටද ටතට තිමදැ්   

ඕ ෑ. ඡ්   පනවන් ීමට ප්රජදත් ්රවදදී ශව වද වදශේට, ජ වරට 

ආර්වෂද ිරීමශේ ප්රජදත් ්රවද ම්  ආර්වෂද ශව්   ඕ ෑටට 

තිශබ වද. නශතට වුශණෝ  තටයි, ජ තදවට ඡ්   පිිගබ ව; 

ටනතිවරණ පිිගබ ව මේ තනඟීට්ව, වයට දටට්ව න් ශ් .  

ඊා ට,  න්  ටුව ශවනද තිශබ  ප්රධද ට ප්ර ව ම්ව ව  ග්රදට 

නිනධදරි් ශේ ප්ර ව ම පිිගබ ව ටට ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු 

ටරව වද, ැරු ඇටතිුවටනි. ශේ ග්රදට නිනධදරි්   නතිව අපට ැේ 

ටට්ටශට්  ිරසිදු පරිපදන  ටටුත් ත්ව ටරැ්   ශ ොතනිර බව 

ඔබුවටද්  පිිගැ්  වද ඇති. ඔවු්  ටදනම්ව බනදශැ  ඉ නද, 

ඉ නද, සාදටච්ඡද ටරනද, ලිපි ලිමනද, ශබොශතෝ ඉල්ලීේ ඉදිරිප්  

ටරනද, අවසාද ශේ තටයි  න්  ශේ පදරට බනතනනද තිශබ් ශ් . 

ඒට අශප් රශට් ඉතිතදසාශේ අපි මීය ට ටලි්  ශ ො නටපු ත් ් වම්ව. 

තනබනයි, මීය ට ටලි්  අපි පදර්ලිශේ් ුවශේ ශේ ප්ර ව ම ඉදිරිප්  

ටාදට් , ඒ අමට වෘ් ීරම අයිතිවදසිටේ  නතනම ිරම  

ප  ශට්  ඔබුවට් නද ඒ ප්ර ව ම දිතද බනදෙවද ිවසා්ව, ඔවු් ශේ 

සාදධදරණ ඉල්ලීේ දිතද බනදෙශේ  නතන. රජශේ ශතෝ පාද්  සාභ්දවන 

සිමදෙ වනඩටටුතුව අවසාද ශේ ක්රිමද් ටට ටර  නිනධදරිමද ග්රදට 

නිනධදරිමද  ේ, ඔවු් ශේ මූලිට අව යතද ඉෂවට ටර් ශ්   නතිව 

අපි ශේ වමොට්ව  ටර් ශ් ? ඒටට, "ඔවු් ට වෘ් ීරම 

අයිතිවදසිටේ  නතන; ඔවු්  සාදට නිනධදරි් " ිරමද පතර දීනද තරි 

ම් ශ්   නතන. සාදට නිනධදරිශම්ව තනයටමට ටටුතුව ටර්  ට 

 ේ, සාදට නිනධදරි ටද සිට් වශම්  ටටුතුව ටර්   පුළුව්  

විධිශේ තෘප්තිම්ව ඔවු් ට තිශබ්   ඕ ෑ. ඒ තෘප්තිම ඔවු් ට 

 නතන. පසුගිම ටදනශේ ැංවුවර ආප දව පනිවක  ශවනදශේ අපි 

 න්වටද, ඔවු්  ඒ ටටුතුව ශවනුශව්  ශටොතරේ ටනදිත් ීමට්ව 

ටර වද  ිරම  නට. විශ  ෂශම්  පසුගිම ටදනශේ ග්රදට 

නිනධදරිනිම්  තනයටමට බ වද ැ්  තරුක ම්   ැංවුවර සාත  දම 

මෑේ ටනශශශ ටත්  ටනපීමටිර් , වි දන ශසා වදව්ව ටාද. අපට ඒ 

ැන  ඇැීමට්ව තිශබ වද. ඔවු්  ශේ ඉල්න් ශ්  ඔවු් ශේ ඉතද 

සාදධදරණ ඉල්ලීේ ප්රටදණම්ව. නට්ව තටයි, ශසා වද වයවසාවථදව්ව 

දි ද ැනීමට සාේබ් ධ ප්ර ව ම. ශේට ආණ්ඩු ැණ දව්ව ශ ොටර, 

අ් තනර තිබුණු ටදරණම්ව. තවට්  ඒටට විසාඳුට්ව නනබිනද  නතන.  

ඊා  ටදරණම තටයි, ඔවු් ශේ වනටුප් විෂටතදව පිිගබ  

ප්ර ව ම. ඒට්  නශතටට තිශබ වද. ග්රදට නිනධදරි ශශ්ර ක  ක්රටම 

සාංශ ෝධ ම ටර්   ඔවු්  ශමෝජ දව්ව ඉදිරිප්  ටර තිශබ වද. 

අශ ්ව නට තටයි, සා් නිශේ   දීට දව. ඔබුවට් නද 2017 

ශ සානේබර් ටදසාම සා තද පටණ්ව රුපිමල් 300ට දීට දව්ව දීනද 

තිශබ වද. නතනනි්  නතද ශටො ව්   නතන. අපි ිමත වද, ැේ 

ටට්ටශට්  වනඩ ටටුතුව ටරශැ  මදශේදී ඔවු් ට ශේ 

සා් නිශේ   දීට දව නබදදීට අති යි්  සාදධදරණයි ිරමද. 

ඔවු් ශේ නින ඇඳුේ දීට දව රුපිමල් 4,300යි. ඔබුවටද 

පිිගැ්  වද ඇති, ශේ වදර්ෂිට නින ඇඳුේ දීට දව ප්රටදණව්  

 නති බව. ටළුතර දිසාවත්රි්ව ශල්ටේුවටදශේ ප්රධද ් වශම්  

ඔබුවට් නදට ප්  ටා ටිවටුව නිර්ශශ  ටර තිශබ වද, රුපිමල් 

12,000්ව  ්වවද ශේ නින ඇඳුේ දීට දව වනඩි ටර්  ම ිරමද. ඒට 

ඉතදට සාදධදරණ ඉල්ලීට්ව.  ඇයි, ශේටට ඇහුේට්  ශ ්   බනරි 

ිරමදයි ටට අත් ශ් . ඒ වදශේට ශේ ග්රදට නිනධදරි්  ඉල්නද 

සියට වද, ඔවු් ට වෘ් ීරම ැරු් වම සාිමතව වනඩ ටර්   පුළුව්  

ව  විධිමට ශටශතමව්  ම ිරමද.  ශටොඩි විවේණ්  , යටටට් 

විවේණ්  , ආධදර නටුව ටර්   වදශේ ශශවල්වනට ඔවු්  

ශමො ව් ශ්   නතිව, වෘ් ීරම ැරු් වම්ව සාිමතව, ජ තදව්  

න්වට වනඩ ටටුතුව ටර්   පුළුව්  විධිශේ ත ුවර්ව බවට ග්රදට 

නිනධදරි ත ුව ර ප්  ටර්  ම ිරම  නට තටයි ඔවු්  

ිරම් ශ් . නට නිසාද, නට ත ුවශර් ැරු් වම ආර්වෂද ටර්  ම 

ිරම  ප්රධද  ඉල්ලීට්ව තිශබ වද.  

ටධයට ආණ්ඩුශේ රදජටදරිවනට අටතරව, ඔවු්  පාද්  

සාභ්දශේ ටටුතුව්  සිශධ ටර වද. පාද්  සාභ්ද රදජටදරි ටාදම 

ිරමද ඔවු් ට ිරසිදු දීට දව්ව තේබ ශව් ශ්   නතන. ශටවනනි 

ඉල්ලීේ ැණ දව්ව තිබුණද. ඔබුවටද ඒ බව  ්  වද ඇති, ැරු 

ඇටතිුවටනි. ශේ ඉල්ලීේවනට ඔබුවට් නදශේ පන් ශත්  

සාදවධද ව ඇහුේට්  දීට්ව ශතෝ ශේ ප්ර ව ම විසාඳීට සා තද 

ටනදිත් ීමට්ව ශතෝ පදර්ලිශේ් ුවශේදී අපි  න්වශ්ව  නතන. ඒ 

ශවනුවට ඔබුවට් නද, ශේ ප ් වන, ීමතිවන තිශබ  

වැ් තිවනට මුවද ශවනද ඔවු් ශේ අයිතිවදසිටේ පදැද  ට්   

ප් සාදත  රිව්  තටයි ඉ් ශ් .  ඔවු්  පශශඝෝෂණම ශ ොටර , 

වනඩ වර්ජ ම ශ ොටර  ටණ්ඩදමට්ව තනයටමට ශටශතමවදශැ  

ම්   ඔබුවට් නද බනදශපොශරෝ ුව ශව වද  ේ, ටර්   

තිශබ් ශ්  ශව  ශටො ව්  ශ ොශවයි. ඒ සා තද ටර්   

තිශබ් ශ් , ඔවු් ට ඕ ෑ ටර  ශේ අවට මූලිට අව යතද යටට 

ඉෂවට ටර ශ   නටයි.  

ඊා ට ටට ිරම්   ම  ටදරණම සාේබ් ධශම්  ඔබුවටද 

මේ ප් තරම්ව දු්  ද.  මු් , ටට ඒට අවධදරණම ටර්   

ටනටතියි. ඒට තටයි, අශප් ශ ටා ජදතිට සා් ධද ශේ ට් ්රීවරු්  

සා ත්  ටර  න  ටල්මුශණ් පුවර ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාම 

සාේබ් ධ ප්ර ව ම. අවුරුදු 30්ව තිසාවශසා  ඒ ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටොට්සදසාම ශව්  ටරනද තිශබ වද  ේ, නම ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටොට්සදසා ම්ව ව ශම්  පව් වදශැ  ම්  ට බනතන නබදදීශේ 

වැකීට්ව ඔබුවට් නදට තිශබ වද. ශේ ප්ර ව ම නිටේට ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ශටොට්සදසාමට ප්ර ව ම්ව ශනසා ැ්   නපදම ිරමද ටට 

ඔබුවටදශැ්  ඉල්න්   ටනටතියි. ශටොට , අපි ඒ ජ තදව දිතද 

බන  ආටදරම අනුව තටයි ප්රතිචදර, ප්රතික්රිමද තේබ ශව් ශ් . 

ජදතිවදදී ප  ටිර්  ශ ොසානටද, ශේ රශට් ජ තදවශේ පරිපදන  

පතසුව සා තද ශටොට්සදසාම්ව ශව්  ටර තිශබ වද  ේ, ඒටට 

අව ය ටර  ප්රටදණශේ බනතන ටඩි ිව්  නබද ශ ්   ිරම  

ඉල්ලීට ඔබුවටදශැ්  ටර්  ට ටනටනතියි.  

මීය ට අටතරව, ටට  න්  ශේ ශවනදශේදී ටුව ශවනද තිශබ  

තව්   ප්ර ව ම්ව පිිගබ ව ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටර්  ේ. 

ශේට පරිසාර අටදතයදං මට විතර්ව අ දා ප්ර ව ම්ව ශ ොශවයි.  

විල්ප් ුවව ආශ්රිතව ප්ර ව ම්ව පන   නී  තිශබ වද. ශේ ප්ර ව ම 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ඇ් තටට තමු්  ද් ශසා නද්  ඔඩුදුව්   දීනද බනදශැ  ිමයටමද. 

ඇ් ත ව ශම් ට ආණ්ඩුව පන් ශත්  ශේටට ප්රතිචදර  ්වව වද 

ශවනුවට, ශව ්  සාංවිධද , ශව ්  ශශ පදන  ප්වෂ, පරිසාර 

සාංවිධද  විසි්  තටයි ශටම ඉතදට අ් තවදදී ජදතිවදදී තන ටට 

ඇ ශැ  ම  නට  ව් වදශැ  තිශබ් ශ් . තනබනයි, මීය ට වඩද 

ශේ ප්ර ව ශේදී ආණ්ඩුව වැකීටිර්  ුතුවව තනසිරිම ුතුවව තිබුණද. 

ටට ිරම් ශ්  2012, 2013 ටදනශේ මුසාලි ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටොට්සදසාම ආශ්රිතව අවතන්  වූ ජ තදව පදිංචි ිරීමශේ ක්රිමදවලිම 

සාේබ් ධශම්  ඒ ප්රශශ ශේ ප්රදශශශීම ශල්ටේවරමදට වැකීට්ව 

තිශබ වද. ශේ ජ තදව ශටොශතොට  පදිංචි ටශා , ඉඩේ නි තසාව 

ටශා  ශටොශතොට , ඒවදශේ ව ද් තරම වි ද ම්ව සිශධ වුණද ? 

ඔවු් ට ජන විදුලි පතසුටේ නබද දු් ශ්  ශටොශතොට  ිරම  නට 

පිිගබ ව ඒ ප්රශශ ම භ්දර රජශේ නිනධදරිමද තනයටමට 

තමු්  ද් ශසා ශේ අටදතයදං ශේ නිනධදරිමදට මේ පනතනදිලි 

ප්රටද ම්ව ටා තනිරව තිබුණද. ශටොට , ප්රදශශශීම ශල්ටේවරමද 

ශ ො  න  ඒ ිරසිව්ව සිශධ ව්   බනතන. නතශටොට විල්ප් ුවව 

ටප වදම,  න්  ශඩෝසාර් ටර වදම ිරමද ජ තදවශේ ඉතදට 

සාංශේදී තනඟීට්ව වේපිත ටරව  තන ටට සාටදජ ටදධය ජදනද ශතෝ 

ශව ්  ඉශන්වශට්රොනිට ටදධය පදවිච්චි ටර ම්   පුළුව්  

වටපිටදව්ව ඇති ිරීමට සාේබ් ධශම්  ඔබුවටදට වැකීට්ව 

තිශබ වද. ශටොට , ශටවනනි ප්ර ව  පාමු ශටොශතොශ්  ටඩද 

ැ් ශ්   න්  ේ ජීවිත තදනිවලි්  තටයි ශටාවර ව් ශ්  ිරමද 

ඔබුවටද  ්  වද.  

ටට නනබී ඇති තිශබ  ශපොඩි ශේනදව ඇුවාතදී  ටශේ ඊා  

ටදරණම ශටශරිම -ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  

අටදතයදං ම ශ සාට- ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටරව වද. 

ඇ් ත ව ශම් ට ඔබුවටද මේ සානනසුට්ව සාිමතව මේ වයදපෘති 

ක්රිමද් ටට ටර  බව ශපශ  වද.  ඔබුවටදට ටතට ඇති, ටළුතර 

ශපොදු ශවශා  සාංකීර්ණම ඔබුවටද්  ගිිමල්නද විවෘත ටා බව. ශේ 

 ව ශවා  සාංකීර්ණම ඉදි ටර වද ිරමද 2014 අශැෝසාවුව ටදසාශේ 

තටයි  ඒ  ටළුතර  ැරම ආශ්රිතව තිබූ  නල් ටඩ යටට ඉව්  ටශා . 

2019 ශපබරවදරි ටදසාශේ තටයි ශටම විවෘත ටශා . නතශටොට 

නුවව්ව ටදනම්ව ඔවු් ශේ වයදපදර ටටුතුව ඇණ ිමයටමද.  න්  ශේ 

ටඩ ශබදීට සාේබ් ධ ප්ර ව ම්ව ඇවිල්නද තිශබ වද. ටට 

ිරම් ශ්   UDA නටට ශ ොශවයි, ප්ර ව ම තිශබ් ශ් . ඒ 

ශවශා් ශ ෝ ිරම වද, ඔබුවට් නද  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම 

තනයටමට  සාදධදරණ ටනදිත්  ීමට්ව ටර සාදධදරණ නනයිසාවුවව්ව 

සාටසාව ටාද ිරමද. තනබනයි, ඒ නනයිසාවුවව  ටළුතර  ැර සාභ්දවට, 

 ැර සාභ්දශේ සාභ්දපතිවරමදට මවද තිශබ වද.  න්  ශටොට  ශවනද 

තිශබ් ශ් ? ඒ සාභ්දපතිවරමද විසි්  තට් ට වුවට ද වුවට ද 

තදශනට නනයිසාවුවව ශව සාව ටර තිශබ වද. අ ්  ශවශා් ශ ෝ යටට 

ඇවිල්නද UDA නශ්ව ටනබනම්ව තිශබ වද. ශව  ශව ට ටඩ 

තිබුණු අමට ශව  ශව ට ටඩ තිමදශැ  ිමටපු අමට 

සාභ්දපතිවරමදශේ ඥදීර්  ශතෝ ිමතවුව්  ශ ොශවයි  ේ තවුල් ටඩ 

නබදදීනද තිශබ වද. තවුල් ටඩ තිමදශැ  ිමටපු අමට නමද 

සාභ්දපතිවරමදශේ ඥදතිශම්ව ශතෝ ිමතවශත්ව  ේ ටඩ තතර නබද 

දීනද තිශබ වද. ටට ිරම් ශ්  න්වශටශ ්ව ටඩ තතර්ව 

ැ් තදට පසාවශසා   ව් ශ්  ඔහු්  නම වේලිමට ශ   නටයි, ැරු 

ඇටතිුවටනි. ඒට ශටිග් ට UDA නටට ටර්   පුළුව් . ඒ නිසාද 

ශේට විසාඳීශේ ප්ර ව ම UDA නශ්ව තිශබ වද. ඒට ට තරි්   

බනතන. විශ  ෂශම්  ටට සා ත්  ටර්   ටනටනතියි, ඒ 63 ටඩම 

 ේ ටර තිබුණු ඒ.නල්.නේ. රිටදසාව  දරු්ව සාත ඒ 64 ටඩම  ේ 

ටර තිබුණු නේ.නච්.නේ. රිසාවවද්  ම  ශ ශ  ද. ශේ ශ ශ  ද ශව  

ශව ට බදු ශැවනද ටඩ ශ ට්ව පව් වදශැ  ගිමද. තනබනයි,  න්  

 ැර සාභ්දශේ සාභ්දපතිවරමද විසි්  ශේ ශ ශ  දටට නට ටඩම්ව 

නබද දීනද තිශබ වද. තනබනයි, ටට ශතො ටට  ්  වද, 

සාභ්දපතිවරමදශේ ඥදීර් ට ටලි්  තවුල් ටඩ තිබූ අමට  න්  ටඩ 

තතර නබදදීනද තිශබ  බව. ඒ නිසාද ශේ ප්ර ව ම විසාඳීටට ඔබුවටද 

ටනදිත්  ශවයි ිරමද ටට බනදශපොශරෝ ුව ශව වද.  

ටට ිමත වද ඔබුවටද්  සාට ්  ශේ ැන  සාදටච්ඡද ටර්   

ඇති. ශතෝටදැට ටටුවද  ටර්ටද් තටරුව් ශේ සාංැටම ටදරණද 

ිරිමපම්ව අපට ඉදිරිප්  ටර තිශබ වද. ශේ ටර්ටද් තපුරශේ 

ප්ර ව  ිරිමපම්ව පන   නී  තිශබ වද.  අශප් සුනිල් තඳු් ශ ් ති 

ට් ්රීුවටද්  ශටතන ට ගිිමල්නද සාදටච්ඡද ටාද. නට්ව තටයි 

ටර්ටද් තපුරම ඇුවශා  තිශබ  ටදර්ැ පශධතිම අදේ වනඩිමද 

ිරීමට. ටට ිමත් ශ්  ටදනම්ව තිසාවශසා  ශ ො ශටරුණු නට්ව. 

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

 
ගු (වවා ය) නලි්දා  ජයින ප්් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ටට විජිත ශත ර්  ට් ්රීුවටදට 

නබද දී තිශබ  ටදනශම්  වි දඩි පත්ව නබද ැ්  වද. 

 
ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Okay. 

 
ගු (වවා ය) නලි්දා  ජයින ප්් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ටට ටථද ටරිව්  සියටශේ, ශතෝටදැට, ටටුවද  

ටර්ටද් තපුරශේ ටදර්ැ පශධතිම සාේබ් ධවයි.  දැරිට 

සාංවර්ධ  අධිටදරිම් , ශේට ශතෝටදැට ප්රදශශශීම සාභ්දව්  නටුව 

ශවනද ටර්   ඕ ෑ වනඩ්ව. ැරු ඇටතිුවටනි, ටට ිමත වද 

ඔබුවටද ශේ පිිගබ ව අවධද ම ශමොමු ටරයි ිරම ාද. ඒ වදශේට 

ශේ ටර්ටද් තපුරමට බනපද  තව ප්ර ව ම්ව තිශබ වද. ඒ තටයි 

විදුලි සානපුතට වියට්  විට අක්රිමීමට.  න ට පවති  විදුලිම ටනපිල්න 

ැන  ශ ොශවයි, ටට ිරම් ශ් . සාදටද ය ටදනශේදී්  විදුලි 

සානපුතට අක්රිමීමට නිසාද ටර්ටද් ත පව් වද ශැ  ම්   බනරි 

ප්ර ව ම්ව පන   නඟී තිශබ වද. ටට ිමත් ශ්  ඒටට්  

ටනදිත් ීමට්ව ටර්  ට ඕ ෑ. අශ ්ව පන් ශත්   දැරිට 

සාංවර්ධ  අධිටදරිම විසි්  බිේ ශටොටසාව ටල්බදු ක්රටමට නබද 

දීශේදී ඒ බදු ටදනම අඩු ිරීමට නිසාද, ඔවු් ට ම් ශ්රෝපටරණ 

ිවනදී ැනීමශේදී, නශතට  න්  ේ ප්රදේධ  විම ේවනට අව ය 

ටර  ණම බනංවේවලි්  නබද ැනීමශේදී ප්ර ව ම්ව පන   නඟී 

තිශබ වද. ටට ශේ ටදරණම ැරු ඇටතිුවටදශේ අවධද මට 

ශමොමු ටර්  ේ. ඔබුවට් නද ශේ පිිගබ ව සාදටච්ඡද ටර මේ 

ටනදිත් ීමට්ව ටරයි ිරමද ටට ිමත වද.  

ඊා ට, තව්  ප්ර ව ම්ව තිශබ වද. ශේ ප්ර ව ම ශටෝට්ශට් 

ටත  ැර සාභ්ද බන ප්රශශ මට අ දාවයි තිශබ් ශ් . ඒ ප්රශශ ශේ 

රදජගිරිම, වනලිටඩ, ටන වනලිටඩ, ටටතව් ත පදශර් අයිශටොනි්ව 

 ඩිවශනොප්ට් ට් ශපෞශැලිට සාටදැට විසි්  නිවදසා සාංකීර්ණම්ව 

ඉදිිරීමට නිසාද, ඒ ප්රශශ ශේ පදිංචි ජ තදවට බනව්  ප්ර ව ම්ව 

පන   නඟී තිශබ වද. ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද්   ්  වද, ඒ 

ප්රශශ වන ජනදපවත  පශධතිශේ ප්ර ව ම්ව තිශබ  බව. ඉදිිරීමේ 

ටටුතුව නිසාදට ඒ ප්ර ව ම වනඩි ශවනද තිශබ වද. ඇ් ත 

ව ශම් ට ශටිම මුල් ගිවිසුට අනුව මුළු ඉඩශට්  සිමමට 40ට 

ශටොටසා්ව පටණ්ව සාංවර්ධ ම ටර්   අවසාර දීනද තිශබ වද. 
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[ැරු (වව ය)  ලි්   ජමතිසාවසා  ටතතද] 
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ඉුවරු සිමමට 60 සාවවදභ්දවිට ජන රැ වුේ ප්රශශ ම විධිමට පව් වද 

ැ්   ඕ ෑ ිරමද තටයි නිර්ශශ  ටර තිශබ් ශ් . තනබනයි, 

සාංවර්ධ  වයදපෘතිම ක්රිමද් ටට ටර ශටොට, අර සිමමට 60 

ශටොටසා පන් තටට  ටද, සිමමට 100ට ඉදිිරීමේ ටටුතුව ිරීමට 

නිසාද , ජනම බනසා මදශේ ප්ර ව ම්ව පන   නඟී තිශබ වද. ඒ නිසාද 

නට ප්රශශ ශේ ජ තදව අපතසුතදවට ප් ව තිශබ වද. ශේට්  

ඔබුවට් නද සාට   ටලි්  සාදටච්ඡද ටර තිශබ  ප්ර ව ම්ව. ඒ 

ආශ්රිතවට රදජගිරිශේ, "  ග්රී්  තයිට්සාව" ශමෝජිත ටතල් නිවදසා 

සාංකීර්ණම ඉදිිරීමශේදී ැනටදෙ ිරිමපම්ව පන   නඟී තිශබ වද. ඒ 

ප්රශශ ශේ සියට  ජ තදව ශේ සාේබ් ධව අධිටරණමට පවද 

ගිිමල්නද තිශබ වද. අධිටරණම නිශමෝැම්ව නබද දීට නිසාද, ශේ 

ව විට නිම ඉදිිරීමේ ටටුතුව තදවටදලිටව  තර ටර තටයි 

තිශබ් ශ් .  මු් - [බදධද ිරීමට්ව]  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම 

ටනදිත්  ශවනද ඒ ප්රශශ ශේ සියට  ජ තදවශේ -පදිංචිටරුව් ශේ- 

ජ  ජීවිතමට තදනිම්ව ශ ොව  ආටදරමට ශේ ඉදිිරීමේ සිශධ ටා 

ුතුවයි.   න ට්  ශේ සාේබ් ධව ඔබුවට් නද  දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිම ටනදිත්  ශවනද තිශබ  බව ටට  ්  වද.  මු්  ශේ  ඩු 

ීර් දුශව්  නබද දී තිශබ  ටදනම ශේ ටදර්ුව ශව ශටොට ඉවේ්  

ශව වද. නතනනි්  පසුව ඒ ප්රශශ වදසී් ට සාදධදරණම්ව නනශබ  

ආටදරමට "  ග්රී්  තයිට්සාව" ටතල් නිවදසා සාංකීර්ණශේ ඉදිිරීමේ 

ටර්  ට අවසාර නබද ශ ්   ිරම  ඉල්ලීට්  ටරිව් , ටට 

 තර ශව වද. ශබොශතොට සාවුවතියි. 
 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ශබොශතොට සාවුවතියි.  The next speaker is the Hon. S.M. 

Marikkar. 
 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 

නැඟී සටිවේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ටළුතර ශපොදු ශවශා  සාංකීර්ණම පිිගබ ව ැ් ශතෝ , 

 දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම ඒ ටඩවන නනයිසාවුවව්ව 2014දී 
අරැ් තද. ඒ වදශේට ඒ ටඩ ශ් ීමශේ පරිපූර්ණ බනම අපි 
ප්රදශශශීම ශල්ටේවරමදට භ්දර දු්  ද. අපි ශැොඩ නඟිල්න ත ද, 
නට ශැොඩ නඟිල්න  නවත  ැර සාභ්දවට භ්දර ශ  වද.  ඒ ටඩ 
ටදට  නිවනරදිව නනබිම ුත් ශ් , ටවු  සියටශේ ිරම  ටදරණද 
ශසාොමද බනලීශේ ටටුතුව අපි ප්රදශශශීම ශල්ටේටයි භ්දර දීනද 
තිශබ් ශ් . මේ මේ අසාදධදරණටේ ැන  අපට පනිවක ලි 
ශමොමුශවනද තිශබ වද. නිම ශබ්රුේටදරමද තනයටමට අපි ප්  ටර 
තිශබ් ශ්   ැරදධිපතිුවටද ශතෝ  දැරිට ශටොටසාදරිසාව ශ ොව 
ප්රදශශශීම ශල්ටේ. ඒ නිසාද ප්රදශශශීම ශල්ටේවරමද ශ   
නිර්ශශ වනට පියට්  ක්රිමද ටර වද  ේ, අපි ඒ සාේබ් ධව ටටුතුව 
ටර වද. තනබනයි, අපි  න ට නට ශැොඩ නඟිලි  ැර සාභ්දවට භ්දර 
දීනද තිශබ වද. 

ඊා ට, ටටුවද  ටර්ටද් තපුරම ැ් ශතෝ , නිම පදරවල් 
පශධති, ටදනු පශධති අදේ වනඩිමද ිරීමටට අපි ඉදිරිශේදී ටටුතුව 
ටර වද. ඒ වදශේට ටටුවද  ටර්ටද් තපුරශේ සිට 138 ටදර්ැමට 

න  අදේ  ටදර්ැම්ව ඉදිිරීමශේ ටටුතුව ශේ ටසා අැ භ්දැශේදී අපි 
ආරේභ් ටර වද. ඒ වදශේට විදුලිබන පශධතිශේ ප්ර ව ම දිගි්  
දිැටට ඔම ප්රශශ ශේ පවති වද.  න ට නංටද විදුලිබන 
ටණ්ඩනශේ අධිබන විදුලි රැතන්  පශධතිම්ව ශැ  න වද. නිම 
විශ  ෂ substation නට්ව නට ප්රශශ ශේ ඉදිටර්   අපි ඉඩට්ව 
නබද දීනද තිශබ වද. ඒ අනුව ඒ ටටුත් ත්  ටර වද.  

අයිශටොනි්ව සාටදැශට්  ඉදිටර  ශැොඩ නඟිල්න 

සාේබ් ධශම්  අපි පීම්වෂණ ිරිමපම්ව ටාද. අධිටරණශේ 

 ඩුවවේ්  තිශබ වද. ඉදිිරීමේ ටටුතුව ටර  ටදනශේදී පටණයි, 

ඔම ප්ර ව ම තිශබ් ශ් . අශ ්ව අවසාවථදවනදී ජන ැනදෙේ නිේ  

ර්වෂිතම රැට ැනීමට සා තද ටටුතුව ශමො   බවට අපට 

ශපොශරෝ දු ශවනද තිශබ වද. නම පල්නංඝ ම ටශාෝ , අපි ඒ 

සාේබ් ධශම්  ක්රිමද ටර වද. අශ ්ව ශැොඩ නඟිලි සාංකීර්ණම 

සාේබ් ධශමනු්  නශතටයි.  

 

ගු (වවා ය) නලි්දා  ජයින ප්් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ැරු ඇටතිුවටනි, UDA නශට්  ටළුතර ත පු ටඩ 

සාේබ් ධශම්  ිරේශවෝ , UDA නශට්  ත පු නනයිසාවුවව 

අවසාද ශේ ශව සාව ටරනද තිශබ් ශ් , AGA ශ ොශවයි; ටළුතර 

 ැර සාභ්දශේ සාභ්දපතිවරමද. ප්ර ව ම පන   නඟිනද තිශබ් ශ්  

ඒශට් ට තටයි.  
 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඒට දිසාදපතිුවටද තද ප්රදශශශීම ශල්ටේුවටද 

තරතද- [බදධද ිරීමට්ව] අපි ඒට බන්  ේ. 
 

ගු (වවා ය) නලි්දා  ජයින ප්් මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ශතො යි. 
 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. S.M. Marikkar. 
 

ගු එ ප්.එම්. මරි්වකාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ටට වි දඩි 13්ව තිශබ වද. 

අ  විවද මට ැ්  ද වනම ශීර්ෂ මටශ්  ඇති ටතද ැර තද 

බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම වමසා අවුරුදු ුව ට පටණ වේඩද 

ා රුශව්ව වුණ් - 

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Anura Sidney Jayarathne will 

now take the Chair.   
 

අනතුුව ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා මූලා්නවය්ද 
ඉවත් වූවය්ද, ගු අනුර සඩ්නි ජයරත්න මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE  took 
the Chair. 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටද ටථද ටර්  . 
 

[පූ.භ්ද. 11.29] 
 

ගු එ ප්.එම්. මරි්වකාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, අ  විවද මට ශැ  ඇති වනම 

ශීර්ෂ මටශ්  ඇති ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම 

අවුරුදු ුව ්ව පටණ පරණ වුණදට, වනඩ ටටුතුව රදශිම්ව ටර 

තිශබ  බව ිරව ුතුවයි. ශටට අටදතයදං ශේ වනඩටටුතුව වනඩි 

ව ශම්  සිදු ව් ශ්  ටශේ ආසා ශේ නිසාද ටට  ්  වද, පසුගිම 

අවුරුදු 30ට ටදනම ුවා අශප් රට පදන ම ටා ශේ ප්වෂ 

ශ ටටට ජදතිට ටට්ටශට්  ආරේභ් ටා ශ ොතනිර වූ වනඩසාටත්  

ශේ අවුරුදු ුව  ඇුවාත ආරේභ් ටා බව. නම ටට ිරම් ශ් , 

ශනොවේ සාුවටිර් . ඒශ්ව ශැෞරවම ැරු චේපිට රණවට 

ටනතිුවටදට සිමමට 100්ව නබද ශ ්  ්  අපි පසුබට ශව් ශ්  

 නතන. 

විශ  ෂශම් ට අවුරුදු 15්ව ශපෞශැලිට අං ශේ වනඩ ටරනද 

ශශ පදන මට ආපු පුශැනශම්ව තනයටමට ටට  ිර් ශ් , ශටට 

අටදතයදං ශේ  ර්  ම, ශටශතම ීමට, පදන ම සාත 

ක්රිමදටදීම් වම ඉතදට සාක්රිමයි; ඉතදට ශේැව්  බවයි. 

ප දතරණම්ව තනයටමට ිරේශවෝ  2016 වසාශර්  ටඩුශවන තද 

ශටොශාෝ  දව ිරම  ප්රශශ  ශ ටටට ැංවුවර ආවද; පවුල් 

27,000්ව අසාරණ වුණද. සාතිම්ව විතර වනසි වුවර බිම් ශ්  

 නුවව තිබුණද. පනම භ්දැම්ව වනසාවසාදට ඒ ප්රශශ  මට ව වද. ඒ 

ැංවුවශර්  අසාරණ වූව් ට ශේ ව ශටොට රුපිමල් බිලිම  2.3ට 

මු න්ව ව් දි ව ශම්  නබද දීනද තිශබ වද. ඊශේ අග්රදටදතයුවටද 

තව ටනබි ට් පත්රිටදව්ව අ් සා්  ටාද, ඉුවරු අමට ව් දි නබද 

ශ ්   තව රුපිමල් ිවලිම  400්ව විතර ශව්  ිරීමටට. ඒ 

ිරම් ශ් , රුපිමල් ිවලිම  2,700්ව ව් දි විධිමට පටණ්ව නබද 

ශ ්   සිදු ශවනද තිශබ වද.  

ටශේ ආසා ශේ ඇා ටදර්ැ යටට ත ්  , වුවර  යටට බනසා 

මව්  , ඒ වදශේට ැංවුවර්ව ආවදට ඒ වුවර යටට ඉතද ඉ්වටනි්  

බනසා මව්   වනඩ පිිගශවා්ව අටදතයදං ම මටශ්  සාටසාව ටර 

තිශබ වද. විශ  ෂශම් ට අඹතශල් ශපොේපදැදරම්ව ත ්   

ටටුතුව ආරේභ් ටර තිශබ වද. ශේ ව ශටොට ටළු පදනට සාත 

ශැොතටුව ප්රශශ ශේ ශපොේපදැදර ශ ටට වනඩටටුතුව ආරේභ් ටර 

තිශබ වද. ශේ ශපොේපදැදරමට නට ශපොේපමිර්  ත් පරමටට 

ඝ  මීය ටර් 20්ව ව ශම්  වුවර pump ටර්   පුළුව් . ඒ තනට 

ශපොේපදැදරමටට ශපොේප පත්ව  ද වද. ඒ අනුව  න්  ටනනක  

ැ ශේ වුවර වනඩි ශවනද ැංවුවර්ව ආශවෝ , දිමව්  දව තරතද නට 

වුවර වනල්නව් ත සාත ශ ිමවන ප්රශශ ශම්  මුහු ට මව්  ් , ඒ 

වදශේට දිමව්  දශේ වුවර වනඩි වුණදට, ඒ වුවර ටනනක  ැ ට 

තරවද මව්  ්  පුළුව්  විධිමට ශේ වනඩ පිිගශවාවල් ආරේභ් 

ටරනද තිශබ වද. ශේවද ආරේභ් ටර්   තිබුශණ් මීය ට අවුරුදු 

20ටට-30ටට ටලි් .  මු් , ඒ වනඩටටුතුව ආරේභ් ිරීමට 

සාේබ් ධව ටට ැරු ඇටතිුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද. ශේවද 

ශටශර වද , ශ ොශටර වද  ිරමනද තන්  තන් වන, ත් දිවන, 

ටඩපිල්වන ටෑ ැත ශ්   නුවව වනල්නේපියටම ත් දිමට න්   

ිරමනද ටට විප්වෂශේ ට් ්රීවරු් ට ආරදධ ද ටර වද. ඇවිල්නද 

බන්   ශපොේපදැදර ඉදිශව් ශ්  ශටොශතොට , ඇා ටදර්ැ සුශ  

ශව් ශ්  ශටොශතොට , ඒ ඇා ටදර්ැවන ැනඹුර ශටොශතොට , වුවර 

ැනද බනසා ම්   ත නද තිශබ් ශ්  ශටො  විධිමට  ිරමනද. වුවර 

බනසා මදශේ ක්රටව්  වනඩ පිිගශවා්ව ක්රිමද් ටට වුණ නිසාද තටයි 

2017දී් , 2018දී් , විශ  ෂශම්  ටනයි ටදසාශේ ආපු සුළු ැංවුවර 

තර්ජ වනට ශටොශාෝ  දශේ ජ තදවට ිරසි ප්ර ව ම්ව  නුවව 

මුහුණ  ශ ්   පුළුව්  වුශණ්. ශේ අවසාවථදශේදී ටට විශ  ෂශම් ට 

ැරු ඇටතිුවටදට වදශේට, ඉඩේ ශැොඩිරීමශේ සාංසාවථදශේ 

සාභ්දපතිුවටද ඇුවළු ටදර්ම ටණ්ඩනමට ඔවු්  නබද දු්  සාත නබද 

ශ ිව්  පවති  සාක්රිම  දමට් වමට සාවුවතිම පු  ටර වද. 

මීය ශතොටමුල්න ටසාා ට් ශශ ශේ වදචටම අපි  ්  වද. ඒ අපි 

ශැොඩ ටරපු ටසාා ට්  ්ව ශ ොශවයි. ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ 

ටනතිුවටදශේ ටදනශේයි නතන ට ටසාා ශැ නල්නද  නේශේ. ටසාා 

ශැ නල්නද බනත් ටදරශම්   දනද අ්වටර 28ට භූිව ප්රටදණමට 

මීය ටර් 31්ව පසා ටසාා ට්  ්ව තනදුවද. තනබනයි, අශප් ආණ්ඩුවට්  

ඒට විසා ්   බනරි වුණද. අශප් ආණ්ඩුවට්  ශටිග්  ීරරණ 

ැ්   බනරි ීමට නිසාද ඒ ටසාා ට්   ටඩදශැ  වනයටනද 

31ශ ශ ්ව ිවම ගිමද. ශේ ඉඩට  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිමට 

අයිති ඉඩට්ව. ඒ ඉඩටට ශටොාඹ  ැර සාභ්දව බශන්  වේණු 

ශැ වි්   නේටද. 

නිම ිරසි සාංවර්ධ  ටටුත් ත්ව ටශා   නතන. තනබනයි,  දැරිට 

සාංවර්ධ  අධිටදරිමට් , ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේ ඉ්   ප විමට්  

ටට ආරදධ ද ටර වද, මීය ශතොටමුල්න වේණු ට්  ට ඇවිල්නද 

බන්   ිරමනද.  ව තද්වෂණම්ව පපශමෝගි ටරශැ  ශේ වේණු 

ට්   press ටරනද, භූිවම්ව බවට ප්  ටරනද අදේ   දැරිට 

ප යද ම්ව බවට ප්  ටර  වනඩ ටටුතුව ආරේභ් ටරනද,  න්  

ශබොශතෝ දු රට ඒ ටටුතුව අවසා්  ශවිව්  පවති වද. ටට පසුගිම 

සාතිශේ නට සාවථද ම  බන්  ට ගිම නිසාද ටට වි වවදසා ටර වද, 

ශේ අවුරුශශශ ජූලි ටදසාම ශව ශටොට ඒ ටටුත් ත අවසා්  

ටර්   පුළුව්  ශවයි ිරමනද. ශේ සා තද  රුපිමල් ිවලිම  

4,000ටට අධිට මු න්ව විම ේ ශව වද. ශේ, රුපිමල් ිවලිම  

4000්ව විම ේ ටර් ශ්  ශටොටට ?  Reshape ටර්   ිවලිම  

600්ව,  දැරිට ප යද ම්ව ත ්   ිවලිම  1,300්ව, අවට ඉඩේ 

අ් ප්  ටර ැ්   රුපිමල් ිවලිම  1,500්ව, ජනදපවත  තද 

අපජනම බනතනර ිරීමට සා තද රුපිමල් ිවලිම  600්ව ව ශම්  

ශව්  ශවනද තිශබ වද. චේපිට රණවට ඇටතිුවටනි, ශටොාඹ 

දිසාවත්රි්වටශේ මයටතන පතසුටේවලි්  ශ ොදිුතණුට, අධයදප ශම්  

ශ ොදිුතණුට, අඩු ආ දමේනදභී්  වනඩිපුරට ඉ් ශ්  

ශටොශාෝ  දව ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාශේ.  න්  තටයි නිම 

සාංවර්ධ ශේ අරුණදෙ ීමශ ් ශ් . ශේ ඇා ටදර්ැ යටට ත නද, 

ශනෝ ශනවල් පදර ත නද න ශටොට, මීය ශතොටමුල්න ටසාා ට්  ට 

මට ශවනද ිවම ගිම අමට ටර්   පුළුව්  ශනොවේට පපතදරම 

විධිමට, චි්රපට  දනදව්ව  නති, රංැ  දනදව්ව  නති, bus stand 

නට්ව  නති  ශටොශාෝ  දවට ශේ අ්වටර පත ප යද ම්ව බවට 

ප්  ටරනද ඉතිරි අ්වටර යටශ්ව ශටොශාෝ  දව  ව  ැරම 

තනදීට. ඒ සා තද සානනසුට්ව ත ්   ිරමනද ටට ඔබුවටදශැ්  

ශැෞරවශම්  ඉල්නද සියට්   ටනටනතියි.  

වනසි ජනම ක්රටව් ව බනසා මදට සා තද, ටශේ ආසා මට 

පටණ්ව, රුපිමල් ිවලිම  450්ව විම ේ ටරනද  වේඩද පදනේ, 

ශබෝ්වවේ 25්ව ඉදි ටර්    න ට ටටුතුව ආරේභ් ටරනද 

තිශබ වද. ශටොශාෝ  දව ප්රශශ ශේ ට් ්රීවරමද තනයටමට ටට 

ශපශ  වද,  Ministry of Megapolis  and Western 

Development නශට්  අශ වේ්  අටදතයදං වන වනඩටටුතුව 

න්වට ශේ වනඩසාටත්  යටට අවසා්  වුණදට -තව අවුරුදු ුව ්ව 

ම ශටොට,- ශටොාඹ දිසාවත්රි්වටශේ දිුතණුට  ැරම්ව බවට 

ශටොශාෝ  දව ප්  ටර ැ්   අපට පුළුව්  ශවයි ිරමනද. ටට 

ටත ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම පිිගබ  සාුවටු 

ශව වද. ශටවර වනම ශීර්ෂශම්  නුවටදශේ අටදතයදං මට ශව්  

ශවනද තිශබ  රුපිමල් ිවලිම  31,000් , රුපිමල් ිවලිම  

10,900්ව ටත ශටොාඹ ැං වුවර පදන මට ශව්  ටරනද 

තිශබ් ශ් . ටත ශටොාඹ ැං වුවර පදන ම ිරමනද ිරම් ශ්  

2607 2608 
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ශටොට්ව ? ශටයි්  වනඩි ශටොටසා්ව -සිමමට 70ට, 80ට මු ල් 

ප්රටදණම්ව,- න් ශ්  ටඩුශවනට සාත ශටොශාෝ  දවටයි. ඒ මු ල් 

යටට ඉතිරි ශවනද ම් ශ්   නතිව, ඒ මු ල්වලි්  නිසිමදටදරව ශේ 

වනඩසාටත්  ටරයි ිරමනද ටට ශනොවේ වි වවදසාම්ව තිශබ වද. ඒ 

වනඩසාටත්  යටට්  ටරනද ශ ්   ිරමනද ටට ැරු 

ඇටතිුවටදශැ්  ඉල්නද සියට වද. 

ැරු ඇටතිුවටනි,  වේදෙනු ටති්  ඉදිශව  අධිශේී  ටදර්ැම 

පෑලිමශැොඩ සිට  න්  ඉදි ශවිව්  පවති වද. ඒ න්වටට ටටු දමට 

ශටොාඹ අධිශේී  ටදර්ැම තිශබ වද. ඒ වදශේට ශබ්සාවනයි්   

පදරට්  ශනෝ ශනවල් පදරට්  සාටැදමීය ව බදුල්නව් ත, 

ඔරුශැොඩව් ත, ටේබිශටොටුව ව් ත, විතදරැට වදශේ ප්රශශ වන 

පනල්ප් වදසී්  පවුල් 4,000්ව පටණ ඉ්  වද. ශේ 

පනල්ප් වදසී් ට ඒ පනල්ප් වලි්  අයි්  ටරනද ඉදිරි අවුරුදු ුව , 

තතර ටදනම ඇුවාත ඉඩේ නබද දීනද ඒ ප්රශශ ම වි දන ආශමෝජ  

ටනදපම්ව ටර්   පුළුව් . ශටොට , ශත ුවව? ගුව්  

ශතොටුශපොාට ිරට්ටුයි, වරදමට ිරට්ටුයි ඒ වදශේට ප්රධද  ශර්ගු 

බතදදෙේ ටධයසාවථද මට පයි්  ඇවි ශැ  ම  දුර්ව තිශබ් ශ් . 

ඒ නිසාද ඔබුවටද ශටොාඹ දිසාවත්රි්වටශේ  දමටශම්ව තනයටමට ඒ 

වනඩ පිිගශවා්  ටරනද ශ ්   ිරමනද ඉල්නද සියට වද. ඒ න්වටට 

තල්බරදශේ ඉ නද, තනදශත ශ්  ඉ නද, light railway පශධතිම 

අංශැොඩ තරතද ඉදිව  විට මුල්ශල්රිමදව  ව  ැරම්ව ත ්   

ිරමනද්  ටට ඔබුවටදශැ්  ඉල්නද සියට වද. ශටොට  ශත ුවව, 

පෘුවී සී්  පරදජම ටරපු මුල්ශල්රිමදව, ඒ විරුව් ශේ භූිවම 

තවට්  ත් දිම්ව. බනංවේ ත් දිම, පිංතදලිම ත් දිම ිරමනද තටයි 

තිශබ් ශ් . Address නශ්ව තිශබ් ශ්  මුල්ශල්රිමදව  ව 

 ැරම ිරමනද.  Address නශ්ව තිශබ  ඒ මුල්ශල්රිමදව  ව 

 ැරම සානබෑ මුල්ශල්රිමදව  ව  ැරම්ව බවට ප්  ටරනද 

ශ ්   ිරමනද්  ඉල්නද සියට වද. ැරු අටදතයුවටනි, ඒ න්වටට 

ටට ඔබුවටදට විශ  ෂශම්  ශ ම්ව ිරම්   ටනටනතියි. ටට ටදධය 

ආමත මට ප්රධදනිශම්ව තනයටමට ඉ නද ශශ පදන මට ආව 

පුශැනශම්ව. ඒ නිසාද ශශ පදන ඥම් , ටනති ඇටතිවරු්  වනඩ 

ටර  විධිම ටට  නටනද තිශබ වද. ඔබුවටදශේ  ර්  ම, වනඩ 

පිිගශවා න්වට ඔබුවටද ශේ ව  විට ජදතිට  දමටශම්ව බවට 

ප්  ශවනද තිශබ වද. ඔබුවටද තවදුරට්  සිංතන  දමටශම්ව 

විධිමට ිමත්   ැ් ශතෝ  ශේ වනඩසාටත්  ඉසාවසාරතට 

ශැනිම්   බනරි ශවයි. ඔබුවටද ජදතිට ශතා පරුටම ප්වෂශම්  

ශශ පදන මට ආව බව ඇ් ත. ශේ ජදතිට ප්රතිප් ති ත නද ශේ 

වනඩ පිිගශවාවල් ිරීමශේ තනිරමදව ඔබුවටදට තිශබ වද. ටට 

ඉතදට සාුවටු වුණද, පසුගිම  වසාවවන ඔබුවටද මදප මට ගිිමල්නද 

ද්රවිඩ ජ තදවට අව ය පතසුටේ ශසාොමද බනද ඉදිරිප්  ීමට 

පිිගබ ව. ඒ නිසාද ජදතිට  දමටශම්ව ශව්   ිරමනද ඉල්නද 

සියටිව් ,- 
 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ජදතිට  දමටශම්ව. 
 

ගු එ ප්.එම්. මරි්වකාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
ජදතිට  දමටශම්ව තනයටමට වනඩ ටටුතුව ටර  ශනසා ඉල්නද 

සියට වද.  

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, අ  අභ්ය් තර තද සාවවශශ  

ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං මට අම්  

වනම ශීර්ෂම්  ැ්  ද ශවනදශේ ටට ශ ම්ව ිරම්   ඕ ෑ. 

ශටොශාෝ  දව  ැරම අවට තිශබ  ශටොාඹ, ටඩුශවන, 

ශටෝට්ශට් අම්  ව් ශ්  ටත  ැර සාභ්දවනටයි. ඉසාවසාර තටයි 

ශටොශාෝ  දව ැට්ව වශේ තිබුණශණ්.  න්  ශටොශාෝ  දව 

 ැරම්ව බවට ප්  ශවනද තිශබ වද. ශීඝ්ර සාංවර්ධ ම්ව සිදු 

ශව වද. නට නිසාද ශටොයටටදව් ත, මුල්ශල්රිමද ප්රදශශශීම සාභ්දව් , 

ශටොශාෝ  දව  ැර සාභ්දව්  නටුව ටරනද නට ටත  ැර 

සාභ්දව්ව බවට ප්  ටර්   ිරමනද ටට වජිර අශබ්වර්ධ  

ඇටතිුවටදශැ්  ඉල්නද සියට්   ටනටනතියි.  

අශප්  ලි්   ජමතිසාවසා ට් ්රීුවටද ශේ ටනතිවරණ ක්රටශේ 

තිශබ  අවුන ැන  ිරේවද. අපි  න්වටද ටනතිවරණ ක්රටශේ තිශබ  

අවුන. ප්රදශශශීම සාභ්ද ට් ්රීවරු 4,000්ව ශවනුවට 8,000්ව ටරනද 

පඩි- ඩි, දීට ද වනඩි ටරනද තිශබ වද. ට් ්රීවරු් ට සාභ්ද 

ැර්භ්ශේ ඉ්   බනරි ත් ් වමටට ප්  ශවනද තිශබ වද. ඒ 

ට් ්රීවරු ටර  වනඩ ශටොටසා්   න්  අපට ශ් ශර වද. ඒ නිසාද 

ටට ඉතදට ආ රශම්  ඉල්නද සියට වද, ශේ අපරදධම පාද්  

සාභ්දවට ටර්   නපද ිරමද. ඒ වදශේට, පාද්  පදන  

ටනතිවරණශේදී ශේ රශට් ටත ජ තදවශේ මු ල්  දසාවති ටර  ශේ 

ශටොට්සදසා ක්රටමට ට් ්රීවරු ප්  ටර  ක්රටම අශතෝසි ටා 

ුතුවයි. ඒ සා තද ටිවටුව්ව ප්  ටරනද, සීටද නිර්ණම වදර්තදව්ව 

අරශැ , පරණ ක්රටමට ශතෝ ගිිමල්නද, ට් ්රීවරු්  සාංඛයදව 

4,000ට වඩද වනඩි ටර්   නපදම ිරමද ටද ඉල්නද සියට වද. 

ඊා ට, ග්රදට නිනධදරි ටත් වරු් ශේ ක්රිමද ටනදපම පිිගබ ව 

අ  ශේ සාභ්දශේදී අ තසාව  න්වවූවද. ඇ් ත. ඔවු්  ශතො ට වනඩ 

ටර වද. පසුගිම ටදනශේ ැංවුවර ඇති වුණු ශවනදශේ්  ටට ඒ 

බව  න්වටද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

 
ගු එ ප්.එම්. මරි්වකාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශබොශතොට සාවුවතියි, මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි.  

අපි  න්වටද, ග්රදට නිනධදරි ටත් වරු ඉතදට ටනපීමශට්  වනඩ 

ටර වද; ග්රදට නිනධදරි ටත් ිවමනු්  ඉතදට ටනපීමශට්  වනඩ 

ටර වද.  මු් , ඔවු් ශේ වෘ් ීරම අව යතද ඉෂවට ටරැ්  ද 

සාවථද ම ශනසා ටත පදර ශ ොශවයි ශතෝරද ැත ුත් ශ් . ඒ සා තද 

ඔවු් ශේ unions තතට නටුව ශවනද, ඇටතිුවටද න්වට ටථද 

ටරනද ඒ ප්ර ව  විසා ද ැ්   පුළුව් . ැරු ඇටතිුවටදට ග්රදට 

නිනධදරි ටත් වරු සාේබ් ධව ටන්වවේට්ව තිශබ වද. ඒ නිසාදයි 

ැශේ ජ තදවට දු්ව විඳි්  ට සිදු ශ ොව  ආටදරමට ැශේ විසිීම 

තිශබ  පරිපදන ම නට තන ටට ශැ නල්නද, ග්රදට 

නිනධදරිවරමදට සාත අශ වේ්  නිනධදරි් ට්  ශැෞරවද් විත 

විධිමට තට් ශේ රදජටදරිම ිරීමටට තනිර ආටදරමට "නින 

ශසාවණ" ටදර්මදන14,000්ව ත ්   ආරේභ් ටරනද තිශබ් ශ් . 

ඇ් තව ශම් ට ටශේ ආසා මට  ේ තවට තේබ ශවනද  නතන. 

 මු් , නුවටද ශේ ශව  විට නවනනි ටදර්මදන 1,961්ව ත නද ඉවර 

ටරනද තිශබ වද. ශේවද පසුගිම රජම ටාද ? පසුගිම රජම ටශා  

ශටොට්ව ? ැශේ ඉ්   ට් ්රීවරමදට ශටොිවසාව ැත්   පුළුව්  

වනඩ යටට විතරයි ටශා . රජශේ නිනධදරිශමවේට ටදර්මදනම්ව 

තනදුවද ිරමනද ිරසිදු ශශ පදන  වදසිම්ව නනශබ් ශ්   නතන. ඒ 

ුවිග්  ැශේ පරිපදන ම  ්වතිට්  ශව වද. නවනනි ටදර්මම්ව 

ිරීමට පිිගබ ව ටට ැරු ඇටතිුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද.  

ග්රදට නිනධදරි ටත් වරු්  ැන  සාටතර අම  න්  ටථද 

ටර වද. අපි  ්  වද, ශ ොසාවතරවරු වර්ජ මට ශමො ව් ශ්  

ටවු  ිරමනද; සාටෘශධි නිමදටටවරු වර්ජ මට ශමොමු ටර් ශ්  

ටවු  ිරමනද; ශේ ග්රදට නිනධදරි වර්ජ ම පිටුපසා්  ටවු  ඉ් ශ්  

2609 2610 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ිරම  නට අපි  ්  වද. ග්රදට නිනධදරි් ට ිරසිදු දීට දව්ව වනඩි 

ටර්   ඒ අමට බනරි වුණද. අශප් රජම බනමට ප්  වුණදට පසුව 

2015දී වනඩි ටර  න  රුපිමල්  සා තසාට මු න්  ග්රදට නිනධදරි 

ටත් වරු් ට නනබුණද. ජූනි ටදසාශේ වනඩි ිරීමටට නිමිවත රුපිමල් 

2,500්  නනශබ වද. සා් නිශේ   දීට දව වනඩි ිරීමට සා තද ැරු 

ඇටතිුවටද ටනබි ට් පත්රිටදව්ව ඉදිරිප්  ටර තිශබ වද. ඒ නිසාද 

ටත පදශර්දී ප්ර ව  විසා ද ැතුතුව  නතන. නම විසාඳිම ුතුව ක්රටම 

ශව සාව. ටශේ ශපෞශැලිට අ තසා ශව් ශ් , විශ  ෂශම්  ශේ 

ආණ්ඩුශේ ටශ  රුටදව තව යටට්ව ශටිග්  ටර්   ඕ ෑම 

ිරමනදයි.  

ැරු ඇටතිුවටනි, තනට  දට traffic; තනට  දට, තනට තන ට 

පශශඝෝෂණ. ශේ විධිමට රට්ව ශැ  ම්   පුළුව්  ? ඒ නිසාද 

ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටනි, ග්රදමීය ම පරිපදන ම  ්වතිට්  

ටර ,- 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට නිමිවත ටදනම අවසාද යි. 

 

ගු එ ප්.එම්. මරි්වකාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට තව ත් පර 30්ව ශ ්  . 

ග්රදමීය ම පරිපදන ම  ්වතිට්  ටර  අතරුවරදී ඔවු් ශේ ශැෞරවම 

රැටනද ශ  වද වදශේට, ආර්ක ට සාංවර්ධ  නිනධදරි් ට් , 

සාටෘශධි සාංවර්ධ  නිනධදරි් ට් , ටෘෂි පර්ශේෂණ නිෂවපද   

සාතටදර නිනධදරි් ට්  තට් ශේ රදජටදරිම ැට ඇුවශා ට ිරීමට 

සා තද මීය ට වඩද බනතන නබදදීටට අව ය ටටුතුව ටර ශ   ශනසා 

ඉල්නද සියටිව්  ටශේ ටථදව අවසා්  ටර වද. ශබොශතොට සාවුවතියි.  
 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාවුවතියි, ැරු ට් ්රීුවටනි. මීය ා ට, ැරු නිටල් සිරිපදන   

සිල්වද ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි ශ ොාතට පටණ ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

 
[පූ.භ්ද.11.42] 

 
ගු නිමල් සරිපාල ා  සල්වා මහසතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ශටට වනම ශීර්ෂ විවද ශේදී 

ටථද ිරීමටට අවසාවථදව නබද දීට පිිගබ ව සාවුවතිව් ත ව වද. අ  

දි  ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම සාත 

අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ශේ වනම ශීර්ෂ පිිගබ වයි ටථද ටර් ශ් . අශප් වජිර 

අශබ්වර්ධ  ටනතිුවටද ශේ ශවනදශේ සාභ්දශේ ඉ්  වද. නුවටද 

පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම පිිගබ ව මේ මේ අ තසාව රදශිම්ව ශේ 

සාභ්දශේදී ප්රටද  ටාද.  

ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ පිිගබ ව සාද   න  ීමතිීමති සිමල්න 

සාෑදුශේ ඒටපදර් වවිටව ශ ොව  බව ඔබුවටදට ිරම්  ට ඕ ෑ. 

ඔබුවට් නද් , අපි්  සිමදෙශ  දට නටුව ශවනද තටයි මීය ට අ දා 

ීමති සාටසාව ටශා . න ද දිශ් ෂව ගුණවර්ධ  ිමටපු ඇටතිුවටදශේ 

 දමට් වශම්  පිිමටුව  න  ඒ ටිවටු වදර්තදව අනුව අපි පාද්  

පදන  ටනතිවරණශේදී ට දප ක්රටම  නති ටරනද, ශටොට්සදසා 

ක්රටමට මෑශේ තිබුණු ජදතිට අව යතදව ැන  ටල්ප ද ටරනද, 

අපි ඒ ක්රටම සාටසාව ටාද. ඒ ක්රටශේ අඩු පදඩුටේ තිශබ්   

පුළුව් .  මු් , ටට ිමත වද ඒ ක්රටශේ අඩු පදඩු සාටසාව ටා ුතුවයි 

ිරමද. ඒ අවසාවථදශේ ශටොට්සදසා ක්රටමට අපි  නවත මෑට අශප් 

ටනතිවරණ ඉතිතදසාශේ ජමග්රතණම්ව ිරමද ටට ිමත වද. පාද්  

සාභ්ද ටනතිවරණශේදී්  ශ්රී නංටද නි තසාව ප්වෂම ඉතද පනතනදිලිව 

සියට  නින සාවථදවරම තටයි, ශටොට්සදසා ක්රටම සාිමත ිවශ්ර ක්රටමටට 

අපි මද ුතුවයි ිරම  ටදරණම. 

නිමදී ශටොට්සදසා ශබදීශේදී ඇති වුණු මේ මේ ප්ර ව , 
විශ  ෂශම් ට සුළු ජදතිට ප්වෂ විසි්  රජමට ටර  න  බනපෑේ 
වනනි ශශවල් නිසාද තටයි ශේවද අවුල් වුශණ්. ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ 
ක්රට සිමල්නට වනරැදියි ිරමනද ඔබුවටද ිරම වද  ේ, අදේ  
ඇටතිුවටද ව ශම්  ඔබුවටද පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම ශටශසා  
පවන් විම ුතුව  ිරමනද අදේ  ක්රටම්ව සාටසාව ටරනද 
පදර්ලිශේ් ුවවට ඉදිරිප්  ටර්  . තනබනයි ඒට පාද්  සාභ්ද 
ටනතිවරණම ටල්  නමීය ට සා තද  ඩමීය ටද ටර ැ්  ට නපද. ඒ ක්රටම 
ඉ්වටනි්  පදර්ලිශේ් ුවවට ඉදිරිප්  ටරනද අපට ිරම්  , 
ශට්   ශේ විධිමටයි අපි පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම පව් ව් ශ්  
ිරමනද. නතශටොට අපට ඒ පිිගබ ව සාදටච්ඡද ටර්   පුළුව් . 
පදර්ලිශේ් ුවශේ ඉ්   සාෑට ශශ පදන  ප්වෂමටටට පාද්  
සාභ්ද ටනතිවරණම ඉ්වටනි්  පව් වද ැනීමශේ අව යතදව්ව 
තිශබ  බව ප්රටද  ටර්   ටද ටනටනතියි.  

විශ  ෂශම් ට  ලි්   ජමතිසාවසා ටනතිුවටද ශේ විධදමට 
ජ දධිපති ක්රටම පිිගබ ව ිරේවද. ටද ිමත  තනයටමට අ  විධදමට 

ජ දධිපති ක්රටම  නති ටර්   ඕ ෑ ජ තදවට ශ ොශවයි , ප්වෂ 
 දමටයි් ටයි. තට් ශේ ප්වෂවන තිශබ  අර්බු  විසා ද ැ්   

තටයි, විධදමට ජ දධිපති ක්රටම  නති ටර වදම ිරම  ටතම්ව 
 න්  රශට් ශැ  ම් ශ් . නම ජ තද අව යතදව්ව ශ ොශවයි. ටද 

ිමත වද, ජ ටත විචදරණමටට - Referendum නටටට- ගිමදට ඒ 

පිිගබ ව ජ තදවශේ අ තසාව  න  ැ්  ට නනශබයි ිරමනද.  

අශප් පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද ශේ සාභ්දශේ ඉ්  වද. 

ටද ප්රවදත  ඇටතිවරමද ව ශම්  සියටමදී අවුරුදු 3ට පටණ 

ටදනම්ව අශප් අටදතයදං  ශ ට ඉතදට සාතසාේබ් ධතදවිර්  

ුතුවව වනඩ ටටුතුව ටාද. ශේ රශට්  ැර ආශ්රිතව තිබුණු ප්ර ව  

ැණ දව්ව විසාඳීට සා තද නුවටද ැ්  ද න  නිර්භීත පිමවරම්  

ට් ්රීවරමවේ ව ශම්  තද ිමටපු ඇටතිවරමවේ ව ශම්  ටද අැම 

ටර වද. විශ  ෂශම් ට ශටොාඹ තිබුණු වි දන ප්ර ව ම්ව වුණු 

ටසාා ප්ර ව ම විසාඳීට සා තද අරුව්වටදදෙ ප්රශශ ශේ ටසාා 

අංැණම්ව ඉදිිරීමශේ  නවන් ත වයදපෘතිම්ව නුවටද සාටසාව ටාද. ඒ 

ුවිග්  ශටොාඹ ටසාා බනතනර ිරීමට පිිගබ  ප්ර ව මට විසාඳුට්ව 

නනශබයි ිරමනද ටද ිමත වද. ඒ පිිගබ ව නුවටදට සාවුවති ටර්   

ඕ ෑ. ශේ ටසාා දුේරිශම්  පු් තනටට ශැ  ගිිම් , ඒවද 

සාීමපදර්වෂට ක්රටම්ව ටත බනතනර ිරීමශේ වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව 

ටා බව ටට ටතටයි. ඒ ැන  අපි සාුවටු ශව වද.  මු්  

ඇටතිුවටනි, ටසාා ප්ර ව ම තිශබ් ශ්  ශටොාඹට පටණ්ව 

ශ ොශවයි. නංටදශේ සාෑට ප්රධද   ැරමටට ශේ ප්ර ව ම 

තිශබ වද. විශ  ෂශම් ට බදුල්න  ැරශේ ක්රීඩදංැණම ා  තටයි 

අවුරුදු 40්ව තිසාවශසා  ටසාා යටට ශැොඩ ැසාද තිශබ් ශ් . ටද ඒ 

ප්රශශ ශේ ශශ පදන   දමට් වශේ ඉ්    වසාවවන ඒ පිිගබ ව 

වනඩ ටටුතුව රදශිම්ව ටාද. ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද ටාද 

වදශේට ා  ව් ත්ව අරශැ , ඒ ව් ශ්  ටසාා වා  ට්   

ටටුතුව ටාද.  මු්  ටනතිවරණම්ව ාංවුණු නිසාද අශප් තිබුණු 

ශශ පදන  ශබදීේ ටත ඒ ටටුත් ත ටර්   නනබුශණ්  නතන. 

අනි්ව ශශ පදන  ප්වෂවන අම ශේටට විරුශධ් වම ප්රටද  

ටාද; ට  අවිමර ටාද; වදත වනට ම්   දු් ශ්   නතන. ටසාා 

යටට නතන ට තබද ැ්   ඕ ෑ  ේ, ඒ අමට නශතටට තබදශැ , 

ඒ අමටට ප්ර ව ම විසා ද ැ්   ිරමනද ටද බනදශැ  සියටමද.  

2611 2612 

[ැරු නසාව.නේ. ටරි්වටදර්  ටතතද] 



2019 ටදර්ුව 28 

ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද ශේ ටසාා ප්ර ව ම පිිගබ ව ශටොාඹට 

විතර්ව සීටද ශව්   නපද. සාටසාවත ශ්රී නංටදශේට ප්රධද   ැරවන 

ටසාා ප්ර ව ම විසාඳීටට පාද්  සාභ්දවනට,  ැර සාභ්දවනට 

 ්වතිම්ව  නතන. ශේ සා තද වි දන ආශමෝජ ම්ව අව යයි. ශේ 

සා තද ජදතිට වනඩ පිිගශවා්ව අව යයි. ඒ නිසාද ැරු ඇටතිුවටනි, 

ඔබුවටද ශේ ප්ර ව මට්  අත  ටනද, ශටවනනි ප්ර ව  තිශබ  තන්  

යටට නටුව ටරනද, ශේ ටසාා ප්ර ව ම විසාඳීට සා තද ජදතිට වනඩ 

පිිගශවා්ව සාටසාව ටර්  . නශතට  න්  ේ ශව් ශ් , ටසාා යටට 

නශත ට ම ශටොටයි, ශටශත ට ම ශටොටයි පදරවල් යටට block 

ටර  නටයි, ඒ සාේබ් ධශම්  විශරෝධතදව්  පව් ව  නටයි, 

 ශඩංගු ශරෝැම පනතිශර  නටයි, සාීමපදර්වෂදවට ප්ර ව  ඇතිව  

නටයි. ටසාා ර ව ම්  නිසි ශනසා සාටසාව ිරීමට සාෑට පාදතටට 

ජ  ජීවිතමට අතයව ය අංැම්ව බවට ප් ශවනද තිශබ වද. 

"ැේශපරිගම" වනනි වනඩසාටත්  ශතො යි.  මු්  ඊට්  වඩද ශතො  

ශශ තටයි, ඔම තිශබ  සාල්ලි යටට නටුව ටරනද ශතෝ ටසාා බනතනර 

ිරීමශේ ශතො  ක්රටම්ව ඒ ඒ පාද් වන සාටසාව ටර  නට. නශසා  

ටශාෝ  නයි්  ඉතදට පුළුල් ජදතිට තද ප්රදශශශීම ශසා වදව්ව 

ඇතිව  බව ප්රටද  ටර්   ටද ටනටනතියි. 

ඊා ට, ඔබුවටදශේ සානතනල්දෙ දුේරිම පශධතිම ැන  ටථද 

ටර්  ට ඕ ෑ. ටට ඒට ඉතදට  අැම ටර වද. පසුගිම ටදනශේ 

අපි ඔබුවටද සාට  ඉතද දීර්ඝ ව ශම්   සාදටච්ඡද ටාද, ඒ සා තද 

දුේරිම ශ පදර්තශේ් ුවශේ ඉඩේ නබද දීට පිිගබ ව. ශටොාඹ 

 ැරශේ තිශබ  ටදර්ැ ත බ මට විසාඳුට්ව ව ශම්   ඉතිග්  

දිශව  නවනනි  ටදර්ැම්ව අපට අතයව යයි. ඒ ුවිග්  අශප් ටදර්ැ 

ත බ ම අවට ිරීමටට ශට් ට, ජ තදව විටල්ප ැට්  ටදර්ැම්ව 

සා තද  ශමොමු ිරීමටට්  පුළුව් . ටදර්වලි් , ්රීවිනර්වලි්  

 ැරමට න්   පුරුදු වුණු ජ තදවට සානප පතසුටේ ඇති සානතනල්දෙ 

දුේරිම ශසා වදව්ව නබද දීට ුවිග්  ඔවු්  ුවා ැට ද ැට ම 

පිිගබ ව තිශබ  ආටල්පම අපට ශව සාව ටර්  ට පුළුව් . 

තට් ශේට ටදර් නට්ව ප වදශැ  ආවදට ඒට 'පද්ව'  ටර්  ට 

තන ්ව  නතන. නතශටොට ඒට තිමනද ම්   විධිම්ව  නතන. නට 

නිසාද අපට ශටවනනි සාංටල්පම්ව අතයව ය ශව වද.  

ටට ප්රවදත  විෂම භ්දර ඇටතිවරමද ව ශම්  සියට  ටදනශේ 

ටනනක වනලි දුේරිම ටදර්ැම සාංවර්ධ ම ිරීමට සා තද ආසිමදනු 

සාංවර්ධ  බනංවේව න්වට වි දන වනඩසාටත ්ව සානනසුේ ටාද.  න්  

ඒට ක්රිමද් ටට ශවිව්  පවති වද. විශ  ෂශම් ට ඒ ටදර්ැම 

ශ පසා ඉ්   අ වසාරශම්  ජීව් ව  ජ තදවට නිවදසා සානපීමට 

සා තද අපි ඔබුවටදශේ අටදතයදං ම සාට  ගිවිසුේැත වුණද, 

විශ  ෂශම් ට ඔබුවටද ත  , අඩු ආ දමේනදභී් ට නබදශ   

නිවදසා ිවනදීශැ  ඒ ජ තදව ඒවදශේ පදිංචි ටරනද ඒ ඉඩේ යටට 

නි තසාව ටර ැ්   පුළුව්  ක්රටම්ව සාේබ් ධව. ඒ සා තද ඔබුවටද 

දු්  සාතශමෝැම අැම ටර වද. ශටොාඹ දිසාවත්රි්වටශේ ැට ද 

ැට  පශධතිම වනඩි දිුතණු ිරීමට සා තද ඒ වයදපෘතිම අතයව යයි. 

ඒ සා තද ඔබුවටදශේ නිර් තර සාතශමෝැම ප්රවදත  

අටදතයදං මට නනශබයි ිරමනද අපි අශප්්වෂද ටර වද. ශටොට , 

ඒට අතයව ය වයදපෘතිම්ව නිසාද.  

ටධයට පද් තිට නිවදසා ප්ර ව ම විසාඳීට සා තද ඔබුවටදශේ 

අටදතයදං ම ටඟි්  මේ ආටදරමට ටනදිත්  ීමට්ව සිදු ටර වද. අ  

නංටදශේ ජීව්  ව  ටධයට පද් තිටම් ශේ නිවදසා ප්ර ව ම විසා ද 

ැනීමට සා තද ශපෞශැලිට අං ම ටත පටණ්ව වි වවදසාම තනබීටට 

පුළුව් ටට්ව  නතන. ඒ නිසාද මේ ආටදරමට දිරිැන් ීමට්ව අව ය 

ශව වද, ටධයට පද් තිටම් ට සාත රජශේ ශසා වටම් ට. ටද 

වි වවදසා ටර වද, ඒ ුවිග්  රජශේ ශසා වටම් ශේ නිවදසා ප්ර ව ම 

විසා   ශ  වද වදශේට, ශටොාඹ ත දසා්   ප්රශශ වන නවනනි 

වයදපෘති සාදර්ථටව නිට ිරීමට ුවිග්  සාදටද ය ජ තදවට්  වි දන 

ශසා වදව්ව නබද ශ ්  ට පුළුව්  ශවයි ිරමනද. 

ඔබුවටද  න්   ැර ැණ දවටට බසාව  නවුවේ ශපොාවල් 

ත නද තිශබ වද. ඉසාවසාර ප්රවදත  අටදතයදං ම මටශ්  තිබූ බසාව 

සාවටෑ් ඩ්  සාෑදීශේ   බනම ඔබුවටදශේ අටදතයදං මට,  දැරිට 

සාංවර්ධ  අධිටදරිමට නබදදීනද තිශබ වද. ඒ ැන  ඔබුවටද වනඩි 

අවධද ම්ව ශමොමු ටරයි ිරමනද අපි බනදශපොශරෝ ුව ශව වද.  

අපට තිශබ  තව්  ප්ර ව ම්ව තටයි  ැර ශ ට්ව ුව ්ව අතර 

ැට්  ටර  බසාව රථ  වතද තබ  සාවථද වන ජ තදවට අව ය 

ශපොදු පතසුටේ අඩුටට. ඒවද ැන  ටවුරු්  වනඩි ප ් දුව්ව 

 ්වව් ශ්   නතන. ඒ සා තද්  ඔබුවටදශේ අටදතයදං ශම්  මේ 

ආටදරමට ටනදිත් ීමට්ව අතයව ය බව්  ප්රටද  ටර්  ට 

ටනටනතියි. ැරු පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටනි, විශ  ෂශම් ට 

ටට ඔබුවටදට ඒ ටදරණද යටට ටත්ව ටර ශ  වද. 

ැරු ඇටතිුවටනි, ටද නිශමෝජ ම ටර  බදුල්න දිසාවත්රි්වටශේ 

ඇල්න ප්රශශ ම  න්  වි දන ව ශම්  සාංචදරටම්  ආටර්ෂණම 

ටර ැ්  ද ප්රශශ ම්ව.  න්   නවත්  ඒ ප්රශශ ම වේණු 

ටසාාවලි්  පිරුණු ප්රශශ ම්ව බවට ප් ශවනද තිශබ වද. නිම 

ඝණ අපද්රවය ටාට දටරණම පිිගබ ව්  ජදතිට ටට්ටිව්  මේ 

ටනදිත් ීමට්ව සිදු ටර  ශනසා ඉල්නද සියටිව්  ටශේ ටථදව අවසා්  

ටර වද. ශබොශතොට සාවුවතියි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ා ට ැරු නිටල් නද් සාද ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 9ට 

ටදනම්ව තිශබ වද. 

 

 

[පූ.භ්ද. 11.53] 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි,  ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  විෂමම් , ඒ වදශේට අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව 

සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  විෂමම්  පිිගබ ව අ තසාව 

 න්වීමටට අවසාවථදව නබද දීට පිිගබ ව ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත 

ශව වද. 

විශ  ෂශම් ට සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  පදන  විෂම ැන  

ටථද ටරශදී, ිවලිම  22ට ජ තදවට ඉතදට සාමීය පව ටටුතුව ටර  

අටදතයදං ම්ව විධිමට තටයි නට අටදතයදං ම අපි  ිර් ශ් .  

සාවවශශ  ටටුතුව ඇටතිුවටදට් , රදජය ඇටතිුවටදට් , සාත පදසලී 

චේපිට රණවට ඇටතිුවටදට්  ටට සුබ පත වද, 2019 වර්ෂම 

ුවා නුවට් නද බනදශපොශරෝ ුව ව  ටදර්මභ්දරම රශට් ජ තදව 

ශවනුශව්  ඉටු ටර්   අවසාවථදව නනශබ්වද ිරමනද. ටට වි දඩි 

9ට ටදනම්ව තිශබ  නිසාද ශේ අවසාවථදශේ  ටශේ ටථදව පාද්  

පදන  විෂමශම්  පට්  ැ්   බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. 

අ  ශේ ප් තීමතර සාභ්දශේ  නඩි අවධද ම පාද්  පදන  විෂම 

භ්දර ැරු ඇටතිුවටද ශවත ශමොමු ටර වද. ඔබුවටදට ශේ ටදරණම 

ඍජුව සාේබ් ධ  නත් , පාද්  සාභ්දවට සාත පාද්  පදන මට 

අයිතිම තිශබ  ැේපත දිසාවත්රි්වටශේ ව් තන-ටදශබෝන  ැර 

සාභ්දව පිිගබ  ටදරණම්ව නුවටදශේ අවධද මට ශමොමු ටර වද. 

පනද්  පදන  ඉතිතදසාම ුවා සිදු වුණු දූෂිතට ැනුශ නුව ගිම 

ටදසාම ුවා ව් තන -ටදශබෝන  ැර සාභ්ද සීටදව ුවා සිදු වුණද. 

ව් තන ටදශබෝන  ැර සාභ්දවට අයිති න්වෂ 50්ව වයට ද පර්චසාව 

77ට භූිව භ්දැම්ව විවේණද  නමීය ට සා තද ව් තන  ැර සාභ්දව 

2613 2614 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ශට් ඩර් ප්  ටන ව වද. ව් තන  ැර සාභ්දව ශට් ඩර් ප්  

ටන ීමේ ටා් , නට ශට් ඩර් සා තද ඉදිරිප්  ව  ිරසි ශටශ වේට 

ශට් ඩර් ශපෝරට නබද ශ ් ශ්   නතන. ශට් ඩර් ශපෝරට නබද 

ශ ොදී තට් ශේ ිමතවතදට, තට් ට ශ ්   ඕ ෑ ශට දට 

පටණ්ව ශට් ඩර් ශපෝරට ශ ට ුව ්ව දීනද නට ශට් ඩරම විවෘත 

ටර වද. පාද්  පදන  ඉතිතදසාශේ සිදු වුණු දූෂිතට, වි දනට 

වංචදව විධිමට තටයි ටට ශේට  ිර් ශ් .  පාද්  පදන  විෂම 

භ්දර ඇටතිුවටද්  ශටතන  ඉ්  වද. ව් තන ආසා ශේ න්වසා්  

ජදතිට ප්වෂ සාංවිධදමටුවටද්  ශටතන  ඉ්  වද. ඒ වදශේට 

ශටැදශපොලිසාව අටදතයුවටද්  ඉ්  වද. ඒ ශට් ඩර් ශපෝරට  ැ්   

ගිමදට සාභ්දපතිුවටද විසි්  ැරු පදසලී චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටදශේ  ට්  ිරමනද තිශබ වද. ටශේ ා  ඒ ීමඩිශමෝ 

 ර්   තිශබ වද. ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද ශේ ැන   ් ශ්  

 නතන. ඔබුවටදට ටට ශේට ශ ්  ේ. ශට් ඩර් ශපෝරට  ැ්   

ගිමදට ිරම වද, "පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද ශටැදශපොලිසාව 

අටදතයදං ශම්  මු ල් ශ  වද, ඒ නිසාද අපි නට ඉඩට විවේණ් ශ්  

 නතන" ිරමනද. ඉඩට විවේණ් ශ්   නතන ිරමනද ශට් ඩර් ශපෝරට 

ශ ් ශ්   නුවව ඉ්  වද. ටශේ ා  ඒ සිශධි සිමල්නට තිශබ වද. 

ටට ඒ සිමල්න අ  සාභ්දැත ටර්   බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ශේ 

පිිගබ ව අපරදධ පීම්වෂණ ශ පදර්තශේ් ුවවට  නනුේ ශ ්  . 

ව් තන ආසා ශේ තිශබ  නට ඉඩශේ පර්චසාව නට්ව රුපිමල් න්වෂ 

50්ව පටණ වයට වද. පර්චසාව 77ට ඉඩට පර්චසාව නට්ව න්වෂ 12 

ැණශ්  ශ  වද. පර්චසාව නටිර්  ව  පදඩුව න්වෂ 38්ව. නතන  

පර්චසාව 77්ව තිශබ වද. 

  

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා (්සචාරක ්සවර්ධාන, වනජීීම 

්හස ක්රි ප්ිනයානි ණගි ක ක යුතු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி, 

வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் 

அகமச்சர்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs) 
මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටද ැන  සා ත්  ටරපු නිසාද  ඒ 

ැන  ිරම්   ඕ ෑ. ටත ඇටතිුවටද විසි්  අනුටත ටරනද ඒට 

ීමතයනුූලනයි ිරමනද  තිශබ වද. ැරු ට් ්රීුවටනි, තමු්  ද් ශසා  

 ් ශ්   නශ   

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ඔබුවටද ශේටට සාේබ් ධයි ිරමනද ටට ිරේශේ  නතන. 

ඔබුවටද සාේබ් ධයි ිරමනද ටට ිරේවද   [බදධද ිරීමට්ව] ඔබුවටද 

ශතොප්පිම තරි  ේ  දැ්  . ඒට ටට අ දා  නතන. [බදධද ිරීමට්ව] 

ඔබුවටද සාේබ් ධයි ිරමනද ටට ිරේශේ  නතන. 

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
අපට නිටේ ශචෝ  ද ටර්   නපද. ඒ ටදනශේ ශටුවටද ටරපු 

ශශවල් ශටතන  ිරම්   බනතන. ශටුවටද ැන  ිරම්   බනතන, 

ශපොත්ව ලිම්   ශව වද. 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ශටුවට් නද ඒට  ් ශ්   නතන. තනබනයි, ව් තන ඉ්   

ඔබුවටදශේ සාභ්දපති සාේබ් ධයි. ව් තන  ැර සාභ්දශේ 

ශල්ටේුවිවම සාේබ් ධයි. ටශේ ා  තිශබ වද සාේපූර්ණ විසාවතර 

තිශබ   යිල් නට. ටට ටශේ ට් ්රීටට ඔට්ටු අල්න වද. ටශේ 

ට් ්රීටට අභිශමෝැමට න්ව ටර වද. [බදධද ිරීමට්ව] 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, නුවටදට ටථද ටර්   දීනද ටට 

ටශේ ටදනම ශ ්  . [බදධද ිරීමට්ව] ඔබුවටද ටථද ටර්  ශටෝ. 

තනබනයි, ටට ටශේ ටදනම ශ ්  . ඔබුවටද ටථද ටර්  . 

වංචදව්ව ශවනද  න්  ේ ඔබුවටද ටථද ටර්  . ටට ප් තර 

ශ ්  ේ. ටට ඔබුවටදට අභිශමෝැ ටර වද, පුළුව්   ේ ටද 

න්වට ඕ ෑට විවද මටට න්  , ශට් ඩර් ශ ෝේ ශ ොදු්  නට 

ටට ීමඩිශමෝ  ර්   සාිමතව ඔප්පු ටර වද. ඔබුවටද ටනටනති   

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ටනනෑ පදශර් ගිිමල්නද ශට් ඩර් ශ ෝේ ැ්   බනතන. 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ශට් ඩර් ශ ෝේ ශ ොදීට ැන ,- [බදධද ිරීමට්ව] මූනදසා දරූ  

ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට ටශේ ටදනම ශ ්  . ඇටතිුවටද ටථද 

ටර්  . තනබනයි, ටට ටශේ ටදනම ශ ්  . ඇටතිුවටද ටථද 

ටර්  . 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදශේ ටදනම දිැටට  දු්  ද. 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

නුවටද ටට බදධද ටර වදශ් . 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බදධද ඇති ශව වද. ඔබුවටද ටථද ටර්  . 

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
තමු්  ද් ශසා  ශබොරු ිරම  ශටොට තටයි ටට බදධද 

ටර් ශ් . අසාතය ප්රටද  ටර  ශටොට බදධද ටර් ශ්   නුවව 

ඉ් ශ්  ශටොශතොට   
 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට ඉතදට පනතනදිලිව ශේ 

ටදරණම ිරම්   ඕ ෑ. ටට ව් තන ආසා ශේ ශේ ඉඩේ 

ැනුශ නුවට ශජෝ්  අටරුවංැ ටත් ටමද සාේබ් ධයි ිරමනද 

ිරේශේ  නතන.  

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ටශේ  ට ිරමපු නිසාද. 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ටට ිරේශේ, ඔබුවටද ශේ සාභ්දශේ ඉ්   නට ශතො යි ිරමනද. 

ඔබුවටද ශතොප්පිම  ටද ැ් තදට ටට ටර්   ශ ම්ව  නතන.  
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ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ටට ිරම් ශ්   නතන,  ශතොප්පිම  ද ැ් ශ්  ටවු  ිරමනද. 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ටට ඔබුවටදට නට අභිශමෝැම්ව ටර වද. ඔබුවටද ිරම වද 

 ේ ශේ ඉඩට විවේණ  ශටොට වංචදව්ව ශවනද  නතන, දූෂණම්ව 

ශවනද  නතන, ශතොරටට්ව ශවනද  නතන, සාල්ලි ශබ දශැ   නතන 

ිරමනද, ටට ඔබුවටද ිරම  ඕ ෑට ටදධයමට විවද මටට ඇවිල්නද 

ඒ සාේබ් ධ ශේ ීමඩිශමෝ පත  දනද ශප් ව්  ේ. ටදර්්ව ප්ර ද් දු 

සාභ්දපතිුවටද ිරේවද, චේපිට ඇටතිුවටදශේ  ට භ්දවිතද ටරනද. -

ශටුවටද  ් ශ්   නතන. "චේපිට ඇටතිුවටද සාල්ලි ශ  වද. ඒට 

නිසාද ශේ ඉඩට විවේණ් ශ්   නතන. ඒට නිසාද ශට් ඩර් ශ ෝේ 

ශ ්   බනතන" ිරමනද. ශල්ටේුවිවම ශටො වද  ිරම් ශ්    

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
නශතට ිරමනද  නතන.  

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ටද ා  නට විසාවතර තිශබ වද. ටට අ  ඒ ශතොරුවරු සාභ්දැත 

ටර වද. අපරදධ පීම්වෂණ ශ පදර්තශේ් ුවවට ශේට  ද්  . 

ඔබුවටද්  න්  . 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව 

තිශබ වද.  

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ටශේ ශවනදව ටට ශ ්  . ටට තවට පට්  ැ් තද විතරයි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදට දිැටට ශවනදව දීනද තිබුණද.  

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

නුවටද ශ්   ටථද ටශා . 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදට ටයි්ව නට දිැටට දීනද තිබුණද.  

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔම අසාදධදරණ වනශඩ් ටර්   

නපද. ඔබුවටදට ටශේ ටට වත්   ඕ ෑ  ේ, ටට ශවනදව ශ ොදී 

ඉ්  . ටට්ව  නතන, ඒට ටර්  .  තනබනයි, ශේ පාද්  පදන  

ඉතිතදසාශේ ව් තන ජ තදවට වදශේට සාටසාවත නංටදශේට 

ජ තදවට ටරපු වනඩිට අසාදධදරණම තටයි ශේ ටරනද තිශබ් ශ් . 

න්වෂ 3,000ටට වනඩිම ශතොරටේ ටාද. පිම්  ශේ ඉ නද සිමදෙට 

ට් ්රීවරු්  සාල්ලි ශබ ද ැ් තද. ඔබුවටදට සාල්ලි තේබ වුණද , 

 නශ  ිරම  නට ැන  ටට  ් ශ්   නතන. තනබනයි, සිමදෙට ශ  ද 

ශබ ද ැ් තද. පල්ශනතද ඉ ්  ඉතා  ්වවද අම ශබ ද ැ් තද. අපි 

තනට  දට අශප් සාල්ලි ිවනිසු් ට දීනද ශශ පදන ම ටරපු අම. අපි 

ආණ්ඩුශේ සාල්ලි, ිවනිසු් ශේ සාල්ලි ැසාද ටදනද ශශ පදන ම 

ටරපු අම ශ ොශවයි. ඒට නිසාද ඔබුවටද වනරැදිටදරම් ව ආර්වෂද 

ටර්   ත ්   නපද. ඔබුවටද  ්  වද ටශේ්  තනයට. ටට ැේපත 

දිසාවත්රි්වටම ුවා ිරසිට ශටශ වේට බම ශවනද ඉ්   ිවනිශත්ව 

ශ ොශවයි. වනරැශ   න්වටදට වනරැශ  ිරමනද ිරම වද. වනරැශ ්ව 

 න්වටදට වනරැශ ්ව ිරමනද ිරම් ශ්   නුවව ශැ ර ම්   , ටට 

ිරම් ශ්   ටට ැේපත දිසාවත්රි්වටශේ ව් තන ජ තදව ශවනුශව්  

විතර්ව ශ ොශවයි නංටදශේට ජ තදව ශවනුශව්  තයිශම්  ටෑ 

ැතනද ිරම වද, සාභ්දපතියි, ශල්ටේුවිවමයි න්වෂ 3,000්ව 

ශතොරටේ ටාද ිරමනද. ටදට සාල්ලි ගිමද  ටට  ් ශ්   නතන. 

ඔ්වශටෝට ශබ ද ැ් තද. ඔබුවටද ටශේ අභිශමෝැම භ්දර 

ැ්  වද    

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ටට ඊට වඩද හු ්ව වනඩ තිශබ වද.  

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ඒට තටයි.  අභිශමෝැම භ්දර ැ්   බනතන. බශේ තනංගිනද 

දුව වද. න්වෂ 3,000්ව ශතොරටේ ටරපු සාභ්දපතිව ශබ්ර්  .  

න්   ශටෝ, ඕ ෑට අභිශමෝැමටට ටට ූ  ද ේ. ව් තන ආසා ම 

ුවා පුරවපු ඉඩේ යටට ැන  ටට ශටච්චර ටන්ව සාශ   නුවව 

ිමයටමද. තනබනයි, ඔබුවටද අභිශමෝැ ටර්   ආවද  ේ සාල්ලි ැ් ුව 

තන්  ඔ්වශටෝට ිරම්  ේ. ැංවුවර පදන ම ටර ැ්   බනතන. 

ව් තන සිමදෙ ඉඩේ පුරව වද. සිමදෙ ඉඩේ පුරව වද, සාල්ලි 

අරශැ .  ේ පියට්  ිරම්  ේ. ටශේ ා   යිල් පියට්  

තිශබ වද. ඒට නිසාද ටවුරුව්  ටට න්වට වද මට න්   ත ්   

නපද.  

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒවද  පිශරේශේ තමු්  ද් ශසා ශේ ශැෝනශමෝ. 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ටට ව් තන ශැෝනශමෝ  නතන. ටට ව් තනට න් ශ් ්   නතන. 

ඔබුවටද තටයි ඉ් ශ් . 

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ටදර්මදනම්ව තිශබ් ශ්   

 
ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ටදර්මදනශේ සියට  අම වනඩ ටර වද. ටට ආණ්ඩුශේ 

ශ ොශවයි ශ් . තමු්  ද් ශසා නදශේ ආණ්ඩුව. වනරැදි වනඩ 

ටර වද  ේ අල්නනද ිමශර්  ට්   ශටෝ, ශ යිමශ් ! 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ටදනම අවසා් .  

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අශප් ආණ්ඩුව තිබුණද  ේ, ටර් ශ්  ශටොට්ව  ිරමනද අපි 

 ්  වද. ිමශර්  ට  නට  ද වද. තමු්  ද් ශසා නදශේ ආණ්ඩුව්ව 

ශ්  තිශබ් ශ් . අපට ිරම-ිරමද ඉ් ශ් , අල්නනද ිමශර්  ට්   

ශටෝ.  

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉතිතදසාම ිරම්   ගිශමෝ , තමු්  ද් ශසා ශේ - 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අයිශමෝ! ඔබුවටදශේ ඉතිතදසාම ැන  ටට  ්  වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ටදනම අවසා් . 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට අවසා්  ටර්  ේ. ටට 

වි දඩිමට ටදනම්ව ශ ්  .  

ටට සා ත්  ටරපු  ව් තන  ැර සාභ්දශේ සිදු වූ සිශධිම 

පිිගබ ව අ දා ශල්ඛ  ශේ අවසාවථදශේ දී ටද ්භාගත* ටර වද.  

ශටිම ඇමුණුේ අංට 01ශනසා තිශබ වද, ව් තන - ටදශබෝන  ැර 

සාභ්දව විසි්  ප්රසිශධ ටර  න   න් ීමට.  ඇමුණුේ අංට 02 ශනසා 

තිශබ වද,  ව් තන - ටදශබෝන  ැර සාභ්දශේ සාභ්දපතිුවටද තමුීමට 

තද නුව්  ප්රිම් ැ ිරම  පුශැනමදට ශට් ඩරම අවනංගු ටා 

බවට  න් ීමට. 2019.02.21 ව  දි  ව් තන ටදශබෝන  ැර 

සාභ්දශේ ශල්ටේුවිවම තමු ීමට, 2019.02.27ව  දි  සාභ්දපතිුවටද 

සාත ශල්ටේුවිවම ටදර්මදනමට ශ ොපනිවණීට,   ශට් ඩර් ශපෝරට 

නබද ැනීමටට පනිවක  පුශැනම්  තට  ශට් ඩර් ශපෝරට නබද 

ශ ොදීට.  ඊා ට, 2019.02.28 දි   පශශ වරුශේ සිට සාභ්දපතිුවටද 

සාත ශල්ටේුවිවම ටදර්මදනමට ශ ොපනිවණීට, - 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ටදනම අවසාද යි.  

 
ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ටට තව වි දඩිම්ව ශ ්  .  

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදට වනඩිශම්  වි දඩිම්ව දීනද තිශබ වද. 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ටට ශේ යටට සාභ්දැත ටර්   ශපොඩි ශවනදව්ව ශ ්  , 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි.  

2019.02.21ව  දි  නුව්  ප්රිමංැ විසි්  ලිමදපදිංචි 
තනපෑශන්  මව  න   ලිපිමට අ දා වේවිතද් සිම ඇමුණුේ අංට 
03 ශනසා  න්වශව වද. ටට පදර්ලිශේ් ුව ට් ්රීවරමවේ විධිමට 
ශතොරුවරු  න  ැනීමශේ ප ත මටශ්  ශතොරුවරු ඉල්දෙවදට ඒ 
ශතොරුවරු සාති ශ ට්ව තිසාවශසා  ශ ොදී ඉ්  වද. ශටට දූෂිත 
ැනුශ නුව සාේබ් ධශම්  ිමරු ප්රවෘ් ති CIA වනඩසාටත්  
නිග රේව, ඇමුණුේ අංට 04 ශනසා  න්වශව වද.  ඒ සිමල්න්වට 
අ  දි   ටද සාභ්දැත ටර වද. ශේ පිිගබ ව අපරදධ පීම්වෂණ 
ශ පදර්තශේ් ුවවට් , අල්නසාව ශතෝ දූෂණ ශචෝ  ද විටර්   
ශටොිවෂ්  සාභ්දවට්  ශමොමු ටරනද ශේ පිිගබ ව පීම්වෂණම්ව 
ටර්   ිරමනද ටද ඉල්නද සියට වද. ැරු චේපිට ඇටතිුවටනි, ටට 
ඔබුවටදට  යිල් නට ශ ්  ේ. ශේ පිිගබ ව පීම්වෂණම්ව 
ටර්   ිරමනද ඉල්නද සියට වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ා ට, ැරු මුජිබුර් රහුටද්  ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 

අටට ටදනම්ව තිශබ වද.   
 

 

[අ.භ්ද.12.03] 

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, අ   වශසා  අශප් ටතද ැර තද 

බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ශේ් , ඒ වදශේට අභ්ය් තර තද 

සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ශේ්  වනම ශීර්ෂ පිිගබ  විවද ශේ දී ටතද ිරීමටට 

අවසාවථදව නබද දීට ැන  සාවුවතිව් ත ශව වද. විශ  ෂශම් ට 

ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම, ශටොාඹ  ැරම 

මූලිට ටරශැ  නංටදශේ සිමදෙ  ැරවන සාංවර්ධ ම ශවනුශව්  

සාත මයටතන පතසුටේ සාංවර්ධ ම ශවනුශව්  වි දන ටදර්ම 

භ්දරම්ව ඉටු ටර  අටදතයදං ම්ව තනයටමට අපට තඳු් ව්   

පුළුව් .  1977 වර්ෂශේ න්වසා්  ජදතිට ප්වෂම ජමග්රතණම නබද 

1978 වර්ෂශේ ආණ්ඩුව පිිමටුීමට්  න්වටට ශටොාඹ  ැරම මුල් 

ටරශැ  1994 වර්ෂම  ්වවද ශමෝධ සාංවර්ධ  වනඩසාටත්  

ක්රිමද් ටට ව වද අපි  න්වටද. ආර්. ශප්ර ට දසා ටනතිුවටද අග්රදටදතය 

රයරම  නරූ ටදනශේ සිට -නුවටද ජ දධිපතිවරමද තනයටමට ප්  

වුණදට පසුව් - ශටොාඹ  ැරම මුල් ශටොටශැ , ශටොාඹ 

 ැරම ආශ්රිතව තිශබ  අශ වේ්   ැරවන වි දන සාංවර්ධ  

ක්රිමද  දටම්  ක්රිමද් ටට ටර ඇති බව අශප් ඉතිතදසාමට ගිමදට 

අපට ශපශ  වද. ශටොාඹ  ැරශේ ජීව්  ව  ජ තදව තනයටමට 

ශේ  ැරශේ පනල්ප් වදසි් ශේ ප්ර ව ,  ැරශේ ජීව්  ව  

ිවනිසු් ශේ නිවදසාවන තිශබ  ත  බ ම, ටධයට පද් තිටම් ට 

සාත අඩු ආ දමේනදභි් ට නිවදසා නබද දීට  ප්රධද  ප්ර ව  ශනසා  අපි 

 ිර වද.  අ  වි දන ත  බ ම්ව  ශටොාඹ  ැරම ුවා තිශබ වද 

ිරම  නට අපි සිමදෙශ  දට පිිගැ්  වද. ශටොාඹ  ැරම දිුතණු 

ිරීමට සාත ශටොාඹ  ැරම සාංවර්ධ ම ිරීමට ිරම් ශ්  

අතයව ය සාදධටම්ව.  

2619 2620 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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1977 වර්ෂශේ සිට 1994  ්වවද ශටොාඹ  ැරශේ ජීව්  ව  

ජ තදවට මයටතන පතසුටේ සානපීමට තද අශ වේ්  සාංවර්ධ  ක්රිමද 

ටදර්ැම් ට ඔවු්   දමට ටර ැනීමට, ඔවු් ට නිවදසා නබද දීට, 

ඔවු් ශේ ජීව  ත් ් වම පසාසාව ිරීමට ම  ටදර්මම්  සිදු ටාද. 

1977 - 1994 ටදනම, ශටොාඹ  ැරම ශීඝ්රශම්  සාංවර්ධ ම වූ 

ටදනම්ව ශනසා අපට තඳු් ව්   පුළුව් . හු ්ව අම ිමත වද, 

ආර්වෂට ශල්ටේුවටද තනයටමට න ද සියට ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ 

ටත් ටමද තටයි ශටොාඹ තනදුශේ ිරමද. ඔහු ශටොාඹ තනදුශේ 

 නතන. රදජප්වෂ ටත් ටමද ටශා , ශටොාඹ සියට  ජ තදව 

බනත් ටදරශම්  ශටොාඹි්  අයි්  ටර  ටනද ශටොාඹ ඉඩ ටඩේ 

යටට තට් ට අව ය අමට විවේණපු නටයි. තටදට අව ය 

සාටදැේවනට විවේණපු ඉඩ ටඩේ පිිගබ  ප්ර ව  තවට නිරදටරණම 

ටර ැ්   බනරිව තිශබ වද. විශ  ෂශම් ට ශටොේපඤවඤ ීමදිශේ 

දුේරිම පටුට ශේ තිශබ , පවුල් 117්ව ජීව්  වූ ශපෞශැලිට ඉඩට 

Imperial Builders ිරම  සාටදැටට පවරද දී අවුරුදු නටතටදර්ව 

ඇුවාත ඔවු් ට නිවදසා නබද ශ  වද ිරමද න ද ශපොශරෝ දු වුණද. 

අ  ව  ශටොට අවුරුදු 6්ව ැත ශවනද්  Imperial Builders ිරම  

සාටදැට නට නිවදසා තවට ඉදි ටරනද  නතන.  මු් , න ද පනවනති 

ආණ්ඩුව නතන  ජීව්  වූ ජ තදව අයි්  ටරනද Imperial Builders 

සාටදැටට නබද දීපු ඒ ශපෞශැලිට ඉඩශේ ඔවු් ශේ නිවදසා ත ද 

විවේණද ැනීමශේ ටටුත් ත  ේ අවසා්  ශවනද තිශබ වද. ඒ 

ටදනශේ පනවනති ආණ්ඩු ශටොාඹ  ැරශේ සියට ජ තදවශේ ඉඩේ 

යටට පවරදශැ  ඒ ඉඩේ බහු ජදතිට සාටදැේවනට විවේණ වද 

ිරම  අ තසා ටතයි ඒ ක්රිමද ටදර්ැ ැ් ශ් . අ ට්  ඒ ශටොේපඤවඤ 

ීමදිශේ ජ තදව තට් ශේ නිවදසා අිමිව ශවනද තවට්  වේලී 

නිවදසාවන ජීව්  ව  ජ තදව බවට ප්  ීම තිශබ වද. 

ශටොේපඤවඤ ීමදිම ප්රශශ ම ිරම් ශ් , පර්චසාව නට අඩුට ැණශ්  

රුපිමල් ිවලිම  20ටට නතද ම  වයට දටට්ව තිශබ , අ  

ශටොාඹ  ැරශේ ඇති ඉතාට වයට දටටිර්  ඉඩේ විිරශණ  

ප්රශශ ම්ව  බව අපි  ්  වද. ශටොේපඤවඤීමදිම ප්රශශ ශේ අශ ්ව 

පන් ශ්  පිිමයට පවුල් 450ටට වඩද ජීව්  වූ, ටදටද  තවුසිං සාටදැටට 

පනවරූ ඉඩට තද සාේබ් ධ ප්ර ව ම්  තවට විසා ද ැ්   බනරි ශවනද 

තිශබ වද. ටද  ්  ද විධිමට, න ද ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටත් ටමද 

 දැරිට සාංවර්ධ  අටදතයදං ශේ ශල්ටේවරමද තනයටමට Imperial 

Builders ිරම  සාටදැට්  න්වට ගිවිසුේ අ් සා්  ටර  ශටොට, 

ටන  ශපරදිැ පිිමයට ඩුබදයි ිරම   ැරශේ blacklist ටරපු 

ආමත ම්ව තනයටමට තටයි Imperial Builders ිරම  සාටදැට  ේ 

ටර තිබුශණ්. ඒ වදශේ සාටදැට්ව නංටදවට ශැ නල්නද, ඔවු්  

න්වට ැනු ශ නු ිරීමශේ ප්රතිලනම්ව තනයටමට ශටොේපඤවඤීමදිශේ 

ඉතත කී ඉඩශේ අවුරුදු ැණ ්ව ජීව්  වූ ජ තදවශේ නිවදසා අිමිව 

ශවනද අ  ව  ශටොට අවුරුදු 6්ව තිසාවශසා  වේලී නිවදසාවන ජීව්  ව  

ජ තදව බවට ඔවු්  ප්  ීම තිශබ වද. ඒට ඉතදට 

ට ැදටු දමටයි. අශප් අටදතයුවටද කීප වතදව්වට Imperial 

Builders සාටදැට ශැ් වද සාදටච්ඡද ටාද. අපි ඔවු් ට කීප 

වතදව්වට දි  නබද දු්  ද.  මු්  ඔවු් ට තවට බනරි ීම තිශබ වද, 

ඒ ැ්  ඉඩේවන නිවදසා යටට ත ද ශ ්  . ඊට නතද පන් ශ්  තිශබ  

ඉඩශේ, ටදටද තවුසිං සාටදැට ටරශැ  ගිම ඉදි ිරීමේ ටටුතුව්  

නශතටට අතර ට   නවීර තිශබ වද. නට ඉදි ිරීමේ ටටුතුව්  

අවසාද  ශවනද  නතන.  

පසු ගිම ටදනශේ ශටොාඹ  ැරම තනදීට්ව සිදු ශවනද  නතන. 

ශටොාඹ  ැරශේ වයට දට ඉඩ ටඩේ යටට,  ඒවදශේ පදරේපරිටව 

ජීව්  වූ ජ තදව බනත් ටදරශම්  පිටටං ටරනද, නට ඉඩේ  බහු 

ජදතිට සාටදැේවනට පනවීමට තටයි න ද ඔවු් ශේ ටදර්ම භ්දරම 

ශවනද තිබුශණ්. ඒ ටදර්ම භ්දරම 2015 වර්ෂම ව  ශටොට අවසා්  

ටර්   අපට පුළුව්  වුණද. අ  ව  ශටොට ශටොාඹ  ැරශේ 

ජීව්  ව  පනල්ප් වදසි ජ තදව ශවනුශව්  ශැවල් 8,000ටට 

වඩද ත ද නිට ටර්   අපට පුළුව්  ශවනද තිශබ වද. 2020 

වර්ෂම ව  ශටොට ත ද අවසාද  ටර්   පුළුව්  තව්  ශැවල් 

7,600ට වදශේ ප්රටදණම්ව තිශබ වද. අ  ව  ශටොට ශැවල් 

4,074ට ටටුතුව අවසා්  ටර, ඒවද ජ තදව ශවත නබද දීටට තනිර 

අවසාවථදවට පවති වද.             

අ  ශටොාඹ  ැරශේ ජීව්  ව  අඩු ආ දමේනදභී පවුල්වනට 

නශතට තර්ජ ම්ව  නතන. අ  ව විට ඔවු් ට ශතො  නිවදසා නබද 

දීශේ වනඩ පිිගශවා්ව ක්රිමද් ටට ශව වද. ඒ ැන  සාදටච්ඡද 

ටදර්ැශම්  ඔවු්   නනුව්  ටර, ඔවු් ශේ ටනටන් ත ටත  නවත 

පදිංචි ිරීමේ අ  සිශධ ශව වද. න ද වදශේ තමු දව ශමො වද, 

ශපොලීසිම ශමො වද ඒ ජ තදවශේ අ තසාව, අයිතිවදසිටේ 

බනත් ටදරශම්  මටප්  ටරනද, ිවලිටරිටරණම ටර  ක්රටම්ව 

අ   නතන.  
 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව තිශබ වද.  
 
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman)  
අනි්ව ප්රධද ට ටදරණම ශටමයි. 1994්  පසාවශසා  ශේ ශටොාඹ 

 ැරම අ් තනර  ටද තිබුණද. නට  ැරම මුල් ටරශැ  ිරසිදු 

සාංවර්ධ  වයදපෘතිම්ව ක්රිමද් ටට ටශා   නතන. 1994 සිට 2015 

ව  ශත්ව, අඩුට ැණශ්  ශටොාඹ  ැරශේ ජීව්  ව  

ජ තදවශේ නිවදසා ප්ර ව ම විසා ්   අ තසා්වව්  තිබුශණ්  නතන; 

ඒ සා තද ිරසිට ක්රිමද ටදර්ැම්ව ශැ  තිබුශණ්  නතන. ශටොට , 

ශටොාඹ  ැරම ිරම් ශ්  න්වසා්  ජදතිට ප්වෂශේ බනශටොටුව 

නිසාද; න්වසා්  ජදතිට ප්වෂම ශේ ආසා ම ජමග්රතණම ටර  

නිසාද, ඒ පනවනති ආණ්ඩු ශටොාඹ  ැරම තට් ට අව ත ශ ොව  

 ැරම්ව තනයටමට  ේ ටර, ඒ  ැරශේ ජීව්  ව  ජ තදවශේ 

අව යතද ඉෂවට ිරීමට ශවනුශව්  ිරසිදු ක්රිමද ටදර්ැම්ව අරශැ  

තිබුශණ්  නතන. ඒ ශවනුවට ඒ ආණ්ඩු ටශා  ඔවු් ශේ ඉඩේ යටට 

බනත් ටදරශම්  පවරද ශැ , තට් ට වුවට ද විධිමට ඒවද 

විිරණීටයි. ඒට අපි පනතනදිලිවට ිරම්   ඕ ෑ. අ  අපි ඒ ුතැම 

අවසා්  ටර තිශබ වද. විශ  ෂශම් ට ශටොාඹ  ැරශේ ජ තදව 

ශවනුශව් , පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද ටතද ැර තද 

බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම මටශ්  ක්රිමද් ටට ටර  වනඩ 

පිිගශවාවල් ශ සා බනදෙවදට, අපට පනතනදිලිව ශපශ  වද, නුවටද 

මේ  න්වට්ව පඩ ැට්  ටර  බව.  

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, අ  ශටොාඹ  ැරශේ පවති  

වදත  ත බ මට පිිගමට්ව ශමො ්   සිමදෙ ටටුතුව ක්රිමද් ටට 

ශවිව්  පවති වද.  පසුගිම ඔ්වශතෝබර් ටදසාශේ පට්  ැ්   

තිබුණු ඒ සානතනල්දෙ දුේරිම ප්රවදත  ශසා වම න ද සිදුවුණු 

වේට් ්රණටදීම වනඩ පිිගශවා්  න්වට අතරට   නවුවණද.  ජප්  

ආධදර ටත,  නවත වතදව්ව අපට  න්  ඒ වයදපෘති පට්  ැ්   

පුළුව් . ඒ සා තද අව ය ගිවිසුේවනට අපි අ  ව විට අ් සා්  තබද 

තිශබ වද. අ  අපි ශටොාඹ  ැරශේ ජීව්  ව  ජ තදවශේ මූලිට 

අව යතද තඳු ද ශැ , ඒවදට විසාඳුේ ශසාොමිව්  සියට වද. 

විශ  ෂශම් ට ශටට  ැරශේ ජීව්  ව  ජ තදවශේ 

අයිතිවදසිටේ ආර්වෂද ටරිව් , ඔවු් ශේ දුවද  රුව් ට 

අධයදප ම නබ්   තිශබ  තනිරමදව තද ඒ අයිතිම ආර්වෂද 

ටරිව් , අ  ටර  සාංවර්ධ  වයදපදරම ජ තදවට ඔබි  

සාංවර්ධ  වයදපදරම්ව ව ශම්  ඉදිරිශේදී්  ක්රිමද් ටට ටර  බව 

සා ත්  ටරිව් , ටශේ ටථදව අවසා්  ටර වද. සාවුවතියි.  
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පදර්ලිශේ් ුවව 

[අ.භ්ද.12.12] 
  

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා (්සචාරක ්සවර්ධාන, වනජීීම 

්හස ක්රි ප්ිනයානි ණගි ක ක යුතු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி, 

வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் 

அகமச்சர்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs) 
මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, අ  දි  අප විවද  ටර් ශ් , 

රශට් සාංවර්ධ මට අති යි් ට වන ැ්  අටදතයදං  ශ ටට වනම 

ශීර්ෂ පිිගබ වයි. ඉ්  නට්ව තටයි, පදසලී චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටදශේ Ministry of Megapolis  and Western 

Development. අශ ්ව අටදතයදං ම ව් ශ් , අශප් වජිර 

අශබ්වර්ධ  ටනතිුවටදශේ අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත 

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන   අටදතයදං මයි. ශේ ඇටතිවරු්  

ශ පාට ශේ රශට් සාංවර්ධ ම ශවනුශව්   පරිතයදැශීලීව, ඉතද 

වි දන වනඩ ශටොටසා්ව ටර වද. විශ  ෂශම් ට වජිර අශබ්වර්ධ  

ඇටතිුවටද ආැට  තද විැට  ශ පදර්තශේ් ුවශේ තිබුණු අඩු 

පදඩු සිමල්නට සාටසාව ටර, අ  ගුව්  ශතොටුශපොාට පවද වනඩිපුර 

නිනධදරි්  ශමො වද, ඒ ම  න  අමට අව ය පතසුටේ සානසාවවද 

තිශබ වද. අ  ආශමෝජටම්  සා තද්  ශතො  ශමෝජ දව්ව 

ඉදිරිප්  ටර තිශබ වද. ශටශ ්ව ශඩොනර් ිවලිම  ැණ ්ව ශේ 

රටට ශේ වද  ේ, ඒ අමට සාවක ර පදිංචිම සා තද ීමසාද නබද ැනීමශේ 

අවසාවථදව්ව  අපි සානසාද දී තිශබ වද. නම සාංචදරට ්වශෂ ්රමට් , 

රශට් ආර්ක ටමට්  ඉතද වන ැ්  ව  ශමෝජ දව්ව.  

පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද්   ැර සාංවර්ධ ම 

ශවනුශව්  වනඩටටුතුව රදශිම්ව ටර තිශබ වද. නිටල් නද් සාද 

ට් ්රීුවටදශේ ටථදශේදී නුවටදශේ  ට ිරමනවුණද. ව් තන 

 ැරශේ අදෙශත්  ශැොඩ නඟිලි සාංකීර්ණම්ව ත ්  , ව් තන 

 ැර සාභ්දව පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටදශැ්  අවසාර 

ඉල්නද තිශබ වද. ශේ ඉඩේ ැනුශ නුව සිශධ වුණදම ිරම් ශ් , 

ඒශ්ව මු දේ   ැර සාංවර්ධ මට ශම ශව වදම ිරම  නටයි. ඒ 

තනර ශව  ිරසිදු වංචදව්ව නුවටදශැ් ව් , ශව  ටදශැ් ව්  

ශවනද  නතන.  තුව් ව  ආණ්ඩුක්රට වයවසාවථද සාංශ ෝධ ම අනුව, 

ශේ ශට් ඩරම සාේබ් ධ ටටුතුව පනවීම තිශබ් ශ්  පාද්  

සාභ්දවටයි. නුවටද ිරයූ ශශ ැන  ටට ශතොමද බනදෙවද. ශටොට , 

පසුගිම  වසාවවන ජ ටදධය තරතද්  ශේ ශචෝ  දව නල්න වුණද. 

ශේ ැන  ශතොමද බනදෙවදට ටට  න ැ්   නනබුණද, ශේ ටටුත් ත 

තරිමටට, ීමතයනුූලනව ශවනද තිශබ වදම ිරමද. ශේ ශට් ඩරමට 

අ දා වනඩ පිිගශවා, ඒ සාභ්දව අනුටත ටරනද, සාභ්දශේ 

ශල්ටේුවටද අනුටත ටරනද, පාද්  සාභ්දශේ ටත ඇටතිුවටද් , 

පාද්  සාභ්ද ශල්ටේුවටද්  සාතතිට ටර අනුටත ටර තිශබ වද. 

නම audit නටට  ටද ශතොම්   ිරම්  . ඕ ෑට තන ට 

පීම්වෂණම්ව ටර්   ිරම්  . අශප් සාභ්දපතිුවටදව් , සියට  

ට් ්රීවරුව්  ිරසිට වංචදවටට සාේබ් ධටට්ව  නතන ිරමද ටට  

භ්ම  නතිව ිරම වද. ඒ ට්   ිරේශවෝ , පසු ගිම පාද්  පදන  

ටනතිවරණශේදී ව් තන ආසා ශේ ශටොට්සදසා 10ට න්වසා්  ජදතිට 

ප්වෂම දිනුවද.  න්  සියට  සාභ්දපතිුවටද අට වනනි වතදවටයි  

සාභ්දපති රයරම  ර් ශ් . නිටල් නද් සාද ටත් තමද ව් තලි්  

ඡ්  ම ඉල්න්   බනදශපොශරෝ ුව ව වද ිරමද ටට ආරංචි වුණද. 

නුවටද ශේ ැරු සාභ්දවට ඇවිල්නද අසාතය ශචෝ  දව්  ටර වද. 

පේ, ටට ඒ සාේබ් ධශම්  ට ැදටු ව වද. ඒ ිවනිසාවසු් ට ශේ 

ැරු සාභ්දවට ඇවිල්නද ප් තර ශ ්   බනතන. ඒ නිසාද තටයි ටට 

 නඟිට්ශට්. ශේ ැනුශ නුව පිිගබ ව ඇති වුණු සිශධිම බන්  . ශේ 

ැනුශ නුශව්  නනශබ  මු ල් තටයි පදසලී චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටදශේ්  ආධදර ඇතිව ව් තන  ැරම ශැොඩ   ්   

වනම ටර් ශ් . ඒට  ශතො  ප් සාදතම්ව, ඒට ශතො  වනඩ්ව. 

ශටොට , පාද්  දිුතණු ශවශදි ශැො ඩ නඟිලි, අරවද ශේවද, අරමු ල් 

ශව සාව ශව්   ඕ ෑ. නශතට වනරැශ ්ව ශවනද තිශබ වද  ේ නම 

නිවනරැදි ටා ුතුවයි ිරමද ටට ිමත වද. පාද්  පදන ම භ්දරව 

ඉ් ශ්  ටත ඇටතිුවටද. නුවටද නවනනි ශශවල් ටව දව්  අනුටත 

ටර් ශ්   නතන. නුවටද්  අවංට ශශ පදන ඥශම්ව. නුවටද 

ඉ් ශ්  අශප් ප්වෂශේ ශ ොශවයි. ශ්රී නංටද නි තසාව ප්වෂශේ 

පදන ම්ව පාද්  සාභ්දව  ුවා තිශබ් ශ් . වනරැදි ශ ම්ව තිබුණද 

 ේ නුවටද ටව දව්  නම අනුටත ටර් ශ්   නතන. ටට ඒටයි භ්ම 

 නතිව ිරම් ශ් . අ්   නතන ට ගිිමල්නද බන්  , ශේ ැරු 

සාභ්දවට ඇවිල්නද ඇඟිල්න දි්ව ටර් ශ්   නතිව. ප් තර ශ ්   

බනරි ප විම ැන  ටට ට ැදටු ව වද. පසු ගිම ටදනශේ ඔම 

ිරම  ප විම ටරපු ශශවල් ැන  ිරම්   ගිිමල්නද නිටේ 

අ ව ය ප්ර ව  ඇති ටර ැ්   ඕ ෑ  නතන ිරම ාද ටට ිමත වද. 

ටට ශේ ැනුශ නුව ශතොමනද බනදෙවද. ටට  ්   තරටට ශේට 

ශබො ශතොට සාදධදරණව ඉටු ශවනද තිශබ වද. සාවුවතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகுதகலகமதாங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාවුවතියි, ඔබුවටදට. මීය ා ට, ැරු ප්රසා්   රණුවංැ 

ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 15ට ටදනම්ව තිශබ වද. 
 
 
 

[අ.භ්ද. 12.16] 

 

ගු ප්ර්්දන රණතුසග මහසතා 
(மாண்புமிகுபிரசன்னரணதுங்க) 

(The Hon. PrasannaRanatunga) 

මූනදසා ම ශතොබව  ැරු ට් ්රීුවටනි, ඉතදට වන ැ්  

අටදතයදං  ශ ටට වනම ශීර්ෂ පිිගබ ව සාදටච්ඡද ටර  ශේ 

අවසාවථදශේදී ටට්  අ තසාව ප්රටද  ටර්   අවසාවථදව්ව නබද දීට 

පිිගබ ව පාමුශව් ට ටද ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද. ටට 

මුලි් ට ශීර්ෂ අංට 162 තද 311  ර  ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම පිිගබ ව අ තසාව කීපම්ව ප්රටද  ටර වද. 

ඇටතිුවටද ශේ ටදරණම ශපෞශැලිටව පිිගැ්   නට්ව  නතන 

ිරමද ටට වි වවදසා ටර වද. ශේ ටදරණම පිිගබ ව ශතොමද බනලීටයි 

ඔබුවටදශේ වැකීට ව් ශ් . ටශේ ටථදව ආරේභ් ටර්   ප්රථට 

ටට විශ  ෂශම් ට ැරු ඇටතිුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද.  

පසුගිම  වසාට ටට ිමත් ශ්  පදර්ලිශේ් ුවශේ පාමුවනනි 

පපශශ ට ටදරට සාභ්දව ඔබුවටදශේ ප්රධද ් වශම්  

පනවන් වුණද. ඒ රැසාවීමශේදී ටට ිවනුව් ශැොඩ  ැර සාංවර්ධ  

වනඩ පිිගශවා පිිගබ ව ඔබුවටදශැ්  විටසීට්ව ටාද. න ද ශරජී 

රණුවංැ ිමටපු ඇටතිුවටද ිවනුව් ශැොඩ  ැරශේ ඉඩේ පවරද 

ශැ   ැර සාංවර්ධ ම ටර්  ් , විශ  ෂශම් ට ටටු දමට 

ගුව්  ශතොටුශපොා සාංවර්ධ ම ව ශටොට ිවනුව් ශැොඩ  ැරම 

ශටොශතොට  ව් ශ්  ිරම  ටදරණම පිිගබ ව නුවටදශේ ඔළුශේ 

තිබුණද. න ද ත පු සානනනසාවට  නවත වතදව්ව මදව්  ටදලී  ටර  

ශනසා ටට ඉල්ලීට්ව ටාද. ඒ ඉල්ලීට අනුව සාදටච්ඡදව්ව 

ශමො දශැ  තිශබ වද. ඒ  සාේබ් ධශම්  ටට විශ  ෂශම් ට ැරු 

ඇටතිුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද. ඔබුවටදශේ අටදතයදං ම තරතද 

 ැරශේ තනදීටට ශමෝජිත market නට ත ්   ශේ ව ශටොට 

 ැර සාභ්දශව්  ටටුතුව ටර වද. ප්රටදණව්  මු ල් ශ ොටනති 

බවට  ැර සාභ්දශව්  අපිව  නනුව්  ටර තිශබ වද. ඒ පිිගබ ව්  

අවධද ම ශමොමු ටර, ඔබුවටදට පුළුව් ටට්ව තිශබ වද  ේ ශේ 

අවුරුශශශ ඒ ශැොඩ නඟිල්ශල් වනඩ ටටුතුව අවසා්  ටර්  , ඒ 

සා තද අව ය ප්රතිපද  ්  නබද ශ ්   ිරම  ඉල්ලීට ටට මුලි් ට 

ඔබුවටදට ටර වද. 
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මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි,  ඉතදට වන ැ්  වයදපෘති 

රදශිම්ව ශටුවටද  ශේ අටදතයදං ම මටශ්  තිශබ වද. ශේ වයදපෘති 

ශබොශතොටම්ව පසු ගිම රජම ටදනශේ විශ  ෂශම් ට ටිම්   

රදජප්වෂ ටනතිුවටද ආරේභ් ටරපු ශශවල්. න ද ශශ පදන  බනම 

නබද ැනීමට සා තද ශේ වයදපෘති පිිගබ ව ශ ොශමවේ්  ශචෝ  ද, 

අ තසාව ඉදිරිප්  ටා් , අ  ශේ වයදපෘති ඉතදට වන ැ්  වයදපෘති 

බවට තඳු් වද දීට්ව ටර වද. වරදම  ැර වයදපෘතිම පිිගබ ව න ද 

ශ ොශමවේ්   ටතිටතද් තර ිරමපු බව ටට  ්  වද. වරදම  ැර 

වයදපෘතිම පරිසාරමට ශතො   නතනයි ිරමද ිරේවද. විශ  ෂශම් ට 

ශේ නිසාද අශප් රට චී  ශටොනනිම්ව ටර වද ිරේවද. "රජම්ව ආපු 

වතදට ශේ වයදපෘතිම අවසා්  ටර වද"ම ිරමද අැටනතිවරමද 

ටදධය සාදටච්ඡදවටදී ිරේවද ටට ටතටයි. වි ෂමම බදර ඇටතිුවටද 

වරදම සාේබ් ධශම්  නුවටදශේ ප්රටද ශේදී ිරමද තිබුණ ාද, 

"වරදම  ැරම තද්වෂක ට විසාවටම්ව." ිරමද. නුවටද ිරමපු ප්රටද ම 

සාේබ් ධශම්  ටට සා් ශතෝෂ ව වද. ශේ ප්රටද ම "දිවයි " 

පුව්   පශ්  පා වුණද.  

වරදම  ැර වයදපෘතිම ශටරට අතිවිශිෂවට සාංවර්ධ  වයදපෘති 

අතරි්  ඉදිරිශම් ට ඇති වයදපෘතිම්ව තනයටමට්  තඳු් වද දී 

තිබුණද.   මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ශේ වයදපෘතිම  ටිම්   

රදජප්වෂ ටනතිුවටදශේ ටදනශේ තටයි ආරේභ් ටශා . ශේට 

ක්රිමද් ටට ශව වද.  ශටුවටද ශේ ටරපු ප්රටද  තරතද ශටො  

විශේච  ටා් ,  ශේ වයදපෘතිශේ  ශැෞරවම ටිම්   රදජප්වෂ 

ටනතිුවටදට නනශබ්   ඕ ෑයි ිරම  ටදරණදව තටයි ටට 

ශටතන දී ඉසාවටුව ටර්   තනදුශේ. න ද ආරේභ් ටරපු වි දන 

වයදපෘති ිරිමපම්ව අ   ක්රිමද් ටට ශව වද.  ශබ්ශර් වනව අවට 

සාංවර්ධ ම ටර  වනඩපිිගශවා්  න ද ටිම්   රදජප්වෂ 

ටනතිුවටද ශේ ටදනශේ තටයි ආරේභ් ටශා . ආණ්ඩු ශපරශා වද. 

න වද, ම වද. තනබනයි, රටට ශතො  වයදපෘති දිැටට ක්රිමද් ටට 

ිරීමශේ වැකීට පවති  රජමට තිශබ වද. ශතෝටදැට තද්වෂණ 

 ැර වයදපෘතිම්  ටිම්   රදජප්වෂ ටත් ටමදශේ ටදනශේ තටයි 

පට්  ැ් ශ් .  සානතනල්දෙ දුේරිම වයදපෘතිම්  ඒ ටදනශේ පට්  

ැ් ශ් .  ශටවනනි වයදපෘති වි දන ප්රටදණම්ව ආරේභ් ටාද. 

ැංවුවර පදන ම ැන  අ  ශටොශනෝ  දශේ ට් ්රීවරු ටථද 

ටර වද. න ද ඒ සා තද වයදපෘති ආරේභ් ටාද.  මූනදසා දරූ  ැරු 

ට් ්රීුවටනි, ටිම්   රදජප්වෂ ටනතිුවටද ශේ වයදපෘති සිමල්නට 

ආරේභ් ටශා , අවුරුදු 30ට ුතශධම්ව අවසා්  ටරපු වතදට බව 

ටතට තිමදැ්   ඕ ෑ ටදරණම්ව. ආණ්ඩුශේ ඇටතිවරු්  

තනට දට ිරම් ශ්  පසුගිම ටදනශේ ණම බර ැන යි. "ණම බර", 

"ණම බර" ිරමිව්  ටථද ටර වද. තනබනයි, ටිම්   රදජප්වෂ 

ටත් ටමද ට්  ශටඳිරි ැද් ශ්   නතිව ුතශධම්  ඉවර ටර රට 

සාංවර්ධ ම ටරද ශැ  ම  වනඩ පිිගශවාට  දමට් වම දු්  ද.  

ැරු ඇටතිුවටනි, ඔ්වශතෝබර් 31වනනි ද ජැ්  ටතද  ැර 

දි ම ශවනුශව්  ඔබුවටද ටා ප්රටද ම ටට බනදෙවද. ඉතදට 

ශතො යි. ටට ඒට download ටර තිමද ැ් තද. නිම ඉතදට වන ැ්  

අ තසාව ප්රටදණම්ව තිශබ වද. රට්ව ශැොඩ  න ශ ්    ේ ඒවද 

ක්රිමද් ටට ශව්   ඕ ෑ.  මු් , අපට තිශබ  ැනටදෙව ව් ශ් , 

ශේ වයදපෘති, වනඩ පිිගශවා ටර්   ඔබුවටදට අව ය මු ල් 

ප්රතිපද   තිශබ වද  ිරම  නටයි. ඔබුවටදශේ අටදතයදං මට 

2017, 2018 වර්ෂවනට වඩද ශටවර වි දන ව ශම්  මු ල් 

ටප්පදදුව්ව ටර තිශබ වද. 2017 ිවලිම  37්ව ඔබුවටදට නනබිනද, 

ිවලිම  31ට වනඩ ටර තිශබ වද. 2018 ිවලිම  තනට තසාව 

ැණ ්ව නනබී තිශබ වද. ිවලිම  තතිගසාව තසාට වයදපෘති ටර 

තිශබ වද.  මු් , 2019ට ඔබුවටදට අනුටත ශවනද තිශබ් ශ් , 

capital expenses සා තද ිවලිම  15036යි.  ප්රති තම්ව තනයටමට 

 ් ශ්   නතන.  මු් , විම ේ ටර තිශබ් ශ්  ිවලිම  4517යි. පසු 

ගිම අවුරුදු ශ ටටට වඩද මු ල් ටප්පදදුව්ව ශවනද තිශබ වද.  

ශේ අටදතයදං ම  නිර්ටදණම ව් ශ් ට ශේ රශට් ප්රධද  

වයදපෘති ඇුවළු රශට් පසුගිම ටදනශේ ආරේභ් ටරපු ඒ වනඩසාටත්  

දිම්  ටර්  යි. තනබනයි, ශේ වයදපෘති ශ සා බනදෙවදට, අපට අර 

"තදරශටෝයටම" ශටලි  දටයශේ ශ් ටද ී තම -"හී  තිබුණට 

ශටෝයටම්ව - අශ්   නතන නට රුපිමන්ව" ිරම  ී තම- ටත්ව 

ශව වද.  ශේ වයදපෘති ටර්   ශේ මු න ප්රටදණව්   ිරමද අපි 

අත වද.  

අ  මුජිබුර් රහුටද්  ට් ්රීුවටද  දැරිට පනල්ප් වදසි්  

පිිගබ ව ටථද ටාද. ශේ වයදපෘතිම ආරේභ් ටශා , ශැෝසදභ්ම 

රදජප්වෂ ටනතිුවටද ආර්වෂට ශල්ටේවරමද තනයටමට ටටුතුව 

ටර ශටොටයි.  න ද ඒ ආරේභ් ටරපු වනඩසාටත  අ  ඉදිරිමට 

ම වද.  ඒට ශව්   ඕ ෑ ශ ම්ව. තනබනයි,  අ  ආණ්ඩුශේ සියට  

අම ඒශ්ව අඩු පදඩු ිරම වද.  න ද ශශ පදන  බනපෑේ ඇුවළු 

ශ ොශමවේ්   බනපෑේ ටත නුවටද ඒට ආරේභ් ටර ක්රිමද් ටට 

ටරපු නිසාද තටයි ශටොාඹ  ැරම ආසිමදශේ අනංටදරට  ැරම 

බවට ප්  ව  ත් ් වමට ටටුතුව ටශා . ඒ වදශේට ඇටතිුවටනි, 

ඔබුවටද අ  ශේ රශට් අ දැතම ශවනුශව්  ප්රධද  වනඩටට අත 

ැතනද තිශබ වද. අරුව්වටදලි ප්රශශ ශේ ටසාා ර ව ම ඉදි 

ිරීමශේ  වයදපෘතිම ක්රිමද් ටට විම ුතුව ශ ම්ව.  මීය ට ශපර විම ුතුව 

ශ ම්ව.  මු් , ශේ රජම බනමට ප්  වුණු වතදට නිම වනඩ  තර 

ටාද.   මු් ,  ඔබුවටද  නවත ශේ වයදපෘතිම ආරේභ් ටර්   

පට්  ශැ  තිශබ වද. ශේවද ටදශේ ටදනශේ වුණද , ආරේභ් 

ටාද  ිරම  ටදරණදව ශ ොශවයි වන ැ්  ව් ශ් . ශේ 

වයදපෘතිශේ වන ැ් ටට පිිගබ වයි අපි ටථද ටර්   ඕ ෑ. ශේ 

පිිගබ ව ඒ ප්රශශ වදසි්  පශශඝෝෂණ ටර වද. ශපොලීසිවලි්  

ගිිමල්නද ැත වද.  මු් , ශේ පිිගබ ව ඒ ප්රශශ ශේ ජ තදව 

 නනුව්  ටර, - ඔබුවටදශේ ටතම ඔබුවටද පනතනදිලි ටර තිබුණද.-   

සාංිමඳිමදව්ව ඇති ටරශැ  ශේ වයදපෘති ක්රිමද් ටට ිරීමට 

වන ැ් . නශතට ශ ොවුශණෝ  තව යටට  වසා්ව ම ශටොට ශටොාඹ 

 ැරම  ආසිමදශේ තිශබ  ඉතදට  රටට  ැරම බවට ප්  

ශව්   ඉඩ තිශබ වද. මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටද 

ටදර්ැශම්  ටද ශටම ැරු ඇටතිුවටදශේ අවධද මට ශමොමු 

ටර වද. ටට ඒටයි ිරේශේ, ශේට ශපෞශැලිටව භ්දර ැ්   නපද 

ිරමද. ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද පසු ගිම ටදනශේ ඔබුවටදශේ 

ප්රතිරූපම ශැොඩ   ද ැ්   වි දන වනඩ ශටොටසා්ව ටාද. අපි 

 න්වටද, තනට දිසාවත්රි්වටමටටට ගිිමල්නද "ජදතිම ණමැනති 

ශ ොටා අදේ  වනඩ්ව ටා ශ ොශාොසාව වසාර්ව"  ටනති ශේ ශපොත 

ඔබුවටද ශබ නද තිබුණු බව. 

ශේ ශපොශ්  ඔබුවටද ැන  ිරම වද. ශේට ශතො යි. ශේට 

ැන  අපි විශේච ම ටර් ශ්   නතන. තනබනයි, ඔබුවටදශේ 

ප්රතිරූපමට තදනි ශව  ටදරණද ිරිමපම්ව පිිගබ  නනයිසාවුවව්ව 

තිශබ වද. ටදනම පිිගබ  ැනටදෙව්ව තිශබ  නිසාද ටට නම 

්භාගත* ටර වද. මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ඒ ැන  

ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටරීමටට ටට බනදශපොශරෝ ුව 

ශව වද.  

පාමුවනනි නට  බ්ලූ ඕෂ්  සාටදැට පිිගබ වයි. ශේ සාටදැට 

පිිගබ  අ  ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටරව්   ඕ ෑ.  ශේ ව  

විට   දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම විසි්  තට්ටු නිවදසා 24්ව සා තද 

ශටට සාටදැටට අනුටනතිම්ව දීනද තිශබ වද. ශටයි්  තට්ටු නිවදසා 

18ට වනඩ ආරේභ් ටරනද තිශබ වද. ශේ සාටදැ ශේ ිමිවටරු ටවු , 

ප්රධදනිමද ටවු   ඒ,  නසාව. ුවිවන්  ිරම  ටත් ටමදයි. ශේ 

2625 2626 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ටත් ටමද තටයි න ද අශප් ආණ්ඩුව ටදනශේ ටත ශනොවේවට ටථද 

ටරපු ශ්වීමශේ ටසාවසි ද.  න්   දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ 

නිනධදරි්  අත වද, ශටච්චර මු න්ව වනම ටර්   ඔහුට 

ශටොයි්   ශේ තරේ ධ සාවට් ධම්ව ිරමනද. ශේ ශටොයට් ශේ 

සාල්ලි  ිරම  ටදරණදව තටයි අ  ිවනිසාවසු අත  ප්ර ව ම. 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ශටොයට් ශේ සාල්ලි වුණ්  ටට්ව 

 නතන, රශට් ආශමෝජ ම ශව වද  ේ.   මු්  UDA නට ශේ 

projects 24ටට අනුටනතිම නබද දීටට  ටටුතුව ටරනද තිශබ් ශ්  

සිමදෙ ශරගුනදසිවලි්  බනතනරව ිරම  නට්  ඔබුවටදශේ 

අවධද මට ශමොමු ටරව වද. ශේ පිිගබ  ශසාොමද බන්  . අපට 

නනබුණු ශතොරුවරු ප  ේ ටරශැ යි ටට ශේ ටථද ටර් ශ් . 

ශේවද වනරැදි ශව්   පුළුව් . ශේට ඔබුවටදශේ ටථදශේදී නිවනරදි 

ටර්  ්  පුළුව් .  

 UDA නශ්ව වර්තටද  සාභ්දපතිවරමද ව   ජැ්  මුණසිංත 

ටත් ටමද න ද ඒ සාටදැශේ  පපශශ ටවරශම්ව විධිමට, 

Architect Consultant ශටශ ්ව විධිමට, ටටුතුව ටරනද 

තිශබ වද.  නුවටද තටයි ශේ වයදපෘතිවන සානනසුේ ත නද 

තිශබ් ශ් . නුවටද අ  UDA නශ්ව සාභ්දපතිවරමද තනයටමට ප්  

ශවනද, UDA නශ්ව ශරගුනදසිවනට විරුශධව ශේ වයදපෘති යටට 

අනුටත ටාද ිරම  නට තටයි ශේ ආමත ශේ නිනධදරි් ශේ 

ටතම ශවනද තිශබ් ශ් . ඒ විතර්ව ශ ොශවයි. UDA ආමත ශේ 

බනද් ටට අං මට් , පසුවිපරේ අං මට්  බ්ලූ ඕෂ්  ආමත ශේ 

වනඩ ටා ුවෂදර තද චුවරංැ ිරමනද නිනධදරි්  ශ ශ ශ ්ව 

බ වදශැ  නනශබ  පනිවක ලි මටප්  ටර්   ටටුතුව ටර වදම 

ිරම  ශචෝ  දව තිශබ වද. ඒ නිසාද ඔබුවටදශේ අවධද මට 

ශමොමු ිරීමට සා තද, අ් තර්ැත ිරීමට සා තද  ඒ ටදරණද ඉදිරිප්  

ටර වද.  

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි,  ශටොාඹ  ැර සාංවර්ධ  

සානනනසාවට පිිගබ ව, ැනසාට් නිශේ   අනුව ටටුතුව ටා ුතුවව 

තිබුණ් , 23, ශසා් ට් දෙශසා ්  ීමදිම, වදසාන පදර, ශටොාඹ 13   

ිරම  සාවථද ශේ තට්ටු අටට ශැොඩ නඟිල්න්ව සාෑදීටට අනුටනතිම 

දීනද තිශබ වද. ශේ පදර අඩි 20ට පදර්ව. ශටතන ට අනුටනතිම 

ශ ්   පුළුව්  තට්ටු පතට ශැොඩ නඟිල්නටටයි.  මු්  තට්ටු 

අටට ශැොඩ නඟිල්න්ව ඉදි ිරීමටට අවසාර නබද දී තිශබ වද. 2018 

ඔ්වශතෝබර් 16 ශේ වයදපෘතිම පිිගබ ව ටථද ටරනද තිශබ වද. 

2007 UDA නට ශේ වයදපෘතිම ප්රති්වශෂ ප ටරනද තිශබ වද. 

 මු්  2018 ඔ්වශතෝබර් 16 වනනි දි  අනුටනතිම නබද ැනීමටට 

ටටුතුව ටරනද තිශබ වද. ශේ සා තද රුපිමල් ිවලිම  40ට 

ශටොිවසාව මු න්ව ගිමද ිරමනද ටථද ශව වද. ශේට ශටොයි 

ආටදරශම්  සිදු වුණු ටදරණදව්ව  ිරමනද ඔබුවටද ශසාොමද 

බන්  .  

ඒ වදශේට NEM Property Developers (Pvt.) Ltd.  ිරම  

ආමත ම - 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ුව ට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

 

ගු ප්ර්්දන රණතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට වි දඩි 15ට ටදනම්ව 

තිශබ වද, ප ම ැේට් පින ට් ්රීුවටදශේ ටදනම් - 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ වි දඩි ුව  ගිමදට, වි දඩි 15 අවසා්  ශව වද.  

 

ගු ප්ර්්දන රණතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ශේ වයදපෘතිම පිිගබ   වි දන ශචෝ  දව්ව අ  ඔබුවටද ශේ 
අටදතයදං මට ශටිග් ට ශමොමු ශව වද. ටදනම  නති නිසාද ටට 

ශේ ශල්ඛ ්  ්භාගත* ටර වද.  ටදර්ුව 18වනනි දි  ඉල්ලීට්ව 
ටර වද, මුලි්  අනුටත ටරපු නටට වඩද තට්ටු ප්රටදණම්ව වනඩි 
ටරනද ශ ්   ිරමනද. 2018.03.20වනනි දි  basement  නටට 
තට්ටු ුව යි, parkingවනට තට්ටු 8යි, නිවදසා සා තද තට්ටු 50ටට 
ආදී ව ශම්  අනුටනතිම දීනද තිශබ වද. 20වනනි දි  අනුටනතිම 
නබද ශ ්   ටදනම ැත ශව් ශ් , ඉල්දෙේ ප්රම  ටනද 
සාතිමටට්  අඩු ටදනම්ව. ශේ පිිගබ ව ශසාොම්  . ශේ තරේ 
ඉ්වටනි්  ශේ ටටුත් ත සිදු ටර් ශ්  ශටොශතොට  ිරමනද 
ශසාොමද බන්  . සාදටද ය පුශැනශම්ව මේ ිරසි ශ ම්ව අනුටත 
ටර ැ්   UDA නටට ගිමදට, ඒ සා තද ැත ව  ටදනම ැන  අපි 
 ්  වද. නශසා  තිබිමදී ශටවනනි වයදපෘතිමටට  ශටොශතොට   
අනුටත ශටශර් ශ්  ිරම  නට ැන  ැරු ඇටතිුවටදශේ 
අවධද මට ශමොමු ටරව වද.  

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ැරු ඇටතිුවටදට ටට 
සාවුවතිව් ත ශව වද. ඒ ශටොට , පසුගිම අම වනම විවද ශේදී ටට 
පදිංචි නින නිවදසාම පිිගබ  ශනොවේ ටථදව්ව ගිමද. නවටට ිමටපු 
ඔබුවටදශේ නිශමෝජය ඇටතිුවටද ශේ සාභ්ද ශේ සිට ිරේවද, "ටට 
පදිංචි ශවනද ඉ් ශ්  රජශේ ඉඩටට" ිරමනද. ටට න ද අභිශමෝැ 
ටරිව්  අ දා ලිමිරමවිලි ටට සාභ්දැත ටාද. නශසා  සාභ්දැත 
ටරිව්  ටට ඉල්ලීට්ව ටාද, ශේ පිිගබ ව ඔබුවටදශේ 
පීම්වෂණම්ව ටර්   ිරමනද. ඒ පීම්වෂණම ටාද විතර්ව 
ශ ොශවයි, ටට විරුශධව පසාදවිශේ  ඩුවවේ්   නේටද. ටට ඒ 
ලිපිශල්ඛ  ඉදිරිප්  ටාදට පසාදවිශේ  ඩුටදර සාවවදමීය ්  වත් ශසා  
 ඩුව පිිගබ ව අ දා ඉතා නිනධදරි් ට න්   ිරමනද ිරේවද, 
"ශශ පදන  පිගැනීමේවනට පසාදවිම පදවිච්චි ටර්   නපද" 
ිරමනද. UDA නශට්   ඩුව ඉල්නද අසාවටර ැ්   තනදුවද. ඒ්  
අපි ඉල්ලීට්ව ටාද, " නතන, ටනනුේ ටටුතුව ටරනද සීටද mark 
ටරනද ශ ්  . අපි ඒටට මට්  ශව වද" ිරමනද. මූනදසා දරූ  
ැරු ට් ්රීුවටනි, ඒ ටනනුේ ටටුතුව ිරීමට තරතද ටට පර්චසාව නටට 
වදශේ වනඩි ප්රටදණම්ව නනබුණද. ඒ පිිගබ ව්  ටට විශ  ෂශම් ට 
ඒ නිනධදරි් ට සාවුවතිව් ත ශව වද. ශටොට , ටටව්   න ශැ  
ිමයටශේ  නතන, රජම ටදයිට ැතශැ  ිමයටශේ ටශේ ඉඩේ 
ශටොටසා්ව ඇුවා්  ටරශැ  ිරමනද. පසුගිම අශප් රජම 
ටදනශේදී, ඔබුවටද ශතො ට වනඩ ටා බව අපි  ්  වද. ටට 
ටතටයි, ඒ ටදනශේ ඔබුවටද රනිල් වික්රටසිංත ටත් ටමද 
තඳු් වනද දු් ශ් , "ශ ෝ  ජුව්  ධර්ටපදන" ිරමනයි. අ  
ඔබුවටදට සිශධ ශව වද, නුවටද්  න්වට ටටුතුව ටර්  . තරිමට 
න ද ශේ ආණ්ඩුශේ අටදතයදං   රපු අම න ද අශප් වයදපෘති 
විශේච ම ටරනද අ  ඒ වයදපෘතිවනට  දමට් වම ශ ්   වුණද 
වදශේට අ  ඔබුවට් නදට්  සිශධ ශවනද තිශබ වද, ඒ අම්  
න්වට වනඩ ටර්  . ඔබුවටද්  ඉදිරිශේදී ජ දධිපති ශව්   
බනදශැ  ටටුතුව ටර වද වදශේ අපට ශ් ශර වද. අපි  ්  වද, 
ඒට. 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටද, ඔබුවටදට නිමිවත ටදනම අවසාද යි. 
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[ැරු ප්රසා්   රණුවංැ  ටතතද] 

—————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*    நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු ප්ර්්දන රණතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ශේ වදශේ ශපෝ  ැතනද,  නනුව්  ිරීමේ ටරශැ  දිසාවත්රි්වට 
ටට්ටශේ ගිිමල්නද, ඒවදට විම ේ ටර වද. පසුගිම  වසාවවන 
නිනධදරි්  ටන ව ටන වද Waters Edge නශ්ව ශේ පිිගබ ව 
රැසාවීමේ තිබ්බද. ඒවදට ටවු  විම ේ ටර් ශ් , ශටොට්ව සා තද , ඒ 
විම ේ ටර් ශ් , ඒවදට රජශම්  විම ේ  ර වද   ිරම  නට අපි 
 ් ශ්   නතන.  මු් , ඒ ටරනද ඔබුවටද ශැොඩ   දැ්   ත   
ප්රතිරූපමට වි දන තදනිම්ව ශව වද, ශේ ආමත  තරතද ශේ සිශධ 
ශව  දූෂණ. ශේ පිිගබ ව ශසාොමද බන්  . ශේ පිිගබ ව 
ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටර්  . 

අවසාද  ව ශම්  අශප් ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටදශේ 
අටදතයදං ම ැන ්  ටට ිරම්   ඕ ෑ. ටට පාද්  සාභ්දශේ ිමටපු 
ප්රධද  ඇටතිවරශම්ව. අ  පාද්  සාභ්ද විසුරුවද තනරනද තිශබ වද. 
අ  පුවරු  නශැ ිමර පාද් වන ට් ්රීවරු නිතඬයි. පාද්  සාභ්දව 
ශැ දශේ ඔවු්  සා තද. අ  ටනතිවරණ පිිගබ ව පුවරු  නශැ ිමර 
පාද් වන ට් ්රීවරු නිතඬතදවට ඉ්  වද; ශැොළු වත්ව 
රිර වද. බසාව දිමර පාද්  සාභ්දව ශතට-අනිශ ද විසුරුවද තරි වද. 
නට නිසාද ැරු ඇටතිුවටදශැ්  ඉල්නද සියට වද, පුළුව්  තරේ 
ටඩි ිව්  පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම තිම්   ිරමනද. 
ටනතිවරණවනට භ්ම ශව්   නපද. ටනතිවරණවනදී ටා ුතුව ශශ 
ිවනිසාවසු ීර් දු ටරයි. පාද්  පදන  ටනතිවරණම පනවන් වූවද වදශේ 
පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම්  ීර් දු ටර්  . 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශේ අවසාවථදශේදී දිවද ආතදරම සා තද ප. ව. 1.00  ්වවද සාභ්දශේ 

ටටුතුව අ්  ිමටුව වද. 
 
රැ ප්ීමම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් ිමටුවන ලදි්ද, අ.භා. 

1.00  නිවයෝජය කාරක ්භාපිනතුමාව  ්භාපිනත්වවය්ද නැවත 
පවත්වන ලදී. 

 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.00 மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள்.   
 

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, THE 
HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair. 

 
ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தக ரவ உறுப்பினர் டக்ளஸ் மதவானந்தா அவர்கள் 
 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 

නැඟී සටිවේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

I want to clarify one thing.  ැරු ප්රසා්   රණුවංැ 

ට් ්රීුවටද මේ මේ ප්රටද  ිරිමපම්ව ටාද,  දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිශේ සාභ්දපතිුවටද ැන .  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ 

සාභ්දපති, ආචදර්ම ජැ්  මුණසිංත. නුවටද ශ්රී නංටදශේ වරන්  

වදසාවුව වි යදඥශම්ව; ශටොරටුව වි වවවි යදනශේ අ දා 

ශ පදර්තශේ් ුවශේ ප්රධදනිමද. ඒ වදශේට නුවටද ශේ රශට් විතර්ව 

ශ ොශවයි, සිංැප්පූරුශේ්  වනඩ ටරපු ශටශ ්ව. නුවටද  දැරිට 

සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ වනඩබන  සාභ්දපති තනයටමට් , ඒ වදශේට 

ජදතිට ශභ්ෞතිට සානනසුේ ශ පදර්තශේ් ුවශේ සාදටද යදධිටදරි 

තනයටමට්  2017 ප්  වුණදට පසුව, ිරසිට ශපෞශැලිට සාටදැටට, 

ිරසිට ආමත මට වනඩ ටටුතුව ටරනද  නති බව ටට වැකීශට්  

ප්රටද  ටර වද. ඒ වදශේට ඒ ව විට නුවටද පදන ම ටරපු වි දන 

වයදපෘතිවනට අවසාර නබද දීනද තිශබ් ශ්   දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිශම්  ශ ොශවයි. ඒවදට අවසාර දී තිශබ් ශ්  ශ ිමවන-

ැල්ිරසාවසා ටත  ැර සාභ්දශව්  සාත ශටොාඹ ටත  ැර සාභ්දශව් . 

ඊා ට, ටට ිරම්   ටනටනතියි, ීමතිවිශරෝධී ඉදිිරීමේ 

සාේබ් ධව ඕ ෑ ශටශ වේට අ  පනිවක ලි ටර්   පුළුව්  බව. 

ඒවද සාේබ් ධව අපි නි වචිතව ීමතිම ක්රිමද් ටට ටර වද. ඒ 

වදශේට පසුගිම වසාශර් සිට ඕ ෑ ශටශ වේට  දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිමට online ක්රටමට building applications නව්   

පුළුව් . අව ය නිවනරදි  ් ත සාිමත ඒ ශල්ඛ  ඉදිරිප්  ිරීමශට්  

ඉතදට ශටයට ටදනම්ව ුවා -සාති තතරටට අඩු ටදනම්ව ඇුවාත- 

ඕ ෑ ශටශ වේට ඒ අවසාරම නබද ැ්   පුළුව් .  

ඊා ට, ටට ිරම්   ඕ ෑ, ශටොශත්   ශේ මු ල් න් ශ්  

ිරම  නට අපට අ දා ටදරණම්ව ශ ොශවයි ිරම  නට් .  මු්  

බ්ලූ ඕෂ්  සාටදැටට මේිරසි ශව සාව ආටදරමටට, ීමතිවිශරෝධි 

ආටදරමටට මු ල් ැනද ඒට පිිගබ ව් , ශව ්  ටදරණද 

පිිගබ ව්  නුවටද පනතනදිලි ශචෝ  දව්ව ටරපු නිසාද, ශේ පිිගබ ව 

ශසාොමද බනලීටට ටට ශතට දි ශේ රතසාව ශපොලීසිමට ලිඛිතව  නනුේ 

ශ   බව ප්රටද  ටර්   ඕ ෑ.  

 
ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தக ரவ  டக்ளஸ் மதவானந்தா அவர்கள்!  

 

 
[பி.ப. 1.03] 

 

ගු ඩ ල්ප වශවාන්දා ා මහසතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
சகபக்குத் தகலகமதாங்குகின்ற தக ரவ பிரதித் 

தவிசாளர் அவர்கமள! வணக்கம். உள்ளக, உள்நாட்ட 

லுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அகமச்சு, 

மாநகர மற்றும் மமல் மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சு ஆகிய 

அகமச்சுக்கள் ததாடர்பிலான இன்கறய குழுநிகல 

விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு, எனது கருத்துககளயும் பதிவு 

தசய்வதற்கு வாய்ப்பு வைங்கியகமக்கு  நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக் தகாள்கின்மறன்.  

மாவட்டச் தசயலகங்கள், பிரமதச தசயலகங்கள், மாகாண 

சகபகள், உள்ளூராட்சிச் சகபகள் என எமது மக்கள் 

அடிப்பகட, அன்றாட, அபிவிருத்தி மற்றும் அத்தியாவசியத் 

மதகவககள நிகறமவற்றிக் தகாள்ளக்கூடிய நிறுவனங்ககள 

எல்லாம் ஒன்றாகக் தகாண்டிருக்கின்ற ஓர் அகமச்சு தற்மபாது 

தசயற்பட்டு வருகின்ற நிகலயில், இந்த அகமச்சுக்குப் பாாிய 

தபாறுப்புக்கூறல் கடகமப்பாடு இருக்கின்றது. தற்மபாது இந்த 

நாட்டில் தபாறுப்புக்கூறல் பற்றி அதிகமாகப் மபசப்பட்டு 

வரும் நிகலயில், அந்தப் தபாறுப்புக்கூறலிலும் அதி 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

முக்கியமான தபாறுப்புக்கூறகல ஏற்க மவண்டிய தபாறுப்பும் 

இந்த அகமச்சுக்களுக்கு இருக்கின்றது என்மற நிகனக் 

கின்மறன். அதாவது, மமற்படி அரச நிறுவனங்களில் தமிழ் 

மபசுகின்ற மக்கள் முகங்தகாடுத்து வருகின்ற தமாைிப் 

பிரச்சிகன காரணமாக, எமது மக்கள் தங்களது மதகவககள 

உாிய முகறயில் நிகறமவற்றிக்தகாள்ள இயலாது கால 

தாமதங்களுக்கும் பாாிய இகடயூறுகளுக்கும் ஆளாகி 

வருகின்றனர். இது இன்று மநற்றல்ல, மிக நீண்ட காலமாகமவ 

ததாடருகின்ற ஒரு பிரச்சிகனயாகும். 

சிங்கள தமாைியும் தமிழ் தமாைியும் இலங்ககயின் அரச 

கரும தமாைிகளாதல் மவண்டும் என இலங்கக 

அரசியலகமப்புக்கான 13வது திருத்தத்தால் திருத்தப்பட்ட 

வாறான 18(1) மற்றும் 18(2) உறுப்புகரகளில் ததாிவிக்கப் 

பட்டுள்ள நிகலயில், சிங்களமும் தமிழும் இலங்கக 

முழுவதிலும் நிருவாக தமாைியாக இருத்தல் மவண்டும் என்று 

அரசியலகமப்புக்கான 16வது திருத்தத்தால் திருத்தப்பட்ட 

வாறான 22(1)ஆம் உறுப்புகரயில் கூறப்பட்டுள்ள நிகலயில், 

“உதவி அரசாங்க அதிபாின் பிாிதவான்கற உள்ளடக்கும் கூறு 

எதனதும் சனத்ததாகக சிங்கள அல்லது தமிழ் தமாைி 

வாாியான சிறுபான்கம சனத்ததாகக என்ன விகிதாசாரத் 

கதக் தகாண்டுள்ளமதா, அதகனக் கருத்திற்தகாண்டு 

சிங்களம், தமிழ் ஆகிய இரண்டு தமாைிகளும் அல்லது 

அத்தககய இடப்பரப்பு அகமந்திருக்கக்கூடியதான 

மாகாணத்தில் நிருவாக தமாைியாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

தமாைி தவிர்ந்த ஒரு தமாைிகய அத்தககய இடப்பரப்புக்கான 

நிருவாக தமாைியாகப் பயன்படுத்தலாம் என ஜனாதிபதி 

பணிக்கலாம்” என்று  அரசியலகமப்பிற்கான 16வது திருத்தால் 

திருத்தப்பட்டவாறான 22(1) ஆம் உறுப்புகரயில் 

கூறப்பட்டுள்ள நிகலயில், இந்த ஏற்பாடுககள இதுவகரயில் 

ஒழுங்குற நகடமுகறப்படுத்தாத நீங்கள், மதசிய நல்லிணக் 

கத்திற்காக எனக் கூறி, எகத எகததயல்லாமமா தசய்து 

வருவதாகக் கூறுவது மவடிக்ககயானதாகமவ இருக்கின்றது. 

இன்றுவகரயில் இந்த நாட்டில் தமிழ் தமாைிமூலப் 

பாிச்சயம் மட்டுமம தகாண்டுள்ள எமது மக்களால் வடக்கு 

மாகாணம் தவிர்ந்தும், கிைக்கில் ஒரு சில அரச நிறுவனங் 

ககளத் தவிர்ந்தும் மவறு எந்தமவார் அரச நிறுவனத்துக்கும் 

தசன்று தங்களது மதகவககளச் சுயமாக நிகறமவற்றிக் 

தகாள்ள இயலாமல் இருக்கின்றது. ஒருவர் பிறப்புச் சான்றிதழ் 

ஒன்கறப் தபறப்மபானால், மரணம்வகர அவர் அந்த 

அலுவலகத்திற்கு நடந்து திாிய மவண்டிய நிகலகமகமள 

காணப்படுகின்றன. எனமவ, இந்த நிகலகமயில் உடனடி 

நகடமுகற மாற்றங்ககளக்தகாண்டு வருதல் மவண்டும். இது, 

இந்த அரசின் தபாறுப்புக்கூறலின் மிக முக்கிய அடிப் 

பகடகளில் ஒன்றாகும். மாகாண சகபகள், உள்ளூராட்சிச் 

சகபகள், மாவட்டச் தசயலகங்கள், பிரமதச தசயலகங்கள், 

குடிவரவு, குடியகல்வுத் திகணக்களம், ஆட்பதிவுத் 

திகணக்களம், பதிவாளர் நாயகம் திகணக்களம் என 

தபாதுமக்கள் அன்றாடம் தமது மதகவககள நிகறமவற்றிக் 

தகாள்ளச் தசல்கின்ற நிறுவனங்ககள இந்த அகமச்சு 

தகாண்டிருக்கின்றது. வடக்கு, கிைக்கில் தற்மபாது சில அரச 

நிறுவனங்கள் தவிர்ந்த ஏகனய மமற்படி அரச நிறுவனங்களில் 

தமிழ் தமாைிமூலப் பாிச்சயம் மட்டுமுள்ள மக்கள் தபரும் 

சிரமங்ககள எதிர்மநாக்குகின்றனர் எனில், எதிர்காலத்தில் 

வடக்கு மாகாணத்திலும் அத்தககய நிகலமதான்றிவிடுமமா 

என்ற அச்சமும் எமது மக்கள் மத்தியில் இப்மபாது ஏற்பட்டு 

வருகின்றது. காரணம், அங்கும் இப்மபாது சிற்றூைியர்கள் 

முதற்தகாண்டு உயாா் பதவிகள்வகர பிற மாவட்டங்ககளச் 

மசர்ந்த மாற்றுதமாைிப் பாிச்சயம் மட்டுமுகடயவர்கமள 

நியமிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.  

இந்த நாட்டில் 41 பிரமதச தசயலகங்கள் இரு தமாைிமூலச் 

தசயற்பாடுககளக் தகாண்ட பிரமதச தசயலகங்களாக 

வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்டுள்ளன. மமலும், 31 பிரமதச 

தசயலகங்கள் இரு தமாைிமூலச் தசயற்பாடுககளக் தகாண்ட 

பிரமதச தசயலகங்களாக மாற்றப்படப் பாிந்துகரக்கப் 

பட்டுள்ளதாகவும் ததாிய வருகின்றது. 

தற்மபாதுள்ள இரு தமாைிமூலப் பிரமதச தசயலகங்ககளப் 

பார்க்கின்றமபாது, தமாத்தச் சனத்ததாககயில் சுமார் 65 

வீதத்திற்கும் மமலாகத் தமிழ் மபசும் மக்கள் வாழுகின்ற 

திருமகாணமகல மாவட்டத்திற்தகன இரு தமாைிமூலப் 

பிரமதச தசயலகங்கள் இன்னமும் தசயற்பாட்டில் இல்கல 

தயன்மற ததாிய வருகின்றது. இந்த நிகலயில், இந்த 

நாட்டுக்கு எதிர்க்கட்சித் தகலவராக அரசினுகடய 

அனுசரகண, ஆதரமவாடு ஒரு தமிைகரயும் இந்த மாகாணமம 

அண்கமயில் தந்திருந்தது எனும்மபாது, எவ்வளவு மமாசமாக 

இருக்கின்றது எமது மக்களின் நிகலகம என மயாசித்துப் 

பார்க்க மவண்டியுள்ளது.  

கம்பஹா மாவட்டத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், தமிழ் மபசும் 

மக்கள் அதிகமாக வாழுகின்ற வத்தகள மற்றும் நீர்தகாழும்புப் 

பகுதிகளில் இன்னமும் இரு தமாைிமூலப் பிரமதசச் 

தசயலகங்கள் தசயற்படுவதாக இல்கலதயன்மற கூறப்படு 

கின்றது. அம்பாகற மாவட்டத்தில் ததஹிஅத்தகண்டிய 

பிரமதசச் தசயலாளர் பிாிவு மட்டுமம இரு தமாைிமூலப் 

பிரமதசச் தசயலகமாகச் தசயற்பட்டு வருவதாகக் 

கூறப்படுகின்றது. மாத்தகள மாவட்டத்தில் இரத்மதாட்கட, 

உக்குவகள ஆகிய பகுதிகளில் இரு தமாைிமூலப் பிரமதச 

தசயலகங்கள் இன்னமும் தசயற்பாட்டில் இல்லாத நிகலமய 

காணப்படுகின்றது. தகாழும்பு மாவட்டத்தில் தகாழும்பு, 

திம்பிாிகஸ்யாய, ததஹிவகள மற்றும் கல்கிஸ்ஸ ஆகிய 

பிரமதசச் தசயலகங்கள் இரு தமாைிமூலப்  பிரமதச 

தசயலகங்கள் எனக் கூறப்படுகின்றது. தகாலன்னாகவ 

பிரமதசச் தசயலகம் இன்னமும் அத்தககய தசயற்பாட்டில் 

இல்கலதயனவும் கூறப்படுகின்றது.  

தகாழும்பு மாவட்டத்கதப் தபாறுத்தவகரயில், அரச 

நிறுவனங்களின் தகலகமயகங்கள் பலவும் மகாட்மட 

பிரமதசச் தசயலாளர் பிாிவிலும் அடங்குகின்றன. குடிவரவு, 

குடியகல்வுத் திகணக்களமாக இருக்கட்டும், ஆட்பதிவுத் 

திகணக்களமாக இருக்கட்டும், மதர்தல்கள் திகணக்களமாக 

இருக்கட்டும், இவ்வாறான பல்மவறு அரச நிறுவனத் தகலகம 

அலுவலகங்கள் அகமயப்தபற்றுள்ளன என்ற வககயில், 

மகாட்மட பிரமதசச் தசயலாளர் பிாிவிகனயும் இரு 

தமாைிமூலப் பிரமதசச் தசயலகமாக மாற்றமவண்டிய 

மதகவயுள்ளது என்பகதயும் இங்கு வலியுறுத்த 

விரும்புகின்மறன்.  

அமதமநரம், இதுவகரயில் உத்திமயாகபூர்வ பதவிக் காலம் 

முடிவகடந்துள்ள மாகாண சகபகளுக்கு மக்கள் 

பிரதிநிதிககளத் மதர்ந்ததடுக்கக் கூடியவககயில் குறித்த 

மாகாண சகபகளுக்கான மதர்தகல உடன் நடத்துவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுப்பது அவசியமாகும். எமது மக்களுக்கான 

அதிகாரப் பரவலாக்கத்திற்தகன அகமக்கப்பட்ட மாகாண 

சகபகளுக்குத் மதர்தகல நடத்தாது, அவற்கற முடக்கி 

கவத்திருப்பதானது, எமது மக்களுக்குச் தசய்கின்ற 

துமராகமாகமவ ததாிகின்றது. எனமவ, இது ததாடர்பில் கூடிய 

அவதானதமடுத்து, தவகுவிகரவில் மாகாண சகபகளுக்கான 
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மதர்தல்கள் நடத்தப்பட மவண்டும் என்பமத எமது மகாாிக்கக 

என்பகதயும் இங்கு ததாிவித்துக் தகாள்கின்மறன்.  

வரட்சியான காலத்தில் குடிதண்ணீர் மசகவகயச் சிறப்பாக 

மமற்தகாள்வதற்கு இடர் முகாகமத்துவ அகமச்சினால் 

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலுள்ள உள்ளூராட்சிச் சகபகள் 

சிலவற்றுக்கு 15,000 லீட்டர் தகாள்ளவுகடய தண்ணீர் 

'பவுசர்'கள் அண்கமயில் வைங்கப்பட்டன என்றும், அகவ 

குறித்த உள்ளூராட்சிச் சகபகளின் சாரதிகள் ஊடாக 

தகாழும்பிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்டு, பின்னர் மாவட்டச் 

தசயலகம் ஊடாக உள்ளுராட்சிச் சகபகளுக்கு வைங்கப் 

பட்டுள்ளதாகத் ததாிய வருகின்றது. இந்த 'பவுசர்'களின் 

பராமாிப்பு, பழுது பார்க்கும் தசலவுகள் அகனத்தும் அந்தந்த 

உள்ளூராட்சிச் சகபகயமய  சாருகின்ற நிகலயில், இவ்வாறு 

வைங்கப்பட்ட தண்ணீர் 'பவுசர்'கள் எந்த மநரத்திலும் மீளவும் 

மாவட்ட மற்றும் பிரமதசச் தசயலகத்தால் மகட்கப்பட்டால் 

ஒப்பகடக்கப்பட மவண்டும் என்ற ஒப்பந்தத்தின்கீழ் பிரமதசச் 

தசயலகப் பதிவின்கீழ் வைங்கப்பட்டுள்ளதாகத் ததாிய 

வருகின்றது. இந்த ஏற்பாடு என்ன காரணத்திற்காக மமற் 

தகாள்ளப்பட்டது என்பது பற்றி உள்ளூராட்சிச் சகபகளின் 

உறுப்பினர்களிகடமய ததளிவற்ற நிகல காணப்படுகின்றது.  

மமலும், வடக்கு மாகாணத்திலுள்ள உள்ளூராட்சி 

மன்றங்களில் காணப்படும் ததாைில்நுட்பவியலாளர்கள் மற்றும் 

சிற்றூைியர்களுக்கான தவற்றிடங்ககள நிரப்பமவண்டிய 

மதகவயும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. வடக்கு மாகாண சகபயின் 

ஆட்சி பீடத்தில் இருந்தவர்கள் இதகனக் கவனிக்கத் 

தவறிவிட்டார்கள். மாகாண சகபகளுக்கு இருக்கும் 37 

அதிகாரங்களில் இழுபறிநிகலயில் இருக்கும் காணி, தபாலிஸ் 

அதிகாரங்ககளத் தவிர்த்து எஞ்சிய 35 அதிகாரங்களில் ஓர் 

அதிகாரத்கதகூட இவர்கள் தமிழ் மக்களுக்காகப் பயன்படுத்தி 

யிருக்கவில்கல. ஒய்யாரக்தகாண்கடயிமல தாைம்பூவாம், 

உள்மள இருப்பது ஈரும் மபனும்! என்பதுமபால், மபசுவது 

மபாலித்தமிழ் மதசியம்! சாதித்தகவ தவறும் பூச்சியம்! கூகர 

ஏறி மகாைி பிடிக்க முடியாதவன், வானமமறி கவகுண்டம் 

மபாக நிகனப்பதுமபால், ககயில் கிகடத்த மாகாண 

சகபயின்மூலம் காாியம் ஆற்ற முடியாதவர்களுக்குச் சமஷ்டி 

கயக் தகாடுத்தாலும், நடுக்கடலிலும் நாய்க்கு நக்குத்தண்ணீர் 

நக்குத்தண்ணீமர! என்ற நிகலதான். 

காமலீகலக் குற்றவாளி பிமரமானந்தாவின் சகாக்ககள 

விடுவிக்குமாறு இந்தியப் பிரதமர் மமாடியிடம் மகட்டவருக்கு, 

சிகறயிருக்கும் ஒரு தமிழ்த் தாயின் புதல்வகன விடுவிக்கும் 

சிந்தகன மதான்றவில்கல. இது யாரது குற்றம்? தனது 

ஓய்வுகாலப் தபாழுதுமபாக்கிற்காக வடக்கு மநாக்கி அரசியல் 

நடத்த வந்தவாின் குற்றமா? அல்லது தமிைாின் வலிககளயும் 

மவதகனககளயும் அறியாத ஒருவகர வடக்கு மாகாண 

அதிகாரத்தில் உட்கார கவத்தவர்களின் குற்றமா? யுத்த 

காலத்தில் அரசிடமிருந்து தபற்ற குண்டு துகளக்காத 

வாகனத்தில் ஏறி பவனி வந்தவர்கள், அமத அரசுக்கு எதிராகக் 

கூச்சலிட்டுச் சூளுகரப்பதுமபால் நடித்துச் சுத்து மாத்து 

அரசியலில் ஈடுபட்டார்கள்.  

 

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தக ரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுகடய உகரகய 

முடித்துக்தகாள்ள மவண்டும்.  

ගු ඩ ල්ප වශවාන්දා ා මහසතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
மநரம் மபாதாகமயால் எனது எஞ்சிய உகரகய நான் 

சகபயில் *சமர்ப்பித்து இன்னுதமாரு விடயத்கதயும் குறிப்பிட 

விரும்புகின்மறன்.   

1989ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பப்பட்ட 28 உப பிரமதசச் 

தசயலகங்களில் 27 பிாிவுகள் அகமச்சரகவ முடிவுக்மகற்ப 

பிரமதசச் தசயலகங்களாகத் தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளன. ஆனால், 

கல்முகன வடக்குத் தமிழ்ப் பிரமதசச் தசயலகப் பிாிவு மட்டும் 

ஏமனா நகடமுகறப்படுத்தப்படாமல் இருக்கின்றது. ஆன 

படியால், எந்தப் பாரபட்சமும் இல்லாமல் இந்தப் பிரமதச 

தசயலகப் பிாிகவயும் தரமுயர்த்த மவண்டும். எந்தச் சமூகமாக 

இருந்தாலும், பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்துக்காகக் குரல் 

தகாடுப்பததன்பதுதான் எனது மநாக்கமாகும் என்று கூறி 

விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.  

 
 

[අ.භ්ද. 1.14] 
 

ගු නිශ්ා්දත මුතුවහසට්ටිගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு நிஷாந்த முத்துதஹட்டிகமமக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම සාත අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත 

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම ම  අටදතයදං  

ශ ශටිම වනම ශීර්ෂ විවද මට ැ්  ද ශවනදශේ ටථද ිරීමටට නනබීට 

ැන   සාුවටු ව වද.  

ශේ ආමත  ශ ටට අපි වනඩි ව ශම්  සාේබ් ධ ශවනද වනඩ 

ටා ආමත .  වේශණ් අම තනයටමට  ටථද ටශාෝ , බසාව නවුවේ 

ශපොාවල් ඉදිිරීමටට ැ්  ක්රිමද ටදර්ැම සාේබ් ධශම්  ටට 

ඇටතිුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද. වනසාවමුල්න, දෙණුැේශවශතර, 

ත්වට , ශ නිමදම ම  ශේ බසාව නවුවේ ශපොාවල් සාටසාව ටරනද 

දු්  ද.  මු් ,  වේණු පාද්  ටදර්ැසාවථ ටී  ප්රවදත  අධිටදරිමට 

අයිති ව  ශේවද තවට්  භ්දර ශ ොදී බසාව නවුවේ ශපොාවන 

පදන ශේ තබදශැ  ඉ්  වද. ඒ නිසාද ශටට ටරුණ ැරු 

ඇටතිුවටදශේ අවධද මට න්ව ටර වද.   වේණු පාද්  ටදර්ැසාවථ 

ටී  ප්රවදත  අධිටදරිමට ඒවද නබද ශ ්   ිරම  ඉල්ලීට 

ටර වද. ඒ වදශේට, බශශශැට  ැරශේ බසාව නවුවේ ශපොශා  

වනඩ ටටුතුව්  ආරේභ් වුණද.  මු් , ශේ ව  විට ඉබි ැටනි් , -

ශතිව් - තටයි ඒ වනඩ ටටුතුව සිශධ ව් ශ් . ඒ ැන ්  

ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටර වද.  

ඝ  අපද්රවය ප්රතිචක්රිමටරණ ක්රිමදවලිම සාේබ් ධශම්  

ඔබුවටද බසාව දිමර පාදත ශ්ව් ද්ර ටරශැ  වි දන වයදපෘතිම්ව 

දිම්  ටර වද. ජ තදව ඒවදට නශරිමව පශශඝෝෂණ ටර වද. 

තනබනයි, ඒවදට මුහුණ ශ ිව්  ඒ ශවනුශව්  ක්රිමද ටදර්ැ ැනීමට ටට 

අැම ටර වද. ැදල්න දිසාවත්රි්වටශේ අපට්  ශේ ප්ර ව ම වි දන 

ශනසා බනපද තිශබ වද. ඔබුවටදශේ අටදතයදං ම ප්රදශශශීම සාභ්ද 

සාේබ් ධ ටරශැ  අඩුට ැණශ්  දිසාවත්රි්වටමටට නවනනි සාවථද  

නට්වව්  නබද ශ  වද  ේ නම වයට ද ටදරණම්ව තනයටමට ටද 

 ිර වද. විශ  ෂශම් ට ශටොාඹ වේණු සාේබ් ධශම්  ආරේභ් 

ටර ඇති ශටට ක්රිමද ටදර්ැම අශප් දිසාවත්රි්වටමට්  වයදප්ත ටර්   

ිරම  ඉල්ලීට  ටර වද.  
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————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශේ් ුවව 

පාද්  පදන  ආමත  විසි්  ටා බනප්ර නිවේ්  ිරීමට, 

building permits issue ිරීමට වනනි සිමල්නට  න්   UDA නට 

භ්දරශැ  සිදු ටර වද. ඔබුවටද ිරේවද, ටදසාම්ව ුවා ශේ ටටුතුව 

ටර්   පුළුව්  ිරමනද.  මු් , ටදසා තතර්ව, පත්ව ගිම්  

ටරැ්   බනරි ටට්ටටට ප්  වුණු සාටතර ඒවද්  තිශබ වද. ඒ 

වනශඩ්  අවසා්  ටර්  ට අත මට මු ල් ඉල්න වද. ඒ සාේබ් ධ 

ටදරණද ටට ඔබුවටදට ශපෞශැලිටව  නනුේ ශ ්  ේ. පාද්  

පදන  ආමත  තනයටමට බන  විට, ශේ ටටුතුව මීය ට වඩද 

සාදර්ථටව ඉටු ටර්   අපට අවසාවථදව නනබුණද. ඒ ැන  ටට 

සිිමප්  ටර වද. 

 න්  ශේ ැරු සාභ්දශේ ශ ොටනති වුව් , පාද්  සාභ්ද තද පාද්  

පදන  අටදතයවරමද තනයටමට ටටුතුව ටර  වජිර අශබ්වර්ධ  

ටනතිුවටදට ටට සිිමප්  ටර වද,  න ට අප ඉදිරිශේ ඇති 

අභිශමෝැම පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණමයි ිරම  ටදරණම.  

නබ  ටදසාශේ පාද්  සාභ්ද ශ ටට ටදනම අවසා්  ශව වද.  

අශප්ර ල් 10 ශවනි  ද ශව ශටොට  වේණු පාද්  සාභ්දශේ් , අශප්ර ල් 

30 ශව ශටොට බසාව දිමර පාද්  සාභ්දශේ්  ටදනම අවසාද  

ශව වද.  ඒවද  නවත සාවථදපිත ටර්   ටනතිවරණම්ව තිම්   

ඕ ෑ. ඒ නිසාද පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම පව් ව්   ිරමනද ඉල්නද 

සියට වද. ඒ අනුව, ඒ ටනතිවරණ ටල්  නමීය ශේ  යදම ප්රශම්  

ඇටතිුවටදට ිවශ ්   පුළුව්  අවසාවථදව තිශබ  බව අපි සිිමප්  

ටර වද. ඇටතිුවටදට ඒ ශැෞරවම නබද ැ්  , නම ඉටු ටර්   

ිරම  ඉල්ලීට අපි විශ  ෂශම් ට ටර වද.  

ප්රදශශශීම සාභ්ද ැන ්  ටට සිිමප්  ටර වද. තවනට සාත 

ශ ළුව,  ශ ළුව සාත  දශැොඩ, ම්වටනමුල්න සාත බශශශැට 

ිරම  ප්රදශශශීම සාභ්ද ටට දිැටට සාේබ් ධ ව  පාද්  පදන  

ආමත . ශපොා ටදසිවලි්  විතරයි අ  ඒ අමට ටටුතුව ටර්   

සිශධ ශවනද තිශබ් ශ් . ගිම රජම ටදනශේ ඒවදට නබද දු්   

ම් ශ්රෝපටරණ තිශබ වද. තව නබද ශ ්  ්  තිශබ වද. පාද්  

පදන  ආමත ශේ පදන ම තිශබ් ශ්  ශටො  ප්වෂශේ  ිරම  

නට ශ ොශවයි  ටට ිරම් ශ් . බහුතරම්ව ශපොදු ජ  

ශපරමුශණ්  ප් වුණු ප්රදශශශීම සාභ්ද තිශබ වද. ඒවද ශැොඩ්ව 

වනඩ ටර්    ිමතදශැ  ප් වුණු ප්රදශශශීම සාභ්ද.  මු්  ඒ අමට 

වනඩ ටර ැ්   බනරි ටට්ටටටට ඇවිල්නද තිශබ වද, ප්රදශශශීම 

සාභ්දවට නිසි ආ දමට්ව  නති නිසාද. ශේ අවසාවථදශේ අශප් 

ඇටතිුවටද්  සාභ්දවට න වද.  අඩුට ැණශ්  ිවනම  10ට 

මු න්වව්  ප්රදශශශීම සාභ්දවටට නබද ශ ්   ිරම  ඉල්ලීට 

ටර වද.  න්  ේ ට  පණ ම්   නෑසාවතියි  න්  ඒ ප්රදශශශීම 

සාභ්ද.  ටධයට ආණ්ඩුශව්  ආධදර නනශබ් ශ්   න්  ේ ඒවද 

දුව්   අටදරුයි.  ටට ගිමද ගිම සාතිශේ තවනට ප්රදශශශීම සාභ්දවට. 

ඒ සාභ්දපතිුවටද බනදශැ  ඉ්  වද ශපොා ටදසි න ුවරු වනටුප් 

ශැව්  . ශේට සානබෑට ත් ් වම්ව.  ඒ සා තද ඇටතිුවටදට 

ආණ්ඩුශව්  මු ල් ශ ්   ඕ ෑ. ඔබුවටද ශේ ටදරණම ඉටු 

ටර්   ටනප ශවයි ිරමද අපට වි දන වි වවදසාම්ව තිශබ වද.  

ැරු  ඇටතිුවටනි, පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම පනවන් ීමට  න්  

 යිසාර් මුසාවතදපද ඇටතිුවටදශැ්  ැනාවිනද ඔබුවටද ශේ 

අටදතයදං ම මටතට  න්  ප්  ශවනද තිශබ වද. ඒ නිසාද පාද්  

සාභ්ද ටනතිවරණශේ වැකීට   න්  ඔබුවටදට පනවීම තිශබ වද. ටද 

වි වවදසා ටර වද, නිසි ටනට බනරි වුණ් , ටදනම ඉවේ්  ීම තිබුණ්  

ඔබුවටද ඒ ටනතිවරණම පව් ව්    ටනපශවයි ිරමනද. 
 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ැරු ට් ්රීුවටද, ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

ගු නිශ්ා්දත මුතුවහසට්ටිගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு நிஷாந்த முத்துதஹட்டிகமமக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 

සාටතර ප්රදශශශීම සාභ්දවන ක්රිමදටදරටේ ැන ්  ටට ිරම්   

ඕ ෑ. වංචදව දූෂණම පිරුණු සාටතර ප්රදශශශීම සාභ්ද තිශබ වද. 

Land sales වලි්  න්වෂ ැණ්  මු ල් අරශැ  සාභ්දපතිවරු ටත 

වි දන සාල්ලිටදරම්  බවට ප් ශවච්ච තන්  තිශබ වද. අ  ඊශේ 

ශ ොශවයි, ඒවද ටදනම්ව තිසාවශසා  ශට රුණු ඒවද. ශේවද 

විැණ මටට න්ව ටරනද, ශේ ම  වනඩ පිිගශවා ශටොට්ව  

ිරමන ාද ඔබුවටදශේ අවධද ම  න්ව ටර්   ිරමද ටට ඉතදට 

ශැෞරවශම්  ඉල්නද සියට වද. 

විශ  ෂශම් ට ඔබුවටද ශේ අටදතයදං ම භ්දර ැනිශදී, ඉටු 

ටා ුතුව මයි ිමතපු ටත වි දන බනදශපොශරෝ ුව ඔබුවටද ුවා 

තිශබ් ශ්  ඇති.  මු්  ඒටට ඉඩටඩ නනශබ්    ේ, ප්රතිපද   

තිශබ්   ඕ ෑ. ඒ නිසාද ඒ අව ය ප්රතිපද   රජශම්  ශව්  

ටරශැ  ඔබුවටද ඒ ටටුතුව ඉටු ටරයි ිරමනද අපි වි වවදසා 

ටර වද.  

අශප් දිසාවත්රි්වටශේ ටසාා බනතනර ිරීමශේ ක්රටශේ ශේ ිරසිට 

පිිගශවා්ව  නති ශවනද තිශබ වද.  

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට නබද දී තිශබ  ටදනම අවසාද යි. 

 

ගු නිශ්ා්දත මුතුවහසට්ටිගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு நிஷாந்த முத்துதஹட்டிகமமக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 

ම්වටනමුල්න ප්රදශශශීම සාභ්දවට ඉඩට්ව අරශැ , නට ඉඩශේ 

වැද ටරනද, ශටොේශපෝසාවට් ත නද ආ ර් ව්  විධිමට ඒ වනඩ 

ටටුතුව ටර වද.  මු්  අශ ්ව තන් වන ඉඩටඩ ශ ොටනති නිසාද, 

ඒ ආටදරශම්  ටටුතුව ටර්  ට ශ ොතනිර ශවනද තිශබ වද. 

බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයවරමද ව ශම්  ැරු චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටද ශේ ටදරණදවනට අපට ප වු ටරයි ිරමනද ටද වි වවදසා 

ටර වද. ඒ වදශේට ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටද්  අශප් 

ටටුතුවවනට සාතදම ශ යි ිරම  වි වවදසාම ඇතිව  ටශේ වච  

සාවවල්පම අවසා්  ටර වද. 

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ශබොශතොට සාවුවතියි, ැරු ට් ්රීුවටනි. 

මීය ා ට, ැරු අනුර සිඩ්නි ජමර්   ට් ්රීුවටද. 
 
 

[අ.භ්ද. 1.25] 
 

ගු අනුර සඩ්නි ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, අ  දි ශේ දී අභ්ය් තර තද 

සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ශේ් , ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  

අටදතයදං ශේ්  වනම ශීර්ෂම්   පිිගබ ව  ටදරට සාභ්ද අවසාවථදශේ 

විවද ම පනවන් ශව වද.  

විශ  ෂශම් ට අපි ශේ අවසාවථදශේ සාවවශශ  ටටුතුව 

අටදතයදං ශේ වනඩ ටටුතුව ැන  සා ත්  ටර්   ඕ ෑ. 
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විශ  ෂශම් ට ශපර තිබුණදට වඩද වි දන ප්රැතිම්ව ශේ 

ශව ශටොට අපි ශටට අටදතයදං ම ුවා  ිර වද.  ැරු 

ඇටතිුවටද් , ැරු රදජය ඇටතිුවටද් , පරිපදන  නිනධදරි් ශේ 

ඉ නද ග්රදට නිනධදරි, සාංවර්ධ  නිනධදරි  ්වවද සියට  

නිනධදරි් ශේ ටටුතුව ැන , වනටුප් වදශේ ප්ර ව  ැන  ශසාොමද 

බන වද. ඒ වදශේට දිසාවත්රි්වට ටට්ටිව්  ැ් ශතෝ , නට 

නිනධදරි් ශේ ටටුතුව පතසු ිරීමට සා තද ශව  දට වඩද ටටුතුව 

ආරේභ් ටරනද තිශබ වද. විශ  ෂශම් ට සාෑට දිසාවත්රි්වටමටට ශේ 

ශව ශටොට දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදන, ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන 

වදශේට ග්රදට නිනධදරි් ට ටටුතුව ිරීමට සා තද අව ය "නින 

ශසාවණ" ටදර්මදන්  ඉදිටර වද. ඒ නිසාද,  ශව ්  ටදනම් ට 

වඩද -සිමමට 50ටට වනඩි- ප්රැතිම්ව ශේ අටදතයදං ම නබද 

තිශබ වද ිරමනද ටට වි වවදසා ටර වද.  

අශප් ශපොශාෝ  රු දිසාවත්රි්වටම ැ් ශතෝ , ශේ ව ශටොට 

සාෑට ග්රදට නිනධදරි වසාටටට "නින ශසාවණ" ටදර්මදන ඉදිටරනද 

අවසා් . අශ වේ්  දිසාවත්රි්වටවන්  ඒ වදශේ වි දන ප්රැතිම්ව ඇති 

ශවිව්  තිශබ වද. රදජය පරිපදන  නිනධදරි් ට ශව  දට වඩද 

වනඩටටුතුව වනඩි ශවනද තිශබ  බව අපට ශපශ  වද.  "ැේ 

ශපරිගම" වනනි වනඩසාටත්   ක්රිමද් ටට ිරීමශේ දී ශටට 

නිනධදරි් ට වි දන වැ කීට්ව පනවරිනද තිශබ වද. නට රදජටදරි 

නිමටදනුූලනව ඉෂවට ටර ැනීමට සා තද ැරු ඇටතිුවටද, රදජය 

ඇටතිුවටද ඇුවළු අටදතයදං  නිනධදරි්  ශනොවේ ශවශතසා්ව 

ැ්  වද. නට වනඩසාටත්  තරතද ශේ ව ශටොට ශනොවේ ප්රැතිම්ව 

අ් ටර ශැ  තිශබ වද.  මු් , මේ මේ අඩු පදඩු්  තිශබ වද.  

පසුගිම  වසාවවන ශශ පදන  පසී ැන් ීමේ ටත ග්රදට නිනධදරි්  

ටණ්ඩදමට්ව -සිමදෙ ග්රදට නිනධදරි්  ශ ොශවයි.- පදරට බනතනනද 

පශශඝෝෂණම ටා බව අපි  න්වටද. නට පශශඝෝෂණම අසාදර්ථට 

පශශඝෝෂණම්ව තනයටමට අපි  ිර වද. ශටොට , පසුගිම 

රජම් වනට වඩද ැරු ඇටතිුවටද ශේ ව ශටොට ග්රදට නිනධදරි් ට 

අව ය ටර  පතසුටේ නබද ශ ්   ටටුතුව ටර තිශබ වද. 

ිමටපු අටදතය ැරු නිටල් සිරිපදන   සිල්වද ටනතිුවටද නුවටදශේ 

ටථදශේ දී ප්ර ව  කීපම්ව ඉදිරිප්  ටාද අපි  න්වටද. නුවටද 

ටනතිවරණ ටල්  නමීය ට සාේබ් ධව්  ිරේවද. තනබනයි, ටනතිවරණ 

ටල්  නමීය ශේ වැකීට න්වසා්  ජදතිට ප්වෂම තනයටමට අපි භ්දර 

ැ් ශ්   නතන. ශටොට , පසුගිම ටදනශේ තිබුශණ් ජදතිට රජම්ව. 

ජදතිට රජමට  දමට් වම දු් ශ් , ව් ට්  ජ දධිපතිුවටද. ටට 

වි වවදසා ටර වද, ශේශ්ව වැකීට නුවටද්  ැත ුතුවයි ිරමනද. 

ශටොට , ඡ්   පනවන් ීමටට නුවටද්  ප ් දු වුශණ්  නතන. තනිව 

ීර් දු ැ්   බනරි ශනසා අපි ිමර ශවනද ිමයටමද. පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණම ශවනුශව්  සීටද නිර්ණම ටිවටුව්ව ප්  ටාද. නට 

ටිවටුව ඉදිරිප්  ටා වදර්තදව, තරිට අශභූත වදර්තදව්ව. අශප් 

දිසාවත්රි්වටවන සීටද නිර්ණම්  ටනඩුවදට පසාවශසා , ඒ සීටද නිර්ණම්  

තරිට විටෘතියි. නට ටදරණම ටට ැරු සාභ්දශේ දී කීප වතදව්ව 

සා ත්  ටාද.  

සීටද නිර්ණම ත නද පාද්  පදන  ටනතිවරණම 

ශැශ  ශටොට, ශටොට්සදසාමටට නට අශප්්වෂටශම්ව 

ටනතිවරණම සා තද ඉදිරිප්  ටර වද. නතශටොට ඒ අශප්්වෂටමද 

නිශමෝජ ම ටර  ශටොට්සදසාම අශප්්වෂටමදට ශබොශතොට සාමීය ප 

ශව්   ඕ ෑ. නශතට සාමීය ප ශ ොව  ආටදරශම්  තටයි 

ශටොට්සදසා සීටද නිර්ණම ටර තිශබ් ශ් . අශප් ශපොශාෝ  රුව 

දිසාවත්රි්වටම ැ් ශතෝ  ප දතරණ ඕ ෑ තරේ තිශබ වද. නට ප ්  

ශටටුේපත පදර්ලිශේ් ුවවට ශැ දවදට පසාවශසා  නවටට සියට පාද්  

සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයුවටද්  නමට විරුශධවයි ඡ්  ම 

දු් ශ් . ඒ වදශේ ටරුණු නිසාද තටයි පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණ 

පනවන් ීමට ප්රටද  වුශණ් ිරම  නට ටද විශ  ෂශම් ට සා ත්  

ටර්   ඕ න.  

ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම ැ් ශතෝ , 

නට විෂම අශප් ැරු පදසලී චේපිට රණවට ටනතිුවටදට නනබීට 

ැන  ඇ් තටට අපි සාුවටු ව වද.  

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ැරු ට් ්රීුවටද, ටදනම අවසා් . 

 

ගු අනුර සඩ්නි ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, අපට වි දන ප්ර ව ම්ව තිබුණද. 

මීය ට අවුරුදු ශ ටටට ටලි්  සිංතන අවුරුශ   වශසා  ශවච්ච 

ශේ වදචට ම අපට ටතටයි. ඒ තටයි, ශටොශාෝ  දශේ තිබුණු 

වේණු  ට්   ටඩද වනටීට. ටට නුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද. ශටො  

ප්ර ව  ආව්  ඒ සා තද ඉතද සාදර්ථට විසාඳුට්ව ශැ  න්   නුවටද 

සාට්  වුණද. ැරු පදසලී චේපිට රණවට ටනතිුවටද ඇුවළු 

අටදතයදං ශේ නිනධදරි් ට ඒ පිිගබ ව අශප් සාවුවතිම පු  ටර වද. 

පසුගිම ටදනශේ තිබුණු රජම්  ශේ සා තද නිසි විසාඳුට්ව ශැ දශේ 

 නතන. තනබනයි, ශටුවටද ඒටට නිසි විසාඳුට්ව ශැශ ්   ටටුතුව 

ටාද.  

ටශේ ටදනම අවසා්  නිසාද ටට ටශේ ටථදව අවසා්  ටර වද.  

ටට අවසාද  ව ශම්  ිරම් ශ්  ශටමයි. අ  සාදටච්ඡද ටා වනම 

ශීර්ෂවනට අ දා විෂමම්  භ්දර ැරු අටදතයුවට් නද ශ පා රශට් 

දිුතණුව පතද සාදර්ථට ක්රිමදවලිමට නිරත ව වද. ටට ඒ 

සාේබ් ධව නුවට් නදට සාවුවතිව් ත ශවිව් , නට ශ පාට සාත 

නිනධදරි් ට්  සුබ පතිව් , ඉදිරිශේ දී්  ශේ රටට වි දන ටදර්ම 

භ්දරම්ව සාත මතප්  ශසා වම්ව ශටට අටදතයදං  ශ ට ුවිග්  ඉෂවට 

ටර්  ට නනශබ්වද ිරමද  ප්රදර්ථ ද ටර වද. සාවුවතියි.  

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
මීය ා ට, ැරු නසාව.නේ. ච් ද්රශසා   ට් ්රීුවටද. 

 

[අ.භ්ද.1.31] 

 

ගු එ ප්.එම්. ච්දද්රව ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ටට විශ  ෂශම් ට ටථද 

ටර්   බනදශපොශරෝ ුව ශව් ශ් , පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ම පිිගබ වයි. පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම ටල්  නමීය ට 

පිිගබ ව අපි ඇ් තටට ඉතදට ට ැදටු ව වද. 

පුවරු ටන  පාදශ්  පුරවනසිශම්ව තනයටමට ටට ශට්   ශේ 

ටදරණම ිරම්   ඕ ෑ, ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි. පුවරු ටන , 

සාබරැමුව සාත  නශ  ිමර ිරම  පාද්  සාභ්ද ුව  විසුරුවනද 

 න ට අවුරුදු නටතටදරටට වනඩි ටදනම්ව ැත ශවනද තිශබ වද. 

ඊට පසාවශසා  තව්  පාද්  සාභ්ද ුව ්ව විසිරුණද. නබ  අශප්ර ල් 

ටදසාශේ බසාව දිමර සාත  වේණ ිරම  පාද්  සාභ්ද ශ ශ්ව්  ටදනම 

අවසා්  ශව වද. ඊා ට, සානප්තනේබර් ටදසාශේ අශ ්ව පාද්  

සාභ්දව්  විසුරුව වද. පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම ටල්  නමීය ටට 

ආණ්ඩුව ශ ොශමවේ්  ශත ුව ිරම වද. ඒ සා තද ිරම  නට 

ශත ුවව්ව තටයි, සීටද නිර්ණම ශටොිවෂ්  සාභ්ද වදර්තදශේ තිශබ  

අඩු පදඩු  නිසාද ශටට ටනතිවරණම පව් ව්   ශ ොතනිරීම 

තිශබ වදම ිරම  නට. අවුරුදු නටතටදර්ව ැත ශවනද්  ශේ 

ශටොිවෂ්  සාභ්දශේ වදර්තද ත දැ්   බනරි  ේ, ශේට ආණ්ඩුව්වම 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ිරමද අපට ිරම්   බනතන. ඒ නිර්ණම වදර්තද ත නද, ටනතිවරණම 

පව් ව්   ආණ්ඩුවට පුළුව්  ශව්   ඕ ෑ. ශේ  ශටොට්සදසා 

නිර්ණම ිරීමශේ ක්රටම  න්  ේ පනරක  ක්රටමට පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණම පව් ව්   තිබුණද. ශේ නිසාද ශටට පාද්  සාභ්ද බන 

ප්රශශ වන ජීව්  ශව  ජ තදවට අ  ශනොවේ අසාදධදරණම්ව සිශධ 

ශවනද තිශබ වද. -[බදධද ිරීමට්ව]  ඔේ, ප ත සාේටත ටර ැ්   

තිබුණද. පදර්ලිශේ් ුවශේ ට් ්රීවරු 225්ව ඉ්  වද ශ් . 

ිරම්   ට ැදටුයි, ශේශට්  ශ ශට්  පංගුවටට වඩද ඉ් ශ්  

පාද්  සාභ්දවන ඉ නද පදර්ලිශේ් ුවවට ආපු අමයි. අශප් ැරු 

ශේ.සී. අනවුවවන රදජය ඇටතිුවටද්  පාද්  සාභ්දශේ විප්වෂ 

 දමටවරමද ශවනද ඉ නයි පදර්ලිශේ් ුවවට පනිවණ තිශබ් ශ් . 

ටට්  1993 සිට 2000  ්වවද -අවුරුදු 7්ව- පාද්  සාභ්දශේ 

ඇටතිවරශම්ව ව ශම්  ිමයටමද. ශේ පාද්  සාභ්ද පිිමටුව්   

ගිිම්  ශේ රශට් වි දන පිරිසා්ව ජීවිත පූජද ටාද.  නංටදශේ පාද්  

සාභ්ද පිිමටුව්  ;  තුව් ව  ආණ්ඩුක්රට වයවසාවථද සාංශ ෝධ ම 

ත ්   ගිිම්  තටයි රජීේ ැද් ධි අැටනතිුවටදශේ ජීවිතම පවද 

 නති වුශණ්.   

ඒ විධිමට වි දන පිරිසා්ව ශේ ටටුත් ශ් දී ිවම ගිමද; 

ශශශපොාවනට තදනි වුණද; බසාවවනට ගිනි තනබුවද. ශේ සිමල්නට 

වුශණ්, පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණ ක්රටම ඇති ටර්   ගිිමල්නදයි. ඒ 

නිසාද, ඔබුවට් නද ශේ පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම ටල්  ට්   නපද. 

ටනතිවරණ පව් ව්   ආණ්ඩුව බමයි ිරම  නට ශේ ශශවල් 

ුවිග්  අපට පනතනදිලිවට ශපශ  වද. ආණ්ඩුව ජමග්රතණම 

ටර වද  ේ, ශේ ශව ශටොට ශටට ටනතිවරණම පව් වනද 

අවසාද යි. ටනතිවරණවනට බම ශවනද, ඒවද ටල්  නමීය ට 

ආණ්ඩුවටට ඉතද අවදසියි. ඒට පාද්  පදන  ටනතිවරණශේදී සිදු 

වුණද. පාද්  පදන  ටනතිවරණම මුනදීට පනවන් වූවද  ේ ශේ 

ආණ්ඩුව ඒ තරේ පරදජමටට ප්  ශව් ශ්   නතන. ටදනම්ව 

ඇ ශැ  ඇ ශැ  ගිිම් , අ් තිටට බනරිට තන  පාද්  පදන  

ටනතිවරණම පනවන් වූවද. ඒශට්  ඔබුවට් නද අ් ත පරදජමටට 

ප්  වුණද. ටට ිමත  විධිමට, පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම්  නිසි 

ටදනමට පනවන් වූවද  ේ ශනොවේ පරදජම්ව අ්  ශව  නට්ව  නතන. 

 න්   ේ ත් ් වම ශබොශතොට  රුණුයි. න්   න්  ට 

පිරිශත වද ිවසා්ව, දිුතණුව්ව  ේ ඇති ශව් ශ්   නතන. ශටිමදී 

ජම පරදජම ශ ොශවයි වන ැ්  ව් ශ් . ජ තදවට  පාද්  

සාභ්දශව්  ශටශර්   ඕ ෑ ශසා වම විම ුතුවයි.   

න ද, අශප් ආණ්ඩුව තිබුණු ටදනශේ පුවරු පාද්  සාභ්දව 

පරදි වදම ිරමද අපි  න ශැ  ිමයටමද. අපට ටව දව්  නට පාද්  

සාභ්දව දි ්   බනරි බව අපි  ්  වද.  මු්  පාද්  සාභ්ද 

පදන ම්ව පුවරට ඕ ෑ නිසාද අපි ඒ පාදශ්  පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණම පනවන් වූවද. ඒ ටනතිවරණම පව් වනද, අව ය අමට 

පදන  බනම දු්  ද. අ  පාද්  සාභ්දවන ටත ඇටතිවරු  නතන;  

ඇටතිවරු  නතන; ටතජ  ට් ්රීවරු්   නතන. අ  ටත ජ තදවට 

තට් ශේ දුට ිරම්  , පදසානට අඩු පදඩුව්ව ැන  ිරම්   

පාද්  සාභ්දවට ශටශ ්ව  නතන. ඒ ශශවල් නිනධදරි් ට ිරේවදට, 

ඒ නිනධදරි් ශේ විෂමම ශව ්  නට්ව ශ් .  ට් ්රීවරු සාත 

ඇටතිවරු් ශේ විෂමම්  ශව සාව. ට් ්රීවරු, ඇටතිවරු 

ිරම් ශ්  ටතජ  නිශමෝජිතශමෝයි;  ජ තදවශේ පන් ශත්  

ඉදිරිප්  ව , ජ තදව නිශමෝජ ම ටර  අමයි. 

 

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ට්ව තිශබ වද. 

ගු එ ප්.එම්. ච්දද්රව ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ශටට ටනතිවරණම 

ශ ොපනවන් ීමට ඒ පාද් වන සියට  ජ තදවට ටර  ශනොවේට 

අසාදධදරණම්ව. අශ ්ව ටදරණම, ශේට සාර්වජ  ඡ්   අයිතිමයි. 

සාර්වජ  ඡ්   අයිතිම  ව් ව වදම ිරම  නට ශනොවේ 

අපරදධම්ව.  න ට ශේ ශවනුශව්  පසාදවි ගිිමල්නද්  තිශබ වද. 

පසාදවි ගිිම්  ඡ්   බනම ඉල්න්   අව ය  නතන. ප්රජදත් ්රවදදී 

ආණ්ඩුව්ව  ේ, ඡ්  ම ඕ ෑ නිමිවත ටදනවනට ජ තදවට නම 

ශ ්   ඕ ෑ.  

නට අවසාවථදවටදී ශටුවට් නද ිරේවද, "ටිම්   රදජප්වෂ 

ටත් ටමද ටඩි්  ටඩ ටනතිවරණ පව් ව්   පට්  ැ් තද" ිරමද. 

ටිම්   රදජප්වෂ ටත් ටමද ශ ොශවයි, ශේ.ආර්. ජමවර්ධ  

ටත් ටමදයි මුලි් ට ටඩි්  ටඩ ටනතිවරණ පව් ව්   පට්  

ැ් ශ් . නුවටද ශේ රශට් පාද්  සාභ්ද සිමල්ශල්ට ටනතිවරණම 

නටට  වශසා  පනවන් වූශේ  නතන. ඉතිතදසාම  ්  ද අම ඒ ැන  

ශතොමද බන්  . ශ පදරටට, ුව් පදරටට තටයි ඒ ටනතිවරණම 

පනවන් වූශේ. ඒ ක්රටම තටයි, ශේ  ්වවද දිැටට අනුැට ම වුශණ්;  

ඒ නිසාද තටයි ඒ ක්රටම දිගි්  දිැටට ආශේ. ඒවද විසුරුව  

පරතරම ා  ා ට වුණද  ේ තව ටට්ව  නතන. 2017 අවුරුශශශ 

නට පාද්  සාභ්දව්ව විසුරුව වද. ශේ අවුරුශශශ සානප්තනේබර් 

ටදසාශේ තව්  පාද්  සාභ්දව්ව විසුරුව වද. නත ශටොට නටවර 

ටනතිවරණම පව් ව්    ේ අ් තිට පාද්  සාභ්දව්  

විසුරුව ුවරු ජ තදවට අවුරුදු ශ ට්ව විතර බනදශැ  ඉ්   

ශව වද.  

ැශේ වනව්ව ත ද ැ්   නට, වදරිටදර්ැම්ව ත ද ැ්   නට 

ැන  ිරම්   පාද්  සාභ්දවන අ  ටතජ  නිශමෝජිතශම්ව  නතන. 

ඒවදශේ පරිපදන ම සාේපූර්ණශම්  ටඩද වනයටනදයි තිශබ් ශ් . 

සාංවර්ධ  ටටුතුවවලි්  සිමමට 75්ව, පරිපදන ශම්  සිමමට 

75්ව පටණ පාද්  සාභ්දව මටශ් යි ශටශර් ශ් . ශේ සිමල්නට 

අ  අඩපණ ශවනද තිශබ වද. ඒට  නට පාද් වන ජීව්  ව  

ජ තදවට ටර  ශනොවේ අසාදධදරණම්ව.  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, පාද්  පදන  ආමත වන අ   
තව්  ශනොවේ ප්ර ව ම්ව පන   නඟී තිශබ වද. ශේ ආණ්ඩුව 
"ැේශපරිගම" වනඩසාටත  ටර්   ගිමදට, අ  පාද්  පදන  
ආමත  විප්වෂම සාුවව තිශබ  නිසාද, ඒ වයදපෘති ප්රදශශශීම 
ශල්ටේවරු්  තරතද ටර්   ගිිම්  ශනොවේ ැනටුට්ව ඇති ශවනද 
තිශබ වද. පාද්  පදන  ආමත වන ටතජ  නිශමෝජිතශමෝ 
ිරම වද, "අපට අයිති විෂමම්  අ  ප්රදශශශීම ශල්ටේ 
ටදර්මදනවනට භ්දර දීනද තිශබ වද" ිරමද. ශේ නිසාද ප්රදශශශීම 
සාභ්දවන ඉ්   ටදර්ිවට නිනධදරි්  සාත අනිවේ්  සාේප් වලි්  
ප්රශමෝජ ම්ව ැ් ශ්   නතන. ඒ නිසාද  ැේශපරිගම වනඩසාටත  
ටර්   ශනොවේ බදධදව්ව ඇති ශවනද තිශබ වද. ශටො  ප්වෂමට 
නට ආමත  තිබුණ් , ටතජ  නිශමෝජිතම් ශේ ආමත ම්ව 
තනයටමට සානටද, ඒ අම්  න්වට ටථද ටරනද තමු්  ද් ශසා නද 
ටර  වනඩසාටත්  ටර්  . ඒ ශශවල් ටප්පදදු ටර්   නපද. 
ශේවද ටතජ  නිශමෝජිතම්  ප්  ටර ැ් ත ආමත  බව අටතට 
ටර්   නපදම ිරම  ටදරණම්  සා ත්  ටරිව් , ටශේ වච  
සාවවල්පම අවසා්  ටර වද. ශබොශතොට සාවුවතියි.  

 

 

[අ.භ්ද.1.38] 
 

ගු විජිත වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, මුලි් ට ටට අභ්ය් තර තද 

සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  ඇටතිුවටදශේ 
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අවධද මට ශමොමු ටර්   ටරුණු ශ ට්ව තිශබ වද. මීය ට 

අවුරුශ ටට ශපර් ,  ශේ ප්ර ව ම ටට ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේදී ටුව 

ටරනු නනබුවද. නවටට සියට පාද්  පදන  තද පාද්  සාභ්ද 

අටදතයවරමද ශටම ටඩි ිව්  ඉටු ටර  බවට ශේ සාභ්දශේදීට 

ශපොශරෝ දු  දු්  ද. 

ඔබුවට් නද ටවුරු්   ්  වද, ටල්මුශණ්  ැර සාභ්ද ප්රශශ ම 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා ුව ිර්  සාට් විත බව. නට 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාමට මුසාවලිේ බහුතරම්ව සාත ශ ටා 

සුළුතරම්ව ජීව්  ශව වද. අනි්ව ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාම 

ුවා ශ ටා බහුතරම්ව සාත මුසාවලිේ සුළුතරම්ව ජීව්  ශව වද. 

විශ  ෂශම් ට සායි්  ටරුුව ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාම ුවා 

මුසාවලිේ ජ තදව බහුතරම්ව ජීව්  ශව වද. සායි්  ටරුුව 

ප්රශශ ශේ මුසාවලිේ ජ තදවශේ පන් ශත් , ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටොට්සදසාම සීටද ටරැ්  ශව ට ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව පිිමටුව්  ම 

ිරම  ඉල්ලීට දීර්ඝ ටදනම්ව තිසාවශසා  ශමොමු ටරනු නනබුවද. ශේ 

ඉල්ලීට මීය ට අවුරුදු ැණ දවටට ශපර සිට ටර  න  ඉල්ලීට්ව. 

පාද්  පදන  විෂමම භ්දර ඇටතිවරු්  ිරිමපශ  වේ මටශ් ට ශේ 

ප්ර ව ම සාදටච්ඡද ටර තිශබ වද. ශටම ඉටු ටර්   පුළුව්  

ටදරණදව්ව විධිමට තටයි ඒ තනට ශටශ ්වට ප්රටද  ටර 

තිශබ් ශ් . පසුගිම ටනතිවරණ ශේදිටදවනදී අැටනතිවරමද් , 

 යිසාර් මුසාවතදපද ිමටපු ඇටතිවරමද් , රවු ව තකීේ ඇටතිුවටද්  -

ශශ පදන  අධිටදරිශේ නවනනි ප්රධදීම්  පවද- ඒ ප්රශශ මට ගිිම්  

ජ තදවට ප්රසිශධිශේ ශපොශරෝ දුව්ව දු්  ද, සායි්  ටරුුව 

ප්රශශ ම ශව ට ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව බවට ප්  ටර වදම ිරමද. ඒ 

නිසාදට ජ තදව බනදශපොශරෝ ුව වුණද, ශේ සායි්  ටරුුව ප්රශශ ම 

ශව ට ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව බවට ප්  ටරයි ිරමද.  යිසාර් මුසාවතදපද 

ිමටපු ඇටතිවරමද් , රවු ව තකීේ ඇටතිවරමද් , රනිල් වික්රටසිංත 

අැටනතිවරමද්  ජ තදව ඉදිරිමට ගිිම්  ඒ ැන  විවෘතවට 

ශපොශරෝ දුව්ව දීනද තිශබ වද.  මු්  අ  ව ුවරු ශේ ටටුත් ත 

සිශධශවනද  නතන. දිසාවත්රි්ව සාේබ් ධීටරණ ටිවටුශේදී, ප්රදශශශීම 

ශල්ටේවරු් , ඒ වදශේට අ දා ශව ්  විෂම නිනධදරි්  

සිමදෙශ  දට පනතනදිලි ීර් දුව්ව ශැ  තිශබ වද, "ශටම ටා 

ුත් ත්ව. ශටම ටාදට ිරසි ප්ර ව ම්ව  නතන" ිරමද. සායි්  ටරුුව 

ශව ට ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව බවට ප් ටාදට තට් ශේ ිරසි 

විශරෝධම්ව  නතනම ිරමද ශ ටා ජදතිට සා් ධද ශේ 

ට් ්රීවරුනු්  ප්රටද  ටර තිශබ වද. ඒ නිසාදට  නශ  ිමර පාද්  

සාභ්දශේ ඒ පිිගබ  ශමෝජ දව්ව සාේටත ශවනද තිශබ වද. ඒ 

ශමෝජ දව ඒටටතිටව අනුටතශවනද තිශබ වද. සායි්  ටරුුව 

ප්රශශ මට ශව ට ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව පිිමටුව්    නශ  ිමර 

පාද්  සාභ්දව ඒටටතිටව අනුටත ටර වදම ිරමද ශමෝජ දව්ව 

සාේටත ශවනද තිශබ වද.  

ඊා ට, ටනබි ට් ටණ්ඩනමට ශේ ශමෝජ දව ඉදිරිප්  ටාද. 

නම ඉදිරිප්  ටර්   සිශධ වුශණ් පසුගිම පාද්  පදන  

ටනතිවරණම ආසා්  ශේදීයි. නම ඉටු ශ ොිරීමට පිිගබ ව ඒ 

ප්රශශ ශේ ජ තදව විශරෝධතදවට නිරත වුණද. ටට්  ඒ පිිගබ ව 

පදර්ලිශේ් ුවශේ අවධද ම ශමොමු ටාද. ඒ අවසාවථදශේදී  යිසාර් 

මුසාවතදපද ිමටපු ඇටතිවරමද තට් ශේ වච ශම් ට ශපොශරෝ දු 

වුණද, " වසාව ිරිමපමිර් , සාතිමිර් , සාති ශ ටිර්  ඒ ප්ර ව ම 

විසා  වද" ිරමද. නශතට ිරමනද  න්  අවුරුශ ටට්  වනඩි ටදනම්ව 

ැතශවනද තිශබ වද. ඒ ිමටපු පාද්  සාභ්ද ඇටතිවරමද අ  පදන  

බනශේ්   නතන. නුවටදශේ ඇටති රයරම්   නතන.  න්  වජිර 

අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටද විෂමම භ්දර ඇටතිුවටද විධිමට ප් ශවනද 

ඉ්  වද. ැරු ඇටතිුවටනි,  න්  ටදසා ැණ ට ටදනම්ව තිසාවශසා  

ශටිම වැකීට ඔබුවටද ටත පනවරිනද තිශබ වද.  

ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද  ්  වද, ශේ පිිගබ ව පරිපදන ටම 

ැනටදෙව්ව  නති බව. ඒ වදශේට, ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාවන 

ප්රදශශශීම ශල්ටේවරු් ශේ්  ිරසි විශරෝධම්ව  නතන. දිසාවත්රි්ව 

ශල්ටේවරමද්  ශේ පිිගබ ව තට් ශේ අනුටනතිම නවද තිශබ වද. 

ටනබි ට් ටණ්ඩනශේ ශටම සාදටච්ඡදවට න්වශවනද තිශබ වද. ශේ 

පාද්  පදන  ආමත ම ශව්  ටරශදී ටල්මුශණ් පුවර 

ටරු මුශ යි පාද්  පදන  ආමත ම, ටල්මුශණ් ටධයට පාද්  

පදන  ආමත ම, ටල්මුශණ් ටත  ැර සාභ්දව, සායි්  ටරුුව 

පාද්  පදන  ආමත ම ආදී ව ශම්  පාද්  පදන  ආමත  

තතර්ව පිිමටුව්   පුළුව් ම ිරම  නිීම්වෂණ තද නිර්ශශ  

පිිගබ ව ටනබි ට් ටණ්ඩනශේදී ඉතද පනතනදිලිව සාදටච්ඡදවට 

න්වශවනද තිශබ වද. ශටශසා  තිබිමදී්  ඇ් තටට තවට්  ශේ 

ඉල්ලීට ඉටු ටර  නතන. ඉටු ශ ොිරීමටට ශත ුවව්  ශශ පදන  

ටනදිත්  ීමට්ව තටයි. ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටදශේ  වේණු අත 

පන් ශත් ට නමට ටනදිත්  ශව වද. ඔබුවටදශේ  වේණු අත 

පන් ශත්  තටයි ශටමට තිශබ  නටට බදධදව නල්න ව් ශ්  

ිරමද ඉතද පනතනදිලියි. ශව  ටවුරුව්  ශ ොශවයි. දිසාවත්රි්ව 

ශල්ටේුවට් නද නට යි, පාද්  සාභ්දව නට යි. [බදධද ිරීමට්ව] 

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. State Minister, please go to your Seat.  நீங்கள் 

உங்களுகடய Seat இற்குப் மபாங்கள்.     
 

ගු විජිත වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
සායි්  ටරුුව ගිිම්  තිශබ් ශ් ්  ඔශතොට තටයි, නශත්  

ටසාද  බන්  දට. 

 
ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ශේ පිිගබ ව ා දී ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  

ඇටතිුවටද රැසාවීමට්ව ටන වූවද. ඒ රැසාවීමශේදී ැරු රිසාදඩ් බදිුතදී්  

ඇටතිුවටදයි, ැරු රවු ව තකීේ ඇටතිුවටදයි, ටටයි, අේපදර 

දිසාවත්රි්වටශේ අශ ්ව පදර්ලිශේ් ුව ට් ්රීවරු්  සිමදෙශ  දටයි 

සාදටච්ඡද ටාද. සායි්  ටරුදුවන මුසාවලිේ පල්ලි  දමටවරු 

ඉ්  වද, ටල්මුශ්  පල්ලි  දමටවරු ඉ්  වද, ශ ටා ජදතිට 

සා් ධද ශේ ට් ්රීවරු ඉ්  වද, ටර මුශ යි   පල්ලිශේ 

 දමටවරු ඉ්  වද. ශේ ඔ්වශටොට ටන වනද ඉදිරිශේදී ශේ 

පිිගබ ව ීරරණම්ව ැ්  ට බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ඔබුවටද 

ිරම  විධිමට මීය ට ශපර ප්රදශශශීම සාභ්ද 4්ව තිබුණද. 1987ට ශපර 

ප්රදශශශීම සාභ්ද 4්ව තිබුණද. ආපහු ඒ විධිමට ඇති ටර්   ිරමද 

තටයි, ප්රදශශශීම සාභ්ද 4්ව පිිමටුව්   ිරමද තටයි ඒ ප්රශශ ශේ 

ඉ්   ජ තදව ඉල්න් ශ් . ඒ පිිගබ ව සාදටච්ඡද ටර්  ට  න්  

committees ප්  ටරනද තිශබ වද.  

 

ගු විජිත වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ැරු රදජය ඇටතිුවටනි,  න්  ටට ිරමපු ශශ පනතනදිලි වුණද, 

ඔප්පු වුණද. ටට ඇටතිුවටදට ප්ර ව ම ශමොමු ටාද. තනබනයි, ැරු 
නච්.නේ.නේ. තරිසාව රදජය ඇටතිුවටද ප් තර දු්  ද. ඔබුවටද 
ශේටට විරුශධයි ිරම  ටතම තටයි තිශබ් ශ් , ශව  ටවුරුව්  
ශ ොශවයි. ැරු රවු ව තකීේ ඇටතිුවටද්  නට යි, මුසාවලිේ 
ශටෝ ග්රසාශේ අශ ්ව ට් ්රීවරු්  නට යි. ඔබුවටද විරුශධ නිසාද 
තටයි ශේ ප්ර ව ම ශටපටණ දුර දිැ ම් ශ්  ිරම  නට තටයි අපි 
 ් ශ් . ටට ිමත  විධිමට ැරු ඇටතිුවටද්  ිමරශවනදයි 
තිශබ් ශ් . ැරු රවු ව තකීේ ඇටතිුවටද ඇුවළු ටණ්ඩදමට 
ශතොඳි්  තිමද ැ්  ්  ඕ ෑ, ජ තදවශේ ඉල්ලීට ඉටු ටර්  ්  
ඕ ෑ.  මු්  ැරු ඇටතිුවටද ඔබුවටද තරත ශවයි ිරමද ශේ 
ටටුත් ත ටර් ශ්   නතන. 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

නශතට ශ ොශවයි. පශශ වරුශේ ටල්මුශ්  පුවර Divisional 

Secretary's Division නශ්ව තිශබ  තව්  ප්ර ව  ශේ ැරු 

සාභ්දශේදී ටථද ටාද. ඒ වදශේට සායි්  ටරුදු පාද්  පදන  

ප්ර ව ම ැන  ටථද ටාද. ඇ් තටට ටල්මුශ්  තිශබ් ශ්  

සාංකීර්ණ ප්ර ව ම්ව. තිවල් ජ තදවශේ ප්ර ව මට විසාඳුට්ව 

ශ ්  ට ඕ ෑ, ඒ වදශේට සායි්  ටරුදු ජ තදවශේ ප්ර ව මට 

විසාඳුට්ව ශ ්  ට ඕ ෑ. ඒ වදශේට ටල්මුශ්  මුසාවලිේ 

ජ තදවශේ ප්ර ව මට්  විසාඳුට්ව ශ ්  ට ඕ ෑ. ශේට තරි 

complicated. ඒ නිසාද තටයි ශේට පරිසාවසාිව්  ටර්  ට ඕ ෑ. ශේ 

පිිගබ ව සාදටච්ඡද ටර්  ට committees  ප්  ටර තිශබ වද. 

සාදටච්ඡද ටර ඉදිරිශේදී ශේටට වතදට විසාඳුට්ව ශ ්  ට පුළුව් .  

 
ගු විජිත වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඔම ප් තරම තටයි මීය ට අවුරුශ ටට ටලි්  දු් ශ ් . ඒට 

ශ් රුට්ව  නතන. සාංකීර්ණයි, අටදරුයි ිරම  ඔම ප් තරම තටයි 

න ද දු් ශ ් . ඔබුවටදශේ ටනදිත්  ීමට තටයි අටදරුශවනද 

තිශබ් ශ් . ශව  ප්ර ව ම්  ශ ොශවයි. ශටතන  මුසාවලිේ ජ තදව 

ශව ට ඉ් ශ් . ඒ නට ටනදපම්ව. ඒට ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව විධිමට 

 ේ ටාද ිරමනද ිරසිදු ප්ර ව ම්  ශව් ශ්   නතන. ශේ ැනටුට 

නිර්ටදණම ශව් ශ්  ශේට ශ ොටර සියටශමෝ , නතශටොට තටයි 

ශ ටා, මුසාවලිේ ජ තදව අතර ැනටුට ඇති ව් ශ් . ශේ ැනටුට 

වා්වවද ැනීමට සා තද තටයි ශේට වතදට ටා ුතුව ව් ශ් . 

ැනටුට්ව නිර්ටදණම ශව්  ට තිශබ  ඉඩ අපි තවදුරට්  තනදිම 

ුතුව  නතන. ටල්මුශ්  පිිගබ  ප්ර ව ම ැන  ටට ටථද ටර් ශ්  

ඒටයි. නට නිසාද ැරු ඇටතිුවටදට වැකීට්ව තිශබ වද. ටදනම 

ැත ටර් ශ්   නතිව, තව්  ටිවටු ප්  ටර ශබෝශල් පදසාව ටරනද, 

පසාවශසා  බන්  ේ ිරමනද තනශටෝට සාුවටු ටර්  ට මදට ුවා ශේ 

ප්ර ව ම තව තව්  සාංකීර්ණ ශව වද.  න්  ශතො ටට ටදනම ඇති, 

ටනබි ට් ටණ්ඩනශේ නට තදව තිශබ වද, පාද්  සාභ්දශේ 

නට තදව තිශබ වද, දිසාවත්රි්ව සාේබ් ධීටරණ ටිවටුශේ නට තදව 

තිශබ වද, ප්රදශශශීම ශල්ටේවරු් ශේ නට තදව තිශබ වද. 

නතන  ිරසිට ප්ර ව ම්ව  නතන. ශටතන  තිශබ් ශ්  ශශ පදන  

ප්ර ව ම්ව. ශටතන  තිශබ් ශ්  ඔබුවටදශේ ටල්මුශ්  ආසා මට 

ඡ්  වනට බනපෑට්ව ශවයි ිරම  ප්ර ව ම්ව, ශව  ශටොට්වව්  

ශ ොශවයි. නශතට ිමත්   නපද, ඒට වනරදියි. නශතට ිමත ශටොට 

ඒට තටයි ජදතිට සාටඟිමට බදධදව්ව ශව් ශ් . ශටතන  සිංතන, 

ශ ටා, මුසාවලිේ ජ තදව අතර ැනටුට්ව ඇති ශව්   නට ශත ුවව්ව 

ශව වද ඔබුවටදශේ ඔම ශශ පදන  බනදධිටදරම පිිගබ ව 

තිශබ  ආටල්පම. නට නිසාද ඒට අයි්  ටශාෝ , ඒ බදධටම 

අයි්  ටශාෝ  ශටතන  තිශබ  ශේ ප්ර ව ම විසා ්   පුළුව් .  

 
ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

ටල්මුශ්  මුසාවලිේ ජ තදව ජීව්  ශව වද,  ිවා ජ තදව 

ජීව්  ශව වද, ක්රිසාවතිමදනි ජ තදව ජීව්  ශව වද, ශබෞශධ 

ජ තදව ජීව්  ශව වද. නට නිසාද ශේ ටටුත් ත තරි පරිසාවසාිව්  

ටර්  ට ඕ ෑ. ඉතිතදසාශේ 1987 ට ඉසාවශසාල්නද ප්රදශශශීම සාභ්ද 

4්ව තිබුණද. ඉ්  පසුව ජ දධිපති ශප්ර ට දසා ටත් ටමදශේ ටදනශේ 

ඒ ප්රදශශශීම සාභ්ද 4ට නටුව ටරනද නට ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව 

පිිමටුවූවද. නට නිසාද ආපහු ශේට සායි්  ටරුදුවනට ශ ්   අපි 

විරුශධ  නතන. තනබනයි, ශේ ප්රදශශශීම සාභ්ද 4ට නටට පිිමටුව්   

ිරම  නට තටයි නශත  ඉ්   ජ තදවශේ ඉල්ලීට ව් ශ් .  

නට සාභ්දව්ව පිිමටුව ශටොට අශ ්ව ප්රශශ වන ප්ර ව  ඇති 

ශව වද. තිවල් ජ තදව පශශ ටථද ටර වද, ඒ ශැොල්න් ට 

Divisional Secretary's Divisionsවන ප්ර ව , ඒ වදශේට පාද්  

පදන  ආමත වන ප්ර ව  තිශබ වද ිරමනද. 

 

ගු විජිත වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ැරු රදජය අටදතයුවටනි, ඒට තටයි බනම විටධයැත ටර වද 

ිරම් ශ් . ශේ පරිපදන ම විටධයැත ිරීමට්ව. බනම්  

විටධයැත ශව වද, පරිපදන ම්  විටධයැත ශව වද. ඒටට 

ටවුරුව්  විරුශධ  නතන. ශ ටා ජදතිට සා් ධද ශේ ිරසිදු 

ට් ්රීවරශම්ව  නපද ිරමද ිරේශේ  නතන. නුවට් නද ිරම් ශ් , 

ශ ටා ජ තදව,- 

 

ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

Divisional Secretary's Divisions, ඒ වදශේට පාද්  පදන  

ආමත  ඉල්න වද, - නතන  ටදයිේ ප්ර ව ම තිශබ වද, ැරු 

ට් ්රීුවටනි. ඔබුවටද ගිිමල්නද බන්  . 

 

ගු විජිත වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ටට ගිිමල්නද තිශබ වද. ඒවදට අ දා සිතිමේ, සීටද නිර්ණම 

සිමල්නට ටද ා  තිශබ වද. ටට ඒවද අධයම ම ටර තටයි ශේ 

ටථද ටර් ශ් . නිමදී ශ ටා ජදතිට සා් ධද ශේ ට් ්රීවරු ිරසි 

ශටශ ්ව ශේට ටර්   නපද ිරමද, ශේටට විරුශධයි ිරමද 

ිරේශේ  නතන. නුවට් නද ිරම් ශ් , ශ ටා ජ තදව වනඩිපුර 

ජීව්  ව  ටල්මුශ ්  ශව්  ටරපු ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටොට්සදසාමට මු ල් ප්රතිපද   තවට්  තරිමට ශව්  ව් ශ්  

 නතන, ඒටට අව ය ටර  නිනධදරි්  ප්  ිරීමේ සිශධ ව් ශ්  

 නතන ිරම  නටයි. නට නිසාද ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනම්ව 

ශව ට  ේ ටාදට, ශව ට පිිමටවූවදට, ඒටට අව ය ටර  

බනතන සාත සාේප්  දීනද  නතන. ඒවද ශ ්   ිරම  නට විතරයි 

ිරම් ශ් . නුවට් නද ශේටට විරුශධ ශවනද  නතන. 

 

ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඉඩේ ප්ර ව  තිශබ වද; ටදයිේ ප්ර ව  

තිශබ වද. නට නිසාද තටයි sub office විධිමට Tamil divisions 

ක්රිමද් ටට ටර් ශ් . ඒ පිිගබ ව අපි ඊශම්  සාදටච්ඡද ටාද. ඒ 

සා තද Delimitation Committee ප්  ටර ආපහු ටදයිේ ටර්   

ඕ ෑ. ඒ ප්ර ව ම සාංකීර්ණ ප්ර ව ම්ව. ඒ සා තද අපි විසාඳුට්ව 

ශ ්   ඕ ෑ. 

 
ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ැරු විජිත ශත ර්  ට් ්රීුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

 

ගු විජිත වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ටශේ ටදනම ැ් තදට ටට්ව  නතන, ටට ප්ර ව මට ප් තරම 

අව යයි. ැරු ඇටතිුවටදශැ්  නි වචිත, පනතනදිලි ප් තරම්ව 

ඕ ෑ. ශබෝශල් පදසාව ිරීමට්ව ශටතන  තිශබ් ශ් . ශටුවටද තටයි 

ශේටට විරුශධ. ඒට තටයි ශටතන  තිශබ  බදධදව. නශතට 

2643 2644 



2019 ටදර්ුව 28 

 නුවව ජ තදවශේ ප්ර ව ම්ව  නතන, පරිපදන  ප්ර ව ම්ව  නතන. 

සීටද නිර්ණම ැනටදෙ විසා ්   පුළුව් . නශතට ැනටදෙව්ව 

ශනොවේවට ඇති ශවනද්   නතන. ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද විෂම 

භ්දර ඇටතිුවටද තනයටමට වැකීට අරශැ  ශේ ප්ර ව ම විසාඳුශේ 

 න්  ේ, අ දැතශේ  වසාට බරපතා ජදතිවදදී ැනටුට්ව 

නිර්ටදණම ව වද; බරපතා ශශ පදන  ැනටුට්ව නිර්ටදණම 

ව වද. නට නිසාද ටට ටල්තිමද තටයි ශේ අ ුවරු ඇ ීමට 

ටර් ශ් . නශතට ශව්   ඉඩ තිම්   නපද. ශටතන  තිශබ  

ප්ර ව ම සාදධදරණ ඉල්ලීට්ව ටත ප  ේ වුණු ප්ර ව ම්ව. අ්   ඒ 

සා තද විසාඳුට්ව නබද ශ ්   ිරම  නට ටට  නවත අවධදරණම 

ටර වද. 

ශ වනුව, ග්රදට නිනධදරි් ශේ ප්ර ව ම පිිගබ ව ඔබුවටදට 

ටත්ව ටර්   ටනටනතියි. ප්ර ව ම ශටොට්ව  ිරම ාද දිැටට 

සාදටච්ඡද වුණද.  න්  තිශබ  ප්ර ව ම ඒට ශ ොශවයි, තට් ශේ 

සාදධදරණ ඉල්ලීට ඉටු ටර ැනීමට ශවනුශව්  ටනදිත්  වුණු ග්රදට 

නිනධදරි් ව  ඩමේ ටර්   නනතනසාවති ශව්   නපද. අ්   ඒට 

ටර්   නනතනසාවති ශව්   නපද. ශටොට , ආමත  සාංග්රතශේ 

12වනනි පරිච්ශද ශේ 3.3 ශද මට අනුව ග්රදට නිනධදරි් ට ඉතද 

පනතනදිලිව ඒ අයිතිම තිශබ වද. නිම ිරම වද, "නශත් , රජශේ 

නිනධරම් ශේ පිිගැ්  මේිරසි සාංැටමටට අම්  වූ රජශේ 

නිනධදරිශමවේට ශශ පදන  අයිතිවදසිටේ භු්වති විඳීටට ිමිවටේ 

ඇත් ,  නත් , නට සාංැටශේ සාදටදජිටම් ශේ වනටුපට ශතෝ 

ශසා වද ශටෝ ශශසිවනට ශතෝ බනපද  ඕ ෑට ආණ්ඩුශේ 

ප්රතිප් තිමටට ශතෝ ීරරණමටට විරුශධ් වම ප්රටද  ිරීමටට ශතෝ 

ඒවද සාංවිධද ම ිරීමටට ශතෝ පුළුව ." ිරම ාද. නට නිසාද ග්රදට 

නිනධදරි් ට ඒ අයිතිම තිශබ වද. ග්රදට නිනධදරි් ට ශශ පදන ම 

ටර්   බනතනයි ිරමද, ඡ්  ම ඉල්න්   බනතනයි ිරමද ඔවු් ශේ 

සිමදෙ අයිතිවදසිටේ ටප්පදදු ටර්   අයිතිම්ව  නතන. තට් ශේ 

ශසා වද අව යතදව්  ඉටු ටර ැනීමට සා තද ටනදිත්  ශව්   ඒ ග්රදට 

නිනධදරි් ට අයිතිම්ව තිශබ වද. නට නිසාද ශසා වද වයවසාවථදව්ව 

ත ්   ිරම  නටයි ඔවු්  ඉල්න් ශ් . 6,000්ව වුණු ශේ රශට් 

ග්රදට නිනධදරි් ශේ සාදධදරණ තඬට ඇහුේ ට්  දීනද ඒ ප්ර ව මට 

විසාඳුට්ව නබද ශ ්  . නශතට  නුවව, ඔවු්   ඩමේ ටර්   

ගිිමල්නද, ඔවු් ශේ දි  ශපෝ  පීම්වෂද ටර, ඔවු් ව බිම වනශදීේ 

ටර, ග්රදට නිනධදරි් ව ටර්  ම ටර්   නනතනසාවති ශව්   නපදම 

ිරම  නට්  අවධදරණම ටරිව්  ටද  තර ශව වද. ශබොශතොට 

සාවුවතියි. 

 

 

 

[අ.භ්ද.1.53] 
 

ගු කසචන විවේව ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, අ   වශසා  විශ  ෂශම් ට 

අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ම පිිගබ ව් , ඒ වදශේට ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම පිිගබ ව්  ටට අ තසාව ිරිමපම්ව පටණ්ව 

ඉදිරිප්  ටර වද. 

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, විශ  ෂශම් ට ටදතර 

දිසාවත්රි්වටශේ සාංවර්ධ  වනඩ පිිගශවා අපි 2013 අවුරුශශශදී 

ශමෝජ ද ටර, ටදතර  ව  ැරම ශටොටවින ප්රශශ ශේ සාවථදපිත 

ිරීමට සා තද අව ය ටටුතුව ූ  ද ේ ටර තිබුණද. න ද  වශසා  

ශටොටවින  ැරශේ විවෘත ිරීමේ ටටුතුව ශමො දශැ  තිබුශණ්, 

2015 ශපබරවදරි ටදසාම ව  විට මූලිට අදිමශර් ටටුතුව අවසා්  

ව  පරිදි් , 2015 වර්ෂශේ අවසාද ම ව  විට ටදතර  ැරශේ 

ඉතිරි සිමදෙ ටදරණද අංැ සාේපූර්ණ ව  පරිදියි. 

අපට ටතටයි, සු දිව වයසා ශම්  වි ද මට ප්  ශවච්ච 

ටදතර  ැරම. ටදතර ටත ශරෝතන, ක්රීඩදංැණම, දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ 

ටදර්මදනම, පසාදවි සාංකීර්ණම, බ් ධ දැදරම ඇුවළු රදජය 

ආමත  සිමල්නට ශටොටවින ප්රශශ ශේ ඉදිටර්   ශමෝජ ද 

ටරනද, වනඩ ආරේභ් ටරනද තිබුණද. තවට්  ඒ ටටුතුවවනට 

අවධද ම ටදි. ටට ශේ ශවනදශේ ැරු ඇටතිුවටදශේ අවධද ම ඒ 

ශටශරිම ශමොමු ටරව වද. ඒ වදශේට ඔබුවටද අඩුට තරශේ ශේ 

ටටුතුව අවසා්  ශව් ශ්  ටව ද  ිරම  නට පිිගබ ව 

ටදනවටවදනුව්ව ශතෝ ශ  වද  ේ, ටට ිමත වද, ඒ පිිගබ ව 

බනදශැ  ඉ්   ජ තදවට මේ ිරසි සාත ම්ව නනශබයි ිරමනද. 

වි ශ  ෂශම් ට ටදතර  ැරශේ ශේ ටටුත් ශත්  ශටොටසා්ව 

ඔබුවටදශේ අටදතයදං මට ශපර  ්වෂිණ සාංවර්ධ  

අටදතයදං මටයි පනවරිනද තිබුශණ්.  මු්  පසුගිම  වසාවවන තටයි 

අපි  න  ැ් ශ්   ්වෂිණ සාංවර්ධ  අධිටදරිශමනු්  ඒ ශටොටසා 

ඉව්  ටරනද, ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම 

මටතට ටදතර  ැර සාංවර්ධ  වයදපෘතිම ඇුවා්  ටරනද 

තිශබ වද ිරමනද. 

අ   වසා ව  විට විවෘත ටර්   නිමිවතව තිබුණු සාටතර 

ශැොඩ නඟිලිවනට අවුරුදු පත්ව ැත ශවනද තිශබ වද.  න්  ශේවද 

විවෘත ශ ොිරීමට, ඒ වදශේට නතනනි්  නතදට ඒ ටටුතුව ඉදිරිමට 

ශ ොමෑට නිසාද ඒ ශැොඩ නඟිලිවන්  ශබොශතෝ අඩු පදඩු  න්  ඇති 

ශවිව්  පවති වද.  

ටදතර  ැරශේ ත බ ම ැන ්  ිරම්   ඕ ෑ. විශ  ෂශම් ට 

ටදතර ශටොටුව ටනදපම ඇුවශා  පසාදවි සාංකීර්ණම, දිසාවත්රි්ව 

ශල්ටේ ටදර්මදනම පිිමටනද තිශබ වද. ශේ ටනදපම ුවා 

ඉතදට් ට ීමඩ ම්ව තිශබ වද, විශ  ෂශම් ට ටදතර 

දිසාවත්රි්වටශේ ටදතර  ැරශේ ජ  ජීවිතම ශවනුශව් . ඒ නිසාද 

ඇටතිුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටරව වද, ඔබුවටදශේ 

අටදතයදං ම  ඒ ශවනුශව්  ටටුතුව ටර්   ඒ අව ය වනඩ 

පිිගශවා ක්රිමද් ටට ටර්   ිරමනද.  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, අදේ  පාද්  පදන  ටනතිවරණ 

ක්රටමිර්  ශේ රශට් පාද්  පදන  ආමත  ැණ දව්ව බිිම ශවනද 

තිබුණදට අ   වසා ශව  විට්  ශේ ශබොශතෝ පාද්  පදන  

ආමත වන ැනටදෙ රදශිම්ව නිර්ටදණම ශවනද තිශබ වද. ශේ 

ප ශ්  තිශබ  අඩු පදඩු නිසාද අ   වශසා  ශබොශතෝ ප්රදශශශීම සාභ්ද 

ටරශැ  ම් ශ්  ශටොශතොට  ිරම  ැනටදෙව්ව ඇති ශවනද 

තිශබ වද. අ  වි දන ට් ්රීවරු්  සාංඛයදව්ව සාටතර ප්රදශශශීම 

සාභ්ද නිශමෝජ ම ටර වද. සාටතර ප්රදශශශීම සාභ්දවන නනශබ  

ආ දමශට්  ඒ ට් ්රීවරු් ශේ වනටුප් ශැේවදට පසාවශසා  ප්රශශ ශේ 

තිශබ  අශ වේ්  අව යතද සාපුර්   ඉුවරු ශව් ශ්  ඉතදට්  

සුළු මු න්ව. අපි  න්වටද, ඔබුවට් නද න ද පාද්  පදන  ප ත 

ශැශ   ශවනදශේ ටද් තද නිශමෝජ ම්ව නටුව ටර්   

ශමෝජ දව්ව ශැ දවද. ටද් තද නිශමෝජ ම වනඩි ිරීමට පිිගබ ව 

අපි අැම ටර වද.  

අ  ටද් තද නිශමෝජිතම්  1,000ටට වනඩි පිරිසා්ව ශේ 

නංටදශේ පාද්  පදන  ආමත  ුවා ඉ්  වද.  මු්  ශේ පාද්  

පදන  ආමත  විසි්  අඩුට තරශේ වනඩමුළුව්ව පව් වනද  

ටද් තදව්  ශේ පාද්  පදන  ආමත  තරතද සාක්රිමව  දමට ටර 

ැ්   වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව ටරනද  නතන. පාද්  පදන  විෂම 

ශේ රටට නටුව ශවච්ච  වශසා  ඉ නද තිබුණද, තරුණ 

නිශමෝජ ම්  සා තද ක්රටම්ව. තරුණ නිශමෝජිතම් , පාද්  

පදන  ආමත වනට ඇවිල්නද, නතනනි්  පාද්  සාභ්දවට ගිිමල්නද, 

පදර්ලිශේ් ුවවට න්   අවසාවථදව්ව තිබුණද.  මු්  ඔබුවට් නද 

පාද්  පදන  ආමත වනට ටද් තද නිශමෝජ ම නටුව ටර  

ශටොට, තරුණම් ට තිබුණු අවසාවථදව පදුරද ශැ  තිශබ වද. ශේ 

අණ්ඩුව බනමට ප්  වුශණ් තරුණම් ට ශපොශරෝ ් දු දීනද.  

2645 2646 



පදර්ලිශේ් ුවව 

තරුණම් ශේ ඡ්  ශම්  බනමට ප්  වුණු ආණ්ඩුව, 

පාමුවනනි ප ශත් ට පාද්  පදන  ආමත  සා තද ප්  ශව්   

තරුණම් ට තිබුණු සිමමට 30 අයිතිම අහුරනද  දනද තිශබ වද. 

ඔබුවට් නද ශේ පිිගබ ව ටල්ප ද ටරනද බන්  . තව අවුරුදු 

තතර්ව, පත්ව ම   ශටොට ශේ තරුණ නිශමෝජ ම පාද්  පදන  

ආමත වන ශ ොටනති ීමට නිසාද සාටතර ශවනදවට පාද්  සාභ්දවට, 

පදර්ලිශේ් ුවවට න  ශටොට ඒ න  පිරිසා අවුරුදු 55, 60 ඉ්වටවපු 

පිරිසා්ව බවට ප්  ශව වද. ශේ පාද්  පදන  ආමත  ුවිග්  මේ 

ිරසි අ්  නකීට්ව නබනද, පාද්  සාභ්දවට ඇවිල්නද, 

පදර්ලිශේ් ුවවට ඇවිල්නද මේ ිරසි ශසා වම්ව ටර්   ිමටපු 

තරුණම් ට ඒ තිබුණු අවසාවථදව අිමිව ටරනද තිශබ වද. අපි 

ඔශබ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද, ඊා  පාද්  පදන  ටනතිවරණම ව  

ශටොට ටද් තද නිශමෝජ ම තිමද ැ්   ැට් ට අඩුට තරිව්  

තරුණම්  ශවනුශව්  ඒ නිශමෝජ ම නබද ශ ්   ටටුතුව 

ටර්   ිරමනද. 

පාද්  පදන  ආමත වනට තිබුණු විෂම පථශේ ශබො ශතෝ 

ශශවල් ඉව්  ටරශැ  තිශබ වද.  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම 

නට පන් තිර්  අරශැ  තිශබ වද, පාද්  පදන  ආමත  සාුවව 

තිබුණු මේ බනතන ප්රටදණම්ව. ඒ වදශේට පාද්  පදන  

ආමත වනට ිමිව විම ුතුව මු ල් ිමිව ශව් ශ්   නතන. විශ  ෂශම්  

මුශ ර ැදසාවුව ව ශම්  වි දන මු න්ව පාද්  සාභ්දවනට 

නනශබ වද.  මු්  සාටතර ටත ඇටතිවරු අ  ශව  ටල් ඒ පාද්  

පදන  ආමත වනට ඒ මු ල් නබද ශ ්   ටටුතුව ටර් ශ්  

 නතන. ඒ නිසාද ඒ සා තද මේ ිරසි ක්රටශේ ම්ව ඇති විම ුතුවයි. ඒ 

පාද්  පදන  ආමත වනට ිමිව විම ුතුව මුශ ර ැදසාවුව පාද්  

සාභ්දවට ම් ශ්   නුවව ඒට ඍජුවට පාද්  පදන  ආමත වනට 

නනශබ වද  ේ මීය ට වඩද වනඩි ශසා වම්ව ඒ පාද්  පදන  

ආමත වනට ටර්   පුළුව් . අ  පාද්  පදන  ආමත වන 

පුරප්පදඩු ැණ දව්ව තිශබ වද; අ  ශසා වට ැනටදෙ ැණ දව්ව 

තිශබ වද. සාටතර ශවනදවට ශසා වටම් ට වනඩිම ට් ්රීවරු්  

ප්රටදණම්ව ඉ්  වද. 

අ  සාටතර ප්රදශශශීම සාභ්දවන ටදර්ැ ටේටරුව්   නතන, 

සාීමපදර්වෂට ටේටරුව්   නතන. ඔබුවට් නද ටතද ටර වද, 

තද්වෂණම ැන . පාද්  පදන  ආමත වනට පරිැණට නබද 

ශ  වද. තනබනයි තව ව ුවරු පාද්  පදන  ආමත වනට 

computer operatorsනද ප්  ටර ැ්  ද ක්රටශේ ම්ව  නතන. 

පාද්  පදන  ආමත වනට ශසා වටම්  බ වද ැනීමශේ ක්රටශේ ම 

ශව සාව ශව්   ඕ ෑ. පාද්  පදන  ආමත වනට අව ය 

පතසුටේ යටට නබද ශ ්   ඕ ෑ. ිමටපු ජ දධිපති ැරු ටිම්   

රදජප්වෂ ටනතිුවටදශේ ටදනශේ අඩු ආ දමේ නබ  පාද්  පදන  

ආමත වනට ටදසිටව රුපිමල් න්වෂ 10ට මු න්ව දු්  ද, 

ඒවදශේ ටටුතුව ටරශැ  ම්  .  මු් , ඔබුවට් නද ඒ ටටුතුව 

 නවන් ුවවද. ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ැරු අටදතයුවටදශේ 

අවධද ම්  ශමොමු ටරනද අපි ඉල්ලීට්ව ටර වද, තට 

ශටොට්සදසාවන ජ තදවට අව ය ශසා වද ඉටු ිරීමට සා තද ඒ පාද්  

පදන  ආමත වනට අඩුට තරිව්  මේිරසි මු න්ව දීටව්  

ටර්   ිරමද.  

ැරු නිශමෝජය සාභ්දපතිුවටනි, ටට තව්  වි දඩිමිර්  ටථදව 

අවසා්  ටර්  ේ. අ  පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම ටල් ගිිම්  

තිශබ වද. පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම ටව ද  පව් ව් ශ්  ිරම  

නට පිිගබ ව අ  අවශබෝධම්ව  නතන. අශප් ැරු ැම් ත 

ටරුණදතිනට ඇටතිුවටද්  සියට  ශේ ශවනදශේ ටට ශේ ටදරණම 

ටත්ව ටර වද.  වේණු පාද්  සාභ්දශේ නින ටදනම තව්  දි  

කීපමිර්  අවසා්  ශව වද. ඔබුවට් නදශේට විප්වෂ 

 දමටවරමද පසුගිම පාද්  සාභ්ද සානසි වදරශේදී ආණ්ඩුවට වි දන 

ශචෝ  දව්ව ටාද. ආණ්ඩුව නිශමෝජ ම ටර  න්වසා්  ජදතිට 

ප්වෂශේ ට් ්රීවරු්  ශ ශ  වේට විතර්ව  වේණු පාද්  සාභ්දශේ 

වදත  බන ප්රම්ව නබද ශ  වද. පුවරු පාද්  සාභ්දශේ 

ට් ්රීවරු් ට විතර්ව වදත  බන ප්රම්ව නබද ශ  වද. නටට 

පාද්  සාභ්ද ක්රටම ඇුවශා  නවනනි ශශ්  සිදු ශව වද. තනබනයි 

අශ වේ්  සිමදෙ ශ  දට ඒ වරප්රසාද ම ටපද තිශබ වද. 

ඔබුවට් නදට ිමතව්  ටණ්ඩදමට්ව ශවනුශව්  විතර්ව ඒ වදත  

බන ප්රම නබද ශ ්   ටටුතුව ටර තිශබ වද. නම නනශබ වද 

 ේ සිමදෙශ  දට නනශබ්   ඕ ෑ;  න්  ේ සිමදෙශ  දට ශ ොදී 

ඉ්   ඕ ෑ. ැරු අටදතයුවටනි, ඒ පිිගබ ව්  ඔබුවටදශේ 

අවධද ම ශමොමු ටරව වද.  

ැරු අටදතයුවටනි, අ  ග්රදට නිනධදරි් ශේ ශසා වද වයවසාවථදව 

පිිගබ ව වි දන ැනටදෙව්ව තිශබ වද. ඒ වයවසාවථදව ශවනුශව්  

ඔවු්  අරැා ටර තිශබ වද. ඒ අරැා ටර  සිමදෙශ  ද  ඩමේ 

ටර්   අ  දිසාදපතිවරු්  තරතද මේිරසි ක්රටශේ ම්ව දිම්  

ව වද.  

අපි ැරු අටදතයුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද. ග්රදට 

නිනධදරි් ශේ ශසා වද වයවසාවථදව ශවනුශව්  ඔබුවටද පසුගිම 

ටනබි ට් ටණ්ඩනමට ශමෝජ දව්ව ඉදිරිප්  ටර්   නිමිවතව 

තිබුණද. ඔබුවටද ශපොශරෝ දුව්ව දී තිබුණද. තනබනයි ශේ සාතිශේ 

නම ටනබි ට් ටණ්ඩනමට ඉදිරිප්  ටර තිබුශණ්  නතන. අඩුට 

තරිව් , නබ  සාතිශේව්  නම ටර්  , ැරු අටදතයුවටනි. නම 

සිදු වූශේ  න්  ේ, අශප්ර ල් ටදසාශේ 5ව   දට ග්රදට නිනධදරි්  

 නවන් ත පශශඝෝෂණම්ව ශේ පදර්ලිශේ් ුවව වට රවුශේ ටර්   

සාංවිධද ම ටර තිශබ වද. ඒ නිසාද නුවට් නදශේ ප්ර ව වනට 

ඇහුේට්  ශ ්   ිරම  ඉල්ලීට්  ටද ශේ ශවනදශේ ටර වද.    
 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The next speaker is the Hon. Abdullah 

Mahrooff. Before he starts, the Hon. Tharaka Balasuriya 
will take the Chair.  
 

අනතුුව ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා මූලා්නවය්ද 
ඉවත් වුවය්ද, ගු තාරක බාලසූරිය මහසතා මුලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. THARAKA BALASURIYA took the 
Chair. 

 
 

[பி.ப. 2.01] 

 

ගු අේදුල්ලාහසප මහසපරූෆප මහසතා (වරාය හසා නාවික ක යුතු 

නිවයෝජය අමාත් යතුමා) 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப் - துகறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுகற பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff  - Deputy Minister of  Ports 
and Shipping) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு, மாநகர மற்றும் மமல் மாகாண 

அபிவிருத்தி அகமச்சின்மீதான இன்கறய வரவு தசலவுத் 

திட்டக் குழுநிகல விவாதத்தில் கலந்துதகாள்வகதயிட்டு நான் 

சந்மதாசமகடகின்மறன். மாகாணசகபகள் மற்றும் 

2647 2648 

[ැරු ටංච  විශේශසා ටර  ටතතද] 
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உள்ளூராட்சிக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சின் தசயலாளராக 

கமல் பத்மசிறி அவர்கள் மீண்டும் கடகமமயற்றிருக்கின்றார். 

முன்னாள் அகமச்சர் கபசர் முஸ்தபா அவர்களின் காலத்திலும் 

அகமச்சின் தசயலாளராக இருந்த அவர் எங்களுக்குப் பல 

உதவிககளச் தசய்திருக்கிறார். திருமகாணமகல மாவட் 

டத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற நான் இந்த மநரத்திமல 

அவருக்கு நன்றி தசால்ல மவண்டும்.  

அன்று கிராம சகபகளாக, பட்டின சகபகளாக, நகர 

சகபகளாக, மாநகர சகபகளாக இந்த நாட்டிமல 257 

உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் இருந்தன. அகவ உள்ளூராட்சி 

மன்றங்களாக மாற்றம் தபறுவதற்கு முன்னர், இந்த நாட்டிமல 

549 Village Councilகளும் 83 பட்டின சகபகளும் 2 மாநகர 

சகபகளும் 20க்கு மமற்பட்ட நகர சகபகளும்  இருந்தன. 

குறிப்பாக, திருமகாணமகலயிமல 1946ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

1969ஆம் ஆண்டு வகரயும் 23 சகபகள் இருந்தன. 

அவற்றின்மூலமாக எமது மண்ணுக்குப் பல மசகவகள் 

நகடதபற்றன. 1981ஆம் ஆண்டு Tennakoon Commission 

சிபாாிசின்படி DDC ஐ உருவாக்குவதற்கு முன்னர், 1972ஆம் 

ஆண்டு Constitutionமூலம் அந்தப் பாராளுமன்றக் காலத்கத 2 

வருடங்களால் நீடித்தமபாது, அவர்கள் உள்ளூராட்சி மன்றத் 

மதர்தலுக்கு முகங்தகாடுக்கப் பயந்தார்கள். 1978ஆம் ஆண்டின் 

அரசியலகமப்புமூலம் பாராளுமன்றப் பதவிக்காலத்கத 12 

வருடங்களாக நீடித்தமபாதும் அன்கறய ஆட்சியாளர்கள் 

மதாா்தல்ககள நடத்துவதற்குப் பயந்தார்கள். அந்த மநரத்திமல 

எங்களுகடய மாவட்டத்திமல இருந்த 23 சகபகள் 11 

சகபகளாகக் குகறக்கப்பட்டன. அவ்வாறு குகறக்கப்பட்ட 

மபாதுதான் எமது இன விகிதாசார பிரதிநிதித்துவம் 

பாதிக்கப்பட்டது. அங்மக 44 வீதமாக முஸ்லிம் மக்களும் 31 

வீதமாகத் தமிழ் மக்களும் 25 வீதமாகப் தபரும்பான்கமச் 

சிங்கள மக்களும் இருக்கின்றமபாது, 25 வீதமானவர்களுக்கு 5 

சகபகளும் 31 வீதமானவர்களுக்கு 3 சகபகளும் 44 

வீதமானவர்களுக்கு 3 சகபகளும் கிகடத்தன.  

அங்கு 11 DS Divisions இருக்கின்றன. அந்த DS Divisions 

களுக்கும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கும் நிதி ஒதுக்கப் 

படுகின்றமபாது இன விகிதாசாரத்திற்மகற்ப ஒதுக்கீடுகள் 

கிகடப்பதில்கல. இந்த விடயத்கத முன்னாள் அகமச்சர் 

கபசர் முஸ்தபா அவர்களிடமும் அன்று அவாின் அகமச்சின் 

தசயலாளராக இருந்த திரு. கமல் பத்மசிறி அவர்களிடமும்  

நாங்கள் தகாண்டுதசன்றமபாது, திருமகாணமகல நகர 

சகபகய மாநகர சகபயாகவும் கந்தளாய், மூதூர் ஆகிய 

பிரமதச சகபககள நகர சகபகளாகவும் தரமுயர்த்த மவண்டு 

தமன்றும் புல்மமாட்கட, மதாப்பூர், முள்ளிப்தபாத்தாகன, 

குடாக்ககர, கச்சக்தகாடித்தீவு, வானகல ஆகிய புதிய பிரமதச 

சகபகளும் உருவாக்கப்படுகின்ற அமதமநரத்தில், கட்கட 

பறிச்சான், சம்பூர் என்கின்ற பிரமதச சகபகளும் 

உருவாக்கப்பட மவண்டும் என்றும்  மகாாிக்கக 

முன்கவத்மதாம்.   

தற்மபாகதய உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண 

சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர் அவர்களும் மாகாண 

சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சரான 

எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் அவர்களும் நல்ல பண்புள்ளவர்கள். 

அவர்கள் எமது மகாாிக்கககய நிகறமவற்றித் தருவார்கள் 

என்று நாங்கள் நம்புகின்மறாம். இராஜாங்க அகமச்சருகடய 

மாவட்டத்தில் அவருக்கு உள்ளூராட்சிச் சகப சம்பந்தமாகப் 

பிரச்சிகன இருந்தாலும் எமது மகாாிக்கககய நிகறமவற்றித் 

தருவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்மறன். முக்கியமாக எமது 

பிரமதசத்தினுகடய 3 Divisions ககள, அதாவது, புல்மமாட்கட, 

மதாப்பூர், கச்சக்தகாடித்தீவு என்கின்ற 3 பிரமதச 

தசயலகங்ககளயும் புல்மமாட்கட, மதாப்பூர், கட்கட 

பறிச்சான், குடாக்ககர என்கின்ற புதிய பிரமதச சகபககளயும் 

உருவாக்கித் தருவதற்கு அகமச்சர்கள் இருவரும்  

பாடுபடுவார்கள் என்று நம்புகின்மறன். கடந்த வாரம் 

எங்களுகடய அகில இலங்கக மக்கள் காங்கிரஸின் தகலவர் 

ாிசாத் பதியுதீன் அவர்களும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசின் 

தகலவர் ரவுப் ஹகீம் அவர்களும்  மாவட்டப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் கலந்துதகாண்டு ஒரு விாிவான 

மபச்சுவார்த்கதகய நடத்தி இதற்கான முடிகவ எடுத்மதாம்.     

'மாநகர அபிவிருத்தி 2050' என்கின்ற அடிப்பகடயிமல 

சுமார் 30 வருட கால அபிவிருத்திகய மநாக்கமாகக் 

தகாண்டிருக்கின்ற இந்த மநரத்திமல, திருமகாணமகலயிமல 

கிண்ணியா Lagoon City அபிவிருத்திக்காக தக ரவ அகமச்சர் 

பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க அவர்கள் அவரது அகமச்சுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து பாாிய நிதிகய இம்முகற 

ஒதுக்கித்தர மவண்டும். நவீன நகராக்கற் திட்டத்தின் 

அடிப்பகடயிமல Lagoon City உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

ஆகமவ, எங்களுகடய மக்களின் 50 வருட கால பிரச்சிகனக்கு 

ஒரு தீர்வாக அதகன அபிவிருத்தி தசய்து தரமவண்டும் என்று 

மகட்டுக் தகாள்கின்மறன். அத்மதாடு, அகமச்சர்கள் இருவரும் 

திருமகாணமகல மாவட்டத்தினுகடய வளங்ககளக் 

கருத்திற்தகாண்டு மாண்புமிகு பிரதம மந்திாி அவர்களுகடய 

ஆமலாசகனகயயும் தபற்று குறித்த திட்டத்கத உள்வாங்கிச் 

தசயற்படுத்தித் தரமவண்டுதமன்று மகட்டு, விகடதபறு 

கின்மறன்.  நன்றி.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next Speaker is the Hon. Kaveendiran 

Kodeeswaran. You have ten minutes. 
 

 

[பி.ப. 2.08] 
 

ගු කීම්දදිර්ද වකෝඩී ප්වර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கவீந்திரன் மகாடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,  

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு ததாடர்பான இன்கறய குழுநிகல 

விவாதத்திமல மபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பத்கத வைங்கியகமக் 

காகத் தங்களுக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்மறன்.  

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சு என்பது இந்த நாட்டிமல 

மிகவும் முக்கியமான, மக்களின் சமத்துவத்கதப் மபணுகின்ற, 

மக்களின் உாிகமககளப் பாதுகாக்கின்ற, மக்களின் நிர்வாக 

நடவடிக்ககககளச் சமத்துவமாகப் மபணுகின்ற  ஓர் 

அகமச்சாக இருக்கின்றது. உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சின் 

மூலம் பல விடயங்கள் மக்களுக்குக் கிகடக்கப்தபற 

மவண்டும். மக்களுக்கு அநீதி இகைக்கப்படக்கூடாது. இந்த 

நாட்டிமல தமாத்தமாக 25 மாவட்டச் தசயலகங்களும் 332 

பிரமதச தசயலகங்களும் கிட்டத்தட்ட 14,021 GN Divisionகளும் 

இருக்கின்றன. இது Ministry of Internal and Home Affairs and 

Provincial Councils and Local Government இனாமல 

தவளியிடப்பட்ட தகவலாக இருக்கின்றது.  

இந்தத் தகவலின்படி, இலங்ககயில் இருக்கின்ற 332 

Divisional Secretaries' Divisionsகளில் Kalmunai North தமிழ் 

Divisionஉம் ஒரு பிரமதசச் தசயலகமாக இருக்கின்றது. இந்தப் 

பிரமதச தசயலகம் 1989இமல ஒரு AGA Divisionஆக 

2649 2650 



පදර්ලිශේ් ුවව 

உருவாக்கப்பட்டது. 1992-93களில் இலங்ககயில் 28 பிரமதச 

தசயலகங்ககளத் தரமுயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்கப்பட்டு, அதற்கான Cabinet Paper உம் சமர்ப்பிக்கப் 

பட்டது. இதில் 27 பிரமதச தசயலகங்களுக்கு அகனத்து 

அதிகாரங்களும் இற்கறவகர வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

ஆனால், இதிமல கல்முகன வடக்கு தமிழ்ப் பிரமதச 

தசயலகத்திற்குாிய அந்த அதிகாரங்கள் வைங்கப்படாமல் 

இருப்பது பாரதூரமான பிகையாகும், குற்றமாகும். ஒரு சமூக 

மக்களுக்குக் கிகடக்கமவண்டிய உாிகம மறுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது; நிராகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு மக்கள் 

ததாகுதியினர் - ஓர் இனம் தன்னுகடய நிர்வாகத்கத, நிதி 

அதிகாரத்கத, காணி அதிகாரத்கதப் பயன்படுத்தக்கூடாது 

என்பதற்காக குறித்த அதிகாரம் வைங்கப்படாமல் 

தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத ஒரு 

விடயமாக இருக்கின்றது. இந்தப் பிரமதச தசயலகம் 29 GN 

Divisions - கிராம மசவகர் பிாிவுககள உள்ளடக்கிய, பிரமதச 

தசயலாளகர உள்ளடக்கிய, 215 ஊைியர்ககளயும் கட்டட 

வசதிககளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு பிரமதச தசயலகமாகும். இந்த 

நாட்டிமல இருக்கின்ற 332 DS Divisionகளில் இதுவும் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், அதற்கு நிதி அதிகாரம் 

மறுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. இது எந்த வககயிமல நியாயம்? 

ஒரு மக்கள் ததாகுதியினர் அந்த உாிகமகயப் 

தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடாது என்ற வககயில் இந்த நல்லாட்சி 

அரசாங்கம் அகதத் தடுப்பது நியாயமா?  

இந்த நாட்டிமல எத்தகனமயா பிரச்சிகனகள் ஏற்பட்டன. 

அண்கமயிலும்கூட, இந்த நாட்டின் அரசியலில் குைப்பகரமான 

சூழ்நிகல ஏற்பட்டது. அதற்கு நீதிமன்றத்தினூடாகத் தீர்வு 

கிகடக்கப்தபற்றது. இந்த நல்லாட்சி காலத்திமல கல்முகன 

வடக்கு தமிழ்ப் பிரமதச தசயலகத்துக்கு உாிகம மறுக்கப்பட்டு 

இருக்கின்றது; மக்களின் நிர்வாகத்கதக்கூட ஒழுங்காகச் 

தசய்யமுடியாமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது; நீதி மறுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது; நிர்வாகம் மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத ஒன்றாக இருக்கின்றது. இதகன 

நான் ஒரு மனித உாிகம மீறலாகமவ பார்க்கின்மறன்; இதகன 

நான் ஓர் இனத்துக்கு இகைக்கப்படுகின்ற அநீதியாகமவ 

பார்க்கின்மறன்; இதகன நான் ஓர் இனத்கத அடக்கி 

ஒடுக்குகின்ற ஒரு தசயற்பாடாகமவ பார்க்கின்மறன். 30 வருட 

காலமாக இந்த மக்கள் அவலத்திமல இருக்கின்றார்கள். இந்த 

நாட்டுக்மக சட்டம் இயற்றுகின்ற இந்த உயாிய சகப 

அவர்களின் மகாாிக்ககக்கான சாியான பதிகல வைங்க 

மவண்டும். இல்லாவிட்டால், இந்த உயாிய சகபயிகன 

உண்கமயிமலமய உாிகமகய மறுக்கின்ற ஒரு 

சகபயாகத்தான் நான் பார்ப்மபன். இந்தப் பிரமதச 

தசயலகத்திற்கான அதிகாரத்கதக்கூடத் தரமுடியாத இந்த 

அரசு எப்படித் தமக்கான அரசியல் தீர்கவத் தரப்மபாகின்றது 

என்று எங்களுகடய தமிழ் மக்கள் மகட்கின்றார்கள். அவர்கள் 

மகட்பதிமல நியாயமிருக்கின்றது. அந்த மக்கள் உண்கமகயப் 

மபசுகின்றார்கள். அந்த மக்களின் உாிகம மறுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. இது யாராலும் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத 

ஒன்றாக இருக்கின்றது. அந்த மக்களுக்கான உாிகமகய 

இந்தச் சகப வைங்கமவண்டும். இங்கிருக்கின்ற பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் எல்மலாரும் அந்தப் பிரமதசச் தசயலகத்தின் 

உாிகமகயக் தகாடுப்பதற்காகப் பாடுபட மவண்டும். நான் 

225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ககளச் தசால்லவில்கல; 224 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அந்தப் பிரமதச தசயலகத்கதத் 

தரமுயர்த்துவதற்காக நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும்; குரல் 

தகாடுக்க மவண்டும்; உாிகமக்கான, நியாயத்திற்கான, 

நீதிக்கான ஒரு குரலாக இந்தப் பாராளுமன்றம் ஒலிக்க 

மவண்டும்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, அந்த 

மக்களின் அவலத்கத, அவர்களின் கண்ணீகரத் துகடக்க 

மவண்டும். அவர்களுக்கு நியாயம் வைங்க மவண்டும். நாங்கள் 

30 வருட காலமாக இந்தப் பிரச்சிகனகயத் தீர்க்குமாறு 

மகட்டு வருகின்மறாம். இதகனக் கருத்திற்தகாண்டு இதற்கான 

தீர்வுககள இந்தச் சகப வைங்க மவண்டுதமன்று தயவாகக் 

மகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். இந்தப் பிரமதச தசயலகம் 

ததாடர்பான ஏகனய விடயங்களும் இருக்கின்றன. அந்த 

விடயங்ககளயும் கருத்திற்தகாண்டு இந்த கல்முகன வடக்குப் 

பிரமதசச் தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்துவதற்கான நடவடிக் 

கககய மமற்தகாள்ள மவண்டும். அந்தப் பிரமதச 

தசயலகமானது தரமுயர்த்தப்பட்டு, அந்த மக்களுக்கான 

அகனத்து உாிகமககளயும் நிதிகயயும் நீதிகயயும் வைங்கி 

அவர்களுகடய அபிலாகஷககளப் பூர்த்தி தசய்யுமாறு இந்த 

உயாிய சகபயிமல மகட்டு, விகடதபறுகின்மறன். நன்றி. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු අශ ෝ්ව අශබ්සිංත රදජය ඇටතිුවටද. 

 
 

[අ.භ්ද. 2.16] 
 

ගු අවශ්ෝ්ව අවේසසහස මහසතා (ප්රවාහසන හසා සවිල් ගුව්ද 

ව ේ්වා රාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க - மபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் மசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சர்)  

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

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ශේ් , අභ්ය් තර තද සාවව ශශ  ටටුතුව සාත 

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ශේ්  වනම ශීර්ෂ පිිගබ ව 

සාදටච්ඡද ටර  ටදරට සාභ්ද අවසාවථද ශේදී ටට්  අ තසාව කීපම්ව 

ප්රටද  ිරීමටට අවසාවථදව නනබීට පිිගබ ව  සා් ශතෝෂ ව වද. 

විශ  ෂශම් ට ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම 

ුවිග්  අශප් ප්රවදත  අටදතයදං ශේ වනඩ කීපම්ව ආවරණම ව  

නිසාද, ඒ පිිගබ ව සාත පාද්  සාභ්ද විෂමම පිිගබ ව ටථද ටර්   

ටද බනදශපොශරෝ ුව ව වද.  

විශ  ෂශම් ට ශටට අටදතයදං  ම අශප් ප්රවදත  

අටදතයදං ම්  සාට  ඒටදබශධව මේ මේ වයදපෘති ක්රිමද් ටට 

ටර වද. ශේ ටදසාශේ 31 වනනි  ද -තව  වසාව ශ ටිර් - අතිැරු 

ජ දධිපතිුවටදශේ සාත අග්රදටදතයුවටදශේ ප්රධද ් වශම්  

ශටොට්ටදව - ටදවේඹුර බහුවිධ ප්රවදත  ටධයසාවථද ම විවෘත 

ටර්   බනද ශපොශරෝ ුව ව වද. ඒ සා තද ශටට අටදතයදං ම 

තරතද රුපිමල් බිලිම  ශ ටට මු න්ව වනම ටරනද තිශබ වද. ඒ 

ුවිග්  අශප් ප්රවදත  ්වශෂ ්රම ුවා වි දන ශව සා්ව සිදු ශවතනයි 

අප බනදශපොශරෝ ුව ව වද. ඒ සාවථද ශේ සිට  ්වෂිණ අධිශේී  

ටදර්ැම  ්වවද සාත ඒ ප්රශශ ම ුවා සුශඛෝපශභ්ෝගි බසාව රථ 

ශසා වම්ව ජදතිට ැට දැට  ශටොිවෂ්  සාභ්දව මටශ්  ආරේභ් 

ටර්   අශප් ප්රවදත  අටදතයදං ම ඉදිරිශේදී මේිරසි වනඩ 

පිිගශවා්ව සාටසාව ටර්   බනදශපොශරෝ ුව ව වද. 

අතිැරු ජ දධිපතිුවටදශේ සාංටල්පම්ව ව  "සාතසාර" 

වයදපෘතිම අශප් අටදතයදං ශේ් , ශටට අටදතයදං ශේ්  

සාේබ් ධීටරණශම්  සිදු ශවිව්  පවති වද. ඒ සා තද නිමමු 

වයදපෘතිම්ව ටධයට පාදශ්  අපි සිදු ටාද. ටධයට පාදශත්  

නබපු අ්  නකීේ සාත බසාව දිමර පාදත ුවා ක්රිමද් ටට ව  

"සාතසාර" නිමමු වයදපෘතිම තද න්වව අපි බසාව සා තද ටදඩ් ප්  

ක්රටම්ව තඳු් වද දීශේ වයදපෘතිම්ව ආරේභ් ටර්   

2651 2652 

[ැරු  ටීම් දිර්  ශටෝඩීසාවවර්   ටතතද] 
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බනදශපොශරෝ ුව ව වද. ශේ ුවිග්   බනදශපොශරෝ ුව ව් ශ්  

සාෑට බසාව රථමටට ැට්  ටර  පුශැනම් ට ශපර ශැවුේ ටදඩ් 

පත්ව තඳු් වද දීනද, ඒ ටදඩ්පත ුවිග්  බසාව රථශේ ැට්  ිරීමටට 

 අවසාවථදව සානසාද දීටයි. ටඟී් ශේ අව යතද අනුව  බසාව රථවන  

ප්ර ව  ැණ දව්ව ඇති ශවනද තිශබ වද. ඉතද ශේැශම්  ැට්  

ිරීමට, ඉතද වි දන ටී ්  ප්රටදණම්ව රැශැ  ධදව ම ිරීමේ වනනි 

ප්ර ව  ශේ "සාතසාර" වයදපෘතිම ක්රිමද් ටට ිරීමට ුවිග්  අඩු ශවයි 

ිරමනද අපි ිමත වද. ැට්  ටර  ිරශනෝමීය ටර් ප්රටදණමට තටයි 

අපි ඒ බසාව රථවනට මු ල් නබද ශ ්   බනදශපොශරෝ ුව ව් ශ් . 

අශප් අටදතයදං ම, ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  

අටදතයදං ම සාට  කීප විට්ව ඒ සාේබ් ධශම්  මූලිට සාදටච්ඡද 

පව් වනද තිශබ වද. ඒ ටටුතුව ඉදිරිමට ටරශැ  ම්   අපි 

බනදශපොශරෝ ුව ව වද.  

විශ  ෂශම් ට අරුව්වටදදෙ ටසාා අංැණම සා තද රුපිමල් 

බිලිම  19ට මු න්ව ශව්  ටරනද  න්  ඒ ටටුතුව  අවසා්  

ශවිව්  ම වද. ඒ පිිගබ ව අශප් අටදතයුවටදට සාවුවතිම පු  

ටර්   ඕ ෑ.  

රුපිමල් බිලිම  342ට අති නවන් ත මු න්ව වනම ටරනද තටයි   

සානතනල්දෙ දුේරිම වයදපෘතිම - LRT -  ආරේභ් ටර්   ම් ශ් . 

ශේ අටදතයදං මට ශව්  ටරනද තිශබ් ශ්  රුපිමල් බිලිම  

50යි. ශේ රුපිමල් බිලිම  50් , රුපිමල් බිලිම  49්වට ප්රදේධ  

මු ල්. පු රදවර්ත  විම ේ සා තද රුපිමල් බිලිම මයි ශව්  

ශවනද තිශබ් ශ් . ශටශසා  වුණ් , විශශ  ණම තද ආධදර ටත 

වි දන වයදපෘති රදශිම්ව ශේ අටදතයදං ම මටශ්   ටර්   

බනදශපොශරෝ ුව ව වද. විශ  ෂශම් ට වරදම  ැර සාංවර්ධ  

වයදපෘතිම මටශ්  ශැොඩ ිරීමේ සාත  ඉදිිරීමේ සා තද ඇශටරිටදනු 

ශඩොනර් බිලිම  2ටට ආසා්   මු න්ව වනම ව වද.  ශේ සානතනල්දෙ 

දුේරිම වයදපෘතිම, රුපිමල් බිලිම  342්ව -රුපිමල් ශටෝයට 

34,200ටට වනඩි මු න්ව- වනම ටරනද ටර  වයදපෘතිම්ව. ශේ 

වයදපෘති සිමල්නට නිට වුණදට පසුව ශේ රශට් ප්රවදත ම 

සාේබ් ධශම්  වි දන සාටදජීමම ශව සා්ව  ඇති ශවයි ිරමනද අප 

බනදශපොශරෝ ුව ව වද.  

පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටදට ටට ශේ අවසාවථදශේදී 

විශ  ෂශම් ට සාවුවතිව් ත ව වද. නුවටද ශේ වනඩසාටත  ඔසාවශසා  

 ැර සාංවර්ධ ම ිරීමට සා තද වේරුණෑැන  ැරම ශතෝරද ැනීමට 

පිිගබ ව.  

බසාව දිමර සාංවර්ධ ම සාත ටතද ැර සාංවර්ධ ම ුවිග්  

 දැරිට සාංවර්ධ  ටටුතුව සිදු ටර්  ්  අපි බනදශපොශරෝ ුව 

ව වද. පසුගිම දි ට රුපිමල් ිවලිම  190්ව වදශේ මු න්ව විම ේ 

ටරනද වේරුණෑැන වනව රවුට සාංවර්ධ ම  ටාද. ටට ශේ 

අවසාවථදශේදී නුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර්   ටනටතියි,  ශටවනනි 

වයදපෘති ටාදට පසාවශසා  නිම පසු විපරේ ිරීමට සා තද මේිරසි වනඩ 

පිිගශවා්ව සාටසාව ටර්   ඕ ෑම ිරමනද. පාද්  පදන  

ආමත වලි්  ඒ ටටුතුව නිසි ක්රටමට ශව් ශ්   නති වුණදට ඒ 

සාටසාවත වනඩ පිිගශවාට මේිරසි ටඩද වනටීටටට න්ව ව වද. 

නවනනි ත් ් වම්ව  වේරුණෑැන වනව රවුට සාංවර්ධ ම ිරීමශේ 

වයදපෘතිම ුවා ටට   නටනද තිශබ වද. නට නිසාද ටට නුවටදශැ්  

ඉල්නද සියට වද, වනඩ නිට ටා වයදපෘති  නවත පව් වදශැ  මශදි 

නට වයදපෘතිම  නිමට සාවවරූපශම් ට ඉදිරිමට ශැ  මෑට සා තද 

මේ ිරසි ක්රටශේ ම්ව ත ්   ිරමනද.  න්  ශටොට්ටදව - ටදවේඹුර 

බහුවිධ ප්රවදත  ටධයසාවථද ශේ නවනනි වනඩ පිිගශවා්ව තිශබ වද 

ිරමනද ටට  න ැ්   නනබුණද. ඒ විධිමට සාෑට වයදපෘතිමටටට 

පසුවිපරේ ත් ් වම්ව සාටසාව ශටරුශවෝ , ශේවද ඒ විධිමටට 

තිශමයි ිරමනද ටට ිමත වද. ටට ඒට චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටදට විශ  ෂශම් ට ටත්ව ටර්   ඕ ෑ.   ැර සාංවර්ධ  

වයදපෘතිශේ දී වේරුණෑැන  ැරම ශතෝරද ශැ , ඒ වනව රවුට 

සාංවර්ධ ම ිරීමට පිිගබ ව නුවටදට ටට විශ  ෂශම් ට 

සාවුවතිව් ත ව්   ඕ ෑ. නුවටදශේ වනඩසාටත් වනට ප්රවදත  

අටදතයදං ම විධිමට අපි අශප් සාේපූර්ණ සාතශමෝැම නබද ශ  වද.  

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම ැ් තදට 

සාදටද යශම්  ඉපදුණු  ද සිට ටනශර  ුවරුට ඒ අටදතයදං ම අපට 

සාේබ් ධ ව වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු රදජය ඇටතිුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ට්ව 

තිශබ වද. 

 

ගු අවශ්ෝ්ව අවේසසහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

නංටදශේ ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 332්ව තිශබ වද, ග්රදට 

ශසා වද වසාේ 14,020්ව තිශබ වද, ප්රදශශශීම සාභ්ද සාත  ැර සාභ්ද 

341්ව තිශබ වද. ටට ිමත් ශ්  අටදතයදං ම්ව ශනසා වනඩිට 

මු න්ව ශව්  ටර තිශබ් ශ්  ශේ අටදතයදං මට. න ේ, රුපිමල් 

බිලිම  292්ව පටණ. වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටද ිරම් ශ්  

ශතො   ්වෂ ඇටතිවරශම්ව. ඒ වදශේට ශේ අටදතයදං ශේ රදජය 

ඇටතිුවටද ව  ශේ.සී. අනවුවවන ඇටතිුවටද්  ශතො   ්වෂ 

ඇටතිවරශම්ව. වේරුණෑැන දිසාවත්රි්වටශේ ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටොට්සදසා 30්ව තිශබ වද. ශේ ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 

30ට ශේ නිනධදරි්  සිමදෙශ  දට ආවද. අශප් දිසාවත්රි්වටශේ 

1,600,000ට වනඩි ජ තදව්ව ඉ්  වද. 427,000ටට වඩද පවුල් 

ප්රටදණම්ව ඉ්  වද. ඔවු් ශේ ප්ර ව  විසා ්   ඒ නින ශටශතවර 

ඉටු ිරීමට පිිගබ ව ඒ ඇටතිවරමදට, රදජය ඇටතිවරමදට සාත  

නිනධදරි් ට ටශේ විශ  ෂ සාවුවතිම පු  ටර වද. ඒ වදශේට 

නංටදශේ තිශබ  ග්රදට ශසා වද වසාේ 14,020 සා තද "නින ශසාවණ" 

ඉදි ිරීමශේ වයදපෘතිම  න්  ආරේභ් ටර තිශබ වද. ටට 

ඇටතිවරමදශැ්  ඉල්නද සියට වද, ශේ ටටුත් ත මේ ිරසි 

ක්රටශේ මටට අනුව ටර ශැ  ම්   ිරමනද. ශේ ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ශටොට්සදසාමට සියට  සිමදෙට ග්රදට නිනධදරි්  සා තද අඩුට 

තරිව්  නට වසාරටට "නින ශසාවණ" වයදපෘතිම මටශ්  නිවදසා  

10්වව්  තනදුශවෝ , වසාර්ව ුවා  නට නින ශසාවණ  නිවදසා 

3,320්ව ත ්   පුළුව් . ඒ අනුව, වසාර ශ ට ුව ිර්  නංටදශේ 

තිශබ  ග්රදට ශසා වද වසාේ 14,020ිමට නට "නින ශසාවණ" ඉදිිරීමේ   

අවසා්  ටර්   පුළුව්  ව වද.  මේ ිරසි ක්රටශේ ම්ව මටශ්  

ශේ සා තද රුපිමල් න්වෂ 30ට මු න්ව නබද දු් ශ ෝ , ඒ නින 

ශසාවණ්ව ත ද ශ ්   පුළුව් . ඒ නින ශසාවණ සාෑදීට අතයව ය 

ටරුණ්ව. ඒ ටටුත් ත සාේබ් ධශම්  ටට ඇටතිුවටදට 

සාවුවතිව් ත ව වද. පසුගිම වසාශර් නංටදශේ සාෑට ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ශටොට්සදසාමටට ග්රදටශසා වද වසාේවන ඒට සිදුවුණද. ශේවද 

මේ ක්රටශේ ම්ව අනුව ශව්   ඕ ෑ. අඩුට තරිව්  ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ශටොට්සදසා 5්ව ශතෝ 10්ව ැ් ශතෝ  ශේ නින ශසාවණ 

ටදර්මදන ුව්  තසාව ැණ ්ව විතර තනශශවි. ශේ සා තද මේ ිරසි 

වයදපෘතිම්ව; වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව ටර්   ිරමනද 

විශ  ෂශම් ට ටට ඉල්නද සියට වද. නට ග්රදට ශසා වද වසාටට නින 

ශසාවණ 10්ව තනදුශවෝ  ඒ සා තද වනම ව් ශ්  රුපිමල් බිලිම  

42්ව -රුපිමල් ශටෝයට 4,200්ව- පටණයි. ශේට තරිමට ශබ ද ත ද 

ැ් ශතෝ  ශේ වනඩ පිිගශවා ක්රිමද් ටට ටර්   පුළුව්  ශවයි 

ිරමනද ටට ිමත වද.  

අ  දි  විවද මට ැ් ශ්  දීර්ඝව ටථද ටර්   ඕ ෑ 

අටදතයදං  ශ ට්ව. විශ  ෂශම් ට පදසලී චේපිට රණවට 

අටදතයුවටදශේ අටදතයදං ම ැන   වසා්ව වුණ්  ටථද ටර්   

ශශවල් තිශබ වද. නට නිසාද ශේ අටදතයදං ම ැන  ටථද ටරශදි 

2653 2654 



පදර්ලිශේ් ුවව 

වි දඩි 7ිර්  ශටො වද ටථද ටර්    ිරමනද ිමශත වද. 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ශටශසා  වුව්  ටට අවසාවථදව නබද 

දීට පිිගබ ව සාවුවතිව් ත ව වද. ටට පදසලී චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටදට් , වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටදට් , ඒ වදශේට රදජය 

ඇටතිුවටද ව  ශේ.සී. අනවුවවන ඇටතිුවටදට් , සාතශමෝැම 

 න්වවූ සිමදෙට නිනධදරි් ට්  සාවුවතිව් ත ශවිව්  ටශේ ටථදව 

අවසා්  ටර වද.   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ා ට, ැරු ශ තද්  ශසා ටසිංත ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 

7්ව තිශබ වද. 
 
 

[අ.භ්ද.2.24] 
 

ගු වශ්හසා්ද ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, විශ  ෂශම් ට ටතද ැර තද 

බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම සාේබ් ධශම්  ටට පනතනදිලි 

ටර ැනීමේ ිරිමපම්ව ටරැ්   තිශබ වද. ටට වි වවදසා ටර වද, 

ටශේ ටථදශව්  පසාවශසා  ඇටතිුවටදශේ පිිගුවරු ටථදව ුවාදී 

ඇටතිුවටද ඒ ැන  අවධද ම ශමොමු ටර පිිගුවර්ව නබද ශ යි 

ිරමනද.  

විශ  ෂශම් ට අපට   න ැ්  ට නනබී තිශබ වද, 2018 

වර්ෂශේ් , ඒ වදශේට 2019 වර්ෂම ුවා්  ශවෝටර්සාව නේ 

ශතෝටනමට විවිධ ටණ්ඩදමේ ශැ් වද රද්රී ශභ්ෝජ  සාංග්රතම්  

පව් වද තිශබ වද ිරමනද. අපට  න ැ්   ඕ ෑ, නශසා  ටරනද 

තිශබ වද , ඒ ශටොටට , ඒ බින ශටොපටණ , ඒ වදශේට ඒ පිමීමේ 

ටර තිශබ් ශ්  ටවු , නශතට  න්  ේ ඒ පිමීමේ ටර්   අ තසාව 

ටර් ශ්  ටවු  ිරමනද. ඒ වදශේට තටයි, ශවෝටර්සාව නේ 

ශතෝටනමට අදෙශත්  ටදටර ඉදි ිරීමට සා තද රුපිමල් ශටෝයට 

110ට මු න්ව ශව් ටර තිශබ වද  ිරමනද්  ටට  න ැ්   

ටනටනතියි. ඒ වදශේට අපට  න ැ්   නනබී තිශබ  ශතොරුවරු 

අනුව රජශේ ප්රසාේපද   ක්රිමදවලිමට -ශට් ඩර් පයටපදයටමට - 

පරිබදිමරව තටයි ඒ ඉදිිරීමට ටර්   ම් ශ් . නශසා  ටර්   

ඇටතිුවටදශේ අ තසා්ව තිශබ වද , නශතට  න්  ේ ශේ සා තද 

ශට් ඩර් පයටපදයටම අනුැට ම ටර තිශබ වද , ශේ ව ශටොට ඒ 

සාේබ් ධශම්  ඇති ත් ් වම පිිගබ ව්  ඇටතිුවටද පනතනදිලි 

ිරීමට්ව ටරයි ිරමනද ටට බනදශපොශරෝ ුව ව වද. ඒ වදශේට ශේ 

ආටදරමටට ''විසුේපදම'' සාේබ් ධශමනු්  ටට ිරම්   

තිශබ වද. විසුේපදම ශමෝජිත බුයට්ව ශතෝටනම සා තද ටදට  

ශටෝ ්රද් ුවව නබද දී තිශබ් ශ් , ඒ වදශේට ඒශ්වදී්  

ප්රසාේපද   ක්රිමදවලිම අනුැට ම ටර්   අටදතයදං ම 

බනදශපොශරෝ ුව ව වද , නශතට  න්  ේ ශව  ක්රටම්ව 

බනදශපොශරෝ ුව ව වද  ිරම  ටදරණදව සාේබ් ධශමනු්  

ඇටතිුවටද පනතනදිලි ටරයි ිරමනද ටට බනදශපොශරෝ ුව ව වද. 

ඒ විතර්ව ශ ොශවයි.  අපට ආරංචි විධිමට  ශේ අවුරුශශශ, 

න ේ 2019  අශප්ර ල් ටදසාශේ 07 වනනි ද ශතෝ ඊට ආසා්   දි මට 

අරලිමැත ට් දිරශේ දී ශශ පදන  සාේට් ්රණම්ව පව් ව්   

සාංවිධද ම ටර තිශබ වද. ඒ සා තද සිමදෙට ආතදරපද  සානපීමේ 

ටර්   භ්දර දීනද තිශබ් ශ්  ශවෝටර්සාව නේ ශතෝටනමටයි. ශේ 

ආටදරමට ශවෝටර්සාව නේ ශතෝටනම භ්දවිත ටර වද  ේ, ඒ ආතදර 

පද  සානපීමට ටර වද  ේ ඒ සා තද ම  විම ේ  ර් ශ්  ටවු ,  ඒ 

සාේබ් ධශම්  තිශබ  වනඩ පිිගශවා ශටොට්ව  ිරම  නට ැන  

ැරු චේපිට රණවට ඇටතිුවටද පනතනදිලි ටරදවි ිරමනද අපි 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ශටොට , ශේ ටතද ැර අටදතයදං ම, 

 දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම  අ  ටර  වනඩ පිිගශවා,  ටිම්   

රදජප්වෂ ආණ්ඩුව ටදනශේ ටරපු වනඩ පිිගශවා්  න්වට ජ තදව 

සා් සා්   ම ටර වද. ිමටපු ආර්වෂට ශල්ටේ ශැෝසදභ්ම 

රදජප්වෂ ටනතිුවටද ශටොාඹ  ැරම ඇුවළු ශේ රශට් සිමදෙට 

 ැර සාංවර්ධ ම ිරීමට,  වේණු ටසාා බනතනර ිරීමට,  ැර ආශ්රිත 

ජ තදව වි මදනුූලනව තනසිරීමට ආදී ටදරණද සාේබ් ධශම්   

අවධද ම ශමොමු ටරනද,  අශප් රට ක්රට ක්රටශම්  දිුතණු ටරිව්  

පනවනති අවධිමට තටයි වර්තටද  ආණ්ඩුව ශේ බනම නබද 

ැ් ශ් . වර්තටද  ආණ්ඩුව සාේබ් ධශම්  විශ  ෂශම් ට 

 දැරිට ජ තදව ුවා බරපතා ටනිරීමට්ව තිශබ වද,  දැරිට 

සාංවර්ධ  අධිටදරිම තරතද් ,  ටතද ැර   අටදතයදං ම තරතද්  

ශටශර  වනඩ ශටොටසා ප්රටදණව්   ිරම  ටදරණදව 

සාේබ් ධශම් . 

අ  චේපිට රණවට ඇටතිුවටද ගිිමල්නද නිවදසා ශමෝජ ද ක්රට 

විවෘත ටර වද. තනබනයි, ඒ වදසා දව ඔබුවටදට නනබුශණ්, ඔබුවටද 

ටිම්   රදජප්වෂ ආණ්ඩුශේ ඇටතිවරමවේ විධිමට ටටුතුව ටා 

අවධිශේ, ිමටපු ආර්වෂට ශල්ටේුවටදශේ ට  ශප් ීමට මටශ්    

ටතල් නිවදසා ඉදි ිරීමට නිසාද  ිරම  නට්  අපි ශැෞරවශම්  

ඔබුවටදට ටත්ව ටර ශ ්   ටනටනතියි. ඔබුවටද්  ශපෞශැලිට 

 යදම ප්රම්ව ුවා ටටුතුව ටර වද. න්වසා්  ජදතිට ප්වෂශේ 

තව්  ටණ්ඩදමේ ශපෞශැලිට  යදම ප්රම්  ුවා ටටුතුව 

ටර වද. අ  ආණ්ඩුව නිශමෝජ ම ටර  ටණ්ඩදමේ ිරිමපම්ව 

ඉදිරි ජ දධිපතිවරණම සා තද ටතජ  බදු මු ල්, ටතජ තදවශැ්  

ඒටරදශි ටර  ධ ම ශේ ශපෞශැලිට  යදම ප්රම අරමුණු 

ටරශැ  භ්දවිත ටර වද. නශසා  ිරීමට ශටොයි තරේ දුරට 

සා දචදරද් ටට  ිරම  ටදරණදව අපි ශේ ැරු සාභ්දශව්  

විටසා වද.   

ඊා ට, Port City නට ැන ්  ටට ටත්ව ටර්  ට ඕ ෑ. 

Port City වයදපෘතිම තමු්  ද් ශසා නද  නඩි ශ ෝෂ  ර්  මට න්ව 

ටාද විතර්ව ශ ොශවයි, ඔබුවට් නදට බනමට න්   තිබුණු 

වුවට දව නිසාද  විශ  ෂශම් ට ශේ රශට් ටධයට පද් තිටම්  ුවා 

ටතම්ව ඇති ටාද, ශේ Port City වයදපෘතිම තරතද බරපතා, 

 නවන් ත දූෂණම්ව සිදු ශව වද, ඒ දූෂණම  නවන් ීමට සා තද 

ඔබුවට් නද පනිවක  වතදට Port City  වයදපෘතිම  ව් ව්   

ටටුතුව ටර වද ිරමනද. තනබනයි,  චේපිට රණවට ඇටතිවරමද 

විෂමභ්දර ඇටතිවරමද තනයටමට් , රනිල් වික්රටසිංත ටනතිුවටද ශේ 

රශට් අැටනතිවරමද තනයටමට් ,  ටිම්   රදජප්වෂ ආණ්ඩුව විසි්  

ආරේභ් ටරපු ශේ Port City වයදපෘතිම ශේ රශට් ආර්ක ට 

ටර්ටසාවථද ම්ව තනයටමට, අ දැතමට ඇති ටරපු වයදපෘතිම්ව 

තනයටමට තඳු ද ැනීමට සාේබ් ධශමනු් , ඒ ැන  ප්ර ංසාද් ටට 

මුඛශම්  ටථද ිරීමට සාේබ් ධශමනු්  අපි සාුවටු ශව වද 

2015 ශේ ආණ්ඩුව බනමට ආවදට පසාවශසා  Port City 

වයදපෘතිම තදවටදලිටව  තර ටා බව අපි  ්  වද. ඒ  තර 

ිරීමට ුවා චී  රජශම්  ශේ ආණ්ඩුවට  නඩි බනපෑට්ව ආවද.  
 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 
 

 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ැරු ඩී.ීම. චද ට 

ට් ්රීුවටදශේ ටදනශම්  ටට වි දඩි 03ට ටදනම්ව නබද ශ ්  .  

2655 2656 

[ැරු අශ ෝ්ව අශබ්සිංත  ටතතද] 



2019 ටදර්ුව 28 

ඒ විධිමට ශේ ආණ්ඩුවට බනපෑට්ව ආවදට අවුරුදු 

නටතටදරට, ශ ටට ටදනම්ව ශේ වයදපෘතිම  ව් වද, ඒ   තර 

ටර තිබූ ටදනම ුවාදී ඒ ශටෝ ්රද්  ටර  සාටදැේ සාට  ශේ 

ආණ්ඩුව නිශමෝජ ම ටර  ප්රධද  ටණ්ඩදමේවන නිශමෝජිතශමෝ 

ගිිමල්නද ශව ්  ැනු ශ නු ැන  සාදටච්ඡද ටාද. සාටතර ැනු 

ශ නුවනට නට  ශව්   බනරි නිසාද ශේ Port City වයදපෘතිම 

 නවත ආරේභ් ිරීමට ප්රටද  ටාද. ඒ ශටශසා  ශවත් ,  අපට නනබී 

තිශබ  ශතොරුවරු අනුව, ආණ්ඩුව විශේච ද් ටට මුඛශම්  ටථද 

ටරපු Port City වයදපෘතිම  නවත ආරේභ් ටරනද ඉදිරිමට ශැ  

ම්   ටටුතුව ටර තිශබ වද. ඒ වදශේට අර  තර ටර තිබූ 

ටදනම ුවා සිදු වුණු පදඩුව සා තද සිමමට 33ට අටතර භූිව 

ප්රටදණම්ව නබද දීනද තිශබ වදයි ිරම  ටදරණදව අපි පසුගිම 

 වසාවවන ටදධය ුවිග්   න්වටද.  ඒ විතර්ව ශ ොශවයි. රජම ශේ 

සාේබ් ධශම්  ඉතදට නිතඬ ප්රතිප් තිම්ව අනුැට ම ටාද. ශේ 

ආණ්ඩුව දිගි්  දිැටට අනුැට ම ටශා ,  වනරැශ  ටරනද නිතඬව 

සිටීශේ ප්රතිප් තිමයි.  

 ඒ නිසාද, ටිම්   රදජප්වෂ රජම වයදපෘති ආරේභ් ටශා ,   ට 

ැණ ්ව ඉදිරිමට ටල්ප ද ටරනදයි. ශේ ආණ්ඩුශේ තිශබ  

ිමුවව්වටදර ක්රිමද පිිගශවත නිසාද, පිගැනීමශේ ක්රිමද පිිගශවත නිසාද 

අ  ශේ ශශවල් සිශධ ශවනද තිශබ වද. ඔවු්  නට ටණ්ඩදමටිර්  

පිගැ්   ගිිම්  සාටසාවත රශට් ට පිගැ් තදම ිරමද අපි වි වවදසා 

ටර වද. ශේ රශට් ආර්ක ටම ටඩද වනටී ටට බනපෑ නට ප්රබන 

සාදධටම්ව තටයි, පසුගිම ආණ්ඩුව විසි්  ආරේභ් ටා සාංවර්ධ  

වයදපෘති ඉදිරිමට ශැ  මෑටට වර්තටද  ආණ්ඩුවට ශ ොතනිර ීමට. 

2017 වර්ෂශේ ආර්ක ට වර්ධ  ශේැම සිමමට 3යි. 2018 වර්ෂශේ 

ආර්ක ට වර්ධ  ශේැම සිමමට 3.1යි.  2019 අවුරුශශශ 

පුශරෝටථ ම ටර තිශබ  ආර්ක ට වර්ධ  ශේැම සිමමට 2.9යි. 

ඔබුවට් නදට ඊට වඩද ආර්ක ට වර්ධ  ශේැම්ව නබද ැ්   

බනතන. ශටොට , ශේ ආණ්ඩුව ිරසිදු වනඩ පිිගශවා්ව  නතිව බනම 

අතට ැ් තද විතර්ව ශ ොශවයි, ඒ බනම ිමුවව්වටදර ආටදරමට, 

රටට තදනි දමට ආටදරමට ඉදිරිමට ශැ  ම්   ටටුතුව ටාද. 

අපි ටුව ටා ටදරණද සාේබ් ධශම්  පදසලී චේපිට ඇටතිුවටද 

පිිගුවරු නබද ශ යි ිරමද අපි වි වවදසා ටර වද.  

ටට තව ටදරණදව්ව ටත්ව ටර්   ඕ ෑ. ැරු ඇටතිුවටනි, 

විශ  ෂශම් ට ඔබුවටදශේ විෂම පථම මටශ්  තිශබ  ආමත , 

සාටතර reservation ඉඩේ බනත් ටදරශම්  අ් ප්  ටර ැ් තද. 

Reservation ඉඩේ බනත් ටදරශම්  අ් ප්  ටරශැ , 

ශැොඩ නඟිලි ඉදිටාද. අනුරදධපුරශේ වේේබිච්ච් වේනට ඒ 

ආටදරශේ නට්ව.  අවදසා දවටට වදශේ, අනුරදධපුරමට ඉතිරි ීම 

තිශබ  ඉතද සීිවත ිමසාව බිේ, reservations තනයටමට තිශබ  ිමසාව 

බිේ  විෂමම භ්දර අටදතයදං ම විසි්  පවරද ශැ  ඉදිිරීමේ ටටුතුව 

ටර වද. නතශටොට ඉදිරිශේදී ඇති ව  ැංවුවර්ව පදන ම 

ටර් ශ් ශටොශතොට ? ඉදිරි ටදනශේදී සාවවදභ්දවිට පවදුර්ව 

ආශවෝ  පදන ම ටර් ශ්  ශටොශතොට ? ඒ ඉදිිරීමේ ටාදට, ඒ 

ඉදිිරීමේ ශටො  ආටදරමට  භ්දවිත ටර් ශ් ? අ  ඒවද වි ද  

ශවිව්  පවති වද. ආණ්ඩුව ඇවි්  අවුරුදු තතරයි. ශැොඩ නඟිලි 

ඉදිටාද. තට්  ටනටති ශටෝ ්රද් ටරුව්  ශපෝෂණම ිරීමටට 

ටටුතුව ටාද. ශට් ඩර් පයටපදයටශම්  පරිබදිමරව තට්  ටනටති 

අමට ඒ ශටෝ ්රද්  නබද දු්  ද; ඉදිිරීමේ සිදු වුණද. ඒ්  

අටදතයදං මට ප්රශමෝජ මවේ්   නතන; රටට ප්රශමෝජ මවේ්  

 නතන; අවසාද ශේ ටත ජ තදවට ප්රශමෝජ මවේ්   නතන. ඉතිරි ීම 

තිබුණු reservation ඉඩේ ආණ්ඩුව බනත් ටදරශම්  අ් ප්  ටර 

ැනීමට්ව සිදු ටාද.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව තිශබ වද.  

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

"ශටැදශපොලිසාව" අටදතයදං ම තරතද  ශේ රශට් ජ තදව 

බනදශපොශරෝ ුව වුණු ටදර්ම භ්දරම ඉටු වුශණ්  නතනම ිරම  නට 

ටට ඉතද පනතනදිලිව ිරම්   ඕ ෑ. ඒටට මූලිට ශත ුවව වුශණ්, 

ශේ ආණ්ඩුව බනමට ප්  වුණු  වශසා  සිට ටට ිරයූ ජ දධිපති 

සිිම ්  න්වට ටටුතුව ටා ප විම, දිගි්  දිැටට ශේ සිිම ම 

පසුපසා තඹද මෑටයි. ඔබුවටද්  ඒ ආටදරමට ටටුතුව ටා බව අපි 

 න්වටද. ඔබුවටද නතන ට ම වද  ේ අශප් විශරෝධතදව්ව  නතන. 

තනබනයි, ඔබුවටද පසුගිම රජම විශේච ම ටරනද, ශශ පදන  

ව ශම්  ටත ජ තදවශේ සාේප් , ටත ජ තදවශේ ධ ම, ඉතද 

අටදරුශව්  ජීව්  ශව  ජ තදවශැ්  බදු අම ටරනද ැ්   

මු ල් ශේ ආටදරමට ශපෞශැලිට  යදම ප්රම්ව ක්රිමද් ටට ිරීමට 

සා තද භ්දවිත ිරීමට ැන  අපි  ට ැදටු ශව වද. ඒ වදශේට ඒටට 

අශප් විශරෝධතදව්  ප්රටද  ටර වද. ඒ නිසාද ශට්   ශේ ටදරණද 

නිවනරැදි ටර ැ්   අපට අව යයි. අපි "ශටැද ශපොලිසාව" 

අටදතයදං ම ුවිග්  බනදශපොශරෝ ුව වුශණ් නවටට සියට ආර්වෂට 

ශල්ටේ ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටනතිුවටද ටරශැ  ගිම ක්රිමදවලිම 

ඊට්  වඩද ශේැව් ව ඉදිරිමට අරශැ  මයි ිරමදයි. ඔබුවටද 

බුශධිට්  පුශැනශම්ව; පැ්  ඇටතිවරශම්ව; ඉංජිශ් රුශව්ව. ඒ 

සිමදෙ ඥද ම භ්දවිත ටරනද ටා වනඩ ශටොටසා සාේබ් ධශම්   

තෘ ම සාද්වෂිමට අනුව ඔබුවටදටව්   සාුවටු ශව්   පුළුව් ටට්ව 

 නතිව ඇති  ිරමද අපි වි වවදසා ටර වද. ශටොට , ආණ්ඩුව 

පන් ශත්  ඔබුවට් නද අසාදර්ථට ශවනද තිශබ වද. ජ තදවශේ 

දු්ව අ ශ ෝ ද වනඩි ශවනද තිශබ වද. ජ තදව ටනසිවිලි   ිව්  

සියට වද. ඒ නිසාද නට අටදතයදං ම්ව පටණ්ව ශතො ට ක්රිමද් ටට 

වුණදම ිරමද ිරසිට ශටශ වේට වි වවදසා ටර්   බනතන. ශේ 

සාටසාවත ටඩද වනටීට තරතද ශේ රජම අරශැ  ගිම පරිපදන ශේ 

තිබුණු දුර්වනතදව, සානනසුේ ිරීමශේ දුර්වනතදව ශතො ටට 

ශපශ  වද. ශශ පදන ඥම්  තට් ට ඕ ෑ, ඕ ෑ විධිමට 

ශතොරටේ ටර තිශබ වද. ඒ ශතොරටේ ටා අමට විරුශධව 

වර්තටද  ආණ්ඩුව ිරසිට පීම්වෂණම්ව ටර් ශ්   නතිව, රජය 

නිනධදරි්  ටත ඒ සිමල්න පටවනද, රදජය නිනධදරි් ට  ුවවේ 

ශ   තන ට තල්දෙ ශවනද තිශබ වද. ඒ නිසාද තටයි අ  ශේ රට 

ට්  ැදිව සාවවරූපශම්  ැට්  ටර් ශ් . සාවුවතියි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ා ට, ැරු ශේදෙවේටදර් ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි තතට 

ටදනම්ව තිශබ වද.  

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, පනතනදිලි ිරීමට්ව සා තද 

අවසාවථදව්ව ශ ්  . 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ිරම්  , ැරු ඇටතිුවටනි.  

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

 "ශවෝටර්සාව නේ" ආමත ම 2015 වර්ෂශේ මේ ආ දමට්ව 

නනබුවද , අ  නට ආමත ම ඒ වදශේ ශ ගුණමට ආ දමට්ව 

නබ වද. ඒ ආමත මට මු ල් සාපමනද  ශපො ශතොට්ටුශේ අම්  

ගිිම්  රැසාවීමේ පව් ව වද; පප්  දි  සාද  පව් ව වද.  

2657 2658 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ඕ ෑට ශටශ වේට මු ල් සාපමනද නට ටටුතුව ටරශැ  ම්   
පුළුව් . 2016 වර්ෂශේ අම වනශේදී ශේ සාභ්දවටට ශමෝජ දව්ව 
ශැ දවද, ඒට ශපෞශැලීටරණම ටර්  ම ිරමද.  මු් , අපි ඒට 
ඉතදට ටදර්ම්වෂටව පව් වදශැ  ගිිම්  තිශබ වද. "ශවෝටර්සාව 
නේ" ආමත ශේ ශතෝටල් ටදටර පටණ්ව ශ ොශවයි, අශප් 
අටදතයදං ශේ සිමදෙට ශශවල් ශටශර් ශ් , න ද වදශේ තට් ශේ 
ිමතවුව් ට ශට් ඩර් ශ   පයටපදයටමට ශ ොශවයි. ඒ සිමල්න සිදු 
ව් ශ්  ප්රසාේපද   ක්රිමදවලිමට අනුූලනවයි. ඒ නිසාද අසාතය 
ප්රටද  ටර්   නපදම ිරමද අපි ිරම වද. ඒ වදශේට, අපි විසි්  
පව් ව   නනුව්  ිරීමේ වනඩසාටත් වන සිමදෙ ටදරණද අපි ඒ 
ප්රසාේපද   ක්රිමදවලී් ට අනුූලනවයි ටරනද තිශබ් ශ් . ශේ රට 
නට පවුනටට අයිති රට්ව ශ ොශවයි. ශේ රට, ශේ රශට් සාෑට 
ශටශ වේටට අයිතියි. අ  ටතද බ්රතවටමද වදශේ ිරම වද, "සිමදෙට 
ශශවල් රදජප්වෂනද ටාද" ිරමද. රදජප්වෂනද පට්  අරශැ  ඉවර 
ටශා  වයදපෘති තතරයි. ඒවද තටයි, තේබ් ශතොට වරදම, ට් තන 
ගුව්  ශතොටුශපොා, ූ රිමවනව ජදතය් තර ක්රීඩදංැණම සාත 
තේබ් ශතොට සාේට් ්රණ  දනදව. අධිශේී  ටදර්ැ ැ් ශතෝ , 
ටටු දමට අධිශේී  ටදර්ැම පට්  ැ් ශ්  1968 වර්ෂශේදීයි. 
 වේණු අධිශේී  ටදර්ැම පට්  ැ් ශ්  1991දීයි. ටදතර සිට 
ශබලිඅ් ත  ්වවද ම  දුේරිම ටදර්ැම පට්  ැ් ශ්  1994 
වර්ෂශේදීයි.  ටට ඒ ැන  වනඩි විසාවතර ිරම්   ම් ශ්   නතන. 
ඔ්වශටෝට පට්  ැ් ශ්  අතවල්දෙ, අතවල්දෙ ිරමනද ිරයූ නිසාදයි 
ටට ශේ ප් තර ශ ් ශ් . ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටත් ටමද අවුරුදු 
පතටට,  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම මටශ්  රුපිමල් බිලිම  
28යි විම ේ ටශා . ඒ ිරම් ශ් , අවුරුශ ටට බිලිම  5.6යි. අශප් 
රජම මටශ්  රුපිමල් බිලිම  64ට වනඩ ටර තිශබ වද. න ද 
 දවිට තමුශේ, ගුව්  තමු දශේ, ුතශධ තමු දශේ 7,000්ව නතන  
සියටමද. බනත් ටදරම පදවිච්චි ටාද. ිරසිට ශටශ වේට ඒ 
බනත් ටදරම පදවිච්චි ශ ොටර අපි ඒ ටටුතුව ටරනද තිශබ වද. 
ශේවද ශපශ ්   තිශබ  සාංඛයද ශල්ඛ යි. ශේවද ටට ිරම්   
ිමටපු ඒවද ශ ොශවයි.  මු්  ටතද බ්රතවටමද වදශේ, ඔ්වශටොට ටශා  
නතනනි්  ිරමනද ශටතන දී ිරම ශටොට, ශේවද අපට ිරම්   
සිශධ ශව වද. 

 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඔම ශශවල් ටත ශපොශාො ශේ ්ව රිමද් ටට ශවනද  නතන. 
 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ටත ශපොශාොශේ ඔබුවට් නදට ශපශ ් ශ්   නතන. ශටොට , 
 න්  ඒ ධ ම අර ජදවදරේටදරම් ට ැනදශැ  ම් ශ්   නතන 
ශ් . Arcade නට තනදුවද. Arcade නට ත නද සාංී ත ශිල්ීම් ට 
විතර්ව රුපිමල් ිවලිම  50්ව දු්  ද. නතන  ත පු ටදළු ටනංිරමට 
ශටෝයට තමතටදර්ව වනම ටාද. ඒ වදශේ සාතැත  ජදතිට අපරදධ 
අපි ටර  නතන. ඒට ටතට තිමදැ්  . ශ්රීන් ට්  ගුව්  ශසා වම 
අරශැ  -නිවශර්ට්සාව නට නදභ් නබපු ගුව්  ශසා වමයි.- අ  රුපිමල් 
බිලිම  150ට පදඩුවටට ශැ නල්නද තිශබ් ශ් ්  ශැෝසදභ්ම 
රදජප්වෂ බව ටතට තිමද ැ්  . ඒ ටදනශේ නට රදජය 
ආමත ම්ව ටාට දටරණම ටශා   නතන. ටතට තිමද ැ්  . 
ශේවද අපි ිරම්   ිමයටශේ  නතන. [බදධද ිරීමට්ව] අපි ශේවද 
ිරම්   ිමයටශේ  නතන.  මු් , ශේවද ිරම්   ශවනද තිශබ් ශ් , 

ටතද බ්රතවටමද වදශේ නුවටද ඔ්වශටෝට ටාදම ිරමද 
තමු්  ද් ශසා නද ටථද ටර  නිසාදයි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටදශේ පනතනදිලි ිරීමට අවසා්  ? ැරු 

ශේදෙ වේටදර් ට් ්රීුවටනි,  න්  ඔබුවටද ටථද ටර්  . 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ point of Order නට ශටොට්ව ?  
 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ැරු පදසලී චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටදශැ්  අපට පනතනදිලි ටර ැනීමට්ව අව ය ශව වද. 

ශටොට , ටට ටුව ටා ටදරණද ිරිමපමටට නුවටද ප් තර දු්  ද. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඒට point of Order නට්ව ශ ොශවයි. ැරු 

ශේදෙ වේටදර් ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ ටථදව පට්  ැ්  .  
 

ගු වේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு மவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි,  න්  සිට ටශේ ශවනදව 

ැණ ම ටර්  . 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ,  න්  ඉ නද තටයි. [බදධද ිරීමට්ව] 
 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඔබුවට් නද ශටො වදට  විම ේ ටර තිශබ් ශ් ?  
 

ගු වේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு மவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටශේ ටථදව ටර්   

අවසාවථදව ත නද ශ ්  . [බදධද ිරීමේ] 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදශේ ටථදව පට්  ැ්  . Order, please! -[බදධද 

ිරීමේ]- Order, please! -[බදධද ිරීමේ]- ැරු ශේදෙ වේටදර් 

ට් ්රීුවටද ටථද ටර්  . -[බදධද ිරීමේ]- Order, please! ැරු 

ශ තද්  ශසා ටසිංත ට් ්රීුවටද.  -[බදධද ිරීමේ]- 
 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ටවුරු තමු්  ද් ශසා ට භ්ම වුණ් , අපි තමු්  ද් ශසා ට භ්ම 

 නතන. 

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ැරු ශ තද්  ශසා ටසිංත ට් ්රීුවටනි, ටවුරුව්  ටදටව්  භ්ම 

විම ුතුව  නතන. 
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ශේදෙ වේටදර් ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ ටථදව පට්  

ැ්  . Order, please!  [බදධද ිරීමේ] 

 

ගු වේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு மவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ටට ටථද ටර්  , ඔබුවටද සාභ්දව ත නද ශ ්  .  [බදධද 

ිරීමේ] මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටශේ ශවනදශව්  අඩු 

ටර්   නපද.  න්  ඉ නද ටශේ ශවනදව ටට නබද ශ ්  . 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශතො යි, ඔබුවටද ටථද ටර්  , ැරු ට් ්රීුවටනි. 

 

 

[අ.භ්ද.2.39] 

 

ගු වේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு மவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට ටථද ටර්   අවසාවථදවට 

නබදදීට පිිගබ ව ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත ශව වද.  

මීය ට ශපර ටථද ටා ට් ්රීවරමද ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම පිිගබ ව ටදරණද ිරිමපම්ව සා ත්  ටාද. 

ටට නුවටදට ශට්   ශේ ටදරණම ටත්ව ටර්   ඕ ෑ. පසුගිම 

රජම ටදනශේදී ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම 

තරතද සාංවර්ධ ම ටශා  ශටොාඹ තද තේබ් ශතොට  ැරම 

පටණයි.  මු් , ැරු පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටදශේ 

 දමට් වශම් , නට අටදතයදං ම තරතද අ  නංටදව පුරද  ැර 

සාංවර්ධ ම ටරශැ  ම  ආටදරම අපි  ිර වද. අ  ටතනුවරට 

ඇවිල්නද බනදෙශවෝ , නට  ැරශේ සාංවර්ධ ම ඉදිරිමට ම  

ආටදරම ඔබුවට් නදට ශපශ් වි.  

අපි ටතද ැර සාංවර්ධ ම ශටොාඹට, තේබ් ශතොටට සීටද 

ටර  නතන,  ඒ සාංවර්ධ ම අ  රට පුරද ැනදම වද ිරම  නට ටට 

ටත්ව ටර්  ට ඕ ෑ. විශ  ෂශම් ට ඒ සාට ට ටට ටත්ව ටර 

ශ ්  ට ඕ ෑ, අ  ශව ශටොට ටතනුවර  ැරශේ ඉතද ශීඝ්රශම්  

ටතද ැර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම තරතද ඉදිරිමට වනඩටටුතුව 

ටරශැ  මදට පිිගබ ව. විශ  ෂශම් ට ටතනුවර  ා ද ටදලිැදව 

අසාන වනව රවුට සාංවර්ධ ම ිරීමට, ශබෝැේබර ිමරශැ ර 

සාංවර්ධ ම ිරීමට, ශබෝේබර තද ගුඩ්ශෂඩ් බසාව නවුවේශපොා 

සාංවර්ධ ම ිරීමට, ටන  ඇා සාංවර්ධ ම ිරීමට වනනි ටතනුවර 

 ැරමට මූලිට වූ ඒ සාංවර්ධ  වනඩටටුතුව ශීඝ්රශම්  ටතද ැර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම තරතද ශව වද ිරම  නට ටට ටත්ව 

ටර්  ට ඕ ෑ. ඒ ශවනුශව්  අටදතය පදසලී චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටදට ටශේ සාවුවතිම ටතනුවර ජ තදව ශවනුශව්  පු  

ටර්  ට ටනටනතියි. ඒ වදශේට ටට ටත්ව ටර ශ ්  ට ඕ ෑ, 

ටතද ැර සාංවර්ධ ම මටශ්  සුළු  ැර සාංවර්ධ  ටටුතුව්  සිදු 

ශව වද. ඒ සුළු  ැර සාංවර්ධ  ටටුතුව සිදු  ටර ශටොට වුව 

ආශ්රිතව තිශබ  ශබොශතෝ ටදනම්ව සාංවර්ධ ම ශ ොවුණු සුළු 

 ැර සාංවර්ධ ම සා තද්  ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටර්  ට 

ිරමද ටට ඉල්නද සියට වද.  

අ  අපි පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම පිිගබ ව 

ටථද ටර ශටොට,  විශ  ෂශම් ට ටට ටත්ව ටර්  ට ඕ ෑ, 

අශප් ටතනුවර දිසාවත්රි්වටශේ ශවිභ්දෂද ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 

ිරිමපම්ව තිශබ වද ිරම  ටදරණම. විශ  ෂශම්  ටට ිරම්   

ඕ ෑ අවේරණ, ප් වින, පසාවබදශේ ශටෝරාම, පඩ පාදත, ශ ොළුව 

ිරම  ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා අපි  ශවිභ්දෂද ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ශටොට්සදසා තනයටමට ැනසාට් ටර තිශබ  බව.  මු්  

ශවිභ්දෂද ශටොට්සදසා තනයටමට ැනසාට් ටර අවුරුදු ැණ ්ව පසු ටර 

තිබුණ් , තවට්  ඒ ශවිභ්දෂදව තරිමදටදරව අපි පදවිච්චි ටර වද ,  

ඒට ක්රිමද් ටට ශව වද  ිරම  නට විශ  ෂශම් ට ප්ර ව ම්ව 

ශවනද තිශබ වද. අ  රට ුවා ජදීර්  අතර සාටඟිම ඇති ිරීමශේදී, 

ජදීර්  අතර අවශබෝධම ඇති ිරීමශේදී භ්දෂදව තරිමදටදරව අශප්  

රදජය පරිපදන ම ුවාට ශැ  මදශේ අව යතදවම තිශබ වද. ඒ 

අව යතදවම ටත තටයි ශවිභ්දෂද ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 

ඇති ටශා . නබනවි්  ශවිභ්දෂද ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා ඇති 

ිරීමශට්  අපි බනදශපොශරෝ ුව වුණු ශශ නබද ැ්  ට අව ය 

ටටුතුව ටර්  ට ඕ ෑ ිරම  නට ඇටතිුවටදට සිිමප්  ටර වද. 

ඒ වදශේට ශවිභ්දෂද ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා ැ් තදට, රදජය 

පරිපදන ශේ මූලිට වූ තන  ව් ශ්   ග්රදට නිනධදීම ශටොට්සදසාම 

බව අපිට  ිර්   නනශබ වද. 

අපි ශවිභ්දෂද ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාවනට අම්  ග්රදට 

නිනධදීම ශටොට්සදසා ැ් තදට, සාදටද ය ග්රදට නිනධදීම 

ශටොට්සදසාවනට වඩද ඉතද වනඩි -ශ ගුණමට, ුව් ගුණමට- 

ජ තදව්ව ඉ්  ද ග්රදට නිනධදීම ශටොට්සදසා තනයටමට තටයි ඒ 

ශටොට්සදසා ප්  ශවනද තිශබ් ශ් . විශ  ෂශම් ට ටට ටත්ව 

ටර්  ට ඕ ෑ, අවේරණ ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාමට අම්  

අනවුවශැොඩ ග්රදට නිනධදීම ශටොට්සදසාශේ 3,835ට පටණ 

සාංඛයදව්ව සියට  බව. ඒ වදශේට ශතනඹුැතව් ත ශටොට්සදසාශේ 

3,448්ව පටණ සියට වද. ඒ වදශේට ප් වින ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටොට්සදසාශේ, ටනනෑශබෝවට ග්රදට නිනධදීම ශටොට්සදසාශේ 

4,071ට සාංඛයදව්ව, ටඩුල්ටනශල් 2,835්ව, පසාවබදශේ ශටෝරාම, 

බහුවදැට ග්රදට නිනධදීම ශටොට්සදසාශේ ප්  තසාව තදරසිමැණ ට 

ජ ැත ම්ව සියට වද. 

අපි පඩපාදත, ශ ොදෙව වනනි ශවිභ්දෂද ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටොට්සදසා ැ් තදට, ඒවදශේ්  ත් ් වම නශතටයි. 

සාදටද යශම්  ග්රදට නිනධදීම ශටොට්සදසාමට සියට  ජ ැත ම 

 තසා්ව, න්ව තසාව ශ සීම්ව පටණ වුණ් , ඒ ටට්ටට්  න්වට 

බන ශටොට, ශවිභ්දෂද ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාවනට අම්  

ග්රදට නිනධදීම ශටොට්සදසාවන ඒ වදශේ ශ ගුණමටට, 

ුව් ගුණමටට වනඩි සාංඛයදවිර්  ජ ැත ම සියට වද. භූිව 

ප්රටදණම්  ඒ වදශේටයි.  

අපිට ශටතන දී විශ  ෂශම්  තඳු් වද ශ ්   පුළුව්  , වුව 

පිිමටද තිශබ  ශටොට්සදසා. ශ ටා භ්දෂදව ටථද ටර  ජ තදව 

වනඩිපුර ඉ්  ද ප්රශශ  -ග්රදට නිනධදීම ශටොට්සදසා- තටයි ශේ 

විධිමට ජ ැත ශම්  වනඩි ග්රදට නිනධදරි ශටොට්සදසා බවට අ  

ශව ශටොට ප්  ශවනද තිශබ් ශ් . ඒ නිසාද ැරු ඇටතිුවටදශේ 

අවධද ම ශේ සාේබ් ධශම්  ශමොමු ටරනද ග්රදට නිනධදීම 

ශටොට්සදසා තව්  වනඩිදිුතණු ටරනද සාදටද ය ප්රටදණශේ ග්රදට 

නිනධදරි ශටොට්සදසා තනයටමට ප්  ටර්  ට වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව 

ටර්   ිරමනද අපි ඉල්නද සියට වද. අපි  න්  ශව ශටොට්  

අව ය ලිමිරමවිලි නබද දීනද තිශබ වද. ඒ නිසාද ඒ පිිගබ ව 

ටටුතුව ටර්   ිරමනද ටට ඉල්නද සියට වද.  

පසු ගිම ටදනශේ අපි නුවරනිගම දිසාවත්රි්වටශේ තිබුණු 

ප්රදශශශීම සාභ්ද ශ ට, ප්රදශශශීම සාභ්ද තම්ව තනයටමට වනඩිදිුතණු 

ටරැ් තද.  මු්  තව ශව ුවරු ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා -ඒ 

විධිමටට- න්වෂ ශ ට්ව- ශ ටතටදර්ව ව  ජ ැත ම්ව සාිමත 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා තනයටමට තටයි තිශබ් ශ් . අපි ඒ 

පිිගබ ව්  විසාවතර නබද දීනද තිශබ වද, නම වනඩිදිුතණු ිරීමට 

සා තද අව ය ශමෝජ දව්  අපි නබද දීනද තිශබ වද. ඔබුවටද ඒ 

2661 2662 



පදර්ලිශේ් ුවව 

පිිගබ ව සානටද බනද ඒ ජ තදවට ශේ රජම මටශ්  පරිපදන  

ටටුතුව ඉතද පතසුශව්  ටරැනීමටට තනිර විධිමට ශේවද 

සාංවර්ධ ම ටර, වනඩිදිුතණු ටර්   ිරමද ටද ඉල්නද සියට වද. ඒ 

වදශේට ටතද ැර සාංවර්ධ ම මටශ් , ටතනුවර සිදු ටා 

සාංවර්ධ ම පිිගබ ව  නවත්  ටට සාවුවතිව් ත ශව වද. සාවුවතියි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ා ට, ැරු  යිසාර් මුසාවතදපද ට් ්රීුවටද. ැරු ට් ්රීුවටනි, 

ඔබුවටදට වි දඩි 20ට ටදනම්ව ශව්  ටර තිශබ වද.  

 

 

[අ.භ්ද.2.47] 
 

ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මූනදසාද දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ිමටපු පාද්  සාභ්ද තද පාද්  

පදන  ඇටතිවරමද තනයටමට ටට පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  
අටදතයදං ශේ වනම ශීර්ෂම සාේබ් ධව වච  සාවවල්පම්ව ටථද 

ිරීමටට අවසාවථදව නබද දීට ැන  ටද ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත ශව වද. 

ටට ිමත  විධිමට ශේ අවුරුදු තතර ුවා අභිශමෝැ රදශිමටට 
මුහුණ දු්  අටදතයදං ම්ව තනයටමට අපට ශේ අටදතයදං ම 

සානට්   පුළුව් . අපි  න්වටද අ  ආණ්ඩු ප්වෂශේ ඉ්  ද 
ප විම් , විප්වෂශේ ඉ්  ද සාටතර ප විම්  පාද්  සාභ්ද තද 

පාද්  පදන  ටනතිවරණ සාේබ් ධශම්  ශ ොශම්ව ප්ර ව , 
ශ ොශම්ව අභිශමෝැ   ද සියට ආටදරම.  මු්  අපිට සිමදෙ 

ශ  ද්  න්වට සාදටච්ඡද ටරනද, ජ තදවට මේ සාදධදරණම්ව ඉෂවට 

ටර්   තනිරමදව්ව තිබුණද ිරම  නට ටට ශේ අවසාවථදශේදී 
වැකීශට්  ප්රටද  ටර වද. විශ  ෂශම්  2015දී ටට ශේ 

අටදතයදං ම භ්දර ැ්  ශටොට, ටත  ැර සාභ්ද ආඥදප ත,  ැර 
සාභ්ද ආඥදප ත, ප්රදශශශීම සාභ්ද ප ත ිරම  නට ප ්  මල්පන  

ගිම ප ්  තනයටමට තිබුණු බව අපි  න්වටද.  

I would like to mention that the Municipal Council 

Ordinance was passed in 1947.  අපි ඒ සාේබ් ධශම්  අව ය 

ටර  සාංශ ෝධ  සිදු ිරීමටට, සිමදෙ පදර් වවටරුව්  න්වට 

සාදටච්ඡද ටරනද ශටටුේපත්ව තනදුවද. අශප් පාද්  සාභ්ද තද පාද්  
පදන  ඇටතිුවටද නට ශටටුේපත පාද්  සාභ්දවන අනුටනතිමට මවද 

ශේ සාභ්දවට පුළුව්  තරේ ඉ්වට ට ඉදිරිප්  ටරයි ිරම  පූර්ණ 
වි වවදසාම්ව ටට තිශබ වද.  

ීමතිම පන් ශත්  ශ ොශම්ව සාං ශ ෝධ  අපි ඉදිරිප්  ටාද.  

සාංශ ෝධ  ඉදිරිප්  ිරීමශේදී අපි  ශ ොශම්ව අමශේ අ තසාව 
විටසුවද. සිවිල් සාටදජශේ අ තසාව විටසාද ශටටුේප්  රදශිම්ව සාටසාව 

ටර්  ට අපට තනිරමදව නනබුණද. අපි  න්වටද, ිමටපු පාද්  සාභ්ද 
තද පාද් පදන  ඇටතිවරු තට් ශේ බන ප්රශශ ශේ තිශබ  

ප්රදශශශීම  සාභ්ද ටත  ැර සාභ්ද බවට ප්  ටා බව. අපි පදර ෘ ය 

ක්රටශේ මටට මට් ව, on a scientific basis, we brought  in a 
Cabinet Paper whereby  you cannot turn a Pradeshiya Sabha  
into a Municipal Council overnight.  I got a Cabinet Paper 
passed to that effect.  Therefore, any Minister who holds the 
portfolio of Provincial Councils and Local Government is 
now bound by that Cabinet Paper. Only after taking into 
consideration the geographic considerations and economic 
considerations,  you can upgrade a local body.   

Therefore, I would  appeal  the Hon. Minister to carry on 

this good practice because we saw how Akkaraipattu 

Pradeshiya Sabha and Dambulla Pradeshiya Sabha became 

Municipal Councils overnight. ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව  ැර 

සාභ්දව්ව බවට ප්  ිරීමට ුවිග්  ජ තදවට බදු බර්ව ශ  වද. I 

know, the Hon. Champika Ranawaka will agree with me. නට 

නිසාද සාටතර බන  ප්රශශ වන  ඒ බදු බර  ර්  ට බනරි  ත් ් වමට   

ජ තදව ප්  ශවනද තිශබ වදම ිරම   නට අපි  න ැත ුතුව 

ටදරණම්ව.  අපි  න්වටද, පාද්    පදන  ආමත මට ිමිව  පසාදවි  

 ඩ සාත මුශ ර ැදසාවුව සාේබ් ධශම්  ශ ොශම්ව ප්ර ව  තිබුණ බව. 

අවුරුදු තිත්ව ුවා ශබොශතෝ අවසාවථදවනදී  පාද්  සාභ්ද තටයි ඒ 

මු ල් ැ් ශ් . ඒ සාේබ් ධශම්  ශ ොශම්ව ප්ර ව  තිබුණද. ඒ 

සාේබ් ධශම්  අව ය ටර   ීමති ශටටුේප්  අපි සාටසාව ටර 

තිශබ වද. පාද්  පදන  ආමත වන  නදිශ  ද ටටුතුව යටට 

ශැ  මදශේදී   ඩ මු ල් තද මුශ ර  ැදසාවුව අව යයි. නට නිසාද  නට  

මු ල් නබද ැනීමටට ඉ්වට්  ක්රටශේ ම්ව අව යයි. ඒ 

සාේබ් ධශමනු්  අපි ටටුතුව ටර තිශබ වද. අපි ශටටුේපත්ව 

සාටසාව ටර තිශබ වද. ැරු නිශමෝජය ඇටතිුවටද ශේ ැරු සාභ්දශේ 

ඉ්  වද. නට ශටටුේපත්  පුළුව්  තරේ ඉ්වටනි්  

පදර්ලිශේ් ුවවට ඉදිරිප්  ටර  ශනසා ටට ඉල්නද  සියට වද. 

අපි  ්  වද, ශේ රශට් වුව ආශ්රිත ජ තදවට  ප්රදශශශීම සාභ්ද 

ුවිග්  ශසාත්ව සිදු වුශණ්  නතන ිරමද. ශත ුවව ප්රද ශශශීම සාභ්ද ුවා  

සාටතර  පදරවල් සාේබ් ධශම්  ටටුතුව ටර්   ප්රද ශශශීම  

සාභ්දවනට ව තිට ප  ට්ව  නතන. ප්රදශශශීම  සාභ්ද සාංශ ෝධ  

ප ත අපි ශැ දවද. අ  වුවටරශේ මයටතන පතසුටේ සානපීමශේදී 

ප්රදශශශීම සාභ්ද සාේබ් ධ ටර ශැ   ඒවද වනඩි දිුතණු ිරීමශේ 

තනිරමදව තිශබ වද. ඒ සාංශ ෝධ ම ුවිග්    වුවටරශේ 

ජ තදවට වි දන ජමග්රතණම්ව  නනබුණදම ිරම   නට ටට 

වි වවදසා ටර වද.  

මූනදසා දරූ  ැරු  ට් ්රීුවටනි, අපි ශේ රශට් පාමුව  

ටද් තද  දයිටදව බිිම ටාද. ඉ් පසුව ශටො වද  වුශණ්  

ඉතිතදසාම ශ සා බන විට  පාද්  සාභ්ද, පාද්  ප ාදන  ආමත  

තද පදර්ලිශේ් ුවශේ ටද් තද නිශමෝජ ශේ  වි දන අඩුව්ව අපි 

 න්වටද. අපි ටලි්   සියට ආණ්ඩුව  නටුව ශවනද  පාද්  පදන  

ආමත වනට සාත පාද්  සාභ්දවනට  සිමමට 25ට ටද් තද 

නිශමෝජ ම්ව   නබද දු්  ද.  ශටම ඉතදට්  ප්රැතිශීලි 

ක්රිමදටදර්ැම්ව මයි ටට ිමත වද.  අ  පාද්  පදන  ඡ්  ම 

ජ තදව ඉල්නද සියට වද. ශටො  ක්රටමටට  ඒ ඡ්  ම තිබ්බ්   

ටද් තද නිශමෝජ ම රිර   ක්රටශේ ම්ව   ත ්   ිරමද ටට 

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  ඇටතිුවටද ශැ්  ඉල්නද සියට වද,  

ටට  සිවිල් සාටදජවලි්  ඉල්නද සියට වද. ශේ නනබූ ජමග්රතණම  

ිරසිශසා ් ට අ්  තරි්    නපද.  අ  අපි  නට තිශබ වද, පාද්  

පදන  ආමත වන ටදර්ම්වෂටතදවම වනඩි ශවනද තිශබ  බව.  

ටද් තදව් ශේ  සාේබ් ධතදවම ුවා පාද්  පදන  ආමත වන 

දූෂණම අඩු ශවනද තිශබ වද. නට නිසාද ශේ ැරු සාභ්දශේ වැ 

කීට්ව තිශබ වද. පාද්  පදන  ආමත වන  සිමමට 25ට 

ටද් තද නිශමෝජ ම  පාද්  සාභ්දවන්  සිමමට 25ට ටද් තද 

නිශමෝජ ම  රිර  විධිමට ටටුතුව ටර   ශනසා තද ීමති 

සාේපද  ම ටර  ශනසා  ටට ශේ ැරු සාභ්දශව්  ශේ අවසාවථදශේදී 

ඉල්නද සියට වද. ටද් තද නිශමෝජ ම සාේබ් ධශම්  ඒ නනබුණු 

ජමග්රතණම දිැටට ආර්වෂද ිරීමට සා තද ටද් තද සිවිල් සාටදජම්  

න්වට ටට ශපා ැනසී සියට වද.  

අපි  න්වටද, ශ ොශම්ව අම ශ ොශම්ව ශශවල් ිරයූ බව. ට දප 

ක්රටම ුවිග්  ශේ රශට් මු ල් ටත ප  ේ වූ ශශ පදන  

සාංසාවටෘතිම්ව බිිම වුණද. පාද්  පදන  ආමත වන ට දප ක්රටම 

 නති ිරීමශේ තනිරමදව න ද අපට නනබුණද. ඒ වදශේට පාද්  සාභ්ද 

ක්රටශම්  අපි ශේ දූෂිත ට දප ක්රටම  නති ටාද. අ  සාටතර 

ප විම ිරම වද, "පරණ ක්රටමට ම්   ඕ ෑ;  නවත ට දප 

2663 2664 

[ැරු ශේදෙ වේටදර්  ටතතද] 
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ක්රටමට ම්   ඕ ෑ" ිරම  නට. ටට ිමත  තනයටමට අපි  නවත 

ට දප ක්රටම ශැ දශවෝ , අශප් ප්රජදත් ්රවදදී ැට්  ටදර්ැම බි  

වනටී, අශප් ශශ පදන  සාංසාවටෘතිශේ  නවත වි දන වි ද ම්ව ඇති 

ව වද. අපි  න්වටද, ට දප ක්රටම ුවිග්  මු ල් ටත ප  ේ වූ 

නිශමෝජ ම්ව අශප් ශශ පදන  ්වශෂ ්රමට ඇුවළු වුණද; 

පදර්ලිශේ් ුවවට ඇුවළු වුණද; පාද්  සාභ්දවට ඇුවළු වුණද; පාද්  

පදන  ආමත වනට ඇුවළු වුණද. තනබනයි, ටට පාද්  සාභ්ද තද 

පාද්  පදන  අටදතයදං ම භ්දරව ටටුතුව ටා අවසාවථදශේදී 

ප තට සාංශ ෝධ ම්ව ශැ නවි්  ශේ දූෂිත ට දප ක්රටම පාද්  

පදන  ආමත  ඡ්   ක්රටශම්   නති ටර්   අපට තනිරමදව 

නනබුණද. ඒ වදශේට පාද්  සාභ්ද ක්රටශම්  අපට ශේ දූෂිත ට දප 

ක්රටම  නති ිරීමශේ තනිරමදව තිබුණද. වට්රීපදන සිරිශසා   

ටනතිුවටද ජ වරට්ව ඉල්න ශටොට, අැටනතිුවටද සාත නුවටද 

ශපොශරෝ දුව්ව දු්  ද. ඒ තටයි, ශේ දූෂිත ට දප ක්රටම  නති 

ටර  බව. ඒ නිසාද ශේ ැරු සාභ්දවට වැකීට්ව තිශබ වද, ශේ 

දූෂිත ට දප ක්රටම  නවත අශප් ඡ්   ක්රටමට ිරසිශසා ් ට ඇුවා්  

ශ ොිරීමටට වැ බනද ැනීමටට.  

ටනතිවරණ ශටොටසාදරිසාවුවටද ිරේවද, "ඉතිතදසාශේ සාදටටදමීය  ට 

ටනතිවරණම පසුගිම පාද්  පදන  ඡ්  ම" ිරමනද. ශත ුවව  අපි 

 න්වටද, දූෂිත ට දප ක්රටම නිසාද ප්වෂම ඇුවශා  ැනටුේ ඇති ව  

බව. ප්වෂම ඇුවශා  ට දප ශපොරම නිසාද තටයි ශේ රශට් ඡ්   

ටදනශේදී ිවීම ටනරුේ ශබොශතොටම්ව සිදු ශව් ශ් . අපි සාෑට විටට 

සිවිල් සාංවිධද ශේ අ තසාව විටසුවද. ටට ඇටතිුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව 

ටර වද. ැරු ඇටුවතටනි, ඔබුවටද PAFFREL, CMEV වනනි 

සිවිල් සාංවිධද වන අ තසාව විටසා්   ිරමනද. අශප් රශට් ටද් තද 

නිශමෝජ ම සාේබ් ධශම්  ටටුතුව ටර  සිවිල් සාංවිධද  

රදශිම්ව තිශබ වද. ශශ පදන ඥශමෝ සාෑට විටට ඡ්  ම්ව දිතද 

බන් ශ් , ශශ පදන   ෘෂවයට ශටෝණශම් . තනබනයි සිවිල් 

පුරවනසිමදශේ  ෘෂවයට ශටෝණශම්  ශේ ඡ්   ක්රටම දිතද බනලීශේ 

වි දන වැකීට්ව අපට තිශබ වද. ඒ නිසාද අපි සාෑට විටට සිවිල් 

සාටදජ්  න්වට සාදටච්ඡද ටාද. 

We had a very inclusive approach; we had discussions 
and we had a consultative process.  So, I urge the present 
Hon. Minister also to follow the same.  The Hon. Deputy 
Minister is present here.  So, I urge him to inform the 
Hon. Minister that especially in a Ministry like Provincial 
Councils and Local Government there are diverse views  
and diverse interests and to protect all these, we need a 
very inclusive approach.   

අපි පාද්  සාභ්ද සාේබ් ධශම් , ටදර්ශැෝපශශ  සාංග්රතම්ව 
තඳු් වද දු්  ද. And also we brought in a handbook with 
regard to by-laws of Local Government Authorities.  As 
you see, a lot of local bodies have difficulties in bringing 
out by-laws and continuously we gave technical 
assistance to Provincial Councils and local bodies and I 
urge the Hon. Minister to follow that course. Hon. 
Minister, this is a Ministry through which you can do 
development in every part of the Island.   

We have done programmes like "ග්රදමීය ම පදනේ වයදපෘතිම". 
Then we have done programmes to uplift local bodies with 
regard to technical assistance.  We also managed to do the 
programme for improvement of 1000 kilometres of rural 
roads. ැරු ඇටතිුවටනි, ශටට අටදතයදං ම ුවිග්  ප්රදශශශීම සාභ්ද 
අවට ප්රශශ වන මයටතන පතසුටේ දිුතණු ිරීමශේ තනිරමදව 
තිශබ වද.  

ඒ නිසාද ැරු ඇටතිුවටනි, ශටට අටදතයදං ම ුවිග්  ප්රදශශශීම 

සාභ්දවනට අ දා ප්රශශ වන මයටතන පතසුටේ දිුතණු ිරීමශේ 

තනිරමදව තිශබ වද. ඇටතිුවටනි, අ  පාද්  පදන  ආමත  

ශබොශතෝටම්ව විප්වෂමටයි ිමිව ශවනද තිශබ් ශ් .  මු්  ටද 

ඔබුවටදට ිරමද සියට් ශ් , ටට ශටට අටදතයදං ම  ර  ටදනශේදී 

ආණ්ඩුව  ිරමනද බනදෙශේ  නතන, විප්වෂශේ  ිරමනද බනදෙශේ 

 නතන. අපි සාෑට ශ  දටට සාටද වයි  පාද්  සාභ්ද තද පාද්  

පදන  අටදතයදං  තන් ශ ්  ශබදුශේ.  

ැරු ඇටතිුවටනි, අ  විප්වෂශේ සියට  ප්වෂවලි්  තටයි 

ශබොශතෝ විට ශටට පාද්  පදන  ආමත   ඩ් ුව ටර් ශ් . ඒ 

නිසාද ටට ඔබුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද, ශටට පාද්  පදන  

ආමත වනට සාේප්  ශ ්   ිරමනද. අපි පදර්ලිශේ් ුවවට 

ම් ශ්  ජ තදවශේ නදිශ  ද ජීවිතම  ්වතිට්  ිරීමශේ 

අව යතදව සාපුරදන්  යි. ඒ නිසාද පාද්  පදන  සාත පාද්  සාභ්ද 

අටදතයවරමද තනයටමට ඔබුවටදට ප්වෂ ශද ශම්  ශතොරව ශටට 

පාද්  පදන  ආමත ම දිුතණු ිරීමශේ වැකීට පනවරිනද 

තිශබ වද. නට නිසාද ටට තමු්  ද් ශසා ශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද, 

ශටට පාද්  පදන  ආමත වන ඉදිරි ැට ට අව ය ටර  සිමදෙ 

සාේප්  නබද ශ ්   ිරමනද.  

Hon. Presiding Member, as a practitioner for over 25 
years and as a President’s Counsel, I am disheartened 
about the manner in which the office of the Chief Justice 
had made  recommendations in terms of the Article 41 (c) 
(4)  of the Constitution which reads thus, I quote: 

“ (4) In the discharge of its function relating to the appointment of 
Judges of the Supreme Court and the President and Judges of the 
Court of Appeal, the Council shall obtain the views of the Chief 
Justice.” 

Sir, there are instances where the incumbent Chief 
Justice makes recommendations of a sitting Judge for the 
appointment of either to the Court of Appeal or to the 
Supreme Court, but subsequently the Chief Justice 
disagrees. Therefore, the same Chief Justice acts contrary 
to the earlier recommendations and does not recommend 
the very same judge who was earlier recommended.  This 
lacks uniformity and leads to erosion of confidence and 
lowers the esteem of the office of the Chief Justice.  
Therefore, I respectfully urge that this matter be looked 
into very seriously.   

In addition, the mere fact that the Chief Justice has 
made a recommendation should not be the only yardstick 
by which the Constitutional Council makes its 
determination. If that is the only yardstick, then you do 
not need a Constitutional Council. Therefore, I 
respectfully urge the Constitutional Council to take 
serious note of the fact that I have stated that  there are 
instances where the office of Chief Justice recommends a  
particular name and subsequently the Chief Justice 
disagrees with that appointment and does not 
recommend.  This is not a healthy practice because public 
confidence is necessary in relation to independent 
judiciary. Therefore, I believe that we should take serious 
note in this regard.   

Also, sometimes you see that the Constitutional 
Council is moving the goalposts in making appointments.  
So, there is an obligation for the Constitutional Council to 
use the same yardstick with regard to everybody 
irrespective of whoever it is.   
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  ශේ අවසාවථදශේදී ැරු බිටල් ර්  දමට 

ට් ්රීුවටද මූනදසා මට පනිවශණ වද ඇති. 
 
අනතුුව ගු තාරක බාලසූරිය මහසතා මූලා්නවය්ද ඉවත් 

වූවය්ද, ගු බිමල් රත්නායක මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 
Whereupon THE HON. THARAKA BALASURIYA  left the Chair, 

and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටද ටථදව ටරශැ  ම්  . 

 
 

ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ටශේ ිව්ර චිව්   විශේසිරි ට් ්රීුවටද ඌව පාද්  සාභ්දව ැන  

ශ ොශම්ව ප්ර ව  ටුව ටාද. ටට ිමත  විධිමට ශේ සාේබ් ධශම්  

වූ ව තිට රදමුව තවදුරට්  බන්   ඕ ෑ. පාද්  සාභ්දවනට 

ව තිට සාවවදධී ් වම දීනද තිශබ වද. තනබනයි, පාද්  සාභ්ද 

සාේබ් ධශම්  ශ ොශම්ව ප්ර ව  ශේ සාභ්දශේදී ඇහුවද, ශර්ීයම 

අටදතයදං ම තනයටමට ටට ප් තර ශ ්   ිරමනද. ඒ නිසාද, ටට අ  

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  ඇටතිුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද. 

ශේ සාේබ් ධශම්  අපට ව තිට බදධට තිශබ වද, ැරු චිව්   

විශේසිරි ට් ්රීුවටනි. ඒ නිසාද පාද්  සාභ්ද වදශේට පාද්  සාභ්දශේ 

ක්රිමද ටනදපම ැන , පාද්  සාභ්දශේ ශචෝ  ද ැන ,- 
 

 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදශේ point of Order නට ශටොට්ව   

 
 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ිමටපු ඇටතිුවටනි, අපට ව තිට රදමුව පිිගබ ව ශතො  

අවශබෝධම්ව තිබුණද. විැණ  වදර්තද න්වට ටත ඇටතිවරමද 

ශතොරද ිරම  නට ඔප්පු ටර තිශබ  නිසාද  ුවවට්ව ශ ්   ිරම  

ඉල්ලීටයි ටශා . ඒ  ුවවට නබද දීට සා තද,  ීමතිඥශම්ව තනයටමට 

ඔබුවටදට තිබුණද ඒ ැන  අල්නසාව ශතෝ දූෂණ ශචෝ  ද විටර්   

සාභ්දවට ශතෝ ශව ්  රජශේ වැ ිරව ුතුව ආමත මටට 

 ් ව්  . ශේ ව ුවරු  ් වද  නතන ශ් . ඒටයි අපි ිරම් ශ් . ඒ 

ීමතිම අනුව ඔබුවටදට ඒ වනශඩ් ටර්   බනතන ිරම  නට 

 ්  වද.  මු් , අපි ිරේශේ ශතොරටට අපි ඔප්පු ටරනද 

ශප් නුවදට්  පසුව ිරසිදු ක්රිමද ටදර්ැම්ව ශැ   නතන ිරම  

නටයි. ඔ්  ! අ  doctor ශටශ වේට බනණනද, තර්ජ ම ටර්   

ත නද තිශබ වද. ඒ ැන  අ ්  newsවනට මයි. බනදැ්   

තද මදශේ වනඩ.  

ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ැරු ට් ්රීුවටද, ශේ රශට් දූෂණම්ව ශතෝ වංචදව්ව සිදු 

ශව වද  ේ, ලිමිරමවිලි්  න්වට ඒ සාේබ් ධශම්  පනිවක ල්න්ව 

ිරීමශේ පූර්ණ වරට තමු්  ද් ශසා නදට තිශබ වද. ශේ සාභ්දවට 

ප්ර ව ම්ව ටුව ටරනද, ඒ ප්ර ව ම ුවිග්  නනශබ  ප් තරම අනුව 

ඒ සාේබ් ධශම්  ටටුතුව ටර්   ඇටතිුවටදට වැකීට්ව  නතන. 

තනබනයි, ශේ රශට් ඕ ෑට ශටශ වේට ඕ ෑට රජශේ නිනධදරිශම්ව 

දූෂිතව ක්රිමද ටර වද  ේ, ශේ සාභ්දවට න් ශ්   නතිව අපරදධ 

පීම්වෂණ ශ පදර්තශේ් ුවවට ගිිමල්නද පනිවක ල්න්ව ිරීමශේ 

පූර්ණ අයිතිම තිශබ වදම ිරම  ටදරණම ටට ප්රටද  ටර වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

 

ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Presiding Member, there is a need in this 
country for Provincial Council elections. Today, most of 
the Provincial Councils are run by the Governors.  

 
 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ටවු  ඒටට වැ ිරම්   ඕ ෑ  

 
 

ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

There are certain Hon. Members who are pointing the 
finger at me. Today, the Minister of Internal and Home 
Affairs and Provincial Councils and Local Government is 
from the United National Party. So, there is no need to 

point - [Interruption.] අ  ඇඟිලි දිගු ිරීමශේ අව යතදව්ව 
 නතන. ශේ සාභ්දවට, I respectfully state that all that has to be 
done -   
        

ගු එ ප්.එම්. මරි්වකාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ටරි්වටදර් ටනතිුවටද. ශටොට්ව  ඔබුවටදශේ  point of 

Order නට  

 

ගු එ ප්.එම්. මරි්වකාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම 

වදශේට පාද්  පදන  ටනතිවරණම්  ටල්  නමීය ට පිිගබ ව ශේ 

රශට් ශනොවේ ප්ර ව ම්ව තිශබ වද. නුවටද ිරම්   ඕ ෑ, 

නුවටදශේ විෂම පථශේ තිබුණු ටනතිවරණම ටල්  නේශේ ටදශේ 

වුවට දවට , ශටොට්ව  ශත ුවව ිරමනද. ිරම්  .  

2667 2668 
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ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ිරසිශසා ් ට ටට පාද්  සාභ්ද 

ඡ්  ම ශතෝ පාද්  පදන  ඡ්  ම ටල්  නේශේ  නතන. ශටුවටද 

 ් ශ්   නතන, අැටනතිුවටදශේ ප්රධද ් වශම්  පාද්  පදන  

ඡ්   ශටටුේපත සාේබ් ධශම්  සාදටච්ඡද රදශිම්ව පනවන් වූවද. 

[බදධද ිරීමේ] ඒ සාදටච්ඡදවනදී ඇති ටරැ්  නට ් වශම්  පසාවශසා  

තටයි අපි ඒට පදර්ලිශේ් ුවවට ඉදිරිප්  ටශා . පාද්  සාභ්ද ඡ්   

ශටටුේපත ුවශ ්  ශ ටිර්  සාේටත වුණදට පසාවශසා  සාටතර ප්වෂ 

ිරම වද, "ශේටට අපි නට   නතන" ිරමනද. ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේ 

සාටතර අම සා දචදරද් ටටව ශශ පදන ම ටර් ශ්   නතන. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ ටදනම අවසාද යි.  

 

ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ශතො යි. පාද්  සාභ්ද ඡ්  ම සාේබ් ධශම්  ුවශ ්  ශ ශ්ව 

ඡ්  ම්ව තිමනද, ඡ්   ක්රටම්ව අනුටත ටරනද  න්  ිරම වද ශේ 

ඡ්   ක්රටම මටශ්  ඡ්  ම්ව තිම්   බනතන ිරමනද. අපි  ්  වද 

ඒ ප විම ටවු  ිරමනද. අ  ටරි්වටදර් ට් ්රීුවටද ටශැ්  ශේ 

ප්ර ව ම ඇහුවද. තනබනයි, තෘ ම සාද්වෂිමට නට ව ශේ ප්ර ව මට 

ප් තරම දු්  ද  ේ, තමු්  ද් ශසා නද ා  තටයි ඉ් ශ්  ශේ 

පාද්  සාභ්ද ඡ්   ක්රටම අනුටත ටරනද,-[බදධද ිරීමට්ව] අ   

ශනොවේවට ටයිවදරු ැත වද, ශේ ඡ්   ක්රටශම්  ඡ්  ම්ව 

ටර්   බනතන ිරමනද. [බදධද ිරීමේ] 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදට ශබොශතොට සාවුවතියි. 

මීය ා ට ැරු පදසලී චේපිට රණවට ටනතිුවටද. ඔබුවටදට 

වි දඩි  ත වමට ටදනම්ව තිශබ වද. 

 

 

[අ.භ්ද.3.07] 

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක මහසතා (මහසානගර හසා 

බ ප්නාිමර ්සවර්ධාන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற்றும் மமல் 

மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

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

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ශේ අටදතයදං ම බිිමීමට ැන  

වදශේට ශටිම ටදර්ම පයටපදයටම පිිගබ ව ශ ොශම්ව ශ  ද 

ශ ොශම්ව ප්ර ව  අසා  නිසාද, ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  

ඇටතිුවටද තනයටමට, ශටිම ඉතිතදසාම ැන  පාමුශව් ට ිරම්   

ටනටනතියි. 

පාමුශව් ට, බසාව දිමර පාදතට නට ටත  ැරම්ව තනයටමට 

අරශැ  නි වචිත සානනසුට්ව ඇති ිරීමශේ වැකීට ඇතිව, 2015 

ජ වදරි ටදසාශේ ප්  ශවච්ච අදේ  ආණ්ඩුව ැරු 

අග්රදටදතයුවටදශේ ජදතිට ප්රතිප් ති අටදතයදං ම මටශ්  වයදපෘති 

ටදර්මදනම්ව තනයටමට තටයි ශේ වනඩ ටටුතුව ආරේභ් ටශා . ඒ 

අනුව සිංැප්පූරුශේ Surbana Jurong ආමත ම්  න්වට නටුව 

ශවනද මුළු බසාව දිමර පාදශ් ට විධිට්   දැරිට සානනසුට්ව ඇති 

ටර ැනීමට සා තද බසාව දිමර ටතද ැර සානනසුට,- Megapolis 

Plan නට- තනීමට සා තද ටටුතුව ටාද. ඊට පසාවශසා  2015 

අශැෝසාවුව ටදසාශේ පනවනති ටත ටනතිවරණශම්  පසාවශසා , 2015 

සානප්තනේබර් ටදසාශේ 16ශවනි  ද බසාව දිමර ටත  ැර ිරමනද 

අදේ  අටදතයදං ම්ව ඇති ටරනද ඒ අටදතයදං මට අර සානනසුේ 

ටර  ටදර්මදනම භ්දර ටාද. ඊට වනඩිට ්  ව ශම්   දැරිට 

සාංවර්ධ  අධිටදරිම් , ඉඩේ සාංවර්ධ  සාංසාවථදව් , ජදතිට 

ශභ්ෞතිට සානනසුේ ශ පදර්තශේ් ුවව්  ඇුවා්  ටාද. ඒ 

අවසාවථදශේදී රජශේ අ තසා වුශණ් ටතද ැර සාංවර්ධ ම සා තද 

වුණු ටතවනලි අධිටදරිම ශට් ට වුණු බනැුව අධිටදරිම්ව ත නද 

ටටුතුව ිරීමටයි. ඒ නිසාද තටයි ඊට ශපර ශේ අටදතයදං ම පව් වද 

ශැ  ගිම ජන සාේපද   අටදතයදං මට,  ැර සානනසුේ ිරමනද 

ශටොටසා්ව නටුව ටශා . ඒශට්  අ තසාව ටශා  අ දැතශේදී ශටට 

ටත ැර අධිටදරිම පිිමශටේවදට පසාවශසා   දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිම වනනි ආමත  ජන සාේපද   අටදතයදං මට අනුුත්වත 

ටර්  . ඒට තටයි වනඩසාටත  තනයටමට තිබුශණ්.  මු් , අපි 

ශටට ටත ැර සානනසුට ශටයට ටන්ව ඇුවාත ඉදිරිප්  ටාද. 

2016 ජ වදරි 29ශවනි  ද අපි ජ දධිපතිුවටදශේ් , 

අැටනතිුවටදශේ්  මූලිට් වශම්  නි තසාව චුවරස්රශේදී නිම ටදර්ම 

ටණ්ඩනම්  න්වටට ගිිමල්නද ටත සානනසුට ඉදිරිප්  ටාද. ඒ 

වදශේට ශසාසු ටනදප සාංවර්ධ ම සා තද  ්වෂිණ සාංවර්ධ  

අධිටදරිම,  ්වෂිණ සාංවර්ධ  අටදතයදං ම, ඒ වදශේට වමඹ 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම, ටධයට සාංවර්ධ  අටදතයදං ම  ිව්  

සාංවර්ධ  අටදතයදං  ැණ දව්ව විවිධ ඇටතිුවට් නද මටශ්  

පිිමටුවනු නනබුවද.  

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටදතර සාංවර්ධ ම ැන  අ  

ප්ර ව ම්ව පන   නුවවද. ශටොට , ටදතර සාංවර්ධ ම මට් ව 

තිබුශණ්  ්වෂිණ සාංවර්ධ  අටදතයදං මටයි.  මු්  අපි 2017 

වසාශර් සිට ඒ ැන  ටටුතුව ටරශැ  ම වද. ටට ිරම්   

සාුවටුයි, අ  අපි ටදතර  ැරම ඇුවා්  ටරනද තිශබ වද, පපදම 

ටදර්ැ  ැරම්ව තනයටමට දිුතණු ටර්  . ඒ සා තද අපට  න ටට්  

ආධදර මු න්ව නබද දීනද තිශබ වද. ඒ, ශටොටුවින්  ඇුවළුවට 

ටදතර සාංවර්ධ ම ිරීමට සා තදයි. ඒ සා තද වර්තටද  මු ල් 

ඇටතිුවටදශේ සාතශමෝැම්  අපට නනශබ වද. අශප් රශට් 

වර්තටද ශේ පවති  ශශ පදන  ත් ් වම ශත ුවශව්  මේ 

ප ත්ව සාේටත ටර්   ගිමදට පාද්  සාභ්ද ඇුවළු ඒ ්වශෂ ්රවන 

තිබුණු බනපෑට නිසාද අපට ඒ අධිටදීම්  පිිමටුවද ැ්   බනරි වුණද. 

 මු් , අපි නයි්  ටනිරශර් ශ්   නතිව ටතද ැර තද බසාව දිමර 

අටදතයදං ම මටශ් ට විවිධ අටදතයදං ්  න්වට සාතජීව ශම්  

ටටුතුව ටර්   පුළුව්  විධිමට අපි ආමත ම්ව පිිමටුවද ැ් තද. 

ඒ, බසාව දිමර ටතද ැර වයදපෘති ටදර්මදන. ඒ අනුව නිරශ ට තද 

සාේබ් ධ ශවච්ච වයදපෘති ටදර්මදන ැණ දව්ව ඇති ටරශැ  අපි 

ටටුතුව ටාද. ඒ අනුව 2016 අශැෝසාවුව ටදසාශේ, නශත්ව වරදම 

අධිටදරිම විසි්  ශැ  ගිම වරදම  ැර වයදපෘතිම , අශප් 

අටදතයදං මට පනවරුණද. ශටොට්ව , ටලි්  තිබුණු වයදපෘතිශේයි, 

ශේ වයදපෘතිශේයි ශව සා  ටලි්  තිබුණු වයදපෘතිමට අනුව ශේ 

ශැොඩිරීමේ, ඉදි ිරීමේ සා තද ආශමෝජ ම ටර  විශශශීම 

සාටදැටට ඉඩේවන සි්  ්වටර අයිතිම නබද දීනද තිබුණද. අපි ශේ 

 ව ගිවිසුශට්  ඒ සි්  ්වටර අයිතිම අිමිව ටරනද මුළු ඉඩශේට 

-ශත්වශටමදර 269ට- අයිතිම ශ්රී නංටද රජම සාුව ටාද. ශටට 

ශැොඩිරීමේ ටටුතුව සා තද විධිට්  පරිසාර අධයම ම්ව ටරනද 

තිබුශණ්  නතන. විධිට්  පරිසාර අධයම ම්ව අපි ටාද; විධිට්  

සාටදජ අධයම ම්ව අපි ටාද.  

ඊා ට ශේ ශැොඩ ිරීමේ ටටුතුව සා තද විධිට්  පරිසාර 

අධයම ම්ව ටරනද තිබුශණ්  නතන. ඒ නිසාද අපි විධිට්  පරිසාර 

අධයම ම්ව  ටාද; විධිට්  සාටදජ අධයම ම්ව  ටාද. ඒ විතර්ව 

ශ ොශවයි. ශටමට අරමුණ්ව නබද දු්  ද, මූනය  ැරම්ව 

තනයටමට. ටලි්  තිබුශණ් Formula I Race ම්   ටදවත්ව තද 

2669 2670 



පදර්ලිශේ් ුවව 

විශ ෝ දසාවවද   ැරම්ව තනයටමටයි. ඒ ශවනුවට මූනය  ැරම්ව 

තනයටමට ශටම ශැොඩ   ද ැනීමශේ අරමුණ්ව සාිමතව අපි ටටුතුව 

ටාද. ඒ අනුව නංටදශේ සාවවවීම් වම රැවේණද. විශශ  රටවන 

වදශේ, ජිබුයටවන වදශේ ශටතන   ශව ට සාවවවීම රට්ව ශැොඩ 

 නශ  වද  ිරමනද ඇතිශවනද තිබුණු සානට බිම අපි ඉව්  ටාද. 

අ  ජදතය් තර ව ශම්  නවනනි සානට බිම්ව  නතන.  

ඒ විතර්ව ශ ොශවයි. ශේ නිසාද පදරිසාරිට ්වශෂ ්රවන ටතද 

පරිසාර වි ද ම්ව ශව වදම ිරේවද.  ඇ් ත ව ශම්  ටලි්  

තිබුණු ක්රිමද දටම ශැ  ගිමද  ේ, බරපතා පරිසාර වි ද ම්ව 

ශව වද විතර්ව ශ ොශවයි, ශටොාඹ  ැරමට අ ුවර්ව ශව්  ්  

තිබුණද. ඒ නිසාද අපි මේ මේ ටදර්ශැෝපශශ  77්ව දීනද තටයි ඒ 

ටටුතුව ටරනද තිශබ් ශ් .  

පසුගිම ජ වදරි 16 ව   ද වරදම  ැරශේ ශැොඩ ිරීමේ 

ටටුතුව සාදර්ථටව අවසා්  ටරනද තිශබ වද. ශේ වසාශර්දී නිම 

ඉදිිරීමේ ටටුතුව ශටොටසාව තතරිර්  -අ් තර්ජදතිට මූනය  ැරම, 

ජදතය් තර සාේට් ්රණ  දනදව, ජදතය් තර පදසාන තද 

ජදතය් තර ශරෝතන- ආරේභ් ටර්   අපි ටටුතුව ටර වද. ඒ 

වදශේට ශැෝල්ශ  සාව පිට්ටනිම වදශේ තම ගුණම්ව වි දන, සාෑට 

ශට වේටට ම්   පුළුව්  ශපොදු ප යද ම්ව නිම ඉදිටර වද. 

ටලි්  Formula I Race ම්   ත පු පදශර් තටයි නට ප යද ම 

ඇති ටර් ශ්  ිරමනද්  අපි ිරම වද. ජන සාේපද  ම පන් ශත් , 

විදුලිබන සානපුතට පන් ශත් , ටසාා ටාට දටරණම පන් ශත්  

රජම්  ශේ ටටුතුවවනට  දමටශවනද තිශබ වද. ශේ අවසාවථදව, 

ශේ රට  වේණු ආසිමදශේ ශ්ව් ද්රසාවථද ම්ව බවට ප් ටර ැ්  ට 

ශනොවේ ැට ්ව ම්   ඉඩ තිශබ  අවසාවථදව්ව.  

අ  ශබොශතෝශ ශ ්ව ටථද ටර වද, ආසිමදශේ 

ශ්ව් ද්රසාවථද ම ැන . න ද 2010දී ටිම්   රදජප්වෂ ටනතිුවටදශේ 

ප්රතිප් ති ප්රටද  මට, නංටදව ආසිමදශේ ශ්ව් ද්රසාවථද ම්ව   -

ගුව්  ශ්ව් ද්රසාවථද ම්ව,  දවුට ශ්ව් ද්රසාවථද ම්ව, වදනිජ 

ශ්ව් ද්රසාවථද ම්ව තද  නනුශේ ශ්ව් ද්රසාවථද ම්ව- ටර්   ිරම  

ටරුණ නටුව ටශා  ටටයි. ඒට ටද ශබොශතොට පනතනදිලිව ිරම වද. 

අපි ටවුරු ආණ්ඩු ටා්  ඒ ක්රිමද දට  ඉදිරිමට ශැ  ම්   ඕ ෑ.   

1985දී ශේ.ආර්. ජමවර්ධ  ටනතිුවටදශේ පදර්ලිශේ් ුවව 

ආසා්  මට රජශේ ටදර්මදන ශැ  ඒට සා තද පරිපදන   ැරම 

 ිව්  වනඩ පිිගශවා්ව ඇති ටාද. විවිධ ආණ්ඩු ඒ ටටුත් ත 

ඉදිරිමට ශැ  ගිමද, ශසා් සිරිපදම 1 අධිමර, ශසා් සිරිපදම II 

අධිමර, ඉසුරුපදම ආදි ව ශම් . ශටොාඹ  ැරශේ  න ට 

ක්රිමද් ටට ව  මූනයටම ්වශෂ ්රවනට බනශ ොපද  රදජය 

ආමත  113්ව, ඒ වදශේට ශේ පදර්ලිශේ් ුවවට අ දා සාවවදධී  

ශටොිවෂ්  සාභ්ද ආදිම පව් වදශැ  මෑටට ශව ට 

ශැොඩ නඟිල්න්ව ව ශම්  ශැොඩ නඟිලි තතර්ව  දැරිට 

සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ අරමු ල් පදවිච්චි ටරනද ශැොඩ  නඟීට  න්  

ආරේභ් ටර තිශබ වද. ඒ වදශේට බ් තරමුල්ශල් ප්රධද  ප්රවදත  

ටධයසාවථද ම්ව ඉදි ටර්  ් , පිටශටොටුශේ ප්රධද  පරිපදන  

ටධයසාවථද ම්ව ඉදි ටර්  ්  අව ය  වනඩ ටටුතුව ඒ පරිපදන  

 ැර වයදපෘතිමට භ්දරදීනද තිශබ වද.  

ඊා ට තද්වෂණ  ැරම. තද්වෂණ  ැරම ශටිග් ට ශේ 

රජශේ බසාව දිමර ටතද ැර සානනනසාවශට්  ආපු නට්ව.  ඒ තද්වෂණ 

 ැරශේ ආමත  ිරිමපම්ව පනවුවණද; බඩු ැබඩද ිරිමපම්ව 

පනවුවණද. ඒ තද්වෂණ  ැරම සා තද ආමත   11්ව විධිට් ව 

ඇති ටර වද. රජශේ වි වවවි යදනවන තද්වෂණ ීමසවනට  රුව්  

බ වද ැ් තද. නබ  අවුරුශශශ ඒ ීමසවන පපදධි ශ ්   ඕ ෑ. 

 මු්  ශැොඩ නඟිලි තිබුශණ්  නතන, ශශ    දනද තිබුශණ්  නතන, 

පර්ශේෂණදැදර තිබුශණ්  නතන.  අ  ඒ සිමදෙ ීමසවනට අව ය  

සිමදෙ  ශැොඩ නඟිලි ඉදිටර වද. ශටොාඹ වි වවවි යදනමට, ශ්රී 

ජමවර්ධ පුර වි වවවි යදනමට සාත ශටොරටුව වි වවවි යදනමට 

 අව ය ශැොඩ නඟිලි නිම ඉදි ටර වද.  

ඒ විතර්ව ශ ොශවයි.  නශ ෝ තද්වෂණ ආමත ම පුළුල් 

ටර්   ටටුතුව ටර වද. ඒ වදශේට වි යද තද තද්වෂණ 

්වශෂ ්රශේ ජීව තද්වෂණ ක්රිමදවලිම ප්රගුණ ටර  ආමත ම්ව, 

ච් ද්රිටද තද්වෂණම පිිගබ  ටධයසාවථද ම්ව, ශරොශබෝ තද්වෂණම 

පිිගබ  ටධයසාවථද ම්ව ඉදිටර්   අපි බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. 

ඒ වදශේට  ඩමශනොේ සාත ශටොබිශටල් ආමත වන තද්වෂක ට 

 ් ත ටධයසාවථද  අ  නතන  සාවථදපිත ටරනද තිශබ වද. ඊා  

  ටශේ ශේ රශට් ආර්ක ටම ඉදිරිමට ශැ  ම  ප්රධද ට 

ටධයසාවථද ම බවට ශේ තද්වෂණ  ැරම ප් ශව වද ඇති.  

ඊා ට, ශටොල්දෙපියටශේ සිට ශ ිමවන  ්වවද සාමුද්ර  ැරම 

ඉදිටර්   අපි බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ඒ සා තද අව ය  මූලිට 

සාටයතද අධයම ම  න්  සිදු ටරශැ  ම වද. වරදම  ැරශේ 

ලිමවිල්ශන්ව ඒටට මේ මේ බදධද තිබුණද.  මු්  ශේ වසාශර් ඒ 

ටටුතුව ටරශැ  ම්   බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ඒ ුවිග්  අපි 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද,  මුහුදු ඛද  මට න්වශවනද තිශබ   

තව්  ශත්වටමදර 160ට ප්රශශ ම  ව  ැරම්ව ශනසා සාංවිධද ම 

ටර්  .  

ගුව්  ශතොටුශපොා ආශ්රිත ප්රශශ වන ගුව්   ැරම 

ඉදිටර්   අපි බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. විශ  ෂශම් ට ශ්රී නංටද 

ගුව්  විදුලි සාංසාවථදවට අයිතිව තිබුණු ඉඩට්ව, 18 ටණුශේ තිබුණු 

ඉඩේ සාත ිරඹුනදපියටම ප්රශශ ශේ තිශබ  ඉඩේ  සාත ගුව්  

ශතොටුශපොා පදවිච්චි ටරනද, සාේට් ්රණ  දනද, වදනිජ 

ටධයසාවථද  ඇුවළු ගුව්  ශසා වදවට අ දා ශ ොශමවේ්  තද්වෂක ට 

ආමත  සාිමත ගුව්   ැරම්ව ඉදි ිරීමශේ ටටුතුව ටරශැ  

ම වද.  න්  ඒ ඉඩේ අ් ප්  ටරැනීමේ ටරශැ  තිශබ වද. අපි 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද, ශේ වසාර අැ භ්දැශේදී ඒ ටටුතුව 

ටර්  . 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ප්රවර්ධ   ැරම ැන ්  

මට්ව ිරව ුතුවයි. ශපෞශැලිට අං ම සාත රදජය අං ම වරදම් , 

ගුව්  ශතොටුශපොා්  අතර තන්  තන් වන බඩු ැබඩද 

පව් වදශැ  ම වද.  නට ැබඩද පතසුටේ සා තද ඉඩේ 

ප්රතිසාංසාවටරණ තද සාංවර්ධ  සාංසාවථදව සාුව ඉඩට්ව 

ශටරවාපියටශම්  නබද දු්  ද.  න ටට්  ප්රධද  ආමත  4්ව 

නතන ට ගිිම්  තිශබ වද. ඒ අනුව, අපි බනදශපොශරෝ ුව ශව වද 

ඉදිරි ටදනම ුවාදී ශටරවාපියටම්  ප්රධද   ැරම්ව තනයටමට 

ශැොඩ න ශ යි ිරමනද, අධිශේී  ටදර්ැම්  ආවදට පසුව, ප්රවර්ධ  

 ැරම්ව තනයටමට.  

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ප්රවදත  ්වශෂ ්රම ැන  බනමු. 

අශප් ිමටපු ප්රවදත  විෂම භ්දර අටදතයවරමද, නිටල් සිරිපදන   

සිල්වද ටනතිුවටද සාභ්දශේ ඉ්  වද. අශප් අටදතයදං  ශ ට නටුව 

ශවනද නුවටද අපට වි දන සාතශමෝැම්ව නබද දු්  ද  ප්රවදත  

ප්ර ව ම විසාඳීට සා තද.   "ඒවද ටශේ අටදතයදං මට අයිති වනඩ, 

ඒවදට අශ ්ව අම අත ැත්   ඕ ෑ  නතන" ිරමනද, නවනනි ිරසිට 

බදධදව්ව නුවටද ටශා   නතන. ඇ් ත ව ශම් ට ශේ 

සාේබ් ධශම්  තිබුණු ප්රධද  සානනසුට සානනිරල්නට අරශැ , 

අශප් වි යදඥම්  ඇුවළු අශ වේ්  අම ශේ රටට ැනාශප  විසාඳුට 

ශටොට්ව  ිරමනද බනදෙවද.  ශේ රටට ැනාශප් ශ් , අ  තිශබ  

 නශව  ටදර්ැ ත බ  ප්ර ව මට ැනාශප් ශ්  monorail , light 

rail ,  ශපොශාොව මයට්  ම  දුේරිම , නශතට  න්  ේ අතසි්  

ම  දුේරිම ටදර්ැ  ිරම  තනට නට්ව ැන ට සානටද බනදෙවද. ඒ 

අනුව අපි වි යද් ටට නිැට මටට ආවද, අපට ැනාශප  ක්රටම 

2671 2672 

[ැරු පදසලී චේපිට රණවට  ටතතද] 
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ව් ශ්  සානතනල්දෙ දුේරිම ටදර්ැමයි ිරමනද. ඒ වදශේට, දුේරිම 

ශ පදර්තශේ් ුවශේ දුේරිම විදුලිටරණම ිරීමටට් , ආසිමදනු 

සාංවර්ධ  බනංවේව මටශ්  ටනනක වනලි දුේරිම ටදර්ැම සාංවර්ධ ම 

ටර්  ට්  බනදශපොශරෝ ුව ශව වද.  න්  අපි නිම ටටුතුව 

සාෑශත්    නිට ටරනද තිශබ වද. ඇ් ත ව ශම් ට ශේ රශට් 

ශටවනනි වයදපෘති ටර්  ට අවුරුදු 20්ව, 30්ව විතර ම වද. 

 මු් , ශේ බරපතා වයදපෘතිම, ශේ රශට් දුේරිම ්වශෂ ්රශේ 

ඇතිශව  ශේ  ව විප්නවටදීම පරිවර්ත  වයදපෘතිම වසාර 3්ව 

ඇුවාත  ටයතද අධයම  ටරනද, පරිසාර අධයම  ටරනද, ඉඩේ 

අ්  ප්  ටර ැනීමශේ ටටුතුව සානනසුේ ටරනද වසාර   ශේ වසාශර් 

ක්රිමද් ටට ටර්  ට ටටුතුව ටර්   අපට පුළුව්  වුණද. ශේ 

රට ඉදිරිමට ම වද  ේ ටවර ආණ්ඩුව්ව වුණ්  ඉදිරි ටදනශේදී  

ශේ වයදපෘතිම සිදු ටර ැත ුතුවට වයදපෘතිම්ව.  

ශීඝ්රැදමීය  බසාව රථ ශසා වදව්ව ඇති ටර ැනීමට ටා ුතුවයි. ඒ බව 

න ද ටට ප්රවදත  ටදතයදං ශේ වනම ශීර්ෂම පිිගබ  විවද ශේදී්  

ිරේවද. අ  අපට අව යයි  ීම  බසාව රථ ශසා වදව්ව. ඒ වදශේට 

SEMA ආමත ම, ජ දධිපති ටදර්මදනම ටඟි්  ටරශැ  ගිම 

"සාතසාර" වයදපෘතිම්  අ  අශප් අටදතයදං ම මටතට ඇවිල්නද 

තිශබ වද. ප්රවදත  අටදතයදං ම්  සාට  නටුවශවනද අ් තර් 

ජදනම භ්දවිත ටරනද ඒ ටටුතුව ටර්  ට අපි බනදශපොශරෝ ුව 

ශව වද.  

ඊා ට, ටසාා ටාට දටරණම ැන  මට්ව ිරව ුතුවයි. ශේ 

ටසාා ටාට දටරණම අශප් අටදතයදං මට අයිති විෂමම්ව 

ශ ොශවයි. ශේට ඒ ඒ  ැර සාභ්ද, ඒ ඒ පාද්  පදන  ආමත , 

පාද්  සාභ්ද තටයි ඒ ටටුත් ත ටර්  ට ඕ ෑ. ඒ ිරම් ශ්  

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම ටඟි්  ටර්  ට ඕ ෑ 

ශ ම්ව. අපට නිම ිරසි සාේබ් ධම්ව  නතන. ටට පරිසාර විෂම භ්දර 

ඇටතිවරමද විධිමට සියට  ටදනශේ්  ටසාා ප්ර ව ම 

සාේබ් ධශම්  "පිිගසාරු වනඩ පිිගශවා" ක්රිමද් ටට ටාද. ඒ වනඩ 

පිිගශවා නිසාද න ද ආමත  70ට පටණ විධිට්  ටසාා 

ටාට දටරණ වයදපෘතිම්ව ආරේභ් වුණද.  මු් , අ  ශේ ටසාා 

ප්ර ව ම ඉතදට   නශව  ප්ර ව ම්ව ශවනද තිශබ වද. නට නිසාද අපි 

අ් තර්ජදතිටව ශට් ඩර් ටන වනද බනප්ර ශ ට්ව නබද ශ ්  ට 

ටනදිත්  වුණද, ටසාාවලි්  විදුලිම නිප ීමටට. ඒ වදශේට, ශටොාඹ 

 ැරශේ මීය ශතොටමුල්න වේණු ශැොඩ ටඩදශැ  වනටුණදට පසුව  

අපට සිශධ වුණද, ශටොාඹ  ැරශේ වැකීට භ්දරඅරශැ  ටටුතුව 

ටර්  ට. ඒ අනුව 2017 ජූලි ටදසාශේ ඉ ්  ශ සානේබර් 31ශවනි 

 ද ශව ශටොට ශටොාඹ  ැරශේ ටසාා නටුව ිරීමට විධිට්  

ටරනද ශටරවාපියටශේ තදවටදලිට අංැණම්ව ත නද ඒ ටටුතුව 

ටර්  ට පට්  ැ් තද. ඒට තදවටදලිට අංැණම්ව නිසාද, 

සාවක රසාදර විසාඳුට්ව සා තද තටයි පු් තනට ප්රශශ ශේ ඒ සාවථද ම 

ශතෝරද ැ් ශ් . ටලි් , රජශේ අරමු ල්වලි්  වයදපෘතිම්ව 

ටරශැ  ගිමද. ඒ වයදපෘතිශේ පරිසාර අධයම  වදර්තදව 

ප්රති්වශෂ ප වුණද. ව ජීීම සාංර්වෂණ ශ පදර්තශේ් ුවව විල්ප් ුව 

ර්වෂිතශේ ශප්ර ෂණ ටාදපශේ  - buffer zone -   ශේ භූිවම පිිමටද 

තිශබ වදම ිරම  ප  ට ටත ඒ  පරිසාර අධයම ම ප්රති්වශෂ ප 

ටාද. අපි ශටොට්ව  ටශා   අපි බනත් ටදරශම්  ඒට ක්රිමද් ටට 

ටර්  ට ගිශේ  නතන. ඒ ශවනුවට ශේ රශට් වෘ් ීරම ටට්ටශේ 

සිමදෙ පරිසාරශේදී්  ටන වදශැ , ඒ ටදනශේ ව ජීීම විෂමම භ්දරව 

සියට ැදිවණී ජමවික්රට ශපශර්රද ඇටතිුවටද් , අශප් අටදතයදං ශේ 

ශල්ටේුවටද්  ඒ සාවථද වනට ගිිමල්නද ඒ අමශේ ශතෝරද ැනීමට්ව 

ශනසා තටයි වර්තටද  සාවථද ම ශතෝරද ැ් ශ් . අපි ඒ පිිගබ  

පරිසාර අධයම  ශ ට්ව ටාද. නට්ව ටධයට පරිසාර අධිටදරිශම් , 

අශ ්ව නට වමඹ පාද්  පරිසාර අධිටදරිශම් . අ  ශ ොශම්ව 

ශ  ද ශේ පිිගබ ව     තනට ප්ර ව ම්වට නතන දී සාදටච්ඡද 

ටරනද ඒ අනුව තටයි නතන ට වි යද් ටට විසාඳුට්ව, වි යද් ටට 

ක්රටශේ ම්ව  අනුැට ම ටශා .  අපි අ  සාුවයට්  ිරම වද, අ  

ඕ ෑට ශටශ වේට අරුව්වටදදෙ ටසාා අංැණම විවෘතයි ිරමනද. 

ඕ ෑට ශටශ වේශේ ටසාා භ්දර ැනීමටට අපි නෑසාවතියි. වයදජ 

විශරෝධතදවලි්  ශේ ප්ර ව ම විසා ශ ් ශ්   නතන. ඒවද පිටුපසාවශසා  

ඇතනේ අමශේ ශශ පදන  වුවට ද තිශබ්  ට පුළුව් , ඇතනේ 

අම ඇ් තටට භ්මශවනද තිශබ්    පුළුව් . සාටතරු ිරම වද අප 

 නනුව්  ටශා   නතනයි ිරමනද.  මු් , 17 වතදව්ව  නනුව්  ටරනද 

තිශබ වද. ශේ ටසාා අංැණම තිශබ් ශ්  පු් තනශේ ශ ොශවයි, 

ව දතවිල්දෙශේ, පු් තනශේ සිට ිරශනෝමීය ටර් 40්ව ඈති් . 

ව දතවිල්දෙව ප්රදශශශීම සාභ්දශේ ශතෝ ඒ ජ තදවශේ ිරසිට 

විශරෝධතදව්ව ශේටට  නතන. පු් තනශේ පිරිසා්ව තටයි ශේ 

විශරෝධතදව ටරශැ  ම් ශ් . අපට ශේ ටසාා ටාට දටරණ 

වැකීට අයිති  නති බව ටට ශේ ැරු සාභ්දශේදී ශබොශතොට 

පනතනදිලිව ිරම වද. ජ දධිපතිුවටද, අැටනතිුවටද, විප්වෂ 

 දමටුවටද ඇුවළු සිමදෙශ  දට ශේට ජදතිට ප්ර ව ම්ව තනයටමට 

සානටනද ටටුතුව ටර්  ට ඕ ෑ. අශප් වැකීට අපි ඉටු ටාද. 

නිර්ටදණම ටර්  ට ිරේවද, නිර්ටදණම ටරනද දු්  ද. අවුරුදු 

30්ව ශේ රශට් ටර්  ට බනරි වුණු ශ ම්ව අපි ටරනද දු්  ද. ඒ 

වදශේට ටසාා ටනට දටරණම විධිට්  ටරනද දු්  ද.  න්  

ශශ පදන  ීර් දුව්ව අරශැ  ඒට ක්රිමද් ටට ිරීමට 

ඔබුවට් නදට භ්දරයි. ශේට අශප් අටදතයදං මයි, පු් තනට 

ජ තදවයි අතර ප්ර ව ම්වව් , පුශැන ප්ර ව ම්වව්  ශ ොශවයි. 

ශේට ශශ පදන  ීර් දුව්ව අරශැ  ක්රිමද් ටට ටා ුතුව ශ ම්ව 

බව ටට අවධදරණම ටර වද. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි 4ට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඊා ට, ශටොාඹ  ැරශේ අවට වරප්රසාද  ිමිව ජ තදව්ව 

ජීව්  ශව වද. අපි  ැරම ැන  ටථද ටාදට, ැේවන දුප්ප් ටට 

ැන  ටථද ටාදට, තවට්  ශටොාඹ  ැරම ුවා දුී  දුප්ප්  

ජ තදව වි දන ව ශම්  ජීව්  ශව වද. පනල්ප්  50,000්ව 

තිශබ වද. සාටතරු ිරම වද, අරශැොල්න් ශේ ආණ්ඩුශව්  

විතරයි පට්  ැ් ශ්  ිරමනද. විවිධ ආණ්ඩු විවිධ ප් සාදතම්  

 රනද තිශබ වද. 1958 ඉ නද විවිධ ආණ්ඩු විවිධ ප් සාදතම්  

 රනද තිශබ වද. ටනතිනිමශේ ටදනශේ ීමටර් ශ්ව ට්  ටනතිුවටද, 

ශේ.ආර්. ජමවර්ධ  ජ දධිපතිුවටදශේ ටදනශේ රණසිංත 

ශප්ර ට දසා ටනතිුවටද, රණසිංත ශප්ර ට දසා ජ දධිපතිුවටදශේ ටදනශේ 

සිරිශසා   වේශර් ටනතිුවටද, ච් ද්රිටද ටනතිනිමශේ ටදනශේ ටංැන 

සාටරීමර ටනතිුවටද, ඒ වදශේට ටිම්   රදජප්වෂ ටත් ටමදශේ 

ටදනශේ ඇටතිවරමද තනයටමට සියටශේ නුවටදටයි, -ශල්ටේ තනයටමට 

ටටුතුව ටශා  ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටනතිුවටද.- ඒ ඇටතිවරු 

සිමදෙට ශ  ද ඒ සා තද ප් සාදතම්   රනද තිශබ වද.  මු් , 

1958 ඉ නද 2015  ්වවද ඉදි ටරනද තිශබ් ශ්  නිවදසා 9,900යි. 

අපි ශේ අවුරුදු ුව ට නිවදසා 15,000්ව ඉදි ටරනද තිශබ වද. මීය ට 

ශපර ශේ සා තද තිරසාර වනඩ පිිගශවා්ව තිබුශණ්  නතන. න්ව 

අවසාවථදවට ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටනතිුවටද බිලිම  10ට 

debenture නට්ව issue  ටරනද ශැවල් ත ්   පට්  ැ් තද. 

බිලිම  කීමට   බිලිම  10්ව අශ්  තිමදශැ  බිලිම  210ට 

වයදපෘතිම්ව භ්දර ැ් තද. 2014 දී ඇතනේ වයදපෘති සාදර්ථට වුණද. 

 මු් , අශ ්ව වයදපෘති ටඩදශැ  වනටුණද. නිවදසා වනඩ පිිගශවා 

අපි අ  විධිට් ටරණම ටරනද තිශබ වද; තිරසාරටරණම ටරනද 

තිශබ වද. අ  ඒ සා තද ආසිමදනු මයටතන පතසුටේ බනංවේව - 

AIIB නට - අතැතනද තිශබ වද. තව්  විශශ  රදජයම්  අත 

ැතනද තිශබ වද. ශ්රී නංටද රජම අත තිමනද තිශබ වද. මීය ට ටලි්  

ශ්රී නංටද රජශේ අනුග්රදතට් වම්ව තිබුශණ්  නතන. 2014 දීව් , 

2673 2674 



පදර්ලිශේ් ුවව 

2015 දීව්  ශ්රී නංටද රජශේ අනුග්රතම්ව තිබුශණ්  නතන. අ  ශ්රී 

නංටද රජම අත ැතනද තිශබ වද.  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ 

ටනදිත් ීමට ටරනද තිශබ වද. අපි ිරසිට ශටශ වේට ිමංසාද ටරනද 

 නතන. තමු දව ශමො දශැ   නතන. බශන්  ප්  නද  නතන. 

සිමදෙශ  දශේට ටනටන් ශත්  අ  පවුල් 8,000්ව පදිංචි ටරවනද 

තිශබ වද විතර්ව ශ ොශවයි, ඒ තනට පවුනටට අධයදප ම 

 ංව්  ් , ඒ තනට පවුනටට සාංසාවටෘතිම  ංව්  ්  අපි ටටුතුව 

ටරශැ  ම වද. 

ශේ අම වනම ටදනශේ අපි ශේ රශට් ආර්ක ටම ැන  ටථද ටර  

ශටොට, විශශ  ණම අරශැ  ශේවද, වදක ජ ශපොලී ණම අරශැ  

ශේවද ඉදි ිරීමේ ටර්   ශනශතසියි ිරම  නට ටට ිරම්   ඕ ෑ. 

 මු් , රදජය ආමත  ශැොඩ  ්   අටදරුයි. ටට ශබොශතොට 

ආඩේබරශම්  ිරම වද, අශප් රදජය ආමත  අපි විධිට් ව 

ශැොඩ  නද තිශබ  බව. ප දතරණම්ව තනයටමට 2015 දී  දැරිට 

සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ මුළු ආ දමට විධිමට තිබුශණ් රුපිමල් 

ිවලිම  2,236යි. 2018 ශව ශටොට නම රුපිමල් ිවලිම  4,750 

 ්වවද වනඩි ටරනද තිශබ වද. ආ දමට ශ ගුණමිර්  වනඩි ටරනද 

තිශබ වද. ඒ වදශේට නිම නදභ්ම තනයටමට තිබුශණ්, රුපිමල් 

ිවලිම  316යි. අ  නිම නදභ්ම රුපිමල් ිවලිම  1,054යි. ඒ 

ිරම් ශ්  ආසා්   ව ශම්  නදභ්ම තතර ගුණමිර්  වනඩි ටරනද 

තිශබ වද. නට ආමත ම අ  අපි රුපිමල් බිලිම  23්ව තරේ 

වැකීේ  ර  බනැුව මූනය ආමත ම්ව බවට ප්  ටර තිශබ වද. 

2015 දී ශ්රී නංටද ඉඩේ ශැොඩ ිරීමශේ තද සාංවර්ධ ම ිරීමශේ 

සාංසාවථදශේ මුළු ආ දමට විධිමට තිබුශණ් රුපිමල් ිවලිම  4,979යි. 

අපි අ  නිම ආ දමට රුපිමල් ිවලිම  7,500  ්වවද වනඩි ටර 

තිශබ වද. විශ  ෂශම් ට නට ආමත ම ටලි්  දිේශේ පදඩුවට. 

ඒට තටයි වන ැ් ට ටදරණම. අ  පරිපදන  ටදර්ම්වෂටතදව, 

අරවද ශේවද ැන  ටථද ටර වද.  මු් , ශ්රී නංටද ඉඩේ ශැොඩ 

ිරීමශේ තද සාංවර්ධ ම ිරීමශේ සාංසාවථදව රුපිමල් ිවලිම  599ට 

පදඩුව්ව පිට දිේශේ. අ  නම රුපිමල් ිවලිම  1,081ට නදභ්ම්ව 

නබිව්  දුව  ආමත ම්ව බවට ප්  ටර තිශබ වද. 

Waters Edge නට ැන  ටථද ටාද. 2015 දී රුපිමල් ිවලිම  

647්වව තිබූ ආ දමට, 2018 දී රුපිමල් ිවලිම  1,401්ව ටරනද 

තිශබ වද. ඒ වදශේට අ  නම ශව ්  ආමත වන ආශමෝජ ම 

ටරශැ  ම වද. ඒ වදශේට අ  අශප් අටදතයදං ම ැන  

ිරේශවෝ , අපි ශේ සිමදෙ වයදපෘති රජශම්  ටර් ශ්   නතන. අ  

රජශේ  දමට් වම සිමමට 20යි. ඉතිරි සිමමට 80ට ශපෞශැලිට 

අං ශේ  දමට් වම. ප දතරණම්ව තනයටමට සානතනල්දෙ දුේරිම 

ටංශප්  ැන  ටථද ටර වද  ේ, ඒ සානතනල්දෙ දුේරිම 

ටංශප් වලි්  න්ව ශටොරිශඩෝව්ව විතරයි රජම නිර්ටදණම 

ටර් ශ් . ඒ, ටඩුශවන සිට පිටශටොටුව  ්වවද වූ ශටොටසා. අශ ්ව 

ටංශප්  ුව ට ශපෞශැලිට අං ශේ  ්වතිශම්  ටර්   තටයි 

අශප් බනදශපොශරෝ ුවව. ආණ්ඩුව ණම ශ ොටර, රට ණම ශ ොටර 

සිදු ටර්   තටයි අශප් බනදශපොශරෝ ුවව. අශප් අටදතයදං ශේ 

ටදර්ම භ්දරම, ශටොශත්  ශතෝ වදක ජ ණම යටට්ව අරශැ  ඉදි 

ිරීමේ විප්නවම්ව ටර  නට ශ ොශවයි. අපි ශබොශතොට පනතනදිලිව 

ිරම වද, අශප් අටදතයදං ශේ ටදර්ම භ්දරම රටට බර්ව ශ ොව  

ආටදරමට ශේ ටටුතුව සිදු ටර ැනීමටයි. 

 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු අටදතයුවටනි, ඔබුවටදට ශව්  වූ ටදනම  න්  අවසා් . 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

 දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ සිමදෙට නිනධදරි් ට ටශේ  

සාවුවතිම  පිරි ට වද.  සාදශප්්වෂව ැ් ශතෝ  ඒවද වේඩද ආමත . 

 මු් , වි දන ප්රදේධ  අවටද ම්ව ුවා අපි ටටුතුව ටරනද 

තිශබ වද. ටට ිරම වද, 1978  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම බිිම 

ටරපු  වශසා  ඉ නද 2018 වර්ෂම  ්වවද  රුපිමල් බිලිම  100ට 

ප්රදේධ  වනඩ විතරයි ටරනද තිශබ් ශ් . ඒ බිලිම  100්  

බිලිම  64ටට වනඩ ටරනද තිශබ් ශ්  පසුගිම වසාර ුවශ්  දී 

ශටට නිනධදරි ටණ්ඩනම විසිනුයි. තමු දශේ සාතදම්   නුවව, 

රජශේ ශනොවේ අනුග්රතමවේ්   නුවව ඒ ටටුතුව ටා සිමදෙට 

නිනධදරි ටණ්ඩනමට, ඒ වෘ් තිමශේදී් ට ිමසා  ටද ආචදර 

ටර්  ්  අපි ශටම අවසාවථදව්ව ටර ැ්  වද. ශබොශතොට 

සාවුවතියි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදට සාවුවතියි. මීය ා ට, ැරු සුසිල් ශප්ර ටජම් ත ටනතිුවටද. 

ඔබුවටදට වි දඩි 15්ව තිශබ වද. 

 

[අ.භ්ද.3.26] 
 

ගු ඒ.ඩී. සුසල් වප්රේමජය්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, අ  අටදතයදං  ිරිමපමට වනම 

ශීර්ෂම්  පිිගබ ව සාදටච්ඡද ශව  අතරුවර විශ  ෂශම් ට ටට 

අවධද ම ශමොමු ටර්   ටනටනතියි, අභ්ය් තර තද සාවවශශ  

ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම 

සාේබ් ධශම් . අශප් රශට් රදජය පරිපදන  අණප ්  ආරේභ් 

වුශණ් ඉංග්රීසි් ශේ ටදනශේ. ඒ ටදනශේ තිබුණු දිසාදපති ක්රටම, 

පප දිසාදපති, දිසාවත්රි්ව ආ දමේ නිනධදරි, වි දශ් , ැේමුනද ෑනි ශේ 

ආදී ව ශම්  රයරදවලි්  ැණ දව්ව න්වට තිබුණද. ශටශතට ආපු 

ක්රිමද දටම, 1962දී න ද තිබුණු සිවිල් ශසා වම, පරිපදන  ශසා වම 

බවට පරිවර්ත ම වුණද. න ද තිබුණු ැේමුනද ෑනි ශසා වම, ග්රදට 

නිනධදරි්  බවට ප්  වුණද. ශට්   ශේ ආටදරශේ ශවච්ච 

ශව සාවීමේ න්වට ඉදිරිමට ඇවිල්නද ශේ ශව  ශටොට දිවයි  පුරද 

ග්රදට ශසා වද වසාේ 14,020්ව, ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන 335්ව, 

දිසාදපති ටදර්මදන  න්  ේ දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදන 25්ව රදජය 

පරිපදන ශේ ශේ පරිපදන  වුතම ුවා සාටසාව ශවනද තිශබ වද. 

නට පන් තිර්  අපි රට්ව තනයටමට සාුවටු ශව්   ඕ ෑ. 

ශනෝටශේ ශබොශතෝ රටවල් න්වට බන  ශටොට අ පි ඉතදට්  

විධිට්  වූ සානනසුේ සාතැත පරිපදන  වුතම්ව අශප් රශට් 

තිශබ වද. ශේ පරිපදන  වුතම ටාට දටරණම ිරීමට ුවිග්  

තටයි ටදර්ම්වෂට ශසා වදව්ව නබද ශ ් ශ් . පසු ගිම   ට ශ ට, 

ුව ට ටදනම ැ් ශතෝ  ශනෝටශේ රදජය පරිපදන ම ිරම  නට 

ක්රටදනුූලනව අභ්දවමට ම වද.  ඊට පසාවශසා   ටාට දටරණම -

administrative management - ිරමනද ආවද. ඒට තව ඉදිරිමට 

ගිිමල්නද න වද,  දමට් වම - leadership - ිරම  නට. ශේ 

විධිශේ විටද  ම්ව තටයි වර්තටද  ශනෝටශේ  ිර්  ට 

තිශබ් ශ් . අශප් රශට් රදජය පරිපදන ම ප්රතිසාංවිධද  ීමට සා තද 

විවිධ ශටොිවෂ්  සාභ්ද ටිවටු ප්  ටාද.  

සාටතර ටිවටුවලි්  ක්රිමද් ටට වු ශණ් නටයි,  න්  ේ ශ ටයි. 

ප දතරණම්ව තනයටමට SLIDA ආමත ම ආරේභ් වුශණ් ඒ 

විධිශේ නිර්ශශ ම්ව අනුව. තනබනයි, ඒශට්  පපරිට ප්රශමෝජ ම 

තවට අරශැ   නතන. අපි  ්  වද, විවිධ රජම්  මටශ්  මයටතන 

2675 2676 

[ැරු පදසලී චේපිට රණවට   ටතතද] 
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පතසුටේ නනශබ  බව. දිසාදපති ටදර්මදන ඉදි වුණද. ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ටදර්මදන ඉදි ශව වද. අ  වසාේ 14,020ටට අව ය "ශසා වද 

පිමසා" ක්රටදනුූලනව ඉදිශවිව්  ම වද. පසු ගිම ආණ්ඩු ටදනශේ් , 

ශේ ආණ්ඩු ටදන ශේ්  ආදී ව ශම්  නට ටටුතුව ශටශර වද. 

ශටශතට ක්රිමද් ටට ශව  අතරුවර, පතාට ටට්ටශේ ග්රදට ශසා වද 

වසාටට සියට  නිනධදරිමදශේ -ග්රදට නිනධදරිමදශේ- වසාර 

ැණ දව්ව තිසාවශසා  තවට විසාඳිච්ච  නති ප්ර ව  තිශබ වද. ඒට 

නිසාද තටයි පසු ගිම ටදර්ුව ටදසාශේ 5වනනි  ද ප්රථට වතදවට ශේ 

රශට් ග්රදට නිනධදරි්  වෘ් ීරම සාිවති ිරිමපමට නිනධදරි්  න්වට 

නටුව ශවනද පදර්ලිශේ් ුව වටරවුශේ විශරෝධතදව්ව පනවන් වූශේ. 

ටට ශටයට ටදනම්ව ශේ අටදතයදං ම භ්දරව ටටුතුව ටරශදී  සාති 

ශ ට්ව ඇුවාත සාදටච්ඡද ැණ දව්ව තිබුණද.  

 ප්රධද ට ප්ර ව ම ශවනද තිශබ් ශ් , ග්රදට නිනධදරි් ශේ ශසා වද 

වයවසාවථදව්ව  නති ීමශේ ප්ර ව මයි. ශබොශතෝ ශසා වදව් වන ශසා වද 

වයවසාවථදව්ව තිශබ වද. රජශේ සාංවර්ධ  නිනධදරි ත ුවර ඇති 

වුශණ් මීය ට වසාර තතර, පතටට ශපරයි. තනබනයි,  න්  සාංවර්ධ  

නිනධදරි්  52,000්ව ඉ්  වද. ඔවු් ට්  ශසා වද වයවසාවථදව්ව 

තිශබ වද. තනබනයි, ග්රදට නිනධදරි් ට ශසා වද වයවසාවථදව්ව  නතන. 

ශට්   ශේ ප්ර ව ම ටත තටයි න්වසා්  ග්රදට නිනධදරි් ශේ 

සාංැටම, ශ්රී නංටද ග්රදට නිනධදරි් ශේ සාංැටම වදශේ සාංැේ නටුව 

ශවනද ශේ ටටුත් තට මුන පිරුශේ. තනබනයි, ශේ විශරෝධතදව 

 න්වවූවදට ටර්   තිශබ් ශ් , ඒ වෘ් ීරම සාිවති ශැ නල්නද, 

සාදටච්ඡද ටරනද ප්ර ව  ශටො වද  ිරමනද බනනද, ශසා වද වයවසාවථදව 

පිිගබ ව අටදතය ටණ්ඩනශම්  ප්රතිප් තිටම ීර් දුව්ව අරශැ , 

ඊට පසාවශසා  රදජය පරිපදන  අටදතයදං ම සාත අ දා ආමත  සාත 

වෘ් ීරම සාිවති න්වට නටුව ශවනද ශසා වද වයවසාවථදව්ව ත නද 

ශව ්  ශසා වදව්  තද විෂටතදව්ව ඇති ශ ොව  ආටදරශම්  

විධිට්  ිරීමටයි. තනබනයි,  ඒ ශවනුවට විවිධ දිසාවත්රි්වටවන විවිධ 

ආටදරශම්  පිගැනීමේ ටර්   පට්  ශැ  තිශබ වද ිරමනද අ  

අපට වදර්තද ශවනදතිශබ වද.  

ඒ නිසාදයි, ටට ශේ ටදරණම ශටශරිම ැරු අටදතයුවටදශේ සාත 

අටදතයදං ශේ අවධද ම ශමොමු ටරව් ශ් . මුනදී්  ිරේවද, ශේ 
අම සාදට නිනධදරි්  ිරමද. "සාදට නිනධදරි් " ම්   අපරදධ  ඩු 

විධද  සාංග්රතශේ් , ශව ්  චක්රශල්ඛවන්  අර්ථ නිරූපණම 
ටර වද. ශපොලිසාව නිනධදරිමද  ේ සාදට නිනධදරිශම්ව. ග්රදට 

නිනධදරිමද සාදට නිනධදරිමද ව් ශ් , 1992 අංට 58  ර  
සාංශ ෝධ ම ආවදට පසුව, ප්රදශශශීම ශල්ටේවරු් ට බනම 

පනවරුවදට පසුව ප්රදශශශීම ශල්ටේවරමද විසි්  මේ නි වචිත 

වසාට්ව ුවාට මේ ග්රදට නිනධදරිමවේ සාදට නිනධදරිමවේ තනයටමට 
ලිඛිතව ප්  ටශාෝ  පටණයි. අ්   ඒ ශවනදවට විතර්ව ඔහු 

සාදට නිනධදරිශම්ව ශව වද. ශපොදුශේ නටට ටල්ප ද ටරනද, "ශේ 
අම සාදට නිනධදරි් . ඒ නිසාද ශේ අමට වෘ් ීරම අයිතිවදසිටේ 

 නතන" ිරමනද ිරම්   පුළුව් ටට්ව  නතන. ශටොට්ව  ඒටට 
ශත ුවව  ආමත  සාංග්රතශේ 22ව  පරිච්ශද ම, වෘ් ීරම සාිවති 

ආඥදප ශ්  20ව  වැ් තිම ප්රටදරව වෘ් ීරම අයිතිවදසිටේ 

ශවනුශව්  සාංවිධද ම ීමශේ, ඒ ශවනුශව්  ටටුතුව ිරීමශේ, 
පශශඝෝෂණම ිරීමශේ, වෘ් ීරම ක්රිමද ටදර්ැවනට මෑශේ අයිතිම 

ඕ ෑට වෘ් තිමට ශසා වටමවේට තිශබ වද. ඒ නිසාද, සාදට 
නිනධදරි්  ීමට ශත ුවශව්  ශේ අමට  වෘ් ීරම අයිතිවදසිටේ 

 නතනම ිරම  නට පිිගැ්   පුළුව්  ටදරණම්ව ශ ොශවයි ිරම  
නට ඉතදට පනතනදිලිව සා ත්  ටා ුතුව ශව වද. ශේ ශත ුවව නිසාද, 

වේරුණෑැන, ටෑැල්න, අනුරදධපුරම, බදුල්න, ටතනුවර ආදී 

දිසාවත්රි්වටවන දිසාද ශල්ටේවරු වදචිට පපශ සාව දීනද, නට 
පශශඝෝෂණමට සාතභ්දගි වූ අම ැන  CDs අරශැ  බනද ඒ අම ඒ 

අමශේ වෘ් ීරම අයිතිවදසිටේ ශවනුශව්  ටටුතුව ිරීමට 
සාේබ් ධශම්  විවිධ ආටදරශම්  බනපෑේ ටර වද. ඒට 

ශ ොශවයි ටර්   තිශබ් ශ් . ඒ අම ටන වද, සාදටච්ඡද ටරනද 
අව ය පිමවර  ැනීමටයි ටා ුත් ශ් .  

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ඒ අමශේ අයිතිවදසිටේ 

පිිගබ ව ටරුණු කීපම්ව සා ත් ව තිබුණද. ටට ටතටයි ටට්  ඒ 

පිිගබ ව සාදටච්ඡද ටාද. ශසා වද වයවසාවථදව ඉ්  නට ටරුණ්ව. 

අශප් ඇටතිුවටද ඒ ැන   ්  වද. ඊා  නට, වනටුප් විෂටතද ඉව්  

ිරීමට. ග්රදට නිනධදරි්  සා තද සාවථද  ටදරු ප්රතිප් තිම්ව සාටසාව 

ිරීමට තව්  නට්ව. ශැවනු නබ  දීට ද පිිගබ  ැනටදෙව, තව්  

ටදරණම්ව.  න ට අවුරුදු ැණ දව්ව තිසාවශසා  ශැව  දීට ද 

තටයි තවට්  ශැව් ශ් . නතන  වි දන පිරිසා්ව  නතන. ඔ්වශටොට 

ැ් ශතෝ , 14,000්ව ශතෝ ඒ ආසා්   සාංඛයදව්ව ඉ් ශ් . ඒ 

අමට අවුරුදු කීපමටට ශපර -ශබොශතොට ටලි් -  ශැවූ දීට ද 

තටයි තවට තිශබ් ශ් . ඒ දීට දවනට සා් නිශේ   දීට ද ආදි 

සිමල්න අයිති ශව වද. රදජටදරි සිමල්න ටර්   ශව් ශ්  ග්රදට 

නිනධදරි් ටයි. රජශේ මේ සාංවර්ධ  වනඩ පිිගශවා්ව ක්රිමද් ටට 

ව වද  ේ, මේ පක වුඩම්ව ශ ්   අව ය  ේ, නම ිරීමට, 

ශඩංගු ටදනමට ශඩංගු පවදුර ටර්  ම, ශව ්  වයදපෘති 

ක්රිමද් ටට ිරීමට ආදි සිමල්නටට ඒ අමශේ නිනධදරි  දටම 

මටශ්  ටන ශ ේශවෝ , ඒ අම සාතභ්දගි ශව්   ඕ ෑ. තනබනයි ඒ 

අමට ඒ ශවනුශව්  ිරසිදු දීට දව්ව -අතිශර්ට දීට දව්ව- 

නනශබ් ශ්   නතන. ශටොයට් ට ිරම වද  දේ, ලිපි ද්රවය දීට දව 

පවද අ  ප්රටදණව්  ව් ශ්   නතන. ග්රදට නිනධදරි්  ශේ 

ආටදරශම්  ටරුණු 17්ව මුල් ටරශැ  තටයි ඒ අමශේ 

පශශඝෝෂණ වයදපදරම, ඒ වනඩ පිිගශවා ක්රිමද් ටට ටශා . නට 

නිසාද ටද ඒ ටරුණ ැරු අටදතයුවටදශේ අවධද මට ශමොමු 

ටර වද. ග්රදට නිනධදරි්  ප්රථට වතදවට ටර  න  ඒ 

පශශඝෝෂණම ඔවු් ට පදරද වාල්න්ව ටර් ශ්   නතිව, ඒ අම 

සාට  සාදටච්ඡද ටරනද, ප්රතිප් තිටම ීර් දුව්ව අරශැ , අව ය 

ටිවටු ප්  ටරනද ග්රදට ශසා වද වයවසාවථදව සාේබ් ධශම්  සාත ඒ 

අමශේ ප්ර ව  විසාඳීට සාේබ් ධශම්  රදජය පරිපදන  තද සාවවශශ  

ටටුතුව අටදතයදං ම ටටුතුව ටා ුතුවම ිරම  ටදරණම ටද 

අවධදරණම ටර වද.  

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට තව්  ටදරණම්ව 

ශටශරිම ැරු ඇටතිුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටර වද. ශේ, 

"රදජය පරිපදන ම" ිරම  නට විටද  ම ීම ආශේ ශටොශතොට  

ිරමද ටට ිරේවද. ටට ටතටයි,  න ට අවුරුදු 20ටට පටණ ටලි්  

පනවනති ත් ් වම.  වසීන් තම ැ් ශතෝ , නම්  ශපොදු රදජය 

ටණ්ඩලීම රට්ව.  වසීන් තශේ ක්රිමද් ටට වුශණ්්  අශප් රශට් 

ක්රිමද් ටට ව  -අ ්  ක්රිමද් ටට ව - බ්රිතද ය සාේප්ර දම ුවා 

තිශබ  රදජය පරිපදන  ක්රටමයි. භූිවම වි දන වුණදට 

 වසීන් තශේ ජ ැත ම නංටදශේ ජ ැත ම තද සාටද යි. 

රජම්  ශ ට්ව මටශ් , ශව සාව ශශ පදන  ප්වෂ ශ ටට 

අැටනතිවරු්  ශ ශ  වේ මටශ්  ඒ රශට් තඳු් වද දු්  ද,  ව 

රදජය ටාට දටරණම -New Public Management.  ඒ  ව 

රදජය ටාට දටරණම ක්රිමද් ටට ිරීමශට්  පසුව ශටොට්ව  

වුශණ්  ඒ වනඩ පිිගශවා ුවා අවුරුදු 10ටදී, රදජය ශසා වදවයි, 

ශපෞශැලිට අං මයි ිරම  ශ ට තඳු ද ැ්   බනරි ටට්ටටට, නට 

තද සාටද  ශසා වද ටර  සාවථද  බවට පරිවර්ත ම වුණද. නට නිසාද 

අ  අපි මද ුත් ශ්  අ්   ඒ පිිගශවාටයි. නශතට ම්   අව ය 

වනඩ පිිගශවා අපි සාටසාව ටර ැ්   ඕ ෑ. ටට ටතටයි, ටට 2007 

අවුරුශශශ ඇශටරිටදශේ තදවර්ඩ් වි වවවි යදනශේ  John F. 

Kennedy School of Government නශ්ව සාති ශ ටට ශටයට 

ටදලී  පදසටදනදවටට සාේබ් ධ වුණද, leadership and 

management සාේබ් ධශම් . තර්ෂ   සිල්වද ඇටතිුවටද ටශේ 

ටථදවට ශබොශතොට වුවට දශව්  ඇහුේට්  දීශැ   ඉ්  වද. 

ඒවදට අපි සාතභ්දගි ශව්   ඕ ෑ, ැරු ඇටතිුවටනි. ඒවදට සාතභ්දගි 

ශව් ශ්  අපි විතර්ව ශ ොශවයි. ටට නතන දි  න ැ්   නනබුණද, 

තදවර්ඩ් වි වවවි යදනශේ  John F. Kennedy School of 

Government නටට සාේබ් ධ වුණු, ඒ model නටට, ඒ 

ආටෘතිමට,  තිශබ  රජශේ ටාට දටරණ නිනධදරි්  පුහුණු 

ිරීමශේ ආමත ම්ව සිංැප්පූරුශේ තිශබ  බව. 50ට 

2677 2678 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ටණ්ඩදමට්ව අරශැ  ශේ විධිමට ටදසා ුව ට පුහුණු ිරීමට්ව 

ටර්   අපි ශේ වනඩ පිිගශවා සාටසාව ටර ැ්   ඕ ෑ. තනබනයි, 

අවුරුදු 50ට අඩු නිනධදරි්  ශේ සා තද ැ්   ඕ ෑ. ශටශත  ඔවු් ට 

මූලිට පුහුණුව්ව නබද දීනද ඒ ආමත මට මනේවද  ේ, වි දන 

මු න්ව වනම ව් ශ් ්   නතන. ඒ සිමදෙශ  ද අරශැ  ඒ අමශේ 

capacity building නටටට ගිිමල්නද නතනනි්  ශේ වනඩ පිිගශවා 

පට්  ැ්   ඕ ෑ.  

අපි  ්  වද, සාදේප්ර දයිටව විශ  ෂ ශශ්ර ක වනට ම්    ේ, 

රදජය පරිපදන ම පිිගබ  ප වචද්  පපදධිම්ව තිශබ්   ඕ ෑ බව. 

නශතට  න්  ේ SLIDA නශ්ව  න්  ප වචද්  පපදධිම 

පිරි ට වද. නවනනි ප වචද්  පපදධිම්ව අව යයි. ප වචද්  පපදධි 

 න්  විවිධ ආමත වලි්  පිරි ට  බව අපි  ්  වද. තනබනයි, ඒ 

ප වචද්  පපදධිම ගුණද් ටටභ්දවශම්  ුතුව නට්ව බවට ප්  ිරීමට 

සා තද වූ වනඩ පිිගශවාටට ම්   ඕ ෑ. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව තිශබ වද. 

 

ගු ඒ.ඩී. සුසල් වප්රේමජය්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ටට වි දඩි ශ ටිර්  අවසා්  ටර්  ේ, මූනදසා දරූ  ැරු 

ට් ්රීුවටනි.  

රදජය පරිපදන ම සාත ටාට දටරණම ිරම  ශ ශ්ව ශව සා 

තඳු දශැ ,  දමට් වම්  සාට  ශේ අම පුහුණු ටරනද ැ් තද 

 ේ, ඉතදට ටදර්ම්වෂට වූ ශසා වදව්ව ශේ පශධතිම ුවිග්  අපට 

නබද ැ්   පුළුව් .  

රදජය පරිපදන  අටදතයදං ම සාේබ් ධශමනු්  ටට මට්ව 

ිරම්   ඕ ෑ. විශ  ෂශම් ට ග්රදට නිනධදරි්  මුහුණපද  

ැනටදේ , ඒ වදශේට ඔවු්  පශශඝෝෂණම ටා පටක ්  ඔවු් ට 

අයිතිවදසිටේ අිමිව ශ ොව  බව්  සා ත්  ටර  අතර, ඔවු් ව 

මේ ආටදරමට ීමඩ මටට න්ව ිරීමටට ප් සාදත ටර වද  ේ, 

ඉතා නිනධදරි්  ටදර්ැශම්  වතදට ඒ ටදරණම  ව් වද, ඔවු්  

සාට  සාදටච්ඡදවට ගිිම් , ශසා වද වයවසාවථදශව්  ආරේභ් ටරනද 

ප්ර ව  විසාඳීටට ටටුතුව ටර්  ම ිරම  ඉල්ලීට ටට ටර වද.  

අශප් ිමටපු පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  ඇටතිුවටද ව  

 යිසාර් මුසාවතදපද ටනතිුවටද පාද්  සාභ්ද පිිගබ ව ටථද ටර ශටොට 

නුවටදට කීපශ ශ වේ බදධද ටර වද ටට  න්වටද. ශේ අවසාවථදශේදී 

ටට ඉතදට පනතනදිලිව නට ටදරණම්ව ිරම්   ඕ ෑ. 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට ශේ ිරම්   ම් ශ්  

වර්තටද ශේ ජ තද විමු්වති ශපරමුණ ශැ නල්නද තිශබ  

විසිව  ආණ්ඩුක්රට වයවසාවථද සාංශ ෝධ ම ැන  ශ ොශවයි. පාද්  

සාභ්ද සාේබ් ධශම් , තව්  විසිව  ආණ්ඩුක්රට වයවසාවථද 

සාංශ ෝධ ම්ව ආවද,  ටනතිවරණම ටල්  නමීය ට සාත පනවන් ීමට 

ිරම  නට නටට අරශැ . ඒට ආශේ, ප්රධද  ටරුණු තතර්ව 

අරශැ යි. ඒ න්ව ටදරණමිර්  ිරේශේ,  තිශබ  පාද්  සාභ්ද 

සාමූතමට ටදනම, අවසාද  පාද්  සාභ්දශේ දි ම  ්වවද දිගු ටර්   

ිරමදයි. ඊට ආනුෂංගිටව අනි්ව ටදරණද ටදරණද ුව  ආවද. ඒට 

ශැශ  ශටොටට, ශටටුේප්  අවසාවථදශේදී ටට ිරේවද, ඕට 

තරිම් ශ්   නතනම ිරමද. ආණ්ඩුක්රට වයවසාවථදශේ 3, 4 වයවසාවථද 

මටශ්  ඡ්   බනම -franchise- ිරම  issue නට ැ් ශතෝ , 

ිරසිට ආමත මටට -පදර්ලිශේ් ුවව ශව්   පුළුව් , ජ දධිපති 

ශව්   පුළුව් , පාද්  සාභ්දව ශව්   පුළුව් , පාද්  පදන  

ආමත  ශව්   පුළුව් - නි වචිත ටදන සීටදව ඉ්වටවද ම්   

ශශ්ර ෂවසදධිටරණම අවසාර ශ ් ශ්   නතන. ඒ සා තද ජ  ටත 

විචදරණම්ව ඕ ෑම ිරේවද. ඒ නිසාද ඒ විසිව  ආණ්ඩුක්රට 

සාංශ ෝධ ශේ වැ් ති තතරට වයවසාවථදවට අ නුූලනයි ිරමද නම 

ප්රති්වශෂ ප ටාද. ඒශ්ව ප්රතිලන තනයටමට තටයි, අ  ශේ සිමල්නට 

ඈඳී ශැ  ඇවිල්නද අ  පාද්  සාභ්ද අටර්ටණය ශවනද 

තිශබ් ශ් . තව තිශබ් ශ්  පාද්  සාභ්ද ුව යි. නයිනු්  න්ව 

පාද්  සාභ්දවට ටදනම අශප්ර ල් 22ව   ද අවසා්  ශව වද. අනි්ව 

නශ්ව ටදනම, ටදර්ුව 9ව   ද අවසා්  ශව වද. අනි්ව නට 

සානප්තනේබර් ව ශටොට අවසා්  ව වද. ිරසිදු පාද්  සාභ්දවට 

ටනතිවරණ  නතන. තනබනයි, ප්රජදත් ්රවද ම ආර්වෂද ශව්   ඕ ෑ 

ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේ විතර්ව ශ ොශවයි. පාද්  සාභ්දශේ්  ඒට 

ශව්   ඕ ෑ. ඒ නිසාද ප්රජදත් ්රවද ම ිරම  පිරුවටම අ්  ද 

ශැ  පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණ ටල්  නමීය ශට්  වනාකී, තිශබ  

බනතන ක්රිමද් ටට ටරනද සාංශ ෝධ ම්ව ශේ්  . ඒ සා තද අපි 

පදර්ලිශේ් ුවශේදී ඡ්  ම ශ ්  ේ. ටනතිවරණ ශටොටසාදරිසාවවරමද 

ිරමද තිශබ වද, ශේට විසා ්   ඕ ෑ න්වශටෝ 

ශශ්ර ෂවසදධිටරණම, නශතට  න්  ේ, පදර්ලිශේ් ුවවයි ිරමද. ඒ 

සා තද අපි සාතශමෝැම ශ ්  ේ. අව ය සාංශ ෝධ ම ශැ නල්නද 

පනරක  ක්රටමට ශතෝ ශේ ටනතිවරණම පව් වද ශේ පාද් වන 

ජ තදවට තට් ශේ නිශමෝජිතම්  ප්  ටර ැනීමටට අවසාවථදව 

නබද ශ ්  ම ිරම  ඉල්ලීට ටරිව් , ටශේ ටථදව අවසා්  

ටර වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබුවටදට සාවුවතියි. ඊා ට, ැරු (ආචදර්ම) තර්ෂ   සිල්වද 

ටනතිුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි අටට ටදනම්ව ශව්  ටර තිශබ වද. 

 
 

[අ.භ්ද.3.42] 

 

ගු (ණචාර්ය) හසර්ණ ා  සල්වා මහසතා (ණර්ථික 

ප්රින්ස ප්කරණ ්හස වපොදු ්ැපීමම් කැබිනට් වනොවන 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - தபாருளாதார 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தபாதுவைங்கல் அகமச்சரகவ 

அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 

ටට ටථද ටර්   ටදන ශේනදව නබද දීට සාේබ් ධශම්  ටද 

පාමුශව් ට ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද, මූනදසා දරූ  ැරු 

ට් ්රීුවටනි. අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද 

පාද්  පදන  අටදතයදං ශේ් , ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ශේ්  වනම ශීර්ෂ සාේටත ටර්   ූ  ද ේ 

ව  ශේ අවසාවථදශේ ැරු ඇටතිවරු්  ශ ශ  ද සාේබ් ධශම්   

වදශේට ඒ ආමත  සාේබ් ධශම්  ටථද ටර්   නනබීට පිිගබ ව 

ටට සා් ශතෝෂ ව වද. වි දඩි අට්ව පටණ්ව තිශබ  නිසාද ටට අ  

ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම ැන  පටණයි 

ටථද ටර් ශ් .  

පාමුශව් ට අපි ැරු පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටදට 

සාවුවතිව් ත ව වද. නුවටද වි දන ටදර්ම භ්දරම්ව ටරශැ  

ම වද. ටශේ ඉසාවසාරතද නුවටද වදඩි ශවනද සියට  නිසාද ටට 

ශටශතට ිරම වද ශ ොශවයි. නුවටද සියට  තන ් ,  නති තන ්  

අපි ඒ ටදරණම ප්රටද  ටර වද. නංටදව ැ් ශතෝ  ප්රධද  

ව ශම් ට ශටොාඹ ඉතද ශීඝ්රශම්  දිුතණු ව  ටනදපම්ව. ශේ 

දිුතණු ීමට්  සාට   අදේ  buildings ත  වද. නතශටොට 

ශ ොශමවේ්  ැනටදෙ -ප්ර ව - ටුව ව වද. ඒ ප්ර ව  විසා  ාදශැ  අපි 

2679 2680 

[ැරු  ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ටජම් ත  ටතතද] 
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ඉසාවසාරතට ම්   අව ය ව වද. ශේ අටදතයදං ම තරතද සාංවර්ධ  

ටටුතුව ටර  සිමදෙට ශ  දට ටශේ ප්ර ංසාදව, සාවුවතිම පා 

ටර්   ටට මූලිට ව ශම් ට බනදශපොශරෝ ුව ව වද. ඒ සාට ට 

ධ ද් ටට විශේච  කීපම්ව ටට ඉදිරිප්  ටර්   තිශබ වද. ඒ 

සාේබ් ධශම්  පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද ටද සාට  තරත 

ශව  නට්ව  නතන ිරමද ටට ිමත වද. ඒ ධ ද් ටට විශේච  

මූලිට ව ශම් ට ටට ඉදිරිප්  ටර් ශ්   ශටෝට්ශට් ට් ්රීවරමද 

තනයටමටයි. ශටොට , ශේ ප්රශශ ම තටයි ඉතද වි දන ශනසා 

සාංවර්ධ ම ශවිව්  පවති් ශ් . ටට ටදරණද ුව ්ව 

සාේබ් ධශම්  ශේ අවසාවථදශේදී ටථද ටර්   ටනටතියි.  

ඉ්  න්ව ටදරණම්ව තටයි, ඉඩේ ශැොඩ ිරීමට. ශේ ප්රශශ ශේ 

ඉඩේ ශැොඩ ටර ශටොට ඒවදට මේිරසි ීමතිීමති ප්රටදණම්ව 

තිශබ වද. වනසි ජනම බනසා මදට, ැංවුවර පදන ම තටයි අපිට 

තිශබ  මූලිට ැනටදෙ ව් ශ් . ශටොට , අපි ැංවුවර පදන ම 

ටර්   ශටෝයට ැණ්  මු ල් විම ේ ටර වද.  මු්  ශේ ඉඩේ 

ශැොඩ ටර ශටොට ඒවදශේ ප්රිවතිම පිිගබ ව නිවනරැදි අවසාරම 

නබදශැ  තිශබ වද   නශ  ිරම  ටදරණම සාේබ් ධශම්  

ැනටදෙ ටුව ව වද.  

පසු ගිම සාතිශේ ැ් ත පි් තූරම්ව ටද ා  තිශබ වද. ැරු 

පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටනි, ටට ශේ පි් තූරම ැ් ශ්  

ශටෝට්ශට්, ටඩුශවන, ශටොශාෝ  දව border නශ්ව.   න්  ශේ 

වුවර බනතනනද ම  ඇා ටදර්ැම  තරසාව ටර, ටවු  ඉඩට්ව ශැොඩ 

ටර තිශබ වද. ඉඩට ශැොඩ ටර තිශබ් ශ්  සාේපූර්ණශම් ට 

ඇා ටදර්ැම තරතදයි. ශේ සාේබ් ධශම්  ශතොමනද බන්   

ිරේවදට අපිට ඊට අව ය පිිගුවරු නනබුශණ්  නතන. ටට ශේ 

පි් තූරම ශේ අවසාවථදශේදී ්භාගත* ටර වද.  

ශටොට , ශටවනනි ශශවල් සිදු ශව්   ඉඩ ශ ්   බනතන. ශේට 

න්ව ප දතරණම්ව පටණයි. ශටවනනි ප දතරණ ශබො ශතොටම්ව 

තිශබ වද.  ටට පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටදට ශේ පි් තූරම 

බන්   ශ  වද. ඒ, නට ප දතරණම්ව. අනි්ව ටදරණම තටයි, 

ඉදිිරීමේ. 2016 අවුරුශශශ ශේ වනම ශීර්ෂම සාේබ් ධ විවද ශේදී 

ටට ටරපු ටථදව නිසාද තටයි පාද්  පදන  ආමත වලි්  ඉව්  

ටර, පසා   ශැොඩ නඟිලි approve   ටර  නට UDA නටට බදර 

දු් ශ් . ඒ ටටුත් ත ටට ිමත් ශ්  ශේ ව ශටොට ශතො ට 

ටරශැ  ම වද. නශත්  ැනටදෙ කීපම්ව තිශබ වද. 2016 

අවුරුශශශ ශටුවටදශේ අටදතයදං ශේ වනම ශීර්ෂම පිිගබ ව ටථද 

ටර ශටොට්  ටට ශේ ශමෝජ දව ශැ දවද.  2017 අවුරුශශශ්  

ශැ දවද. 2018 අවුරුශ  ශවනුශව්  ශැ  න    ශමෝජ දව තටයි 

ටට ශේ 2019 ටදර්ුව ටදසාශේ ශැශ ් ශ් .  

ඊා ට, ටට ශටෝට්ශට් ප්රශශ ශේ සිදු වුණු විැණ ම්ව - audit 

නට්ව- සාේබ් ධශම්  ටථද ටර්   ටනටතියි. 2015 සිට 2017 

ටදන පරිච්ශද ම ුවා අපි buildings 37්ව සාේබ් ධශම්  

විැණ ම ටාද. ඒ buildings 37් ,  buildings 4ට විතරයි - 

සිමමට 11යි- ශටෝශට් ට් සාංවර්ධ  සානනනසාවටට තද ශැොඩ නඟිලි 

ශරගුනදසිවනට අනුව සිදු ශව් ශ්  ිරමද ශේ විැණ  වදර්තදශේ 

සා ත්  ීම තිශබ වද. 

විැණ  වදර්තදශේ සා ත්  ශව වද, වයදපෘති 12්ව -ඒ 

ිරම් ශ් , සිමමට 32්වට- බනප්ර නබදශැ  තිබුණදට ඒවදශේ 

වි දන ැනටදෙ තිශබ වද ිරමද. ඒ ිරම් ශ් , සාටතර ශවනදවට 

ඒවදට නිගම න් ශ්   නතන. නට ප දතරණම්ව තිශබ වද. තට්ටු 

 12ටට අරශැ , තට්ටු 25්ව  ්වවද ම්   ැ් ත ප් සාදතම්ව 

ම දදී ව ශම්  ැනටදෙ තිශබ වද.  ටශේ විශේච ම තිශබ් ශ්  

ශේටයි.  න්  අපි ශේ audit  නට ටාදශ් . Audit නට ටර report 

නට ැ් තද. අරශැ  ශේ ැනටදෙ අපි ඉදිරිප්  ටාද. ඒ වුණදට ඉ්  

ඉදිරිමට ශේ සාේබ් ධශම්  වුශණ් ශටොට්ව  ිරමද අපි  ් ශ්  

 නතන.  ටට  ශේ සාේබ් ධශම්  ශටෝට්ශට් ටත ැර සාභ්දව ඇුවළු 

සිමදෙ ආමත   නනුව්  ටාද. ටට ශේ විැණ  වදර්තදව ්භාගත* 

ටර්   ටනටනතියි. ටරුණදටර, ශේ ැන  බන්   ිරමද ැරු 

ඇටතිුවටදට ටට ටත්ව ටර වද. . 

ශටොට  අපට ඇසාව, ට්  වතශැ  ඉ්   බනතන. සාටතර 

ශවනදවට අපි ටවුරු්   ් ශ්   නතිව රදත්රිමට ඇවිල්නද ඉඩේ 

ශැොඩ ටර වද. නශතට  න්  ේ buildings  ත  වද. නශතට 

තටයි ව් ශ් . ඒ නිසාද ඒට ැන  ශතොමද බන්   ිරමද ිරම වද. 

ටට තව නට ප දතරණම්ව ිරම්  ේ. අපි ටවුරු්  

පදර්ලිශේ් ුවවට න ශටොට  ිර වද, රදජගිරිම ත් දිශේ අදෙති්  

විවෘත ටර්   ම  "ජ ජම සියට" ිරම  ශැොඩ නඟිල්න. නට 

ශැොඩ නඟිල්ශල් parking සාේබ් ධශම්  ශනොවේ ැනටදෙව්ව 

තිශබ වද. ඇ් ත ව ශම් ට ටදර්ැ ත බ ම නිසාද තටයි නතන  

ශටෝයට ැණ ්ව විම ේ ටර පදනට්ව ත නද තිශබ් ශ් .  මු් , 

ශේ ශැොඩ නඟිල්නට වදත  300්ව  නවන් ීමශේ පතසුටේ තිබිම 

ුතුව වුණ් , 90 ැණ ටටයි පතසුටේ තිශබ් ශ්  ිරමද අපිව 

 නනුව්  ටර තිශබ වද. බසාව දිමර පාද්  ආණ්ඩුටදර, ශත ටවේටදර 

 ද දම්වටදර ටනතිුවටද ශේ  ටදර්මදනම නතන  පට්  ැ්   ම  

බව  න  ැ් තදට අවුරුශ ටට විතර ටලි්  ටට ඔහුට ලිුතට්ව 

ලිේවද. ඔහු ිරේවද, ශේ සාේබ් ධශම්  ශතොමද බනද ටදසා ුව ්ව 

ඇුවාත ඒ අව ය වනඩ ටටුතුව ටර වද ිරමද.  මු් ,  න්  ටදසා 

12ටට ිරට්ටු ශව්   න වද. ඒ සාේබ් ධශම්  ිරසිට ශ ම්ව ටර 

 නතන. ඒ අක්රිවටතදව පිිගබ ව ශතොමනද  නතන. ඒ වනඩ 

ටටුත් තට ඉසාවසාරතට ම වද. මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, ටට 

සිමමට සිමම්ව පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද සාට  

සාතශමෝැශම්  වනඩ ටර වද. ටට නුවටදට ටශේ සාේපූර්ණ 

සාතශමෝැම නබද ශ  වද.  ටට වි වවදසා ටර වද, ඔහු ශේ 

ධ ද් ටට විශේච ම  භ්දරශැ  ටා ුතුව ශශ ටරදවි ිරමද.   

අවසාද  ිවනි් ුව ිරිමපශේදී ටට තව්  ශ ම්ව ිරම්   ඕ ෑ. 

අප ා  ශේ ශසා සුරද ද  ඹුල්ශල් ආර්ක ට ටධයසාවථද මට මදබ ව 

 දැරිට සාංවර්ධ මට අයිති ඉඩේ ටනබනල්නට ශටොටසා්ව නබද 

ශැ , ඒ අටදතයදං ම්  සාට  නටුව ශවනද  ඒ පාදශ්  සියට  

ශැොීම් ශේ ටෘෂි අසාවවනු පෂවණ් වම සාත ශතතට ම පදන ම 

ටර ැබඩද ිරීමට සා තද "ප්රභ්දසාවවර"  ිව්    අදේ  වයදපෘතිම්ව 

පට්  ැ්  වද.  ඒ සා තද දීපු  දමට් වමට්  අපි  සාවුවතිව් ත 

ශව වද. අශ ට තටයි, - 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටදට නනබී තිශබ  ටදනම අවසාද යි. 

 

ගු (ණචාර්ය) හසර්ණ ා  සල්වා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශතො යි. විශ  ෂශම් ට අ  දි  සාදටච්ඡද ශටශර  ශටට 

අටදතයදං වන ඉදිරි වනඩ පිිගශවාට අපි සුබ පත වද. ප්රධද  

ව ශම් ට  Light Rail Transit වයදපෘතිම ඉතදට වන ැ්  වනඩ 

2681 2682 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශේ් ුවව 

පිිගශවා්ව. ඒට  ශතට අනිශ ද ව ශටොට පට්  ැ්   

බනදශපොශරෝ ුව ව වද. ටදනශේ සිට පිට ශටොටුව  ්වවද ැට්  

ටර්   ඉදි ශටශර  ඒ වයදපෘතිමට රුපිමල් ිවලිම  ුව් න්වෂ 

තතිගසාව  ශ  දත්ව  ශව්  ටර තිශබ වද.  ශේ අවසාවථදශේදී  නවත්  

අටදතයදං මට සාත නිම නිනධදරි්  සිමදෙ ශ  දටට සාවුවතිව් ත 

ශවිව්  ටශේ වච  සාවවල්පම අවසා්  ටර වද. ශබොශතොට සාවුවතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශතොට සාවුවතියි. මීය ා ට, ැරු ටිම්   අටරීමර ට් ්රීුවටද. 

ඔබුවටදට වි දඩි 8්ව ශව්  ටර තිශබ වද. 
 
 

[අ.භ්ද.3.50]  
 

ගු මිම්දා  අමරීමර මහසතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවටනි, අ  ඉතදට්  වන ැ්  

අටදතයදං ම්ව ැන  ටථද ටර්   අවසාවථදව නනබීට පිිගබ ව 

සා් ශතෝෂ ව වද. ටට ශබොශතොට ශටයට ටදනම්ව තටයි ැ් ශ් . 

ප්රධද  ව ශම් ට අශප් ැරු  චේපිට රණවට අටදතයුවටදශේ 

අටදතයදං ම මටශ්  තිශබ  ටදරණද ිරිමපම්ව ැන  සා ත්  

ටර්   ටට ටනටනතියි. නුවටද අටදතයදං ම  ර  ටදන පරදසාම 

ුවා ටරපු වනඩ පිිගශවා පිිගබ ව අශප් ප්රසාද ම පා ටර වද 

වදශේට අ් තනරුණු වනඩ ශටොටසාව ිරිමපම්ව තිශබ වද. අපි ඒ 

පිිගබ ව්  නුවටදශේ අවධද මට ශමොමු ටර්   ටනටනතියි.  

ටට ප්රධද  ව ශම් ට ිරම්   ටනටනතියි, ශේ රශට් වදත  

ත බ ම අවට ිරීමශේ වනඩ පිිගශවාට ප්රශේ  ශව්   නුවටදට 

 නවන් ත වැකීට්ව පනවීම තිශබ  බව.   වසාටට බිලිම ට මු න්ව 

ශේ traffic  නට නිසාද  දසාවති ශව වද ිරම  නට නුවටදට ප්රටද  

ටර වද. ඒ වදශේට රට ුවා්  ඒ පිිගබ ව ටතම්ව තිශබ වද.  

රට ුවා්  ඒ පිිගබ  ටතම්ව තිශබ වද. ශව  ශටොවේ්  අව ය 

 නතන. ශේ ආණ්ඩුශේ සිමදෙ ඇටතිවරු අශ ්ව ටටුතුව පන් තිර්  

තිමනද ශතෝ, අශ ්ව ටටුතුවවලි්  මු ල් අඩු ටරනද ශතෝ ශටොාඹ 

 ැරශේ ටදර්ැ ත බ ම අවසාද  ටශාෝ , ඒශට් ට ශේ රට 

දිුතණු ටර ැනීමටට පුළුව් ටට නනශබ වද.  

 

ගු වජෝ්ද අමරතුසග මහසතා  
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒට සිදු විම ුත් ශ්  සාංවර්ධ ම ුවිග් ම ිරම  නට ඔබුවටද 

පිිගැ්  වද ?    

 

ගු මිම්දා  අමරීමර මහසතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒට තටයි, සාංවර්ධ ම පිිගශවා්ව  නතිව ිරීමට ුවා, ඒ 

ිරම් ශ්  වදත  ශැ දවදට වනඩ්ව  නතන, ිවනිසු් ට ැට්  

ිරීමටට පතසුටේ  න්  ේ. පදරවල් යටට පඩි්  ශතෝ මයට්  ශතෝ 

ත නද අවසා්  ටශා   න්  ේ වදත  ශැශ ්   ශටොපටණ ඉඩ 

දු්  ්  ප්ර ව ම විසා ශ ් ශ්   නතන. සානතනල්දෙ දුේරිම වයදපෘතිම - 

Light Rail Transit Project -  ක්රිමද් ටට ිරීමට ැන  අපි සාුවටු 

ශව වද.   ඒ සා තද්  සානනිරම ුතුව ටදනම්ව ැත ශව වද. ටට 

 ්   විධිමට ශේ ශැශ   වදත  ප්රටදණශේ තනයටමට තව 

අවුරුශ ්ව, ශ ට්ව ම  ශටොට ශටොාඹ ඉ නද ශේ 

පදර්ලිශේ් ුවවට න්   අපට පනමටට්  වනඩි ටදනම්ව ැත ශවයි. 

අපට සාත ශේ රශට් ජ තදවට පශශ ශේනදශව් , ටදර්මදන 

ශේනදශව් , පදසාල් ශේනදශව්  වදත ශම්  ම වදට වනඩිම 

ඉ්වට ට පයි්  ම්   පුළුව්  ශවයි.  ඒට තටයි ත් ් වම. ශේ 

පිිගබ  අවධද ම ශමොමු ටාද ටදි ිරමනද ටට ිරම්   ටනටනතියි. 

ශව  ශටොවේ් ට අව ය  නතන, ශේ ආණ්ඩුව  න්  ශතෝ ශේ 

වනශඩ්ට ප්රශේ  වුශණෝ , ඒට රටට ටර  ශනොවේ මතපත්ව.  

 න්  ේ අශප් රශට් ඉ් ධ  වි දන ප්රටදණම්ව  දසාවති ශව වද; 

වනඩ ටා තනිර ටදනම වි දන ප්රටදණම්ව  දසාවති ශව වද; ඒ 

වදශේට ජ තදව වි දන ව ශම්  ීමඩදවට ප්  ශව වද. ඒට 

 ව් වද ැනීමටට ප්රමුඛ අවධද ම ශමොමු ටර්   ිරම  ඉල්ලීට 

ටද ශේ අවසාවථදශේ ටර්  ට ටනටනතියි.  

ශේ අවසාවථදශේදී තේබ් ශතොට දිසාවත්රි්වටශේ ටදරණද 

ිරිමපම්ව පිිගබ ව්  ැරු ඇටතිුවටදශේ අවධද ම ශමොමු 

ටරව්   ටනටනතියි.  මීය ට ශපර පපශශ ට ටදරට සාභ්දශේ පනවනති 

සාදටච්ඡදවටදී අගුණුශටොාපනනනසාවසා ශවශා  සාංකීර්ණශේ වනඩ 

ටටුතුව අවසා්  ටර දීටට් , තංැල්න ශවශා  සාංකීර්ණශේ 

අවසා්  ශ ොටා වනඩ ටටුතුව අවසා්  ටර දීටට්  නුවටද නට  

ශවනද තිබුණද. නට ඉල්ලීට ටට  නවත ටර වද.  

තංැල්න  ැරම ආසා ශේ තිශබ  තංැදෙ ශවල්මදම 

සාංවර්ධ ම ටරනද, ඒ ඉඩේ ිමිවටරුව් ට්  සාදධදරණම ඉටු ව  

විධිමට, සානනනසුට්ව අනුව  ැරම පුළුල් ිරීමශේ වනඩ පිිගශවාට 

නුවට් නදශේ ප්රමුඛ අවධද ම ශමොමු ශවයි ිරමද ටට වි වවදසා 

ටර වද.  

මීය ට අටතරව, ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  අටදතයුවටදශේ 

අටදතයදං ම මටශ්  තිශබ  ටදරණද ිරිමපම්ව ැන  අවධද ම 

ශමොමු ටර්   ටනටනතියි. ශේ රශට් ජ තදවට  න්  ටනතිවරණ 

 නති ටදන  පරදසාම්ව ඇවි්  තිශබ වද. ශේ ටනතිවරණ ප්රටද  ීමේ 

සාේබ් ධශම්  අපි්  මේ වැකීට්ව භ්දර ැ්  ේ. තනබනයි, අපි 

වැකීේ භ්දර ැ් ශ්  ටනතිවරණ ක්රටම ශව සාව ිරීමටට මෑට ුවා 

ඇති වුණු ප්රටද මටයි. ශේ රශට් ජ තදවට ට දප ඡ්   ක්රටම 

පිිගවේල් ශවනද. ඒට අවසා්  ිරීමටට ශනොවේ ඉල්ලීට්ව රශට්ට 

තිශබ වද. ජ ටතවිචදරණම්ව පනවන් වුශවෝ  සිමමට 90්ව විතර 

ඡ්  ම ශ යි, ශේ ට දප ඡ්   ක්රටශම්  බනතනර ශව්  . ඒ 

පශ සාද තටයි මේ ප්රටද ම්  ඇති වුශණ්. ඒ ප්රටද ශේ වැකීට්ව 

න වද  ේ, අපි් , ශ්රී නංටද නි තසාව ප්වෂශේ ටණ්ඩදමට්  ඉ්  

මේ ශටොටසා්ව භ්දර ැ්   ටනටනතියි. තනබනයි,   න්   නවත ටදනම 

ඇවි්  තිශබ වද,  න්  නට තදව්  පා ශවනද තිශබ වද. ඡ්  ම 

තිම වදට ටවුරුව්  විරුශධ වුශණ්  නතන. පනරක  ක්රටමට ශතෝ 

ශේ වතදශේ ඡ්  ම්ව පනවන් ීමට අනිවදර්මශම් ට ටා ුතුව 

ශව වද, ඡ්  මට භ්ම  න්  ේ.  ඡ්  ම පරදි වද ිරමනද භ්ම 

 ේ තටයි ඡ්  ම ටල්  ට්   ඕ ෑ; නශතට  න්  ේ ශේ ඡ්  ම 

තිම්  . පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම මුළු දිවයිශ් ට නටට තිම්   

ඕ ෑ ිරමනද ිරම වද  ේ,  අපි ඒටට්  ූ  ද ේ. අශප් 

සා් ධද මට තටයි අශ ්ව පාද්  සාභ්දවන බනම තිශබ් ශ් . ඒ 

පාද්  සාභ්ද ටත ඇටතිවරු, ට් ්රීවරු ටනටනති ටරවදශැ  ඒවද 

ටලි්  විසුරුවනද ශතෝ නටට දි මට ටනතිවරණම පව් ව්   

වුණ්  අශප් නට තදව නබද ශ ්   අපි ූ  ද ේ ිරම  ටදරණම 

ටට ශේ අවසාවථදශේ සා ත්  ටර්   ටනටනතියි.  

ටට ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටදශේ අවධද මට ශමොමු 

ටරීමටට තව ටදරණම්ව තිශබ වද. තේබ් ශතොට දිසාවත්රි්වටශේ 

වනසාවමුල්නට ශව ට ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව ඉල්ලීට සාේබ් ධව සීටද 

නිර්ණම ටිවටුශේ අනුටනතිම ඇවි්  තිශබ වද. ශව ට ප්රශශශීම 

බන ප්රශශ ම්ව විධිමට ැනසාට් ටරනද අවසා්  ටර්  යි 

තිශබ් ශ් . නට ටටුත් ත ශේ ප්රශශ ශේ ජ තදවශේ වි දන 

බනදශපොශරෝ ුවව්ව. සාටතර අම ශබොශතෝ දුර්ව ශැවද ශැ  

ඕශ්වශවනට ම්   ඕ ෑ;  තව්  අම  ීමරටනයටමට ම්    ඕ ෑ. 
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ඒ, ශේ  ැරම තිමදශැ . සාටතර අමට තට් ශේ ටටුතුව ටර 

ැ්   වනසාවමුල්න  ැරම ටනදි්  ඕශ්වශවනට ම්   ඕ ෑ. ඒ 

නිසාද ශේටට විශරෝධතදව්ව  නතන. අව ය සිමදෙ නිර්ණදමට 

තිශබ වද, සිමදෙ පතසුටේ තිශබ වද.   

ඒ නිසාද වනසාවමුල්නට ශව ට ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව ඇති ටර්   

ිරමනද ටට නුවටදශැ්  ඉල්නද සියට වද. ශේ සා තද අව ය සිමදෙ 

ලිපි ශල්ඛ , සිමදෙ ශ  දශේ ඉල්ලීේ ශේ ශව ශටොට ඉදිරිප්  

ශවනද තිශබ වද. අව ය සිමදෙට සාදධට ශේ ශව ශටොට්  නනබිනද 

තිශබ වද. ඒ අනුටනතිම්  තිබිනද, ැනසාට් ටර්   ම  

ශටොශතොශ්  තටයි ටලි්  ිමටපු අශප් ඇටතිුවටදශැ්  ශව සාව 

ශවනද අදේ  ඇටතිුවටදට ශේ අටදතයදං ම නනබුශණ්. ඒ ටටුත් ත 

ඉතදට්  ටඩි ිව්  අවසා්  ටරනද, වතදට ඒ ශටොට්සදසාම ශව්  

ටරනද ශ ්   ිරම  ඉල්ලීට ටට ඉදිරිප්  ටර්   ටනටනතියි. 

අශප් ඉල්ලීට අනුව නුවටද අුවණශටොාපනනනසාවසා ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ටදර්මදන ශැොඩ නඟිලි අදෙති්  ඉදිටර්   ප්රතිපද   

නබදදීට පිිගබ ව සාුවටු ශව වද. ඒ වදශේට, ටසාා බනතනර ිරීමට 

පිිගබ ව්  ශේ අටදතයදං  ශ ටට නටුව ශවනද ජදතිට වනඩ 

පිිගශවා්ව සාටසාව ටර්  . අපට ශේ රශට් තිශබ   නවන් ත 

ප්ර ව ම්ව තටයි, ටසාා ප්ර ව ම. ශේට සාටතර ටට්යටමට 

ධ සාවට් ධ ශතොම  ටදර්ැම්ව බවට අ  ප්  ශවනද තිශබ වද. 

ශේ ප්ර ව ම සාටතර පාද්  පදන  ප්රධදීම් ශේ, සාටතර 

ට් ්රීවරු් ශේ, සාටතර නිනධදරි් ශේ සාද්වවේවට සාල්ලි ම  වනඩ 

පිිගශවා්ව බවට අ  ප්  ශවනද තිශබ වද. නම අවසාද  ටර්  ්  

ක්රටව්  වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව ටර්   ිරම  ඉල්ලීට ටරිව්  

ටට නිතඬ ශව වද. සාවුවතියි.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබුවටදට සාවුවතියි. The Hon. Muhammad Ibrahim 

Muhammad Mansoor, please. You have seven minutes.  

Order, please! ඊට ශපර, ැරු වව ය ුවසිතද විශේටද්   

ටත් ිවම මූනදසා මට පනිවශණ වද ඇති. 

 
අනතුුව ගු බිමල් රත්නායක මහසතා මූලා්නවය්ද ඉවත් 

වූවය්ද, ගු වවා ය තුසතා  විවේමා්දන මහසත්ි ය මූලා්නාරූඪ 
විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு  பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) துஸிதா 

விமஜமான்ன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and 
THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took the Chair. 

 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු ට් ්රීුවටද ටථද ටර්  . 
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ගු මුහසම්මදු ඉේරාිමම් මුහසම්මදු ම්දසූර් මහසතා 
(மாண்புமிகு முஹம்மது இப்ராஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு, மாநகர மற்றும் மமற்கு மாகாண 

அபிவிருத்தி அகமச்சு ததாடர்பான இந்தக் குழுநிகல 

விவாதத்திமல உகரயாற்ற வாய்ப்புத் தந்தகமக்காக 

உங்களுக்கு எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தகாள்ள 

விரும்புகின்மறன். இன்று, விவாதத்திற்கு எடுத்துக்தகாள்ளப் 

பட்டிருக்கின்ற இரண்டு அகமச்சுக்களும் மிகவும் முக்கியமான 

கவயாகும். உள்ளூராட்சி மன்றங்ககள நிருவகிக்கின்ற, 

அவற்றினூடாக வைங்குகின்ற மசகவககள உறுதிதசய்கின்ற 

விடயங்களில் இந்த அகமச்சுக்குப் பாாிய தபாறுப்புக்கள் 

இருப்பதாக நான் உணர்கின்மறன். சம்மாந்துகற பிரமதச 

சகபயின் தவிசாளராக சுமார் 5 வருடங்கள் மசகவயாற் 

றியவன் என்ற வககயில், உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் மிக 

முக்கிய தபாறுப்புகள்  குறித்தும் அந்தச் மசகவகள் ததாடர் 

பாக இருந்து வருகின்ற சவால்கள் குறித்தும் நான் நன்கு 

அறிமவன்.  

தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

தக ரவ அகமச்சர் பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க அவர்கள் 

கூறியதுமபான்று, நீண்டகாலமாக இந்த நாட்டிமல 

திண்மக்கைிவு முகாகமத்துவம் பாாியததாரு பிரச்சிகனயாக 

இருந்து வருகின்றது. ஆனால், உலக நாடுகளிமல நவீன 

ததாைில்நுட்பத்துடன்கூடிய திண்மக்கைிவு முகாகமத்துவம் 

ஏற்தகனமவ ஆரம்பமாகி இடம்தபற்று வருகின்றது. 

எவ்வாதறன்றால், அங்கு கைிவுககள உரமாகவும் சக்தியாகவும் 

தவளிக்தகாணர்கின்ற ஒரு ததாைில்நுட்பம் நகடமுகறயில் 

இருக்கின்றது. ஆனால், அது இதுவகர காலமும் இலங்கக 

யிமல தவற்றிகரமாக ஆரம்பிக்கப்படாகம ஒரு குகறயாக 

இருக்கின்றது. ஆனால், குறித்த அகமச்சினுகடய தபாறுப்கப 

தக ரவ அகமச்சர் வஜிர அமபவர்தன அவர்கள் தபாறுப் 
மபற்றதன் பின்னர், திண்மக் கைிவு முகாகமத்துவத்கதச் 

சிறப்பாக மமற்தகாள்வதற்கான மவகலத்திட்டம் 9 மாகாணங் 

களிலும் சமாந்தரமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து 

அன்னாகர நான் பாராட்டுகின்மறன். குறித்த திண்மக் 

கைிவுககள உரமாக மாற்றுகின்ற ததாைில்நுட்பம்மூலம் 

திண்மக்கைிவு முகாகமத்துவம் தசய்யப்படுகின்ற மவகலத் 

திட்டம்  தக ரவ அகமச்சர் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 

நிச்சயமாக முழு நாடும் மகிழ்ச்சியாகப் பார்க்கின்ற ஒரு 

விடயமாகும்.  

தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

அண்கமயிமல, மமல் மாகாணத்தின் தகாழும்பு மாநகர சகப 

எல்கலக்குள்மள மசருகின்ற அல்லது ஏற்தகனமவ மசர்த்து 

கவத்து முகாகமத்துவம் தசய்ய இயலாதிருக்கின்ற 

கைிவுககள புத்தளம் மாவட்டத்தின் அறுகவக்காட்டுப் 

பிரமதசத்திமல தகாண்டுமபாய் தகாட்டும் மவகலத்திட்ட 

மானது பாாிய சர்ச்கசக்குாியதாக, பிரச்சிகனக்குாியதாக 

மாறியிருக்கின்றது. இது என்கனப் தபாறுத்தமட்டிமல, ஒரு 

தபாருத்தமற்ற, விஞ்ஞான ாீதியாக நகடமுகறச் சாத்தியமற்ற 

முகறயாகமவ காணப்படுகின்றது. ஏற்தகனமவ ஆரம்பிக்கப் 

பட்ட இந்தத் திட்டத்திகன இகடயிமல விடக்கூடாது 

என்பதற்காக அமுல்படுத்தினால் ததாடர்ச்சியாகப் பல்மவறு 

பிரச்சிகனகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன. 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மநரத்திற்குள் இகவ குறித்து விபரமாகச் 

தசால்ல முடியாது என்பதற்காக இந்த விடயங்ககள 

அவசரமாக கூறுகின்மறன்.  

மக்களுகடய சுகாதாரம் சார்ந்த அடிப்பகடத் மதகவககள 

உள்ளூராட்சி மன்றங்களினூடாக ஒழுங்கு தசய்கின்ற 

மசகவகளுக்கும் தபாறுப்பாக இருக்கின்ற மாகாண சகபகள் 

மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர் அவர்கள், அறுகவக்காட்டுப் 

பிரமதசத்தில் கைிவுகள் தகாட்டப்பட்டு மண்ணால் மூடி 

மகறக்கப்படுகின்ற மவகலத்திட்டம் குறித்து மீளாய்வு தசய்ய 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

மவண்டும்; உடனடியாக அந்தத் திட்டத்கதப் புதிய நவீன 

முகற மூலமாக மமற்தகாள்ள மவண்டும். ஏதனன்றால், 

திண்மக் கைிவு முகாகமத்துவத்கதப் தபாறுத்தவகரயில், 

ககவிடப்பட்ட ஒரு நகடமுகற இன்று அரங்மகற்றிக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. இது உலக நாடுகளினால் ககவிடப்பட்ட 

ஒரு ததாைில்நுட்ப முகற. ஆகமவ, அந்தக் கைிவுககள 

பிரத்திமயகமான இடத்திமல கவத்துப் பிாித்ததடுத்து 

மீள்சுைற்சி தசய்கின்ற மவகலத்திட்டம் மிக அவசரமாக 

ஆரம்பிக்கப்பட மவண்டும். ஆகமவ, உள்ளூராட்சி, மாகாண 

சகபக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சர் அவர்கள் மிக அவசரமாகத்  

தகலயிட்டு இந்தப் பிரச்சிகனகயத் தீர்த்து கவப்பார்; 

திண்மக்கைிவு முகாகமத்துவத்கத நவீன முகறமூலம் 

மமற்தகாண்டு தற்மபாது நகடமுகறயிலுள்ள திட்டத்கத 

நிச்சயமாக மாற்றியகமப்பார் என்று நான் நம்புகின்மறன்.   

புதிய புதிய உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அவ்வப்மபாது 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங் 

ககளப் தபாறுத்தவகரயிமல, அங்கு புதிய உள்ளூராட்சி 

மன்றங்ககள அவசரமாக ஏற்படுத்த மவண்டிய காலகட்ட 

மிருந்தது. தமிழ் மக்கள் முஸ்லிம்ககளமயா அல்லது முஸ்லிம் 

மக்கள் தமிைகரமயா நம்பமுடியாத ஒரு காலகட்டமிருந்த 

காலகட்டத்திமல, குறித்த மக்கள் தபரும்பான்கமயாக 

வாழுகின்ற பிரமதசங்ககள உள்ளடக்கியதாக, அதாவது 

தமிழ்ப் பிரமதசங்ககளக் தகாண்டதான மற்றும் முஸ்லிம் 

பிரமதசங்ககளக் தகாண்டதான உள்ளூராட்சி மன்றங்களும் 

பிரமதசச் தசயலகங்களும் உருவாக்கப்பட்டன. ஆனால், 

குறித்த பிரமதசச் சகப பிாிவுக்குள்மள ததாடர்ச்சியாகப் 

பல்மவறு எல்கலப் பிரச்சிகனகள் காணப்பட்டன. அந்த 

வககயிமல அகவ நிரந்தரமான எல்கலகள் இல்லாத 

சகபகளாக காணப்பட்ட விடயம் ததாடர்பாக இந்தச் 

சகபயிமல நான் பல்மவறு சந்தர்ப்பத்திமல கவகல 

ததாிவித்திருக்கின்மறன்; அது ததாடர்பாக நடவடிக்கக 

மமற்தகாள்ளப்பட மவண்டுதமன்று தசால்லியிருக்கின்மறன். 

ஆகமவ, இவ்வாறான பிரச்சிகனகயயும் அகமச்சர் அவர்கள் 

நிச்சயமாகத் தீர்த்து கவப்பார் என நான் நம்புகின்மறன். இன 

ாீதியாக - இனங்களுக்கிகடமயயான முரண்பாட்கடத் 

மதாற்றுவிக்கக்கூடிய அகமப்பிமல எந்த ஒரு நிர்வாக 

ஏற்பாடும்  இடம்தபறக்கூடாது என்பதிமல நாங்கள் 

எல்மலாரும் கவனமாக இருக்கமவண்டும். 

நாங்கள் எல்மலாரும் இந்த நாட்டிமல சமூக இணக்கத்தி 

னூடான, நிகலமபறான அபிவிருத்திகயக் கட்டிதயழுப்பு 

வதற்காகப் பாடுபட்டுக் தகாண்டிருக்கின்மறாம்; மபசு 

கின்மறாம், விவாதிக்கின்மறாம், அதற்கான மவகலத்திட்டங் 

களில் இறங்கியிருக்கின்மறாம். அவ்வாறானததாரு சூைலில் 

இன்னும் இன்னும் இனாீதியான மபாக்கிமல உள்ளூராட்சி 

மன்றங்ககளமயா அல்லது நிர்வாக ாீதியான பிரமதசச் 

தசயலகங்ககளமயா உருவாக்குவகத நிச்சயமாக 

ஆட்மசபகனக்குாிய விடயமாக நான் பார்க்கின்மறன். 

குறிப்பாக, கல்முகனயிமல, கல்முகன வடக்தகன்றும், 

ததற்தகன்றும் இரண்டு பிரமதச தசயலகங்கள் இருக்கின்றன. 

அதாவது, ஏற்தகனமவ கல்முகனப் பிரமதசச் தசயலகம் 

இருக்கத்தக்கதாக வடக்குப் பிரமதச தசயலகதமன ஒரு பிரமதச 

தசயலகம் வடக்கு உப அலுவலகமாக அங்கு இருந்துவருகின்ற 

சூைலில் அதகன நிகலயான ஒரு பிரமதச தசயலகமாக 

ஆக்குகின்ற ஒரு முயற்சி இப்மபாது இடம்தபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. அந்த உப அலுவலகம் உருவாகின்ற; 

அது தகாண்டுவரப்படுகின்ற மதகவ அந்தக் காலகட்டத்திமல 

இருந்தாலும் தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் அந்நிமயான்யமாக 

ஒருவகர ஒருவர் இைந்துவிடாமல், ஒருவகர ஒருவர் மறந்து 

வாைமுடியாத ஒரு நிகலகமயிமல, இறுக்கமாக, தநருக்கமாகப் 

பின்னிப் பிகணந்து வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்ற இந்தச் 

சூைலில், கல்முகன வடக்குப் பிரமதசச் தசயலக 

உருவாக்குவது ததாடர்பாக மமற்தகாள்ளப்படுகின்ற 

அழுத்தங்ககள நான் ஆட்மசபிக்கின்மறன். ஏதனன்றால், 

நிலத்ததாடர்பற்ற முகறயிமல அந்த வடக்குப் பிரமதசச் 

தசயலகத்கத உருவாக்க மவண்டுதமன்ற ஒரு சமூகம் சார்ந்த 

அழுத்தம் இருக்கின்றது. அது ஓர் அறிவுபூர்வமான 

பிமரரகணயாக இருக்க முடியாது. அது இந்த நாட்டிமல 

உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் உருவாக்கப்படுவதற்குத் மதகவப் 

படுகின்ற நகடமுகறககள மீறுகின்ற விடயமாக 

இருக்கின்றது. ஆகமவ, என்கனப்தபாறுத்தவகரயிமல, 

கல்முகன பிரமதசச் தசயலகம் என்பது ஒரு தசயலகமாக 

இருக்கட்டும். அந்தச் தசயலகத்திமல பிரமதச தசயலாளர் 

அல்லது உப பிரமதச தசயலாளர், கணக்காளர் என்று 

பல்மவறு பதவிகள் இருக்கின்றன. அந்த இரண்டு சமூகங் 

களுக்குள்மள இணக்கப்பாடு இல்லாவிட்டாலும், அந்தப் 

பதவிககள அவர்கள் பகிர்ந்துதகாண்டு நிர்வாகம் தசய்து 

தகாள்ள முடியும்.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ ටදනම අවසාද යි. 

 

ගු මුහසම්මදු ඉේරාිමම් මුහසම්මදු ම්දසූර් මහසතා 
(மாண்புமிகு முஹம்மது இப்ராஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

Madam Presiding Member, with the consent of the 
Hon. M.S. Thowfeek, I will take six or seven minutes 
from his time.  

தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

கல்முகன பிரமதசச் தசயலகம் அப்பிரமதச அரசியல்வாதி 

களுகடய, அரசியல் தகலகமகளுகடய அழுத்தம் காரணமாக 

இரண்டாகப் பிாிக்கப்பட மவண்டிய நிகலகம இருக்குமாக 

இருந்தால், அல்லது பிறிததாரு பிரமதச நிர்வாகம் அல்லது 

பிரமதசச் தசயலகம் வடக்கிற்கு உருவாக்கப்பட மவண்டிய 

கதத் தவிர்க்க முடியாது என்ற ஒரு நிகலகம இருக்குமாக 

இருந்தால், அது அறிவுபூர்வமானதாகவும் நிலத் ததாடர்மபாடு 

கூடியதாகவும் இருக்க மவண்டும். அந்த ஒவ்தவாரு பிரமதசச் 

தசயலகப் பிாிவுக்குள்ளும் இரண்டு இனத்தவர்களும் 

இருக்கட்டும்; இரண்டு இனத்தவர்களும் இருக்க முடியும். 

ஓாினம் சிறுபான்கமயாக இருக்கின்ற பிரமதசத்தில் 

தபரும்பான்கம சமூகத்கதச் மசர்ந்த ஒருவர் பிரமதசச் 

தசயலாளராக வருகிறார் என்பதற்காக அங்கு அந்த 

சிறுபான்கமச் சமூகத்கதச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அைித்து 

விடவும் முடியாது; இல்லாமல் தசய்துவிடவும் முடியாது. 

உதாரணமாக, கிைக்கு மாகாணத்திமல ஏற்தகனமவ பல்மவறு 

நிர்வாகச் சகபகள் உருவாகியிருக்கின்றன. அங்கு 

நாவிதன்தவளி பிரமதசச் தசயலகப் பிாிவிமல முஸ்லிம்கள் 

சிறுபான்கமயாக இருக்கிறார்கள்; தபாத்துவில் பிரமதசச் 

தசயலக எல்கலக்குள்மள சிங்களவர்கள் சிறுபான்கமயாக 

இருக்கிறார்கள். இவ்வாறு நாங்கள் பல்மவறு நிர்வாக 

சகபககள உதாரணமாகச் தசால்ல முடியும். ஆகமவ, 

இவ்வாறான இன ாீதியான நிர்வாக சகபகள், நிர்வாக 

அலகுகள் உருவாக்கப்படுவகத நிச்சயமாக நிறுத்திக்தகாள்ள 

மவண்டிய மதகவ இந்த நாட்டுக்கு இருக்கின்றது. இன்னும் 

இன்னும் நிகலயான இன மமாதல்ககள ஊக்குவிக்கும் 

வககயிலான இவ்வாறான ஏற்பாடுககளத் தவிர்த்துக்தகாள்ள 

மவண்டுதமன்று இந்தச் சகபயிமல விநயமாக மவண்டிக் 

தகாள்கின்மறன். 
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ගු කීම්දදිර්ද වකෝඩී ප්වර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கவீந்திரன் மகாடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Kaveendiran Kodeeswaran, what is your point of 

Order? 

 

ගු කීම්දදිර්ද වකෝඩී ප්වර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கவீந்திரன் மகாடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

இந்த இடத்திமல தக ரவ மன்சூர் அவர்கள் ஒரு 

விடயத்கதச் தசால்லியிருந்தார்.  

 
ගු මුහසම්මදු ඉේරාිමම් මුහසම්මදු ම්දසූර් මහසතා 
(மாண்புமிகு முஹம்மது இப்ராஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

Madam Presiding Member, he cannot be allowed to 
take my time.  

 
ගු කීම්දදිර්ද වකෝඩී ප්වර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கவீந்திரன் மகாடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

அதாவது, கல்முகன வடக்குப் பிரமதசச் தசயலகம் 

நிலத்ததாடர்பற்ற விதத்தில் இருக்கிறது என்று தசால்லி 

யிருந்தார். ஆனால், வடக்குப் பிரமதச தசயலகமானது 

நிலத்ததாடர்புடன் இருக்கின்றது. கல்முகன ததற்குப் பிரமதசச் 

தசயலகமானது முஸ்லிம் பிரமதச தசயலகம். அது நிலத்ததாடர் 

பற்ற முகறயில் இருக்கின்றது என்பகத இந்த இடத்திமல நான் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். இலங்ககயிலுள்ள 322 

பிரமதசச் தசயலகங்களில் ஒன்றாகத்தான் எமது பிரமதச 

தசயலகம் இருக்கின்றது. ஆனால், இந்த விடயத்கதத் திகச 

திருப்பி - 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. Hon. Member, you 

continue.  

 
ගු මුහසම්මදු ඉේරාිමම් මුහසම්මදු ම්දසූර් මහසතා 
(மாண்புமிகு முஹம்மது இப்ராஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இரண்டாவது பிரமதச தசயலகத்தின் மதகவ அவசிய 

தமன்றால், அதற்கான பிமரரகண அப்பிரமதச மக்களினுகடய 

பிரதிநிதிகளால் தகாண்டுவரப்படுமாகவிருந்தால், நிச்சயமாக 

அதகன நிகறவுதசய்வதில் தவறில்கல. ஆனால், அந்த 

எல்கலகள் அறிவுபூர்வமானதாக இருக்க மவண்டும்; நிர்வாகப் 

பிரமதசங்கள் நிலத் ததாடர்மபாடு கூடியதாக இருக்க 

மவண்டும். அதகன உறுதி தசய்ய மவண்டிய தபாறுப்பு குறித்த 

அகமச்சுக்குப் தபாறுப்பான தக ரவ அகமச்சர் வஜிர 

அமபவர்தன அவர்களுக்கு இருக்கின்றது என்று நான் 

நம்புகின்மறன். அவாில் எங்களுக்கு நம்பிக்ககயிருக்கின்றது. 

அவர் மநர்கமயான, மிகத் திறகமயான, நாட்கட மநசிக்கின்ற 

ஓர் அகமச்சர். அவர் இந்த விடயத்தில் எந்தத் தவறும் 

இகைத்துவிடாமல் மிகச் சாியாகத் தனது கடகமகயச் 

தசய்வார் என்று நிச்சயமாக நான் நம்புகின்மறன்.  

தமிழ் தமாைிகயப் மபசுகின்ற தமிழ் மக்ககளயும் நாங்கள் 

எங்களுகடய சமகாதரர்களாக -  இரத்த உறவுகளாகமவ 

பார்க்கின்மறாம். இலங்கககயப் தபாறுத்தவகரயிமல, எந்த 

இனமாக இருந்தாலும் இனிமமல் மபதங்ககளயும் பிாிவிகன 

ககளயும் உறுதி தசய்கின்ற வககயிமல எந்த நடவடிக்கக 

கயயும் மமற்தகாள்ளக்கூடாது என்பகத உறுதி தசய்ய 

மவண்டிய தபாறுப்பு எமக்கு இருக்கின்றது. அவ்வாறான ஓர் 

உறுதிப்பிரமாணத்கத இந்த நாட்டிமலயிருக்கின்ற சகல 

மக்களும் குறிப்பாக, இந்தப் பாராளுமன்றத்கத பிரதிநிதித் 

துவப்படுத்துகின்ற சகல உறுப்பினர்களும் தசய்ய மவண்டிய 

அவசியம் இருக்கின்றது. இல்கலதயன்றால், அடுத்த 

சமுதாயத்திற்கு மிக மமாசமான, மகவலமான ஒரு 

வாழ்க்கககய, ஒரு சூைகலத் திணித்துவிட்டுப் மபாக 

மவண்டிய மதகவமயற்படும் என்பகத யாரும் 

மறந்துவிடக்கூடாது.  

நடந்தகவ நடந்தகவயாக இருக்கட்டும்! அகனத்கதயும் 

மறந்துவிடுமவாம்! இந்த நாட்டினுகடய ஒருகமப்பாட்டுக்காக, 

ஒற்றுகமக்காக, நிகலயான சமாதானத்துக்காக, நிகலமபறான 

அபிவிருத்திக்காக நாங்கள் பாடுபட மவண்டும். இங்கு 

அவ்வாறான கருத்துக்ககளமய தசால்ல வரமவண்டும். தங்கள் 

மக்ககளப் பிகையாக வைிநடத்துகின்ற கருத்துக்ககளயும் 

தசயற்பாடுககளயும் தவிர்த்துக்தகாள்ள மவண்டும். இன 

ாீதியாகப் மபசினால் மாத்திரம்தான் தங்கள் மக்கள் தங்களுக்கு 

வாக்களிப்பார்கள் என்ற எண்ணத்மதாடு, மிகக் மகவலமாக 

மக்ககள வைிநடாத்துகின்ற நடவடிக்கககளிலிருந்து சகலரும் 

விலகிக்தகாள்ள மவண்டுதமன்று எச்சாித்து, வாய்ப்புக்கு 

நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்மறன். நன்றி. 

 
ගු එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.  

 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order, Hon. Member? 

 

 

ගු එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

அம்பாகற மாவட்டத்தின் கல்முகனயில் இரண்டு பிரமதசச் 

தசயலகங்கள் இருக்கின்றன. கல்முகன வடக்குப் பிரமதசச் 

தசயலகம் உப பிரமதசச் தசயலகமாக இலங்ககயிமல பதிவு 

தசய்யப்பட்ட ஒன்று. ஆகமவ, உதவி அரசாங்க அதிபர் பணி 

மகனயாகச் தசயற்படுகின்ற அதகனப் பிரமதச தசயலகமாகத் 

தரமுயர்த்துகின்ற பணிதயான்றுதான் இப்தபாழுது 

இருக்கின்றது. அதகனத் தரமுயர்த்துவதன்மூலம் அங்மக 

வாழ்கின்ற தமிழ், முஸ்லிம் மக்களிகடமய ஒற்றுகம வளருமம 

தவிர, மவறு இல்கல. ஆனால், இது தரமுயர்த்தப் 

படாவிட்டால் இன்மனார் இனம் அதாவது முஸ்லிம் இனம் 

தமிழ் இனத்கத அடக்குகின்ற நிகலதான் அங்கு இருக்கும். 

இந்த யதார்த்தம் சாியாகப் புாிந்துதகாள்ளப்பட மவண்டும். 

நீண்ட காலமாக அதாவது 25 ஆண்டுகளுக்கு மமலாக 

முன்கவக்கப்பட்டு வருகின்ற குறித்த மகாாிக்கக 

பாிசீலிக்கப்படமவண்டும். ஆகமவ, தயவுதசய்து இந்த 

விடயத்கதக் கவனத்திற்தகாள்ளுங்கள்!   
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පදර්ලිශේ් ුවව 

[பி.ப. 4.13] 

 

ගු සීනිතම්බි වයෝවහසේ ප්වර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி மயாமகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு, மாநகர மற்றும் மமல் மாகாண 

அபிவிருத்தி அகமச்சு ஆகியன ததாடர்பான நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

மீதான குழுநிகல விவாதத்தில் கலந்துதகாள்வகதயிட்டு 

மகிழ்ச்சியகடகின்மறன். முதலில் உள்நாட்டலுவல்களுக்குப் 

தபாறுப்பான அகமச்சு ததாடர்பில் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 

பற்றிய சில விடயங்ககளக் குறிப்பிட விரும்புகின்மறன்.  

மட்டக்களப்பு மாவட்டதில் உள்ள 14 பிரமதசச் தசயலாளர் 

பிாிவுகளிமல 345 கிராம அலுவலர் பிாிவுகள் இருக்கின்றன. 

ஆனால், அங்மக 271 மபாா்தான் கடகமயாற்றுகின்றார்கள். 

மிகுதி 74 மபாா் மதகவயாக இருக்கின்றது. எனமவ, அகமச்சு 

அவசரமாக 74 கிராம அதிகாாிககளயும் நியமிக்க 

மவண்டுதமன்று மகட்டுக் தகாள்கின்மறன். அங்கு பிரமதசச் 

தசயலகக் கட்டடங்கள் புதிதாக அகமக்கப்பட மவண்டும். 

அமநகமானகவ 1994ஆம் ஆண்டு அகமக்கப்பட்டகவ. 

தற்மபாது அகவ புனரகமக்கப்பட மவண்டிய நிகலயிலிருக் 

கின்றன. மபாரதீவுப்பற்றுப் பிரமதச தசயலகம், வவுணதீவுப் 

பிரமதச தசயலகம், கிரான் பிரமதச தசயலகம், வாககரப் 

பிரமதச தசயலகம் என்பன புதிதாகக் கட்டங்கள் தாபிக்கப்பட 

மவண்டிய நிகலயிலிருப்பதனால், அது சார்பாகவும் தக ரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் கவனம் தசலுத்துமாறு மகட்டுக் 

தகாள்கின்மறன். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் பிரமதசச் 

தசயலகங்களில் எழுதுநர்கள், காாியாலயச் சிற்றூைியர்கள் 

உட்பட ஊைியர்கள் நியமிக்கப்பட மவண்டிய மதகவ 

இருக்கின்றது. அது சார்பாகவும் நடவடிக்கக எடுக்குமாறு 

மகட்டுக் தகாள்கின்மறன்.  

மட்டக்களப்பு மாவட்ட உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் 

மகாரகளப்பற்று வடக்கு, மகாரகளப்பற்று உள்ளூராட்சி 

மன்றங்கள் கட்டிட வசதிக்குகறபாட்டுடன் காணப்படு 

கின்றன. ஆகமவ, அகமச்சு அவற்றுக்குப் புதிதாகக் 

கட்டிடங்ககள வைங்க முன்வரமவண்டும். மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்தின் உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் மகாரகளப்பற்று 

வடக்கு, மண்முகன மமற்கு, பட்டிப்பகள, மபாரதீவுப்பற்று 

ஆகியவற்றின் தவிசாளர்களுக்கு இதுவகர வாகனம் 

இல்லாமலிருக்கின்றது. ஆகமவ, அந்த வாகனத்கத வைங்க 

அகமச்சர் அவர்கள் முன்வரமவண்டும். அத்துடன், குடிநீர் 

‘பவுசர்’ ஒவ்மவார் உள்ளூராட்சி மன்றத்துக்கும் மதகவயாக 

இருக்கின்றது. சில உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் வருமானம் 

குகறந்தகவயாக இருக்கின்றன. எனமவ, இவற்கறதயல்லாம் 

கவனத்தில்  தகாண்டு அகமச்சு தசயற்பட மவண்டும் என்று  

மகட்டுக் தகாள்கின்மறன்.   

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சால் அண்கமயில் கிராம 

அதிகாாிகள் நியமனம் வைங்கப்பட்டமபாது, மகாரகளப்பற்று 

வடக்குப் பிரமதச தசயலகத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ட சிலர் 

பிகையான தகவல்களுடன் மற்றும் வதிவிடச் சான்றிதழ் 

களுடன் சமுகமளித்திருக்கின்றார்கள். எனமவ, அது சார்பாக 

ஓர் ஆராய்கவ, மீள் பாிசீலகனகய மமற்தகாள்ள மவண்டும் 

என்றும் மகட்டுக் தகாள்கின்மறன். ஒரு சில கிராம 

உத்திமயாகத்தர்களின் மமாசடிகள் சார்பான விசாரகண 

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சின் அலுவலகத்தில் இடம்தபற்று 

வருகின்றமபாதிலும், அரசியல்வாதிகளால் சம்பந்தப்பட்ட 

வர்கள் மீளத் ததாைில்வாய்ப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற 

நிகலகமகயக் காண்கின்மறாம். இவ்வாறான நிகலகமயில், 

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சு ஊைல், மமாசடிகளுக்கு ஆதரவு 

வைங்கக்கூடாததன்று என்று மகட்டுக் தகாள்கின்மறன். 

அத்மதாடு, பிரமதசச் தசயலாளர்கள், கிராம அதிகாாிகள் 

சார்பான முகறமகடுககள ஆராய்வதற்கான குழுதவான்று, 

மாவட்டச் தசயலகத்திற்கு அப்பால் ஒவ்தவாரு மாவட் 

டத்திலும் நியமிக்கப்பட மவண்டுதமன்றும் இந்த இடத்தில் 

மகட்டுக் தகாள்கின்மறன்.   

தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சின் 1989.12.01ஆம் திகதிய N/

HA.RA/89 இலக்கக் கடிதத்தின் பிரகாரம், ககரவாகு வடக்கு, 

தமிழ் கல்முகன உதவி அரசாங்க அதிபர் அலுவலகம் 31 GS 

பிாிவுகளுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதகனக் கல்முகன  

பிரமதச தசயலகமாகத் தரமுயர்த்துவதற்கு 1993.07.28இல் 

அகமச்சரகவ அங்கீகாரம் வைங்கப்பட்டது. உள்நாட்டு 

அலுவல்கள் அகமச்சின் தசயலாளாின் 1993.09.03ஆம் 

திகதிய கடிதம் இதற்குச் சான்றாகும். ஆகமவ, அகமச்சு 

உடனடியாக உாிய வர்த்தமானி அறிவித்தகல தவளியிட்டு, 

கல்முகன வடக்கு உதவி அரசாங்க அதிபர் பிாிவு 

காாியாலயத்கதப் பிரமதசச் தசயலகமாகத் தரமுயர்த்த 

மவண்டும் என்று மகட்டுக் தகாள்கின்மறாம். நாங்கள் இந்த 

அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு வைங்கி வருகின்மறாம். ஆகமவ, 

அரசாங்கம் இந்த நடவடிக்கககய மமற்தகாள்ளாவிட்டால், 

அந்த ஆதரகவ நாங்கள் மீள்பாிசீலகன தசய்ய 

மவண்டியிருக்கும் என்று நான் இந்தச் சகபயிமல உங்களுக்குத் 

ததாிவித்துக் தகாள்கின்மறன் - [இகடயீடு]  

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மட்டக்களப்பு மாநகர 

சகபக்குாிய எருகமத்தீவு என்னும் பகுதிகய மட்டக் 

களப்புடன் இகணப்பதற்கு மாநகர அபிவிருத்தி அகமச்சு 

நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டும். அதற்கான பாலத்திற்கான 

நிதிகய ஒதுக்க மவண்டும். மட்டக்களப்பு மாநகாின் காந்தி 

Park பகுதிகயயும் மாநகர தபாதுச் சந்கதகயயும் இகணக்கும் 

வககயில், ததாங்கு பாலம் ஒன்றிகனயும் மாநகர அகமச்சு 

ஏற்படுத்திக் தகாடுக்க மவண்டும். மட்டக்களப்பு மாநகரத்தின் 

வடிகான்கள் பிரச்சிகனயாக இருப்பதனால், அந்த 

விடயத்திலும் கவனம் தசலுத்தமவண்டும். மட்டக்களப்பு 

மாநகரத்தில் பல வீதிகள் மமாசமாக இருக்கின்றன. ஆகமவ, 

மாநகரம் சார்ந்த அகமச்சு அதற்கான நிதிகய ஒதுக்கி, அது 

ததாடர்பிலும் நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும் என்று இந்த 

இடத்தில் மகட்டுக் தகாள்கின்மறன்.  

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தின் ககரச்சிப் பிரமதச தசயலாளர் 

பிாிவிலிருந்து ஏற்தகனமவ பிாிப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

அக்கராயன் புதிய பிரமதச தசயலகச் தசயற்பாடுககள உடன் 

ஆரம்பிப்பதற்கு அகமச்சு நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டுதமன்று 

மகட்டுக்தகாள்கின்மறாம். கிளிதநாச்சி நகர சகப, ககரச்சிப் 

பிரமதச சகப, கண்டாவகள பிரமதச சகப, முல்கலத்தீவு நகர 

சகப, ஒட்டிசுட்டான் பிரமதச சகப, மடுப் பிரமதச சகப, 

மருதங்மகணி பிரமதசசகப என்பன உடன் ஆரம்பிக்கப் 

படமவண்டும். அது சார்பாகவும் அகமச்சு கூடிய கவனம் 

தசலுத்தமவண்டுதமன்று இந்த இடத்திமல நான் 

மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் சாவகச்மசாி பிரமதசச் 

தசயலகப் பிாிவிலிருந்து, தகாடிகாமப் பிரமதசச் தசயலகம் 

பிாிக்கப்பட்டு தசயற்படுத்தப்பட மவண்டும். அந்தப் 

பகுதிகயப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தக ரவ பாராளு 

மன்ற உறுப்பினர் சிறீதரன் அவர்களும் இது சம்பந்தமாக 

இந்தச் சகபயின் கவனத்துக்குக் தகாண்டுவருகிறார் என்ற 
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தசய்திகயயும் இந்த இடத்திமல நான் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்மறன். இப்தபாழுது மாநகர அபிவிருத்திக்குப் 

தபாறுப்பான அகமச்சர் இங்கு இல்லாதமபாதும் நான் சில 

விடயங்ககளக் கூறியிருக்கின்மறன். அகமச்சர் அவர்கள் இது 

சம்பந்தமாகக் கவனம் தசலுத்த மவண்டும் என்று மகட்டுக் 

தகாள்கின்மறன். அத்மதாடு, உள்ளூராட்சி சார்ந்த அகமச்சும் 

அது சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் கவனம் தசலுத்த மவண்டும்.  

எங்களது மாவட்டத்திமல மாநகர சகப, நகர சகப மற்றும் 

பிரமதச சகபகளின் மதகவகள் கூடுதலாக இருக்கின்றன. 

அங்கு குப்கப அள்ளும் machine 8 மதகவயாக இருக்கின்றது. 

அதுதவிர, நிலம் அமர்த்தும் machine 10 மதகவயாக 

இருக்கின்றது. நீர் வைங்கும் bowser 5 மதகவயாக இருக் 

கின்றது. தண்ணீர்த் தாங்கிகள் 20 மதகவயாக இருக்கின்றது. 

தீ அகணக்கும் machine 03 மதகவயாக இருக்கின்றது. JCB 

machine 5 மதகவயாக இருக்கின்றது. Motor Grader என்கின்ற 

machine 3 மதகவயாக இருக்கின்றது. சந்கதக் கட்டடத் திருத்த 

மவகலகள் உட்பட, இரண்டு சந்கதகள் பாாிய அளவில் 

திருத்தப்படமவண்டியிருக்கின்றன. நூலகக் கட்டடங்கள் 3 

மதகவயாக இருக்கின்றன. நூலகங்களுக்கான நூல்கள், 

தளபாடங்கள் மபான்றகவயும் மதகவயாக இருக்கின்றன. 

ஆகமவ, அகமச்சு இந்த விடயத்திமல கூடிய கவனம் 

தசலுத்தமவண்டுதமன்று இந்த இடத்தில் மீண்டும் மீண்டும் 

வலியுறுத்திக் மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

தற்மபாகதய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு தமிழ் 

மதசியக் கூட்டகமப்பு நிகறயமவ ஆதரவு வைங்கியிருக்கிறது. 

ஆனால், நாங்கள் அகமச்சுப் பதவிககள எடுக்கவில்கல. 

நாங்கள் அகமச்சுப் பதவிககள எடுக்கவில்கல என்பதற்காக 

எங்ககள யாரும் ஏமாற்ற முடியாது. ஆகமவ, எங்களது 

கல்முகன வடக்குப் பிரமதச தசயலகத்கத உடனடியாக 

பிரமதச தசயலகமாகத் தரமுயர்த்துவதற்கான வர்த்தமானி 

அறிவித்தகலப் பிரசுாிப்பதுடன்,  நிதி, காணி அதிகாரம் 

எல்லாம் அந்தப் பிரமதசச் தசயலகத்துக்கு வைங்குவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும் என்று மகட்டுக் 

தகாள்கின்மறன். நாங்கள் அகமச்சுப் பதவிககள 

எடுக்கவில்கல என்பதற்காக எங்ககள யாரும் 

மபய்க்காட்டலாம் என்று நீங்கள் யாரும் தீர்மானிக்க முடியாது. 

நீங்கள் மபய்க்காட்ட நிகனத்தால் நாங்களும் மபய்க்காட்டத் 

தயாராக இருக்கின்மறாம். அவ்வாறு என்றால் TNA பல 

விடயங்களிலும் உங்களுக்கு ஆதரவு வைங்குவது பற்றிய 

முடிகவ மாற்ற மவண்டிய சூைல் ஏற்படும். குறித்த 

விடயங்களில் யார் தசான்னாலும் நாங்கள் மகட்கமாட்மடாம். 

காரணம் என்னதவன்றால், எங்களுக்கு இங்கு நியாயமாகத் 

தீர்க்கப்படமவண்டிய பல விடயங்கள் உங்களால் கண்டும் 

காணாமல் விடப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றன. இந்தப் 

பிரச்சிகனககளத்  தீர்ப்பது அகமச்சின் கடகமயாகும்.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගු සීනිතම්බි වයෝවහසේ ප්වර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி மயாமகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தக ரவ உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சர் அவர்கமள, 

நீங்கள் வடக்கு, கிைக்கில் பிரமதச சகபககளமயா பிரமதச 

தசயலகங்ககளமயா பிாிக்கும்மபாது, அகமக்கும்மபாது, 

எங்கமளாடு மபசி, எங்கமளாடு இகணந்து தசயற்பட 

மவண்டும். நாங்கள் சமகாதர இனத்கத தவறுப்பவர்கள் 

அல்லர், அவர்கமளாடு இகணந்து வாை விரும்புகின்றவர்கள். 

இந்த ஒற்றுகமகயப் பலப்படுத்துவதற்கு மிக விகரவாக 

கல்முகன வடக்கு உதவி அரசாங்க அதிபர் பிாிவு என்ற 

தபயாில் இருக்கின்ற அலுவலகத்கதப் பிரமதச தசயலகமாகத் 

தரமுயர்த்தி, சகல வசதிககளயும் வைங்குங்கள் என்று மகட்டு, 

விகடதபறுகின்மறன். நன்றி. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Seyed Ali Zahir 
Moulana. You have seven minutes. 

 

 
[4.22p.m.] 

 

ගු ව්ේයිඩ් අලි ්ාිමර් මවුලානා මහසතා (්මාජ 

්විබලගැ්දීමම් රාේ ය අමාත් යතුමා) 
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தம லானா - சமூக 

வலுவூட்டல் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana - State Minister of 
Social Empowerment) 

Thank you, Madam Chair. It is very interesting to 
follow my Colleague, Member of Parliament of my 
District, the Hon. Seeniththamby Yoheswaran after his 
firing speech. These are matters that we have to discuss 
and settle amicably. We have been discussing these 
matters with the relevant Ministers and the officials 
concerned. There are many matters to be resolved 
amicably.  

We talked about the issues faced by the Muslims of 
the Batticaloa District with the Hon. Prime Minister when 
he visited Batticaloa recetly in order to hand over deeds. 
We took up these matters about the Muslims who are 
faced with an intense dearth of land issues. And also, we 
are faced with lack of land for the expansion for future 
generations. Out of  2,610 square kilometres of the land 
extent available in Batticaloa, our people occupy only 
38.4 square kilometres of land. According to the Census 
of 2012, it was accounted that Batticaloa is comprised of 
381,285 Tamil people and they occupy 72.5 per cent of 
land whereas there are 133,844 Muslims living and they 
occupy only 25.5 per cent of land in Batticaloa. So, 
according to the population ratio of the Muslim 
community, they are entitled to occupy 666 square 
kilometres of land but their occupancy limit is only 38.4 
square kilometres which is an injustice. 

If you take the Batticaloa District, which comprises of 
248,242 hectares, the Muslim population is clustered 
within 414 hectares in Kattankudy, 324 hectares in 
Eravur town, 324 hectares in Koralai Pattu Central and 
Valaichchenai, 2,502 hectares in Koralai Pattu West and 
Oddamavadi and 3,564 hectares in Batticaloa. So, as per 
the population ratio of Muslims, they should get a share 
of 63,302 hectares of land which is 25.5 per cent of the 
total extent of land in Batticaloa District. It is only 1.5 per 
cent out of the entire Muslim population of the Batticaloa 
District who have the rightful ownership to the land they 
live in. The rest live with much difficulty in villages and 
hamlets continuing their day-to-day lives in congested 
conditions where their wells and drainages are built in 
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close proximity thus, increasing the risk of contamination 
of water and other health hazards. 

I have been speaking to the Minister, the Hon. Wajira 
Abeywardana about this. He might be aware that there 
was a Land Delimitation Commission called the 
“Panampalana Commission.” It was appointed in 1999 in 
order to establish Koralai Pattu Central and Koralai Pattu 
South Divisional Secretariats in addition to Koralai Pattu 
DS, Koralai Pattu West DS and Koralai Pattu North DS 
with the intention of resolving the land requirement of the 
people of Batticaloa District. Koralai Pattu Central was 
given 242 square kilometres of limited land allocation 
without a boundary demarcation and this matter has been 
prolonged purposely by the District Secretariat of 
Batticaloa. 

Many Grama Niladharis belonging to this particular 
Koralai Pattu Central Divisional  Secretariat  are 
functioning under the adjoining Koralai Pattu North 
which   comes under Vaharai  Divisional Secretariat.  All 
the Grama Niladharis, should be brought under the 
jurisdiction of Koralai Pattu Central Divisional Secretariat 
without any further delay.  

Further, in 1999, the "Panampalana Commission" 
recommended the area to be demarcated as Divisional 
Secretary’s Divisions of Koralai Pattu Central, Koralai 
Pattu West, Koralai Pattu South, Koralai Pattu North and 
Koralai Pattu, with a clear focus on resolving the dearth 
of land for the Muslim community. Instead, Grama 
Niladhari Divisions of Vakaneri, Kallichai, Punanai West, 
Oothuchenai and Vadamunai that belonged to Koralai 
Pattu West have been taken away and attached to Koralai 
Pattu South. This action reminds us the adage, “from the 
frying pan into the fire”. The aforementioned five Grama 
Niladhari Divisions should be reattached to Koralai Pattu 
West - Oddamavadi - Divisional Secretariat. 

Hon. Minister, I took up the matter of giving deeds to 
the landless people with the Hon. Prime Minister during 
his recent visit.  The deeds were not given taking all 
communities in the Batticaloa District into  fair 
consideration as per the ratio. I even made it a point to 
mention this fact at the gathering held during that function 
that the officials concerned have to discharge their duties 
impartially and in an unbiased manner.   For example, I 
pointed out a matter that 50 houses in Mich Nagar were 
given way back in 1980, when late President Premadasa 
was the Minister of Local Government, Housing and 
Construction.  

 

ගු සීනිතම්බි වයෝවහසේ ප්වර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி மயாமகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Seeniththamby Yoheswaran.  

ගු සීනිතම්බි වයෝවහසේ ප්වර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி மயாமகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தக ரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

முஸ்லிம் மக்களின் காணி சம்பந்தமாக இங்கு குறிப்பிடுகின்ற 

மபாது, அவர்கள் தகாண்டிருக்கின்ற மிகக்குகறவான, 

அதாவது  8  கிராம மசகவயாளர் பிாிவுககள உள்ளடக்கிய 

பிரமதசத்திற்குக் கூட ஒரு  பிரமதச தசயலகத்கத அகமப் 
பதற்கு  நாங்கள் எந்த எதிர்ப்பும் ததாிவிக்கவில்கல.  

 

ගු ව්ේයිඩ් අලි ්ාිමර් මවුලානා මහසතා  
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தம லானா) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

You may say so now, but it is not happening. 
However, that is not a point of Order, Madam.-
[Interruption.] 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order.  

 

ගු ව්ේයිඩ් අලි ්ාිමර් මවුලානා මහසතා  
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தம லானா) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

This housing scheme is called Mich Nagar in Eravur 
Pattu. Even after 38 years, the recipients of these houses 
have not  been awarded their deeds. As a result these 
families are deprived of obtaining even the basic utilities 
such as electricity or water supply. 

Madam Chair, as I have taken up this issue now, the 
Commissioner General of Lands has requested the 
Divisional Secretary to resolve this matter at the soonest 
by surveying the properties to begin with. But 
unfortunately the very Divisional Secretary, who comes 
under your purview Hon. Minister, always procrastinates 
in taking action and this is what  has led to such a delay 
in resolving this issue.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Please now wind up.  

 

ගු ව්ේයිඩ් අලි ්ාිමර් මවුලානා මහසතා  
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தம லானா) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

At least this time I urge your intervention to give strict 
instructions to the Eravur Pattu Divisional Secretary and 
the relevant officials concerned to expedite this matter 
immediately without any further delay. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, you have to wind up now. 

 
ගු ව්ේයිඩ් අලි ්ාිමර් මවුලානා මහසතා  
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தம லானா) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

How many minutes do I have? 
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have already exceeded the time. 

 

ගු ව්ේයිඩ් අලි ්ාිමර් මවුලානා මහසතා  
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தம லானா) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

Kindly give me two more minutes, Madam. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
No, how can I do that?  

 

ගු ව්ේයිඩ් අලි ්ාිමර් මවුලානා මහසතා  
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தம லானா) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

There is so much injustice caused due to biased 
attitudes of the officials concerned. Anyway, I have so 
many matters to be mentioned, but I do not have enough 
time. 

Finally, I must thank the Hon. Minister and also Mr. 
Kamal Padmasiri, Secretary to the Ministry, for arranging 
the Commonwealth Local Government Conference, 
which is going to be held in Sri Lanka from 06th to 09th of 
August, 2019, which the Hon. Minister and I will be co-
chairing as the President of the Federation of Sri Lankan 
Local Government Authorities and also in the capacity as 
the Director Asia for Commonwealth Local Government 
Forum.  It is a great opportunity for Sri Lanka. So, I am 
thankful to the Secretary and the rest of the officials who 
are making all the necessary arrangements for this 
conference to be held in a successful manner.  

Thank you. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you, Hon. Ali Zahir Moulana.  

මීය ා ට, ැරු ශ්රිමදනි විශේවික්රට ට් ්රීුවිවම. ැරු 

ට් ්රීුවිවමනි, ඔබුවිවමට වි දඩි  වමට ටදනම්ව ශව්  ටර 

තිශබ වද. 

 

 

[අ.භ්ද.4.31] 

 

ගු ශ්රියානි විවේවික්රම මහසත්ි ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விமஜவிக்கிரம) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මූනදසා දරු  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, ටට ශේ අවසාවථදව නබද දීට 

පිිගබ ව ඔබුවිවමට සාවුවතිව් ත ශව වද. ඉතද වන ැ්  අටදතයදං  

ශ ටට වනම ශීර්ෂ පිිගබ ව සාදටච්ඡද ශව  ශේ ශටොශතොශ් ,  

අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ම ැන  විශ  ෂශම් ට ටථද ටර්  ට ටද 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද.  

ටට්  යටට ටදනම්ව, පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ශේ රදජය අටදතයවරිම විධිමට ටටුතුව ටාද. ැරු වජිර 

අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටද ැන ්  ටට විශ  ෂශම්  ටත්ව ටර්  ට 

ඕ ෑ. අපි විප්වෂශේ සියට ටදනශේ් , ආණ්ඩුශේ සියට ටදනශේ්  

ශටො  ප්ර ව  ආව් , අේපදර දිසාවත්රි්වටශේ අපට ඒ ටදරණද 

සාදධදරණව විසා ද ැ්  ට ප වු ටා අටදතයවරශම්ව විධිමට 

නුවටදට ටට ශේ අවසාවථදශේ සාවුවතිව් ත ශව වද. ඒ ටදරණද දිැට 

ිරම්   ටදනම්ව  නතන. ඒ වදශේට ටට සාුවටට ප්  ශව  තව්  

ටදරණම්ව තටයි, ටට රදජය අටදතය රයරශම්  ඉව්  වූ පසු නට 

අටදතය රයරමට අශප් දිසාවත්රි්වටශේට තීමසාව ටනතිුවටද ප් ීමට.  ඒ 

ටදරණම්  ශේ අවසාවථදශේදී විශ  ෂශම්  ටත්ව ටර්  ට ඕ ෑ. 

ටට ශව්  ටර තිශබ් ශ්  ඉතද ශටයට ටදනම්ව නිසාද, 

ඉ්වටනි්  ටදරණද ිරිමපම්ව සා ත්  ටර්   ටද 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ැරු ඇටතිුවටනි, විශ  ෂශම් ට අශප් 

දිසාවත්රි්වටශේ ජ තදව ශවනුශව් , ටල්මුශණ් - පුවර ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ටදර්මදනම්ව ඇති ිරීමට සාේබ් ධශම්  වූ ශමෝජ දව 

ැන  ශේ සාභ්දශේදී ටථද ටාද. ඇ් ත ව ශම් ට ටල්මුශණ් - 

පුවර ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනම්ව පිිමටුීමශේ අව යතදව 

තිශබ වද, ැරු ඇටතිුවටනි. නශතට ටශාෝ  තටයි ඒ තනට 

ශටශ වේටට සාදධදරණ් වම ඉෂවට ශව් ශ් . ටට ශටතන දී 

නිර්  නට ටදරණද ිරම්   ම් ශ්   නතන. නම, විශ  ෂශම්  

ද්රවිඩ ජ තදව සිමමට 95්ව විතර නිශමෝජ ම ටර  ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ශටොට්සදසාම්ව. ඒ අමශේ වි දන දු්වැන විල්න්ව තිබුණද. 

අපි ගිම ආණ්ඩුව ටදනශේ්  ශේ සාේබ් ධශම්  සාදටච්ඡද ටරිව්  

ටටුතුව ටාද.  මු්  ඒ ටටුත් ත අවසා්  ටර ශ ්   බනරි වුණද. 

ඒ නිසාද ශේ සාේබ් ධශම්  ටනදිත්  ශව්  ම ිරමද ැරු 

ඇටතිුවටදශැ්  තද රදජය ඇටතිුවටදශැ්  ටට ශැෞරවශම්  

ඉල්නද සියට වද.  

ැරු ඇටතිුවටනි, අේපදර  දටල්ඔම ප්රශශ මට ශව ට 

ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව තිශබ වද.  න්  නිම ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටොට්සදසාම්ව ඇති ිරීමශේ අව යතදව තිශබ වද. ඒ සා තද 

අව ය ජ ැත ම් , භූිව ප්රටදණම්  ිරම  ටදරණද ශ ටට 

සාේපූර්ණ ශවනද තිශබ  නිසාදයි ටට ශේ ඉල්ලීට ටර් ශ් . ඒ 

නිසාද, ශව ට ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාම්ව  දටල්ඔම 

ප්රශශ මට නබද ශ ්  , ැරු ඇටතිුවටනි.  ඒ වදශේට අශප් 

දිසාවත්රි්වටශේ -අේපදර ආසා ශේ- ශ ිමඅ් තටණ්ඩිම ිරම් ශ් , 

වනඩිට ඡ්   ප්රටදණම්ව තිශබ  ප්රශශ ම්ව. නට ප්රශශ ශේ 

66,000ටට ආසා්   ජ ැත ම්ව සියට වද; පවුල් 19,000්ව 

ඉ්  වද, ැරු ඇටතිුවටනි. නට ප්රශශ ම වර්ැ ිරශනෝමීය ටර් 

360ටට විතර ආසා්   වුණ් , ශේ පවුල් 19,000ටට තිශබ් ශ්  

ග්රදට නිනධදරි වසාේ 13යි. ග්රදට නිනධදරි් , සාංවර්ධ  නිනධදරි් , 

සාටෘශධි නිනධදරි් , ටෘෂිටර්ට පර්ශේෂණ නිනධදරි්  ිරම  ශේ 

තනට නිනධදරිමවේටට ශේ ප්රශශ ශේ රදජටදරි ිරීමශේදී වි දන 

අපතසුතදව්ව තිශබ වද. ශේ ග්රදට නිනධදරි වසාේ 13 ඇුවශා  ැේ 

46්ව තිශබ වද. ටට ටලි්  සා ත්  ටා පරිදි නිම ජ ැත ම 

66,000්ව විතර ශව වද.  

ශේ ටදරණම ැන  සානටද බනද, නට ශමෝජ දව සාටසාව ටර 
ඔබුවටදශේ අටදතයදං මට නවද තිශබ වද. ශේ ප්රශශ ශේ  න ට 
තිශබ  ග්රදට නිනධදරි වසාේ සාංඛයදව 46්ව  ්වවද වනඩි ටර, ඒ 
ජ තදවට අව ය පතසුටේ සානසාද ශ ්  ම ිරම  ඉල්ලීට ටට 
ටර වද.  

 ැරු ඇටතිුවටනි,  පසුගිම ටදන සීටදශේ සායි්  ටරුුව 
ප්රශශ ශේ ජ තදව පරිපදන ටම ව ශම්  ශව ට ප්රදශශශීම සාභ්ද 
බන ප්රශශ ම්ව ඉල්නද සියටමද. ඒ ැන  අවධද ම ශමොමු ටර, නට 
ප්ර ව ම විසා ද  ශ ්    ටටුතුව ටර්  ම ිරමද ටට ඔබුවටදශැ්  
තද රදජය ඇටතිුවටදශැ්  ශැෞරවශම්  ඉල්නද සියට වද. 

ශටට අටදතයදං ම මටශ්  අපි පසුගිම ටදනසීටදශේ රුපිමල් 
ිවලිම  100ට ටදර්ැ සාංවර්ධ  ටටුතුව ටාද.  ඒ සාංවර්ධ  

2697 2698 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ටටුතුව  න්  අවසා්  ශවිව්  පවති වද. ටට රදජය අටදතය 
රයරශම්  ඉව්  වුණ් , ශේ ව විට  ඒ ටටුතුව  යටට ශටශර වද.  
ඒ  ැන  ටට විශ  ෂශම්  සාවුවතිව් ත ශව වද.  ශේ අටදතයදං ම 
මටශ්  ඇති,   නී  න  ප්රශශ වන ග්රදමීය ම මයටතන පතසුටේ දිුතණු 
ිරීමශේ වයදපෘතිම සා තද රුපිමල් ිවලිම  1,800ට පටණ මු න්ව  
අශප් පාදතට ශව්  ශවනද තිශබ වද. ශේ ටදර්ැ  න්  ත ්   
පට්  ැ්   පුළුව් , ැරු ඇටතිුවටනි. ඔබුවට් නද ඒ සා තද 
ටටුතුව ටරයි ිරමද ිමත වවද.  

ග්රදමීය ම පදනේ වයදපෘතිම මටශ් ,  පදනේ  75්ව රදජය 

අටදතයදං මට ශව්  ටර ශැ  තිශබ වද. අේපදර දිසාවත්රි්වටශේ 

පදනේ වි දන ප්රටදණම්ව ත ්   තිශබ වද. අශප්  ැරු  රදජය 

ඇටතිුවටද්  අේපදර දිසාවත්රි්වටශේට ශටශ ්ව තටයි.  නට නිසාද 

නට පදනේ 75 අපිට ශ ්  . අපි ඒ ශැොඩ්ව පදනේ ැන  බනනදයි 

තිශබ් ශ් . ඒ measurements පවද අ දා ආමත වනට මවද 

තිශබ වද. ටට ිමත  විධිමට ශේ ව  විට ඒවද අනුටත ශවනද්  

ඇති.  අේපදර දිසාවත්රි්වටමට ශව්  ටර  න  පදනේ ප්රටදණම අපිට 

නබද ශ ්  ම ිරමද්  ටට ඉල්නද සියට වද.   

ප්රදශශශීම සාංවර්ධ  සාතදමට වයදපෘතිම තද ප්රදථිවට ශසාෞඛය 

සා් ටදර වයදපෘතිම ම ටශ් ්   අපිට ප්රතිපද   ශව්  ටර 

තිශබ වද. පදිමතනදව ශරෝතන්  ශේ අටදතයදං ම ශවත ශමෝජ ද  

නවද තිශබ වද. සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ම වදශේට, පාද්  

සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම්   පරිපදන ම  

සාේබ් ධශම්   ටටුතුව ටර  අටදතයදං  විධිමටයි ටට 

 ිර් ශ් . ශේවද වි යද් ටට ව ශමනු්  නට ට ැාප්   පුළුව්  

අටදතයදං .  ශේ අවසාවථදශේ ඒ අටදතයදං  ශ ට  නටට ශැොනු ටර 

තිශබ වද. ඒට ඉතද ශතො යි.  

අවසාද  ව ශම් , අශප් දිසාවත්රි්වටශේ ජ තදවට තිශබ  

පරිපදන ටම ැනටදේ ,  ප්රදශශශීම සාභ්ද ඇති ිරීමට්  ම   ටදරණද 

විසා ද ශ ්  ම ිරමද ඉල්නද සියටිව් , ටශේ ටථදව අවසා්  

ටර වද. සාවුවතියි. 
 
 
[අ.භ්ද.4.39] 

 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූනදසා දරු  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, අ  අම වනම ටදරට සාභ්ද 

අවසාවථදශේ විවද ශේ  ත වවනනි ශව්  ටා දි මයි. නට  විවද මට  

නටුවීමටට අවසාවථදව  නනබීට ැන  ටද සාුව ටු ශව වද.  විවද ම 

ආරේභ්ශේදී අශප්  ැරු ඩනසාව අනතප්ශපරුට  ට් ්රීුවටද ග්රදට 

නිනධදීම්  සාත අශ ්ව නිනධදීම්  පිිගබ ව ටථද ටාද. මුලි් ට 

ටට ශේ ටදරණම ටත්ව ටර්   ඕ ෑ. ඉතිතදසාශේ, නුවට් නදශේ 

ුතැම ුවා  ග්රදට නිනධදරිමද, සාටෘශධි නිනධදරිමද ැසාව බන නද 

ඔවු් ශේ ශසා වද අව යතදව්  වි සා  ඳුවද. අ   ඒවද අටතට ශවනද, 

අපට ඇඟිල්න දිගු ටර  ප විමට ඒ පිිගබ ව්  ටත්ව ටර්   

ශ ්    ඕ ෑ. 

ටට ශට්   ශේ ටදරණම ැන  වනඩිපුරට ටථද ටර්   

ටනටනතියි. ැරු  පදසලී  චේපිට රණවට ඇටතිුවටනි,  ශේ මත 

පදන   ආණ්ඩුව  ත ්    තමු්  ද් ශසා නද්  න්වට අපි  ුතශධ 

ටාද. ඒ ුතශධශේ ඉදිරි ශපා සියටශේ  අපියි. බර අවි තනයටමට 

තමු්  ද් ශසා නද පිටුපසා ඉ ශැ  ඒ අවිම ැත්  ට ඕ ෑ තන ට 

ැත ශටොට අපි ඉදිරිම ශුශධ ටර දු්  ද, ැරු ඇටතිුවටනි.  අපි ඒ 

ැන  සාුවටු ශව වද.  ඔබුවටදට ටතට ඇති, ටිම්   රදජප්වෂ 

ුතැම ුවා අපි පාද්  පදන  ආමත වන ඉ්  ශටොට අපිට දිගි්  

දිැටට ප්රතදර නල්න ටා ආටදරම. ඒ ප්රතදරවන ප්රතිලනම ඔවු්  

ශැ ර මව  නට  ේ, ඔවු් ශේ පදන ම ශටොට්ව  ිරම  නට 

අපි සාටදජැත ටර්   ඕ ෑ. ඔබුවටදට වදශේට අ පට්  ඒ 

අව යතදව තිබුණද. අ  ඔබුවටද ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  ඇටතිුවටද තනයටමට ශේ රට ඉදිරිමට ශැ  ම්   

පුළුව්  ඉතද  සාදර්ථට වනඩ පිිගශවා්ව ක්රිමද් ටට ටර වද.   

Smart  ැර නිර්ටදණම ටර්  ,  ැේ නිර්ටදණම ටර්    

ඔබුවටදශේ අටදතයදං ම ුවිග්  ශැ  ම  වනඩ පිිගශවා ඉතදට 

ශතො යි. ඒ වදශේට ටට ශේ ටදරණම්  ටත්ව ටර්   ඕ ෑ. අපි 

නටට ම  ැටශ් දි අපට සාතශමෝැම  ඕ ෑ. අපි, වට්රීපදන 

සිරිශසා   ජ දධිපතිුවටද ට විරුශධව බක ් ශ්   ඇයි?  

නුවටද න්වසා්  ජදතිට පද්වෂිටමදශේ ටර පියට්  තටයි 

ජ දධිපතිවරමද බවට ප්  වුශණ්. තනබනයි, ප්  වුණදට පසාවශසා  

පහුව ද ඉ ්  න්වසා්  ජදතිට ප්වෂම  සා්   තටයි ටටුතුව 

ටශා .  මු්  අපි න්වසා්  ජදතිට ප්වෂමට ආ ශරයි. අශප් 

පද්වෂිටමදට අපි ැරු ටර වද. ඒ නිසාද ටට ිරම වද, 

තමු්  ද් ශසා ශේ අටදතයදං ම ුවා වනරැශ ්ව ශටශර වද ිරම  

ටදරණම. ඒ වනරැශ  නිවනරදි ටර්   ඕ ෑ, ැරු ඇටතිුවටනි.  අ  

සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයුවටද ශේ ැරු සාභ්දශේ සියට වද. සාවවශශ  

ටටුතුව ඇටතිුවටද චක්රශල්ඛම්ව ැතනද තිශබ වද, සිමදෙට රදජය 

ප්රතිපද   ම වද  ේ, ඒට මුලි් ට දිසාවත්රි්ව සාේබ් ධීටරණශේ  

ටක ටදවට න්ව ශව්   ඕ ෑ ිරමද. ඒට ප්රදශශශීම 

සාේබ් ධීටරණ ටක ටදවට න්ව ශව්   ඕ ෑ ිරමද. තනබනයි, 

ප්රදශශශීම සාේබ් ධීටරණශේ සාභ්දපති චිව්   විශේසිරි බණ්ඩදර. 

 මු් , අපි  ් ශ්   නතන,- [බදධද ිරීමට්ව]  

 

 

ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූනදසා දර  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, ශේ සාභ්දශේ,- 
 

 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ටශේ ශේනදව  ේ ශ ්   නපද.  ට් ්රීටට ැ් ශ්  නිටේ 

ශැොට්ට අල්නනද. ටශේ ශේනදව ශ ්   නපද.  

 
 

ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, point of Order නට්ව 

තිශබ වද.  
 

 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශටොට්ව   point of Order නට.  

 
ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

අතිැරු ජ දධිපතිුවටදශේ ක්රිමදටනදපම ැන  ශේ විධිමට ශේ 

ැරු සාභ්දශේ  විශේච ම ටර්   බනතන. [බදධද ිරීමට්ව]  අතිැරු 

ජ දධිපතිුවටදශේ ක්රිමද ටනදපම ැන  වවරශම්  තනට 

ශවනදශේට ිරම වද. 

2699 2700 

[ගු ශ්රියානි විවේවික්රම මහසත්ි ය ] 
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ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශැොට්ට අල්නනද, අශ් ! ම්   ට් ්රීුවටද. ඔබුවටද ටිම්   

රදජප්වෂට ටශඩ් ගිිමල්නද, ට් ්රීටට අරශැ  ශටතන  බයිනද 

ැත්   නපද. අර ටවු , අශප් ඇටතිුවටද ිරම වද වදශේ 

ශටොශ්ව්  ැතනද   ආශේ? [බදධද ිරීමට්ව] 

[මූලා්නවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 - නුවව වදඩි ශව්  . ඔබුවට් නද වට්රීපදන දි ව්   ිමයටශේ 

 නතන. [බදධද ිරීමට්ව]  වදඩි ශව්  . [බදධද ිරීමට්ව] 

ට් ්රීටටට්  නේජයි, නේජයි. වදඩි ශව වද, තශනෝ. ටට ටථද 

ටර්   දීනද, වදඩි ශව වද. [බදධද ිරීමට්ව] ශේ ප විමට ටත්ව 

ටර්   ඕ ෑ ටදරණම ශේටයි. 

ැරු ඇටතිුවටනි, රුපිමල් ිවලිම  125්ව බණ්ඩදරශවන ටත 

 ැර සාභ්දවට මව වද. මු ල් මව  නට ශතො යි. සාංවර්ධ ම 

ටර  නට ශතො යි. අපි ඒටට ටනටනතියි. තනබනයි, ශේ ුවා 

තිශම් ශ්  ශටොට්ව ?  ඔබ අටදතයදං ම මටශ්  ශේ වයදපෘතිම 

පවරද ැ්   ත  වද. පවරද ැනීමටට විරුශධව තටයි න ද ටිම්   

රදජප්වෂ්  සාට  අපි සාට්  ටශා . වයදපෘතිශම්  පුංචි පාද්  

පදන  ආමත මට, පුංචි ආණ්ඩුවට,  ඔවු් ශේ ආ දමටට නටුව 

ශව වද. ඒ ආ දමට නටුව ශවනද ඒ පාද්  පදන  ආමත ශේ 

ශසා වම ටර්   පුළුව්  ව  ඒ වනඩ පිිගශවා  තර ටර්   නපද.  

අපි ිරම වද, ඔබුවටද ශ ොශවයි, ශේට ටර් ශ්  ිරමද. ශේ 

නිනධදරි්  තටයි ශේට ටර් ශ් . ඔබුවටදශේ ටතද ැර තද 

බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදංශ ශේ ශතොරද ශපොලිසාව ටර  

නිනධදරි්  ැන යි අපි ිරම් ශ් . අශප් තෘ ම සාද්වෂිම්  සාට , 

අශප් ටනප ිරීමට්  සාට  ශතොරද ශපොලිසාව ටර්   නනතනසාවති 

වුශණෝ  ඒ ටදට වුණ්  අපි අභිශමෝැ ටර වද. ඔවු්  ටර් ශ්  

ශටොට්ව  ිරම  ටදරණම ශප් වද ශ ්   අපි පසුබට ව් ශ්  

 නතන, ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටදට ශතො  ැට ්ව තිශබ වද. ඒ 

ැට  ම්   පුළුව්  ආශිර්වද ම අපි ා  තිශබ වද. ශටොට , 

ඔබුවටදට ඕ ෑ, රට ත ්  ; ඔබුවටදට ඕ ෑ, ශේ ශශ පදන ම 

ශව සාව පන් තටට ශැ ම්  . ඒ සා දචදරශීලි ශශ පදන  වනඩ 

පිිග ශවා තටයි අපට්  ඕ ෑ. අපි තනට දට ශේවදශේ ඉ් ශ්  

 නතන. අර ට් ්රීුවට් නද වදශේ අපි ටදටව්  ශැොටු අල්න් ශ්  

 නතන, ප්  ේ අල්න් ශ්   නතන. මට්ව තරි ම් ශ්   න්  ේ, 

ඒට තරි ම් ශ්   නතන ිරම්   පුළුව්  ශටෝ   අපට තිශබ වද. 

අශප් ප්වෂම ුවා්  අපි ඒට ටර තිශබ වද. අපි ඒට ටර්   

ූ  ද ේ. ඒ නිසාද ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ විධිශේ වනඩ ටර්   

ම වද  ේ, ඒවද  ව් ව්  . ශටොට , අපි පාද්  පදන  ආමත  

නිශමෝජ  ටාද. ටත ැර සාභ්දශේ ිමටපු  ැරදධිපති ටටයි. ශේ 

වයදපෘතිමට ටත ැර සාභ්ද අරමු ලි්  ශේ ශව ශටොට ශටෝයට 

45්ව  ර වද. තනබනයි, පාද්  පදන  ඇටතිවරමද අවුරුදු තතර්ව 

ශේට ටශා   නතන. ඒ නිසාද අ  audit query නට්ව තිශබ වද. 

තමු්  ද් ශසා ශේ ශතොරද ශපොලිසාව නිනධදරි්  ශේට  ට වද  ේ, 

අපි  තමු්  ද් ශසා ට ශේ ප් තීමතර සාභ්දව ුවාදී ශේ ැන  

ිරම්   ඕ ෑ.  න්  ශේවද ටර්   ම වද  ේ, ශේවද වතදට 

 ව් ව් ශ්   න්  ේ ඔබුවටද්  ශේටට නට    ිරම  

ටදරණම අපට ඔබුවටදශැ්  අත්   ශව වද, ැරු අටදතයුවටනි. 

ඒ නිසාද ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ වනඩ පිිගශවා  ව් ව්  . ශේ වනඩ 

පිිගශවා  ව් වද විධිට්  ක්රටශේ ම්ව, ීමතයනුූලන සාවවභ්දවශම්  

ම  ක්රටශේ ම්ව ත ්  . ශේට  ප්රදශශශීම සාේබ් ධීටරණමට 

ශමොමු ටර්  . ශේට  පාද්  සාේබ් ධීටරණ ඒටටමට ශමොමු 

ටර්  . 

ැරු පදසලී චේපිට රණවට  ටතතද 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ැරු ට් ්  ීමුවටද,  න්  ඔබුවටද  ලිපිම්ව ශප් නුවද. ිරසිට 

ආටදරමිර්   බණ්ඩදරශවන  ැර සාභ්දවට මු න්ව මවනද  නතන. 

 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නට ලිුතට තිශබ වද. ඔබුවටදශේ  දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිශේ, අධය්වෂ (ඌව පාදත), අනුර ටන ශවන තටයි අ් සා්  

ටර් ශ් . ටට නකී ලිපිම ්භාගත* ටර වද.  
 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

අශප්  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ අධ් ම්වෂුවටද ිරමද 

තිශබ් ශ්  බණ්ඩදරශවන ශතොැ ශපොා සාෑදීට සා තද අව ව ම 

ටර  ඉඩට, ඒ ඉදිිරීමේ ටටුතුව සා තද අශප්  දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිමට පවරද ශ ්   ිරම ාදයි.  ශටපටණ මු න්ව ශව්  ටර 

තිශබ වද ිරමද සා ත්  ටර තිශබ වද. ඒ මු න බණ්ඩදරශවන 

 ැර සාභ්දවට ශ ොශවයි,  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිමටයි 

නනබිනද තිශබ් ශ් .   දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිශම්   අපි ඒට 

බණ්ඩදරශවන  ැර සාභ්දවට ශ  වද , පදන ම ටර වද  ිරමද 

පසාවශසා  ීරරණම ටර වද. ඒ නිසාද බණ්ඩදරශවන  ැර සාභ්දවට 

ිරසිට මු න්ව දීනද  නතන. බණ්ඩදරශවන  ැර සාභ්දවට  ් වද  

තිශබ් ශ් , තදවටදලිටව ඉඩට අපට නබද ශ ්   ිරමද.  

 ැරදධිපතිුවටද ඒ ැන  ටනටන් ත පා ටාදට, අපි ඒ ටටුත් ත 

ටර වද. ඒට ඔබුවටදශේ මූලිට් වශම්  ටර වද. ප් ර ව ම්ව 

 නතන. 

 
ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ ලිපිශේ ශ ව  ටදරණම ශටශරිම 

ඔබුවටදශේ අවධද මට ශමොමු ටරව වද: 

"බණ්ඩදරශවන ශතොැ ශපොා සාංවර්ධ ම ිරීමට සා තද ටතද ැර තද 
බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටද්  මදං ම විසි්  2019 වර්ෂම සා තද භ්දණ්ඩදැදර 
ප් රතිපද   මටශ්  රුපිමල් ිවලිම  125්ව ශව්  ටර ඇත. " 

ටට විරුශධ ව් ශ්  ලිපිශේ ුව් ව  ශද මටයි. ුව් ව  
ශද ශේ ඔබුවටද ිරම වද, "ශේ ඉඩට  දැරිට සාංවර්ධ  
අධිටදරිමට පවර්  ." ිරමද. ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ පුංචි 
ආමත ම්ව. සාවවමං ප් පද   ආ දමට ුවා තටයි ටත  ැර 
සාභ්දව පව් වදශැ  ම් ශ් . නතශටොට  ඔබ ආමත මට 
පනවරුවදට පසාවශසා  ඒ ආ දමට ම් ශ්  ඔබ ආමත මට. ඒ ආ දමට 
ටත ැර සාභ්දවට ම් ශ්   නතන. නතශටොට ශටොශතොට , ඒ 
ආමත ම ටරශැ  ම් ශ් ?  ඒ නිසාද ශේ ආමත මට සාල්ලි 
ශ ්  , සාල්ලි දීනද ශේ ආමත මට ශේ වයදපෘතිම පවර්  . ඒ 
නනශබ  ටඩවේලී ුවිග්  ඒ ප්රශශ ම සාංවර්ධ ම ටර්   ඉඩ 
ශ ්  . ශටොට , අපි  ්  වද, ටත  ැර සාභ්දශේ  ැරදධිපති 
තනයටමට අපි වනඩ ටර ශටොට, ඒ ටදනශේ ටිම්   රදජප්වෂනද 
නටුව ශවනද ැත ශටොට නංටදශේ ශතො ට ටත ැර සාභ්දව 
ටර්   අපි ශටොච්චර ීමර්මම්ව ැ් තද   ිරමද. 
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————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ැරු ට් ්රීුවටද, ඔබුවටද ටනබන ශව්   නපද. ඉදි ිරීමේ 

ටටුතුව සා තදයි පවර්   ිරමද තිශබ් ශ් . ඒ ටදර්මමට 

පවර්   ිරමදයි තිශබ් ශ් .  

 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අපි ටනබන  නතන, ැරු ඇටතිුවටද. අපි්  දුර  ිර වද. අපි්  

 න්  අමුශඩ් ැත ැ්   නපනයි ීම ්  , ැරු ඇටතිුවටද. අපි රෑ 

වනටුණු වශා   වල් වනශට් ශ්   නතන. අපි පසු ගිම ටදනශේ 

ශතො ට බනට ටෑවද. ඒ නිසාද ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ නිනධදරි් ට 

ිරම්  , ටරුණදටරනද ිරම්  . ඔබුවටද ිරම වද වදශේ අපි 

ශේ ටදර්මම ඔබුවටදට පනවීමටට ූ  ද ේ. ඒටට ප්රදශශශීම 

සාේබ් ධීටරණමට න්   ිරම්  .  

ප්රශශශීම සාේබ් ධීටරණමට  ැරදධිපති ටන වනද, සාභ්දපති 

ටන වනද ඒට සාදටච්ඡද ටර, විධිට්  ්ව රටශේ මටට පවරද ැනිමු. 

අපි ඒටට විරුශධ  නතන. තනබනයි, ශේ වනඩ පිිගශවාට ම්   

ඔබුවටදශැ්  අපි සාතශමෝැම ඉල්න වද.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු ම්දත්රීතුමා ා ැ්ද කථාව අව්්ද කර්දන. 

 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ටට ටථදව අවසා්  ටර්  ේ. 

 
[මූලා්නවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නතද පන් ශ්  ඉ නද ටශේ වි දඩි ශ ට, ුව ්ව ැ් තද. ඒ නිසාද ටට 

ඒ අවසාවථදව ශ ්  . 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබුවටදට වනඩිශමනු්  ටදනම දු්  ද.  

 
ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, ටට වි දඩිම්ව ශ ්  . ටට 

අවසා්  ටර්  ේ.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබුවටදට වි දඩි ුව ්ව වනඩිපුර දු්  ද. 
 

ගු චි ්දා  වි වේසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අපි ශේ ටෑ ැත් ශ්  ඇයි? ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  

ඇටතිුවටනි, පාද්  පදන  ආමත  තරිමට ත ්   පුළුව්   ේ, 

ඒ ුවිග්  ශේ රට ත ්   පුළුව් . විශ සාව රටවනට ම්  .  

ජපද මට ම්  . ඒ රට ත ් ශ්  ඒ පාද්  පදන  ආමත . 

ඒ පාද්  පදන  ආමත වනට සාවවමංව  නඟියට්   පුළුව්  වනඩ 

පිිගශවා්ව ත නද තිශබ වද. ැරු ශේ.සී. අනවුවවන රදජය 

ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද පාද්  සාභ්දව නිශමෝජ ම ටරපු ශටශ ්ව 

නිසාද ඔබුවටදට පුළුව්  ඒ ැට  ම්  . ඔබුවටදට ඒ තනිරමදව 

තිශබ වද. රදජය ඇටතිුවටදට ඒ ැට  ම්   තනිරමදව නනශබ්වද! 

ිරමද ප්රදර්ථ ද ටරිව්  ටදනම නබදදීට සාේබ් ධශම්  

සාවුවතිව් ත ශවිව්  ටට නිතඬ ශව වද.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සාවුවතියි, ැරු ට් ්රීුවටද. මීය ා ට, ැරු අරු් දිට ප්ර ද් දු 

ට් ්රීුවටද ටථද ටර්  . 
 
 

[අ.භ්ද.4.46]  
 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, අ  දි  ටදරට සාභ්ද 

අවසාවථදශේදී අටදතයදං  ශ ට්ව ැන  වච  සාවවල්පම්ව ටථද 

ිරීමටට ඉඩ නබදදීට සාටබ් ධශම්  මුලි් ට ඔබුවිවමට 

සාවුවතිව් ත ශව වද. ටට ිමත් ශ්  ටට ශපර ටථද ටරපු 

ට් ්රීුවටද,-[බදධද ිරීමට්ව]-  ශපොඩ්ඩ්ව ඉ්   ශටෝ. ඔබුවටද 

මුවේ්  අතැ් ශ් ව්   නතන ශ් . -[බදධද ිරීමට්ව]-  නතන, නශතට 

ටථද ටර  නට වනරැදියි. ැරු චිව්   විශේසිරි ට් ්රීුවටනි, 

තමු්  ද් ශසා  ට් ්රීවරමවේට නශතට ටථද ටර  නට වනරැදියි. 

අපි ශසා රට නට සාභ්දවට සියට   ැරුතර ට් ්රීවරු. අපි සිමදෙ 

ශ  දට ටතජ තදවශේ ඡ්  ශම්  පදර්ලිශේ් ුවවට ආපු ටතජ  

නිශමෝජිතශමෝ. තමු්  ද් ශසා ්  නශතටයි, ඒ ට් ්රීුවටද්  

නශතටයි. නට නිසාද ඒ විධිමට ටථද ටරපු නට වනරැදියි. 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, -[බදධද ිරීමට්ව]-                          

ැරු ඇටතිුවටනි, අ  ශේ අටදතයදං ම ම ටශ් දී,- 

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ටථද දමට පුටුශේ වදඩි වුණද. 
 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ඒට්  වනරැදියි ිරමද ටට ිරේවද ශ් . මූනදසා දරූ  ැරු 

ට් ්රීුවිවමනි, අ  ටදරට සාභ්ද අවසාවථදශේදී විවද මට ැනශ   ටත 

 ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම ැන  ටථද ිරීමශේදී 

විශ  ෂශම් ට ිරම්  ට ඕ ෑ ටදරණදව්ව තිශබ වද. නට 

ටදරණදව තටයි, ශේ රශට් ජ ප  මුලි් ට ආරේභ් වුශණ් 

පු් තනට දිසාවත්රි්වටශේ. ඒ ිරම් ශ් , තේබපණ්ක ම. ඒට ආරේභ් 

ව් ශ්  විශ  ෂශම් ට ව දතවිල්දෙවට ශපොඩ්ඩ්ව පඩිම්  

විල්ප් ුවව ජදතිට ප යද ම්  සාට  තිශබ  ප්රශශ ශේයි. අශප් 

පාමුවනනි ජ ප ම ඇති ව් ශ් , පාමුවනනි රදජධදනිම ඇති 

ව් ශ්  නතන යි. නට ප්රශශ ම ඉතදට් ට අනංටදර ප්රශශ ම්ව.  

ඒ ප්රශශ ශම්  නතද පන් ත ැ් තදට, ටල්පියටම්  සාට  දූප්  

30්ව, 40්ව විතර තිශබ වද. අ  ටදන දිවයි  සාංචදරට වයදපදරමට 

දූප්  ප්රශමෝජ මට ැ්  වද වදශේ, අපට්  ටල්පියටමට නතද 

පන් ශ් , ඒ අර්ධශීමපශේ තිශබ  දූප්  30, 40 සාංචදරට වයදපදරම 

සා තද ප්රශමෝජ මට ැ්   පුළුව් . ඊා ට, සු්  ර විල්ප් ුව 

අභ්ම භූිවම තිශබ වද. ඊා ට, ටනද ඔම මුහු ට වනශට වද.  ැ ශේ 
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වදඩිම ිරම  ප්රශශ ම සාත ව දතවිල්දෙව ිරම  ප්රශශ ම සාංචදරට 

ටර්ටද් තමට වි දන ව ශම්  ප්රශමෝජ මට ැත තනිර අනංටදර 

පරිසාර පශධතිම්ව. තමු්  ද් ශසා නද  අ  ශේ වේණු ශැ න්   ට  

වයදපෘතිම  ආරේභ් ටර තිශබ් ශ්  වජව විවිධ් වශම්  ුතුව 

පරිසාර පශධතිම්ව ුවායි.  

අරුව්වටදදෙ ප්රශශ ශම්   සිශට් ති ටර්ටද් ත දනදවට 

අව ය ඛනිජ සාේප්  නබදශැ , ඒ වජව පශධතිමට මේ ිරසි 

තදනිම්ව සිදු ශවනද තිබුණද. ඒ තදනිම්ව සාට  අ   නවත වතදව්ව 

තමු්  ද් ශසා නද ශේ වේණු වයදපෘතිම ශැ නවි්  තිශබ වද. 

තමු්  ද් ශසා නදට ිරම්   පුළුව් , අශප් රජම ටදනශේ තටයි 

ශේ වයදපෘතිම ආරේභ් ටශා  ිරමද. ඒට තරි. ැරු ඇටතිුවටනි, 

ිරශනෝමීය ටර 100්ව, 200්ව නතදට  අරශැ  ගිිම්   ශේ වේණු 

බනතනර ටර,  නතන  තන් ප්  ටර වුවර යටට නිගමට අරශැ  ශේ 

වයදපෘතිම සිදු ටර වද.  ඒ වුවර ශටොශත ට  මව් ශ්  ිරම  නට, 

නට  ප්ර ව ම්ව.  

ශ වනනි ටදරණදව, අ  ශනෝටශේ අශ වේ්  රටවල් ටසාා 
භ්දවිත ටර බන ්වතිම නිප ව වද. අ   ශනෝටශේ තනට තන ට 

ප්රතිචක්රීටරණ වනඩසාටත්  ක්රිමද් ටට ව වද. ශනෝටශේ 
අශ වේ්  රටවල් ැ් තදට, ඒ ප්රශශ වනටයි ඒ වනඩසාටත්  

ක්රිමද් ටට ටර් ශ් . ඒ ප්රශශ වනටයි ප්රතිචක්රීටරණ 
වනඩසාටත් , බන ්වතිම නිප ව  වනඩසාටත්  ක්රිමද් ටට 

ව් ශ් . අ  ව  විට ශේ රශට් ඕ ෑ තරේ ඉඩ තිබිමදී, 

තමු්  ද් ශසා නදශේ බසාව දිමර පාදශ්  මුඩුබිේ ඕ ෑ තරේ 
තිබිමදී, තමු්  ද් ශසා නද වේණු යටට පු් තනටට ගිිම්   ට වද. 

ැරු ඇටතිුවටනි, අපට ශටතන දී ප්ර ව ම්ව ඇති ශව වද.  
තමු්  ද් ශසා  ටට ඉතද ැරු ටර  ඇටතිවරශම්ව. 

තමු්  ද් ශසා  අ දැතශේ ශේ රශට්  වනඩ්ව ටර්   පුළුව්  
ඇටතිවරශම්ව ිරම ාද අපි  ිමත  ශටශ ්ව. ැරු ඇටතිුවටනි, 

තමු්  ද් ශසා නද ශ ොශරොච්ශචෝශල් තදප බනදැදරම 

ශැශ  ශටොට ඔම විධිමටට  ිරේවද, "පු් තනටට ිරසිට 
ප්ර ව ම්ව ව් ශ්   නතන." ිරමද. පු් තනශේ පරිසාරමට ිරසිට 

ප්ර ව ම්ව ඇති ව් ශ්   නතන ිරේවද. ටල්පියටම ප්රශශ ශේ 
ටෘෂිටර්ටද් තම ටර  වි දන ජ තදව්ව සියට වද. ඒ ජ තදවට 

ිරසි ප්ර ව ම්ව ව් ශ්   නතන ිරේවද. තමු්  ද් ශසා  විතර්ව 
ශ ොව ශේ රශට් ිමටපු විදුලිබන ඇටතිවරු ිරිමපශ ශ ්වට ිරේවද, 

"ශ ොශරොච්ශචෝශන්  පිට ශව  fly ash, dry ash වනනි ශශවල් 
පරිසාර පශධතිමට මු ද තරි් ශ්   නතන. ඒවද පදරවල් ත ්  , 

ැශඩොල් ටර්ටද් තම සා තද ප්රශමෝජ මට ැ්  වද." ිරම ාද. 

තමු්  ද් ශසා  අ  ගිිම්  බන්  . ශ ොශරොච්ශචෝශන්  නිගමට 
ම  fly ash තනට තන ටට ගිිම්  ටල්පියටම ප්රශශ ශේ වුවර යටට 

සාේපූර්ණශම්   නති ශවනද. ටෘෂිටර්ටද් තම සාේපූර්ණශම්  
වි ද  ශවනද. ශේ භ්ම තටයි පු් තනශේ ිවනිසු් ට තිශබ් ශ් . 

පු් තනටට ඉරණවින පිිමයට ඇශටරිට්  තඬ සාේශප්ර ෂණ 
ටධයසාවථද ම බශන්  ශැ න්   නේටද. ශ ොශරොච්ශචෝශල් තදප 

විදුලි බනදැදරම ශැශ  ශටොට ිරේවද, "පු් තනට ජ තදවට 

විදුලිබනම අඩුශව්  ශ  වද. පු් තනට සාංවර්ධ ම ටර වද. 
පු් තනශේ ජ තදවට  නවන් ත සාංවර්ධ  වනඩසාටත්  ක්රිමද් ටට 

ටර වද." ිරමද. අ  ටට ට ැදටු ශව වද, ඒ ිරසිට වනඩසාටත ්ව 
ඒ විධිමට ක්රිමද් ටට වුශණ්  නතන ිරමද. ඒ භ්ම තටයි පු් තනශේ 

ජ තදවට තිශබ් ශ් . මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, 
පු් තනශේ ජ තදව රවටනද පු් තනශේ ජ තදවශේ ඡ්  ම 

අරශැ  ආපු මුසාවලිේ  දමටයි් -  

 

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, ටට point of Order නට්ව 

තිශබ වද.  

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු මුජිබුර් රහුටද්  ට් ්රීුවටද. 
 
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටද විරුශධ  න්  ේ ටට ඔබුවටද 

 නනුව්  ීමට සා තද ප්ර ව ම්ව අත්  ේ.   
 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

 නතන. ශේ ටශේ ශේනදව. Point of Order නට්ව ශ ොශවයි 

ශ් .  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු අරු් දිට ප්ර ද් දු ට් ්රීුවටද ටථද ටර්  . 
 

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

පු් තනශේ අිමංසාට මුසාවලිේ ිවනිසු් ශේ ඡ්  ම ැ් ත ප්රධද  
 දමටයි්  ශ ශ ශ ්ව -රවු ව තකීේ සාත රිසාදඩ් බදිුතදී් - 
සියට වද. අ  ශේ ැරු සාභ්දශේ  ශටපටණ වන ැ්  අටදතයදං ම්ව 
ැන  ටථද ටර ශටොට, පු් තනටට ශටපටණ වන ැ්  ප්ර ව ම්ව 
තිශබ ශටොට ශේ  දමටයි්  වච ම්වව්  ටථද ටශා   නතන. 
නට නිසාද අපි ට ැදටු ශව වද. ැරු ඇටතිුවටනි, පු් තනට 
දිසාවත්රි්වටම ැ් තදට, තනට  දට ශේ සානනිරල්න තටයි  ්වව් ශ් . 
වේණු ශටෝච්චිශම්  අරශැ  ගිිම්  තන් ප්  ටර නිම තිශබ  
වුවර යටට ැ්   වයදපෘති අපි ශනෝටශේ ශටොශත ව්   නටනද 
 නතන.  

තනබනයි, ටසාා ප්රතිචක්රීමටරණම ටර බන  ්වතිම නිප ව  
වනඩසාටත්  අපි  නට තිශබ වද. ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ 
සාේබ් ධශම්  තමු්  ද් ශසා ශේ අවධද ම තවදුරට්  ශමොමු 
ටර්   ිරමද අපි ඉල්නද සියට වද.  ශේ වනඩසාටත  අඩුට ැදශ්  
මථදව්  ටරනද, ක්රටව් ව ක්රිමද් ටට ටර්  . ඔබුවටද ිරේවද, 
 නනුව්  ිරීමශේ වනඩසාටත්  17්ව ටාදම ිරමද ිරයූ බව. තනබනයි, 
අ  අපට ප්ර ව ම්ව තිශබ වද. තමු්  ද් ශසා   ්  වද, සාටදජීමම 
ප්ර ව ම්ව තිශබ වද  ේ, ිවනිසාවසු ඒ වනඩසාටත් වනට අටනටනති 
 ේ ශටොට  ශව් ශ්  ිරමනද. ශටොට , අවසාද ශේදී ඒවදට 
මුහුණ ශ ් ශ්  ිවනිසාවසු. තමු්  ද් ශසා නදශේ ශේ ප්ර ව ම විසා ද 
ැ්   පු් තනශේ ජ තදව අටතට ටරනද ශටට වයදපෘතිම 
ක්රිමද් ටට ටර වද  ේ ඒට  ශටොයි තරේ සා දචදරද් ටට , 
 නශ  ිරම  ටදරණම තමු්  ද් ශසා  ඉසාවසාරතද තිශබ වද. ඒ 
ටදරණදව නට්ව.   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබුවටදට තව වි දඩිමට ටදනම්ව තිශබ් ශ් . 
 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ටට වි දඩි 10්ව තිශබ වද. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔේ, වි දඩි 10්ව ශව්  ශවනද තිබුණද.  
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ටට වි දඩි 10්ව ටථද ටශා   නතන. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබුවටද සාංවද මටට්  ගිමද. තව වි දඩිම්ව ශ ්   පුළුව් .  
 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ඇ් තටට ටට වි දඩි 10්ව ටථද ටශා   නතන. ටට තව වි දඩි 

ශ ට්ව ශ ්  , මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්  ීමුවිවමනි. 

ඊා , ටදරණව ශටමයි. ැරු ඇටතිුවටනි, තමු්  ද් ශසා නද 

අ  ක්රිමද් ටට ටර   Port City වයදපෘතිම සාේබ් ධශම්  ටට 

ප්ර ව ම්ව තිශබ වද. Port City වයදපෘතිමට සාේපූර්ණශම් ට වනලි 

නබද ැ් ශ්  නංටදශේ මුහුදු ීරරශම් . අශප් වනලිවනට 

වයට දටට්ව දු්  ද   ඒට තමු්  ද් ශසා  ට අ දා ටදරණම්ව 

ශ ොශවයි. ශේට ටට ශපෞශැලිටව තිශබ  ැනටදෙව්ව ැරු 

ඇටතිුවටනි.  Port City වයදපෘතිම සා තද අශප් මුහුදු ීරරශම්  

නබද ැ් ත වනලිවනට වයට දටට්ව ශේ වයදපෘතිම ුවා ශටොශත ව්  

සා ත්  ශවනද  නශ   ශටොට , නට වයදපෘතිම සා තද, ඒ පිරීමශේ 

ටටුතුවවනට  අශප් මුහුදු ීරරශේ තිශබ  වනලි ැ් ශ් . අශප් 

වනලිවනට වයට දටට්ව ශ ්   ටවුරු්  ටල්ප ද ටශා   නතන.  

මූනදසා දරූ  ට් ්රීුවිවමනි, අවසාද  වි දඩිශේ ශේ ටදරණම 

ිරම්  ේ. පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  විෂම ැන  ටථද ටරශදී 

ැරු ඇටතිුවටනි, ටට නට ප දතරණම්ව ිරම්  ේ. වි දන 

ව ශම්  ප්රදශශශීම සාභ්දවනට අම්  සීටද ටදයිේ ටඩ වද; අදේ  

ප්රදශශශීම සාභ්ද ඇති ව වද. තනබනයි, සාටතර තන් වන අව ය ශනසා 

ප්රදශශශීම සාභ්ද ශව්  ටර  නතන. ශව්  ප්පුව ිරම් ශ් , ශනොවේ 

ආසා ම්ව. මුළු ආසා මටට තිශබ් ශ්  නට ප්රදශශශිම සාභ්දවයි. 

නංටදශේ වනඩිට ආ දමේ තිශබ  ප්රදශශශීම සාභ්දව්ව. ආ ටඩුව 

ැ් ශතෝ  ආ දමටමවේ්   නතන. තනබනයි ප්රදශශශීම සාභ්ද තතර්ව, 

පත්ව ඇති ශවනද. ශව්  ප්පුව වදශේ වි දන ආසා මට ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ශටොට්සදසා ශ ටටටව්  ටඩ්   ඕ ෑ. ශව්  ප්පුව සාත 

 ංශටොටුව ිරම  ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා ශ ටටව්  අඩුට 

ැදශ්  ප්රදශශශීම සාභ්ද තනශ ්   ඕ ෑ.  

ඕසාවශේලිමදව වදශේ රටවන අ   monorail වයදපෘතිම 

අසාදර්ථට වයදපෘතිම්ව තනයටමට  ේ ටර, සිඩ්නි වදශේ  ැරවලි්  

නම සාේපූර්ණශම් ට අයි්  ටර  ත් ් වම්ව තිශබ් ශ් .  

අවසාද  ව ශම්  ිරම්  ට ඕ ෑ, පාද්  සාභ්ද ඡ්  ම ැන . 

ටට ිමත් ශ්  තමු්  ද් ශසා නද පාද්  සාභ්ද ඡ්  ම තිම් ශ්  

 න් ශ්  භ්ම නිසාදම ිරමනදයි. ටට තමු්  ද් ශසා නදට ිරම වද, 

භ්ම  නුවව පාද්  සාභ්ද ඡ්  ම තිම්   ිරමනද. අපි බනමු, ශේ 

රශට් ජ තදව අ  ඉ්   ීරරණම. ඒට්  ිරමිව්  ටශේ වච  

සාවවල්පම අවසා්  ටර වද.  

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 

 

 

නැඟී සටිවේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු අටද්  මුවටද. 

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නතන  ටසාා ශැනිමනද ශැොඩ ැත  තන ්ව ශ ොශවයි. ශේ 

ැන  ශසාොමද බන්   ඔබුවටද පිට රටවනට ම්   ඕ ෑ  නතන. 

ශ ොේශප් තිශබ වද, වි යද් ටට ටසාා ර ව ම්ව ත නද. නතන ට 

ගිිම්  බන්  . ශටොශතොට  අපජනම පදන ම ටර් ශ් , 

ශටොශතොට  නතන  ටසාා ර ව් ශ්  ිරමනද. ශේ ැන  ටට මුලි්  

ිරේවද. ඔබුවටද ිරමපු  සිමදෙට ප්ර ව  පරිසාර අධයම  වදර්තදශේ 

තිශබ වද. 1998 ඉ ්  තටයි ශටට වයදපෘතිම ටර්   ප් සාදත 

ටශා . 2013දී ටිම්   රදජප්වෂ ටත් තමද ටනබි ට් පත්රිටදව්ව 

ඉදිරිප්  ටරනද, රජශේ අරමු ල්වලි්  නට ටසාා ර ව ම ත ්   

ටල්ප ද ටාද. ශටතන  තිශබ වද, වි දන වාවල් ුව ්ව. ඒ 

වාවල්වලි්  නට්ව ඒ සා තද ශතෝරද ැ් තද.  මු් , 2016 

ශපබරවදරි ටදසාශේ ටරපු පරිසාර අධයම ශේදී ශතෝරද ැ් ත 

ැ  ශේ වදඩිශේ තිබුණු සාවථද ම ප්රති්වශෂ ප වුණද, විල්ප් ුවශේ  

ශප්ර රට ප්රශශ ශේ -buffer zone නශ්ව- තිශබ  නිසාද. ටට 

ටලිනු්  ිරේවද. ශේට ශ් රුශේ අපි ශ ොශවයි; පරිසාරශේදී් . ඒ 

නිසාද නතන  නවනනි ප්ර ව ම්ව  නතන. 

ඊා ට ඔබුවටද ිරේවද,- [බදධද ිරීමට්ව] ටථද ටර් ශ්  ටට 

ශ් . ශපොඩ්ඩ්ව ඉ්   ශටෝ. ඔබුවටද ඇහුවද, විදුලි බනම 

නිප ව්   බනරි  ිරමනද. විදුලි බනම නිප ීමටට වයදපෘති ශ ට්ව 

ක්රිමද් ටටයි.  මු් , ටසාාවලි්  විදුලිම නිප ීමට නදභ් දයි 

වයදපෘතිම්ව ශ ොශවයි. ටසාා ිරශනෝ ග්රෑටමට තිශබ් ශ්  ජූල් 

6,000්ව - 7,000්ව; ැල් අුවරුවන තිශබ වද, ජූල් 25,000්ව - 

30,000්ව; ශතල්වන තිශබ වද, ජූල් 40,000්ව - 50,000්ව.  

ඒ නිසාද ශටතන ට න්   ටලි්  වනඩ පිිගශවාවල් ැණ දව්ව 
තිශබ වද. නට්ව තටයි අපි  න්  ශටොාඹ ටසාා ශව්  ටර වද. 
ඒ ශව්  ටර  ටසාාවලි්  ප්රතිචක්රීටරණමට ශමොමු ශව  ඒවද 
ප්රතිචක්රීටරණමට ම වද. ඊා ට  අපි බනදශපොශරෝ ුව ශව වද, 
ටසාිග්  විදුලිම නිප ව  බනදැදරවනට  ශටට ටසාා ශමොමු 
ටර්  . තනබනයි, ඒශටනු්  ශව් ශ්  ශටොට්ව   ටසාා මේ 
ප්රටදණම්ව ඉතිරි ශව වද. ඊට පසු අපි ශේ සිමල්නට ටනනක ශේදී 
compress  ටර වද.  සානනිරම ුතුව ප්රටදණම්ව අපජනම ඉව්  
ටරනද තටයි ශැ ශැොසාව නතන  තන් ප්  ටර් ශ් . නතශටොට 
නතන  තිශබ  අපජනම, නතන  තිශබ  වදුතව ශේ සිමල්නට 
ඉව්  ිරීමටට ශටොරිමදනු තද්වෂණම මටශ්  වි යද් ටට 
ක්රටශේ ම්ව අනුැට ම ටර වද. ඔබුවටද ිරේවද, ශටෝච්චිවලි්  
ටසාා ශැනිම වද  නටනද  නතන ිරමනද. ටට  ්  වද, ඔබුවටද 
විශශ  රටවන සාංචදරම ටර වද ිරමනද. ඔබුවටදශේ ඥදීර්  
විශශ  රටවන ඉ්  වද. ප්රං මට ගිම ශවනදවට, විමද දවනට ගිම 
ශවනදවට බන්  , ටසාා ප්රතිචක්රීටරණම ටර් ශ්  ශටොශතොට , 
ඒ ඒ  ැරවලි්  ටසාා ශැනිම් ශ්  ශටොශතොට  ිරමනද. 
ඇශටරිටද න්වසා්  ජ ප මට ගිම ශවනදවට ඒ ැන  ශපොඩ්ඩ්ව 
ශතොමද බනද ටටුතුව ටර්  . ඒ නිසාද අරශැොල්න් ශේ ශේ 
ශැොල්න් ශේ ිරමනද ශේටට ශශ පදන ම ැදව ැ්   නපද 
ට් ්රීුවටද. "ශටොාඹ වේණු අපට නපද" ිරමනද 1996 ඉ නද 
ශැනිමපු වනඩ පිිගශවශා  ප්රතිලනම ුවා තටයි ශේට වුශණ්. ඒ 
බදන ශශ පදන ම ටර්   නපද.  

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

බදන ශශ පදන ම ටර් ශ්   නතන ැරු අටදතයුවටනි, ටට 

නට ශ ම්ව ිරම්   අවසාවථදව ශ ්  .  
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ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඔේ, ිරම්  .   
 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ැරු අටදතයුවටද, ශ ොශරොච්ශචෝ නශේ,- 

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

තද! ශ ොශරොච්ශචෝනම ැන  ටට ිරම්  ේ. ටට ිරම්  ේ.

[බදධද ිරීමට්ව] ශපොඩ්ඩ්ව ඉ්  . ශ ොශරොච්ශචෝනම ැන  ටට 

ිරම්  ේ. අශප් ටිම්  ද ්   ට් ්රීුවටද ශේ අවසාවථදශේ සාභ්ද 

ැනශබ් ඉ්  වද. [බදධද ිරීමට්ව] ශපොඩ්ඩ්ව ඉ්  ශටෝ. 

ශ ොශරොච්ශචෝනම ැන  ටට ිරම්  ේ. [බදධද ිරීමට්ව]  ටට ටථද 

ටර්   ශ ්  ශටෝ.  
 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, ටට microphone නට 

ශ ්  .  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 න්  ශේ සා තද ටදශැ්   ටදනම ශ ් ශ් ? 
 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ැරු අටදතයුවටද, ටට සාදවධද ව ඇහුේට්  ශ ්  . 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, ඊට ටලි්  ටට microphone නට 

ශ ්  .  
 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

තරි, තරි. ිරම්  .  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු අරු් දිට ප්ර ද් දු ට් ්රීුවටද ටථද ටර්  . 

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ැරු අටදතයුවටනි, ශ ොශරොච්ශචෝනශේ විදුලි බනදැදරම 

සාේබ් ධශමනු්  ශේ විධිමටට ප්රටද  ටාද. අ  තමු්  ද් ශසා  

පිිගැ්  වද , ශ ොශරොච්ශචෝනශේ තදප විදුලි බනදැදරශේ fly ash 

ිරම  නට අ  තනට තන ටටට ශනොවේ ප්ර ව ම්ව ශවනද තිශබ වද 

ිරමනද. ටට සාද්වෂි  ර්  ,- 

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ටට  ්  වද. ශ ොශරොච්ශචෝනශේ බනදැදරමට 1996 දී ිරේශේ 

ඕවද ශ ොශවයි. ශ ොශරොච්ශචෝනශේ බනදැදරම තනදුශවෝ  තනවින 

පල්ලිම ශතෝ ද ශැ  ම වද ිරේවද. ක්රිසාවතිමදනි ජ තදවශේ තනඟීේ 

ඇවිසාවසුවද, ශපාපදිග ගිමද. අ් තිටට ච් ද්රිටද වේටදරුවංැ 

ටනතිනිමශේ ආණ්ඩුව ටදනශේ ඇති වූ සිදුීමට්  න්වට 1997දී 

ශවඩි තනබීට්ව වුණද. පුශැනශම්ව ිවම ගිමද.  

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ශ්රී ටතද ශබෝධිමට්  බනපද වද ිරේවද.  

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ශ්රී ටතද ශබෝධිමට්  ඒවද ම වද ිරේවද. ශ්රී ටතද ශබෝධිම්  

වි ද  ව වද ිරේවද. නශතට ිරමනද ආශේැ අවුසාවසානද ඒට 

 නවන් ුවවද. අවුරුදු 15්ව නයිට් ටනපුවද. අ  ඒ බනදැදරම 

ශ ොතිබුණු නිසාද රුපිමල් බිලිම  157්ව පදඩු වුණද. [බදධද 

ිරීමට්ව] ඒ ශපාපදිග ගිම ආැිවට  දමටමනු් , ඒ ශපාපදිග ගිම 

අශ ්ව අම්  ඒටට වැිරම්   ඕ ෑ. [බදධද ිරීමට්ව] ශේට 

අතැ්   ශපොඩ්ඩ්ව.  

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

අ  නශතට ප්ර ව ම්ව,- 

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ැරු අරු් දිට ට් ්රීුවටනි, ශේට ශපොඩ්ඩ්ව අත ැ්  . 2015 

සානප්තනේබර් ව ශත්ව ටට්  ඔම ආමත ම  පදන ම ටාද. ටට 

ිරම්   ඒ ටදනශේ ගිම fly ash  නට ැන . ටට ිරම්  , ඒ 

ටදනශේ sludge නශ්ව ප්ර ව ම ැන . ිරසිට ශ ම්ව ඇති වුශණ් 

 නතන. [බදධද ිරීමට්ව] ඇ් ත ව ශම් ට ශේ ඇති වුශණ් නංටද 

විදුලිබන ටණ්ඩනම් , අශ ්ව ආමත ්  ශටතන ට ශැ දපු ැල් 

අුවරුවන granular size නශ්ව සිදු වූ ප්ර ව ම්ව නිසාද සිදු ශවච්ච 

සිදුීමට්ව.  න්  ඒට විදුලිබන ටණ්ඩනම address ටර වද.  

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ටට  ේ  ් ශ්   නතන, ඒ ශැොල්න්  address ටර වද  

ිරමනද.  

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

 නතන.  නතන. ඒ ශැොල්න්   න්  ඒට ටර්   ඕ ෑ. ඒ 

ශැොල්න් ට පරිසාර බනප්රම්  අශතෝසි ටරනද තිශබ් ශ් . ඒ 

නිසාද ඒ ශැොල්න්  ඒට ටර්   ඕ ෑ. තනබනයි, නශතටයි ිරමනද,- 

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ඒ ිරම් ශ්  ප්ර ව ම්ව තිශබ වද ශ් ? 

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 න්  ඔබුවටදට ටට අභිශමෝැම්ව ටර වද. අපි ිරම වද, අශප්  

අරුව්වටදදෙ සාීමපදර්වෂට ටසාා ර ව මට පු් තනේ 

දිසාවත්රි්වටශේ වේණු භ්දරශ ්  , - පු් තනේ දිසාවත්රි්වටශේ ප්රදශශශීම 

2709 2710 



පදර්ලිශේ් ුවව 

සාභ්ද,  ැර සාභ්ද 13්ව තිශබ වද. න්වශටශ වේටව් , නට 

තන ටටව්  ටසාා ර ව ම්ව ශතෝ වි යද් ටට ටසාා 

අපතරණම්ව  නතන. - නතන ට ටදසා තම්ව භ්දර ශ ්  , ශටොට  

ශව් ශ්  බන්  . ඔම ිරම  ප්ර ව  ටුව ශව වද  බන්  . 

නශතට ටුව වුශණෝ  අපි  ව් ව්  ේ. තනබනයි, ටතට තිමද 

ැ්  ! ශේට ටශේ ප්ර ව ම්ව ශ ොශවයි. මීය ශතොටමුල්ශල් 33 

ශ ශ ්ව ටනශර ශත්ව වේණු ටඳු ශැොඩ ැතපු රට්ව, 

බ්ලූටන් ඩල්වන වේණු ටඳු ශැොඩැතපු රට්ව, ඒවදශේට 

ටරදිමදශ්  වේණු ශැොඩැතපු රට්ව, ටතනුවර, ගුතදශැොඩ, ැදල්න, 

ටදතර, පු් තනශේ වේණු ශැොඩ ැතපු රට්ව. ශේට ටශේ ප්ර ව ම්ව 

ශ ොශවයි. ටට ජදතිට ප්ර ව මටටයි  අත ැතනද විසාඳුශේ.  ටට 

ඒටට විසාඳුට දීනද තිශබ වද. ඒ විසාඳුටට ටට වැ ිරම වද. ටතට 

තිමද ැ්  ! ඒට ඉදිරිශේදී පදන ම ටර් ශ්  අශප් ආර්වෂට 

අං ් , ඒ සාේබ් ධශම්  වි යද් ටට පසුබිට්ව තිශබ  අම් . 

ටතට තිමද ැ්  , ශටොාඹ වේණු ශැොඩ ැනිමනද ිවනිසු් ට ශඩංගු 

තනදිනද ශටොාඹ ඉසාවපිරිතදනවන පදරවල්වන ඉ ්  ශනඩ්ඩු ිමටපු 

ුතැම. ඔම ටනත ශශ පදන ම ටර්   නපද. ශඩංගු තනදිනද  තසාව 

ැණ්  ිවනිසාවසු ටනරුණදම ිරම  නට ටතට තිමද ැ්  . ඒ 

අපරදධ ටතට තිමද ැ්  . අීරතශේදී්  ඔබුවටද වදශේට තටයි 

ිවනිසු් ශේ තනඟීේ අවුසාවසානද ඒට  නවන් ුවශේ. ටට ශේශ්ව 

ප්ර ව ම්ව  නතන. ටට ශේශ්ව ිරසිට ප්ර ව ම්ව  නතන, ැරු 

ට් ්රීුවටද.  

ටට ඒටයි ිරේශේ. ශේට ජදතිට ප්ර ව ම්ව තනයටමට විසා ්   

ජ දධිපතිුවටද ඉ්  වද; අැටනතිුවටද ඉ්  වද; විප්වෂ 

 දමටුවටද ඉ්  වද. ශේවදට අත  ට්   ම්   නපද; ශේවදට 

ශශ පදන ටම ව ශම්  ටනදිත්  ශව්   නපද. [බදධද ිරීමට්ව] 

බම ඇතිටරනද තිශබ් ශ්  ඔබුවට් නද. ඔබුවට් නද තටයි 

රැසාවීමේවනට ගිිමල්නද,  න්  ඇති ටාද වදශේ බම ඇති ටරනද 

තිශබ් ශ් . වි යදඥයි් ට ප්ර ව  විසා ්   ශ ්  . නූැ්  ිවනිසාවසු 

නවද ිවනිසාවසු බිමවශ ්   නපද. බිමවශ නද, ශඩංගුයි, වේණු ටඳුයි 

ශැ නල්නද ිවනිසාවසු ටර්   නපද. ඒ අපරදධමට තවුල් ශව්   

නපද. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සාවුවතියි ඔබුවටදට. මීය ා ට ැරු ශත්වටර් අප්පුතදිව ට් ්රීුවටද. 

ඔබුවටදට වි දඩි තතට ටදනම්ව තිශබ වද. 

 
ගු වහස්ව ර් අප්පුහසාි  මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි,  ැරු ශේ.සී. අනවුවවන 

රදජය ඇටතිුවටද ටට වි දඩි ශ ට්ව නබද දු්  ද. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ ශවනදව ශබ ්   බනතන. 

 
ගු වහස්ව ර් අප්පුහසාි  මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශේ.සී. අනවුවවන රදජය අටදතයුවටද ටට වි දඩි ශ ට්ව නබද 

දීනද තිශබ වද. මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, ඒ ශවනදව 

ැ්   නපද ? 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැ්  . 
 
 

[අ.භ්ද. 5.04] 
 

ගු වහස්ව ර් අප්පුහසාි  මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූනදසා දරූ  ැරු ට් ්රීුවිවමනි, අ   වශසා  ශේ අවසාවථදව 

නබද දීට සාේබ් ධව ශබශතවි්  සාවුවතිව් ත ව වද. අභ්ය් තර තද 

සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම 

සාත විශ  ෂශම් ට ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  

අටදතයදං ම ිරම  ශේ අටදතයදං  ශ ට අ  රශට් තනට 

ශටශ වේශේට ටථදවට බඳු්  වුණු අටදතයදං  ශ ට්ව. ශටට 

අටදතයදං  ශ ශ්ව විශ  ෂ් වම්ව තිශබ වද. ටට පාමුශව් ට 

ටථද ටර්   ඕ ෑ, අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  

පදන ,- 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුි ය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 

ශේ අවසාවථදශේදී ැරු නිශමෝජය ටථද දමටුවටද මූනදසා මට 

පනිවශණ වද ඇති. 
 
අනතුුව ගු (වවා ය) තුසතා විවේමා්දන මහසත්ි ය 

මූලා්නවය්ද ඉවත් වුවය්ද, ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
මුලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு  (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) துஸிதா 

விமஜமான்ன அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு 

பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA 
left the Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටද ටථද ටර්  . 

 

ගු වහස්ව ර් අප්පුහසාි  මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ශේ අවසාවථදශේ ැරු අටදතයුවට් නද 

ිරිමපශ  දට සිිමප්  ටර්  ට ඕ ෑ. විශ  ෂශම් ට, ැරු වජිර 

අශබ්වර්ධ  අටදතයුවටද ඉතදට්   ්වෂ අටදතයවරශම්ව. නුවටද 

ශේ අටදතයදං ශේ වනඩ ටටුතුව ටරශැ  මෑට පිිගබ ව අපි සාුවටු 

ශව වද. ඒ වදශේට, වමඹ පාදශත්  පනිවක  ශේ.සී. අනවුවවන 

ටනතිුවටද රදජය අටදතයවරමද තනයටමට ටටුතුව ිරීමට පිිගබ ව්  

අපි සාුවටු ව වද. 1994දී නුවටද ට් ්රීවරශම්ව තනයටමට 

පදර්ලිශේ් ුවවට පනිවණ  න්  රදජය අටදතයවරශම්ව ශනසා 

ටටුතුව ටර වද. නුවටද න ද පාද්  සාභ්දශේ විප්වෂ  දමටවරමද 

තනයටමට වි දන වනඩ ශටොටසා්ව සිදු ටාද. ශේ ශ පා නටුව ශවනද 

ඉදිරිශේදී ශනොවේ වනඩ ශටොටසා්ව ටරයි ිරමද ටට බනදශපොශරෝ ුව 

ව වද. ඒ වදශේට, පදසලී චේපිට ැරු අටදතයුවටද පිිගබ ව්  ශේ 

අවසාවථදශේ ටත්ව ටර්   ඕ ෑ. නුවටද විශ  ෂශම් ට අදේ  

රට්ව නිර්ටදණම ටර්   අව ය ටර  වනඩ පිිගශවා රට ුවා 

සාටසාව ටරශැ  ම වද. ඒ නිසාද නුවටද ැන ්  ඉතදට් ට සාුවයට්  

සිිමප්  ටරිව්  තටයි ටශේ ටථදව ආරේභ් ටර් ශ් . 
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සාවවශශ  ටටුතුව ැරු අටදතයුවටනි, පු් තනට දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ 

ටදර්මදනශේ ශැොඩ නඟිල්න සාේබ් ධශම්  ඔබුවට් නද 
ශ පාටට සිිමප්  ටර්   ඕ ෑ. සාටසාවත ශ්රී නංටදව පුරදට දිසාවත්රි්ව 

ශල්ටේ ටදර්මදන අංැ සාේපූර්ණ ආටදරමට ත දශැ  ම  බව අපි 
 ිර වද. නංටදශේ සුවිශ  ෂී වූ දිසාවත්රි්වටම්ව තනයටමට පු් තනට 

දිසාවත්රි්වටම අපි සානට වද වදශේට, රශට් අශ ්ව ජ තදව්  
සානට වද. පු් තනට දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදනශේ ශැොඩ නඟිලි 

සාංකීර්ණම ඉ්වටනි්  සාද ද ශ   ශනසා ටට ඉල්ලීට්ව ටර වද. ඒ 

ුවිග්  ඉතදට් ට වනඩ දීම ටදර්මම්  රදශිම්ව සිශධ ශව වද. 
විශ  ෂශම් ට, ටට දිසාවත්රි්ව සාංවර්ධ  ටිවටුශේ සාභ්දපතිවරමද 

තනයටමට ටටුතුව ටර  නිසාද, නම ටට විශ  ෂ අනුග්රතම්ව තනයටමට 
 ිර්   තනිරමදව්ව නනශබ වද. 

ඊා ට, ටතවනව ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනම පිිමටද 
තිශබ් ශ්  ජ තදවට නතරේ ිමතටර ශ ොව  සාවථද මටයි. 

ජ තදවට නතන  ඉඩ පතසුටේ ප්රටදණව්   නතන. ඒ නිසාද ටට 

ඉල්නද සියට් ශ් ,  ැරශේ නතද පන් ශ්  නට ශටොටසාට පදර 
අයිශ්  තිශබ  ඉඩේ ශටොටසා්ව රජමට පවරදශැ  නතන  

 ැරම සානනසුේ ටර්   ිරමනදයි. ශේ ව  විට  ැරම 
නිර්ටදණම ටර්  ට වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව ටරනද තිශබ වද. 

ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම්  න්වට 
සාේබ් ධීටරණම ශවනද, ශේ පිිගබ  වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව ටර  

සානනසුට්ව ත නද ශ ්   ිරමද ඉල්ලීේ ටාද. ඒ සානනසුට නිවනරැදි 

ආටදරශම්  සිශධ වුශණ්  නතන. ඒ නිසාද ටට ඉල්ලීට්ව ටර වද ඒ 
පිිගබ ව විශ  ෂ අවධද ම්ව ශමොමු ටර්   ිරමද. 

සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ම ටඟි්  පු් තනට  ැරශේ 
නිවදසා සාංකීර්ණම්ව සාෑදීට සාේබ් ධශම්  ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  

අටදතයුවටද න්වට අපි සාදටච්ඡදවට ශමදුණද. පු් තනට ප්රදශශශීම 
ශල්ටේ ටදර්මදනම ඉදිරිපිට, ප්රධද   ැරම ටන , පදර අයිශ්  

අ්වටර පතට ශතො  ඉඩට්ව තිශබ වද. ශේ ඉඩට  දසාවති ශේ 

ශැ  ම වද. නට නිසාද ටද ඉල්ලීට්ව ටාද, නිවදසා සාංකීර්ණම්ව 
ත ්   ිරමනද. විශ  ෂශම් ට රදජය ශසා වටම්  සා තද්  ශේ 

අවසාවථදව නබද ශ ්   ිරමනද ඉල්ලීට්ව ටාද. ැරු අටදතයුවටද ඒ 
සාේබ් ධශම්  ටට ශපොශරෝ දුව්ව දු්  ද. ඒට්  ඉෂවට ටර 

ශ ්   ිරමනද විශ  ෂශම්  නුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද.  

ඒ විතර්ව  ශ ොශවයි. ටතද ැර සාේබ් ධශම්  

අටදතයදං ශම්  ටද ඉල්ලීට්ව ටර වද. සාටසාවත ශ්රී නංටදව පුරදට 

ශේ වනඩසාටත  ක්රිමද් ටට ටරශැ  ම වද; සාවටදර්ට්  ැර 
ත  වද. පු් තනට  ැරම ශ්ව් ද්ර ටරශැ  පු් තනට දිසාවත්රි්වටම 

ශේ වනඩ පිිගශවාට සාේබ් ධීටරණම ටරනද, ශටොාඹට සාේබ් ධ 
ටර ශ ්   ිරමනද විශ  ෂ ඉල්ලීට්ව ටර වද. ටද ිමත වද, ශේ 

සාේබ් ධශම්  අපට විශ  ෂ වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව ටර්   
පුළුව් ම ිරමනද. ශටොට , පු් තනට  ැරම ආශ්රිතව ගුව්  

ශතොටුශපොා්ව තිශබ වද. ඒ ගුව්  ශතොටුශපොා,  න ට ගුව්  

තමු දව විසි්  පදන ම ටරනු නබ , අශප් ජ තදව ටදනම්ව 
තිසාවශසා  පදවිච්චි ටරපු ගුව්  ශතොටුශපොා්ව. ඒ වදශේට අපට 

ගුවනි්  සාේබ් ධ ශව්  ්  පුළුව් . නට පන් තිර් , අපට 
මුහුශ ්  ශමොට් ටදර්ැශම්  ශතෝ  නේ ටදර්ැශම්  පු් තනට් , 

ශටොාඹ්  සාේබ් ධීටරණම ටර්   පුළුව් . අනි්ව පන් ශත් , 

අධිශේී  ටදර්ැම්ව අපට නිර්ටදණම ටර්   පුළුව්   ේ, සාටසාවත 

ශ්රී නංටදශේ දිුතණුව සා තද  මදප ම, වේරුණෑැන තද ශටොාඹ 
සාේබ් ධීටරණම්ව ඇති ටර්   පුළුව්   ේ නම වඩද්  ශමෝැය 

ශව වද. ශටැදශපොලිසාව වනඩසාටත  මටශ්  සාවටදර්ට්  ැර 

ත  ශටොට ඒ  ැර සාංවර්ධ  සානනනසාවටට ශටම්  නටුව 
ටරැ්  ම ිරමනද විශ  ෂශම්  ඉල්ලීට්ව ටර වද. ශටොට , 

ශටම ඉතදට්  වන ැ්  නිසාදයි. 

පු් තනට දිසාවත්රි්වටම ැ් තදට, සාංචදරට වයදපදරම, ධීවර 

ටර්ටද් තම, ඒ වදශේට විශ  ෂ වැදව්  තිශබ  දිසාවත්රි්වටම්ව. ඒ 

වදශේට ටෘෂි ටර්ටද් තම සාේබ් ධශම්  ඉදිරිශම් ට සියට  

දිසාවත්රි්වටම්ව. විශ  ෂශම් ට විල්ප් ුවව වනනි සාවථද  තිශබ  

නිසාද අපට ශේ දිසාවත්රි්වටම ශනෝටමට ප්රසිශධ ටරනද, 

විශශශිටම් ට සාංචදරම ටර්   පුළුව්  ශතො ට ශතෝතන්  ්ව 

තනයටමට සාටසාව ටර්   පුළුව් . ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතාදං යදායදං ම් , අභ්ය් තර තද සාවවශශ  

ටටුතුව අටදතයදං ම් , සාංචදරට අටදතයදං ම්  ශටමට 

සාේබ් ධීටරණම ටරනද, අනි්ව ආමත  සිමල්න්  නටුව 

ටරශැ  පු් තනට දිසාවත්රි්වටම දිුතණු ටර්   අව ය ටර  වනඩ 

පිිගශවා්ව සාටසාව ටර්   ිරමනද ටද ඔබුවටදශැ්  විශ  ෂශම්  

ඉල්ලීට්ව ටර වද. ශටොට , ඔබුවට් නදශේ  නනුට, 

ඔබුවට් නදශේ පාපුරුශ  සාත ඔබුවට් නදශේ 

නිර්ටදණශීලි් වම පදවිච්චි ටරනද ශේ වනඩ ශටොටසාව යටට ටරනද 

ශ ්  ම ිරමනද ඉල්ලීට්ව ටර වද.  

ටශේ සාශතෝ ර අරු් දිට ප්ර ද් දු ට් ්රීුවටද ශේ සාභ්දශේ 

ටථද ටාද. ඇ් තටට න ද ආණ්ඩුව ැ්  ීර් දු සාේබ් ධව  න්  

පිමවර්ව ශැ  තිශබ වද  ේ, පු් තනටට නනබී තිශබ   ට 

ශව සාව ශවයි ිරමනද ටද ිමත වද. ඉදිරිශේදී නම ශව සාව ටරනද 

ඉදිරිමට මමු. පරණ ටරපු වනරැදි නිවනරැදි ටර්   ඔබුවටද ටථද 

ිරීමට සාේබ් ධව ටද සාුවටු ශව වද.  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩිමට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

 
ගු වහස්ව ර් අප්පුහසාි  මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

අවසාද  ව ශම්  ටසාා වයදපෘතිම ැන  වච  ිරිමපම්ව 

ටථද ටර්   ඕ ෑ.  ටසාා සාේබ් ධව අපට ටථද ටර්   

තිශබ් ශ් , ශේ පිටුපසා ජ තදව  නඟිට්ටව  වනඩසාටත්  

ිරිමපම්ව තිශබ වදම ිරම  නටයි. ශේට පියට පසාවශසා  නට 

පන් තිර් , ශශ පදන ම තිශබ වද. තව පන් තිර් , ශේට පියට 

පසාවශසා  NGO ආමත  තිශබ වද. සාටතර විට ශේට පියට පසාවශසා  

ඉදිරි ශශ පදන  බනදශපොශරෝ ුව ඇති ටරශැ  සියට  

ටණ්ඩදමේ ඉ්  වද. ටද ැරු අටදතයුවටදශැ්  විශ  ෂශම්  

ඉල්ලීට්ව ටර වද, ශේට ශශ පදනීමටරණම ටර්   නපදම 

ිරමනද. ශේශ්ව ඇ් ත ත් ් වම පිිගබ ව ජ තදව  නනුව්   නතන. 

ශේ සාේබ් ධශම්   නනුව් ශවනද ඉ් ශ්  යටට ශ ශ ්ව පටණයි. 

ජ තදව  නනුව්  ටරනද ශේ වනඩසාටත  ටර්   මේිරසි වනඩ 

පිිගශවා්ව සාටසාව ටර්  . ශශ පදන ම ටර  ටණ්ඩදමේ 

තනයටමට අපි්  ජ තදව අතරට ගිමදට අපට ශේටට ටනටන් ත 

ප්රටද  ටර්   බනතන. ශටොට , ජ තදව තනට ශටශ ්වට වනරැදි 

විධිමට ිමතදශැ  අප ඉදිරිමට න ශටොට, අපට ඒ අම්  න්වට 

සාට්  ටර්   බනතන. ශටොට  ශත ුවව, අප ැන  වනරැදි විධිමට 

ශ් රුේ ැ්   නටයි. සාටතර විට ශේටට පශශඝෝෂණම ටර්   

ඉදිරිමට න  අම තටයි, ශනොරි  ටනද තේබ ටර් ශ් ; නිම වනඩට 

ිවනිසු්  ශමො වද තේබ ටර් ශ් ; ඒටට ැල් යටට සාපම් ශ් ; 

වනලි යටට සාපම් ශ් . ශබොශතෝ විට ඒ ආමත  යටට තටයි 

සාේබ් ධශවනද ඉ් ශ් . අපි වි වවදසා ටර් ශ් , ශේශ්ව ඇ් ත 

ත් ් වම ැන  තඳු් වද දීට්ව ටා ුතුවයි ිරමනදයි, ැරු 

ඇටතිුවටනි. 

 
ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටනි,  න්  ඔබුවටදශේ ටථදව අවසා්  ටර්  .    

2713 2714 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු වහස්ව ර් අප්පුහසාි  මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

තව ිවනි් ුව භ්දැම්ව ශ ්  . ශේ පිිගබ ව තඳු් වද දීට සා තද 

තව්  විධිට්  වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව ටා ුතුවයි. ැරු ඇටතිුවටනි, 

ටද  ්  වද, ඔබුවටද ඒ තඳු් වද දීට ටාදම, ඊට පසාවශසා  ප්ර ව  ඇති 

වුණදම ිරමනද. තනබනයි ශේ සාේබ් ධශම්  තවදුරට්  තඳු් වද 

දීට්ව ටරනද, ශේ ටසාා වයදපෘතිශම්  මේිරසි තදනිම්ව 

සිදුශව වද  ේ ඒට  තර ටර්   ිරමනද තටයි අපි්  ිරම් ශ් . 

තනබනයි තදනිම්ව ශ ොශව වද  ේ, තදනිම්ව ශ ොව  නට ැන  

ජ තදව  නනුව්  ටරනද ශේ වනඩ පිිගශවා ක්රිමද් ටට ිරීමට සා තද 

ඔබුවටද අපට සාතශමෝැම නබද ශ ්   ිරමනද ටද ඉල්ලීට්ව 

ටර වද. ැරු අටදතයවරු්  සිමදෙශ  දට  ්වෂම්  තනයටමට ශේ 

රශට් ඉදිරි ැට ට වි දන  ්වතිම්ව ශවයි ිරමනද ටද ිමත වද. 

සිමදෙශ  දටට ශුභ් පත වද.   

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශතොට සාවුවතියි.  

ඊා ට, ැරු අනුරදධ ජමර්   ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 

7ට ටදනම්ව තිශබ වද. 
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ගු අනුරාධා ජයරත්න මහසතා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, වන ැ්  අටදතයදං  කීපමට වනම ශීර්ෂ 

පිිගබ  ටදරට සාභ්ද අවසාවථද විවද ශේදී අ තසාව  ප්රටද  ටර්    

අවසාවථදව නබද දීට ැන  ටද ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත ශව වද. රශට් 

සාංවර්ධ මට් , පරිපදන මට්  අ දා අටදතයදං  ැන  තටයි අ  

සාදටච්ඡද ටර් ශ් . ශේ අටදතයදං  සාේබ් ධව ශමෝජ ද සාත 

අ තසාව ඉදිරිප්  ිරීමට ශටශසා  ශවත් , ටතනුවර මූලිට ටර ැ් ත 

ටදරණද කීපම්ව ඉදිරිප්  ිරීමටට  ටද බනදශපොශරෝ ුව ශව වද.  

2012 සිට අපි ත පු සානනසුේ සාදර්ථට ටර ැනීමට සා තද, අශප් 
පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද ැේශපොන  ැර සාංවර්ධ  වනඩ 
පිිගශවශා දී අපට වි දන සාතශමෝැම්ව,  ්වතිම්ව නබද දු්  ද. 
ැේශපොන ප්රශශ ශේ සිමදෙ  ජ තදව ශවනුශව්  ඒ සිමදෙ ටදරණද 
ශබොශතොට ශැෞරවශම්  සිිමප්  ටර වද. ශශ පදන  ව ශම්  
ඔබුවට් නද-අපි නට ට වුරට සියට වද ශ ොශව්  ට පුළුව් . 
තනබනයි, ඔබුවට් නද ඒ ටරපු සාත සාතශමෝැම දීපු වනඩ ශටොටසාව 
ැේශපොනට ඉතදට වයට වද. 1997 පටණ සිටට ැේශපොන 
සාංවර්ධ ම ටර්  ට අව යයි ිරමනද ශමෝජ ද වුණ් , ඒ 1997දී 
ඉදිරිප්  ටා සාටතර ශමෝජ ද ක්රිමද් ටට ටර්   පුළුව් ටට 
නනබුශණ් 2016 සාත 2017 අවුරුදුවනදීයි.  

අපි  අදිමර කීපමිර්  ඒ සාංවර්ධ  ටටුතුව ටර්   තටයි 
ශමෝජ ද තනදුශේ. ැරු ඇටතිුවටද ගිිම්  බනනද අශප් පාමුශවනි 
අදිමරට රුපිමල් ිවලිම  192්ව ශව්  ටරනද දු්  ද. ටට  ්  ද 
විධිමට ඒ ශවනදශේ සාටතර ටණ්ඩදමේ ඔබුවටදට ඇවිල්නද 
පනිවක ලි ටාද, අනුරදධ ජමර්  ට ැේශපොන  ැරශම්  ඉඩේ 
ශටොටසා්ව ැ්   ඒ ඉඩට අසාන පදර්ව සාංවර්ධ ම ටර වද 
ිරමනද. තනබනයි, ඔබුවටද  ටද වි වවදසා ටාද. ඒ වි වවදසාම ටත 
ඔබුවටද අපට පාමුශවනි අදිමර සා තද රුපිමල් ිවලිම  192්ව 
දු්  ද. ඒ සාංවර්ධ ම ටා ටදර්ැම, ඔබුවටද මු ල් දීනද ත පු ඒ 
"නි තසාව ටදවත"  තටයි අ  ැේශපොන  ැරශේ තිශබ  නසාවසා ට 
ටදර්ැම.  

ැරු අටදතයුවටනි, ඒ වදශේට ඔබුවටද දීපු මු ල්වලි්  අපි 

ශ ශවනි අදිමර්  ක්රිමද් ටට ටාද. අ  ඔබුවට් නද ුව් ශවනි 

අදිමරට රුපිමල් ිවලිම  175්ව ශව්  ටරනද තිබිමදී් , ඒ 

ලිමිරමවිලි සිමල්න සාේපූර්ණ ටරනද තිබිමදී්  ඒ සාංවර්ධ  

ශමෝජ ද නශතේපියට් ට  තරශවනද තිශබ වද ැරු 

අටදතයුවටනි. ශේට ඉතදට අවදසා දව් ත ත් ් වම්ව. අශප් 

ටිම්  ද ්   අදේ ැටශේ ටනතිුවට් නද්   ්  වද, ැේශපොන 

සිට  දවනපියටමට ම ශත්ව තිශබ  ටදර්ැ ත බ ම අවසා්  

ටර්   පුළුව්  විටල්ප ටදර්ැම, ශේ ටදර්ැම සාංවර්ධ ම ිරීමට 

පටණයි ිරමනද. රුපිමල් ිවලිම  175ට ප්රතිපද   ශව්  ටරනද, 

සානනසුේ ත නද ඒ සිමල්න ටරනද තිබිමදී අනුරදධ ජමර්   නතන  

 නති නිසාද ටවුරු්  ශතෝ ශටශ වේ ඒ වයදපෘතිම  තර ටර වද 

 ේ,  ැර සාභ්දව ශේවද ශව ්  ටවුරු්  ශතෝ ශේවද ඒට  තර 

ටර්  ට ප් සාදත ටර වද  ේ, ඒට ැේශපොන සාත ටතනුවර 

සිමදෙ ශ  දටට ටර  වි දන අසාදධදරණම්ව.  න්  අ් ප්  ටර 

ැ්   ම වදම ිරම  ඉඩශේ ඔබුවටද මුල් ැන්ව තිමනද  ීම  

සාදප්පු සාංකීර්ණම්ව ත ්  ට වනඩ ටටුතුව ආරේභ් ටාද. තනබනයි,  

දිගි්  දිැටට ිරේශේ අශප් ශපෞශැලිට අව යතද  ඉටු ටර ැනීමට 

සා තද ශේ ඉඩට ශව්  ටර ැ්   ත  වද ිරමනදයි. ශේ ටදරණදව 

පිිගබ ව ටවුරු ශටො  ශශ ිරේව්  ඔබුවටද වදර්තදව්ව 

ටන වදශැ  බනනද, අව ය නිවනරදි සාංවර්ධ ම නබද ශ ්   

ිරමනද ශබොශතොට ශැෞරවශම්  ුතුවව ඔබුවටදශැ්  ඉල්නද 

සියට වද.  

ශේ සිමදෙ සාංවර්ධ  ටදර්මශේදී අපට පපටදර ටා නවටට 

සියට අධය්වෂුවටද, -ඔබුවටදශේ අධය්වෂ ශජ රදල්ුවටද- 

සාභ්දපතිුවටද ශබොශතොට ශැෞරවශම්  සිිමප්  ටර්  ට ඕ ෑ. 

ශටොට , ඒ ඇති වුණු ප්ර ව ්  න්වට CGR නශ්ව ඉඩේ යටට 

අරශැ  සාංවර්ධ ම ටර වදම ිරම් ශ්  ශනශතසි පතසු 

ටදර්මම්ව ශ ොශවයි. තනබනයි ශටො  ප්ර ව , බදධට ආව්  ඒ සිමදෙ 

ටදරණද යටට ඉටු ටරැ්    අපට පුළුව් ටට නනබුණද, ඔබුවටද 

ඇුවළු නිනධදරි්  නබද දීපු ඒ  සාතශමෝැම්  සාට .  

ඒ වදශේට, අපි රුපිමල් ිවලිම  492්ව ශව්  ටරශැ  

පසාදවිම ඉදි ටර්  ට පට්  ැ් තද. ශේ සිමදෙ සාංවර්ධ  

ශමෝජ ද පට්  ැ් ශ්   දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම ඉදිරිප්  

ටා සානනනසාවටට අනුවයි. රුපිමල් ිවලිම  492්ව ශව්  ටරනද 

පසාදවිම ත ්   පට්  ැ් ත් , අ  ඒ ටටුතුව නශතේපියට් ට 

 තරශවනද. ඉසාවපිරිතදශල් ත ්   රුපිමල් ිවලිම  700්ව ශව්  

ටරනද, රදජිත ශසා  දර්   ඇටතිවරමද ගිිම්  මුල් ැන තිබ්බද. අ  

ඉසාවපිරිතදශල් ටටුතුව්  නශතේපියට් ට  තරශවනද. ටට 

ඉසාවශසාල්නද ිරේවද වදශේ විටල්ප ටදර්ැම ත   නටට මු ල් 

ශව් ශවනද තිබිමදී්  අ   තරශවනද තිශබ වද. 

ටදශතසාව්රද් ුවිවමශේ බංැනදව ත ්   රුපිමල් ිවලිම  50්ව 

ශව්  ටරනද, ඉඩට ශව්  ටරනද තිබිමදී්  අ  ඒ ටටුතුව 

සාේපූර්ණශම් ට  තරශවනද තිශබ වද.ශේට ටත අවදසා දව් ත 

ත් ් වම්ව. ශශ පදන  ව ශම්  ශේ විධිමට ැනුශ නු 

පිරිටතැ්   ප් සාදත ටර වද  ේ අවසාද ශේ රට ශටොශත ට  

ම් ශ්  ිරම  නට ැන  අපි ටල්ප ද ටර බනලිම ුතුවයි.  

ැරු අටදතයුවටනි, ඔබුවටදශේ විශ  ෂ අවධද ම ශමොමු ටර  

අශ ්ව ටදරණම තටයි පල්ශල්ශවන ඉඩේ අ්  ප්  ටර ැනීමට. 

අපි නිමදී ශපොලීසිම ත ්   අ්වටර 3්ව අ්  ප්  ටර ැ්   ගිමද. 

තනබනයි අ  ශව ශටොට ශපොලීසිම ත ්   ශමෝජ ද ටා අ්වටර 3 

ශවනුවට, ශත්වශටමදර් 8ට ඉඩේ ප්රටදණම්ව අ්  ප්  ටර 

ැ්  ට ශමෝජ ද ඉදිරිප්  ටරනද තිශබ වද. ශත්වශටමදර් 8්ව 

ිරම් ශ්  වි දන පවුල් ප්රටදණමට ඉඩේ. අ ට්  ටෘෂි 

ටර්ටද් තම ටර  ඉ ඩේ ඒවද. නච්චර වි දන ඉඩේ ප්රටදණම්ව අ්  

ප්  ටර ැ්  ද සානනනසාවට්ව අ ට්   දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම 

ඉදිරිප්  ටරනද  නතන. ඒ විධිමට සාංවර්ධ  සානනනසාවට්ව  නතිව 
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ඉඩේ අ්  ප්  ටර ැනීමට, ඒවදශේ ජීව් ශව , මු ල් පපම  

සිමදෙශ  දට ටර  බරපතා අසාදධදරණම්ව. රජශේ අව යතදව්ව 

තිශබ වද  ේ ඒ ඉඩට ැනීමට පිිගබ ව ැනටදෙව්ව  නතන. 

සානනනසාවට්ව  නතිව, ඒ ඉඩේ ශම ීමශේ අව යතදව්ව  නතිව ඒ 

ඉඩේ ප්රටදණම ැ්  වද  ේ ඒ පිිගබ ව ඔබුවටදශේ අවධද ම 

ශමොමු ටර්   ිරමනද ඉල්නද සියට වද. 

 
ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩිමට ටදනම්ව 

තිශබ වද. 

 
ගු අනුරාධා ජයරත්න මහසතා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ඒ වදශේට තටයි, අශප් පාද්  පදන  අටදතයදං ම. 

විශ  ෂශම් ට ැරු අටදතයුවටදට අපි නට ශමෝජ දව්ව ඉදිරිප්  

ටර වද. පාද්  පදන  ටනතිවරණ ක්රටම සා තද ව  ප ත 

සාංශ ෝධ ම ටර්   අපි අත ඉසාවසුවද. නශසා  අත ඉසාවසුවදට අශප් 

වනරැශ ්ව තිශබ වද. අපි නම නිවනරදි ටරැත ුතුවයි. අ  පාද්  

පදන  ආමත මට සියට  ට් ්රීවරු සාංඛයදව බනදෙවදට ඒවද 

සාේපූර්ණශම් ට අසාදර්ථට ශවනද තිශබ වද. ශටතරේ වි දන 

ට් ්රීවරු ප්රටදණම්ව න්වට ශේ ටටුතුව ටර්   බනතන. ැරු 

අටදතයුවටනි,  න ට තිශබ  ශටොට්සදසා ශ ට්ව නටුව ටරනද තරි 

ටට්ව  නතන, 7,800ටට, 8,000ටට ආසා්   ට් ්රීවරු ප්රටදණම 

පුළුව්   ේ නයි්  භ්දැමටට අඩු ටර්   ප් සාදත ටර්  . ඒ 

සා තද ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේ සිමදෙශ  ද නට තදව නබදශ යි. 

නශතට ටශාෝ , අඩුට ැණශ්  පාද්  පදන  ආමත  යටට 

තරිමදටදරව දුවදැ්   පුළුව් ටට නනශබයි. 

ඒ වදශේට, නිවනරදිව වනඩ ටර  නිනධදරි් , විශ  ෂශම්  

නිවනරදිව වනඩ ටර  ග්රදට නිනධදරි්  ඇැනීමශේ වනඩ පිිගශවා්ව 

ත ්   ිරම  ඉල්ලීට අපි ඔබුවටදට ටර වද. ැරු ඇටතිුවටනි, 

ඒ ශව  ශටො ව්  නිසාද ශ ොශවයි. අපි න්ව වර්ව න්වසා්  ජදතිට 

ප්වෂම, අශප් ප්වෂම ඇුවළු සිමදෙ ප්වෂ නිශමෝජ ම ටර  

ටණ්ඩදමට්ව ප්රදශශශීම ශල්ටේුවටද පිිගබ  ප්ර ව ම්ව ඔබුවටදට 

ඉදිරිප්  ටාද. ඒ සා තද සාවවදමීය ්  වත් ශසා නද ඇුවළු  සිමදෙ 

පූජටවරු නටුව වුණද. ැරු අටදතයුවටනි, තනබනයි ඔබුවටදට ඒ 

ප්රදශශශීම ශල්ටේුවටද ශවනුශව්  ිරසි ශ ම්ව ටරැ්   බනරි 

වුණද. අවසාද ශේ ග්රදට නිනධදරි ටදරු ටරනද  ව ග්රදට 

නිනධරිවරශම්ව ප්  වුණදට පසාවශසා  ඒ ඉඩේ පිිගබ  ප්ර ව ම අපට 

සාේපූර්ණශම් ට විසා දැ්   පුළුව් ටට නනබුණද. නවනනි 

නිනධදරි්  අැම ිරීමටට අපි මේ වනඩ පිිගශවා්ව සාටසාව ටර  නට 

තටයි ැරු අටදතයුවටනි  අපි ටා ුතුවව තිශබ් ශ් . ශටොට ,  ඒ 

ඉඩේවන ඇති වුණු  ප්ර ව  පිිගබ ව අපි ටථද ටර  විට ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ජදතිවදදී අ තසාව ඉදිරිප්  ටාදම ිරමනද ිරම්   පුළුව් . 

ඒ ඇති වුණු ප්ර ව ම ඔබුවටද  ්  වද. ඒ ප්රදශශශීම ශල්ටේ, ඒ 

වදශේ ටණ්ඩදමේ ශවනුශව්  අපට ිරසිට ශ ම්ව ටර ැ්   බනරි 

වුණු අවසාවථද තිශබ වද. අපි අටදතයදං  ශල්ටේවරු ා ට ගිමද. 

න්වසා්  ජදතිට ප්වෂශේ ආසා  සාංවිධදමටවරමද ගිමද; අපි ගිමද; 

සාවවදිව්  වත් ශසා නද ගිමද; අශ වේ්  පූජටවරු ගිමද. තනබනයි ඒ 

ටවුරු ගිම් , අටදතයවරමද තනයටමට ඔබුවටදටව්     ටදටව්  ඒ 

වනශඩ් ටරැ්   බනරි වුණද. 
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටද,  න්  ටථදව අවසා්  ටර්  . 

ගු අනුරාධා ජයරත්න මහසතා  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ඒ ටටුතුව තරිමට ටරපු ටවුරු ශතෝ නිනධදරි්  ඉ්  වද  ේ, 

ඒ ටණ්ඩදමේ අැම ිරීමශේ වනඩ පිිගශවා්ව ත ්  ම ිරම  

ශමෝජ දව්  ඉදිරිප්  ටරිව්  ටද නිතඬ ශව වද. ශබොශතොට  

සාවුවතියි. 

 

 

[අ.භ්ද. 5.20] 
 

ගු වහසේණා විතානව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, අ  දි  විශ  ෂ අටදතයදං  ශ ටට වනම 

ශීර්ෂ විවද මට ැනශ   ශවනදශේ ටට්  අ තසාව  න්වීමටට 

අවසාවථදව නබද දීට පිිගබ ව ටද ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත ශව වද. 

අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ම වදශේට ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  

අටදතයදං ම ැන  අ  සාදටච්ඡද ශව වද. ඒ අතරි්  ටට මුලි් ට 

අ තසාව  ්වව්   බනදශපොශරෝ ුව ශව වද, අභ්ය් තර තද 

සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම 

පිිගබ ව. 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ඇඹිලිපියටම ප්රදශශශීම සාභ්දශේ ිමටපු 

සාභ්දපතිවරමද විධිමට ටද වි වවදසා ටර වද, අ  ව  විට ශේ රශට් 

සාටසාවත පාද්  පදන  ආමත වලි්  තරි අඩටට වනඩි ප්රටදණම්ව 

ක්රිමද් ටට ශව් ශ්  ශේ රටට අව ය විධිමට ශ ොශවයි ිරමනද. 

අපි බනදශපොශරෝ ුව වුණු ඒ අරමුණ ටරද පාද්  පදන  

ආමත වනට ම්   පුළුව්  වට පිටදව්ව නිර්ටදණම ශවනද 

 නතන. ඒටට ශත ුව ටදරණද ිරිමපම්ව තිශබ වද. නයි්  විශ  ෂ 

ටදරණදව තටයි, පාද්  පදන  ආමත වනට ප් ශවනද සියට  

ට් ්රීවරු, පාද්  පදන  ආමත වන සාභ්දපතිවරු වනඩ ටර්   

ඕ ෑ ශටොශතොට  සාත වනඩ ටර්   අව ය ීමතිටම වට පිටදව 

පිිගබ ව අවශබෝධම්ව නබද ශ ්   පසුගිම ටදන සීටදව ුවා 

අටදතයදං ශම්  ටටුතුව ශ ොිරීමට. ඒට ශනොවේ තදනිම්ව ශවනද 

තිශබ වද. විප්වෂශේ ට් ්රීවරශමවේ්  ඒ ැන  අ තසාව  න්වවූවද. 

විශ  ෂශම් ට අපි බනදශපොශරෝ ුව වූ ආටදරමට ටද් තද 

නිශමෝජ ම්ව ඇති ටර ැ්   මේතද්ව දුරටට පුළුව්  වුණ් , න 

ට් ්රීවරිමටශේ වැකීට ශටොට්ව  ිරම  නට පිිගබ ව 

අවශබෝධම්ව නබද දීනද ටටුතුව ටර්   අව ය වට පිටදව   

වසාර්ව ශැීම ගිම්   නිර්ටදණම ශවනද  නතන. ඒ පිිගබ ව ටද්  

අසාුවට පා ටර වද.  ශේ රශට්   ජ තදව සාංශේදීව ැනශට  

ශශ පදන  අධිටදරිම  තටයි පාද්  පදන  ආමත ම. පාද්  

පදන  ආමත ම ුවිග්  තටයි ශේ රශට්  ශතො  ශශ පදන  චරිත 

නිර්ටදණම ශව් ශ් .  ටථදව්ව තිශබ වද,  රුශව්ව ඉපශ   

තන  ඉ නද ිවම ම  තන   ්වවද සාෑට ටදර්මභ්දරමටටට, 

 න්  ේ සාෑට අවසාවථදවටටට පාද්  පදන  ආමත ශේ 

සාතශමෝැම අව ය ශව වද ිරමනද.  මු් , අ  ශව ශටොට සාටතර 

පාද්  පදන  ආමත  තනිටර ශශ පදන  ප්වෂවන  දඛද  බවට 

ප් ශවනද තිශබ වද. තට් ශේ විෂම පථම පිිගබ ව අවශබෝධම්ව 

 නුවව ටටුතුව ටර  සාටතර පාද්  පදන  ආමත  තිශබ වද.  

සාටතර පාද්  පදන  ආමත  තට් ශේ අධිටදරිටම බනම 

පදවිච්චි ටරනද විවිධ ආටදරශේ රදජය විශරෝධී ක්රිමදවන ශමශ ිව්   

ශේ රශට් අිමංසාට ජ තදවදශේ මු ල් ූ රද ට  තන්  බවට ප්  

ටරශැ  තිශබ වද. ඒ නිසාද ශේ අවසාවථදව ඒ සා තද විටල්ප 

ශසාොම්   ඕ ෑ ශවනදව්ව. ශේ රශට් පාද්  පදන  ආමත  

ක්රිමදවලිම මදව් ටදලී  ටර්   ඕ ෑ. විශ  ෂශම් ට පාද්  

පදන  ආමත ම්ව ඉදිරිමට අරශැ  ම්    ේ අුවරු වයවසාවථද 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

යටට  ්වතිට් ව ත දශැ  තිශබ්  ට ඕ ෑ. අ  ශේ රශට් පාද්  

පදන  ආමත  ැ් ශතෝ , ඒවදයි්  සිමමට 90ටට අුවරු 

වයවසාවථද තරිමට සාේපද  ම ශවනද ඒවද මදව් ටදලී  ශවනද 

 නතන. 

විශ  ෂශම් ට ිරම්   ඕ ෑ තව්  ටදරණදව්ව තිශබ වද. 

පාද්  පදන  ආමත  සාත පාද්  සාභ්ද අතර අශ යෝ ය 

සාේබ් ධතදව්ව න්වට ඉසාවසාරතට ම  ආටදරම අපි පසු ගිම 

ටදනශේ  න්වටද.  අ  පාද්  සාභ්ද සාට  ඒ සාේබ් ධම  නතිව,  

හුශ ටනද ශවච්ච ආමත ම්ව විධිමට පාද්  පදන  ආමත  

ිමුවටශ්  වනඩ ටර වද. තට් ශේ ශශ පදන  අධිටදරි බනම 

පදවිච්චි ටරනද, ප්රශශ ශේ ජ තදවට නබද ශ ්   ඕ ෑ 

සාතශමෝැම,  ්වතිම, තයිම නබද දීටට ටටුතුව ටර් ශ්   නතන. 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, පාද්  පදන  ආමත  ැන  ටථද ටර  ශේ 

ශවනදශේ ටට  විශ  ෂශම් ට ශේ ටදරණම සිිමප්  ටර වද.  

පසු ගිම ටනතිවරණමට ශපර අපි ශේ ප් තීමතර සාභ්දව නටුව 

ශවනද ටද් තද නිශමෝජ ම සිමමට 25ටට අරශැ  ආවද. ඒට 

ශශ පදන  ශද මිර්  ශතොරව, ප්වෂ - විප්වෂ ශද මිර්  

ශතොරව අප සිමදෙ ශ  දට නටුව ශවනද ශැ දපු ශමෝජ දව්ව. ඒ 

ශමෝජ දව ුවිග්  අ  ශේ රශට් ටද් තදව්  වනඩි පිරිසාටට පාද්  

පදන  ආමත වනට න්   පුළුව් ටට නනබුණද. විප්වෂශේ 

ට් ්රීවරමවේ ිරම වද ටට  න්වටද, ඒ ුවිග්  තරුණ 

නිශමෝජ මට ශේශ්ව ඉඩ්ව  නතන ිරමනද. නුවටද ිරේවද, සිමමට 

30්ව තරුණ නිශමෝජ ම තිබුණද ිරමනද. නුවටද නිවනරැදි ශව්   

ඕ ෑ. සිමමට 30්ව ශ ොශවයි, සිමමට 40ට තරුණ නිශමෝජ මට 

අවසාවථදව තිබුණද. ටද් තද නිශමෝජ ම වනඩි ිරීමට නිසාද තරුණ 

නි ශමෝජ මට ඉඩ්ව තේබ වුශණ්  නතන ිරමනද ිරේවද. ඒට 

සාේපූර්ණ වනරැදි ප්රටද ම්ව. නුවටදශේ ශ ො නනුව් ටට ිම්  ද ඒ 

ප්රටද ම ටශා . ටද් තදව් ශේ ප්රති තම සිමමට 25්ව ශැ දවට, 

තරුණ නිශමෝජ ම අනිවදර්ම ශ ොටාදට ඕ ෑට ශශ පදන  

ප්වෂමටට තරුණ නිශමෝජ ම අව ය ප්රටදණම්ව  ද්   පුළුව් . 

සිමමට 75්ව තරුණශමෝ  ද්   පුළුව් . ඒට නිසාද ශශ පදන  

ප්වෂශේ ක්රිමදටදරි් වම , නට ශශ පදන  ප්වෂම ක්රිමදටර  

ආටදරම්  න්වට තටයි තරුණ නිශමෝජ ම ශටොපටණ 

ප්රටදණම්ව ැ්  වද ,  නශ  ිරමනද ීර් දු ටශා .  

නශතට ප්ර ව ම්ව වුශණ්  නතන. තනබනයි, ඊට වනඩිම නතද ශව  

විටල්පවනට අපට ම්   ශව වද. ශේ තරුණ නිශමෝජ ම ැ්   

නට, ශශ පදන  ප්වෂශේ ීර් දුව්ව වුණදට පාද්  පදන  

ආමත වනට ප්  ටර  ට් ්රීවරමදශේ ක්රිමදටනදපම ැන  ඔහුට 

අවශබෝධම්ව ශ ්   ඕ ෑ. ඔහුශේ වනඩසාටත  ශටො  විධිමට 

ශව්   ඕ ෑ , පාද්  පදන  ට් ්රීවරමදට තිශබ  ටදර්ම භ්දරම 

ශටොට්ව  ිරමනද තඳු් වද ශ ්   ඕ ෑ. ඔහු හුදු ටාශැ රටට 

ම   න්  ේ ැශේ නිටේ සාදේප්ර දයිට ශශ පදන ම ටර  

ට් ්රීවරශම්ව බවට ප්  ශ ොටර, ඔහුට වැ කීට්ව දීනද, ශේ ර ශට් 

පදර්ලිශේ් ුව ට් ්රීවරශමවේට විටධයැත අරමු න්ව ශව්  

ශව වද වදශේ පාද්  සාභ්ද ට් ්රීවරශමවේට පාද්  පපටද  

අරමු ශන්  ශව්  ශව වද වදශේ අඩුට තරිව්  ප්රදශශශීම සාභ්ද 

ට් ්රීවරශමවේට වසාරටට මේ මු ල් ප්රටදණම්ව ශව්  ශව්   

ඕ ෑ. නශතට වුශණෝ  ඔහුට පුළුව්  ශභ්ෞතිට සාංවර්ධ ම 

 න්  ේ ැශේ මේ ිරසි සාවශේච්ඡද සාංවිධද ම්ව න්වට නටුව 

ශවනද තරි, ජ තදව ශවනුශව්  මේ වනඩ ශටොටසා්ව ටර්  . අපි 

ිමත වද, පාද්  පදන  ආමත ්  න්වට අ  රජශේ තිශබ  

සාේබ් ධතදව ීරව්ර ටර්   ඕ ෑ ිරමනද. ඒ වදශේට පාද්  පදන  

ආමත වන සාටතර සාභ්දපතිවරු  ් ශ්   නතන, තට් ට පනවරිනද 

තිශබ  විෂම පථශේ තිශබ  ප්රටදණම ශටොච්චර  ිරමනද.  

පසු ගිම ටදනශේ අපි  න්වටද, "ැේශපරිගම" වනඩසාටත  

මටශ්  ටදර්ැ ත ්   ම  ශටොට පාද්  පදන  ආමත ම 

විරුශධ ශව වද. පාද්  පදන  ආමත ශේ වැකීට තිශබ් ශ්  

ශටොතන    ජ තදවට ශසා වම ිරීමටට්  වඩද නතද ගිම ශශ පදන  

ටනදිත්  ීමටටට ප් සාදත ිරීමට ුවා ශේ රශට් සාංවර්ධ මට බදධද 

ඇති ශව වද.  රජශේ ක්රිමද් ටට ශව  ප්රතිප් තිටම ටදරණදවන දී 

ශව  ශව  විටල්ප තන් වනට ම්   සිදු ශව වද. ැරු 

සාභ්දපතිුවටනි, පාද්  පදන  ආමත වනට වනඩටර  සීටදව්ව 

ත ්   ිරම  නට සාේබ් ධශම්  ටට ැරු ඇටතිුවටදශේ 

අවධද ම ශමොමු ටරව වද. ඒ සීටදව තනට ශවනදශේට ටධයට 

රජශේ ැ්  ද ීර් දු - ීරරණ න්වට බන ශ ්   ඕ ෑ. ටධයට 

රජශේ ශර්ීයම අටදතයවරමදට පාද්  පදන  ආමත  න්වට ඍජුව 

ටටුතුව ටර්   පුළුව්  වට පිටදව්ව නිර්ටදණම ශව වද. නශතට 

 නති වුශණෝ , ිමශත  ිමශත  විධිමට  ්  ් තදරශේ ගිමද 

වදශේ  වනඩ ටර්   ැ් ශතෝ  නශතට, පාද්  පදන  ආමත  

ුවිග්  අප බනදශපොශරෝ ුව වූ ශසා වම ඉටු ටර ැ්   බනරි ශවයි, 

ැරු ඇටතිුවටනි.   

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබුවටදට තව වි දඩිම්ව තිශබ වද. 
 

ගු වහසේණා විතානව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, විශ  ෂශම්  ිරම්   ඕ ෑ ටදරණදව්ව 

තිශබ වද. ශේ ශව  ශටොට අශප් රශට් ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම තරතද ශනොවේ ශව සාවටේ යටට්ව සිදු 

ටරනද තිශබ වද.  දැරිට සාංවර්ධ ම අධිටදරිම තරතද පසු ගිම 

ටදන සීටදව ුවා අ දශැ  තිබුණු වනඩ, නිවනරැදි ැට ටට ම්   

පුළුව්  තන ටට ීර් දු-ීරරණ ැ්   බනරිව ිමරශවනද තිබුණු වනඩ 

අ  නිමටදනුූලන -ක්රටදනුූලන- තන ටට අරශැ  න්   ැරු 

ඇටතිුවටද ප් සාදත ටර වද. ශේ රශට් තව අවුරුදු 25්ව, 30්ව 

ඉසාවසාරත බනනද  ැර නිර්ටදණම ශව්   ඕ ෑ. ඒ වදශේට 

ජ තදවට සුහුරු ශනසා ශේ  ැර නිර්ටදණම ශව්   අව ය 

ප්රතිප් ති ක්රිමද දටම්ව ශැොඩ  න ශ ්   ඕ ෑ. අපි 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද, ශේ රශට් ශශ පදනනිට අව යතද 

ශවනුශව් , ශශ පදන  ටතිටතද් තර ශවනුශව් , 

ශශ පදන ඥම් ශේ අරමුණු ශවනුශව්  ක්රිමද් ටට ශ ොව  

විධිමට ඔබුවටදශේ අටදතයදං ම ශටශතමවයි ිරමනද.  

අ දැතම  ිර  රට්ව විධිමට, ඉදිරිමට ම්   අව ය රට්ව 

විධිමට ශේ රට නිර්ටදණම ිරීමශේ මේ ටටුත් තට ඔබුවටද 

නිමනශා වද. ඒ තන් වනදී අපි්  තරුණ ට් ්රීවරු්  තනයටමට 

ඔබුවටදට ශ ්   පුළුව්  සාත ශමෝැම,  ්වතිම ශ  වද. විශ  ෂට 

ටදරණදව ශටමයි, ැරු සාභ්දපතිුවටනි. ශේ අටදතයදං  ශ ට 

බනඳිනද තිශබ වද, රශට් ඉදිරි ප්රැට ම ැන  වැිරම්  . ඒට 

නිසාද ශේ අටදතයදං  ශ ට තරි තන ට නිවනරැදිව ශැ  ම්   

ඕ ෑ. අපි  න්වටද,  යිසාර් මුසාවතදපද ඇටතිුවටදශේ ටදනශේ 

ශටෝ ්රද් ටදරම් ට පදරවල් යටට ත ්   දු්  ද. 

ශටෝ ්රද් ටදරමදට ඕ ෑ තන  තටයි පදරවල් යටට ත ් ශ් . 

අව ය පදරවල් යටට තනශ ් ශ්   නතන. නතනනි්  ඔබ්බට ගිිමල්නද 

රශට් අව යතදව ශවනුශව්  ශපීම සියට්   ැරු ඇටතිුවට් නද 

ශ ශ  දට තනිරමදව,  ්වතිම නනශබ්වද ිරමද ප්රදර්ථ ද ටරිව්  

ටශේ අ තසාව  න්වීමට අවසා්  ටර වද. 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශතොට සාවුවතියි.  
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[ැරු ශත ෂද විතද ශේ  ටතතද] 
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මීය ා ට, ැරු ට ට ශත ර්  ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 

තතට ටදනම්ව තිශබ වද.  
 
 

[අ.භ්ද. 5.28] 
 

ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

සාවුවතියි, ැරු සාභ්දපතිුවටනි.   

 විශ  ෂශම් ට වන ැ්   අටදතයදං  ශ ටට වනම ශීර්ෂ 

පිිගබ ව විවද මට ැ්  ද අ  දි ශේ  ටට්  අ තසාව  ්වව්  ට  

අවසාවථදව නනබීට පිිගබ ව සාුවටට ප්  ශව වද. ඒ වදශේට 

ට ැදටුවට  ටදරණම්ව තටයි,  අශප් පාදශ්  පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණම පව් ව් ශ්   නතිව අ  ව  ශටොට තරිමටට 

අවුරුශ වේ් , ටදසා තමවේ් , න්ව දි ්ව ැත ීම තිශබ වද ිරම  

නට.  ැේවන මයටතන පතසුටේ සාපමද දීට සා තද තිශබ  පාද්  

පදන  ආමත  වදශේට පාද්  සාභ්දව්  වන ැ්  ව වද. පාද්  

සාභ්දව්ව විසුරුවද තනරිමදට පසුව පාදශ්  ශබොශතෝ සාංවර්ධ  

ටටුතුව අඩ පණ ශව වද;  වති වද ිරමද ටට ිමත වද. පාද්  

සාභ්දව විසුරුවද තනරිමදට පසුව රුපිමල් ිවලිම  2,000්ව පටණ 

ඉතිරි වුණද ිරමද පසු ගිම දි වන මුද්රිත ටදධයවන පා ව වද ටට 

 න්වටද. ඒ, මු ල් ඉතිරිීමට ශ ොශවයි වන ැ්  ශව් ශ් . නශසා  

මු ල් ඉතිරි ීමශට්  අවසාද ශේ දී  ජ තදවට මේිරසි පතසුටට්ව 

නබද දීශේ අවසාවථදව  නති ව  නටයි සිදු ශව් ශ් .  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ප්රජදත් ්රවද ම ැන  පදර්ලිශේ් ුවශේ දී 

ටතද ටර වද. අපි රජමට විශ  ෂශම්  ටත්ව ටර් ශ් , 

ප්රජදත් ්රවද ම පදර්ලිශේ් ුවවට පටණ්ව සීටද ශව්   බනතන 

ිරම  නටයි. නිම අව යතදව පාද්  සාභ්දවට්  තිශබ වද. 

 තුව් ව  ආණ්ඩුක්රට වයවසාවථද සාංශ ෝධ ශම්  පාද්  සාභ්ද 

ක්රටම ශේ රටට ශැ දශේ ඇයි ිරම  ටදරණම අපට අ  වන ැ්  

ශව වද. විශ  ෂශම් ට න ද ඒ, ඉල්ලීට ටරපු ටණ්ඩදමශට්  අ  

ශේ පදර්ලිශේ් ුවව නිශමෝජ ම ටර  ිරසි ශටශ ්ව පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණම ශ ොපනවන් ීමට ැන  ටතද ටර් ශ්   නතන; "අපට 

ටනතිවරණම්ව අව යයි" ිරමනද ිරම් ශ්   නතන. පුවරු සාත 

 නශ  ිමර ජ තදවශේ සානබෑ අ තසා ශ ොශවයි ඒ අම ශේ 

පදර්ලිශේ් ුවවට ඇවි්  ප්රටද  ටර් ශ් . පාද්  සාභ්ද ක්රටම 

ශැ දශේ ශටොටට   පාද්  සාභ්ද ක්රටම ශැශ ්   ටටුතුව ටරපු 

ටණ්ඩදමටව්  අ  ජ තදවශේ සානබෑ අ තසාව ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේදී 

ටතද ටර් ශ්   නති නට ැන  අපි ට ැදටු ශව වද.  

පාද්  සාභ්ද ක්රටම ැන  ටතද ටරිව්  සාටතර අම ිරේවද, 

"පාද්  සාභ්දව සුදු අලිශම්ව" ිරමද. නශතට  ේ පාද්  සාභ්ද  තර 

ටර  ටනද ඒ අටදතයදං  ඇුවළු සිමල්න ටධයට රජම්  න්වට 

සාේබ් ධ ටරශැ  ටටුතුව ටර්   ඕ ෑ. නතශටොට අපට ටතද 

ටර්   පුළුව් , විධදමට අැටනති ශටශ වේ ැන . නතශටොට 

අපට ටතද ටර්   පුළුව් , විධදමට ජ දධිපති රයරම අශතෝසි 

ිරීමට්ව ැන . අපි විශ  ෂශම්  ශේ ආණ්ඩුශව්  ඉල්නද සියට් ශ් , 

පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණම්ව ටඩි ිව්  නබද ශ ්   ිරමනදයි. නම 

ජ තදවශේ ප්රජදත් ්රවදදි අයිතිම්ව බව ටද ප්රටද  ටර වද.  

ඊා ට,  බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම මටශ්  ඉදි ිරීමටට 

ශමෝජිත සානතනල්දෙ දුේරිම ටදර්ැ පශධතිම - LRT - ැන ්  ිරව 

ුතුවයි, ැරු සාභ්දපතිුවටනි.  ඇ් තටට ශටම  ීම  තද්වෂණම්  

සාට  ම  වනඩ පිිගශවා්ව. අ   ැර සාංවර්ධ ම ටර  විට ඒවද 

සානනසුට්ව ඇතිව ිරීමට ඉතද වන ැ් . පසු ගිම රජම ටදනශේ 

ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටනතිුවටද ආරේභ් ටරපු නට වනඩ පිිගශවා අ  

දිැටට ක්රිමද් ටට ිරීමට වන ැ්  ශව වද.  මු්  සානතනල්දෙ දුේරිම 

ටදර්ැ පශධතිම - LRT - සා තද වි දන මු න්ව වනම ව වද. ශඩොනර් 

බිලිම  1.8්ව -රුපිමල් බිලිම  360්ව ශතව්  රුපිමල් ිවලිම  

ුව් න්වෂ තනට දත්ව- විම ේ ටරනද ශටොාඹ සිට ටදාශේ  ්වවද 

සානතනල්දෙ දුේරිම ටදර්ැ පශධතිම ඉදි ිරීමට ුවිග්  අශප් රශට් ණම 

ශටොයි තරේ ප්රටදණමිර්  වනඩි ව වද   රුපිමල් ිවලිම  

360,000්ව ිරම් ශ් , න්ව පුශැනමවේ -අ  පපදි   රුවවේ පවද- 

රුපිමල් 18,000ිර්  ණම ව වද.  ඒට තටයි ඇ් ත ත් ් වම. 

ශටිම අව යතදව ශටොට්ව  ිරමද තඳු ද ැ්   ඕ ෑ. න්වෂ 5්ව 

පටණ ව  ජ තදවට භ්දවිත ිරීමට සා තද ශමෝජිත ශටව්  

ආටදරශේ වයදපෘතිම්ව අශප් ආර්ක ටශේ ණම බර තව්  වනඩි 

ටරිව්  ක්රිමද් ටට ිරීමට වන ැ්   ිරම  නට අප ශසාොමද 

බන්   ඕ ෑ. ඒට තටයි ඇ් ත ත් ් වම.  

ඔබුවටද  ්  වද ඇති,  2015 වර්ෂශේ දී ශේ ආණ්ඩුව ප්  

වුණදට පසුව  ශ ටටශැොඩ ඉ නද බ් තරමුල්න  ්වවද ව   ව 

දුේරිම ටදර්ැ වයදපෘතිම්ව සාේබ් ධශම්  CECB නට  ටයතද 

වදර්තදව්ව ත ද තිශබ  බව. ශමෝජ ද 6්ව ඉදිරිප්  ටර 

තිශබ වද. ඒ, ශමෝජ ද 6්  වනඩිට විම ට සාිමත වයදපෘතිමට වනම 

ව් ශ්  රුපිමල් ිවලිම  6,989යි.  

නම නංටදශේ දුේරිම ශ පදර්තශේ් ුවශේ ඉංජිශ් රුව් ශේ 

ශමෝජ දවයි. නම ක්රිමද් ටට ිරීමශේ තනිරමදව තිශබ වද. 

ඉංජිශ් රුවවේ තනයටමට ඔබුවටද, නට වනඩසාටත  ක්රිමද් ටට 

ශ ොටර් ශ්  ඇයි ිරමද ටට  ් ශ්   නතන. LRT නට ශටමට 

වඩද සාංකීර්ණ වනඩසාටත ්ව ශව්   පුළුව් . තව තව්   ීම  

තද්වෂණම ශැ නල්නද ඒ වනඩසාටත  ක්රිමද් ටට ිරීමශේ 

තනිරමදව තිශබ වද. අ  න්ව පන් තිර් , "විදුලිම  නතන" ිරමද අපි 

අඬ වද. නයිට් ශ ට්ව විතර්ව  ටදශැ  ශැ ර ඉ්  ම ිරමද අ  

අපට ිරම වද. අ  පනම 4්ව විදුලිම ටප වද. නශතට ශවනද 

තිබිමදී්  සානතනල්දෙ දුේරිම්ව ධදව ම ටරව්   අව ය විදුලිම 

ප් පද  ම ටර් ශ්  ශටොශතොට   අ  අශප් රශට් අව යතදවට 

සාරින  ශනසා විදුලිම ප් පද  ම ටර්   බනරිවයි සියට් ශ් .  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබුවටදට තව්  වි දඩිමට ටදනම්ව තිශබ වද.  

 

ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ශේ පිිගබ ව ශසාොමද බන්   ඕ ෑ. ශේ 

ටටුත් ත සා තද ශමො ව වදට වඩද, අශප් රශට් විදුලිම 

ප් පද  ම ිරීමට සා තද ශේ මු න ශමො ව්   තනිරමදව්ව 

ඇටතිවරමදට තිශබ වද. ශටම, වරදමට ගිමද වදශේ ශ ගුණමට 

මු න්ව. වරදමට ගිම තරේ ශ ගුණම්ව විම ේ ටරනද අවසාද ශේදී 

වරදම විවේණුවද වදශේ, ගුව්  ශතොටුශපොා විවේණුවද වදශේ, 

ශටම්  ශපෞශැලීටරණම ටර් ශ්   න් ශ්  ඇයි  නශතට 

ශ ොටර්   ශත ුවව ශටොට්ව   ශටම ශපෞශැලීටරණම ටර්   

ටවුරුව්  න් ශ්   නතන; ටවුරුව්  සාේබ් ධ ව් ශ්   නතන. 

ඒට තටයි ඇ් ත ත් ් වම. ශේ වනඩසාටත  ුවිග්  අශප් ජ තදව 

තව තව්  ණමටදරම්  බවට ප්  ටර වද පටණයි. ඒ තනර ශටිම 

සාදර්ථට් වම්ව  ේ ශපශ ්    නතන.  ටවුරුව්  ශේ පිිගබ ව 

ටතද ටර් ශ්   නතන. ශබොශතෝශ ශ ්ව ශේ ැන   ් ශ් ්  

 නතන. ඒ නිසාදයි ටද ශේ පිිගබ ව ටථද ටර් ශ් . විශ  ෂශම් ට 

ශශ පදන ඥම්  තනයටමට අප සිමදෙශ  ද ශේ ටදරණම ශටශර් 

අවධද ම ශමොමු ටර්   ඕ ෑ. නශතට ශ ොටශාෝ , නම ආරේභ් 

ටරනද, ඒ ටටුතුව සිමල්නට අවසා්  වුණදට පසුව අපට පසුතනවිලි 

ශව්   සිදු ශව වද.  
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ැරු ඇටතිුවටනි, ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටනතිුවටද ැන ්  

ඔබුවටද ිරේවද. ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටනතිුවටද න ද විම ේ ටශා  

 නතනම ිරමද ිරේවද. ඔබුවටද ඊට වඩද ුව්  ගුණමිර්  විම ේ 

ටර වද ශව්   පුළුව් . නශසා  විම ේ ටා් , අපට  නශ  , 

ශපශ   සාංවර්ධ ම්ව ශේ රටට ශැ  න්   තනිරමදව නනබුශණ් 

 නතන. ඔබුවටද ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටනතිුවටද අනුටරණම ිරීමට 

වන ැ් ; නුවටදශේ වනඩ පිිගශවා ක්රිමද් ටට ිරීමට වන ැ් . ඒ 

වදශේට අශප් ර ට ණම ටර් ශ්   නතිව ශේ වනඩසාටත්  

ක්රිමද් ටට ිරීමට සා තද ටටුතුව ටර්  ම ිරමද ඉල්නිව් , ටශේ 

ටථදව අවසා්  ටර වද.  

 

ගු ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon.  Chairman) 
Next, the Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran. You 

have seven minutes.  
 

 
[பி.ப. 5.36] 

 

ගු විජයකලා මවහසේ ප්වර්ද මහසත්ි ය (අධායාපන රාජය 

අමාතයතුි ය   
(மாண்புமிகு (திருமதி) விஜயகலா மமகஸ்வரன் - கல்வி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Education) 
சகபக்குத் தகலகமதாங்கும் தகளரவ தவிசாளர் 

அவர்கமள, இன்று உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண 

சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு, மாநகரங்கள் மற்றும் 

மமற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சு ஆகிய அகமச்சுக்கள் மீதான 

குழுநிகல விவாதத்தில் மபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் 

தந்தகமக்காக முதலில் எனது நன்றிகயக் கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்மறன். கடந்த வருடம் எங்களுகடய உள்நாட்ட 

லுவல்கள் அகமச்சின் மூலமாக யாழ்ப்பாணம், கிளிதநாச்சி 

மாவட்டங்களிமலயுள்ள பிரமதச தசயலகங்களிமல 'நில 

தமதஹவர' programme ஊடாக நடமாடும் மசகவகள் 

நடாத்தப்பட்டு வந்தன. அந்த நடமாடும் மசகவகளின்மபாது 

மவறு எந்தக் காலங்களிலும் இல்லாத வககயில், எங்களுகடய 

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சினுகடய அகமச்சர் வஜிர அமபவர்தன 

அவர்களுடன் இராஜாங்க அகமச்சர் தகளரவ மஜ.சீ. 

அலவத்துவல அவர்கள், அமதமபால உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சின் தசயலாளர்கள், அதிகாாிகள், ஏகனய அகமச்சினு 

கடய அதிகாாிகள் ஆகிமயார் மநரடியாக எங்களுகடய 

யாழ்ப்பாணம், கிளிதநாச்சி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு வந்து, 

அங்மக தங்கியிருந்து மக்களுக்குச் மசகவககள 

வைங்கியிருந்தார்கள்.  

கடந்தகால அரசாங்கம் இப்படியான மசகவககளச் 

தசய்யவில்கல. அதாவது, கடந்த காலங்களில் 'நடமாடும் 

மசகவ' என்றாமல என்னதவன்று ததாியாத அளவில் 

இருந்மதாம். ஆனால், இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் உருவாக்கப் 

பட்ட பின்னர் இவர்கள் எங்களுகடய 19 பிரமதச 

தசயலகங்களிலும் ஒவ்தவாரு பிரமதச தசயலகத்தினூடாகத் 

ததாடர்ந்து நடமாடும் மசகவகய வைங்கியிருந்தார்கள். 30 

வருட கால யுத்தத்திற்கு முகங்தகாடுத்த எங்களுகடய மக்கள் 

அந்த நடமாடும் மசகவயினூடாகப் பல பயன்ககளப் 

தபற்றிருக்கின்றார்கள். அதாவது, மதசிய அகடயாள அட்கட, 

திருமணச் சான்றிதழ், பிறப்பு அத்தாட்சிப் பத்திரம், வாகன 

சாரதிப் பத்திரம், மூக்குக் கண்ணாடிகள், வாழ்வாதாரங்கள் 

முதலான பலவற்கற இந்த உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சினூடாக எங்களுகடய யாழ்ப்பாணம், கிளிதநாச்சி, 

முல்கலத்தீவு, வவுனியா, மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு 

மநரடியாகச் தசன்று வைங்கியதன் மூலமாக நாங்கள் அதிமல 

தபாிய நிகறகவக் கண்டிருக்கின்மறாம். அந்த நடமாடும் 

மசகவ இந்த வருடமும் ததாடரமவண்டுதமன்று இந்த 

இடத்திமல எங்களுகடய தகளரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் 

நான் எங்களுகடய வட மாகாண மக்கள் சார்பில் ஒரு 

மவண்டுமகாகள விடுக்கின்மறன். 

அத்மதாடு, எங்களுகடய ததன்மராட்சிப் பிரமதச 

தசயலகத்கத இரண்டாகப் பிாிக்க மவண்டுதமன்று பல 

தடகவகள் மகட்டிருந்மதாம். நான் நிகனக்கின்மறன், நாங்கள் 

எதிர்கட்சியில் இருந்தமபாதும் அதற்குப் பின்னர் எங்களுகடய 

நல்லாட்சி அரசாங்கம் வந்ததன் பின்னர் ஐக்கிய மதசிய 

முன்னணியின் அரசாங்கத்தினூடாகவும் இதுபற்றிய எங்களு 

கடய குரல்கள் கிட்டத்தட்ட 5 வருடம் பாராளுமன்றத்திற்கு 

உள்ளும் பாராளுமன்றத்திற்கு தவளியிலும் ஒலித்திருக் 

கின்றன. கடந்த வருடம் ஓகஸ்ட் மாதத்திமல தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் 

ததன்மராட்சிப் பிரமதச தசயலக நடமாடும் மசகவக்கு 

வந்திருந்த மவகளயிமல, அடுத்த இரண்டு கிைகமகளுக்குள் 

இந்தத் ததன்மராட்சிப் பிரமதச தசயலகத்திகன தகாடிகாமம் 

பிரமதச தசயலகம், ததன்மராட்சிப் பிரமதச தசயலகம் என 

இரண்டாகப் பிாித்துத் தருவதாகக் கூறியிருந்தார். ஆனால், 

இற்கறவகர எங்களுகடய ததன்மராட்சிப் பிரமதச தசயலகம் 

பிாிக்கப்படவில்கல. நான் தகளரவ அகமச்சருகடய 

அகமச்சுக்கு மநரடியாக தசன்று இது ததாடர்பில் எழுத்து 

மூலமான கடிதத்கத வைங்கியிருந்தமபாதும் அவர் இதகனப் 

பிாித்துத் தருவதாகக் கூறியிருந்தார். இந்தத் ததன்மராட்சிப் 

பிரமதச தசயலகத்திகனத் பிாித்துத் தரமவண்டுதமன்று 

எங்களுகடய வடக்குப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் 

குரல் தகாடுத்திருக்கிறார்கள். எனமவ, எந்தவிதமான எதிர்ப்பும் 

இல்லாத மவகளயிலும் இந்தப் பிரமதச தசயலகம் இன்னும் 

பிாித்துத் தரப்படவில்கல. அது எங்களுக்குப் பாாியததாரு 

கவகலக்குாிய விடயமாக இருக்கின்றது. ஏதனன்று 

தசான்னால், கிட்டத்தட்ட 10 வருடமாக, அதாவது கடந்த 5 

வருடம் எதிர்க்கட்சியிலும் தற்தபாழுது 5 வருடம் ஆளும் 

கட்சியிலும் இருந்துதகாண்டு நாங்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு 

உள்ளும் தவளியிலும் குரல் தகாடுக்கின்றமபாதிலும் அதகனச் 

தசவிமடுக்காததது மபான்றிருப்பதாகத்தான் எங்களுக்குக் 

ததாிகின்றது.  

அத்துடன் இன்னுதமாரு மவண்டுமகாகளயும் இந்த 

உயாிய சகபயாகிய இந்தப் பாராளுமன்றத்திமல 

விடுக்கின்மறன். அதாவது, இமதமபால் எங்களுகடய 

மகாப்பாய் பிரமதச தசயலகமும் இரண்டாகப் பிாிக்கப்பட 

மவண்டும். அதாவது, மகாப்பாய் பிரமதச தசயலகம், 

அச்சுமவலி பிரமதச தசயலகம் என இரண்டாக இதகனப் 

பிாித்துக் தகாடுப்பதனூடாக எங்களுக்கு அந்த மாவட்டத் 

திற்குள்மள வருகின்ற வளங்களின் அடிப்பகடயில் தவற்றிடங் 

ககள நிரப்பக்கூடியதாக இருக்கும். அதற்மகற்ப வரவு 

தசலவுத்திட்டத்திமல நிதிககள ஒதுக்கி எங்களுகடய 

மாவட்டங்ககள அபிவிருத்தி தசய்யக்கூடியதாக இருக்கும் 

என்பகதத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்மறன்.  

அமதமபால், கடந்த காலங்களில் எங்களுகடய பிரமதச 

தசயலகங்களில் இருக்கின்ற தசயலாளர்கள் பயிற்சிகளுக்காக 

தவளிநாடுகளுக்குச் தசல்வதற்கான அனுமதி வைங்கப்பட 

வில்கல. கடந்த காலங்களில் மவறு மாகாணங்களில் இருந்தும் 
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மவறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் அவ்வாறு தசன்றிருக் 

கின்றார்கள். ஆகமவ. எங்களுகடய வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணத்திலிருக்கின்ற பிரமதச தசயலாளர்ககளக் கட்டாயம் 

ஒரு மாதமமா அல்லது இரண்டு மாதங்கமளா தவளிநாடு 

களுக்குப் பயிற்சிக்காக அனுப்ப மவண்டுதமன்று இந்த 

இடத்திமல மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

அத்மதாடு எங்களுகடய யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திமல 

திகணக்களங்களும், அலுவலகங்களும் அதிகமாகத் திறக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் இடப்பற்றாக்குகறயும் கட்ட 

டங்களின் பற்றாக்குகறயும் காணப்படுகின்றன. ஆககயால், 

எங்களுகடய யாழ்ப்பாண கச்மசாிக்கு ஒரு 5 மாடிக் கட்டத்கத 

வைங்குவதன் ஊடாக நிகறயப் பிரச்சிகனககளத் தீர்க்கக் 

கூடியதாக இருக்கும். 

அத்மதாடு, யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திமல குடிவரவு - 

குடியகல்வுத் திகணக்களத்தின் கிகளதயான்கற ஆரம்பிக்க 

மவண்டும். ஏதனன்றால், passport எடுப்பதற்காக எமது மக்கள் 

அங்கிருந்து தகாழும்பு அல்லது வவுனியா மபான்ற 

மாவட்டங்களுக்கு வருகின்றார்கள். நீங்கள் அங்மக அந்த 

அலுவலத்கத திறந்து கவப்பதனூடாக அவர்களுகடய 

மபாக்குவரத்துப் பிரச்சிகனகள், நிதிப் பிரச்சிகன மபான்றகவ 

குகறவமதாடு, எங்களுகடய மக்கள் இலகுவாக அகதப் 

தபறக்கூடியதாகவும் இருக்கும். 

அத்மதாடு எங்களுகடய பிரமதச தசயலகங்களில் இருக் 

கின்ற கிராம மசவகர்களுக்குத் தனியான கட்டிடங்ககள 

அகமத்துக்தகாடுக்க மவண்டும். ஏதனன்றால், தனியார் 

கட்டிடங்களிலுள்ள அலுவலகங்களில்தான் அவர்கள் தங்களு 

கடய மவகலககளச் தசய்து வருகின்றார்கள். எங்களுகடய 

பிரமதச தசயலகங்களில் நடமாடும் மசகவகள் நடத்தப் 

பட்டமவகளகளில் தக ரவ அகமச்சர் அவர்களும் இராஜாங்க 

அகமச்சர் தக ரவ மஜ.சீ. அலவத்துவல அவர்களும் இதகன 

மநரடியாகப் பார்த்திருக்கின்றார்கள். அங்கு தளபாடங்கள், 

கட்டிடங்கள், conference hall, கணினிகள் மபான்றகவ 

பற்றாக்குகறயாக இருக்கின்றன. அங்குள்ள 15 பிரமதச 

தசயலகங்களுக்கும் 40 கணினிககள வைங்கினால், எப்படி 

நாங்கள் அதனூடாக எங்களது மவகலத்திட்டங்ககள தசய்ய 

முடியும்?  இருந்தாலும், 40 கணினிககள வைங்கியகமக்காக 

நான் இந்த இடத்திமல அவர்களுக்கு நன்றிகயக் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். இன்னும் அங்கு கூடுதலான 

கணினிககள வைங்க மவண்டும். அமதமபால் நாங்கள் 

மாதாந்தம் DCC Meeting நடத்துகின்ற மவகளகளில், அங்கு 

அதிகமான வளங்கள் பற்றாக்குகறயாக இருக்கின்றன. 

எங்களுக்கு ஒரு  multimedia projector இல்கல. 30 வருட 

யுத்தத்திற்கு முகங்தகாடுத்த வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்ககள 

ஏகனய மாகாணங்கமளாடு ஒப்பிடாது, அவற்றின்மீது விமசட 

கவனம் தசலுத்தி அங்கு மதகவயான  வளங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க மவண்டும்.  
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගු විජයකලා මවහසේ ප්වර්ද මහසත්ි ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) விஜயகலா மமகஸ்வரன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் நிகறய பதவி 

தவற்றிடங்கள் இருக்கின்றன. கடந்தகால அரசாங்கம் அந்த 

தவற்றிடங்ககள முழுகமயாக ததற்கிலிருந்த இகளஞர், 

யுவதிககளக் தகாண்டு நிரப்பியிருக்கின்றது. ஆககயால், 

நாங்கள் தற்மபாதிருக்கின்ற தவற்றிடங்ககள அங்கிருக்கின்ற 

படித்த இகளஞர், யுவதிககளக் தகாண்டு நிரப்ப மவண்டும். 

ஏதனன்றால், இன்று மவகலயில்லாப் பிரச்சிகனக்கு  

முகங்தகாடுத்துள்ள எமது இகளஞர், யுவதிகள் வீதிகளில் 

நிற்கின்ற ஒரு நிகல காணப்படுகின்றது. இந்த தவற்றிடங் 

ககள அவர்ககளக்தகாண்டு நிரப்புவதனூடாக இவ்வாறான 

நிகலகமகயப் மபாக்கி, இலகுவாக எங்களுகடய இகளஞர் 

யுவதிகளுக்கு மவகலவாய்ப்கப வைங்க முடியும். 

இறுதியாக, வடக்கு மாகாணத்திமல மநரடியாக வந்து 

எங்களுகடய மக்களுக்காக இந்த நடமாடும் மசகவகய 

நடத்தியகமக்காக தக ரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கும் 

இராஜாங்க அகமச்சர் தக ரவ மஜ.சீ. அலவத்துவல 

அவர்களுக்கும், திருமதி அஞ்ஜானி அலவத்துவல 

அவர்களுக்கும் உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சின் தசயலாளர் 

களுக்கும் அதிகாாிகளுக்கும் இந்த உயாிய சகபயிமல நன்றி 

கூறி, விகடதபறுகின்மறன்.  

 
ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීය  ා ට, ැරු ජද ට ව්වවේඹුර ටනතිුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 

7්ව තිශබ වද. 
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ගු ජානක ව්වකුඹුර මහසතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, මුලි් ට ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  

ඇටතිුවටදශේ අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද 

පාද්  පදන  අටදතයදං ම ැන  ටට ටථද ටර්   ටනටනතියි. ශේ 

දි වන ග්රදට නිනධදරි් ට ශනොවේ ැනටදෙව්ව ටුවශවනද තිශබ වද. 

ඒ ශැොල්න් ශේ ශසා වද වයවසාවථදව අනුටත ටර ශ ්   ිරම  

ඉල්ලීට දි දැ්   ඉතිතදසාශේ පාමුශවනි වතදවට ග්රදට 

නිනධදරි්  පදර්ලිශේ් ුව වටරවුට ඉදිරිමට්  ආවද. අර දි  52ට 

බක  ශටොට, ඒ ආණ්ඩුශව්  ඒ ටදනශේ අශප් සුසිල් ශප්ර ටජම් ත 

ටනතිුවටද ශේ සා තද වනඩ පිිගශවා්ව ශැ දවද.  න්  ඒ වනඩ 

පිිගශවා ආපහු ශැ නල්නද තිශබ වද. අපි ඇටතිුවටදට ිරම වද, 

 න්  ශේ ග්රදට නිනධදරිවරු් ශේ වනටුප ලිපිටරුශවවේශේ 

වනටුප ට්  වඩද අඩු ටට්ටටට තිශබ  බව. ඒ වදශේට නින ඇඳුේ 

දීට දව රුපිමල් 4,300්ව දීනද තිශබ වද. සාදටද ය 

ටේටරුශවවේට ඊට වඩද වනඩි නින ඇඳුේ දීට දව්ව ශ  වද. ඒ 

වදශේට ඉ් ධ  දීට දව ශ ් ශ්  රුපිමල් 1,000යි. ශේ 

නිනධදරි්  24 පනශේට ශසා වශේ සියට  නිනධදරි් . ග්රදට 

නිනධදරිවරශම්ව ශනොවේ ටදර්ම භ්දරම්ව ටර වද. නට නිසාද ශේ 

නිනධදරි් ශේ ප්ර ව  ැන  ශසාොමද බනද ඒ සා තද සාදධීමම 

පිිගුවර්ව නබද ශ ්   ිරමද ඔබුවටදශැ්  ඉල්නද සියට වද. 

ටට නිශමෝජ ම ටර  ටනතිවරණ ශටොට්සදසාශේ ටනවද  

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනම තිශබ වද. නම ටශේ ටනතිවරණ 

ශටොට්සදසාශේ ශටාවරටයි තිශබ් ශ් . ඒ ිරම් ශ්  නිවිතිැන 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාශේ අනි්ව ටදයිශේ තටයි ශේ 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනම තිශබ් ශ් . නතද ශටාවශර් 

ශටශ වේ නට ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනමට න්    ේ, 

ිරශනෝමීය ටර 40්ව පටණ න්   ඕ ෑ.  න්  තනට  ැරමටට වදශේ 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන ත  වද. ශපොුවපියටමට්  නතද 

ශටශ වේ ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනමට න්   බසාව ුව ට 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

න්   ඕ ෑ. ැරු ඇටතිුවටනි, ශේ ප්රශශ ශේ ජ තදවට 

ටදර්ම්වෂට ශසා වදව්ව නබද ශ ්    ේ,  ැරම ආශ්රිතව 

ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනම පිිමටුව්   ටනදිත්  ව්   ිරමද 

ඔබුවටදශැ්  ටට ඉල්ලීට්ව ටර වද. ටට මීය ට ඉසාවශසාල්නද අම 

වනම අවසාවථදවට්  ඔබුවටදශැ්  ශේ ඉල්ලීට ටාද.  

ශේ ව ශටොට ප්රදශශශීම සාභ්ද ටනතිවරණම අවසා්  ශවනද 

තිශබ වද. ආණ්ඩුව ප්රදශශශීම සාභ්ද යටට  දිනුවද  ේ ආණ්ඩුව 

ිරම වද, "ප්රදශශශීම සාභ්දවලි්  ශතො ට වනඩ ශටශර වද." ිරම ාද. 

අපි ිරම වද, "ශේ ප්රදශශශීම සාභ්දවනට වනඩ ටර්   අඩුට 

ැණශ්   ඩ මු ල්ව්  ශේ පාද්  සාභ්ද තරතද තරිමට නනශබ් ශ්  

 නතන." ිරමද. ඒ වදශේට පසු ගිම අවුරුශ  ඇුවාත ිරසිට ශ ම්ව 

ප්රදශශශීම සාභ්දවටට දු් ශ්   නතන. අඩුට ැණශ්  ට්රන්වටරම්වව්  

දු් ශ්   නතන. ටවුරු ටා් , රශට් මතපත සා තද තටයි ප්රදශශශීම 

සාභ්ද්  වනඩ ටර් ශ් . නට නිසාද ඒ අමට වනඩ ටර්   පුළුව්  

විධිමට ඒ ආමත මට අව ය පපටරණ නබද ශ ්   ිරමද ටට 

ඔබුවටදශැ්  ඉල්න වද. නශතට  නති වුශණෝ  ඒ ආමත  

පව් වදශැ  ම්   බනතන. නට්ව, ට් ්රී සාංඛයදව වනඩි ීමට නිසාද 

අ  ඒ ට් ්රීවරු් ට වනටුප් ශැව්   වි දන මු න්ව වනම ටර්   

සිශධ ශවනද තිශබ වද. ටට  ් ශ්   නතන, ශේ ටද් තද 

නිශමෝජ ම වනඩි ටාද ිරමනද ටදර්ම්වෂටතදව වනඩි වුණද  

ිරමනද. ඒටට ටට ශ ොසා්ව ිරම් ශ්   නතන. ටද් තද නිශමෝජ ම 

වනඩි ටරපු නට ශතො යි. තනබනයි, ඒ අමට පුහුණුව්ව නබද දීනද මීය ට 

වඩද ටදර්ම්වෂටතදශව්  වනඩ ටර්   අව ය වනඩ පිිගශවා්ව 

ත ද ශ ්   ඕ ෑ. පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණ ටල්  ටද තිශබ වද. 

ටල්  න ේශට්  ටද් තද නිශමෝජ ම්ව ඕ ෑම ිරම ාදයි. අවුරුදු 

නටතටදරටට වඩද වනඩි ටදනම්ව පාද්  සාභ්ද ටනතිවරණ ටල්  ටද 

තිශබ වද. නශතට  ේ, ටත ඇටතිවරශම්ව, ඇටති ටණ්ඩනම්ව, 

ට් ්රීවරු  නතිවයි පාද්  සාභ්ද ක්රිමද් ටට ව් ශ් . ඒශට්  

ජ තදවට ශනොවේ ප්ර ව ම්ව ඇතිශවනද තිශබ වද. ටතජ  

නිශමෝජිතශමවේ ිමයටශමෝ  ඔහුට ශනොවේ වැකීට්ව තිශබ වද. 

අවුරුදු තතශර්  ශතෝ පශත්  ටනතිවරණමටට ම්   ඕ ෑ නිසාද 

ජ තදව ශවනුශව්  තට් ශේ ුතුවටට ඔවු්  තරිමදටදරව ඉෂවට 

ටර වද. තනබනයි, නිනධදරි් ට නශතට ප්ර ව ම්ව  නතන. 

නිනධදරි් ට වනටුප නනශබ වද, වරප්රසාද  නනශබ වද.  ඒ නිසාද 

ජ තදව ැන  ශතොමද බනද ටටුතුව ටර්   ඒ ශැොල්න් ට  

වුවට දව්ව  නතන.  

ශට්   ශේ ටනතිවරණම ඉ්වටනි්  පව් ව්    ටටුතුව 

ටර්   ිරමද ටට ආණ්ඩුශව් , ඔබුවටදශැ්  ඉල්න වද. පරණ 

ක්රටමට ටනතිවරණම පව් ව්   පුළුව් . පදර්ලිශේ් ුවවට 

ශමෝජ දව්ව ශැ නල්නද, පරණ ක්රටමට ශතෝ ශේ ඡ්  ම 

පව් ව්   ිරමද ටට ඉල්න වද. ටට පාද්  සාභ්දශේ ඉ නද තටයි 

ආශේ. ටට ප්රදශශශීම සාභ්දශේ්  ිමයටමද. පාද්  සාභ්දශේ තතර 

වතදව්ව ිමයටමද. පදර්ලිශේ් ුවශේ ශ වතදව්ව සියට වද. පාද්  

සාභ්දවිර්  ශටශ වේට ඉසාවසාරතට න්   තිශබ  අවසාවථදව  නති 

ව වද. ඒ නිසාද ඔබුවටද ශේ ැන  බනනද, මේිරසි ටටුත් ත්ව 

ටරයි ිරමද අපි ිමත වද. ිමටපු ශජෝ්  ශසාශ විර්   ඇටතිුවටද 

පට්  ැ්   ර්  පුර දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදනශේ වනඩ  න්  හු ්ව 

දුරට අවසා්  ටර තිශබ වද. නතන  මුළු දිසාවත්රි්වටමටට වනඩ 

ටටුතුව රදශිම්ව ටර  තන ්ව. නිම තව ශබොශතොට ශපොඩි  වනඩ 

ශටොටසායි ඉුවරු ශවනද තිශබ් ශ් . ඒට්  ඉ්වටනි් ට ජ තද 

අයිතිමට ප්  ටර්    ටටුතුව ටර්   ිරමද ඔබුවටදශැ්  අපි 

ඉල්නද සියට වද.  

අශප් ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  ඇටතිුවටද වනඩ 

ැණ දව්ව ටර වද. ඒට ශතො යි. ශ්රී නංටද ඉඩේ ශැොඩිරීමශේ 

සාත  සාංවර්ධ ම ිරීමශේ සාංසාවථදව සාුව හු ්ව ඉඩේ  න්  

විවේණ වද. ශේ ව  විට   දවන ිරරිටණ්ඩන ටදවශ්  අ්වටර 

පතට ඉඩට්ව විවේණ්   ත  වද. ශේ ඉඩට  තේබිශ ොශර් 

 ශමෝශේසාවවර්  ම  අමශැ්  පවරද ශැ  ඇ් ශ්  ජන ර්වෂිත 

ශනසා පව් වදශැ  මදශේ ප  ේ ටත ිවසා සාංවර්ධ ම ටර 

විිරණීටට ශ ොශේ. ශේ ඉඩේ  ශව ්  ටදරණමටට පවරද ශැ , 

සාංවර්ධ ම ටර  විවේණ වද  ේ ඒට වනරැදියි. පදසාන්ව ත ්   

ඉඩට්ව ැ් ත් , ඒ පදසාන වනහුශණෝ  ඒ ඉඩට ඔහුට ආපසු ිමිව 

ව  බව අපි  ්  වද. තනබනයි, ශේ ඉඩේ අරශැ  ආපසු 

විවේණ්   ත  වද  ේ ඒට වනරැදියි. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටද, ඔබුවටදට තව වි දඩිමට ටදනම්ව 

තිශබ් ශ් . 

 

ගු ජානක ව්වකුඹුර මහසතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

නශතට ?  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔේ.  

 

ගු ජානක ව්වකුඹුර මහසතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

තව  යිල් ශ ට්ව අශ්  තිශබ වද. ටට තව වි දඩිම්ව නබද 

ශ ්  , ැරු සාභ්දපතිුවටනි.  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරුණදටර, තව වි දඩිමිර්  ඔබුවටද  ටථදව අවසා්  

ටර්  . 

 

ගු ජානක ව්වකුඹුර මහසතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ශේ විවේණ්   ත   ඉඩට ශනොවේ වයට දටට්ව තිශබ  

ඉඩට්ව. ඒ නිසාද ශේ ඉඩේ ශව ්  ක්රටවනට මේ මේ පුශැනම්  

ැ්   ත  වද.  නශතට වුවට දව්ව තිශබ වද  ේ ශේ ඉඩේ 

විවේණ් ශ්   නතිව රජශේ ප්රශමෝජ ම්ව සා තද තිමද ැ්   ිරමද 

ටට ඔබුවටදශැ්  ඉල්න වද.  න ට අ්වටර 1,000ටට වඩද 

අව යයි ිරමද තිබුණද.  මු්  ඒවදශම්  අ්වටර 400්ව විතරයි 

සාංසාවථදවට ඉුවරු ශවනද තිශබ් ශ් .  ශේ ඉඩේ වේණුශටොල්ශනට 

විවේණ් ශ්   නතිව ත්වශසා රු ටර වද. ඊට පසාවශසා  ත්වශසා රු 

ටර අත මයට්  විවේණ වද. ඔබුවටද ැ්  වද ිරමද ශ ොශවයි ටට 

ිරම් ශ් . ටවුරු ශතෝ ශේවදට ටනදිත්  ශවනද, ඒ ඉඩේ 

විවේණ ශටොට, ඒ ඉඩේ ිවනදී ැ්   අම සාට  අත මට ැනුශ නු 

ටර තටයි ශේ ටටුතුව ශටශර් ශ් . ඒ නිසාද නශතට ටර්   

ශ ්   නපද. ශටොාඹ අව යතදවටට ැ්   තිශබ  රජ මට අයිති 

ඉඩේ තටයි ිවනිසු්   නිටේ දීනද තිශබ් ශ් . ශේ ඉඩේ 

ශවනුශව්  ව් දිම්වව්  ශැවනද  නතන. ව් දිම්වව්  ශැව් ශ්  

 නතිව දීපු ඉඩට විවේණ්   වුවට දව්ව  නතන. ශටොට , 

ඔබුවට් නදට තටයි ඒ ඉඩේ දීනද තිශබ් ශ් . 

තනබනයි, "ශේ ඉඩට ශේ සාංසාවථදවට අයිති නට්ව ශ ොශවයි. ශේ 

ඉඩට විවේණනද ශේ සාල්ලි භ්දණ්ඩදැදරමට  ට වද." ිරම වද.  
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භ්දණ්ඩදැදරමට සාල්ලි  ට්   ඕ ෑ්   නතන, ඔබුවටදශේ 

අටදතයදං ම මටශ්  ශතෝ තිමද ැ්  . ඔබුවටද බසාව දිමර 

පාදශ් , ශටොාඹ දිසාවත්රි්වටශම්  ඡ්  ම ඉල්නපු ශටශ වේ 

තනයටමට ශේ ඉඩේ විිරණීට  තර ටර්   ිරමද ටට ඔබුවටදශැ්  

ඉල්නද  සියට වද. [බදධද ිරීමට්ව] 

ටට ඔබුවටදශැ්  තව පුංචි ඉල්ලීට්ව ටර වද. ැරු 

ඇටතිුවටද, ශටොාඹ ශටොපටණ ශැොඩ නඟිලි තනදුවද ිරේව්  

වනඩ්ව  නතන. ටදදිශවනට ශපොඩ්ඩ්ව නතද  ජනද ම ටනශශශ 

ශටොට්ව  ත නද තිශබ වද. ශටොට්ව  ිරමද ටට  ් ශ්   නතන. 

ටට නට වතදව්ව ඇහුවදට ිරේවද, "සීටද ටදනටම්ව" ිරමද. 

ඊා ට, භ්දව ද ටර  තන ්ව ිරමද ිරම වද. ආණ්ඩුශේ 

රුපිමන්වව්   නතිව ශපෞශැලිට ශටශ වේ ත  වදම ිරම වද. 

අවුරුදු ශ ට ුව ්ව ශේට ගිලි ගිලී තිබුණද. තනබනයි,  න්  වගුරු 

බිට ශැොඩ ටර ත නද තිශබ වද.  න්   ේ නිම ශැොඩ්ව වනඩ 

අවසාද යි. ඒ සා තද ර ජ ශේ මු ල් වනම ටාද   නශ  ිරමද්  ටට 

ඔබුවටදශැ්  පිිගුවර්ව බනදශපොශරෝ ුව ව වද. [බදධද ිරීමට්ව] 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශතොට සාවුවතියි. ැරු පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද. 

 
ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඒ ටටුත් ත අපි විධිට් ව ටර වද. ඔම ිරම  ඉඩට අවුරුදු 

40ටට විතර ටලි්  ැංවුවර පදන ශම්  අ් ප්  ටර ැ්  ඉඩට්ව. 

 මු්   න්   ඒ ප්රශශ ශේ ැංවුවර පදන මට  ශව ්  විධිට්  වනඩ 

පිිගශවා්ව ටර තිශබ  නිසාද ශටොටසි්  ශටොටසා අපි  දැරිට 

සාංවර්ධ ම සා තද ජදතය් තර ශට් ඩර් ටන වද ටටුතුව ටර 

තිශබ වද. ටලි්  වදශේ අපි ශ ොිවශල් දීනද  නතන. ප දතරණම්ව 

තනයටමට ැ් ශතෝ ,  ටදටද නටට ශටොේපඤවඤ ීමදිශම්  අ්වටර 

8්ව නිටේ දු්  ද. ඉේීමරිමල් නටට ශටොේපඤවඤ ීමදිශම්  

අ්වටර 5්ව නිටේ දු්  ද. අපි නශතට ිරසිට ශ ම්ව ටර  නතන. 

තරැටදරි ිවන ැණ් වනට අනුවයි අපි ටටුතුව ටර් ශ් . 

ශපෞශැලිට අං ශේ ආමත ම්ව තටයි ඒට තනදුශේ. නබ  

ශවසා්ව ශපොශතොම  වශසා  අපි ශේ ප්රශශ ශේ ශවසා්ව ප් සාවම 

පව් ව වද. න දට ශබෞශධම් ට වදශේට  දර් නිට ටටුතුව සා තද 

අව ය ටර  පුසාවතටදනම්ව, ඒවද පරිතරණම ටර්   පුළුව්  

තන ්ව බවට නට සාවථද ම පරිවර්ත ම ටර වද. නතන ට න්   

ිරමද ටට ඔබුවට් නදට්  ආරදධ ද ටර වද. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශතොට සාවුවතියි. ඊා ට ැරු ඉෂද්ව රහුටද්  ට් ්රීුවටද. 

ඔබුවටදට වි දඩි 9ට ටදනම්ව තිශබ වද. 

 

 

[අ.භ්ද.5.53] 
 

ගු ඉණා්ව රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට ශේනදව නබද දීට සාේබ් ධශම්  

ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත ශව වද.  ටට පාමුශව් ට අභ්ය් තර තද 

සාවවශශ  ටටුතුව  අටදතයදං ම ැන  ටථද ටර්  ේ. අභ්ය් තර 

තද සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ම මටතට,  දිසාවත්රි්ව ටදර්මදන 25්ව 

සාත ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන 332්ව අම්  ශව වද.  අශප් 

ආණ්ඩුව ආවදට පසාවශසා  දිසාවත්රි්ව ටදර්මදන 25් ,  22්ව  අදෙති්  

ත නද ශේ ව  විට සාටතර ඒවද විවෘත ටරනද තිශබ වද. සාටතර 

ඒවදශේ තවට වනඩ ටටුතුව ටරශැ  ම වද. ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ටදර්මදන 332් ,  200්ව අදෙති්  ත දශැ  ම වද.  සාටතර ඒවද 

සාද ද අවසා් ීම  විවෘත ටර තිශබ වද.  "නින ශසාවණ" වයදපෘතිම 

මටශ් , ැරු ඇටතිුවටද  න ට නංටදව පුරද නිවදසා 3,000්ව ත නද 

විවෘත ටරනද ඉවරයි.  11,000්ව  න්  ත ්    සානනසුේ සාටසාව 

ටරනද මු ල් ශව්  ටරනද තිශබ වද. ශේට අශප් 

ජ දධිපතිුවටදශේ් , රනිල් වික්රටසිංත  අග්රදටදතයුවටදශේ්  

සාංටල්පම්වම ිරම  නට ටට ශේ අවසාවථදශේදී ටත්ව ටර වද.  

ඒ වදශේට ශටුවටදට තව්  අටදතයදං ම්ව බදර දීනද 

තිශබ වද. ඒ තටයි පාද්  සාභ්ද සාත පාද්  පදන  අටදතයදං ම. 

නයි්    නංටදශේ පාද්  සාභ්ද 09් , පාද්  පදන  ආමත  341්   

ශටුවටද මටතට පවරද තිශබ වද.  නුවටද ආපු ැට්   නංටදශේට 

පාද්  පදන  ආමත වනට  ටසාා ඉව්  ිරීමශේ ම් ්ර 200්ව 

නබද දී තිශබ  බව සාුවයට්  ප්රටද  ටර වද. තව 300්ව 

ශැ් ව්   මු ල් නබද දීනද, ඒවද ට  න  වනඩ පිිගශවා්ව 

තිශබ වද. ඒවද ඉදිරිශේදී ශ ්   සිමදෙට ටටුතුව ූ  ද ේ ටර 

තිශබ වද.  

නංටදශේ වේණු ප්ර ව ම ැන  තනට ශට දට ටථද ටර වද. ශේ 

වේණු ප්ර ව මට නිවනරදි විසාඳුට්ව නබද දීට සා තද අශප් අග්රදටදතය 

ැරු රනිල් වික්රටසිංත ටනතිුවටද ශටුවටදට විශ  ෂ පපශ සා්ව දීනද,  

නංටදශේ තිශබ  පාද්  සාභ්ද 9ට සාවථද  9්ව  ේ ටරනද,  මු ල් 

ශව්  ටරනද ශේ  වසාවවන ඒ වේණු ප්ර ව ම විසාඳීට සා තද අව ය 

ටටුතුව ටරශැ  ම  නට ැන  ටද සාුවට ප්රටද  ටර වද. 

නංටදශේට වේණු ප්ර ව ම ශටතනනි්  ශතෝ  වති්   ඕ ෑ බව ටට 

ප්රටද  ටර වද. 

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම සාේබ් ධව 

ට ැදටු දමට ත් ් වම්ව ැන ්  ටට ිරම්   ශවනද තිශබ වද. 

ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද න්  ට ශපර 2017 වසාශර්දී JICA 

මු ල්වලි්  රුපිමල් බිලිම  22්ව ශටට අටදතයදං මට ශව්  ටර 

තිශබ වද.  ඒ වදශේට World Bank නශට්  බිලිම  100්ව  

2018 වසාශර්දී ශව්  ටර තිශබ වද. 2016 වසාශර්දී ADB නශට්  

මු ල් ශව්  ටර තිශබ වද. JICA නශට්  ශව්  ටරපු මු ල් 

පදරවල් ත ්  , වනේ ත ්  , පදීමම ජන වයදපෘතිවනට ශව්  

ටරනද තිශබ වද. World Bank නශට්  2018 වසාශර්  බිලිම  

100්ව ශව්  ශටරුශේ ැේවන තිශබ  අුවරු ටදර්ැ ත ්  යි.  

විශ  ෂශම් ට අනුරදධපුර, ශපොශාෝ  රුව දිසාවත්රි්වටවනට 

වදශේට ඌව පාදතට ඒ මු ල් ශව්  ටරනද තිශබ වද. ටට 

ට ැදටුශව්  ප්රටද  ටර වද, ශේ ව  ශත්ව ඒ ටටුතුව සා තද 

tender ටරනද්   නතන; පදරවල් ත නද්   නතන ිරමනද. ශේ රජමට 

පිට රටවලි්  දීපු ඒ මු ල්වනට ශටො වද  ශටරුශේ ිරමනද ටට 

අත්   ශවනද තිශබ වද.  

ැරු ඇටතිුවටනි,  ඔබුවටදට රදජය අටදතයවරු ශ ශ  වේ දීනද 

තිශබ වද.   ශේ.සී. අනවුවවන රදජය ඇටතිුවටද සාත නච්.නේ.නේ. 

තීමසාව රදජය  ඇටතිුවටද තටයි ඔබුවටදශේ අටදතයදං ම භ්දරව 

ටටුතුව ටර  රදජය අටදතයවරු ශ ශ  ද.  ඒ නිසාද 2017 ශේ 

අටදතයදං මට දු් නු  JICA මු ල්වලි්  වනඩ ශ ොශටරුවද වදශේ,  

2018 World Bank නශට්  දීපු බිලිම  100්  වනඩ ශ ොශටරුවද 

වදශේ ඉ් ශ්   නතිව,  ශපර ිමටපු පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

ඇටතිුවටද වදශේ බනදශැ  ඉ් ශ්   නතිව වනඩ ටර්  .  ැරු 

ඇටතිුවටනි, ශේ රදජය ඇටතිවරු ශ ශ  දටට ශේ වනඩ ටටුතුව 

පවර්  . ඉතද  ්වෂ රදජය ඇටතිවරු ශ ශ  ්ව ඔබුවටදට 

ඉ්  වද. ඒ ශ ශ  ද න්වට නටුව ශවනද 2017, 2018 වර්ෂවන  

ටර්   බනරි වුණු වනඩ ටටුතුව ටර්  .  ජ දධිපති ටනතිවරණම 

ඉදිරිශේදී තිශබ වද. ඊට ශපරව්  ඒ වනඩ ටටුතුව සාේපූර්ණ 

2729 2730 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ටර්   ඔබුවටද සානනසුේ ටර්  ම ිරමනද ඉල්ලීට්ව ටර වද. 

අටදතයදං ශේ ශල්ටේ  ්වෂශම්ව; අතිශර්ට ශල්ටේ  ්වෂශම්ව;  

ඒ වදශේට ඉ්   නිනධදරිහු    ්වෂශමෝ.  

ඒ අමට ඇඟිල්න දිගු ටරනද වනඩ්ව  නතන.  නතන  ප්රධදනිමද 

මුල් තන  ැ් ශ්   න්  ේ මු ල් ශව්  ටාදට වනඩ්ව  නතන. අපි 

2015 මත පදන  ආණ්ඩුව තනදුවද. ටට  ්   විධිමට අග්රදටදතය 

රනිල් වික්රටසිංත ටනතිුවටද, අතිැරු ජ දධිපතිුවටද සිමදෙට 

අටදතයදං වනට මු ල් ශව්  ටාද. තනබනයි, ිරම්   ට ැදටුයි, 

සාටතර අටදතයදං වනට ශව් වුණු මු ලි්  සිමමට 25යි, සිමමට 

30යි වනඩ ටරනද තිශබ් ශ් . ඒ ඇටතිවරු් ශේ දුර්වනටට. න ද 

රවි ටරුණද දමට ඇටතිුවටද මු ල් ශව්  ටාද.  න්  ඉ්   

ටංැන සාටරීමර ඇටතිුවටද මු ල් ශව්  ටරනද තිශබ වද. 

ඇටතිවරු වනඩ ශ ොටාදට, රජශේ නිනධදරි් ට අපි ඇඟිල්න දිගු 

ටරනද වනඩ්ව  නතන ිරමද ටට ට ැදටුශව්  වුණ්  ප්රටද  

ටර්   ශවනද තිශබ වද.  බනම දු් ශ ෝ  විතරයි, නුවට් නදට 

වනඩ ටර්   පුළුව්  ශව් ශ් . ඔබුවට් නද  ්වෂයි.  මු්  

ප්රධදනිමද වනඩ ශ ොටරපු නටට ජ තදවට ප් තර ශ ්   සිදු 

ශවනද තිශබ් ශ්  ඔබුවට් නදටයි. ටට ශශ පදන ඥශම්ව 

ව ශම්  ඒ ැන  ට ැදටු ශව වද, ැරු ඇටතිුවටනි. ඔබුවටදට 

ශේ රශට් ප්රධද  අටදතයදං  ශ ට්ව භ්දර දීනද තිශබ වද.  

සිමදෙට පාද්  පදන  ආමත වනට සාේබ් ධ පදරවල්, 

ප්රදශශශීම සාභ්ද පදරවල්, රශට් සිමදෙට දිසාදපති ටදර්මදන ඔබුවටදට 

නබද දී තිශබ වද. ැරු ඇටතිුවටනි, අශප් රශට් පදනේ ත ්   
පිටරටවලි්  ආධදර දී තිශබ වද. පදනේ  තසා්ව ත ්   මු ල් 

ශව්  ටරනද තිශබ වද. ැරු ඇටතිුවටනි, ඒ පදනේ යටට තවට 
ත දැ්   බනරි ශවනද තිශබ වද. ශේ සිමල්න ශ් රුේ අරශැ  

තටයි අතිැරු ජ දධිපතිුවටද් , ැරු අග්රදටදතයුවටද්  ඔබුවටදට 
ශේ අටදතයදං ම භ්දර දු් ශ් . අපට ැටටට ම්   බනතන, "පදර 

ත නද  නතන" ිරම වද. අපට ැටට ම්   බනතන, "පදනේ ත නද 
 නතන" ිරම වද. ආණ්ඩුව මු ල් ශව්  ටරනද  න්  ේ ටට්ව 

 නතන.  මු්  පදනේ ත ්   මු ල් ශව්  ටාද; පදරවල් ත ්   

මු ල් ශව්  ටාද. 1948 නංටදව නි තසා නනබුණද. න ද සිට ටශේ 
අනුරදධපුර දිසාවත්රි්වටශේ ආ රණීම  ජ තදවට පදරට ම්   බනරි 

ත් ් වම්ව ඇති ීම තිශබ වද. 2017 වසාශර් සිට JICA 

ආමත ශම්  මු ල් ශව්  ටර තිශබ , estimate සාටසාව ටර 

තිශබ  පදර ත දැ්   බනරි  ේ ශටොච්චර නේජද ශව්   ඕ ෑ ? 

ටට ශශ පදන ඥශම්ව ව ශම්  ඒ ැන  නේජද ශව වද, 

ඇටතිුවටනි. ඉදිරිශේදී පනවන් ශව  ජ දධිපතිවරණමට ශපර ශේ 

සිමදෙ ශශවල් ටර්   ිරමද ටට ඔබුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද. 
ඔබුවටද  ්වෂයි.  

ඒ වදශේට ැදල්ශල් ජ තදව පි්  ටරපු ජ තදව්ව. ැරු වජිර 
අශබ්වර්ධ  ටතතද වදශේ, ැරු ැම් ත ටරුණදතිනට ටතතද 

වදශේ  ්වෂ ඇටතිවරු ැදල්ශල් ජ තදවට නනබිනද තිශම වද. 
ඔබුවට් නද ශ ශ  දට  ්වෂ විධිමට වනඩ ටර වද.  

 ටතද ර තද ටදර්ැ සාංවර්ධ  අටදතයදං ම ැන ්  සා ත්  

ටර්   ඕ ෑ. ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද SCDP  ැර 
නිර්ටදණමට ප්රං  ආධදරවලි්  ටශේ අනුරදධපුර දිසාවත්රි්වටමට 

රුපිමල් බිලිම  55්ව ශව්  ටරනද තිශබ වද. ඔබුවටද  ්වෂ 
ඇටතිවරශම්ව නිසාද තටයි ඔබුවටදට ශේ අටදතයදං ම දීනද 

තිශබ් ශ් . රුපිමල් බිලිම  55ට අ දා  වනඩ ටටුතුවවනට 
ඉ්වටනි්  ශට් ඩර් ටරනද භ්දර ශ ්  , ඒ ටටුතුව ඉ්වටනි්  

ටර්   ිරමද ටට ඔබුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද. අනුරදධපුරම 

තටයි නංටදශේ තිශබ  ප්රධද  පුරදණ  ැරම. ශේ පුරදණ  ැරම 
අනංටදර ිරීමටට ඔබුවටද ැ්   ප් සාදතමට ඔබුවටදට 

සාවුවතිව් ත ශව වද.  

ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටනි,  නවත වතදව්ව 

ඔබුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද. 2017 වසාශර් ටර්   බනරි වුණු 

වනඩ, 2018 වසාශර් ටර්   බනරි වුණු වනඩ ඔබුවටද ඉතද 

ඉ්වටනි්  අවසා්  ටර්  . ඔබුවටදට අශප් ආණ්ඩුශව්  රුපිමල් 

බිලිම  235ට මු න්ව නබද දී තිශබ වද.  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටද,  න්  ටථදව අවසා්  ටර්  . 

 

ගු ඉණා්ව රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට වි දඩිමට ටදනම්ව නබද ශ ්  . 

පිටරට මු ල්වලි්  රුපිමල් බිලිම  355්ව දීනද තිශබ වද. ටතද 

වි දන මු න්ව දීනද තිශබ් ශ් , ඔබුවටද ශේ ටටුතුව ටරයි 

ිරමනද ශනොවේ බනදශපොශරෝ ුවවිර් . ැරු අග්රදටදතයුවටදශේ 

සාංටල්පම, අතිැරු ජ දධිපතිුවටදශේ සාංටල්පම  ඔබුවටද 

ඉදිරිමට අරශැ  ම්   ඕ ෑ ිරමනද ටට ඉල්ලීට්ව ටර වද. ැරු 

ඇටතිුවටනි, ඔබුවටදට ශේ අටදතයදං ම දු් ශ්  ශසාල්නේ 

ටර්   ශ ොශවයි, රශට් ඉ්   දුප්ප්  ජ තදවශේ පදරවල්,  

වනේ, පදීමම ජන ප්ර ව  විසා ්  යි ිරමද ටට වි වවදසා ටර වද. 

ඔබුවටද ඉතදට  ්වෂ ඇටතිවරශම්ව.  ඒ වදශේට ඔබුවටදශේ 

රදජය ඇටතිවරු ශ ශ  දට  ්වෂ ඇටතිවරු. ඔබුවටදශේ 

අටදතයදං  ශල්ටේට අපට ඕ ෑ ශේනදවට ටථද ටර්   පුළුව් . 

ඒ වදශේට අතිශර්ට ශල්ටේුවටදට ටථද ටශාෝ  ඕ ෑට 

ශේනදවට දුරටත මට සාේබ් ධ ශව වද. ශේ වදශේ නිනධදරි්  

සාට  ඔබුවටදට ශේ රුපිමල් බිලිම  235, රුපිමල් බිලිම  355 

විම ේ ටර  නට ටත වනඩ්ව ශ ොශවයි ිරමද ප්රටද  ටරිව් , 

ඔබුවටදට ජම ශේවද!යි ිරමද ප්රදර්ථ ද ටරිව් , ටට ශේනදව නබද 

දීට ැන  සාවුවති ටරිව්  ටට නිතඬ ශව වද. ශබොශතොට  සාවුවතියි.  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශතොට සාවුවතියි.  

මීය ා ට, ැරු ඉ් දිට අනුරුශධ ශත ර්  ට් ්  ීමුවටද ටථද 

ටර්  . ඔබුවටදට වි දඩි 8ට ටදනම්ව තිශබ වද. 
 
 

[අ.භ්ද. 6.03] 
 

ගු ඉ්දදික අනුුශධා වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශබොශතොට සාවුවතියි, ැරු සාභ්දපතිුවටනි. ටශේ වි දඩි 8්  

න්වට, ැරු ප්රසා්   රණීමර ට් ්රීුවටදශේ වි දඩි 4්  සාට  

වි දඩි 12්ව ටට නබද ශ ්  . 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටදනම පිිගබ  ප්ර ව ම්ව තිශබ වද, ැරු ට් ්රීුවටද. 

 

ගු ඉ්දදික අනුුශධා වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අ   වශසා  ශේ සාදටච්ඡදවට භ්දජ ම ටර  ටත  ැර තද 

බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම් , අභ්ය් තර තද සාවවශශ  
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[ැරු ඉෂද්ව රහුටද්   ටතතද] 
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ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම්  ිරම  

අටදතයදං  සිමල්න ැන  ටථද ටරශදී, විශ  ෂශම් ට ිරව ුතුව 

ටදරණම්ව තිශබ වද. අශප් ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටද්  

ශේ ශවනදශේ ඇති. ැරු ඇටතිුවටනි, ඉතිතදසාශේ පාමුවනනි 

වතදවට ග්රදට නිනධදරි්  තමු් ශේ ඉල්ලීේ ඉල්නිව්  ටත පදරට 

ආවද. ඒ ඉල්ලීේවන තිබුශණ්, පඩි වනඩි ිරීමේ ැන  ශ ොශවයි. ඒ 

ඉල්ලීේවන තිබුශණ්, තමු් ට වර ද , වරප්රසාද  ැන  ශ ොශවයි. ඒ 

ඉල්ලීේවන තිබුශණ්, තමු් ශේ ඒ ශසා වම නබද ැනීමශේදී ඒ 

ශසා වමට සිදු විම ුතුව, නටුව ටා ුතුව ශශවල් සාත තමු් ට ග්රදට 

නිනධදරිවරමවේ ව ශම්  ැශේ තිශබ  ඒ වනඩ ටටුතුවවනදී 

අව ය ටර  පතසුටේ ැන යි. ඒ වදශේට, ශේ අටදතයදං ම තරතද 

විශ්රදට ගිම ග්රදට නිනධදරි්  බ වද ැනීමට, තරැ විභ්දැ තිම් ශ්  

 නතිව ඒ නිනධදරි් ට ඒ ප් ීමේ නබදදීටට ටටුතුව ිරීමට වදශේ 

ශ ොැනාශප  ආටදරශේ වනඩසාටත්  ැන  තටයි ශේ විශරෝධතදව 

ඇති වුශණ්.  මු් , ශේ විශරෝධතදව ටනඬපව් වපු ආටදරම අපි 

 න්වටද. ඒට ටනඬපනවන් ීමට ශේ ශවශදී්   තර ශවනද  නතන. ග්රදට 

නිනධදරිවරමද ිරම් ශ් , පුශැනමවේට ඉපදීශේ සිට ටරණම 

 ්වවදට සිමදෙ ටටුතුව සාේපද  ම ටර්   සාතශමෝැම  ්වව  

ැශේ ඉ්   විශ  ෂිත පුශැනශම්ව. අ  ඉ්   නිනධදරි්  

සිමල්න් ශැ් ට පාමුශව් ට ශේ රදජය ම් ්රණමට ඇුවා්  

ටරැ්  නිනධදරිමද තටයි ග්රදට නිනධදරිවරමද. ඒ නිසාද ඒ ග්රදට 

නිනධදරිවරමද තනට ටටුත් තටදීට ැට්  න්වට සාේබ් ධ 

ශව වද. ඒ ග්රදට නිනධදරිවරමදට ටරපු ශේ අඩ් ශ් ට්ටට නිසාද 

තටයි ග්රදට නිනධදරිවරු ශේ විධිමට ටටුතුව ටර් ශ් .  න්  අ  ඒ 

ග්රදට නිනධදරිවරු ශතොම ශතොමද, ඒ විශරෝධතද සාංවිධද ම ටරපු 

අම ශතොමිව්  ආණ්ඩුව ශේ ශවශදී වි දන ටර්  ම්ව ක්රිමද් ටට 

ටර්   ූ  ද ේ ශව වද.  

ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටද ිරම් ශ්  මේිරසි ශ ම්ව 
ටල්ප ද ටරනද ශශ පදනනිට මුහුණවරිර් ට බන් ශ්   නතිව, 

රදජය ම් ්රණම ැන  ිමත  පුශැනමවේ නිසාද අපි නුවටදශැ්  
ඉල්ලීට්ව ටර වද, ඒ ටටුත් තට ම්   නපද ිරමනද. නශතට 
වුශණෝ , ඒ නිනධදරි්  න්වට තව්  නිනධදරි්  ැණ දව්ව ශේ 
ආණ්ඩුවට විරුශධව ටනරැල්න්ව ඇති ටර ැීමවි. ශටොට , ග්රදට 
නිනධදරිමද ිරම් ශ්  පි්  පඩිම ැ්  ද තන  ඉ නද සිමදෙ 
ශ  දටට සාතශමෝැම  ්වව  නිනධදරිශම්ව නිසාදයි ටට ඒට 
ිරම් ශ් .  

රදජය පරිපදන  ඇටතිුවටදට ටට ශේ ටදරණම ිරම්   ඕ ෑ. 
ඊශේ-ශපශර් ද අම වනශේදී පඩි වනඩිීමට ැන  ටථද ටාද. ඉතා 
ශශ්ර ක ශේ ශල්ටේවරු් ට  ත පතශාොසාව තසා, විසි තිසාව තසා පඩි 
වනඩි ශව වද ිරේවද. තනබනයි, අපි  ්  ද ශ ම්ව ිරම්  ේ. ටට 
පාද්  පදන  ආමත  සාේබ් ධව තිශබ  වෘ් තිම සාිවතිමිර්  
නබද ැ් ත ශතොරුවරු අනුව, ැශේ ප්රදශශශීම සාභ්දශේ ටසාා යටට 
නටුව ටර  ටනුසාවසාමදට, පදශර් තදර යටට  ට  ටනුසාවසාමදට පඩි 
වනඩිීමේ ශවනද  නතන. ඒට අපි පනතනදිලිවට ිරම්   ඕ ෑ. ඒ 
ශැොල්න් ශේ දීට ද සිමල්න ටපනද තිශබ් ශ් . ඒ ශැොල්න් ට 
රුපිමල් 3,000ට දීට දව්ව තේබ ශව්   ඕ ෑ.  මු් , ඒ දීට දව 
ටපනද රුපිමල් 1,100්ව වදශේ ශසාොච්චේ මු න්ව නටුව ටරනද 
තිශබ වද. රුපිමල් 3,000්ව අයිති ශව්   ඕ ෑ පුශැනමද රුපිමල් 
1,100්ව අර්  නිතඬව ඉ්   ඕ ෑ. ඒ පුශැනමද විශරෝධතද 
 ්වව්   න් ශ ්   නතන. වේණු යටට අරැ් ශ්   නතිව 
ඉ් ශ ්   නතන. ශටොශතොට තරි ඒ පුශැනමද වනඩ ටර වද. 
තනබනයි, ආණ්ඩුව ඒ පුශැනමද ැන  ිමතනද  නතන. 2013 ටදනශේදී 
ිමටපු රදජය පරිපදන  ඇටතිවරමද නිවේ්  ටරපු චක්රශල්ඛශම්  
තටයි ශේ පඩි වනඩිීමට සිදු ශවනද තිශබ් ශ් . ඒ වනඩිීමට්  න්වට 
ැ් තදට ශේ පුශැනම් ට සාදධදරණ වනටුප් වනඩිීමට්ව නබද ශ ්   
ිරමනද අපි ඉල්න වද.  

ඊා ට, ශටැද ශපොලිසාව අටදතයදං ම -ටත  ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම- තරතද  දැරිට සාංවර්ධ  

අටදතයදං ශම්  ශේ ශවශදී පාදත ුවා වි දන ශටොල්න ටෑේ 

යටට්ව ටර වද. රට ුවා වි දන ශටොල්න ටෑේ යටට්ව ටර වද. 

ඉඩේ යටට අරශැ  වේණු ශටොල්නමට විවේණ වද. ඒ වදශේට, 

ආමත වනට බනත් ටදරටේ ටර වද. ආමත  

බනත් ටදරටිව්  මටප්  ටර වද.  න්  ප්රදශශශීම සාභ්ද ප්  

ශවනද තිශබ් ශ්  ශ්රී නංටද ශපොදුජ  ශපරමුශණ් . ඒ නිසාද ඒ 

සිමදෙ ආමත වනට ටර්  ම  දනද තිශබ වද.  දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිශම්  මේිරසි plan නට්ව අනුටත ටරැ්   ගිමදට ටදසා 

ැණ ්ව, අවුරුදු ැණ ්ව ඒ පුශැනමද ටටුතුව ටර්   ඕ ෑ බව 

අපි  ්  වද.  න්  ඊශේ-ශපශර් ද  වසාට ශේ ිරසිට අනුටනතිම්ව 

ැ් ශ්   නතිව ප් රදශශශීම සාභ්දවට අම්  මීය රිැට ප් රශශ ශේ 

ශැොඩ නඟිල්න්ව ත නද විවෘත ටරනද, තනි ටතමට වනඩ ටටුතුව 

ටාද. ශේ සා තද වි දන මු න්ව වනම ටරනද තිශබ වද. ප් රදශශශීම 

සාභ්දවට ිරසිට අ ්  මතදව්ව දීනද  නතන. ශේ ඉඩට ප් රදශශශීම 

සාභ්දව සාුව ඉඩට්ව; දුේරිම ශ පදර්තශේ් ුවශව්  ප් රදශශශීම 

සාභ්දවට පවරපු ඉඩට්ව. මීය රිැට ටනතිවරණ ශටොට්සදසාශේ වි දන 

විධිමට ශේ ශටොල්න ටෑට සිශධ ශව වද. ශටතන  ැරු 

ටථද දමටුවටද  නති වුණ් , ැරු ටථද දමටුවටදට ටට ශේ 

පිිගබ ව ශ ුව්  වතදව්ව  නනුේදීනද තිශබ වද. 

 

[මූලා්නවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සාශතෝ රශමෝ ශමො ද ශැ  ශේ වි ද ම ටර  නට ැන  ටට 

නුවටදට  ් වනද තිශබ වද. අ  ශවශදී පාද්  පදන  

අටද්  මදං ශේ ීමති අං මට ිරම වද, 
 
[මූලා්නවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඥදීර් ට, ිමතවුව් ට අයිති ශව ්  පුශැනශමෝ  ේ ටරනද, ඒ 

අමට ඒ විවෘත ටරපු ශැොඩ නඟිලිවන ටඩවල් නබද ශ ්   

ිරමනද.  

ශේවද සාභ්ද සාේටත ශවනද  නතන. සාභ්ද ක්රටශේ මට සාේපූර්ණ 

පටතනනියි. ඒ වදශේට  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ -UDA 

නශ්ව- ඉදිිරීමේවනදී සාේපූර්ණශම් ට බනත් ටදරටිව්  ඒ 

සිමල්න පනතනර ැ්  වද.  

ටට ප්රදශශශීම සාභ්දවට සාභ්දපතිවරශම්ව විධිමට ටටුතුව 

ටරශදී, ඒ ප්රදශශශීම සාභ්දශේ සාභ්දපතිවරමද තනයටමට වි දන 

ශසා වදව්ව ටාද. අ  ශවශදී, පාද්  පදන  ආමත  341්ව රශට් 

තිශම වද. නයි්  231ට බනම තිශම් ශ්  ශ්රී නංටද ශපොදු ජ  

ශපරමුණට. තනබනයි, පාද්  පදන  ආමත  231ට බනම 

තිමදශැ  ඉ්   නිසාද ශ ෝ පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  

අටදතයදං ශම්  නට ශසාොච්චට්ව ශේ ශවනුශව්  දීනද  නතන. 

"ැේශපරිගම" ිරමනද වයදපෘති නව වද; "ැට  නගුට" ිරමනද 

වයදපෘති නව වද. ඒ විධිමට වි දන වයදපෘති ශතොැම්ව පාද්  

පදන  ආමත මට නේවදට, ඒටට ප නල්න්ව, සාවන්ව, විල්බනශරෝ 

නට්ව ැ්   මු න්ව නව් ශ්   නතන. නශතට  න්  ේ ඒ 

ආමත වනට අව ය ටර  පතසුටේ යටට ශ ් ශ්   නතන. වේණු 

යටට ඇ  ැ්   අව ය ටර  පපටරණ යටට ශ ් ශ්   නතන. ශේ 

විධිමට  නවන් ත ටර්  ම්ව ටර වද.  

අශප් ශත ෂද විතද ශේ ට් ්රීුවටද්  ිමටපු පාද්  පදන  

ආමත මට සාභ්දපතිවරශම්ව. නුවටද ප්රටද  ටාද, ැශේ වයදපෘති 

ටර්   සාභ්දපතිවරු ඉඩ ශ ් ශ්   නතන ිරමනද. ප ශ්  

ආටදරමට ැශේ සාභ්දපතිවරු ඒ අටදතයදං මටව් , ප්රදශශශීම 

ශල්ටේටව්  ශ ොශවයි ඉඩ ශ ්   ඕ ෑ. ඒ පාද්  පදන  
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ආමත ශේ වැකීට තටයි ැට සාංවර්ධ ම ටර  නට.  ැට 

සාංවර්ධ ම ටර්   පාද්  පදන  ආමත මට මු ල් නව්   

ඕ ෑ. ඒට ශ ොටර ඉ්  වද  ේ, ඒට ැන  ටථද ටර වද ිවසා්ව 

ඒ මු න  ප්රදශශශීම ශල්ටේවරමදට තරි ශව ්  ශට වේට තරි 

මව  නට ීමතිවිශරෝධියි.  ප ශ්  සා ත්  ආටදරමට සිමදෙ බනම 

තිශම් ශ්  පාද්  පදන  ආමත  ප්රධදීම් ට. ඒ නිසාද ශටවනනි 

විධිමට ටර්  ටදීමව බනම ශබ ්   ත   - පුවශර් අශප් TNA 

සාශතෝ රවරු ඉල්න් ශ් , බනම ශ ්   ිරමනද; ඒ ආමත , 

පාද්  සාභ්ද පිිමටුව්   ිරමනද. තනබනයි, බනම ශ ්   ත ශදී, 

පදසලී ඇටතිුවටද ඇුවළු ආටදතයදං  නිනධදරි්  සිමදෙ ශ  ද, 

විශ  ෂශම්   දැරිට සාංවර්ධ  ආධිටදරිම ඇවිල්නද, බනම 

ටශටොල්න ටදනද තිශම වද. පාද්  පදන  ආමත මට තිශම  

බනම   දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම බනත් ටදරශම් , ප ත 

පල්නංඝ ම ටරිව්  ශටොල්න ටදනද තිශම වද. පාද්  පදන  

ආමත මට ැශේ තිශම  බනම ක්රිමද් ටට ටර ැ්   

අටදතයදං ම ඉඩ ශ ් ශ්   නතන. ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ජදතිට 

 දමටශමෝ විධිමට ිමුවවදට, ඒ විධිමට ඇ්  දට, ඒ විධිමට ටටුතුව 

ටාදට අපට අටදරුව්ව  නතන. ජදතිට  දමට් වමට ම  ඕ ෑ 

ශටශ ්ව ඒ විධිමට ගිම ශ ් . තනබනයි, රශට් මු ල් ශේ විධිමට 

 දසාවති ටර්   නපද; රශට් ශශපා ශේ විධිමට ශටොල්න ට්   

නපද. රශට් ශශපා ශේ විධිමට ශටොල්න ටෑවදට අපි ිරම වද, 

බල්ශනෝ ටපුශටෝ ශවනද තටයි ආ් ට ැණ ්ව ඉපශ ්   

ශව් ශ්  ිරමනද. අපි  න්වටද, පසුගිම  වසාවවන ැේපත 

දිසාවත්රි්වටශේ පාද්  පදන  ආමත  ප්රධදීම් ව, පාද්  පදන  

සාභිටයි් ව, ඒ වදශේට නිනධදරි්  සිමදෙ ශ  ද නටුව ටරනද 

cocktail party නට්ව දු්  බව. Cocktail party  නට්ව දීනද, 

ශපොත්ව දීනද, ජදතිට  දමට් වම ශප් නුවද. ටට ා  ඒ ශපොත 

තිබුණද. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටද, ඔබුවටදට තව වි දඩිමයි තිශබ් ශ් . 

 

ගු ඉ්දදික අනුුශධා වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශතො යි. 

ශේ විධිමට වි ද ම්  ටර්   නපද.   දමට් වමට මශදී  

ප්රභ්දටර් ව අල්නදශැ , ශ්ව.ීම. අල්නදශැ , නශතට  න්  ේ 

ශව  ශව  රදජය විශරෝධී් ව අල්නදශැ  ටටුතුව ටර  නට 

වනරදියි. නශතට ටර  නට වනරදියි ිරමපු ප විම අ  ශ්ව.ීමනද්  

න්වට ඉඩේ ැනුශ නු ටරනද තිශම වද. ශේ ුවා ඒ සිමල්න 

අහුවුණද. අ  ප්රටද  ටාද, ශ්ව.ීම නදට ඉඩේ නබදදීනද තිශම වද 

ිරමනද. ඒ සාශතෝ රයි් ව නිනධදරි ශැොඩ ඇුවාට නවනද 

තිශබ වද; ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං මට 

බ වදශැ  තිශබ වද. අ්   ඒ විධිමට ැනුශ නු ටරනද 

තිශබ වද. ඒ නිසාද අපි ිරම වද, ඔබ තමු්  ද් ශසා නද ශතො  වනඩ 

සිමම්ව ටා්  නට  රට වනඩ්ව ටශාෝ  ඒ ඔ්වශටෝට වි ද යි 

ිරමනද. ඔබ තමු්  ද් ශසා නද අරුව්වටදදෙවනට ටනිගටසාා 

ශැනිිමල්නද ක්රටශේ ම්ව ත නද ඒට බනත් ටදරශම්  ජ තදව 

පිට පටවද තරි ම් ශ්   නතන. මේිරසි ක්රටම්ව තිශම වද  ේ, 

ඒට ජ තදවට ශප් වද ශ ්  .  මු්  බනත් ටදරටිව් , චණ්ඩි 

පදට් නශට්  පු් තනටට ගිිමල්නද වේණු   ට වද  ේ, ජ තදව 

ඒටට විරුශධයි.  තමු්  ද් ශසා  ිරේව ආටදරමටට  න ද 

ශ ොශරොච්ශචෝශල් බනදැදර ත ශදී, අපට පල්ලිවලි්  විශරෝධතද 

ආවද. තනබනයි, ඒට අපි ශප් වද දු්  ද.  අපි ඒට ජමග්රතණම ටාද. 

ඒ නිසාද අ  ශවශදී, රටට සිමමට 90්ව විදුලිම ශ ්   පුළුව්  

ශවනද තිශම වද. අ  ශේ ආණ්ඩුව, විදුලි බන පශධතිමට නට 

ශටැදශවොට් නට්ව නටුව ටර ැ්   බනරි වනඩ බනරි ආණ්ඩුව,  න්  

වේණු යටට ශැනිිමල්නද තරිමට ඒ වනඩ ටටුත් ත ටර ැ්   බනරුව 

අපට ශ ොසාව ිරමනදව් , ශැෝසදභ්ම රදජප්වෂ ටත් තමදට ශ ොසාව 

ිරමනදව් , ශව ්   දමටම් ට ශ ොසාව ිරමනදව්  වනඩ්ව  නතන.  
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටද අවසාද  ටර්  . 

 

ගු ඉ්දදික අනුුශධා වහසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ටට අවසා්  ටර වද, ැරු සාභ්දපතිුවටනි.  

 දමටශමෝ ශව්   ටවුරු ප් සාදත ටා් , ශේ ශටොල්න 

ටෑට ටර්   නපද. ශේ බනම අනිසි පදවිච්චිමට ශමො ව්   නපද.  

ප්රදශශශීම සාභ්ද, පාද්  පදන  ආමත  ප්රධදීම් ට අයිති බනම සාත 

ඒ ආමත වනට අයිති බනම ටරුණදටරනද ඒ ආමත වන 

ප්රධදීම් ට ශැනිම්   අවසාවථදව නබද ශ ්   ිරමද ිරමිව්  

ටශේ ටථදව අවසා්  ටර වද. ශබොශතොට සාවුවතියි. 
 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටලි්  ටථද ටා ැරු ට් ්රීුවටද ැරු 

ටථද දමටුවටද ැන  ප්රටද ම්ව ටාද. ටද ඒ ැන  පනතනදිලි 

ටර්   ඕ ෑ. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අපට ටදනම පිිගබ ව ප්ර ව ම්ව තිශබ වද, ැරු ඇටතිුවටද. 

 

ගු පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

පනරක  සාභ්දශේ,  දටල් ගුණවර්ධ  ටත් ටමදශේ ටදනශේ 

ත නද අතතනර  ටද තිබුණු ඒ ටඩ සාදප්පු සාංකීර්ණම  ීමටරණම 

ටරපු නට විතරයි අපි ටශා . ඒ ටඩ සාදප්පු සාංකීර්ණම අපි භ්දර 

දු්  ද. ටථද දමටුවටද ශතෝ සාශතෝ රම්  ටඩ ශබ ්   ශතෝ 

ශව ්   ිරසිට ක්රිමද දටමටට සාේබ් ධ වුශණ්  නතන. ඒ ිරසිට 

ශශටට නුවටද සාේබ් ධ වුශණ්  නතන. නුවටදශේ බන ප්රශශ ම 

ිම්  ද, නුවටදශේ පප්  ැට ිම්  ද තටයි ඒටට සාේබ් ධ ශවනද 

තිශබ් ශ් . 

ඊා ට, වේටදර්  පශට ද ්  ැන  ටට ිරම්   ඕ ෑ. 

වේටදර්  පශට ද ්  ටනමදසිමදශේ ඉ නදයි අරශැ  ආශේ. ඒ 

අවසාවථදශේ ිමටපු ටදධය ප්රටද ට ශටශතිගම රඹු්වවනල්න ිරේශේ, 

නල්ටීටීඊ  නේ අරශැ  න වද, ඒ වදශේට account න්ව තසාව 

ශ සිම ැණ ්ව තිශබ වද ිරමනදයි. ඇ් තටට අපි ටනටනතියි 

වේටදර්  පශට ද ් ශේ සාල්ලිවනට ශටොට  වුශණ් ිරම  නට් , 

ආර්වෂට අං ම භ්දරශේ ඉ්  ද නට්   න  ැ්  , රට්ව 

තනයටමට. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Next,  Hon. H.M.M. Harees. You have ten minutes.  
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ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා (පළාත් ්භා හසා පළාත් 

පාලන රාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government)  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට වි දඩි 15්ව ශව්  ටර තිශබ වද 

ශ්  ? 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 නතන. ටට ටදනම පිිගබ ව ප්ර ව ම්ව තිශබ වද, ැරු රදජය 

ඇටතිුවටද. ඔබුවටදට ටට ඒ ටදරණම ිරේවද. 

 

ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

නශතට  ේ ටට වි දඩි ශ ොාත්වව්  ශ ්  . 
 
 

[பி.ப. 6.13] 

 

ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා (පළාත් ්භා හසා පළාත් 

පාලන රාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government)  
தக ரவ தவிசாளர் அவர்கமள, நான் இராஜாங்க 

அகமச்சராகப் பதவி வகிக்கின்ற மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சின் நிதி ஒதுக்கிடுகள்மீதான குழுநிகல 

விவாதத்தில் உகரயாற்றுவகதயிட்டு மகிழ்ச்சி 

அகடகின்மறன். குறிப்பாக, உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு நாட்டின் 

நிருவாகத்துகறகயப் பலப்படுத்துவதற்கும் உள்ளூராட்சி 

மன்றங்ககளப் பலப்படுத்துவதற்கும் எமது அகமச்சர் தக ரவ 

வஜிர அமபவர்தன அவர்களின் தகலகமயின்கீழ் பல 

திட்டங்ககள நகடமுகறப்படுத்தி வருகின்றது. அந்த 

அடிப்பகடயில், இந்த வருட வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 

தவளிநாட்டு நிதி உதவிககளயும்  உள்நாட்டுத் திகறமசாி நிதி 

உதவிகயயும் தகாண்டு எமது நாட்டிலுள்ள உள்ளூராட்சி 

மன்றங்ககள வலுப்படுத்துவதற்காகவும் உட்கட்டகமப்பு 

வசதிககள மமம்படுத்துவதற்காகவும் பல பில்லியன் ரூபாய் 

நிதியிகனச் தசலவிடக் காத்திருக்கின்மறாம். குறிப்பாக, இந்த 

நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் பாலங்களின் கட்டுமானத் 

மதகவகள் அதிகளவில் இருக்கின்றன. இதகனப் பூரணப் 

படுத்துவதற்காகப் பாலங்களின் அபிவிருத்தி மவகலகள், 

அமதமபான்று பாகதகள் உட்கட்டகமப்பு அபிவிருத்தி, ஆரம்ப 

சுகாதார நிகலயங்ககளத் தாபித்தல், உள்ளூராட்சிச் 

சகபககளப் பலப்படுத்துவதான ‘புற தநகும’ திட்டம், குடிநீர் 

வசதிககள அளித்தல் மபான்ற பல்மவறு அபிவிருத்தித் 

திட்டங்ககள எமது அகமச்சு இன்று நகடமுகறப்படுத்தி 

வருகின்றது.  

இன்று கிராம மசவகர்கள் சம்பந்தமாக நாட்டில் புதிய 

பிரச்சிகன ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இப்பிரச்சிகனகயத் 

தீர்ப்பதற்கு அகமச்சரகவப் பத்திரம்கூட எங்களுகடய 

அகமச்சர் அவர்களினால் தயாாிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

இப்தபாழுது எங்களுகடய அகமச்சினால் நாட்டில் புதிய 

பிரமதசச் தசயலகங்கள் உருவாக்குவது சம்பந்தமாகச் சில 

நடவடிக்கககள் முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. புதிய 

பிரமதசச் தசயலகங்ககள உருவாக்குகின்றமபாது, இந்த 

நாட்டு மக்களுகடய ஐக்கியத்துக்கும் சமாதானத்துக்கும் 

எந்தவிதமான குந்தகமும் ஏற்படாத வககயில் அகவ 

உருவாக்கப்பட மவண்டும் என்பதில் நாங்கள் மிகத் ததளிவாக 

இருக்கின்மறாம்.  

குறிப்பாக, பிரமதசச் தசயலகங்ககளமயா உள்ளூராட்சிச் 

சகபககளமயா உருவாக்குகின்றதபாழுது முஸ்லிம் சமூகமமா 

அல்லது தமிழ் சமூகமமா அல்லது சிங்கள சமூகமமா 

எதுவானாலும், ஒரு தனி இனம் 100% மாக இருக்கின்ற 

பிரமதசங்ககள உள்ளடக்கிப் பிரமதசச் தசயலகதமான்கற 

உருவாக்குவததன்பது  நகடமுகறச் சாத்தியமற்ற விடய 

மாகும். சகல சமூகங்களும் இருக்கத்தக்கதான, அதுவும் 

நிலத்ததாடர்புள்ள ாீதியில் பிரமதசச் தசயலகங்ககள 

உருவாக்க மவண்டுதமன்பதுதான் எங்களுகடய நிகலப் 

பாடாகும். எந்தக் காரணத்கதக்தகாண்டும் நிலத்ததாடர்பற்ற 

ாீதியில் கிராமங்ககள இகணத்து, அவ்வாறான பிரமதசச் 

தசயலகங்ககளமயா உள்ளூராட்சி மன்றங்ககளமயா 

உருவாக்குகின்றமபாது விரும்பத்தகாத சச்சரவுககளயும் 

பிரச்சிகனககளயும் உருவாக்குகின்ற வடிவங்களாக அது 

மாறிவிடும்.  

குறிப்பாக, நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அம்பாகற 

மாவட்டத்கதப் பற்றிய பல விடயங்கள் இன்று காகலயி 

லிருந்து இங்கு மபசப்பட்டன. நான் பிறந்து, வளர்ந்து, கல்வி 

கற்ற கல்முகன மாநகரப் பிரமதசம் எனது தாயகம் மட்டுமல்ல, 

முஸ்லிம் காங்கிரஸின் மகறந்த தகலவர் அஷ்ரஃப் அவர்கள் 

வாழ்ந்த பூமியும் ஆகும். அவ்வாறான ஒரு பிரமதசம் பற்றி 

இன்று மிகவும் மவதகனயாகப் மபசப்படுகின்றது. நாங்கள் 

சமூக ஒற்றுகமக்காகப் பாடுபடுகின்மறாம். தவறுமமன சில 

தரவுககள கவத்துக்தகாண்டு பிரச்சிகனககள உருவாக்கக் 

கூடாது என்பதுதான் எங்களுகடய மவண்டுமகாளாகும். 

இங்கு தமிைரசுக் கட்சியின் தகலவர் மாகவ மசனாதிராஜா 

ஐயா அவர்கள் இங்கிருக்கின்றமபாது, நான் கல்முகன பற்றிய 

சில விடயங்ககளத் கதாியமாகவும் ததளிவாகவும் மபச 

விரும்புகின்மறன்.  

கல்முகன நகரமானது தமிைர்களினதும் முஸ்லிம்களினதும் 

தாயகமாகும். அது தனிமய முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுதமன்று 

நான் கூறவில்கல. அமதமபான்று அது தமிைர்களுக்கு 

மட்டுமான நகரமாகவும் இருக்க முடியாது. இந்த 

அடிப்பகடகயத் கதாியமாக தமிழ், முஸ்லிம் தகலகமகள் 

மபச மவண்டும். அங்கிருக்கின்ற யதார்த்த நிகலகமகய 

மகறக்கக்கூடாது. அங்கு இன்று ஒரு மாநகர சகப 

இருக்கின்றது; மமயராக முஸ்லிம் ஒருவர் இருக்கின்றார். 

அமதமநரம் நாங்கள் எங்களுகடய கட்சியினால் தமிழ் மகன் 

ஒருவகரப் பிரதி மமயராகவும் ஆக்கியிருக்கின்மறாம். 

சுதந்திரம் தபற்ற பின்பு - 1949ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

ததாகுதிவாாித் மதர்தல் முகற இருந்ததபாழுது கல்முகனத் 

ததாகுதிகயப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய அத்தகன 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் முஸ்லிம்களாக இருந்தார்கள். 

காரணம் என்னதவன்றால், 73 சதவீதம் அந்தத் ததாகுதியில் 

முஸ்லிம்கள் வாழ்கிறார்கள். அகத யாரும் மறுக்க முடியாது. 

அந்த முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தனிமய 100 

வீதமாக முஸ்லிம்கள் வாழ்கின்ற தங்களுகடய கிராமங்களில், 

அதாவது கல்முகனயிமலா அல்லது சாய்ந்தமருதிமலா 

மருதமுகனயிமலா அரச அலுவலகங்ககள நிர்மாணிக் 

கவில்கல. தமிைர், முஸ்லிம்கள் இகணந்து வாழ்கின்ற நகர 

மத்தியில்தான் அலுவலகங்ககள அவர்கள் நிறுவியிருக் 

கிறார்கள். மாவட்டத்தின் தகலகம அலுவலகங்கள் மற்றும் 
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பிரமதசங்களில்தான் நிறுவியிருக்கிறார்கள்; அதற்காகப் தபரும் 

பாடுபட்டிருக்கிறார்கள்; தமிழ், முஸ்லிம் ஒற்றுகமக்காகப் 

பாடுபட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் பதவி வகித்ததபாழுது தமிழ் 

இகளஞர்கள், முஸ்லிம் இகளஞர்கள் என்று பார்க்காமல் 

ஆயிரக்கணக்காமனாருக்கு மவகலவாய்ப் புக்ககள 

வைங்கியிருக்கிறார்கள். முன்னாள் அகமச்சர்களான அஷ்ரஃப் 

அவர்களும் ஏ.ஆர்.எம். மன்சூர் அவர்களும்கூட அவ்வாறுதான் 

நியமனங்ககள வைங்கியிருக்கின்றார். இகத யாரும் மறக்க 

முடியாது. அந்த வககயில்தான் அங்கு தமிழ் - முஸ்லிம் 

ஒற்றுகம இருந்து வந்தது. 

1989ஆம் ஆண்டு ஆயுத இயக்கங்கள் மகாமலாச்சிய 

வருடம் என்பது எல்மலாருக்கும் ததாியும். அன்று 55,000 

முஸ்லிம்களுக்கு 29 கிராம மசகவயாளர் பிாிவுகள் இருந்த 

அமதமநரம் 29,000 தமிழ் மக்களுக்கும் 29 கிராம மசகவயாளர் 

பிாிவுகள் உருவாக்கப்பட்டன. அந்தத் தமிழ்க் கிராம மசகவப் 

பிாிவுகளுக்குள் பலாத்காரமாக முஸ்லிம்களுகடய காணிகள், 

பஸார்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஏன், பிரமதசச் 

தசயலகம்கூட இப்தபாழுது தமிழ் கிராம மசவகர் பிாிவுக்குள் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறான பிரச்சிகனககளத் 

தான் தீர்க்க மவண்டுதமன்று நாங்கள் தசால்கின்மறாம். 

ஆகமவ, அங்கு கிராம மசவகர் பிாிவுககளத் தீர்மானிக்கக் 

கூடியதாக இரண்டு சமூகங்களுகடய சாட்சியங் ககளயும் 

தபறும்வககயில் ஓர் எல்கல நிர்ணய ஆகணக்குழுவிகன 

நிறுவ மவண்டும். அந்த ஆகணக்குழுவில் அரசியல்வாதிகள் 

இருக்கப்மபாவதில்கல, எல்லாச் சமூகங்ககளயும் மசர்ந்த அரச 

அதிகாாிகள்தான் இருக்கப் மபாகின்றார்கள். அதில் 

எங்களுகடய நியாயங்ககளக்கூறி, அந்தப் பிரச்சிகன 

களுக்குத் தீர்வு வருகின்றமபாது, நிச்சயமாகத் தமிழ் 

மக்களுக்தகன்று ஒரு நிலத்ததாடர்புள்ள அடிப்பகடயில் ஒரு 

பிரமதசச் தசயலகம் உருவாவகத நாங்கள் எதிர்க்கப் 

மபாவதில்கல. அதுமட்டுமல்லாமல், உள்ளூராட்சிச் சகபகயக் 

கூட வைங்குவகத நாங்கள் எதிர்க்கவில்கல. அகத 

வைங்குவதற்குத் தயாராக இருக்கின்மறாம்.  

1897ஆம் ஆண்டிலிருந்து கல்முகனயில் 4 உள்ளூராட்சிச் 

சகபகள் இருந்து வந்தன. அதாவது, கல்முகனப் பட்டின சகப, 

ககரவாகு மமற்குக் கிராம சகப, ககரவாகு வடக்குக் கிராம 

சகப, ககரவாகு ததற்குக் கிராம சகப என்று நான்கு 

உள்ளூராட்சிச் சகபகள் இருந்திருக்கின்றன. ஆனால், 

இப்தபாழுதுள்ள அடிப்பகடயில் தமிழ் மக்களுடன் கலந்து 

மபசிச் தசய்யமவண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் அந்த 

எல்கலககள அடிப்பகடயாக கவத்து, அந்தச் சகபககள 

உருவாக்கவில்கல. அவ்வாறு உருவாக்குகின்றமபாது, 

நிச்சயமாகத் தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளமாட்டார்கள் என்பது 

எங்களுக்குத் ததாியும். அந்த அநியாயத்கதச் தசய்யக்கூடாது 

என்றுதான் மகறந்த தபரும் தகலவர் அஷ்ரப் அவர்களும் 

விரும்பினார். 1994ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2000ஆம் ஆண்டுவகர 

பலம்வாய்ந்த அகமச்சராக அவர் விளங்கினார். அதுமட்டு 

மல்ல, முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களின் 

கடந்தகால ஆட்சியில்கூட, நாங்கள் பங்காளிகளாக 

இருந்மதாம். இது சம்பந்தமாகத் தமிழ் மக்களுடன் 

மபச்சுவார்த்கத நடத்தாமல் இந்த அநியாத்கதச் தசய்வதற்கு 

எங்களுக்குச் சந்தர்ப்பமிருந்தமபாதும், அகதப்பயன்படுத்த 

மவண்டுதமன்று எப்தபாழுதும் நாங்கள் நிகனக்கவில்கல. 

இன்றும் இது ததாடர்பில் மபசுகின்மறாம். ஆகமவ, நாங்கள் 

இந்த விடயத்கதப் மபசித் தீர்க்க மவண்டும். இது என்னுகடய 

தனிப்பட்ட பிரச்சிகனயல்ல. இன்று நாங்கள் ஒரு 

தீர்மானத்கத எடுக்கின்றதபாழுது, அங்கிருக்கின்ற தமிழ், 

முஸ்லிம் மக்கள் ஐக்கியமாகவும் சந்மதாசமாகவும் அந்தத் 

தீர்கவ ஏற்றுக்தகாள்ள மவண்டும். அவ்வாறான ஓர் தீர்வு 

கிகடக்கும்வகர நாங்கள் மபசமவண்டும்.   

இப்தபாழுதிருக்கின்ற சூழ்நிகலயில், எவ்வாறு தமிழ் 

மக்களுக்குப் பிரச்சிகனயிருக்கின்றமதா, அமதமபான்று 

சாய்ந்தமருது முஸ்லிம் மக்களுக்கும் குறித்த விடயம் 

சம்பந்தமாகப் பிரச்சிகனயிருக்கின்றது. அங்குள்ள முஸ்லிம் 

சமூகத்தினர் எனக்கு வாக்களித்தவர்கள். ஆனால், அதில் பல 

சிக்கல்கள் இருப்பதனால்தான் அதற்குக்கூட இன்னும் நாங்கள் 

தீர்வு காணாமலிருக்கின்மறாம். ஏதனன்றால், அதுதவாரு 

சிக்கலான பிரச்சிகன. எனமவ, இந்த நியாயங்ககள 

எல்மலாரும் ஏற்றுக்தகாள்ள மவண்டும். எதிர்காலத்தில் 

இதற்காக நாங்கள் ஒற்றுகமயாகப் மபசித் தீர்வு காண 

மவண்டும் என்பதுதான் என்னுகடய விருப்பமாகும்.  

தக ரவ தவிசாளர் அவர்கமள, இன்று எங்களுகடய 

தக ரவ அகமச்சர் அவர்களும் தக ரவ பிரதமர் அவர்களும் 

இது விடயமாகத் தமிழ், முஸ்லிம் தகலவர்களுடன் 

மபசிவருகின்றார்கள். நிச்சயமாக இந்தப் மபச்சுவார்த்கத மிகக் 

கவனமாக மமற்தகாள்ளப்பட்டு, சிவில் சமூகப் 

பிரதிநிதிகளுடனும் மபசி, எதிர்காலத்தில் நல்லததாரு தீர்வு 

வரமவண்டும். இதற்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கின்மறாம். 

எங்களுகடய தக ரவ அகமச்சர் அவர்கள் வடக்கு, கிைக்குப் 

பிரமதசம் சம்பந்தமாக இன்று கவனதமடுத்திருக்கின்றார். 

அவர் மிகத் திறகமயான ஓர் அகமச்சர். அந்தத் திறகம 

என்பது ஒரு நாட்கட நிர்வகிக்கக்கூடிய அளவிற்குள்ளது. 

அவகர ஒரு சுறுசுறுப்பான, திறகமயான அகமச்சராக 

நாங்கள் பார்க்கின்மறாம்.  குறிப்பாக, யுத்தத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிைக்குத் தமிழ், முஸ்லிம், சிங்களச் 

சமூகங்களின் பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்காக இன்று அவர் 

அந்த மக்களின் காலடிக்குச் தசன்று பல திட்டங்ககள 

நகடமுகறப்படுத்தி வருகின்றார். அதற்கு என்றும் நாங்கள் 

ஒத்துகைப்பு வைங்கத் தயாராக இருக்கின்மறாம் என்று கூறி, 

விகடதபறுகின்மறன்.  நன்றி.   
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීය ා ට, ැරු ආ ්   අදේ ැටශේ ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට 

වි දඩි පතට ටදනම්ව ශව්  ටර තිශබ වද. 
 

ගු ණන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට වි දඩි තත්ව තිබුණද. 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔේ, නශතට තටයි තිබුශණ්.  මු්  ශැොඩද්ව ට් ්රීවරු් ට 

නබද දී තිශබ  ශේනදව අඩු ටර්   සිශධ වුණද, ටදනම පිිගබ ව 

ප්ර ව ම්ව තිශබ  නිසාද. ඔබුවටදට වි දඩි පත්ව ශව්  ටර 

තිශබ වද. 

 
 

[අ.භ්ද.6.25] 
 

ගු ණන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, වි දඩි පතට ශටයට ටදනම්ව ශතෝ ටට 

නබද දීට පිිගබ ව ටට ඉතද සාුවටු ශව වද. ඇ් ශත් ට ටරුණු 
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ටදරණද ශටොශත්ව තිබුණ්  ටට ඉතද වන ැ්  ටදරණම්ව ටත්ව 

ිරීමටට බනදශපොශරෝ ුව ශව වද.  ටිම්   රදජප්වෂ ටනතිුවටදශේ 

ආණ්ඩුව ටදනශේ  දවනපියටම ආසා ශේ  දවනපියටම  ැරම, 

වේරුඳුව් ත  ැරම, ඇ් ැදන  ැරම ආදි  ැරවන පදරවල් යටට 

ත ද දීනද, සිමදෙ රදජය ආමත  නට තන ටට ශැ නල්නද ඉතද 

වන ැ්  ආටදරශම්  නට ටටුතුව සිශධ ටා බව ටට ිරම්   

ටනටනතියි.   ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  ටනතිුවටනි, තමු්  ද් ශසා ට 

ටතට ඇති,  ටට න්වසා්  ජදතිට ප්වෂශේ ට් ්රීවරමවේ තනයටමට 

නට ආසා ම දි ද ැ් තදට පසුව, 13 වතදව්ව  ඇවිල්නද 

තමු්  ද් ශසා ට  ිරේවද, "නට අඩුපදඩුවයි තිශබ් ශ් , 

 දවනපියටමට ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදනම්ව ත ද ශ ්  " 

ිරමනද. තමු්  ද් ශසා  මුල්ැල් තබ්   න්  ේ ිරේවද.  මු්  

මුල්ැල් තිබ්ශබ්්   නතන; තේබ වුණු ශටංශැඩිමවේ්   නතන. ඒ 

වදශේට අැටනතිවරමද ගිිමල්නද පසාසාව තද්වෂණ ටධයසාවථද මට, - 

 

ගු ්නත් නිශ්ා්දත වපවර්රා මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபமரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට ීමති ප්ර ව ම්ව ඉදිරිප්  ටර වද. 

 

ගු ණන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට නබද දී තිශබ  ටදනම අවසා්  

ශව වද. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු සා ්  නි ද් ත ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට අවසාවථදව ශ ්   

පුළුව් ටට්ව  නතන, ශටුවටදට ටදනම ටදි ශව වද. 

 

ගු ්නත් නිශ්ා්දත වපවර්රා මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபமரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට තිශබ් ශ්  ීමති ප්ර ව ම්ව. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශතො යි. ඉදිරිප්  ටර්  . 

 

ගු ්නත් නිශ්ා්දත වපවර්රා මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபமரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, අශප් තනට ට් ්රීවරමවේට ටථද ටාදට 

පසුව, චේපිට රණවට ඇටතිුවටද ටථද පව් ව වද. නුවටදට ටථද 

ශතොැම්ව ශ ්   ගිිම්  අපට අශප් ශේනදව  නති ශවනද 

තිශබ වද. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබුවට් නදශේ ටදනම අඩු ශව් ශ්   නතන. ඒට ආණ්ඩු 

ප්වෂශම්  අඩු ශව් ශ් . 

 
ගු ්නත් නිශ්ා්දත වපවර්රා මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபமரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ආ ්   අදේ ැටශේ ට් ්රීුවටදට ශව්  ටර තිබුණු වි දඩි 

තශත් , ශ ට්ව අඩු ටා නට වනරැදියි. 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීය ට ටලි්  විප්වෂශේ ැරු ට් ්රීුවට් නද වනඩිපුර ටදනම ැ්  

නිසාද තටයි ශේ ප්ර ව ම ඇති ශව් ශ් . අපි ශටොශත් ට ඒ  

පන් ශ්  ටදනම අඩු ටර් ශ්   නතන. 
 
ගු ණන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටශේ ටදනම. 
 
ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටද ටථද ටර්  . 
 
ගු ණන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද මුල්ැල් තබ්   න වද ිරමනද 

ආශේ්   නතන.  අපට  ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මනම්ව විතරයි අඩු. 

ඒට ත දැ්   බනරි වුණද. පසාසාව තද්වෂණ ටධයසාවථද ම්ව 

ත ්   ශටෝයට 50්ව සාල්ලි ශ  වද ිරමනද,  අැටනතිුවටද ගිිමල්නද 

නමට මුල්ැන තිබ්බද. ඒ මුල්ැන පනා ශව වද. අපට ආශම්  

 දවනපියටම ආසා ශේ  න්වසා්  ජදතිට ප්වෂශම්  ශශ පදන ම 

ටර්   ිරසිට වදතදවරණම්ව ඇ් ශ්   නතන,  ටතනුවර 

දිසාවත්රි්වටශේ තමු්  ද් ශසා නද ටරපු ඒ පදපතර වනඩ නිසාද.  

ඊා ට, ටට තව ටදරණම්ව ටත්ව ටර්   ටනටනතියි, ග්රදට 

නිනධදරි ටනතිුවට් නද සාේබ් ධව. අ  රදජය ශසා වටයි්  තතර-

පසාවශ ශ ්ව ග්රදට ශසා වට ශටොට්සදසාමට ඉ්  වද. තනබනයි, 

ඉතිතදසාශේ ඉ නද රජමට වැිරම  නිනධදරිමද තටයි ග්රදට 

නිනධදරිමද. ශේ රජශම්  අ  ග්රදට නිනධදරිමදට අ  ශරදි ඇ ශැ  

වනඩ ටර්   අවසාවථදව්ව ත ද දීනද  නතන, . පශශ ඉ නද පනම 24ට 

රදජටදරිශේ ශමශ   ශටශ ්ව ග්රදට නිනධදරිමද ිරම් ශ් . ශේ 

ා දී අපි නබපු අ්  නකීට්ව ැන  ටට ශේ අවසාවථදශේ සා ත්  

ටර්    ටනටනතියි. න්වතරද ග්රදට නිනධදරිශම්ව තට් ශේ 

සාශතෝ රිම ටසාද  බන පු  වශසා  ටදනද-බීනද සියට ශේනදවට පදරට 

ආවද ිරමනද නට ග්රදට නිනධදරිමදව ශපොලීසිමට ශැ දවද. 

ශව  දට ශපොලීසිම ග්රදට නිනධදරිමදශැ්  අතනද තටයි ඔහුශේ 

වසාශේ ශැ රටට ගිශේ. තනබනයි, න ද ශේ ග්රදට නිනධදරිමදව 

ශපොලීසිශම්  ඇවි්  අරශැ  ගිමද. අපි ටනදිත්  ශවනද ටථද 

ටරනද, මේතේ ඒ ප්ර ව ම විසාඳුවද. අපි ිරම් ශ්  ශේටයි. රජශේ 

ප්රධද ට නිනධදරිමද තනයටමට, පතාට ශශ්ර ක ම නිශමෝජ ම ටර  

නිනධදරිමද තනයටමට, රජමට වැිරම  නිනධදරිමද තනයටමට ග්රදට 

නිනධදරිමද මේ අයිතිවදසිටේ අශතෝසි ටරැ්  ශටශ ්ව. ඔහුට 

ශශ පදන ම ිරීමට තත ේ. ඒ නිසාද ශැෞරවම්ව ඇුවව ග්රදට 

නිනධදරිවරු් ට ඒ වනඩ ටටුතුව ිරීමශේ අයිතිවදසිටට නබද ශ   

තනයටමට ටද ඉල්නද සියට වද.  ැරු ඇටතිුවටනි, ටට පාද්  පදන  

ආමත මට ිමටපු  ප්රධදනිශමවේ තනයටමට් , පාද්  සාභ්දශේ ිමටපු 

ට් ්රීවරමවේ තනයටමට්  ිරම්   ටනටනතියි,  ටනතිවරණ ටල් 

 නමීය ශේ  විපදට ආණ්ඩු ටරපු ශේ ප්වෂ ශ ටට වි  තිශබ  බව.  

තමු්  ද් ශසා ට ටතට ඇති, 1972 ජ රජ ප ත ශැ නල්නද 

සිරිටදශවෝ බණ්ඩදර දමට ටනතිනිම අවුරුදු ශ ට්ව ආණ්ඩුව දි්ව 

ටර ැ් තද. ශටොට්ව  වුශණ්  1977දී ශ්රී නංටද නි තසාව ප්වෂමට 

ශතෝ දශැ  ම්   සිශධ වුණද. න ද නදේපු, ටා ශැඩි නවේක ්  

2741 2742 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ජ ටත විටසුට්ව පව් වද ශේ.ආර්. ජමවර්ධ  ටනතිුවටද ශටොට්ව  

ටර ැ් ශ්   1991 පාද්  පදන  ටනතිවරණශේ දී ඇ  ැ් තද. 

1994 දී ආණ්ඩුව්  අිමිව වුණද.  න්වසා්  ජදතිට ප්වෂමට අ  

ශටොට්ව  ශවනද තිශබ් ශ්   පාද්  පදන  ටනතිවරණම ටලි්  

තිබ්බද  ේ, අ  ශේ ත් ් වමට න්වසා්  ජදතිට ප්වෂම 

වනශට් ශ්   නතන. දි  100 ශැ  ම් ශ්   නුවව ආණ්ඩුව 

විසුරුවද තනර පදර්ලිශේ් ුව ටනතිවරණම තිබ්බද  ේ, න්වසා්  

ජදතිට ප්වෂමට ඔම ශතශණ් පද්  ශව් ශ්   නතන. පාද්  සාභ්ද 

ටනතිවරණම ටල්  ද්  , ටල්  ද්  ;  ටනතිවරණ ටල්  ද්  , 

ටල්  ද්   න්වසා්  ජදතිට ප්වෂම බි් තිමට ශත ් ුව ව වද 

ිවසා්ව, න්වසා්  ජදතිට ප්වෂමට නට ඡ්  ම්වව්  තනශ ් ශ්  

 නතන. ඡ්  ම ටල්  ට්  , ටල්  ට්   ඡ්   ප්රති තම අඩු 

ව වද ිරමද  න  ැ්  . ඉතිතදසාශේ නශතටයි සිශධ ශවනද 

තිශබ් ශ් . අ  ශේ රජම න්ව නශ්ව ට දට, න්ව න්ව ීමතිම 

ක්රිමද් ටට ටර වද.  මුහුණ බනනද ීමතිම ක්රිමද් ටට ටර්  යි 

නෑසාවති ශව් ශ් . 
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටද, - 
 

 

ගු ණන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට තව වි දඩි ශ ට්ව අව යයි.  මු් , 

ටට තව වි දඩිම්ව ශ ්  . ශටොට , අපට ශව්  ටර තිබුණු  

ටදනම ටදට තරි දීනද, -  
 
 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 නතන. ැරු ට් ්රීුවටද නම වනරදි ටථදව්ව. ඔබුවටද 

වි දඩිශම්  ටථදව  ව් ව්  .  
 

 

ගු ණන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, අවසාද  ව ශම්  ටට ශේ ටදරණම්  ිරව 

ුතුවයි. ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේ ඇති ශවච්ච සිශධිම්ව පිිගබ ව  

තමු්  ද් ශසා ශේ  සාභ්දපති් වශම්  පනවනති  ටිවටුශේ  වදර්තදව 

අනුව අපට  ඩු  ට්   නෑසාවති ශවනද තිශබ වද. තනබනයි 

ප්රභ්දටර් ව නිරුපද්රිත ටර්   ටථද ටා විජමටනදට, රදජය 

ඇටතිටට. ටද ඇුවළු අශප් ැරු ට් ්රීවරු් ට  ඩු  දනද, අපව 

 ිමශර්  ට්  යි ත ් ශ් . ිමශර්  නේශටෝ , අපි ටනශර  ුවරු 

පපවදසා ටර වද. විජමටනදට නට ීමතිම්ව, ටට නට ීමතිම්ව. 

මුහුණ බනනද ීමති ක්රිමද් ටට ටර  තන ්ව ශ ොශවයි, ශේට. 

සාවවදධී ව ටටුතුව ටර  ආමත ම්ව. පුළුව්   ේ ටරනද 

බන්  . විජමටනදට නට ීමතිම්ව. විජමටනදට රදජය ඇටතිටට්ව 

ශ  වද, අපව සිර ූලඩුශේ  ට්   ත  වද.  අපි ඒ ශශවල්වනට 

ූ  ද ේ  නතන ිරමිව්  ටද නිතඬ ව වද. තමු්  ද් ශසා ට සාවුවතියි.  
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශතොට සාවුවතියි. මීය ා ට ැරු ශේ.සී. අනවුවවන රදජය 

අටදතයුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 10යි. 

[අ.භ්ද.6.30] 

 
 

ගු වේ.සී. අලවතුවල මහසතා (අභය්දතර හසා ප්වවශශ් 

ක යුතු ්හස පළාත් ්භා හසා පළාත් පාලන රාජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல - உள்ளக, உள்நாட்ட 

லுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs, Provincial Councils and Local 
Government) 

සාවුවතියි, ැරු සාභ්දපතිුවටනි. අභ්ය් තර තද සාවවශශ  ටටුතුව 

සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදංශේ වනම ශීර්ෂම 

මටශ්  අ  පශශ සිටට අශප් විප්වෂශේ ට් ්රීුවට් නද් , ආණ්ඩු 

ප්වෂශේ ට් ්රීුවට් නද්  ැණ දව්වට ටථද ටාද. ඇතනේ 

ට් ්රීවරු් ශැ්  අපට පනසාසුේ නනබුණද. ඇුවේ 

ට් ්රීවරු් ශැ්  අපට ශ ොශමවේ්  ශචෝ  ද ඉදිරිප්  වුණද. 

ශටට වනම ශීර්ෂම පිිගබ ව ටථද ටරිව්  පනසාසුේ නබද දු්  

ට් ්රීුවට් නදට් , මේ මේ ශමෝජ ද සාත ශචෝ  ද ටා 

ට් ්රීුවට් නදට්  රදජය අටදතයවරමද තනයටමට ටශේ සාවුවතිම පු  

ටර වද. 

අශප් ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  අටදතයුවටද ශේ අටදතයදං ම 

මටශ්  ජ තදවට ශුභ්වදදී ආටදරශම්  පතසුටේ නබද ශ ්  ් , 

නිනධදරි් ට අව ය පතසුටේ නබද ශ ්  ්  වි දන වනඩ 

ශටොටසා්ව පසුගිම වසාර ුව තටදර ුවා ක්රිමද් ටට ටර තිශබ වද. 

සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ම මටශ්  අපි ඉටු ටර්   

බනදශපොශරෝ ුව ව  අරමුණු ිරිමපම්ව තිශබ වද. අ  නංටදව 

පුරදට ග්රදට නිනධදරි වසාේ 14,022්ව සාත ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ටදර්මදන  332්ව ටඟි්  ජ තදවශේ ප්ර ව , - 

 
ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! ටදනම පිිගබ ව ැනටදෙව්ව තිශබ වද. ඒ  

නිසාද සාභ්දශේ  ටටුතුව ටරශැ  මදට සා තද අතිශර්ට ටදනම්ව 

නබද ැනීමටට සාභ්දශේ අවසාරම නබද ැත ුතුවයි. ඒ සා තද  න්  

පදර්ලිශේ් ුවව න්වරැසාව ශව වද. 
 
ඊ   අනුකූලව පාර්ලිවම්්දතුව එ්වරැ ප් විය.  
அதன்படி பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 
 
 

ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සාභ්දශේ  ටටුතුව ටරශැ  මදට සා තද අතිශර්ටව වි දඩි 25්ව 

පටණ ැ්   අව යයි.  

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශමෝජය ටථද දමටුවටනි,  සාභ්දශේ  ටටුතුව ටරශැ  

මදට සා තද අතිශර්ට ටදනම්ව නබදැත ුතුවමනයි ටද ශමෝජ ද 

ටර වද. 

 
ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ සා තද සාභ්දව නට    

2743 2744 

[ැරු ආ ්   අදේ ැටශේ  ටතතද] 
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ගු ම්දත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 

ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සාභ්දව ටල් තනබීශේ ශමෝජ දව සා තද්  ටදනම අව ය ව වද. 

ඒ සා තද්  සාභ්දව නට    

 

ගු ම්දත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
කාරක ්භාවවිමදි තවදුර ත් ්ලකා බලන ලදී - [නිවයෝජය 

කථානායකතුමා මූලා්නාරූඪ විය] 
குழுவில் மமலும் ஆராயப்தபற்றது [மாண்புமிகு  பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 

Considered further in Committee. - [THE HON. DEPUTY 
SPEAKER in the Chair.] 

 
ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු රදජය ඇටතිුවටනි, ඔබුවටද ටථද ටර්  . 

 

ගු වේ.සී. අලවතුවල මහසතා 
(மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ග්රදට නිනධදරි සාත ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ටදර්මදනවලි්  ජ තදවට වි දන ශසා වදව්ව ඉටු ව වද. සාවවශශ  

ටටුතුව අටදතයදං ම මටශ්  ඇති ශරජිසාවට්රදර් ජ රදල් 

ශ පදර්තශේ් ුවව ැ් ත් , ශේ තනට නට්වට ජ තදවශේ 

අව යතද ඉටු ව  සාවථද . දීර්ඝ ටදනම්ව ශටට ආමත වන ඉඩ 

පතසුටේ තිබුශණ්  නතන. නට නිසාද සාටතර නිනධදරි් ට රදජටදරි 

ටටුතුව ටර්   සිදු වුශණ් පතසුටේ ිරසිව්ව  නුවවයි. 

ඉඩ පතසුටේ  නති ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන සා තද අදේ  

ශැොඩ නඟිලි නබද දීනද, ඒවද ඉඩ පතසුටේ සාිමත ටදර්මදන බවට 

ප්  ටර්   ශේ ව  විට අශප් අටදතයුවටදට් , අශප් 

අටදතයදං මට්  තනිරමදව නනබී තිශබ වද. ඒ වදශේට දිසාවත්රි්ව 

ශල්ටේ ටදර්මදන්  ඒවදශේ අව යතද අනුව, ඉඩපතසුව ඇතිව 

සාටසාව ටර තිශබ වද.  න්  ඒවදශම්  ජ තදවට වඩද්  ශතො  

ශසා වම්ව සානනශසා වද. ග්රදට නිනධදරි ශටොට්සදසාවන තිශබ  ඒ 

ටදර්මදන සා තද්  අපි ශේ වනඩසාටත  ක්රිමද් ටට ටර වද. ග්රදට 

නිනධදරිුවටද, නශතට  න්  ේ ඒ ැශේ ඉ්   අනිවේ්  නිනධදරි්  

තමුශව්   ජ තදවට සිශධ වුශණ් තන්  තන් වනදීයි. නවිට ඒ 

නිනධදරි්  අපතසුතදවට ප්  ශව වද වදශේට, ඔවු්  තමුීමටට 

නිවනරදි සාවථද ම්ව ශ ොතිබීට නිසාද ජ තදව්  ටර රවනට මුහුණ 

ශ  වද. ඒ  සා තද  අපි අ , "ශසා වද පිමසා" සාටසාව ටරිව්  ම වද. 

ශේ ව විට ශපොශාෝ  රුව දිසාවත්රි්වටශේ නට ටටුතුව අවසා්  

ටර තිශබ වද. නංටදව පුරද තිශබ  ග්රදට නිනධදරි ශටොට්සදසාවන 

ශටට ශසා වද පිමසා වනඩසාටත  ක්රිමද් ටට ටර්   අපි ඉදිරි 

ටදනශේදී බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ශේට ඉතදට වන ැ්  

ටදර්මදනම්ව. ඒ ටදර්මදනම ඉඩ පතසුව ඇතිව සාටසාව ටරනද, ශේ 

සිමදෙට ශශවල් නට සාවථද මටට ශැශ  වද විතර්ව ශ ොශවයි,  

 ව තද්වෂණම්  න්වට ඩිජිටල්ටරණම ුවිග්   ජ තදවශේ වනඩ 

ටටුතුව ැණ දව්ව ග්රදට ශසා වද ශටොට්සදසා ටට්ටටට විටධයැත 

ටරනද, ඒ පතසුටට රශට් ජ තදවට නබද ශ ්  ්  අපි ඉදිරි 

ටදනශේදී බනදශපොශරෝ ුව ශව වද.  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, අශප් අටදතයදං ම මටශ්  පවති  

පුශැනම්  ලිමද පදිංචි ිරීමශේ ශ පදර්තශේ් ුවව,  ආැට  තද 

විැට  ශ පදර්තශේ් ුවව ම දදිම ජ තදවට සාමීය පව වනඩ ටර , 

ජ තදවශේ අව යතද ඉටු ටර  ආමත යි. ශේ 

ශ පදර්තශේ් ුවවන ටදර්ම්වෂටතදව ඉතා  නංීමට සා තද පසුගිම 

ටදන සීටදව ුවා වනඩසාටත්  රදශිම්ව ක්රිමද් ටට ටර තිශබ වද. 

අ  පුශැනම්  ලිමද පදිංචි ිරීමශේ ශ පදර්තශේ් ුවශව්  

තනඳුනුේප්  නබද දීශේදී අදේ  තද්වෂණම පපශමෝගි ටර ශැ  

තිශබ වද. ඒ අනුව, අව ය තඳු ද ැනීමේ සා තද පුශැනම් ශේ 

photo නට ඇුවා්  ිරීමශේදී අනුැට ම ටා පරණ ක්රටම 

ශව සාව ටර,  න්  ඒ ටටුතුව ඉදිරිමට ශැ න්  තිශබ වද. ඒ සා තද 

අව ය ීමති ීමති ශේ ව  විට පදර්ලිශේ් ුවශේ සාේටත ටර 

තිශබ වද. පුශැනශම්ව තඳු දැනීමට සා තද, ඉතදට 

ආර්වෂදටදීමව ඔහුශේ ජීව  ් ත ඇුවා්  ටර, ඇඟිලි සානවේණු 

ඇුවා්  ටර  නිවනරදිභ්දවශම්  තිශබ  තනඳුනුේපත්ව ඉදිරි 

ටදනශේදී ටඩි ිව්  නිවේ්  ිරීමශේ අව යතදව තිශබ වද. ඒ 

සා තද අශප් අටදතයදං ශේ ටටුතුව ටඩි ේ ටර, ජ තදවශේ ඒ 

අව යතදව ඉටු ිරීමට සා තද අව ය වනඩ පිිගශවා්ව ක්රිමද් ටට 

ටර වද.  

ශේ ව  විට ශරජිසාවට්රදර් ජ රදල් ශ පදර්තශේ් ුවශේ ටටුතුව  

 ීමටරණම ටර තිශබ වද. ශනෝටශේ පිිගැ්  ප්රිවීර්  අනුව, 

 ව තද්වෂණම නටුව ටරනද භ්දෂද ුවශ ් ට සා ත්  ව  පරිදි 

පප්පන්   සාතතිටම නිවේ්  ිරීමශේ ටටුත් ත පසුගිම 16ව   ද 

ැරු අග්රදටදතය රනිල් වික්රටසිංත ටනතිුවටදශේ ප්රධද ් වශම්  අපි  

ආරේභ් ටාද. පාමුවනනි වතදවට තටයි අැටනතිවරශම්ව නවනනි 

ටටුත් තටට සාතභ්දගි වුශණ්. ඉඩේ ඔප්පු නබද දීශේ න්ව දි  

ශසා වදව්ව  අපි ආරේභ් ටර තිශබ වද. ශේ ටටුතුව තවදුරට්   

දිුතණු ටර්   අව යයි. අදේ  තද්වෂණම ශමො ද ැනිිව්  

ජ තදවට සාපම  ශටට ශසා වදව්  මීය ට වඩද ටදර්ම්වෂටව තද 

නිවනරැදිභ්දවශම්  ුතුවව ිරීමට අව යයි. ඒ සා තද අව ය ටටුතුව 

අපි ක්රිමද් ටට ටරශැ  ම වද.  

 ආැට  තද විැට  ශ පදර්තශේ් ුවව ැ් තදට,  2018 

වර්ෂශේදී අපි ැට්  බනප්ර  491,000්ව නිවේ්  ටර තිශබ වද.  

දිසාවත්රි්වට ව ශම් ,  න්  ේ පාද්  ව ශම්  ැට්  බනප්ර 

නිවේ්  ිරීමශේ න්ව දි  ශසා වදව්  අපි ආරේභ් ටර්   ඕ ෑ. ඉදිරි 

ටදනශේදී  ජ තදවට ශටම පතසු ශව්   ඕ ෑ. ශටොට  තනට 

ශටශ ්වට ශටොාඹට න්   අව ය ව් ශ්   නතන.  තනඳුනුේප්  

නබද දීශේ න්ව දි  ශසා වදව පාද්  ටට්ටිව්  තද දිසාවත්රි්ව ටට්ටිව්  

විටධයැත ටර්  ්  අපි බනදශපොශරෝ ුව ව වද. අපි ඒ තනට 

නටිර් ට බනදශපොශරෝ ුව ශව් ශ් , ජ තදවට පතසු විධිමට 

ශේ ශසා වදව්  නබද ැනීමශේ අවසාවථදව ප දටර දීටයි.  

ජ තදව ශවනුශව්  ඉතදට ශතොඳි්  ශේ ටටුතුව ටර්  , ශේ 

සිමදෙට ශ පදර්තශේ් ුවවන ඉ්   නිනධදරි් ට අශප් අටදතයුවටද 

ශතො  සාතශමෝැම්ව නබද ශ  වද.  රදජය අටදතයවරමද තනයටමට 

ටදශේ සාතශමෝැම්  ඒ සා තද  නබද ශ  වද.  පාද්  පදන  

ආමත  තරතද්  අපි වනඩටටුතුව ැණ දව්ව ක්රිමද් ටට 

ටර වද. විශ  ෂශම් ට ග්රදමීය ම පදනේ වයදපෘතිම, ග්රදමීය ම ටදර්ැ 

පශධතිම සාංවර්ධ ම ිරීමට වනනි වනඩසාටත්  රදශිම්ව නමට 

ඇුවා්  ශව වද.    

අශප් සාටතර පාද්  පදන  ආමත  ඉතදට අඩු ආ දමේ 

නබ වද. නවනනි පාද්  පදන  ආමත  සා තද සාතශමෝැම නබද 

ශ ්   අව යයි. ශේ ව  විට වේණු ප්රවදත මට අව ය රථ අපි 

ඒවදට නබද දී තිශබ වද. ඉදිරිශේදී තව්  රථ නබද ශ ්  ට 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ශේ ආමත  ඉදිරිමට ශේ්  ් , නට 

පාද්  පදන  ආමත වන ත් ් වම පසාසාව ටර්  ්  අව ය 

සාතශමෝැම සාත පපශ සාව ප්වෂ ශද මිර්  ශතොරව අපි 

නබදශ  වද.   
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පදර්ලිශේ් ුවව 

 අශප් ප්රදශශශීම ශල්ටේ ටදර්මදන, දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ ටදර්මදන 

තරතද  අ  ශේ රශට් ක්රිමද් ටට ශව  සාංවර්ධ  වයදපෘති  අශප්  

නිනධදරි් ශේ ශටශතමවිශට් , සාතශමෝැශම්  ක්රිමද් ටට 

ශව වද. විශ  ෂශම් , "ැේශපරිගම" ිරම් ශ් , නංටදශේ 

ක්රිමද් ටට ව  ප්රධද ට වනඩසාටත ්ව. ග්රදට නිනධදරි ශටොට්සදසා 

සාෑට නටටට වදශේ ශටට වනඩසා ටත   ක්රිමද් ටට ශව වද.  

"ැේශපරිගම" වනඩසාටතශ් දී, ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසාමටට 

රුපිමල් න්වෂ 3,000ට මු න්ව  නනශබ වද.  විශ  ෂශම්  දිසාවත්රි්ව 

ශල්ටේුවට් නද , ප්රදශශශීම ශල්ටේුවට් නද ශේ වනඩසාටතශ් දී 

වි දන ටදර්ම භ්දරම්ව ඉෂවට ටර වද. ඒ වද  ශේට අශප් ටදර්ිවට 

නිනධදරි්  ඒ සා තද වි දන සාතශමෝැම්ව නබදශ  වද.   ඒ 

නිනධදරි්   සිමදෙශ  දටට  ශේ අවසාවථද ශේදී ටශේ සාවුවතිම පු  

ටර වද. ැේ ශපරිගම  වනඩසාටතශ් දී පටණ්ව ශ ොශවයි, රජම 

ක්රිමද් ටට ටර  සාෑට වනඩසාටත ටදීට ශේ නිනධදරි්  තට් ශේ 

රදජටදරිශම්  ඔබ්බට ගිිම්  වනඩ ටටුතුව ටර වද. ඒ 

සිමදෙශ  දට අපි  ශේ අවසාවථදශේදී ටත්ව ටර වද. 

 ග්රදට නිනධදරි්  සා තද ව  ශසා වද වයවසාවථදව ැන ්  ටථද 

ටාද. අශප් ැරු අටදතයුවටද ඒට  න ටට්  සාටසාව ටර ටනබි ට් 

අනුටනතිම සා තද ඉදිරිප්  ටර තිශබ වද. ඒ ප්ර ව ්  ඉතදට 

ටඩි ිව්  විසා ්   අපි බනදශපොශරෝ ුව ශව වද. ශේ වනඩ 

ටටුතුවවනදී අප ට  නබද ශ   සාතශමෝැම ශවනුශව් , අශප් 

අටදතයදං ශේ ශල්ටේුවටදට් , රදජය අටදතයවරමදශේ 

ශල්ටේුවටද සාත  ශල්ටේුවිවමට් , අශ වේ්  ශ පදර්තශේ් ුවවන 

සිමදෙට ප්රධදීම් ට්  අශප් සාවුවතිම පු  ටර වද. විශ  ෂශම් ට 

අශප්  අටදතය ැරු  වජිර අශබ්වර්ධ  ටනතිුවටද, ැරු අග්රදටදතය 

රනිල් වික්රටසිංත ටනතිුවටදශේ ඒ  න්වට තද පපශ සාව ටත  ඒ 

ටටුතුව ඉතදට ශතොඳි්  ටර ශැ  ම වද. රදජය අටදතයවරමද 

තනයටමට ඒ සා තද ටශේ්  සාේපූර්ණ සාතශමෝැම නබද ශ  වද. ශේ  

වනඩසාටත්  සා තද  සාතශමෝැම  ්වව  සිමදෙශ  දටට සාවුවති 

ටරිව් , ටශේ වච  සාවවල්පම අවසා්  ටර වද. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීය ා ට, ැරු සා ්  නි ද් ත ශපශර්රද ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට 

වි දඩි 5ට ටදනම්ව තිශබ වද. 

 

ගු ්නත් නිශ්ා්දත වපවර්රා මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபமரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට වි දඩි 7්ව තිබුණද.  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබුවටද ටථද ටර්  . ටට ඒ අවසාවථදව ශ ්  ේ. 
 
 

[අ.භ්ද.6.41] 
 

ගු ්නත් නිශ්ා්දත වපවර්රා මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபமரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

සාවුවතියි, ැරු සාභ්දපතිුවටනි. ටට අ   ප්රධද  ව ශම්  ටථද 

ටර්   බනදශපොශරෝ ුව ව් ශ් , පු් තනට දිසාවත්රි්වටශේ; අශප් 

ප රශශ ශේ සිශධ ශව  අරුව්වටදදෙ වේණු වයදපෘතිම පිිගබ වයි. 

පු් තනට දිසාවත්රි්වටශේ ජ තදව ශවනුශව්  ටථද ටරශදී,  අ  ශේ 

රට ටර  ආණ්ඩුව,  මීය ට ශපර රට ටා ආණ්ඩු සාත  අ දැතශේ 

ර ට භ්දර ැ්   ඉ්   ආණ්ඩු ිරම   සිමල්නටට ටට ිරම්  ට  

ඕ ෑ,  පු් තනේ දිසාවත්රි්වටම ිරම් ශ්  ශේ රශට් වේණු ශැොඩ 

ශ ොශේම ිරම  ටදරණම. ඒ ටදරණම සිමදෙශ  දට ටතට තබද 

ැත ුතුවයි.   පු් තනට දිසාවත්රි්වටශේ ඉතිතදසාම ැ් තදට, මුලි් ට 

පු් තනටට සිශට් ති ටර්ටද් ත දනදව න වද. සිශට් ති සුා  ශේ 

ගිිම්  පන් ත පාදත්වට මටශව වද. ඊට පසාවශසා   මුළු රටට නපද 

ිරයූ " ඇශටරිට්  තඬ " ඉරණවින ප්රශශ මට න වද. ඊට පසාවශසා   

මුළු රටට නපද ිරයූ මටඩ ටර්ටද් ත දනද සාත අශ වේ්  ආමත  

ටද ේශප් සාත ටල්අඩිම ප්රශශ ශේ  තනශ  වද. රට පුරද තනශ ශදී 

විශරෝධතද න  ඇසාවබනසාවශටෝසාව ටර්ටද් ත දනද ඊා ට අශප් 

දිසාවත්රි්වටමට  න වද. ශේ විධිමට අ  ටර්ටද් ත දනද වි දන 

ප්රටදණම්ව  තිශබ වද.  රටට නපද ිරමශදී, ශ ොශරොච්ශචෝශල්  

තදප බනදැදරම්  අශප් දිසාවත්රි්වටට ශැ නල්නද අටවනද  අ  අශප් 

ප්රශශ ශේ ජ තදව වි දන ශනසා දු්ව විඳි වද. ශේ 

ශ ොශරොච්ශචෝශල් තදප බනදැදරම ත   ටදනශේ ිරේශේ, අශප් 

දිසාවත්රි්වටශේ ජ තදවට විදුලිම බිශන්  සිමම ට පණතයි ශැව්   

ශව් ශ්  ිරමදයි. ඒ වදශේට ආැිවට සාවථද වනට ශ ොිවනශේ 

විදුලිම ශ  වදම ිරේවද; ප් සාල්, පල්ලි, ශටෝවිල්වනට 

ශ ොිවනශේ විදුලිම ශ  වදම ිරේවද. නශතට ිරමනද තටයි ශටම 

පට්  ැ් ශ් .  මු්  ඒවද සිශධ වුශණ්  නතන. අරුව්වටදදෙ 

වයදපෘතිම ඉසාවශසාල්නදට පට්  ැ්  ටදනශේ ජ ශු ය ප්රශශ මට;  

ජ තදව ශවශසා  ප්රශශ ශේ සිට ිරශනෝමීය ටර් 7්ව ඈති්  තටයි 

ශටම ආරේභ් ටර්   ටටුතුව  ටර  තිබුශණ්. 

 මු් , පරිසාර සාංවිධද   ඩුව්ව  ටනද, ඒ ව ජීීම ටනදපමට; 

ව  සාංර්වෂණ ප්රශශ මට buffer zone නට්ව ම්   ඕ ෑ ිරමද. 

ශේ වයදපෘතිම ශසා ර්වවේලිම ධීවර ැේටද ම අයිශ්  අ  ආරේභ් 

ටර තිශබ වද. පරිසාරශේදී්  ටනදිත්  ශවනද සාුව් ව ආර්වෂද 

ටර්   පසාදවි ගිමද. අර ධීවර ැේටද ශේ අිමංසාට ිවනිසු් ට ශේ 

වයදපෘතිම තිශබ  සාවථද මට මීය ටර 50්ව, 60්ව පටණ දුර්ව 

තිශබ් ශ් . ඒ ිවනිසු් ට වේණු ැ යි. ඒ ිවනිසාවසු සියට  තන් වනට 

ජරදව ැතශැ  ම වද.  මු් , සා් ුව ශවනුශව්  ටථද ටර  

පරිසාර සාංවිධද  ශේ රශට් ිවනිසාවසු ශවනුශව්  ටථද ටර් ශ්  

 නතන ිරම  ටදරණම ටත්ව ටර්   ඕ ෑ. 

ශේ සාේබ් ධව ටථද ටරපු අශප් ආැිවට  දමටශමෝ, 

ටශතෝලිට පිමුවට් නද, ඒ වදශේට මුසාවලිේ පූජටුවට් නද පසුගිම 

ටදනශේ පසාදවි  ටනද, ඇ  බන නද, "ශේ ශවනුශව්  ටථද 

ටර්   නපද." ිරම ාද ටට වතනද තිශබ වද, ඒ ප්රශශ ශේ  

ට් ්රීවරමද. නුවටද පපදධිධදරි ට් ්රීවරශම්ව. ඒ ට් ්රීවරමද 

ජ තදව ශැ  ගිිම්  ශපොලීසිම ඇුවශා  තිමදශැ  ඉ නද, 

රිටද් ඩ් ටර, ටට වසාවසානද තිශබ වද. ශේ සාේබ් ධව ටථද 

ටර්   ගිමදට අශප් ඇටතිුවටදශේ සාශශ  ශබොශතොට වනඩියි, තඬ 

වනඩියි, ජ තදවට ඇහුේ ට්  ශ ් ශ්   නතන. ශටො වද ශතෝ 

නට්ව වුණු ැට්  ිරම් ශ් , "අපි ශපොලීසිම  ටනද ශතෝ, තමු දව 

 ටනද ශතෝ, බනත් ටදරශම්  ශතෝ ශේ ශශ ටර වද"ම ිරමදයි. 

ඔබුවටද ටථද ටර  ශවනදශේ ටට අතශැ  ිමයටමද. අශප් 

ට් ්රීවරශම්ව ටථද ටා තනට ශවනදවටට  වි දඩි ුව ්ව, තතර්ව 

ඒ ශවනදශව්  අරශැ  ඔබුවටද ටථද ටාද. ඒ නිසාද තටයි අ  

පදර්ලිශේ් ුවශේ වනඩ තවට්  අවසා්  ටරැ්   බනරි ශවනද 

තිශබ් ශ් .  

ඔබුවටදශේ ටථදවටදී ඇහුවද, "ශ්වීමශේ සාල්ලිවනට ශටොට  

වුශණ් " ිරමද. ටට ඒට අතශැ  ිමයටමද. ශ්වීමශේ සාල්ලිවනට 

වුණු ශශ ටට ිරම්  ේ. ශ්වීමශේ සාල්ලිවලි්  නට ශටොටසාිර්  

ශ්වීමශේ ටසාවසි ද ව  ුවිවන්  ිරමද ටනුසාවසාශම්ව Blue Ocean 

ිරමද සාටදැට්ව ත නද, ශේ Blue Ocean සාටදැශේ සාල්ලිවලි්  අ  

ඔබුවටදශේ අටදතයදං ම්  සාට  වයදපෘති 24ටට ගිවිසුේ අ් සා්  

ටර  තිශබ වද. අ  ව  විට නයි්  වයදපෘති 18්ව ආරේභ් ටර 

තිශබ වද. ටතට තිමදැ්  . ශේ ටදරණශේදී ඉතද වන ැ්  
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ශ ම්ව තිශබ වද. ඒ තටයි, ශ්වීමශේ ටසාවසි ද ව  නසාව. ුවිවන්  

ිරම  ටදරණම. ඒට ටතට තිමදැ්  . 

ඊා ට, ශේ සාටදැශේ වනඩ ටා ජැ්   ්    මුණසිංත 

ිරම  ැෘත නිර්ටදණ ශිල්පිමද  -architect - ඒ ආමත ශේ 

ශැොඩ නඟිලි වි දන ප්රටදණම්ව නිර්ටදණම ටර තිශබ වද. ඔහු 

තටයි නිර්ටදණ ශිල්පිමද. තට්ටු 15, 20 ත ්   අනුටතිම තිශබ  

සාටතර තන් වන, තට්ටු 25, 30 ශැොඩ නඟිලි සාෑදීටට ශටොහු ශේවද 

ඇ්  ද. අවසාද ශේ ජැ්   ්    මුණසිංත ිරම  ඒ ටනුසාවසාමද 

ශැ නල්නද UDA නශ්ව ැරු සාභ්දපතිවරමද බවට ප්  ටර 

තිශබ වද. UDAනශ්ව සාභ්දපතිවරමද තනයටමට ඉ් ශ් , ශ්වීම 

ිරම  ශටොයටමදශේ ටසාවසි දශේ සාටදැශේ වනඩ ටරපු ශේ 

architect. ඒ නිසාද සුදු ඇඳුේ ඇ ශැ  අශ ්ව ආැිවට 

 දමටයි් ට පතර ශ ිව් , සාශශ   ටදශැ , රශට්  දමටශමෝ 

ශව්   සිිම   ිර්   ඉසාවසාරනද තමු්  ටල්ප ද ටර්   ඕ ෑ, 

තමු්  ඉ් ශ්  ීමදුරු ූලඩුව්ව ඇුවශා  ිරමද. ශේ ීමදුරු ූලඩුව 

ඇුවශා  ඉ නද ඇඳුේ ැනශනේශවෝ  ශතළුව මුළු රටටට 

ශපශ  වද ිරමද ිමත්  . ශ්වීමශේ ටසාවසි ද්  සාට  ැනුශ නු 

ටර  ැට් , ශටොයට් ශැ්  පඩි ැ්   අම සාට  ැනුශ නු ටර  

ැට් , අශප් ප්රශශ වන අිමංසාට ිවනිසු් ට "පදට්"  ට වද. 

තමු්  ද් ශසා  ගිිමල්නද ිරමද තිබුණද, "බනත් ටදරශම්  තරි 

ශේට ටර වද. ශපොලීසිම, තමු දව  ටද ශතෝ ශේට ටර වද." 

ිරමද. "රයිට්, ටර්  . පුළුව්   ේ න්  ." ිරමද අපි ආරදධ ද 

ටර වද. අශප් දිසාවත්රි්වටමට ඇවිල්නද බනත් ටදරශම්  

තමු්  ද් ශසා  "පදට්"  ට්   ආශවෝ , ශල් ැංැදව්ව ැනනද 

තටයි ඉවර ව් ශ්  ිරම  ටදරණම ටතට තිමදැ්   ඕ ෑ. අශප් 

අිමංසාට ිවනිසාවසු ශවනුශව්  අපි්  ටථද ටර වද. අපි 

ිවනිසාවසු් ශේ ඡ්  ම අරශැ  පදර්ලිශේ් ුවවට පි්   පඩි ැ්   

ඇවිල්නද  නතන. පදර්ලිශේ් ුවවට ඇවිල්නද, ශ   ශ්ව්ව ටෑල්න 

ටදනද, බ්  නට ටදනද ම්   අපි ඇවිල්නද  නතන. අශප් 

ිවනිසාවසු් ශේ අයිතිවදසිටේ ශවනුශව්  අපි ටථද ටර වද.  

මුළු රශට්ට වේණු ශැ නල්නද පු් තනටට  ට ුවරු, ඒවද ශ සා 

බනදශැ  ඉ්   අපි බූරුශවෝ ිරමද ිමුවවද  ිරමද 

තමු්  ද් ශසා ශැ්  ටට අත වද. ඒ නිසාද වේණු  ට වද  ේ 

පාදශත්  පාදතට වයදපෘති ත ්  , ඒ ඒ ප්රශශ වන වයදපෘති 

ත ්  . නශතට ටර්   පුළුව් ටට තිබුණද.  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබුවටදට තව වි දඩිමයි තිශබ් ශ් . 

 

ගු ්නත් නිශ්ා්දත වපවර්රා මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபமரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ශතො යි. වමඹ පාදශ්  විදුලිබන ඇටතිවරමදව සියට ටදනශේ 

ජර්ට්  සාටදැටිර්  ටට න ද වයදපෘතිම්ව ශැ දවද. න් ්ව ර්ට් 

වලි්  ආවද ප්රදීප් ජමවර්ධ  ිරමද ටත් ටශම්ව. නුවටද ශේ.ආර්. 

ජමවර්ධ  ටත් ටමදශේ මුණුබුශර්ව. න ද ජර්ට්  සාටදැට 

ශැ නල්නද අපි්  සාට  සාදටච්ඡද ටාද, වේණු ටසාා පුච්චනද, ඒ 

පුච්ච  ඒවදයි්  විදුලිම නිෂවපද  ම ටර්   පුළුව් . ඒ සා තද අපි 

ශසාොමද බනමු ිරමද. වමඹ පාදශ් ට ටදසාම්ව න්වටදසු ශව  

වේණුවලි්  පනම ිරිමපම්ව තටයි ඒ ම් ්රම ක්රිමද ටර්   පුළුව් . 

ඒ නිසාද අපි ශටොාඹ වේණු ශැශ ්   ිරමද න ද අශප් නිනධදරි්  

ලිපිමවේ්  සාට  ඔබුවටදව තේබ ශව්   නේවද. තනබනයි, ඒ ජර්ට්  

සාටදැට අපි්  සාට  ටථද ටර ිරමද ගිශේ, "ඒ ඇටතිුවටද්  සාට  

ශේ වනශඩ් ටර්   පුළුව් ටට්ව  නතන. ඔබුවටද ටව ද ශතෝ 

ටධයට රජශේ ඇටතිවරශම්ව වුශණෝ , ඔබුවටද්  සාට  ටථද ටර 

ටරමු. ඒ වනශඩ් යටට්ව විම ේ වනඩි වනඩ්ව." ිරමද. ශේ වේණු 

ප්ර ව මට න ද්  විසාඳුට්ව තිබුණද. න ද ටට වමඹ පාදශ්  විදුලිබන 

ඇටතිවරමද ව ශම්  සියට ටදනශේ්  ඔබුවටද ශේ ප්ර ව මට 

විසාඳුට්ව දු් ශ්   නතන ිරමද ශචෝ  ද ටරිව්  ටට නිතඬ ව වද. 

ශබොශතොට සාවුවතියි. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ටද ර් ටසාවතද්  ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි තතරට 

ටදනම්ව තිශබ වද.  

 
[பி.ப. 6.48] 

 

ගු ව්ව. කාා ර් ම ප්තා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம்.  

தக ரவ தவிசாளர் அவர்கமள, உள்ளக, 

உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சின் நிதி ஒதுக்கீடுகள்மீதான குழுநிகல விவாதத்தில் 

கலந்துதகாள்ளச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு நன்றி கூறுகிமறன். 

மிகவும் பிரதானமான நிர்வாக அலகுககள நிர்வகிக்கும் இந்த 

அகமச்சின் நிதிதயாதுக்கீடு சம்பந்தமாகப் பல 

முன்தமாைிவுககள முன்கவக்க விரும்புகின்மறன். தக ரவ 

அகமச்சர் வஜிர அமபவர்தன அவர்களால் கடந்த காலங்களில் 

"ஜனாதிபதி நடமாடும் மசகவ" என்ற நிகழ்ச்சிக்கு ஊடாக 

உண்கமயிமல எமது பகுதிகளுக்குப் பாாிய மசகவகள் 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்கு நான் நன்றி தசலுத்த 

மவண்டும்.  

கடந்த உள்ளூராட்சித் மதர்தல் நடத்தப்பட்ட முகறகமயில் 

சாதகமான விடயங்கள் காணப்பட்டாலும், பாதகமான 

விடயங்கமள அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. 

பாராளுமன்றத்தில் புதிதாக பிரமவசித்த நானும் அரசியல் 

நிபுணத்துவம்வாய்ந்த அரசியல் தகலவர்களுடன் இகணந்து 

இதகன ஆதாித்மதன். இந்தக் கசப்பான உண்கமகயயும் 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறித்தான் ஆகமவண்டும். உறுப்பினர்கள் 

பணத்திற்கு விகலமபானகம, மக்கள் அளித்த ஆகணக்குத் 

துமராகம் இகைத்தகம, ஸ்திரமான நிர்வாகச் தசயற் 

பாடுககள மமற்தகாள்வதில் காணப்படும் பாாிய இழுபறி 

நிகலகமகள் என்பன இம்முகறகமயிலுள்ள பாதகமான 

அம்சங்கள் என நான் கருதுகின்மறன். அந்த மநரத்தில், 

திகரப்படங்களில் வருவதுமபால் ஓர் அகமச்சர் எமது 

உறுப்பினகரக் கடத்திக் தகாண்டுமபானார்; அதன்பிறகு 

அவர் கட்சி மாறிவிட்டார். தங்களுகடய majority ஐக் 

காட்டுவதற்காக அகமச்சர்கள் சிலர் சந்தர்ப்பத்கதப் 

பயன்படுத்தி அவ்வாறான நிகலகமககளயும் ஏற்படுத்தி 

னார்கள். இவ்வாறான தசயற்பாடுகள் இடம்தபறுவதற்கும் 

இந்த முகறயிலுள்ள குகறபாடுகமளதான் காரணதமன்பகத 

நான் இங்கு ததாிவிக்க விரும்புகின்மறன். இன்னும் பல 

பாதகமான அம்சங்கள் இருக்கின்றன. அமதமபால சில 

சாதகமான விடயங்களும் உள்ளன. ததாகுதிக்குப் தபாறுப்புக் 

கூறும் உறுப்புாிகம, மதர்தல் தசலவினம் மட்டுப்படுத்தப் 

பட்டகம மபான்றகவ அதன் சாதகமான அம்சம் என்றும் 

கூறலாம்.  

தக ரவ தவிசாளர் அவர்கமள, குகறந்த வருமானம் 

தபறுகின்ற உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் பணிககள உாிய 

முகறயில் தசயற்படுத்தக் கடந்த காலங்களில் நிதிதயாதுக் 

கீடுகள் இடம்தபறவில்கல. வளப் பற்றாக்குகறயினால் 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

அந்தப் பிரமதச சகபகள் மக்களுக்கு ஆற்றமவண்டிய 

அத்தியாவசிய மசகவககளக்கூடச் தசயற்படுத்த முடியாமல் 

இருக்கின்றன. குறிப்பாகக் கூறுவததன்றால், எமது பகுதிகளில் 

யாகனகளின் தாக்கம் கடுகமயான பிரச்சிகனயாக 

இருக்கின்றது. அதற்குக் கிராம மட்டங்களில் வீதி மின் 

விளக்குககளப் தபாருத்துமாறு நான் கடந்த பல 

வருடங்களாகக் மகட்டுக்தகாண்டதற்ககமய அதற்குாிய 

மதிப்பீடுககளச் தசய்து அனுப்புமாறு கூறப்பட்டது. ஆகமவ, 

அங்கு அந்த வீதி மின்விளக்குககளப் தபாருத்துகின்ற 

தசயற்பாட்கட இந்த வருடத்திலாவது நிகறமவற்றித்தர 

மவண்டும். அத்துடன் அங்குள்ள ஒவ்தவாரு கிராமத்துக்கும் 

மின் விளக்குகள் தபாருத்துவதற்குச் உள்ளூராட்சிச் 

சகபகளுக்கூடாக நடவடிக்கக எடுக்கப்பட மவண்டும்.   

தாங்கள் வட மாகாணத்திற்கு அடிக்கடி விஜயஞ்தசய்து 

அந்த மக்களுகடய மதகவககள நன்கு அறிந்து கவத்திருக் 

கின்றீர்கள். அங்கு முக்கியமாகப் பிரமதசச் தசயலகங்களின் 

அடிப்பகடயில் பிரமதசச் சகபகள் உருவாக்கப்பட 

மவண்டியுள்ளன. அந்த வககயில், முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் 

தவலி ஓயாவிற்கும் ஒட்டுசுட்டானுக்கும் அமதமபால் மன்னார் 

மாவட்டத்தில் மடுப் பிரமதசத்துக்கும் தனிப் பிரமதசச் 

சகபககள உடனடியாக நீங்கள் உருவாக்கித்ததர மவண்டும்.   
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please conclude now.  

 

ගු ව්ව. කාා ර් ම ප්තා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
இன்னும் ஒரு நிமிடம் தாருங்கள்! 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
No, I am sorry. There is no time.  

 
ගු ව්ව. කාා ර් ම ප්තා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
அங்கிருக்கும் சனத்ததாகககயப் பார்க்காமல், நிலப் 

பரப்கபப் பார்த்து, அங்குள்ள மக்களுகடய வாழ்க்ககத் 

தரத்கத உயர்த்துவதற்காக இவ்வாறான புதிய பிரமதசச் 

சகபககள உருவாக்க மவண்டுதமன்று மகட்டுக்தகாண்டு, 

இந்த மநரத்கத  ஒதுக்கியகமக்கு நன்றி ததாிவித்து, நிகறவு 

தசய்கின்மறன். நன்றி.  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Thank you. ඊා ට ැරු ඩී.ීම. චද ට ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට 

වි දඩි 7ට ටදනම්ව තිශබ වද. 

 

[අ.භ්ද.6.53] 
 

ගු ඩී. ීම. චානක මහසතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

සාවුවතියි, ැරු සාභ්දපතිුවටනි. විශ  ෂශම් ට ශේ ආණ්ඩුව 

බනමට ප් වූ  වශසා  සිටට ආර්ක ට සානනසුේ, ආටර්ෂණීම වනඩ 

පිිගශවාවල් දිගි් -දිැටට ශැ දවද. ඒශට්  ටද  නටපු 

ආටර්ෂණීමට, ඒ ුවිග්  රට තනශ යි ිරමනද අපි ිමතපු, අපි  නටපු 

ශතො ට report නට්ව තටයි ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  

අටදතයදං ශේ වදර්තදව. තනබනයි Western Region Megapolis 

Master Plan Project නට ශටොපටණ දුරට ක්රිමද් ටට වුණද  

ිරමනද අ  වි දන සානටම්ව තිශබ වද. සාෑට අං මට දිුතණුව  

ආටදරම ශේ වදර්තදශේ පනතනදිලිව ප්රටද  ටරනද තිශබ වද. 

තනබනයි ශේ වදර්තදශේ සා ත්  ටර තිශබ  ඒවදයි්  සිමමට   ට 

නට්වව්  ක්රිමද් ටට වුණද  ිරමනද අපට වි දන ප්ර ව ම්ව 

තිශබ වද. විදුලිම ජ  ම ටර  තනයට,  Transportation ඇුවළු 

තනට අං ම්වට දිුතණුව  ආටදරම ශේ වදර්තදශේ ශප් වද 

තිශබ වද. තනබනයි ශේවදයි්    ට නට්වව්  ක්රිමද් ටට ටර්   

ශේ ආණ්ඩුව් , ඒ වදශේට අටදතයවරමද්  අශපොශතොසා් ශවනද 

තිශබ වද.  

ඒ විතර්ව ශ ොශවයි. ආර්ක ට  ර් ට වර්ෂශම් , වර්ෂම 

වනඩිව  ආටදරම පනතනදිලිව ශප් වද තිශබ වද. ප දතරණම්ව 

ව ශම් , ශඩොනර් 3,800්ව ව ශම්  තිශබ  ඒට පුශැන ආ දමට 

2020 ව ශටොට ශඩොනර් 12,000  ්වවද වනඩිව  ආටදරම්  ශටිම 

ශප් වද තිශබ වද; සිමමට 7.2්ව ව ශම්  තිබුණු ආර්ක ට 

සාංවර්ධ  ශේැම සිමමට 8  ්වවද වනඩිව  ආටදරම්   ශප් වද 

තිශබ වද. නට පන් තිර් , සිමමට 8්ව ිරමද ශප් ව ශටොට, 

අනි්ව පන් ශත් , අවුරුදු 17ටට පසාවශසා  අඩුට ආර්ක ට සාංවර්ධ  

ශේැම සිමමට 3්ව ව ශම්  වදර්තද ශව් ශ් ්  ශේ වර්ෂශේටයි.  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, විශ  ෂශම් ට ටතද ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම ඇති ටශා  ශටොාඹ තිශබ  ප්ර ව  යටට 

විසා ්  යි. මීය ට ටදසා තමටට පටණ ටලි්  වදත  ිවන වනඩි 

ශව්   ශත ුවව ශටොට්ව  ිරමනද ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේදී ඇහුවද. 

වදත  ිවන වනඩි ශව්   ශත ුවව ව ශම්  ිරේශේ, ශටොාඹ traffic 

වනඩි ීමට ිරමනදයි. ශටොාඹ traffic වනඩිව  නටට විසාඳුට වදත  

ිවන වනඩි ිරීමට  ේ, ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  

අටදතයදං ම ිරමද අටදතයදං ම්ව ශටොටට ? ශේ සා තද public 

transport  දිුතණු ටර්   ඕ ෑ. ශේ වදර්ෂිට වදර්තදශේ LRT 

systems ැන  තිශබ වද; BRT systems ැන  තිශබ වද;  light 

railways ඇුවළු සිමදෙට ශශවල් ැන  තිශබ වද. තනබනයි ශේවද 

ක්රිමද් ටට ව  විධිම්ව අපට ශපශ ් ශ්   නතන. ඕ ෑ ශට වේට 

සානනසුේ ත ්   පුළුව් . අශප් අටදතයුවටද් , 1994 දී highway 

නටට මුල්ැල් තනබුවදම ිරේවද; railwaysවනට මුල්ැල් තනබූ තනයට 

ිරේවද; වරදම ැන  ිරේවද; ගුව්  ශතොටුශපොා ැන  ිරේවද. ශේවද 

ිරම්   පුළුව් , සානනසුේ pass ටර ැ්   පුළුව් . තනබනයි ඒ 

සා තද මු ල් ශසාොම  නට, ක්රිමද් ටට ටර  නට තටයි අටදරුට 

ශශ ඇටතිුවටනි. ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටදශේ අටදතයදං ශම්  

නිවේ්  ටර තිශබ  වදර්තදව ආටර්ෂණීමයි; ඉතදට්  වන ැ් . 

තනබනයි ශේවද ක්රිමද් ටට ටර්   ඔබුවටදට අැටනතිුවටදශැ්  

මු ල් ඉල්නද ැ්   බනරිශවනද තිශබ වද. ඔබුවටදට අව ය විශශ  

ආශමෝජ  ශැශ ්   බනරිශවනද තිශබ වද. නශතට  ේ, ශේ 

වයදපෘතිවලි්  ශටශර  වනඩ්ව  ේ අපට ශපශ ් ශ්   නතන.  

ඒ විතර්ව ශ ොශවයි, ැරු අටදතයුවටනි. ශේ ටදරණම 

 ශටශරිම්  ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටර්   ටනටනතියි. අ  

UDA නශ්ව වි දන ව ශම්  ශතොරටේ, වංචද සිදුශව වද. නයි්  

නට්ව පටණ්ව ටද ිරම්  ේ. NEM Property Developers ිරම  

සාටදැට ඉල්ලීට්ව ටර වද, ඒ ශැොල්න් ශේ address නට, අංට 

19, Havelock Road, Colombo 5. ශේ ඉඩශේ lot "X"  නශ්ව 

building නට්ව ත ්   අවසාර. ශේ ඉඩශේ ප්රටදණම රූඩ් 3යි, 

පර්චසාව 29යි. ශේ ඉඩශේ තට්ටු -floors- 50ට, apartments 50ට, ඒ 

වදශේට parking  9්ව සාිමතව building නට්ව ත ්   2017 

වර්ෂශේ අවසාර ඉල්න වද. තනබනයි ශේට Planning Committee 

නටට ඉදිරිප්  ටාදට පසාවශසා , floors 24්ව, apartments 24්ව 

2751 2752 

[ැරු  ශ්ව. ටද ර් ටසාවතද්   ටතතද] 
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ත ්   විතරයි අනුටනතිම නනශබ් ශ් . තනබනයි ශේ සා තද ටදසා 

8ට පටණ ටදනම්ව ැතශව වද. 2018.03.02 දි  ශේ ඉඩශේට 

තට්ටු 50්ව සාත parking සා තද තට්ටු 9්ව ත ්    නවත වතදව්ව 

ඉල්ලීට්ව ටර වද. තනබනයි, ශේට  වසාව 20්ව ම ශටොට 

committee නටට  දනද, තව  වසාව 5්ව ම ශටොට ශේට pass 

ටර වද. අශප්ර ල්  3ශවනි  ද pass ටර වද, න දට ලිපිම මව වද, 

අශප්ර ල් 5ශවනි  ද ශව ශටොට අවසාර දීනද්  ඉවරයි. 2017දී අවසාර 

ශ ොදීපු බිල්ඩිටට 2018 ශවශදී අවසාර නනබුශණ් ශටොශතොට ? අපි 

 න්වශ්ව  නතන, තනේශනෝවවන පදරවල් ශනොවේ ශව වද. න ද අවසාර 

ශ ්   බනරි  ේ 2018දී්  ශ ්   බනතන. ශේටට ශටොච්චර 

මු න්ව ැ් තද  ිරමනද අපට වි දන ැනටදෙව්ව තිශබ වද.  

අපි  ්  වද, අ  ශටවනනි ේ මදපෘති වි දන ප්රටදණම්ව සිදු 

ශව වද ිරමනද. අඩි 20ට පදරට ත ්  ට පුළුව්  තට්ටු 5ට 

බිල්ඩි්  නට්ව විතරයි.  මු්  ශටොාඹ, වදසාන පදශර් තට්ටු 9ටට 

අවසාර ශ  වද, රුපිමල් ිවලිම  40්ව අරශැ . රුපිමල් ිවලිම  

40්ව අරශැ  ඒ අවසාරම ශ ් ශ් . 2017දී UDA නශට්  ශේ 

request  නට්  reject ටර වද. තනබනයි, 2018 වර්ෂශේ  නවත 

වතදව්ව ඒටට තව්  තට්ටු 5්ව වනඩි ටරනද අවසාර ශ  වද, සාල්ලි 

අරශැ . ශේවද ශටොශතොට  ශව් ශ් ? අඩි 20 පදරටට අවසාර 

ශ ්   පුළුව්  තට්ටු 5ටට  ේ, තට්ටු 10ටට ගිශේ ශටොශතොට ? 

ශේ විධිමට තටයි ශේට ඇුවශා  ශතොරටේ ශව් ශ් . අ  සාදටද්  ම 

ටනුෂශමවේට ශැ රට plan  නට්ව approve ටර ැ්   ගිමදට 

අවුරුශ ්ව ම වද. තනබනයි,  apartment building නට්ව ටදශසා්  

ටරනද ශ  වද. ඒ අනුටනතිම නබද ශ ් ශ් ්  පදරවල්වන පාන 

වදශේ ිරසිට ශ ම්ව ැන  සානට් ශ්   නතිව, මු නට මටශවනද. 

ශේ "ශටැද ශපොලිසාව" වදර්තදව අ ර්ඝීමමයි. තනබනයි, ශේට 

ශපොශාොශේ ක්රිමද් ටට ටර්  ට, ආශමෝජ මට මු ල් ශසාොමද 

ැ්   ිරමනද ඔබුවටදශැ්  ඉල්ලීට්ව ටර වද. සාවුවතියි.  

 

ගු නිවයෝජය ්භාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Gnanamuthu Srineshan. You have five 

minutes.  
 
 
[பி.ப. 6.59] 

 

ගු ඥානමුත්තු ශ්රීව්ද්්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தக ரவ தவிசாளர் அவர்கமள, நன்றி! இன்கறய தினம் 

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு, மாநகர மற்றும் மமல் மாகாண 

அபிவிருத்தி அகமச்சு ததாடர்பிலான நிதிதயாதுக்கீடுகள் 

மீதான குழுநிகல விவாதம் நகடதபறுகின்றது. நான் 

மநரடியாக விடயத்துக்கு வருகின்மறன். இந்த இடத்தில் 

தபாதுவாக நான் ஒரு விடயத்கதச் தசால்ல விரும்புகின்மறன். 

ஜனநாயக நாதடான்றில் ஜனநாயகத்கதப் பலப்படுத்த 

மவண்டுமாக இருந்தால், அரசியல் அதிகாரங்கள் பரவலாக்கப் 

பட மவண்டும்; நிர்வாக அதிகாரங்கள் பரவலாக்கப்பட 

மவண்டும். அரசியல் அதிகாரங்ககளப் பரவலாக்குவதற்கு 

ஏற்றவிதத்தில் உள்ளூராட்சிச் சகபககளப் புதிதாக 

நிறுவுவதில் எந்த ஒரு பிற்மபாக்குவாதமும் இருக்க முடியாது. 

அமதமபான்றுதான் நிர்வாக அலகுககள உருவாக்குவதற் 

காகப் பிரமதசச் தசயலகங்ககள உருவாக்குவதிலும் 

பின்னிற்கமவண்டிய அவசியம் இல்கல.  

ஒற்கறயாட்சி முகறயின்கீழ் மத்தியில் அதிகாரங்கள் 

குவிந்து கிடக்கின்றன. மத்தியில் அதிகாரங்கள் குவிந்து 

கிடக்கின்றமபாது அந்த அதிகாரங்களுக்குட்பட்ட தபாறுப்புக் 

ககளப் தபறுவதற்காக அடிக்கடி மத்திகயச் சுற்றிவர 

மவண்டிய ஒரு நிகலகம காணப்படுகின்றது, எனமவ, 

ஜனநாயகத்கதப் பலப்படுத்துவதற்காக அதிகாரப் பகிர்வு - 

அதிகாரப் பரவலாக்கம் மமற்தகாள்வது இயல்பான ஒரு 

விடயமாகும். ஆனால், அந்த அடிப்பகடயில் எப்மபாமதா 

உருவாக்கப்பட்ட பிரமதசச் தசயலகங்கள் அல்லது பிரமதசச் 

சகபகள் இன்றும் அப்படிமய இருந்துதகாண்டிருக்கின்றன.  

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கமள! உங்களுக்கு மிகவும் 

தபாறுப்புவாய்ந்த ஓர் அகமச்சு வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

உங்களுகடய அகமச்சு நிர்வாக அலகுககளத் தருகின்ற 

அகமச்சு; அரசியல் அலகுககளப் பிாித்துத் தருகின்ற 

அகமச்சு. அந்தவககயில்தான் மமற்படி விடயங்கள் உங்களுக் 

குத் தரப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக, ஜனநாயகத்கதப் 

பலப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலும் நிர்வாக அதிகாரங்ககளச் 

சுலபமாக மக்களுக்குக் தகாண்டுதசல்லக்கூடிய விதத்திலும் 

அரசியல் அலகுகள், நிர்வாக அலகுககள உருவாக்க 

மவண்டிய தபாறுப்பு உங்களிடம் இருக்கின்றது. அந்த 

வககயில் மட்டக்களப்கப எடுத்துக்தகாண்டால், மட்டக் 

களப்பில் ஏறாவூர்ப்பற்று கிட்டத்தட்ட 39 கிராம 

உத்திமயாகத்தர் பிாிவுககளக் தகாண்டிருக்கின்றது; 

களுவாஞ்சிக்குடி கிட்டத்தட்ட 42 கிராம உத்திமயாகத்தர் 

பிாிவுககளக் தகாண்டிருக்கின்றது; தவல்லாதவளி 43 கிராம 

உத்திமயாகத்தர் பிாிவுககளக் தகாண்டிருக்கின்றது. இந்தப் 

பகுதிகள் உண்கமயில் இரண்டு நிர்வாக அலகுகளாகப் 

பிாிக்கப்பட மவண்டிய மதகவயிருக்கின்றது. இவ்வாறு 

தசய்கின்றமபாதுதான் அரசியல் அதிகாரங்ககளப் 

பகிர்ந்துதகாள்வதற்கும் அமதமபான்று நிர்வாக அதிகாரங்கள் 

மூலமாக மக்களுக்குப் பணியாற்றுவதற்கும் இலகுவாக 

இருக்கும். எனமவ, இதகனத் தயவுதசய்து நீங்கள் 

கவனத்திற்தகாள்ள மவண்டும். 

நிர்வாக அலகுககள அதிகாித்துக்தகாண்டு மபாகின்ற 

மபாது மக்களுக்கான பணிககள இலகுவாகச் தசய்ய முடியும். 

அரசியல் அலகுககள அதிகாிக்கின்றமபாதும் மக்களுக்கான 

பணிககள இலகுவாகச் தசய்யக்கூடியதாக இருக்கும். எனமவ, 

பகையன கைிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல்ல. அந்த 

வககயில் இந்த விடயங்கள் காலத்தின் மதகவயாகத்தான் 

அகமகின்றன. அந்த அடிப்பகடயில்தான் புதிய சகபககள 

உருவாக்குகின்ற விடயத்திலும் புதிய நிர்வாக அலகுககள 

உருவாக்குகின்ற விடயத்திலும் இந்த சகபயில் வாதப் 

பிரதிவாதங்கள் நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றன.  

உண்கமயில் கல்முகன விடயம் ததாடர்பாக சமகாதரர் 

மகாடீஸ்வரன் அவர்களும் அமதமபான்று தக ரவ இராஜாங்க 

அகமச்சர் அவர்களும் நண்பர்களாக இருந்துதகாண்டு 

அடிக்கடி விவாதித்துக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள். கல்முகன 

வடக்குத் தமிழ் பிரமதச தசயலகப் பிாிவானது, 1989ஆம் 

ஆண்டிமல உதவி அரசாங்க அதிபர் பிாிவாக உருவாக்கப் 

பட்டது. மக்களது நிர்வாகக் கடகமககள இலகுவாகச் 

தசய்துதகாள்வதற்கு ஏற்ற விதத்தில்தான் அந்த நிர்வாக 

அலகுககள உருவாக்கிக்தகாள்வது பற்றிச் சிந்திக்கிப் 

படுகின்றமத ஒைிய, மவறு எந்த மநாக்கத்துக்காகவும் அல்ல 

என்பகத முதலில் நாங்கள் கருத்தில் தகாள்ள மவண்டும். 

அதன் பின்னர், 1993ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இந்த உதவி 

அரசாங்க அதிபர் பிாிவு உட்பட 28 உதவி அரசாங்க அதிபர் 

பிாிவுககளத் தரமுயர்த்துவது ததாடர்பில் அகமச்சரகவயில் 

தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்பகடயில் இந்தப் 

பிரமதசச் தசயலகங்கள் தரமுயர்த்தப்பட்டமபாது, 27 உதவி 

2753 2754 



පදර්ලිශේ් ුවව 

அரசாங்க அதிபர் பிாிவுகள் முழுகமயான பிரமதசச் 

தசயலகங்களாகத் தரமுயர்த்தப்பட்டன. ஆனால், கல்முகன 

வடக்குத் தமிழ் பிரமதச தசயலகம் மாத்திரம் அவ்வாறு 

தரமுயர்த்தப்படாமல் இருக்கின்றது.  
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have one more minute.  

 
ැරු ඥද මු් ුව  ව ීමශ් සා්  ටතතද 

(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay.  

இது சம்பந்தமான விடயங்ககள நீங்கள் விபரமாக 

அறிந்துதகாள்ளும்தபாருட்டு, நான் ஆவணதமான்கறச் 

*சபாபீடத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கின்மறன். இதகன ஹன்சாட்டில் 

இடம்தபறச் தசய்யுமாறு மகட்டுக்தகாள்கின்மறன். தயவு 

தசய்து இந்த விடயத்கத வாதப் தபாருளாக்காமல், நட்பு 

ாீதியாகத் தீர்த்தால் எங்களுகடய மக்ககள ஐக்கியமாக வாை 

கவக்க முடியும் என்பகத இங்கு நான் தசால்லிக் 

தகாள்கின்மறன்.  

நாங்கள் கடந்த காலத்திலும் எதிர்க்கட்சி வாிகசயில் 

இருந்தமபாது, ஆளும் தரப்பில் இருந்த நீங்கள் பல 

விடயங்ககள இலகுவாகச் தசய்துதகாள்ள முடிந்தது. 

ஜனநாயக அரசாங்கத்கத ஏற்படுத்துவதற்காக  இப்மபாதும் 

நாங்கள் பல அர்ப்பணிப்புககளச் தசய்துதகாண்டிருக்கின்ற 

அமதமநரம், பதவிககளமயா மவறு முடிச்சுக்ககளமயா 

தபறாமல் எதிர்க்கட்சியில் இருந்து தகாண்டிருக்கின்மறாம். 

மக்களுக்கான மதகவகள், மக்களுக்கான மசகவகள் 

பற்றித்தான் நாங்கள் மபசுகின்மறாம். தங்களுகடய 

அபிலாகஷகள், மதகவககளப் பற்றிக் குறிப்பிடுவதற்காக 

இன்று கல்முகனயிலிருந்து 30 - 40 மபாா் பகடதயடுத்து 

வந்திருக்கிறார்கள். அந்த வககயில் மக்களின் சிறு சிறு 

ஜனநாயகத் மதகவககளயாவது தீர்த்துகவக்க மவண்டிய 

தபாறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஆகமவ, இந்த 

வியடத்கத உங்களுகடய கவனத்துக்குத் தருகின்மறாம். 

சாதாரண விடயங்ககள நட்பு ாீதியாகத் தீர்த்துக்தகாள்மவாம்! 

எங்களுக்கு இகடயில் முரண்பாடுகள் மவண்டாம்! பகக 

மவண்டாம்! நாங்கள் குறித்த விடயத்கதப் புாிந்துணர்மவாடு 

தீர்த்துக்தகாள்மவாம் என்று கூறி, எனது உகரகய 

நிகறவுதசய்கின்மறன். நன்றி.  
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීය ා ට ැරු ප්රසා්   රණීමර ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 4ට 

ටදනම්ව තිශබ වද. 

[අ.භ්ද.7.05] 
 

ගු ප්ර්්දන රණීමර  මහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, අ  දි  ශේ රශට් වන ැ් ට අටදතයදං  

ිරිමපම්ව පිිගබ ව සාදටච්ඡද ටර  ශටොශතොශ් , අභ්ය් තර තද 

සාවවශශ  ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම 

ැන  ටථද ටර්   ටට ටනටතියි. ඒ මටශ්  ග්රදට නිනධදරි වසාේ 

14,022වේ් , පාද්  පදන  ආමත  341වේ් , ඒ න්වටට ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ටර්මදන 332වේ් , පාද්  සාභ්ද 9වේ් , දිසාවත්රි්ව ශල්ටේ 

ටදර්මදන 25්ව මටශ්  ඒවදට අ දා විෂමම්  පිිගබ ව ටථද 

ටර්   අව ය වුණ් , ටට ටදනම පිිගබ ව ප්ර ව ම්ව තිශබ වද. 

අපට නබදශ   ටදනම වි දන ශනසා ටප්පදදු ටර වද. නට නිසාද 

ටට වනඩිම ටථද ටර්   ම් ශ්   නතන. ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  

ඇටතිුවටදශේ අවධද ම සා තද ටට ශේ ටරුණු ශමොමු ටර වද. 

ැරු අටදතයුවටනි, පාද්  පදන  අමත වනට නනශබ  

වරිප ේ බදු මු ල් ටසාා බනතනර ිරීමට සා තදව්  ප්රටදණව්  

 නතන. නට බදු මු න නදිශ  ද අව ය පු රදවර්ත  විම ේවනට්  

ටදි ත් ් වමටට ප්  ශවනද තිශබ වද. නට නිසාද සාටතර පාද්  

පදන  ආමත  ශබොශතොට අපතසුශව්  තටයි පව් වදශැ  

ම් ශ් . න ද ඉ නදට අම ටර  බදු මු නට තටයි තවට්  අම 

ටර් ශ් . අශප් ප්රශශ වන ටතද පරිටදණශේ වයදපදර තිබුණ් , 

ඒවදයි්  රුපිමල් 3,000්  5,000්  අතර බදු මු න්ව තටයි අම 

ටර්   පුළුව් ටට තිශබ් ශ් . සාදටද යශම්  "කීල්සාව" වදශේ 

ආමත මටට බනප්රම්ව issue ටාදට ැ්   පුළුව්   ශව් ශ්  

රුපිමල් 1,000් , 3,000්  අතර මු න්ව පටණයි. නට බන 

ප්රශශ ම්  ුවා වයදපදර ටටුතුව ටරනද ඔවු්  වි දන ශනසා 

ආ දමේ ප් පද  ම ටර ැ් ත් , ඒ ුවිග්  පාද්  පදන  

ආමත වනට නනශබ  ප්රතිනදභ්ම ඉතදට අඩු ටට්ටටටයි 

තිශබ් ශ් . නට නිසාද අ දා ැදසාවුව නිතර නිතර සාංශ ෝධ ම විම 

ුතුවයි. ඒ සාේබ් ධශම්   නනුේ දු්  ් , ඒවද තවට සාංශ ෝධ ම 

ශවනද  නතන. 

අනි්ව ටදරණම තටයි,  ඩ මු ල් අම ිරීමට. 1980 ැණ් වන 

ඉ නද න   ඩ ප්රතිප් තිමට තටයි තවට්  තිශබ් ශ් . රුපිමල් 

750් , 1,500්  අතර  ඩ මු න්ව නිමට ිරීමශේ තනිරමදව තටයි 

තිශබ් ශ් . නට  ඩ මු න වනඩි ටා ුතුවයි ිරම  තන  අපි 

ඉ්  වද. නශතට  න්  ේ ටදශේ බනම තිබුණ්  පාද්  පදන  

ආමත  ටරශැ  ම්   අපතසුයි. 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබුවටදට තව වි දඩිමට ටදනම්ව පටණයි තිශබ් ශ් . 
 

ගු ප්ර්්දන රණීමර  මහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ැරු ඇටතිුවටනි, ටට්  පාද්  පදන  ආමත මට ඉ නද ආපු 

පුශැනශම්ව විධිමට ශේ පිිගබ ව ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු 

ටර්   ිරමද ඉල්නද සියට වද. ඒ න්වටට ැරු පදසලී චේපිට 

රණවට ඇටතිුවටදශේ අවධද මට ශේ ටදරණම ිරම්   ඕ ෑ. 

ැරු ඩී.ීම. චද ට ට් ්රීුවටද ිරේවද වදශේ අශප් ප්රශශ වන 

අිමංසාට ටනුසාවසාශම්ව පර්චසාව 10ට, පර්චසාව 6ට ශැම්ව ත දැ්   

ගිමදට ඔවු් ව ටදසා ැණ්  රසාවතිමදදු ටරව වද. Loan නට්ව 

අනුටත ටරැ්   ටට්යට සානනසුට්ව ටරැ්   ගිමදට ටදසා ැණ්  

ැත ශව වද.  මු් , වර්ැ අඩි 4,000ට වඩද වනඩි ශැොඩ නඟිලි් , 

පර්චසාව 40ට වඩද වනඩි ඉඩේවන ඉදි ිරීමේවනට අනුටත ිරීමේ 

ශවශදී ඒවදශේ ටටුතුව ටඩි ිව්  සිදු ශව වද. ශේ නිනධදරිවද ම, 

2755 2756 

[ැරු ඥද මු් ුව ශ්රීශ් සා්   ටතතද] 

————————— 
*  පු්පතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නිනධදරි් ශේ ටදෆික්මදව  නති ටර්   ඔබුවටද ටනදිත්  ශව්   

ඕ ෑ. පාද්  පදන  ආමත වන ට් ්රීවරු අවුරුදු ුව  තතරිර්  

ඡ්  ම්ව ැ්   තරි ශතෝ ශේවද ිවනිසු් ට මට්ව ටර්   ප් සාදත 

ටර වද. තනබනයි, නිනධදරි් ට නශතට අව යතදව්ව  නතන. ඔවු්  

ිවනිසාවසු ැන  ිමත් ශ්   නතන. 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ට් ්රීුවටද,  න්  ටථදව අවසා්  ටර්  . 
 

ගු ප්ර්්දන රණීමර  මහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ටදසාම අවසාද ශේ ඔවු් ට පඩි තේබ ශව වද. නට නිසාද ශේ 

පිිගබ ව්  ැරු අටදතයුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටර්  ම ිරම  

ඉල්ලීට ටරිව් , ටට ටථද ටර්   නනබුණු ටදනම ප්රටදණව්  

 නතන ිරම  නට්  ප්රටද  ටර්   ඕ ෑ. 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශතොට සාවුවතියි. මීය ා ට ැරු වජිර අශබ්වර්ධ  

අටදතයුවටද. ඔබුවටදට වි දඩි 9ට ටදනම්ව තිශබ වද. 
 

[අ.භ්ද.7.09] 
 

ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා (අභය්දතර හසා ප්වවශශ් 

ක යුතු ්හස පළාත් ්භා හසා පළාත් පාලන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன - உள்ளக, உள்நாட்ட 

லுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ඇ් ත ව ශම් ට අ  ට් ්රීවරු ප සාව 

ශ ශ ශ ්ව අ තසාව ඉදිරිප්  ටර තිශබ වද. ඒ පිිගබ ව ටට 

සාවුවතිව් ත ශව වද. අශප් අටදතයදං ශේ ශල්ටේුවටද ඇුවළු 

ටදර්ම ටණ්ඩනම ඒ සිමදෙ ශශ සාටත්  ටරශැ  ඒවද ටට වදර්තද 

ටර තිශබ වද. ඒ වදශේට අ දා ට් ්රීවරු්  ට්  ටථද ිරීමටට 

අව ය සාතශමෝැම නබද දීනද තිශබ වද. 

ඇ් තව ශම් ට, වසාර 25ටට, 30ටට ආසා්   ටදනම්ව 

තිසාවශසා  තිශබ  බරපතා ශේ වදචට ත් ් වම ැන  තටයි 

ට් ්රීවරු ප සාව ශ ශ  දශේට ටථදවලි්  ශපීම ගිශේ. 

ඇ් ත ව ශම් ට බනදෙවදට ඒ ැන  වද  විවද  ටර්  ට 

ශ ම්ව  නතන. ඒ ිරම් ශ්  පසුගිම පදන  ඉතිතදසාම ුවා තිබුණු 

ටතද  නශව  ප්ර ව  ශැොඩ්ව ඉදිරිප්  ටරනද තිශබ වද. ැරු 

සාභ්දපතිුවටනි, අපි ශේ රජම භ්දර අරශැ  වසාර ුව තටදරයි. 

අවුරුදු 25ට, 30ට ටදනම ුවා තිබුණු ටනටෑශර  ප්ර ව  තටයි ශේ 

ඉදිරිප් ශවනද තිශබ් ශ් . ඒ ැන  අපි රජම තනයටමට අවධද ම 

ශමොමු ටර වද. ඇ් ත ව ශම් ට ටට සාවවශශ  ටටුතුව 

අටදතයදං ම භ්දර ැ්  ද විට අටදතයදං  ශැොඩ නඟිල්න්ව 

තිබුශණ්  නතන. ශතට අනිශ ද ශව ශටොට ටතල් 22ිර්  සාට් විත 

සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං ශේ  ව ශැොඩ නඟිල්න විවෘත  

ශව වද. ඇ් ත ව ශම් ට බරපතා ප්ර ව  තිශබ  බව අපි 

පිිගැ්  වද. ශමෝජ ද ටා ටදරණද පිිගබ ව ටට අවධද ම 

ශමොමු ටර වද.  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, වි ශ  ෂශම් ට ශේ ශවනදශේ ටට ප්රධද  

ටදරණම්ව ැන  ිරම්  ට ටනටනතියි, ටල්මුශණ් ප්ර ව ම සාත ඒ 

සාේබ් ධශම්  ඇති වුණු වද  විවද  ැන . ටට ශේ සාේබ් ධව 

2017දී ටනබි ට් ටණ්ඩනමට ටනබි ට් පත්රිටදව්ව ඉදිරිප්  ටරනද 

තිශබ වද. ශේ නට සාවථද ම්ව පිිගබ ව, විශ  ෂශම්  ටල්මුශණ් 

පිිගබ ව නට තදවිර්  ශතොරව ටටුතුව ටර්  ට තිශබ  නිසාද 

වද  විවද  ටර ැනිිව් , සාදටච්ඡද ටරිව්  අපි බන වද නට 

තන ටට න්   පුළුව්   ිරමනද. ටශේ අශ්  තිශබ වද, ටනබි ට් 

පත්රිටදශව්  ඉදිරිප්  ටා අශ ්ව ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 

ශටො වද  ිරමනද. අපි අදෙශත්  ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 

24්ව ඇති ටර්  ට නිර්ශශ  ටරනද තිශබ වද. ශේට ජදතිට 

ප්ර ව ම්ව. 2007්  පසාවශසා , 2010 ැනසාට් ටාදට පසාවශසා   2012 

පනවති රජම සීටද නිර්ණම ටිවටුව්ව ප්  ටා් , සාදධදරණව සීටද 

නිර්ණම ටර ශ ොටනති නිසාද ැනසාට් ිරීමටට සාත ටනබි ට් 

ටණ්ඩනමට ශැ මදටට ශ ොතනිර ීම තිශබ වද. ඒ ැන  විග්රත 

ටර්  ට ශේනදව  නතන, ටට නබද දීනද තිශබ් ශ්  වි දඩි 9්ව 

නිසාද. ඒ ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටොට්සදසා 24 ඇුවාත ටල්මුශණ්්  

තිශබ වද. ඇ් ත ව ශම් ට ඒ ැන  තනට ටණ්ඩදමට්ව න්වටට 

සාදටච්ඡද ටරනද තිශබ වද, ටට පටණ්ව ශ ොශවයි අැටනතිුවටද 

ඇුවළු සිමදෙශ  ද. ටට වි වවදසා ටර වද ඕ ෑට ප්ර ව මටට 

විසාඳුට්ව තිශබ වද ිරමනද. ශේට සිංතන ව ශම්  බන්  ට 

නපද, ශේට ශ ටා ව ශම්  බන්  ට නපද, ශේට මුසාවලිේ 

ව ශම්  බන්  ට නපද. ශේට ශ්රී නදංිරට ශටෝණශම්  බනනද 

අවසා්  ටා ුතුවව තිශබ වද.  

මීය ට සාති ිරිමපමටට පඩ ඉ නද අපි පප්පන්   සාතතිටම 

සිංතශන් , ශ ටශා්  සාත ඉංග්රීසිශම්  ම  භ්දෂද ුවශ ් ට 

නිවේ්  ටර්  ට පට්  අරශැ  තිශබ වද. නට නිසාද ශ්රී 

නදංිරටම්  තනයටමට අපි ශේ ැන  බනලිම ුතුවයි ිරමනද ටට 

ශමෝජ ද ටර වද. පුළුව්  තරේ ඉ්වට ට ඒ ැන  රජශේ 

අවධද ම ශමොමු ටරනද ටදටව්  ප්වෂග්රදහී ශ ොීම, විම ුතුව 

සාදධදරණ විසාඳුට නබද ශ ්   සිමදෙට ශ  ද නට තදවටට ආ 

ුතුවයි ිරමනද ටත්ව ටර්  ට ටනටනතියි. ඒ ැන  ටට ඊට වනඩිම 

ටරුණු ිරම්  ට ම් ශ්   නතන.  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! ශේ අවසාවථදශේදී ැරු ටථද දමටුවටද 

මූනදසා මට පනිවශණ වද ඇති. 
 

අනතුුව ගු නිවයෝජය කථානායකතුමා මූලා්නවය්ද ඉවත් 
වූවය්ද, කථානායකතුමා  මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. SPEAKER  took the Chair. 
 

ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටට ිරමිව්  ිමයටශේ ජදතිට ව ශම්  

තිශබ  ප්ර ව ම්ව විසා ද ැනීමට පිිගබ වයි. ඒ අතශර් ටට ශේ 

ටදරණම සා ත්  ටර්   ටනටනතියි.  අ    වශසා  විවිධ ශමෝජ ද - 

අ තසාව ඉදිරිප්  වුණද. ග්රදට නිනධදරි් ශේ දීට ද සාේබ් ධශම්  

ටරුණු ඉදිරිප්  වුණද.  

2015දී  අපි රජම භ්දර ැ්   ශටොට ග්රදට නිනධදරිශමවේශේ 

වසාට ුවා ැට්  විම ට තනයටමට  තිබුශණ් රුපිමල් 350යි. අපි ඒට 

රුපිමල් 600්ව ටාද. වසාශට්  පිටත තිබුශණ් රුපිමල් 750යි. අපි 

ඒට රුපිමල් 1,000්ව ටාද. ටදර්මදන දීට දව තනයටමට  ැර සාභ්ද 

සීටදව ඇුවශා  රුපිමල් 1,000යි තිබුශණ්. අපි ඒට රුපිමල් 

1,500්ව ටාද. ප්රදශශශීම සාභ්ද සීටදව ුවා ටදර්මදන දීට දව 

2757 2758 



පදර්ලිශේ් ුවව 

තනයටමට රුපිමල් 750යි තිබු ශණ්. අපි ඒට රුපිමල් 1,000්ව ටාද. 

ටා සිරුර්ව භූට ද ම ටර  ැදසාවුවව  තනයටමට රුපිමල් 7,500යි 

තිබුශණ්. අපි ඒට රුපිමල්  12,000්ව ටාද. නින ඇඳුට සා තද දීනද 

තිබුශණ් රුපිමල් 4,000යි. අපි ඒට රුපිමල් 4,300 ටාද. තව්  

සාදටච්ඡද ැණ දව්ව ටරශැ  ම වද. ඒ ශව සාවටමු්  අපි අව ය 

විධිමට ටර වද.  

දිසාදපතිවරමවේශේ සාංග්රත දීට දව තනයටමට තිබුශණ්, රුපිමල් 

1,000යි. අපි ඒට රුපිමල් 15,000්ව ටාද. ප්රදශශීම 

ශල්ටේුවශටවේශේ සාංග්රත දීට දව තනටමට තිබුශණ් රුපිමල් 

750යි. අපි ඒට රුපිමල් 10,000්ව ටාද.  සාතටදර ප්රදශශශීම 

ශල්ටේ ශටශ වේශේ සාංග්රත දීට දව තනයටමට තිබුශණ් රුපිමල් 

600යි. අතිශර්ට දිසාවත්රි්ව ශල්ටේට තිබුශණ් රුපිමල් 750යි. අපි 

ඒට රුපිමල් 10,000්ව ටාද. ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටශ වේට සාංග්රත 

දීට දව තනයටමට තිබුශණ් රුපිමල් 600යි. අපි ඒට රුපිමල් 

10,000්ව ටාද. සාතටදර ප්රදශශශීම ශල්ටේට රුපිමල් 300යි 

තිබුශණ්. අපි ඒට රුපිමල් 5,000්ව ටාද.  අවිවදතට අමශේ 

ශැවල් වේලිම සිමමට 20ිර්  වනඩි ටාද. විවදතට  ේ සිමමට 

30ිර්  වනඩි ටාද. අපි ඒවද වනඩි ටශා  සාතිශේ. ඉ් ධ  දීට දව්  

වනඩි ටාද. තව්  ප්ර ව  තිශබ  බම අපි පිිගැ්  වද. ඇ් ත 

ව ශම් ට- 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ඇටතිුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ුව ්ව තිශබ වද.  

 
ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 

ඇ් ත ව ශම් ට සාතටදර ප්රදශශශීම ශල්ටේ ශටශ වේශේ 

පඩිම තිබුශණ් රුපිමල් 37,000යි.  මු්  2020 ව ශටොට ඒ 

අමශේ මූලිට වනටුප රුපිමල් 64,000්ව ශව වද. ප්රදශශශීම ශල්ටේ 

ශටශ වේශේ මූලිට වනටුප රුපිමල් 54,000යි තිබුශණ්. 2020දී ඒට 

රුපිමල් 104,000්ව ශව වද. දිසාදපති ශටශ වේශේ මූලිට වනටුප 

රුපිමල් 60,000යි තිබුශණ්. 2020 ශව  ශටොට ඒට 133,000්ව 

ශව වද. තව්  රුපිමල් 2,500්ව වනඩි ශව වද.  ඒ ශවනුශව්  

රජම විධිමට අපට ටතද බර්ව අදි්   සිදු ශව වද. වි දඩිමට 

ටදනම්ව  තිශබ  නිසාද ටට දීර්ඝ ව ශම්  ටරුණු ිරම්   

ම් ශ්   නතන. ැරු සාභ්දපතිුවටනි, අවසාද  ව ශම් ට ටට ශේ 

ටදරණම ිරම්   ඕ ෑ.  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, සාවුවති ටර්   ඕ ෑ අශප් අටදතයදං ශේ 

ශල්ටේුවටද ටටල් පශටසිරි ටනතිුවටදට. නුවටද ඉතදට පාපුරුදු 

 ්වෂ රදජය ශසා වශේ නිනධදරිශම්ව. නුවටද් , රදජය අටදතයදං ශේ 

ශල්ටේ ශබොරනනසාවසා ටනතිුවටදට් , රදජය අටදතයදං ශේ ශල්ටේ 

ශැොඩට්   ටත් ිවමට් , අතිශර්ට ශල්ටේුවට් නදට්  

සාවුවතිව් ත ශව වද. ආැට  විැට  ශ පදර්තශේ් ුවශේ 

රණසිංත ටනතිුවටද -නුවටද අ  අධයදප  ශල්ටේවරමද තනයටමට ප්  

ටාද- ඇ් ත ව ශම් ට වි දන ශසා වදව්ව ටරපු ටත් ටශම්ව.   ඒ 

වදශේට, තනඳුනුේප්  ශ පදර්තශේ් ුවශේ විමද ද ගුණතිනට 

ටත් ටමද, ශරජිසාවට්රදර් ජ රදල් ශ පදර්තශේ් ුවශේ ආචදර්ම 

විතද  ටත් ටමද ඇුවළු අශප් ැණටදධිටදරිවරු, ආචදර්ම 

ලිම පතිරණ ටත් ටමද,  අශප් ප්රධද  ැණටදධිටදරි  ශටොඩිටදර 

ටත් ටමද, විශේසිංත ටත් ිවම ඇුවළු අටදතයදං ශේ සාටසාවත 

නිනධදරි්  වි දන ටනප ිරීමටිර්  ශේ අටදතයදං  ුවා තිශබ  

ප්ර ව  විසාඳීට සා තද ක්රිමද ටරශැ  ම වද. නුවට් නද 

සිමදෙශ  දටට ටට සාවුවතිව් ත ශව වද.  

විශ  ෂශම් ට අශප් රදජය ඇටතිුවටද -අනවුවවන ටනතිුවටද- 

ඇුවළු සිමදෙශ  ද ඇ් ත ව ශම් ට වි දන ටනපිරීමටිර්  ප්ර ව  

ැණ දව්ව විසා ්   අව ය පිමවර ැනිිව්  සියට වද.  

ශේ වර්ෂම අපට ඉතද වන ැ්  වර්ෂම්ව. ඉතිතදසාශේ පාමුවනනි 

වතදවට ශපොදු රදජය ටණ්ඩනීමම පාද්  පදන  සාංසා ශේ සාමුළුව 

ආසිමදශේ පව් ව වද. ඒ, අශැෝසාවුව ටදසාශේ 6 - 9 අතර. නිමදී 

අපට පුළුව් ටට නනශබයි, වි දන ව ශම්  ආධදර - පපටදර නබද 

ැ්  . අශප් අටදතයදං මට  ශනෝට බනංවේව, ආසිමදනු සාංවර්ධ  

බනංවේව, ජයිටද ආමත ම ඇුවළු ශනෝටශේ රටවල් වි දන 

ප්රටදණම්ව ආධදර - පපටදර ටරිව්  ඉ්  වද. ඒ සිමදෙ 

ආමත වනට ටට සාවුවති ටර්   ටනටනතියි.  

විශ  ෂශම් ට අශප් අටදතයදං ම පිිගබ ව අ   වසා ුවා 

ශමෝජ ද ශවච්ච සිමදෙ ටරුණු ැන  අවධද ම ශමොමු ටර වද.   

අශප් තරිසාව රදජය ඇටතිුවටද ඉදිරිප්  ටරපු ටදරණද ැන ්  ටට 

අවධද ම ශමොමු ටර වද. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශවනදව  ේ අවසා් , ැරු ඇටතිුවටනි.  

  
ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அமபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 

ඒ පිිගබ ව අවධද ම ශමොමු ටරනද,  අවුරුදු 25්ව, 30්ව 

මුළුල්ශල් ශ ොවිසා ඳුණු ප්ර ව  ැණ දව්ව විසා ්   අව ය ටටුතුව 

ටර වද. ැරු සාභ්දපතිුවටනි, අ  ඔබුවටදශේ  ට්  සා ත්  වුණද. 

ටට ඒ ැන  ට ැදටු ශව වද.   පදසලී චේපිට රණවට ඇටතිුවටද 

ඒටට පිිගුවරු දු්  ද.  

නවනනි ටට්ටටට වනශට් ශ්   නුවව, පදසලී චේපිට රණවට 

ඇටතිුවටද ිරේවද වදශේ බුශධිම පදවිච්චි ටරනද ක්රිමද ටශාෝ  

අශප් රශට් දිුතණුව සා තද වනඩ ටර්   පුළුව් . 2019 වර්ෂශේ 

රජම බනදශපොශරෝ ුව ව  ඉන්වට ා ද ටර ැනීමට සා තද 

ටටුතුව ටර  බව ිරමිව් , විශ  ෂශම්  අග්රදටදතය රනිල් 

වික්රටසිංත ටනතිුවටද ජදතිට ප්රතිප් ති ක්රිමද් ටට ිරීමශේ 

ඇටතිවරමද තනයටමට දිසාවත්රි්ව පරිපදන ම් , ප්රදශශශීම 

පරිපදන ම් , ැශේ පරිපදන ම්  නට තන ටට ශැ නල්නද ටත 

ජ තදවශේ ප්ර ව  අවසා්  ිරීමට සා තද ක්රිමද් ටට ටර  වනඩ 

පිිගශවා ශවනුශව්  අශප් අටදතයදං ම තනයටමට පිමවර 

ැ්  වදම ිරම  ටදරණම්  ටත්ව ටරිව් , අශප් සාටසාවත 

නිනධදරි් ට විශ  ෂ සාවුවතිම පිරි ටිව්  ටද නිතඬ ශව වද.  

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීය ා ට, ැරු පදසලී චේපිට රණවට අටදතයුවටද. ැරු 

අටදතයුවටනි, ඔබුවටදට වි දඩි 4ට ටදනම්ව තිශබ වද. 

 
 

[අ.භ්ද.7.18] 
   

ගු පාඨලී චම්පික රණවක මහසතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, අපි පාමුශව් ට සාවුවතිව් ත ශව වද, 

ආණ්ඩු ප්වෂශේ සාත විරුශධ ප්වෂශේ ට් ්රීවරු්  50 ශ  වේට 

අධිට පිරිසා්ව අප අටදතයදං ම පිිගබ ව අ තසාව  න්වීමට ැන . 

2759 2760 

[ැරු වජිර අශබ්වර්ධ   ටතතද] 



2019 ටදර්ුව 28 

සානනසුේ ශ පදර්තශේ් ුවශේ සිමදෙ නිනධදරි් ට් , ශේ විවද මට 

 දමට වූ  ට් ්රීුවට් නදට්   ටශේ ශැෞරවීමම සාවුවතිම 

පිරි ට වද. 
 

"155 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 
සා තද රු. 9,332,200,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම" 
ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම. 

  
155 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී. 

 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - මූනධ   විම ට,        
රු. 1,609,205,000 

 
"155 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 

රු.1,609,205,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” ම  
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම. 

  
155 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී. 

 
02 ව  වනඩසාටත .-  සාංවර්ධ  වනඩසාටත  -  පු රදවර්ත  විම ට, 

රු. 1,200,000,000 
 

 “155 ව  ශීර්ෂශමිම 02 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 
සා තද රු. 1,200,000,000ට  මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා 
ුතුවම” ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම. 

 
155 ව  ශීර්ෂශමිම 02 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී. 

 
02 ව  වනඩසාටත .- සාංවර්ධ  වනඩසාටත  - මූනධ   විම ට,         

රු. 28,900,000,000 
 
"155 ව  ශීර්ෂශමිම 02 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 

රු. 28,900,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම"ම  
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම. 

  
155 ව  ශීර්ෂශමිම 02 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී. 

 

226 වන ශීර්ණය.- ණගමන හසා විගමන වා පාර්තවම්්දතුව 
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - පු රදවර්ත  විම ට, 
රු. 1,746,600,000 

 
“226 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

සා තද  රු. 1,746,600,000ට මු න  පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා 
ුතුවම” ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.  

 
226 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී.  

 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - මූනධ  විම ට,         
රු. 633,000,000 

 

“226 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 
රු. 633,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” ම   
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.  

 
226 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී. 

2761 2762 

ඇතනේ අම ඉතදට වයදජ ශතොරුවරු ටත ප  ේ ශවනද ශේ රශට් 

තිශබ  ඇතනේ ටදධයවනට අසාතය ශතොරුවරු නබද දීනද ටඩ ප්රචදර  

ිරීමශේ අරමුක ්  මේ මේ ටරුණු  න්වවූව් , ශපොදුශේ සාදධීමම 

ව ශම්  ඉදිරිප්  ටා තනට ටදරණම්ව ැන ට ක්රිමද ටර්   අපි 

බනදශපොශරෝ ුව ශව වද.  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, විප්වෂශේ ඇතනේ ට් ්රීවරු්  

තතරපසාවශ  වේට නට දිැට නට විධිමට   පු ශචෝ  දව්ව තටයි 

අපි Blue Ocean Group වයදපෘති 24ටට අනුටනතිම දීනද 

තිශබ වදම ිරම  නට. ඒ වදශේට අශප්  දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිශේ සාභ්දපතිවරමද, ආචදර්ම ජැ්  මුණසිංත නිම 

ඒජ් තශම්ව ිරමද්  ිරේවද. ඇ් තටට  දැරිට සාංවර්ධ  

අධිටදරිමට ඔහු ප්  ටශා  2016 වසාශර්යි. ඒ්  තදවටදලිට 

ප  ිව් . ඔහු ඒ ආමත ශේ වයදපෘති ශ ටටට විතරයි සාේබ් ධ 

ශවනද තිශබ් ශ් . ඒ වදශේට ටට ශබොශතොට පනතනදිලිව ිරම වද 

 දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිම අනුටත ටර තිශබ් ශ්  Blue 

Ocean Group වයදපදරශේ නටට නට සානනසුට්ව පටණයි ිරමනද. 

අශ ්ව සිමදෙ  ෑ  ැර සාභ්දවලි්  තටයි ටරනද තිශබ් ශ් . ඒ 

 ැර සාභ්දවන පදනටශමෝ ශටතන  ශචෝ  ද ටරපු ඇ් ත් ශේට 

ශැෝන බදනම් ම ිරම  නට අපි ශේ අවසාවථදශේදී ප්රටද  

ටර වද. ඇ් තටට ඉතා ැණශේ ශැොඩ නගිලි තනීමශේ 

ටටුත් ත විවිධ  ැර සාභ්දවලි්  අපි පවරදැ් ශ් ට ශට්   ශේ 

දූෂණම වනාන්වීමටටයි. ශටොාඹ  ැරශේ විතර්ව නවනනි ීමති 

විශරෝධි ඉදි ිරීමේ 10,000ටට අධිට සාංඛයදව්ව තිශබ වද. 

ශ ිමවන, ැල්ිරසාවසා ප්රශශ ශේ තිශබ වද නවනනි 2,000ටට අධිට 

ප්රටදණම්ව. ඒ වදශේට ශටෝට්ශට් ප්රශශ ශේ්  තිශබ වද. අප ශේ 

ත් ් වම පදන ම ටර තිබීට විතර්ව ශ ොශවයි ටර තිශබ් ශ් . 

Online ක්රටමට පරිවර්ත ම ිරීමට නිසාද නම ඉතදට ශටයට 

ටදනම්ව ඇුවාත ටදර්ම්වෂට ිරීමටට්  තනිරමදව නනශබ වද. 

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, ටද ශේ ැරු සාභ්දවට ිරම වද, අතන ට 

ශටතන ට දූෂණ ශචෝ  ද ටර්   ශ ම්ව  නතන ිරමනද. ශටොට ,  

ශේ රශට් ඕ ෑට පුරවනසිමවේට  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ, 

ඉඩේ සාංවර්ධ ම ිරීමශේ සාංසාවථදශේ ශතෝ අශප් ශව ්  

ආමත මට ශතෝ තිශබ  දූෂණ ආදිම ැන  පනිවක ලි ිරීමටට 

අව ය   hotline නට්ව ඉදිරි ටදසාමටට ආසා්   ටදනම ුවා අප 

ඇති ටර  නිසාද. ශේ සාේබ් ධශම්  මේ මේ ැනටදෙ තිශබ වද. 

අපි ඒවද පිිගැ්  වද. අප ඒවද විසාඳීටට ටටුතුව ටර  බව්  

ප්රටද  ටර වද.  

ැරු සාභ්දපතිුවටනි, අශප් අටදතයදං ම 2015 සානප්තනේබර් 

ටදසාශේදී නිටේට නිටේ ශටොා ටෑල්නිර්  අපට නනබුණු ශ ම්ව. 

ඒ ටත ප  ේ ශවනද අ  අපි රුපිමල් බිලිම  4,000ටට අධිට 

වයදපෘති ප්රටදණම්ව ක්රිමද් ටට ටරනද තිශබ වද. ඒවද  ිර්   

ඇසාව  නති ීමට ැන  ටට ට ැදටු ශව වද. ඒ වදශේට ටට 

සා් ශතෝෂම්ව  නශ  වද. අ  ඇතනේ ට් ්රීවරු්  ශපෞශැලිටවට 

අපට ශචෝ  ද ටර්   සාංවිධද ද් ටටව ඇවි්  තිශබ් ශ්  

ශව ්  ශටොටව්  නිසාද ශ ොශවයි ශේ ශත ුවව නිසාදයි. ශේ රශට් 

ඇති ටර තිබුණද, වයදජ ටතම්ව. ඒ ටතම තටයි, ශේ රට 

ටරව්   පුළුව් , ශේ රට සාංවර්ධ ම ටර්   පුළුව්  නට 

පවුනට පිරිසාටට විතරයි ිරම  නට.  මු්  ඒ ටටුතුව අ   ශේ 

අටදතයදං මට ටර්   පුළුව්  වි් තිම අප ඔප්පු ටර තිශබ  

නිසාදයි ටද සා් ශතෝෂ ව් ශ් . ඒ වදශේට නම දූෂණශම් , 

වංචදශව්  ශතොරව, රදජයමට බර්ව ශ ොීම ශේ ආමත  නදභ් 

නබ  ආමත  බවට පරිවර්ත ම ටරිව්  ටටුතුව  ටර්   

පුළුව් . 

අවසාද  ව ශම් , අශප් ශල්ටේුවටද, අතිශර්ට ශල්ටේවරු්  

ඇුවළු සිමදෙ නිනධදරි ටණ්ඩනමට,  දැරිට සාංවර්ධ  අධිටදරිශේ 

සාත ඉඩේ සාංවර්ධ ම ිරීමශේ සාංසාවථදශේ, ජදතිට ශභ්ෞතිට 



පදර්ලිශේ් ුවව 

227 වන ශීර්ණය.- පුශගලයි්ද ලියාපදිසික ිරීමවම් 

වා පාර්තවම්්දතුව 
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - පු රදවර්ත  විම ට, 
රු. 1,030,000,000 

 
“227 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

සා තද රු. 1,030,000,000ට මු න  පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා 
ුතුවම” ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.  

 
227 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  නදී.  
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - මූනධ  විම ට,        
රු. 134,000,000 

 
“227 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 

රු. 134,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” ම   
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.  

 
227 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  නදී. 

 

254 වන ශීර්ණය.- වරජි ප්ට්රාර් ජනරාල් වා පාර්තවම්්දතුව 
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - පු රදවර්ත  විම ට, 
රු. 1,468,000,000 

 
“254 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

සා තද රු. 1,468,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” 
ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.  

 
254 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  නදී.  
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - මූනධ  විම ට,        
රු. 100,000,000 

 
“254 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 

රු. 100,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” ම  
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.   

 
254 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  නදී.  

 

255 වන ශීර්ණය.- දි ප්ත්රි්ව වල්කම් කාර්යාලය - වකොළඹ 
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - පු රදවර්ත  විම ට, 
රු. 824,000,000 

 

“255 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 
සා තද රු. 824,000,000ට මු න  පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” 
ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.  

 
255 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  නදී.  
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - මූනධ  විම ට,        
රු. 1,493,000,000 

 
“255  ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 

රු.1,493,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” ම  
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.   

 
255 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  නදී.  

256 වන ශීර්ණය.- දි ප්ත්රි්ව වල්කම් කාර්යාලය - ගම්පහස 
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - පු රදවර්ත  විම ට, 
රු. 1,105,000,000 

 
“256 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

සා තද රු. 1,105,000,000ට මු න  පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා 
ුතුවම” ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.  

 
256 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී.  

 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - මූනධ  විම ට,        
රු. 1,244,000,000 

 
“256 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 

රු. 1,244,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” ම  
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.   

 
256 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී.  

 

257 වන ශීර්ණය.- දි ප්ත්රි්ව වල්කම් කාර්යාලය - කළුතර 
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - පු රදවර්ත  විම ට, 
රු. 945,000,000 

  
“257 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

සා තද රු. 945,000,000ට මු න  පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” 
ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.  

 
257 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී.  

 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - මූනධ  විම ට,        
රු. 215,000,000 

 

“257 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 
රු. 215,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” ම  
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.   

 
257 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී.  

 

258 වන ශීර්ණය.- දි ප්ත්රි්ව වල්කම් කාර්යාලය - මහසනුවර 
 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - පු රදවර්ත  විම ට, 
රු. 1,223,000,000 

 
“258 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

සා තද රු. 1,223,000,000ට මු න  පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා 
ුතුවම” ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.  

 
258 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 

පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  
නදී.  

 
01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - මූනධ  විම ට,        

රු. 157,000,000 
 
“258 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 

රු. 157,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” ම  
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම.   

2763 2764 
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258 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 
පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  නදී.  

 

259 වන ශීර්ණය.-  දි ප්ත්රි්ව වල්කම් කාර්යාලය - මාතවල් 
 

01 ව  වනඩසාටත .-  ශටශතුතේ වනඩසාටත  -  පු රදවර්ත  විම ට, 
රු. 645,000,000 

 

“259 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 
සා තද රු. 645,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” 
ම  ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම. 

 

259 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , පු රදවර්ත  විම ට 
පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුව මයි නිශමෝැ ටර  
නදී. 

 

01 ව  වනඩසාටත .- ශටශතුතේ වනඩසාටත  - මූනධ   විම ට,        
රු. 438,000,000 

 

“259 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට සා තද 
රු. 438,000,000ට මු න පපශල්ඛ මට ඇුවා්  ටා ුතුවම” ම  
ප්ර ව ම විටසා  නදි්  සාභ්ද සාේටත විම. 

 

259 ව  ශීර්ෂශමිම 01 ව  වනඩසාටත , මූනධ  විම ට 
පපශල්ඛ ශමිම ශටොටසා්ව තනයටමට තිබිම ුතුවමයි නිශමෝැ ටර  නදී. 

 

“தகலப்பு 155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 9,332,200,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 1,609,205,000 
 

“தகலப்பு 155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,609,205,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,200,000,000 
 

“தகலப்பு 155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 1,200,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 28,900,000,000 

 

“தகலப்பு 155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 28,900,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

  

தகலப்பு 155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 226.-  குடிவரவு, குடியகல்வுத்  திகணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 1,746,600,000 
 

“தகலப்பு 226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 1,746,600,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 633,000,000 
 

“தகலப்பு 226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 633,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 227.-  ஆட்ககளப் பதிவு தசய்யும் திகணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,030,000,000 
 

“தகலப்பு 227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 1,030,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 134,000,000 
 

“தகலப்பு 227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 134,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 254.- பதிவாளர் நாயகம் திகணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா  1,468,000,000 
 

 

“தகலப்பு 254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 1,468,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  100,000,000 
 

“தகலப்பு 254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 100,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 255.- மாவட்டச் தசயலகம், தகாழும்பு 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா  824,000,000 
 

“தகலப்பு 255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 824,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசய ற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  1,493,000,000 

 

“தகலப்பு 255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,493,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

 

தகலப்பு 256.- மாவட்டச் தசயலகம், கம்பஹா 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா  1,105,000,000 
 

“தகலப்பு 256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 1,105,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  1,244,000,000 
 

“தகலப்பு 256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,244,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

தகலப்பு 257.- மாவட்டச் தசயலகம், களுத்துகற 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா  945,000,000 
 

“தகலப்பு 257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 945,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  215,000,000 
 

“தகலப்பு 257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 215,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 258.- மாவட்டச் தசயலகம், கண்டி 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா  1,223,000,000 
 

“தகலப்பு 258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,223,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  157,000,000 
 

“தகலப்பு 258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 157,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

தகலப்பு 259.- மாவட்டச் தசயலகம், மாத்தகள 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா  645,000,000 

 

“தகலப்பு 259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 645,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  438,000,000 
 
 

“தகலப்பு 259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 438,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 
 

தகலப்பு 259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச்தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of  Rs. 9,332,200,000, for Head 155,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 155, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 1,609,205,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,609,205,000, for Head 155, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 155, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 1,200,000,000 

 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,200,000,000, for Head 155,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 155, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 28,900,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 28,900,000,000, for Head 155, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 155, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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HEAD 226. - DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND 
EMIGRATION 

   
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        

Rs. 1,746,600,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,746,600,000, for Head 226, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 226, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 633,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 633,000,000, for Head 226, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 226, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 227.- DEPARTMENT OF REGISTRATION OF  PERSONS 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 1,030,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,030,000,000, for Head 227, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 227, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 134,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 134,000,000, for Head 227, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 227, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 254. -  DEPARTMENT OF REGISTRAR GENERAL 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 1,468,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,468,000,000, for Head 254,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 254, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 100,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 100,000,000, for Head 254, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 254, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 255. -  DISTRICT SECRETARIAT, COLOMBO 

 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 824,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 824,000,000, for Head 255,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 255, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 1,493,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,493,000,000, for Head 255, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 255, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.    
 

HEAD 256. -  DISTRICT SECRETARIAT, GAMPAHA 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 1,105,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,105,000,000, for Head 256, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 256, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 1,244,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,244,000,000, for Head 256, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 256, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 257.-  DISTRICT SECRETARIAT, KALUTARA 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 945,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 945,000,000, for Head 257, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 257, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 215,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 215,000,000, for Head 257, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 257, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 258. -  DISTRICT SECRETARIAT, KANDY 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 1,223,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,223,000,000, for Head 258, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 258, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 157,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 157,000,000, for Head 258, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

   
Head 258, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 259.-  DISTRICT SECRETARIAT, MATALE 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 645,000,000 

2769 2770 



පදර්ලිශේ් ුවව 

Question, "That the sum of Rs. 645,000,000, for Head 259,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
 
Head 259, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 438,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 438,000,000, for Head 259, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
 
Head 259, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශීර්ෂ අංට 260 සාභ්දව නට    

 
 
ගු දිව්දණප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I call for a Division. 
 
 

ගු ටී. රසජිත් ා  ව්ොයි්ා මහසතා 
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශබදීට්ව ඉල්නද සියට වද.  
 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කීව  ශීර්ෂමට  ශබදීට ඉල්න් ශ්   ශීර්ෂ 260 සා තද    

ඔ්වශටෝටට    
 

 

ගු ටී. රසජිත් ා  ව්ොයි්ා මහසතා 
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඔ්වශටෝටට. 
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශීර්ෂ 259 ව  ශත්ව පදසාව  ටාද. 260ව  වනම ශීර්ෂමට 

ශබදීට්ව ඉල්න වද    
 

 
ගු ටී. රසජිත් ා  ව්ොයි්ා මහසතා 
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඔේ. 
 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
You call for a Division for Head 260 onwards. 

වබදුම් සීනුව නාා  ීම අව්්ද වුණා  පසු- 
பிாிவுமணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்- 

At the conclusion of the division bell- 
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Quorum Bell  නට  ද  ිරීමට පසාවවරු 7.22ට ආරේභ් වුණද, 

7.27ට  නවන් වූවද. වි දඩි 5යි.  න්  260 ව  ශීර්ෂම සා තද 

ඡ්  ම දීශේ අවසාවථදව. 
 
 

වම් අව්පථාවේදී ඡ්දා ය දීම ණරම්භ වකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது) 

(At this stage, the Voting commenced.) 
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඡ්  ම පදවිච්චි ිරීමටට ශ ොතනිර වූ ැරු ට් ්රීවරු ඉ්  වද    

ැරු සාදලි්   දිසාද දමට ට් ්රීුවටදශේ ප්රතිචදරම වේට්ව    
 

 

ගු ්ාලි්දා  දි්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு சாலிந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

විරුශධයි.  
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විරුශධ පදර් වවශම්  තව්  ටවුරු්   නතන. ැරු ශ්ව.ශ්ව. 

පිම දසා ට් ්රීුවටදශේ ප්රතිචදරම වේට්ව    
 

 

ගු ව්ව.ව්ව. පියා ා් මහසතා 
(மாண்புமிகு மக.மக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 

ප්වෂයි.  

 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ශත්වටර් අප්පුතදිව ට් ්රීුවටදශේ ප්රතිචදරම වේට්ව    
 

 

ගු වහස්ව ර් අප්පුහසාි  මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ප්වෂයි.  

 
ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු නච්.නේ.නේ. තීමසාව රදජය ඇටතිුවටදශේ ප්රතිචදරම 

වේට්ව    

 

 

ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

ප්වෂයි.  
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ඡ්දා ය ප්රකාශ් ිරීමවම්ද පසුව- 
வாக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting - 
 
වම් අව්පථාවේ පහසත ්ඳහස්ද නම් ්භා ගර්භවේ ඇින ඩිජි ල් 

පුවුවේ ප්රා ර්ශ්නය වකරිණි. 
(இவ்மவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 

the Chamber.) 

 
විා ුත් ඡ්දා  විමසීම අනුව පහසත ා ැ්වවවන පරිදි - ප්වණව  17: 

විුශධාව 37  යනුවව්ද වබදුවණ්ය. 
இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிணங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: சார்பாக 17; எதிராக 37; 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 17:  
Noes 37:  
 
 
O 005. Dinesh Gunawardana  No 

O 013. Wimal Weerawansa  No 

O 018. Mavai S. Senathirajah  Yes 

O 021. Selvam Adaikkalanathan Yes 

O 023. Bandula Gunawardana  No 

O 026. Janaka Bandara Tennakoon No 

O 027. C.B. Ratnayake  No 

O 029. Mahinda Yapa Abeywardena  No 

O 031. Keheliya Rambukwella  No 

O 033. Dullas Alahapperuma  No 

O 034. Johnston Fernando  No 

O 042. Mahindananda Aluthgamage No 

O 044. Piyankara Jayaratne  No 

O 045. Vasudeva Nanayakkara  No 

O 053. Udaya Prabhath Gammanpila  No 

O 068. Duleep Wijesekara  No 

O 069. S.C. Mutukumarana  No 

O 073. Arundika Fernando  No 

O 084. Ananda Aluthgamage  No 

O 089. P. Udayashantha Gunasekara  No 

O 091. Mohan Priyadarshana De Silva  No 

O 092. T. Ranjith De Zoysa  No 

O 093. Ramesh Pathirana  No 

O 101. Namal Rajapaksa  No 

O 102. Janaka Wakkumbura No 

O 103. Vidura Wickramanayaka No 

O 104. Thenuka Vidanagamage  No 

O 105. Shehan Semasinghe  No 

O 106. Kanaka Herath  No 

O 107. D.V. Chanaka No 

O 108. Sisira Jayakody  No 

O 109. Piyal Nishantha De Silva  No 

O 110. Sanath Nishantha Perera  No 

O 111. S. Premarathna  No 

O 112. Tharaka Balasuriya  No 

O 114. Prasanna Ranatunga  No 

O 115. Prasanna Ranaweera  No 

O 116. Kachana Wijesekara  No 

G 005. Gayantha Karunatileka  Yes 

G 010. Wajira Abeywardana  Yes 

G 014. Patali Champika Ranawaka  Yes 

G 021. J.M. Ananda Kumarasiri  Yes 

G 023. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes 

G 038. Lucky Jayawardana  Yes 

G 044. Vijayakala Maheswaran  Yes 

G 047. J.C. Alawathuwala Yes 

G 053. Seyed Ali Zahir Moulana  Yes 

G 057. Karunarathna Paranawithana Yes 

G 074. Anura Sidney Jayarathne  Yes 

G 088. Sujith Sanjaya Perera  Yes 

G 095. Mujibur Rahuman  Yes 

G 103. Wijepala Hettiarachchi  Yes 

G 104. Ashu Marasinghe  Yes 

G 115. Indika Anuruddha Herath  No 
 

 Total Voting Results 

  Yes   17  

  No  37  
   

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! වි ු්  ඡ්   විටසීට අනුව ශටට වනම ශීර්ෂමට 
ප්වෂව ඡ්  ම දු්  සාංඛයදව 17යි; විප්වෂව 37යි.  නඟී සිට 
ප්වෂව ඡ්  ම දු්  සාංඛයදව 03යි;  නඟී සිට විරුශධව ඡ්  ම දු්  
සාංඛයදව 01යි.  ශටට වනම ශීර්ෂමට ''ප්වෂව'' මුළු ඡ්   සාංඛයදව 
20යි; ''විරුශධව'' 38යි. ඒ අනුව, ශටට වනම ශීර්ෂම සාේටත 
ශ ොවුණු බව  නනුේ දීටට ටනටන් ශතිව. 

තවදුරට්  ටදනම දීර්ඝ ටර ැනීමටට අව ය නිසාද 

පදර්ලිශේ් ුවව  නවත රැසාවව වද. 
 

ඊ  අනුකූලව පාර්ලිවම්්දතුව එ්ව රැ ප් විය. 
அதன்பிறகு பாராளுமன்றம் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාභ්දශේ ඉතිරි ටටුතුව ටරශැ  මදට සා තද ශවනදව අව යයි. 

ඒ සා තද සාභ්දව නට    
 

ගු ම්දත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 

කාරක ්භාවවිමදි තවදුර ත් ්ලකා බලන ලදී -  
[ගු කථානායකතුමා මූලා්නාරූඪ විය.] 
குழுவில் மமலும் ஆராயப்பட்டது. -  

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
Considered further in Committee. - 
[HON. SPEAKER in the Chair.] 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශීර්ෂ 261, ටදරට සාභ්දව නට     සිමදෙට  ඒවද සා තද නටට 

ඡ්  ම ැ්  වද   ආණ්ඩු පදර් වවශේ ප්රධද  සාංවිධදමටුවටනි,  

Division  නට, ඔ්වශටොටට නටට ැනිමු   ශටොට  ිරම් ශ්   

ශ ට්ව තිශබ වද.  
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නටට ැනිමු, ැරු සාභ්දපතිුවටනි. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අටදතයදං ම විතර්ව ැනිමු. [බදධද ිරීමේ] 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශේ අටදතයදං ම විතර්ව නටට ැනිමු. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඕ ෑ  ේ ශේ අටදතයදං ම නටට ැ්  ්  පුළුව් , ශව  

ශව ට ැ්  ්  පුළුව් . 

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සිමල්නට නටට ැ්  . 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 අටදතයදං  ශ ට්ව නටට ැ්   බනතන, ැරු ට් ්රීුවටනි. ශේ 

අටදතයදං ම විතරයි. 
 

ශීර්ෂ අංට 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 

270, 271, 272, 273,274, 275, 276, 277, 278, 279, 312, 313, 

314, 315, 316, 317, 318, 319, 321 සාභ්දව නට    

 

ගු දිව්දණප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Divide! 
 
වබදුම් සීනුව නාා  ීම අව්්ද වුණා  පසු- 
பிாிவுமணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்- 

At the conclusion of the division bell- 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරුණදටර වදඩි ශව්  .  න්  ඡ්  ම ප්රටද  ිරීමශේ 

අවසාවථදව. 
 

වම් අව්පථාවේදී ඡ්දා ය දීම ණරම්භ වකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது) 

(At this stage, the Voting commenced.) 
 

ඡ්දා ය ප්රකාශ් ිරීමවම්ද පසුව- 
வாக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting - 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඡ්  ම දීටට අපතසු වූ ැරු ට් ්රීුවට් නද ඉ්  වද   ැරු 

සාදලි්   දිසාද දමට ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ ප්රතිචදරම වේට්ව   

ගු ්ාලි්දා  දි්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு சாலிந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

විරුශධයි. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ශ්ව.ශ්ව. පිම දසා ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ ප්රතිචදරම 

වේට්ව   

 

ගු ව්ව.ව්ව. පියා ා් මහසතා 
(மாண்புமிகு மக.மக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 

ප්වෂයි. 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු අනුර සිඩ්නි ජමර්   ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ ප්රතිචදරම 

වේට්ව   

 

ගු අනුර සඩ්නි ජයරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ප්වෂයි. 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඡ්  ම දීටට අපතසු වූ තව ටවුරු්  ශතෝ ඉ්  වද   නච්චරයි 

ශ් . 
 

(වම් අව්පථාවේ පහසත ්ඳහස්ද නම් ්භා ගර්භවේ ඇින ඩිජි ල් 
පුවුවේ ප්රා ර්ශ්නය වකරිණි.  

(இவ்மவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்தின் டிஜிற்றல் 

திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 

 
විා ුත් ඡ්දා  විමසීම අනුව පහසත ා ැ්වවවන පරිදි - ප්වණව  22: 

විුශධාව 37: යනුවව්ද වබදුවණ්ය. 
இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிணங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: சார்பாக 22; எதிராக 37;  

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 22:  
Noes 37:  

 
O 005. Dinesh Gunawardana No 

O 013. Wimal Weerawansa  No 

O 018. Mavai S. Senathirajah  Yes 

O 021. Selvam Adaikkalanathan  Yes 

O 023. Bandula Gunawardana  No 

O 026. Janaka Bandara Tennakoon  No 

O 027. C.B. Ratnayake  No 

O 029. Mahinda Yapa Abeywardena  No 

O 031. Keheliya Rambukwella  No 

O 033. Dullas Alahapperuma  No 

O 034. Johnston Fernando  No 

O 042. Mahindananda Aluthgamage  No 

O 044. Piyankara Jayaratne  No 

O 045. Vasudeva Nanayakkara  No 

O 053. Udaya Prabhath Gammanpila  No 

O 068. Duleep Wijesekara  No 
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O 069. S.C. Mutukumarana  No 

O 073. Arundika Fernando  No 

O 084. Ananda Aluthgamage  No 

O 089. P. Udayashantha Gunasekara  No 

O 091. Mohan Priyadarshana De Silva  No 

O 092. T. Ranjith De Zoysa  No 

O 093. Ramesh Pathirana  No 

O 101. Namal Rajapaksa  No 

O 102. Janaka Wakkumbura  No 

O 103. Vidura Wickramanayaka  No 

O 104. Thenuka Vidanagamage  No 

O 105. Shehan Semasinghe  No 

O 106. Kanaka Herath  No 

O 107. D.V. Chanaka  No 

O 108. Sisira Jayakody  No 

O 109. Piyal Nishantha De Silva  No 

O 110. Sanath Nishantha Perera  No 

O 111. S. Premarathna  No 

O 112. Tharaka Balasuriya  No 

O 114. Prasanna Ranatunga  No 

O 115. Prasanna Ranaweera  No 

O 116. Kachana Wijesekara  No 

G 005. Gayantha Karunatileka  Yes 

G 010. Wajira Abeywardana  Yes 

G 014. Patali Champika Ranawaka  Yes 

G 021. J.M. Ananda Kumarasiri  Yes 

G 023. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes 

G 038. Lucky Jayawardana  Yes 

G 044. Vijayakala Maheswaran  Yes 

G 047. J.C. Alawathuwala  Yes 

G 052. H.M.M. Harees  Yes 

G 053. Seyed Ali Zahir Moulana  Yes 

G 057. Karunarathna Paranawithana  Yes 

G 071. M.S. Thowfeek  Yes 

G 074. Anura Sidney Jayarathne  Not Voted 

G 078. Hector Appuhamy  Yes 

G 086. Mylvaganam Thilakarajah  Yes 

G 088. Sujith Sanjaya Perera  Yes 

G 095. Mujibur Rahuman  Yes 

G 099. Chaminda Wijesiri  Yes 

G 101. Sandith Samarasinghe  Yes 

G 103. Wijepala Hettiarachchi  Yes 

G 104. Ashu Marasinghe  Yes 

G 115. Indika Anuruddha Herath  No 
 

Electronic Voting Results  
 

  YES  22 
  NO  37 
   
 

 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! වි ු්  ඡ්   විටසීට අනුව අ දා සිමදෙට ශීර්ෂ 

සා තද ප්වෂව ඡ්  ම දු්  සාංඛයදව 22යි; විප්වෂව 37යි.  නඟී සිට 

ප්වෂව ඡ්  ම දු්  සාංඛයදව 02යි;  නඟී සිට විරුශධව ඡ්  ම දු්  

සාංඛයදව 01යි.  

 

ඒ අනුව ප්වෂව මුළු ඡ්   සාංඛයදව 24යි; විරුශධව 38යි.  

 
Order, please! වදඩි ශව්  .  ශේ අනුව, ශීර්ෂ 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 

275, 276, 277, 278, 279, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 

319 සාත 321 සාේටත ශ ොවුණු බව  නනුේ දීටට ටනටන් ශතිව. 

ඊා ට, ටතද ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම.  

ශීර්ෂ 162 සාත 311 සාභ්දව නට     [බදධද ිරීමේ] 

 

ගු නාමල් රාජප්වණ මහසතා 
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Divide! 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශීර්ෂ ශ ටට නටට ැ්   නට යි     [බදධද ිරීමේ] ැරු 

ආණ්ඩු පදර් වවශේ ප්රධද  සාංවිධදමටුවටද. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නශතට ශතො යි. 

 

වබදුම් සීනුව නාා  ීම අව්්ද වුණා  පසු- 
பிாிவுமணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்- 

At the conclusion of the division bell- 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 න්  ැරු ට් ්රීවරු ඡ්  ම ප්රටද  ිරීමශේ අවසාවථදව. 

 
වම් අව්පථාවේදී ඡ්දා ය දීම ණරම්භ වකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

 
ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඡ්  ම දීටට අපතසු ැරු ට් ්රීුවට් නද සියට වද   [බදධද 

ිරීමට්ව] ැරු සාදලි්   දිසාද දමට ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ 

ප්රතිචදරම ශටොට්ව   

 
ගු ්ාලි්දා  දි්ානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு சாலிந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

විරුශධයි. 
 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු ශ්ව.ශ්ව. පිම දසා ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටද ශේ ප්රතිචදරම  

 

ගු ව්ව.ව්ව. පියා ා් මහසතා 
(மாண்புமிகு மக.மக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 

ප්වෂයි. 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ැරු නච්.නේ.නේ. තීමසාව  රදජය අටදතයුවටනි, ඔබුවටදශේ 

ප්රතිචදරම  

  

ගු එච්.එම්.එම්. හසීම ප් මහසතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

ප්වෂයි. 

 
ඡ්දා ය ප්රකාශ් ිරීමවම්ද පසුව- 
வாக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting - 

 
(වම් අව්පථාවේ පහසත ්ඳහස්ද නම් ්භා ගර්භවේ ඇින ඩිජි ල් 

පුවුවේ ප්රා ර්ශ්නය වකරිණි.  
(இவ்மவகளயில்,கீழ்வரும் தபயர்கள் சபாமண்டபத்தின் டிஜிற்றல் 

திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 

the Chamber.) 

 
විා ුත් ඡ්දා  විමසීම අනුව පහසත ා ැ්වවවන පරිදි - ප්වණව  22: 

විුශධාව 37 යනුවව්ද වබදුවණ්ය. 
இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிணங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: சார்பாக 22; எதிராக 37;  

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 22:  
Noes 37:  
 
O 005. Dinesh Gunawardana No 

O 013. Wimal Weerawansa  No 

O 018. Mavai S. Senathirajah  Yes 

O 021. Selvam Adaikkalanathan  Yes 

O 023. Bandula Gunawardana  No 

O 026. Janaka Bandara Tennakoon  No 

O 027. C.B. Ratnayake  No 

O 029. Mahinda Yapa Abeywardena  No 

O 031. Keheliya Rambukwella  No 

O 033. Dullas Alahapperuma  No 

O 034. Johnston Fernando  No 

O 042. Mahindananda Aluthgamage  No 

O 044. Piyankara Jayaratne  No 

O 045. Vasudeva Nanayakkara  No 

O 053. Udaya Prabhath Gammanpila  No 

O 068. Duleep Wijesekara  No 

O 069. S.C. Mutukumarana  No 

O 073. Arundika Fernando  No 

O 084. Ananda Aluthgamage  No 

O 089. P. Udayashantha Gunasekara  No 

O 091. Mohan Priyadarshana De Silva  No 

O 092. T. Ranjith De Zoysa  No 

O 093. Ramesh Pathirana  No 

O 101. Namal Rajapaksa  No 

O 102. Janaka Wakkumbura  No 

O 103. Vidura Wickramanayaka  No 

O 104. Thenuka Vidanagamage  No 

O 105. Shehan Semasinghe  No 

O 106. Kanaka Herath  No 

O 107. D.V. Chanaka  No 

O 108. Sisira Jayakody  No 

O 109. Piyal Nishantha De Silva No 

O 110. Sanath Nishantha Perera  No 

O 111. S. Premarathna  No 

O 112. Tharaka Balasuriya  No 

O 114. Prasanna Ranatunga  No 

O 115. Prasanna Ranaweera  No 

O 116. Kachana Wijesekara  No 

G 005. Gayantha Karunatileka  Yes 

G 010. Wajira Abeywardana  Yes 

G 014. Patali Champika Ranawaka Yes 

G 021. J.M. Ananda Kumarasiri  Yes 

G 023. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes 

G 038. Lucky Jayawardana  Yes 

G 044. Vijayakala Maheswaran  Yes 

G 047. J.C. Alawathuwala  Yes 

G 053. Seyed Ali Zahir Moulana  Yes 

G 057. Karunarathna Paranawithana  Yes 

G 071. M.S. Thowfeek  Yes 

G 074. Anura Sidney Jayarathne  Yes 

G 078. Hector Appuhamy  Yes 

G 086. Mylvaganam Thilakarajah  Yes 

G 088. Sujith Sanjaya Perera  Yes 

G 095. Mujibur Rahuman  Yes 

G 099. Chaminda Wijesiri  Yes 

G 101. Sandith Samarasinghe  Yes 

G 103. Wijepala Hettiarachchi  Yes 

G 104. Ashu Marasinghe  Yes 

G 115. Indika Anuruddha Herath  No 

 

 

Electronic Voting Results  

 

  YES  22 

  NO  37 

   

 
ගු ්භාපිනතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! වි ු්  ඡ්   විටසීට අනුව ශීර්ෂ 162 සාත 

311සා තද ප්වෂව ඡ්  ම දු්  සාංඛයදව 22; විප්වෂව ඡ්  ම දු්  

සාංඛයදව 37යි.  නඟී සිට ප්වෂව ඡ්  ම දු්  සාංඛයදව 02යි; 

විරුශධව ඡ්  ම දු්  සාංඛයදව 01යි. ඒ අනුව ප්වෂව මුළු ඡ්   

සාංඛයදව 24; විප්වෂව මුළු ඡ්   සාංඛයදව 38යි. ඒ අනුව, ශීර්ෂ 

162 සාත 311 සාේටත ශ ොවුණු බව  නනුේ දීටට ටනටන් ශතිව. 

  
 

අ.භා. 7.57  පාර්ලිවම්්දතුව  ප්රගිනය වාර්තා කරනු පිණි් 
්භාපිනතුමා මුලා්නවය්ද ඉවත් විය.  

அப்தபாழுது மநரம் பி.ப. 7.57 மணிக்கு குழுவின் பாிசீலகன பற்றி 

அறிவிக்கும் தபாருட்டு தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று 

அகன்றார்கள். 

At 7.57 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress. 

2779 2780 



2019 ටදර්ුව 28 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ැරු ට් ්රීුවට් නද ටරුණදටර, වදඩි ශව්  .  

[බදධද ිරීමේ] ශීර්ෂ 155, 226, 227 සාත ශීර්ෂ 254 සිට 259  ්වවද 

සාංශ ෝධ  රිමතව සාේටත වූ බව , ශීර්ෂ 260 සිට 279  ්වවද  , 

ශීර්ෂ  312 සිට 319  ්වවද  , ශීර්ෂ 321, 162 සාත 311 සාේටත 

ශ ොවුණු බව    ් වනු ටනටන් ශතිව.  

 
නැවත රැ ප්ීමම 2019 මාර්තු 29වන සකුරාා ා.  
மீண்டும் கூடுவது 2019 மார்ச் 29, தவள்ளிக்கிைகம. 

To sit again on Friday, 29th March, 2019. 

 
කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, "පදර්ලිශේ් ුවව  න්  ටල් තනබිම 

ුතුවම"යි ටද ශමෝජ ද ටර වද. 
 
ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාභ්දව ටල් තබ  අවසාවථදශේ ශමෝජ දව ඉදිරිප්  ිරීමට, ැරු 

ටිම්  ද ්   අදේ ැටශේ ට් ්රීුවටද. 

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ටට ිමුවවද, ටනබනමට ඔබුවටදට ටශේ  ට්  අටතට ශවනද 

ිරමනද. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 නතන,  නතන. නශතට අටතට ශව් ශ්   නතන. භ්ම ශව්   

නපද. ඔබුවටද වනඩ ටරශැ  ම්  . 
 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 නතන, සාදටද යශම්  ශේ වදශේ ශවනදවටට. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටද  න්  ටථදව ටරශැ  ම්  ; මුඛම තරිමට පදවිච්චි 

ටර්  . 
 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, තමු්  ද් ශසා නදශේ දුර් ද් ත 

ආණ්ඩුව ශනෝටමට  නශ   අ් ත පරදජමටට ප්  ිරීමටට 

 ්වතිට්  විප්වෂම්ව තනයටමට අ  අපි ටටුතුව ටාද ිරම  නට 

ශබොශතොට සා් ශතෝෂශම්  තමු්  ද් ශසා නදට ිරම්   ඕ ෑ. 

ැරු ටථද දමටුවටනි, අ  ශේ රශට්  නවන් තට අටදතයදං  

ශ ට්ව ැන  විවද  ටශා . නට්ව තටයි, ටත  ැර තද බසාව දිමර 

සාංවර්ධ  අටදතයදං ම. ඊා  නට තටයි, අභ්ය් තර තද සාවවශශ  

ටටුතුව සාත පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  අටදතයදං ම. සාවවශශ  

ටටුතුව අටදතයදං ම ිරම් ශ් , දිසාවත්රි්වටශේ දිසාදපතිවරමදශේ 

ඉ නද ග්රදට නිනධදරිවරමද  ්වවද ටටුතුව ටර  අටදතයදං ම. ටත 

 ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ම ිරම් ශ් , ශේ රශට් 

 ැර තද  ශටොාඹ සාංවර්ධ ම ටර  අටදතයදං ම. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have to move the Adjournment 
Motion. ැරු ට් ්රීුවටද Adjournment Motion නට ඉදිරිප්  
ටර්  . ඔබුවටදට ටදනම දු් ශ්  ශේ ටථදව ටර්   ශ ොශවයි. 

 
ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ටථදවට ටලි්  ශේට ිරමනද ඉ්   නපනයි. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, you cannot do that.  

 
ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබුවටද ශටොශතොට  ඒට ිරම් ශ්   ටට ශේට ිරමනද තටයි 

ඒට ිරම් ශ් . 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, please move the Adjournment Motion.  

 
ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබුවටදට ඕ ෑ ශශ ටට ිරම් ශ්   නතන. ටට ශේට ිරමනදයි 

ඒට ිරම් ශ් .  ඔබුවටද ටට ිරම්   නපද.   

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 න්  ඔබුවටද Adjournment Motion නට ඉදිරිප්  ටර්  . 
 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ටට විදුලිම ප්ර ව මට න්   ටලි්  ශේට ිරමනද ඒටට 

න්  ේ. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 න්  ිරම්  . 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ නිසාද නවනනි අටදතයදං  ටර්   විදුලිම ඕ ෑ.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතො යි,  න්  විදුලිම තිශබ වද ශ් .  න්  Adjournment 

Motion නට ඉදිරිප්  ටර්  .  

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ටත  ැර තද බසාව දිමර සාංවර්ධ  අටදතයදං ශේ වනඩ ටටුතුව 

ටර්   විදුලිම ඕ ෑ. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටද ශේ විධිමට තනසිශර වද  ේ, ටට allow ටර්   

බනතන. 

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, අ  රශට් විදුලි අර්බු ම්ව තිශබ වද. 

සාවවශශ  ටටුතුව අටදතයදං මට විදුලිම තිබුශණ්  න්  ේ, ග්රදට 

නිනධදරිවරු වනඩ ටර් ශ්  ශටොශතොට   රදජය පරිපදන  

අටදතයදං මට විදුලිම තිබුශණ්  න්  ේ, ඒ ටටුතුව ටර් ශ්  

ශටොශතොට   

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටද Adjournment Motion නට්ව දීනද 

තිශබ වද. ටරුණදටරනද ඒට ඉදිරිප්  ටර්  . 

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තරි. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටද ශේ පදර්ලිශේ් ුවව විිමදෙව්ව ටරැ්   නපද. 
 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තරි, සාටදශව්  . 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාභ්දව ටල් තනබීශේ ශමෝජ දව ඉදිරිප්  ටර්  . 
 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටත්ව ටාදට, thank you. සාුවට 

වනඩිටටට ැරු ටථද දමටුවටනි. 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාුවට වනඩිටටට පදර්ලිශේ් ුවශේ තනසිශර්   පුරුදු ශව්  . 
 

විදුලි කප්පාදුව නි්ා මහසජනතාව  

මුහුණදීම  සදුීම ඇින දුණපකරතා 
 மின்தவட்டுக் காரணமாக தபாதுமக்கள் 

முகங்தகாடுக்கும் கஷ்டங்கள் 
DIFFICULTIES FACED BY THE PUBLIC DUE TO 

POWER CUTS 
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ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, සාභ්දව ටල් තබ  අවසාවථදශේදී පතත 

සා ත්  ශමෝජ දව ටද ඉදිරිප්  ටර වද  

"ටෑත ටදනශේ සිදු ශ ොවූ පරිදි අ ශප්්වෂිත විදුලිම ටප්පදදුවට අශප් රට 

අ  මුහුණ පද සිටී. ටතජ තදවට ශ ො ් වද ආරේභ් ටා විදුලිම ටපද 

තනීමට ශේ ව  විට පනම 4්ව  ්වවද දීර්ඝ ටර ඇත. ශේ නිසාද ටතජ තදවට 

මුහුණ පද්  ට සිදුීම ඇති ිමරිතනර සාත දුෂවටරතදව්  අසීිවතම. විදුලිම 

ටප්පදදුව නිසාද රශට් සාටසාවත ආර්ක ටමට, ජ  ජීවිතමට, අධයදප ම තද 

ප්රවදත ම වනනි ශසා වදව් ට ශට් ට ැශේ සාවවමං රැිරමදවන ශමශ ්  ්  

ඇුවළුව ටතද පරිටදණ ටර්ටද් තවනට   සිදුීම ඇති පදඩුව ිවන ටා 

ශ ොතනිර තරේම. ශේ අුතරි්  විදුලිම විසා් ධි ිරීමට ශත ුවශව්  ශසාෞඛය 

්වශෂ ්රම   බරපතා අර්බු මටට ප් ව ඇති අතර, ශරෝී ්  ශබොශතෝ 

පිරිසාටට ප්රතිටදර තද  නයටර්ට ප්රටද ීමට ශත ුවශව්  ජීවිතශම්  පවද 

ව් දි ශැීමටට සිදුීම ඇත.  

අප සිමදෙශ  ද  ්  ද පරිදි පසුගිම වසාර තතර ඇුවාත ටතද පරිටදණශේ 

න්ව විදුලි බනදැදරම්ව ශතෝ ඉදි ිරීමටට ව් ට්  ආණ්ඩුව අශපොශතොසා්  ීම 

ඇත. ඇතනේ විට ආරේභ් ටර  න  ශට් ඩර් ටන ීමේ අධිටරණ ඉදිරිශේ 

 ඩු විභ්දැවනට ශමොමු ීම ඇත. ප්රධද  ජන විදුලි බනදැදර ආශ්රිත 

ප්රශශ වනට ජ වදරි සිට ටනයි ටදසාම පටණ  ්වවද වර්ෂදව ිම ීමට ශේ 

අවුරුශශශ පටණ්ව සිදුව  විපර්මදසාම්ව ශ ොශේ. නම සාෑට අවුරුශ ටට 

ඇතිව  සාදටද ය ටදනගුක ට ශව සාිර. නමට මුහුණදීට සා තද ටල් 

ඇතිව ූ  ද ේ විම ුතුවව තිබුක . විදුලිම ටප්පදදුව තව දි  ිරිමපමිර්  

අවසා්  ශවතනයි ඇතනේ බනධදරි්  ප්රටද  ටා් , ශේ ව ුවරු ඒ සා තද 

විසාඳුට්ව නනබී  නත. ආණ්ඩුශේ වැකීට රශට් ජ තදවට පනම විසි තතර 

පුරද අව ය විදුලිම සානපීමට ිවසා විදුලිම ටප්පදදු ිරීමට ශ ොව  බව 

අවධදරණම ටර  අතර, ශේ ව  විට ටතජ තදව  නඩි ීමඩදවටට ප්  ටර 

ඇති විදුලි අර්බු ම ආණ්ඩුව ටනදිත් ව නිරදටරණම ිරීමටට ක්රිමද ශටොට 

ජ  ජීවිතම මථද ත් ් වමට ප්  ිරීමටට ටටුතුව ටා ුතුව මනයි ශටට ැරු 

සාභ්දව ශමෝජ ද ටර සියටිව." 

 
ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට ඔබුවටදට ිරමදශැ  ආශේ අ  

ටල් තනබීශේ විවද ම අපි ඉදිරිප්  ටර් ශ්  ශේ රශට් තිශම  
විදුලිබන අර්බු ම පිිගබ ව බවයි. ැරු ටථද දමටුවටනි, ඔබුවටද 

බන්  , විදුලිබන විෂමම ැන  ටථද ටර ශටොට විදුලිබන 

ඇටතිුවටද සාභ්දශේ  නතන. විදුලිබන ඇටතිුවටද ඉ් ශ්  
පදර්ලිශේ් ුවව නතද පන් ශ් . පදර්ලිශේ් ුවශේ ඉ නද ''හූ'' 

ිරේශවෝ , විදුලිබන ඇටතිුවටදට ඇශත වද. පදර්ලිශේ් ුවශේ 
නතද පන් ශ්  නුවටද ඉ් ශ් . නතද පන් ශ්  ඉ්   විදුලිබන 

ඇටතිට පදර්ලිශේ් ුවවට න්   බනතන, රශට් ජ තදවශේ විදුලිබන 
ප්ර ව මට ප් තර ශ ්  . තමු්  ද් ශසා නද  ්  වද, අ  ශේ 

රශට් ිවනිසු්  ඉ් ශ්  ටරුවශල් ිරමද. ිවනිසු් ට ජීව්  ශව්   

බනතන. පදර්ලිශේ් ුව ට් ්රීවරු රශට් විදුලි අර්බු ම පිිගබ ව 
පදර්ලිශේ් ුවවට විවද ම්ව ශැශ  ශටොට විදුලිබන ඇටතිවරමද 

ිරම වද, ශතට ප් තර ශ ්  ේ ිරමනද. ශටොට , විදුලි බන 
ඇටතිට ඒට ැන  ප්ර ව ම්ව  නතන. නුවටදශේ ශැ රට 
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ශජ ශර්ටර් තිශබ වද; නුවටදශේ ශැ රට ශීතටරණ තිශබ වද; 

නුවටදශේ ශැ රට පතසුටේ තිශබ වද. තනබනයි, අ  විදුලිබන 
ඇටති ශේ විවද මට ප් තර ශ ්   ඇවිල්නද  නතන.  

ැරු ටථද දමටුවටනි, අ  බන්   රශට් සුවිශ  ෂී අටදතයදං  

ශ ටට වනම ශීර්ෂ විවද මට ැ්  ශවනදශේ ඒ ශවනුශව්  ඡ්  ම 

ශ ්   අැටනතිවරමද පදර්ලිශේ් ුවශේ සියටශේ  නතන. ිරරිඇල්න 

ඇටතිුවටද, තමු්  ද් ශසා  තටයි ශේ සාභ්දශේ සාභ්ද දමට.  මු්  

තමු්  ද් ශසා ට බනරි වුණද, ශේ පදර්ලිශේ් ුවවට ඇවිල්නද ඡ්  ම 

ශ ්  . තමු්  ද් ශසා නදට බනරි වුණද, ට් ්රීවරු ශැ් වද ැ්  . 

අ  බන්  , පදර්ලිශේ් ුවශේ අම වනම ඉදිරිප්  ටරපු මු ල් ඇටති 

 නතන; අැටනතිවරමද  නතන; ටබීර් තෂීේ ඇටතිුවටද  නතන; රවු ව 

තකීේ ඇටතිුවටද  නතන; ටශ ෝ ැශ් සා්   ඇටතිුවටද  නතන; 

තනතද අුවශටෝරන ඇටතිුවිවම  නතන; ශබොශතෝ ශ  ද  නතන. අ  

බන්  , ආණ්ඩුශේ ප්රධද  ඇටතිවරු කී ශ ශ ්ව 

පදර්ලිශේ් ුවවට ඇවිල්නද  නශ  ිරමනද. ප්රධද  අටදතයදං  

ශ ටට වනම ශීර්ෂම විවද මට ැ්  ශවනදශේ, රශට් ජ තදවශේ 

ප්ර ව  තිශම  ශේනදශේ, රශට් ජ තදව ටරුවශල් ඉ්   ශවනදශේ 

-රශට් ජ තදව අඳුශර් ඉ්   ශවනදශේ- ට් ්රීවරු 

පදර්ලිශේ් ුවශේ  නතන. අඩු ැණශ්  විදුලිබන ඇටතිවරමදට ශේ 

පදර්ලිශේ් ුවවට ඇවිල්නද ප් තරම්ව ශ ්   බනරි  ේ, ැරු 

ටථද දමටුවටනි, අම වනමට ඡ්  ම්ව ශ ්   නයි   ඒ නිසාද අපි 

ආණ්ඩුවට ිරම වද, තමු්  ද් ශසා නද ශතො ට ශේට ඉශැ  

ැ්   ිරමද. තමු්  ද් ශසා නද ිමතදශැ  ඉ් ශ්  

තමු්  ද් ශසානද තනට දට බනශේ ඉ්  වද ිරමනද. ජ තදව 

ඡ්  ම දීනද තමු්  ද් ශසා නද පදර්ලිශේ් ුවවට නේවද.  මු්  

තමු්  ද් ශසා නද ටදදිශවනට ශවනද බුදිමදශැ  ඉ්  වද. සාටතර 

ඇටතිවරු ශැවල්වනට ශවනද ශව  ශව  ඒවද ටර වද. අඩුට 

ැණශ්  පදර්ලිශේ් ුවවට ඇවිල්නද ඡ්  ම ශ ් ශ්   නතන. ටත 

ශනොවේවට රූපවදිමනි  දිගටදවනට ගිිමල්නද ශනොවේවට ටථද 

ටර වද; විශේච ම ටර වද.  මු්  පදර්ලිශේ් ුවවට ඇවිල්නද 

තට් ශේ අටදතයදං ම රැට ැ්   ඡ්  ම්ව ශ ්   බනතන; 

තට් ශේ ආණ්ඩුව රැට ැ්   ඡ්  ම්ව ශ ්   බනතන. අ  

සාභ්ද දමටුවටද, ැම් ත ටරුණදතිනට ඇටතිුවටද, ඔබුවට් නද 

ශ පාට පිිගැ්  වද, රශට් බරපතා විදුලි අර්බු ම්ව  තිශබ වද 

ිරම  ටදරණම. ජ තදව  නවන් ත අටදරුවිර්  ඉ් ශ් . ශේ 

ප්ර ව මට ප් තරම්ව ශ ්  , තමු්  ද් ශසා නදශේ ආණ්ඩුශේ 

විදුලිබන ඇටතිවරමදට පදර්ලිශේ් ුවවට න්   බනතන. ශේ 

ආණ්ඩුශේ ත් ් වම ශටොට්ව   තමු්  ද් ශසා නදට ශටශතට 

ශ ොශවයි, තමු්  ද් ශසා නදශේ අටදතයදං වන වනම ශීර්ෂ 

ඔ්වශටෝට පරදජම ටා්  ශේ රශට් ිවනිසු්  පේ ිරම් ශ්   නතන. 

ශේ රශට් ිවනිසු්  ැන  තමු්  ද් ශසා නදට දුට්ව  නතන. 

තමු්  ද් ශසා නදට ශේ රශට් ිවනිසු්  ැන  ශතතට ම්ව  නතන; 

තමු්  ද් ශසා නදට ශේ රශට් ිවනිසු් ශේ ශේ  දව ශ් ශර් ශ්  

 නතන; තමු්  ද් ශසා නද ා  දුට, ශේ  දව, ශතතට ම තිබුණද 

 ේ, තමු්  ද් ශසා නද ශටශතට ටර් ශ්   නතන. 

තමු්  ද් ශසා නද පදර්ලිශේ් ුවවට පශශට න වද. පශශට  

ට් ශ ්  පදර්ලිශේ් ුවශව් ; 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ට් ්රීුවටද, ඔබුවටදට තව වි දඩි ුව ්ව තිශබ වද. 
 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශතො යි. 

තමු්  ද් ශසා නද පශශ ටෑටට න් ශ ්  පදර්ලිශේ් ුවවට; 

පශශට ට් ශ ්  පදර්ලිශේ් ුවශව් ;  වල්ට ට් ශ ්  

පදර්ලිශේ් ුවශව් ; තවසාට්  ටෑට යටට්ව අරශැ  ම වද. 

තනබනයි, ඡ්  ම ශ ්   න් ශ්   නතන. ශේට තමු්  ද් ශසා නද 

ටර  ඉතදට පත්  වනඩ්ව. අපට ආරංචිම්ව තිශම වද, - මු්  අපි 

 ් ශ්   නතන- චේපිට රණවට ඇටතිුවටදශේ අටදතයදං ම 

පනරශදුශේ සාංවිධද ද් ටටව ිරමනද. ශටොට , ටරු ජමූ රිම 

ටනතිුවටනි,  ඔබුවටද වදශේට විධදමට ජ දධිපති රයරමට නුවටද්  

සිිම  ටවද ශැ  ඉ්  වද. නුවටද නංටදව වශට්ට ම වද, ඊා ,- 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ට් ්රීුවටද, ටදව ඒශට්  අයි්  ටර්  . අ ව ය 

ශශවල් ිරම්   නපද. ඔබුවටද ඒට අයි්  ටර ැ්  . 

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තරි. තරි. ඔබුවටදව අයි්  ටර ැ්  ,- 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටද ටදව ඒශට්  අයි්  ටර ැ්  . ටශේ සිිම  

ශටොශතොට , ඔබුවටද   න  ැ් ශ්    

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ආ තරි. ඉල්නද අසාව ටර,- 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I warn you! Are you going to withdraw that or not?  
 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබුවටද රශට් ජ දධිපති අශප්්වෂටමද ිරේවදට, why are you 

warning me?  ඔබුවටද ටට “thank you” ිරම්   නපද මන.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, are you going to withdraw that or not?  

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබුවටද ටට ිරම් ශ් , අ දැත ජ දධිපති අශප්්වෂටමද 

ැන  ිරම්   නපද ිරමනද   

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටද ඒට අයි්  ටර ැ්  . විිමළු ටර්   නපද. 

 
ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තරි. ටට ඉල්නද අසාව ටර ැ්  ේ.  

2785 2786 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තව වි දඩි ශ ට්ව තිශබ වද.  

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 තරි. ඔබුවටද ටට ඒ ටදරණම ඉල්නද අසාව ටර ැ්   ිරම  

නට සාදධදරණයි.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටද විිමළු ටර වද, ශටතන . ශේට පදර්ලිශේ් ුවව. 

පදර්ලිශේ් ුවශේ  විධිමට තනසිශර්  . 

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබුවටද ජ දධිපති අශප්්වෂටමද ිරම  නට වනරැදි   

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටද ටථදව ටර්  . අශප්්වෂටශමෝ ශතෝර  තන ්ව 

ශ ොශවයිශ් , ශටතන . 

 
ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබුවටදට්  බම්ව ඇති, ඔබුවටදව්  චේපිට ඇටතිුවටද වදශේ 

පරදජම ටරයි ිරමනද. නතශටොට ඔබුවටද්  න්වට අපි ඉ්  වද. 

ඔබුවටද බම ශව්   නපද. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටද විිමළු ටර්   නපද. ට් ්රීුවටද, තනසිශර්   තරි 

විධිමට. ඔබුවටද ැරු ට් ්රීවරශම්ව ිරම  ප විශේ  ේබුව 

ආර්වෂද ටර්  .  

 
ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, චේපිට රණවට ඇටතිුවටද පරදජම 

ටර්   ටටුතුව ටාද. ශේට න්වසා්  ජදතිට ප්වෂම ටශා . නුවටද 

ඊා  ජ දධිපති අශප්්වෂටමද ශවයි ිරමනද පසු ශපා ට් ්රීවරු 

 දනද පරදජමට ප්  ටාද. ඒ විතර්ව ශ ොශවයි, වජිර අශබ්වර්ධ  

ඇටතිුවටද, ඒ ැන  ිරම ශටොට ැම් ත ටරුණදතිනට 

ඇටතිුවටදට පුංචි ිම දව්ව ම වද. වජිර අශබ්වර්ධ  ඇටතිුවටද 

සාවවශශ  ටටුතුව ඇටතිුවටද; ැදල්න දිසාවත්රි්වටශේ  දමටමද; 

පාද්  සාභ්ද තද පාද්  පදන  ඇටතිුවටද. අැටනතිුවුවටදශේ  වේණු 

අත ිරේශවොති්  නුවටද තටයි. තනබනයි, ඇයි අ  නුවටදශේ 

අටදතයදං ශේ වනම ශීර්ෂමට ඡ්  ම දු් ශ්   න් ශ්   න්වසා්  

ජදතිට ප්වෂශේ පසු ශපා ට් ්රීවරු අපට පදර්ලිශේ් ුවශේදී 

ිරේවද, වජිර  ඇටතිුවටද ටව දව්  පදර්ලිශේ් ුවවට න් ශ්  

 නතන; නුවටද අටදතයදං මට න වද; ශව  ශව  ැනුශ නු ටථද 

ටර ැ්  වද; ටව දව්  පදර්ලිශේ් ුවවට න් ශ්   නතන; 

ටව දව්  පදර්ලිශේ් ුවශේ ටථද ටර් ශ්   නතන; ටව දව්  අපි 

ශවනුශව්  ශපීම සියට් ශ්   නතන; පදර්ලිශේ් ුවවට න් ශ්  

 නති, පදර්ලිශේ් ුවව බන් ශ්   නති ශටශ වේට අපි ඡ්  ම 

ශ ් ශ්   නතන ිරේවද. අශප් ැම් ත ටරුණදතිනට ඇටතිුවටද 

ිරේවද,- 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ට් ්රීුවටද, තව ිවනි් ුවවිර්  ඔබුවටදශේ ටථදව 

අවසාද  ටර්  . 

 

ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අවසාද  ටර වද. 

ඒ නිසාද ඒ ප්වෂම ඇුවශා්  ප්ර ව ම්ව තිබුණද, ශේ 

ශැොල්න්  පරදජමට ප්  ටර්  .  

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට අවසාද  ව ශම්  ආණ්ඩුවට 

ශ ම්ව ිරම්   ටනටනතියි. ශේ විදුලි අර්බු ම ැන  අපි ශතට 

 වශසා  ටථද ටර වද. ටට අ  විදුලි අර්බු ම සාේබ් ධ ටදතෘටද 

නට්වව්  ැ් ශ්   නතන. ශටොට , ඊට වඩද අර්බු ම්ව ආණ්ඩුව 

ඇුවශා  තිශබ වද. ආණ්ඩුවට නටසිම ැණ  තිමදැ්   බනතන, 

ආණ්ඩුවට බහුතරම තිමදැ්   බනතන. විදුලි අර්බු මට වඩද වනඩි 

අර්බු ම්ව ආණ්ඩුව ඇුවශා  තිශබ වද. ඒ නිසාද ටට විදුලි අර්බු ම 

ැන  ශතට ටථද ටර වද. අපි ශේ රශට් ජ තදවට ිරම වද, රශට් 

විදුලි ප්ර ව මට විසාඳුට්ව ශ ්  , රශට් ජ තදවශේ විදුලි ප්ර ව ම 

ශවනුශව්  ටථද ටර්   විදුලිබන ඇටතිවරමදට පදර්ලිශේ් ුවවට 

න්   බනරි  ේ, ශේ ආණ්ඩුව ැන  ආශම්  ටථද ටරනද වනඩ්ව 

 නති බව. ැරු ටථද දමටුවටනි, ඒ ැන  සා ත්  ටරිව්  ටට 

නිතඬ ශව වද. ශබොශතොට සාවුවතියි. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශතොට සාවුවතියි. 

මීය ා ට, ැරු ශ තද්  ශසා ටසිංත ටනතිුවටද. 

 

[අ.භ්ද. 8.05] 
 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටිම්  ද ්   අදේ ැටශේ ට් ්රීුවටද 

විසි්  ඉදිරිප්  ටා සාභ්දව ටල්තනබීශේ ශමෝජ දව ටට සාවක ර 

ටර වද. ැරු ටථද දමටුවටනි, අ  අශප් රශට් බරපතා විදුලි 

අර්බු ම්ව තිශබ වද. ඒ වදශේට ශේ විදුලි අර්බු මට ශත ුවව 

විධිමට අපට ශපීම ම වද, ආණ්ඩුව විසි්  පසුගිම අවුරුදු 

තතරටට අටතර විදුලිම ජ  ම ිරීමට සා තද ිරසිදු ක්රිමදටදර්ැම්ව 

ැ් ශ්   නති ඒට. ඒ වදශේට තටයි අැටනතිුවටද අ  ශව ශටොට 

ප්රටද මට ප්  ටරනද තිශබ වද, ශේ රශට් ජ තදව ටළුවශර් 

තනබීශේ වැකීට රජම භ්දර ැ්   ඕ ෑ ිරමනද. ඒ නිසාද ඉතදට 

පනතනදිලිව අපට ශපශ ්   තිශබ වද, අ  රශට් ජ තදව පනම 

පත්ව අඳුශර් ඉ් ශ්  ශේ ආණ්ඩුශේ තිශබ  ශ ොතනිරමදව නිසාදම 

ිරම  ටදරණදව.  

ැරු ටථද දමටුවටනි, අපි ශේ සාේබ් ධව ට ැදටු ශව වද. 

ශටොට , ටිම්   රදජප්වෂ ආණ්ඩුව විසි්  පනම 24ට, අඛණ්ඩව 

ුව් සිම තනටපසාව  වශසා ට විදුලිම සාපමපු රට්ව ශේට. ුතශධම්ව 
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තිමදශැ , සාංවර්ධ ම ටරිව් , ශව ්  ආශමෝජටශමෝ රටට 

අරශැ  ඇවිල්නද, ජදතය් තර ව ශම්  අව ය සාේබ් ධතද 

ශැොඩ  ද ශැ  පනම 24ට විදුලිම නබද දීපු ආසිමදශේ නටට රට 

වුශණ් ශ්රී නංටදව. තනබනයි, අ  අපිට ශපීම ගිිම්  තිශබ වද, නශසා  

පනම 24්ව විදුලිම නබද දීපු ටිම්   රදජප්වෂ ආණ්ඩුව ශව සාව 

ටරනද රනිල් වික්රටසිංත ටනතිුවටදශේ ආණ්ඩුව බනමට ඇවිල්නද 

ශේ ශව ශටොට  වසාටට පනම 19යි විදුලිම නබද ශ ් ශ්  ිරම  

ටදරණම. ශේ තරතද සිදුව  තදනිම, ආර්ක ටමට ව  බනපෑට, ජ  

ජීවිතමට ව  බනපෑට ිරම  ශේ සිමදෙට ටදරණද සා තද ආණ්ඩුව 

වැ ිරම්   ඕ ෑ. ඒ වදශේට ඒ සා තද ආණ්ඩුව ජ තදවට ව් දි 

ශැීමටවේ්  ටර්   ඕ ෑ. ඒශ්ව ප්රතිලනම අ  අපට තිශබ වද. අපි 

දිගි්  දිැටට ිරේවද, ශේ රශට් ටනතිවරණ ටල්  නමීය ට සා තද 

ටටුතුව ටර්   නපද ිරමනද. දිගි්  දිැටට ිරේවද ප්රජදත් ්රවද ම 

තතවුරු ටර්   ිරමනද. ැරු ටථද දමටුවටනි, අපි 

ඔබුවටදශැනු්  දිගි්  දිැටට ඉල්නද සියටමද, ශේ ආණ්ඩුව 

ප්රජදත් ්ර විශරෝධියි; ඒ නිසාද ප්රජදත් ්රවද ම තතවුරු ටර්   

ිරමනද. තනබනයි, ප්රජදත් ්රවද ම තතවුරු ශ ොටර, ටනතිවරණ 

පව් ව් ශ්   නුවව, බහුතරම්ව  නුවව බනත් ටදරශම්  

ආණ්ඩුව්ව අරශැ  මදශේ ප්රතිලනම තටයි අ  අපි  න්වශ්ව. අ  

අඩුට තරිව්  - 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ුව ්ව තිශබ වද. 

 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

අඩුට තරශේ අ  ආණ්ඩු ප්වෂශේ ට් ්රීවරු් ව්   නතන, 
ඔවු්  ශැ ද අම වනමට ඡ්  ම ශ ්  . ශේට තටයි ැරු  
ටථද දමටුවටනි, අ දැතශේ ඉරණට. ටවුරු ජ දධිපති 
අශප්්වෂට ශව්   සිිම   න්වට් , ඉතදට පනතනදිලිව අපි 
ිරම වද, ප්රජදත් ්රවද ම පල්නංඝ ම ටරපු ිරසිට ශටශ වේට 
අ  රශට් ජ තදව  නවත ඡ්  ම ශතෝ බනම නබද ශ ්   ටටුතුව 
ටර් ශ්   නතන ිරම  නට. ඒ නිසාද අ  ශේ ආණ්ඩුවට ශතො  රුව 
නිශේ  ම්ව ආශේ. ශේ ආණ්ඩුව ජ තදව දිගි්  දිැටට පෑගුවද; 
දිගි්  දිැටට ීමඩදවට ප්  ටාද. ශේ ආණ්ඩුවට සාතශමෝැම ශ   
ට් ්රීවරු්  103 ශ  දට බදු ශැව  අිමංසාට ජ තදව දු්ව විඳිශදී, 
සුර සානප වි්  ද. ඒශ්ව ප්රතිලනම තටයි අ   ිර්   තිශබ් ශ් . ඒ 
නිසාද අපි විශ  ෂශම් ට ආණ්ඩුවට ටත්ව ටර වද, ආණ්ඩුව 
අ ව්  ශේ පදඩට ඉශැ  ැ්   ිරමනද. තවදුරට්  ජ තදව 
ිමංසාදවට න්ව ටර්   නපද. අඩුට තරශේ විදුලිම නබද ශ ්   බනරි 
ශටවනනි අවසාවථදවට ශේ ආණ්ඩුව ශටොට්ව  ටශා  ිරම  නට අපි 
ආණ්ඩුශව්  අත වද. ැරු ටථද දමටුවටනි, දිගි්  දිැටට 
ආශමෝජටශමෝ ආවද. තනබනයි, ඒ ආශමෝජටයි් ට අව ය විදුලි 
වයදපෘති ක්රිමද් ටට ටර්   ආණ්ඩුව ඉඩ දු් ශ්   නතන, අතමට 
ැනුශ නු ඉල්දෙවද.  

ැරු ටථද දමටුවටනි, න්වසා්  ජදතිට ප්වෂශේ ආණ්ඩුව්ව 
ශේ රශට් පනවනති සාෑට අවසාවථදවටට ශේ ආටදරශේ විදුලි 
ටප්පදදුව්ව සිදු වුණද, ආණ්ඩුව සානනසුේසාතැතව ක්රිමද් ටට 
ශ ොීමට තරතද. ට ැදටුශව්  වුණ්  ටට  නවත ටත්ව ටර වද, 
ඔබුවටද විදුලිබන ඇටතිවරමද තනයටමට ටටුතුව ටරශදී්  ඒ විදුලි 
ටප්පදදුව සිදු වුණු බව. න්වසා්  ජදතිට ප්වෂමට අිමංසාට 
ිවනිසු් ශේ දුට  නශ ් ශ්   නතන; අිමංසාට ිවනිසු් ශේ 
අව යතදව  නශ ් ශ්   නතන. ඒ අමට ඉතා පනාන් තිම විතරයි 
අව ය; ඔවු් ශේ ැජ ිවුවරු සාංැටම  ්වතිට්  ිරීමට විතරයි 
අව ය. ඒ නිසාද අ  අපිට ශපීම ගිිම්  තිශබ වද, ආණ්ඩුශේ 
 ්වතිම ශටොට්ව  ිරමනද. ඒ නිසාද ැරු ටථද දමටුවටනි, ඉතදට 
ශැෞරවශම්  ටට ඔබුවටදට්  ටත්ව ටර වද - 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටදට නබද දී තිශබ  ශේනදව අවසාද  ීම ශැ  න වද. 
 

 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට තව ත් ් පර 30්ව ශ ්  .  

ටිම්   රදජප්වෂ ආණ්ඩුව්ව ශේ රශට් නිර්ටදණම වුණදට, 

ඔබුවටද ඇුවළු ආණ්ඩුව ඇහුවද, "ශටෝ, බහුතරම " ිරමනද. 122්ව 

අ් සා්  සාිමතව නබද දු්  ද. තනබනයි, අපි අ  ආණ්ඩුශව්  

අත වද, ශටෝ, ඒ 122 ිරමනද.  

ශටෝ, ඒ සාතශමෝැම දීපු ටට්යටම. අ  ඉතදට පනතනදිලියි, 

ආණ්ඩුශේ ට් ්රීවරු ඉතදට අපනතනදීශට්  තටයි ශේ ආණ්ඩුව 

ැන  ඉ් ශ් . නුවට් නදශේ විශරෝධතදව තටයි ශේ ප්රටද  ටශා . 

අ  ශේ පදර්ලිශේ් ුවව ුවාදී රනිල් වික්රටසිංත ටනතිුවටද ඇුවළු  

ආණ්ඩුවට ශේ රශට් ජ තදවශේ විශරෝධතදව  න්වීමටට තනිරීමට  

ජමග්රතණම්ව තනයටමට අපි  සානට වද.  

ශබොශතොට සාවුවතියි. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීය ා ට, ැරු විශේපදන ශතට්යටආරච්චි ට් ්රීුවටද. ඔබුවටදට 

වි දඩි පත්ව තිශබ වද. 

 

 
[අ.භ්ද.8.11] 
 

ගු විවේපාල වහසට්ටිණරච්ික මහසතා 
(மாண்புமிகு விமஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටද ඔබුවටදට සාවුවතිව් ත ව වද. 

අශප් ිමතව්  ටිම්  ද ්   අදේ ැටශේ ට් ්රීුවටද රශට් 

තිශබ  විදුලි අර්බු ම පිිගබ ව ශේ අවසාවථදශේදී ටරුණු කීපම්ව 

ශැ තනර  න්වවූවද.  මූනදසා ශේ ඉ්   ැරු ටථද දමටුවටද න ද 

විදුලිබන  අටදතයවරමද තනයටමට ිමයටමද අපට ටතටයි.  2001 

අවුරුශශශ ඔබුවටද නට අටදතය රයරමට ප්  ව ශටොට ශේ රශට් 

තිබුණද විදුලි ටප්පදදුව්ව. ශේ රශට් පනම තත්ව, අට්ව ශ ොශවයි 

පනම  තම්ව ශ ොාත්ව විදුලිම  නුවව තිබුණද. අ  ශ තද්  

ශසා ටසිංත ට් ්රීවරමදට ඒ අීරතම අටතට වුණද. ටරු ජමූ රිම 

ටනතිුවටද ඇටතිටට ැ් තදට පසාවශසා  තටයි ශේ රශට් විදුලිම නිමට 

ශවනදවට ශ ්   පුළුව්  වනඩ පිිගශවා්ව න්වසා්  ජදතිට ප්වෂ 

ආණ්ඩුශව්   සාටසාව ශටරුශණ් ිරම  නට අපි ඉතද  පනතනදිලිව 

ිරම වද. ඒ නිසාද ශබොරු ටථද ිරම්   නපද. ටරු ජමූ රිම 

ටනතිුවටද ඇටතිටට භ්දරැ්   ශටොට රශට් විදුලිම ටප්පදදු 

ටරනදයි තිබුශණ්. ැරු ටථද දමටුවටනි,  රශට් ශේ වදශේ ප්ර ව   

ටුව වුණද.  1994්  පසාවශසා ැ් ශතෝ  ශේ රශට් වනඩිට ටදනම්ව 

ආණ්ඩු ටශා , විදුලිබන ඇටතිවරු  ිමයටශේ ශටො  ප්වෂශේ    ඒ 

න්වසා්  ජ තද නි තසාව සා් ධද ශේ, ශ්රී නංටද නි තසාව ප්වෂශේ 

සාත ශපොදුජ  ශපරමුශණ්. නශතට  ේ ශේ විදුලි ටප්පදදුවට වැ 

ිරම්   ඕ ෑ ඒ ටදනශේ ටටුතුව ටා තනට ඇටතිවරශම්වට. ශේ 

ප්ර ව ම අ  ඊශේ  වසි්  ශ ශට්  ආශේ  නතන. ශේවදට  මූලිට 

වුණ ටරුණු තිශබ වද. විදුලිබන ටණ්ඩනශේ ටදෆික්මදව්ව  

2789 2790 



පදර්ලිශේ් ුවව 

ක්රිමද් ටට ව වද. ශේ වදශේ ප්ර ව ම්ව ඇති වුණදට පසාවශසා  ඩීසාල් 

බනදැදරවලි්  විදුලිම ැ්   තිබුණු අවසාවථද  නති ශවනද 

තිශබ වද.  ශටැදශවොට් 500ට විදුලි ධදරිතදව ත ්   පුළුව්  

ශපෞශැලිට අං ම ඉ්  වද. ඒ නිසාද රජම තනයටමට අපි ිරම වද 

ඒටටම රුපිමල් 50්ව වුණ්  ටට්ව  නතන ිවනට අරශැ  ශේ දි  

කීපම ුවා විදුලිම නබද ශ ්   ිරමනද.  

විදුලිබන ටණ්ඩනශේ තිශබ  ශේ ටදෆික්මදව අවසා්  ටර්   

ඕ ෑ. ඒ ශවනුශව්  අපි ඉතද  නඩි ශනසා ඉ්  වද.  සාටතර 

ඉංජිශ් රුවරු ඉ්  වද  ශේ රශට් පනම විසිතතරට විදුලිම 

තිශබ වදට විරුශධ. ඒ අම  වවදශැ  ට  ත් ් වම්ව තිශබ වද. 

ටට ප්රසිශධිශේට ඒ ශචෝ  දව ටර වද. ඊට අව ය සිමදෙ ටරුණු 

ටට ඉදිරිප්  ටර්   පුළුව් ටට්ව තිශබ වද. ශටිමදී ආණ්ඩුව්ව 

තනයටමට අපි අසාරණ ත් ් වමටට ප්  ව වද. ශේ ප්ර ව ම ශේ 

ආණ්ඩුවට විතර්ව ශ ශවයි ශටොයි ආණ්ඩුවට්  බනපද  ශ ම්ව, 

විම් ශ්   නති ව ශටොට වුවර  නති ව ශටොට. න ද ශේ.ආර්. 

ජමවර්ධ  ටනතිුවටදශේ ටදනශේ ජනද  ඇති ටරනද, රජරටට 

ටතවනලිම තරවනද, විදුලි බනදැදර ඇති ටරනද, ශේ රශට් සිමමට 

50ටට ආසා්   ප්රටදණම්ව විදුලිම නිප ව්    ටරපු ශශ නිසාද 

තටයි අ    ැේබ  ප්රශශ වනට විදුලිම නනබුශණ්. ඒ ැන  අපි 

සාුවටුයි. ඒ නිසාද ටතට තිමද ැ්   න්වසා්  ජදතිට ප්වෂම 

ිරම් ශ්  ඒ වදශේ  නවන් ත විදුලි ශමෝජ ද ක්රට ශේ රශට් ඇති 

ටරනද ඒවදශේ නිර්ටදතෘවරු තනයටමට ටටුතුව ටරපු ප්වෂම්ව 

ිරමනද. ඒට ටතට තිමද ැ්   ඕ ෑ. නශතට  නුවව අීරතම  

අටතට ටරනද, මේ සිශධිම්ව ැන  අ  ටත ශනොවේවට ටයිවදරු 

ැත වද. [බදධද ිරීමේ] නශතට  ේ ශ වනනි වර ිරමනීමට්  

පරශ ්   තිබුණද. තමු්  ද් ශසා නදශේ ට් ්රීවරු විසිශ ශ ්ව 

ආශේ  නතන. ඒට ටතට තිමද ැ්  . අපි ඒ අවසාවථදශේ ඡ්   

46ිර්  ජමග්රතණම ටාද.  න්  ටයිවදරු ැත වද. ශේ වනම ශීර්ෂ 

පරදජම වුණදට, අටදතයදං  ශ ටට වනම ශීර්ෂ ශ ට පරදජම 

වුණදට අපට ඉදිරි  වසාට  නවත  ඒවද  සාේටත ටර්   පුළුව් . 

ඔම වදශේ ශශවල් ශව වද. ශටශ ්ව වනසිිරිගමට ගිම ශවනදව්ව 

ශතෝ අසාීමප ශවනද ඉ්   ශවනදව්ව බනනද තමු්  ද් ශසා නද  

වේට් ්රණටදීම විධිමට ටටුතුව ටරනද ඒ ශශ ටාද.  ඒ වදශේ  

 

[මූලා්නවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විධිමට ටටුතුව ටර්   නෑසාවති ශව්   නපද. ප්රජදත් ්රවද මට 

අපි ැරු ටර වද. [බදධද ිරීමේ] ඔේ. නශතට තටයි ටශා . ඒ නිසාද 

ටරුණදටරනද තමු්  ද් ශසා නදශේ- [බදධද ිරීමේ] අපි  නටනද 

තිශබ වද, ඔම ඉ්   අම ශටොශතොට  වනඩ ටශා  ිරමනද පසුගිම 

ටදනශේ. ටත ශනොවේ සුශ ව් තශමෝ වදශේ අ  ඇවි්  ඉ්  වද.   

ටණ් දඩිම්ව ා ට ගිිමල්නද බන්  .  

 
ගු මිම්දා ාන්දා  අලුත්ගමව  මහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ ටථදව ඉවර වුණදට පසාවශසා    point of Order නටට 

අවසාවථදව ශ ්  ේ. 

ගු විවේපාල වහසට්ටිණරච්ික මහසතා 
(மாண்புமிகு விமஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ටණ් දඩිම්ව ා ට ගිිම්  බන්   තමු්  ද් ශසා නදශේ 

ටටුතුව. 
 
[මූලා්නවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටරපු අම. ශ ොශම්ව 
 
[මූලා්නවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටරපු අම අ  නේජද  නුවව ඇවිල්නද වරප්රසාද  ැ්  වද. ශේ වනම 

ශීර්ෂ පරදජම ටශා  නිටේ ශ ොශවයි. ශේ රශට් පාද්  පදන  

ආමත වලි්    වේණු   නටුව ටර  නට  නති ටර්  යි, ීමක  

නදේපු   ද  නට  නති ටර්  යි ඒට ටශා .  පාද්  පදන  

ආමත වන වනඩි බහුතරම්ව තිශබ් ශ්  ටදට   

තමු්  ද් ශසා නදට.  තනබනයි, පාද්  පදන  ආමත වනට සිමමට 

90්වට පඩි  ඩි ශැව් ශ්   ටධයට රජශම් . අ  ඒට  නති 

ටරනද තිශබ වද. තට්  තට් ටට වා ටපද ශැ  තිශබ වද. ඒ 

ැන  අපට ප්ර ව ම්ව  නතන. ීමදී නදේපුව  ද්   බනරි ශව ශටොට, 

වේණු යටට නටුව ටර ැ්   බනරි ශව ශටොට, නවනනි ශ ොශම්ව 

ශශවල් ශව ශටොට තමු්  ද් ශසා නද නේජද ශව්   ඕ ෑ.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු විශේපදන ශතට්යටආරච්චි ට් ්රීුවටද,  න්  ඔබුවටදශේ 

ටථදව අවසා්  ටර්  . 
 
ගු විවේපාල වහසට්ටිණරච්ික මහසතා 
(மாண்புமிகு விமஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට විශ  ෂශම් ට සාවුවතිව් ත       

ව වද,- 

 
ගු වාසුවශව නානාය්වකාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු වදසුශශව  ද දම්වටදර ට් ්රීුවටද,- 

 
ගු විවේපාල වහසට්ටිණරච්ික මහසතා 
(மாண்புமிகு விமஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Point of order  ඕ ෑ  නතන ශේ වි දඩි පතට. ශටො  point of 

Order    ැරු වදසුශශව  ද දම්වටදර ට් ්රීුවටනි, 

 තමු්  ද් ශසා  ශජයෂවස ට් ්රීවරශම්ව. තමු්  ද් ශසා  ටට 

වදශේ ශපොඩි ශට වේට point of Order ඉදිරිප්  ටර්   නපද.  

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට ටශේ ටථදව  තර ටර වද. 

ඔබුවටදට ශබොශතොට සාවුවතියි.  
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[ැරු  විශේපදන ශතට්යටආරච්චි  ටතතද] 
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ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු වදසුශශව  ද දම්වටදර ට් ්රීුවටද, ශටොට්ව  point of 

order නට   
 

ගු වාසුවශව නානාය්වකාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ටට ට ැදටු ශව වද. ටට point of 

Order  ිරේවදට ඔබුවටද ඒට විටසා් ශ්   නතිව,- 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබුවටදශේ point of Order නට ිරම්  . 
 

ගු වාසුවශව නානාය්වකාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

''වේට් ්රණටදීම ීමච විධිමටයි ශේ පදර්ලිශේ් ුවශේ  ඡ්  ම 

දු් ශ් '' ිරමනද නුවටදශේ කීට, ශේ  සාභ්දශේ සාේපූර්ණ 

ශැෞරවමට් , අශප් ටදර්මම ක්රටමට්  ටරපු වි දනට 

අශැෞරවම්ව. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටට ඒවද අයි්  ටර වද.  

 
ගු වාසුවශව නානාය්වකාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ඒවද අයි්  ටර  අතර,  ටශේ  point 

of Order නටට අවසාර දු්  ද  ේ, ඒ ටථදව  ව් ව්   තිබුණද. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ටිම්  ද ්   අදේ ැටශේ ටනතිුවටද, ඔබුවටද ඔතන  

ඉ ශැ  ටථද දමටවරමදට ශචෝ  ද ටර්   නපද. සාභ්දශේ 

ඉ ැ්  ශවනදශේ ඉ නදට  තනසිරුශණ් ඉතදට ,-[බදධද ිරීමේ] 

තමු්  ද් ශසා නද නේජද ශව්   ඕ ෑ. 

 
ගු වාසුවශව නානාය්වකාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අපි ශේ සාභ්දශේ ඡ්  ම ශ ් ශ් ් , ශ පන් තට 

ශබශ ් ශ් ් , ඔබුවටද ඡ්  ම විටසා් ශ් ්  සාේප්ර දමදනුූලන 

ීමතිම්ව අනුවයි.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටට ඒ අ ව ය ශශවල් තන් සාදඩ් වදර්තදශව්  අයි්  ටර වද. 

 
ගු වාසුවශව නානාය්වකාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒට ීමච ක්රිමදව්ව ිරමනද ඒ ට් ්රීවරමද ිරම වද  ේ,  වතදට 

විභ්දැම්ව ටර්   ඕ ෑ. 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු මුජිබුරු  රහුටද්  ට් ්රීුවටද  න්  ටථද ටර්  . 
 

 
 

[අ.භ්ද.8.17] 
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, විශ  ෂශම් ට සාභ්දව ටල් තනබීශේ 

අවසාවථදශේ විවද මට සාේබ් ධීමටට නනබීට ැන  සාුවටු ව වද. 

ැරු ටිම්  ද ්   අදේ ැටශේ ට් ්රීුවටද  විදුලි අර්බු ම ැන   

ඉදිරිප්  ටරපු සාභ්දව ටල් තනබීශේ ශමෝජ දව්  න්වට අපි 

 ්  වද විශ  ෂශම් ට,  
 

ගු ම්දත්රීවරවය්ව 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

 
[මූලා්නවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පදර්ලිශේ් ුවශේ තනසිශර්   ඉශැ  ැ්   ට් ්රීුවටද. 

ශටොට්ව  ශේ  ැරු පදර්ලිශේ් ුවශේ ඉ් ශ්  ැරු ට් ්රීවරු.  ඒ 

විධිමට ශ පන් ශත්  ටවුරු ිරේව්  වනරදියි.  

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

විදුලි අර්බු ම ිරම  නට ටදනම්ව තිසාවශසා  ශේ රශට් තිශබ  

ත් ් වම්ව. අ   තිශබ  ටදනගුක ට ත් ් වම්  න්වට, ශේ 

අධිට පෂවණ් වම්  න්වට ශේ රශට් විදුලිබනම ශවනුශව්  

තිශබ  ඉල්දෙට වනඩි ශවනද තිශබ වද. ඒ ඉල්දෙට වනඩි වුණ්  

පසුගිම   ට ැණ දව්ව තිසාවශසා  ශේ රශට් විදුලිම නිෂවපද  ම 

වනඩි ශවනද  නතන.   විදුලිම අදෙති්  නිෂවපද  ම  ශ ොීමට ුවාට 

ශේ රශට් විදුලි අර්බු ම්ව තිශබ වද.  තමු්  ද් ශසා නද ශේ රශට් 

අවුරුදු 20ට ටදනම්ව ආණ්ඩු ටාද. 1994 ඉ ්  2015 ශව ට්  

තමු්  ද් ශසා නදශේ ආණ්ඩු තිබුශණ්. ච් ද්රිටද බණ්ඩදර දමට 

ටනතිනිමශේ ආණ්ඩුව තිබුණද. ටිම්   රදජප්වෂ ටත් තමද අවුරුදු 

10්ව රට පදන ම ටාද. නශතට ේ තමු්  ද් ශසා නද ශේ රශට්  

ජදතිට විදුලි පශධතිමට න්ව ටරපු ධදරිතදව ශටොට්ව    අදෙති්  

විදුලි බනදැදරම්ව ඇති ටරනදව් , අදෙති්  විදුලි ධදරිතදව්ව නටුව 

ිරීමට්වව්  ශතෝ නවනනි ිරසිට ශ ම්ව ශේ රශට් ජදතිට අව යතදව 

ශවනුශව්  ඉෂවට වුශණ්  නතන. තමු්  ද් ශසා නද 

ශ ොශරොච්ශචෝනශේ විදුලි බනදැදරම තනදුවද. ඒ විදුලි බනදැදරම 

ඉතදට අඩු ිවනටට ත පු නිසාද  තනට  දට ඒට  අක්රිම ව  

ත් ් වම්ව ඇති වුණද. පසුගිම සුටදශ්  ශ ොශරොච්ශචෝශල් විදුලි 

බනදැදරම අක්රිම වුණද.  නවත වතදව්ව ඒට මථද ත් ් වමට ප්  

ටර්    පුළුව්  ශවනද තිශබ වද.  

 
ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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පදර්ලිශේ් ුවව 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශටුවටදශේ ටථදව අවසා්  වුණදට point of Order   ශ ්  ේ.  

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 අශප් විදුලිබන, බන ්වති  ඇටතිුවටද පනතනදිලිව  ිරේවද, තව්  

 වසාව කීපම්ව ඇුවාත ශේ රශට් විදුලිබනම නබද දීට මථද 

ත් ් වමට ප්  ටර්   පුළුව්  ිරමනද. නුවටදශේ ඒ වි වවදසාම 

ලන  රනද තිශබ වද.  මු්  තමු්  ද් ශසා නදශේ ආණ්ඩුව අවුරුදු 

10්ව, 15්ව ශේ රශට් පදන  බනම තිමදශැ  ඉ නද  න්  ශේ විදුලි 

අර්බු ම අශප් මත පදන  ආණ්ඩුව පිට  ද්   ත  වද. මත පදන  

ආණ්ඩුශේ ිමටපු විදුලිබන ඇටතිවරමද පවද අ  ඉ් ශ්  

තමු්  ද් ශසා නද්  න්වට නටුව ශවනද.  ශේ රශට් දීර්ඝ ටදනම්ව 

බනශේ ිමටපු තමු්  ද් ශසා නදට බනරි වුණද ශේ   විදුලිබන 

ප්ර ව මට විසාඳුට්ව ශ ්  .  [ශඝෝෂද ිරීමේ] ඒට ටශා   නතන. ඒ 

නිසාද අ  ශව ශටොට ශේ අර්බු ම පග්ර අතට ප්  ශවනද, ඒට මත 

පදන  ආණ්ඩුශේ ඔළුවට වනයටනද තිශබ වද. අපි ආණ්ඩුව්ව 

තනයටමට  ණම ට්  රදවට විසාඳුට්ව නබද දීනද තිශබ වද. නට නිසාද 

විදුලිබනම ප්ර ව ම විසා   නට්  අපට ටතශනොවේ ටේජ්ව 

ශ ොශවයි ිරම  නට  ිරම්   ටනටතියි. [ශඝෝෂද ිරීමේ]  ඒ 

වදශේට ැරු ටථද දමටුවටනි,- 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ට් ්රීුවටදට ටථද ටර්   අවසාවථදව ශ ්  . Otherwise, 

ටට  ේ ටර්   ශව වද.  

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශටවර අම වනශේ  ශේ වනම ශීර්ෂ  පරදජම ටරනද ශපොඩි 

සාුවට්ව නබ්   අවසාවථදව්ව නනබිනද තිශබ වද. ඒ  ැන  අපට 

ැනටදෙව්ව  නතන. තමු්  ද් ශසා නද ටදනමටට පසාවශසා  තටයි ශේ 

සා් ශතෝෂ ශව් ශ් .ඉති් ,  සා් ශතෝෂ ශව්  . ශතොරද ශපොලිසාව 

ශේට්ව ැතනද, තනංගිමු් ත්  ශේට්ව ැතනද ශේ අණ්ඩුව 

වට්ට ්   පුළුව්  ිරමනද තමු්  ද් ශසා නද ිමත වද. අශප්ර ල් 5 

වනනි ද අම වනශේ අවසාද  ඡ්   විටසුට පනවන් ශව වද. පුළුව්  

 ේ න දට ශේ අම වනම පරදජම ටර්   ිරමනද අපි 

තමු්  ද් ශසා නදට අභිශමෝැ ටර වද. අ්   න දට ඒට ටර්  . 

න දට ඒට ටර් ශ්   නතිව වනම ශීර්ෂමට ඡ්  ම්ව ඉල්දෙවද. 

සාේප්ර දම්ව තනයටමට ටවුරුව්  වනම ශීර්ෂමට ඡ්  ම්ව ඉල්න් ශ්  

 නතන, ැරු ටථද දමටුවටනි. ඒට පදර්ලිශේ් ුවශේ සාේප්ර දම්ව. 

 මු්  ශටුවට් නද තනංගිමු් ත්  ශසාල්නට්ව ටාද. තනංගිමු් ත්  

ශසාල්නට්ව ටරනද අ  ඒශ්ව ජමග්රතණම බු්වති විඳිිව් , ඒට 

ආණ්ඩුව පරදජම ටර නනබූ ජමග්රතණම්ව තනයටමට ශනෝටමට 

ශප් ව්   ත  වද. ඒශට්  අර සුව වි්   ම්ව නබ්   

ත  වද. සුව වි්   ම නබ්  . ඒට ැන  අපට ිරසිට 

ට ැදටුව්ව  නතන; ිරසිට විශරෝධම්ව  නතන.  මු්  ඒ සුව 

වි්   ම අශප්ර ල් 5 වනනි දට අවසාද  ශව වදම ිරම  නට ටතට 

තිමදැ්   ිරමිව්  ටශේ ටථදව අවසා්  ටර වද. ශබොශතොට 

සාවුවතියි. 

 

 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ශ තද්  ශසා ටසිංත ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ point of 

Order  නට ශටොට්ව   

 

ගු වශ්හසා්ද  ව ේ්මසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ැරු ටථද දමටුවටනි, රජම ශවනුශව්  ඇටතිවරශම්ව ශේ 

සා තද පිිගුවරු නබද දීට්ව සිදු ශව වද  ිරමනද අපට 

ටරුණදටරනද පනතනදිලි ටර්   පුළුව්    

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒට point of Order නට්ව ශ ොශවයි.   

මීය ා ට, ැරු (ටතදචදර්ම) ආශු ටදරසිංත ටනතිුවටද. 

 

 

[අ.භ්ද. 8.21] 
 

ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ැරු ටථද දමටුවටනි, අ  ශේ ටථදවට බඳු්  ව  විදුලිබන 

අර්බු ම සාේබ් ධශම්  වච  ිරිමපම්ව නටුව ටර්  ට 

ටනටනතියි.  විශ  ෂශම් ට ආංශිට අධී්වෂණ ටදරට සාභ්දශේ අපි 

ශේ ැන  සාදටච්ඡද ටාද.  අශප් විදුලිබන අටදතයදං ශේ 2018-

2037 generation plan නට අපි ා  තිශබ වද. නට generation 

plan නටට අනුව, අපි තරිමට විදුලිම නිෂවපද  ම ටර වදම ිරම  

නට ැරු සාභ්දවට පනතනදිලිවට ප්රටද  ටර්   ටනටනතියි. ශතට 

දි ශේ විදුලිබන, බන ්වති අටදතයදං ශේ වනම ශීර්ෂම විවද මට 

නිමිවතව තිශබ වද.  ශටුවට් නදට ශතට ශේ ැන  ටථද ටර්   

තිබුණද.  අ  ශේ විවද ම පනවන් ීමට අව ය  නති ශ ම්ව විධිමටයි 

අපි  ිර් ශ් . ශතට ශේ ැන  ටථද ටර්   පුළුව් . අපි 

අභිශමෝැ ටර වද, ශතට ශේ ැන  ටථද ටර්   ිරමනද. අපි්  

ශේ ැන  ටථද ටර වද.  

ශේ විදුලිබන අර්බු මට අපි පනතනදිලි විසාඳුට්ව නබද දීනද 

තිශබ වද.  ඉදිරිශේ දී ිරසිට දි මට විදුලි බනම ටප් ශ්   නතන 

ිරම  නිැට මට අපි ඇවිල්නද තිශබ වද. ශේ රශට් මුනය 

ටාට දටරණම ටාද වදශේ; ශේ රශට් තිබුණු ණම ට්   

ටාට දටරණම ටාද වදශේ, ශේ විදුලිබන අර්බු ම්  අපට 

ටාට දටරණම ටර්   තනිරමදව අපට තිශබ වද. ශේ විධිමට 

තනංගිමු් ත්  ශසාල්නේ ටරනද අ  නබදැ් ත පුංචි වි්   ම; පුංචි 

සාුවට; සාුවශට්  පුපුර්   ම් ශ් .  

ැරු ටථද දමටුවටනි, ඔබුවටදශේ අවධද ම ශමොමු ටර්   

ටනටනතියි, ශේ පුංචි සාුවට අරශැ  ශේ අම තනසිශර  විධිම ැන . 

න ද ිවරිසාව වේඩු ැතපු ටණ්ඩදමට අ   නවත්  අශ ෝභ්  විධිමට 

තනසිරුණද. ශේ අමට  ුවවේ නබද දීට අනිවදර්මශම් ට ටා 

ුතුවටයි.  ශේ ත් ් වම ශේ ප් තීමතර පදර්ලිශේ් ුවශේ අපි 

ආර්වෂද ටරැ් ශ්   න්  ේ, ශේ ප් තීමතර පදර්ලිශේ් ුවශේ 

ශැෞරවමයි ශටශාසා් ශ්  ිරම  නට අපි පනතනදිලිවට ිරම වද. 

වද - විවද  ටරමු.  මු් , 
 
[මූලා්නවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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ශසා  තනසිශර  නට  ව් වමු.  නවනනි තනසිීමේ ශේ 

පදර්ලිශේ් ුවව ුවා සිදුීමට සාේපූර්ණශම්   නවන් විම ුතුවයි ිරමද 

අපි ශමෝජ ද ටර වද. 

ශේ 2018-2037 generation plan නට සාේබ් ධශම්  ිමටපු 
විදුලිබන ඇටතිවරමද -අ  විප්වෂශේ සියට  ට් ්රීවරමද-  ්  වද. 
ශේ generation plan නශ්ව තිබුණු ප්රධද , ඒ වදශේට අව ය විදුලි 
බනදැදර නට්වව්   ඉදිරිමට ටරශැ  මදශේ  තනිරමදව නබද 
දු් ශ්   නතන. ඒ වදශේට, 2015ට ටලි්  නට විදුලි 
බනදැදරමටව්  නිෂවපද  ම, ධදරිතදවට වනඩිපුර ඇුවා්  වුශණ් 
 නතන. ශේ ටදරණද සිමල්න බනපෑවද විතර්ව ශ ොශවයි, මුජිබුර් 
රහුටද්  ට් ්රීුවටද්  ිරේවද වදශේ, ශේ දි වන පෂවණ් වම 
වනඩිීමට ශත ුවශව්  අ  තනට ශැ රටට, තනට තන ට වදුතසාමීය ටරණ 
පදවිච්චි ිරීමට ඉතා ගිිමල්නද තිශබ වද. ශේ නිසාද රශට් පවති , 
ශනෝටශේ පවති  ශශ ගුණ විපර්මදසාම්  න්වට විදුලිබන 
අව යතදව  නඩි වුණද. ඒට ශ් රුේ ැත ුතුවයි. නශතට  නතිව 
ශටවනනි අවසාවථදවදදී ශශ පදන ඥශමෝ ශේ රටට අව ය  නතන. 
ශේට ටාට දටරණම ටරැ්   ප්වෂ, විප්වෂ ශ පන් තට 
නටුව විම ුතුවයි. ඒට තටයි නිතතටදීම, අවංට 
ශශ පදන ඥශමවේශේ ැතිගුණම.  මු් , ශේ ශැොල්ශනෝ ශටොට  
ටශා   ශේ ශශ ගුණ විපර්මදසාම තරතද්  නනශබ  ශශ ආණ්ඩුශේ 
ප්ර ව ම්ව තනයටමට ඉදිරිප්  ටර්   ම වද. 

ැරු ටථද දමටුවටනි, ආණ්ඩුව ශේ සිමදෙ ශශවල්වනට මුහුණ 
ශ  වදම ිරම  ටදරණම අපි ිරම්   ටනටනතියි. අ  ඡ්  ම 
අවසාවථදශේ දී අශප් ට් ්රීවරු ශේ ැරු සාභ්දශේ ශ ොසිටීට ැන  
ට ැදටුව්ව අප ුවා තිශබ වද. ශතට ඉ නද ට් ්රීවරු  නවත 
පනිවශණයි. ඒට අපි බනදශපොශරෝ ුව ව වද. ශේ ත් ් වම 
ශතො යි. අම වනම අවසාද  ඡ්   විටසීට 5 වනනි දටයි තිශබ් ශ් . 
අපට ශතො  ප්  රම්ව  නවත නනබුණද. ශටවනනි ප්  රම්  
ුවිග්  තටයි ශේ ආණ්ඩුව  ්වතිට්  ශව් ශ් . ශේ වදශේ ශශවල් 
ඕ ෑට තන ට ටර්   තනිරමදව තිශබ වද. අවසාවථදව බනනද, ඒ 
ැන  ිමතනද, ටල්ප ද ටරනද, ශේ වදශේ පුංචි රසාවි්   ම්ව 
නබදැ්   නට ටර්   පුළුව් ; ඒටට තනිරමදව්ව තිශබ වද. 
 මු් , ඒට ශ ොශවයි අභිශමෝැම. අපිට්  තිශබ වද 
අභිශමෝැම්ව. 5 වනනි ද සිදු ටර  ශේ අම වනශේ ශතවනනි වර 
ඡ්   විටසීට සාේපූර්ණශම්  අපි ජමග්රතණම ටා ුතුව ව වද. ඒට 
තටයි අපට තිශබ  අභිශමෝැම. ශේට ශේ පුංචි ටවේල් ටදට්ටු 
 නමීය ට්ව විතරයි. ජීවිතශේ ඉදිරිමට ම  ශටොට නශතට තටයි. ැ ්ව 
වුණ්  ැන ශටොට බදධද තිශබ වද. පට්  ැ්   විධිමටට ැ  
ැනදශැ  ම් ශ්   නතන. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදට තව වි දඩි ශ ටට ටදනම්ව 

තිශබ වද.    

 
ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශේ ටවේල් ටදට්ටුවට අපි වනශට් ශ්   නතන. අශප් ආණ්ඩුව 

ශටිග්  ඉ්   ආණ්ඩුව්ව, අශප් ආණ්ඩුව ජ තදවශේ ප්ර ව  දිතද 

බනද ශටිග්  ඉදිරිමට ම  ආණ්ඩුව්වම ිරම  නට පනතනදිලිව 

ිරම වද. ඒ නිසාද ශේ ටවේල් ටදට්ටුවලි්  වට්ට්   බනතන.  න්  

බන්  , ශේ ටෑ ැතපු ිරසි ශටශ ්ව ශේ සාභ්දශේ  නතන. අඩුට 

තරිව්  ට් ්රීවරු්  ුව් ශ  වේව්  ශේ සාභ්දශේ සිටීට ැන  ටද 

නුවට් නදට ැරු ටර වද. ශේ අවසාවථදශේ ඩනසාව අනතප්ශපරුට 

ට් ්රීුවටදයි, දිශ් ෂව ගුණවර්ධ  ට් ්රීුවටදයි, වදසුශශව 

 ද දම්වටදර ට් ්රීුවටදයි ශජයෂවස ට් ්රීවරු්  තනයටමට ශේ 

සාභ්දශේ ඉ්  වද. ශේ ටල් තනබීශේ ශමෝජ දව ඉදිරිප්  ටා 

ට් ්රීුවටදව්  ශේ සාභ්දශේ  නතන. ශේ ටල් තනබීශේ ශමෝජ දව 

සාේබ් ධශම්  ඉදිරිප්  ටර  පිිගුවර ශතෝ ආණ්ඩු ප්වෂශම්  

ඉදිරිප්  ටර  ටරුණු ශතෝ අත්   නුවටද ශේ සාභ්දශේ  නතන. 

ශටයි්  පනතනදිලියි, ඉදිරිප්  ටර්   ශ ම්ව  නතිටටට ශටවනනි 

ශමෝජ දව්ව ඉදිරිප්  ටර තිශබ වදම ිරම  නට. ශේ සාභ්දවට 

අව ය ව් ශ් , ඉදිරිප්  ටර්   ශ ම්ව  නතිටටට ශටවනනි 

ශමෝජ ද ඉදිරිප්  ටර  නට ශ ොශවයි; ජ තදවශේ ප්ර ව  ැන  

ටථද ටර  නටයි. ඒ නිසාද තටයි අපි ිරම් ශ්  අපි ජ තදවශේ 

ප්ර ව  භ්දර ැ්  වදම ිරමනද. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ට් ්රීුවටනි, ඔබුවටදශේ ටථදව  න්  අවසා්  ටර්  .  

 

ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
විදුලිබන අර්බු ම අපි භ්දර ැ්  වද. විදුලිබන අර්බු මට අපි 

විසාඳුේ ශ  වද. අපි පනතනදිලිවට ිරම් ශ් , ශේ රශට් විදුලිබන 

ටප්පදදුව්ව ඇති ශව් ශ්   නතන ිරමනදයි. ටද නම වැ කීශට්  

ිරම් ශ් . ඒ සාේබ් ධශම්  ඊශේ පනවන් වූ සාදටච්ඡදවට ටට්  

සාතභ්දගි වුණද. ැරු අැටනතිුවටද් , ැරු ඇටතිුවටද්  සාට  ඒ 

සාදටච්ඡදවට ටට්  සාතභ්දගි වුණද. විශ  ෂශම්  විදුලිබනම 

සාේබ් ධශම්  ආංශිට අධී්වෂණ අනුටදරට සාභ්දශේ 

සාභ්දපතිවරමද තනයටමට ටද ටටුතුව ටර  නිසාද ඒ සාදටච්ඡදවට 

ටට්  සාතභ්දගි වුණද. ඒ සාේබ් ධශම්  අපට පනතනදිලි 

වනඩසාටත ්ව තිබුණද.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතො යි. ැරු ට් ්රීුවටනි,  න්  අවසා්  ටර්  . 

 
ගු (මහසාචාර්ය  ණශු මාරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ වනඩසාටත  තරතද විදුලිම ටප්පදදුව  ව් වද තිශබ වදම 

ිරම  නට ටද වැ කීශට්  ිරම වද. සාවුවතියි. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශතොට සාවුවතියි. 

 
එකල්ිම වේලාව අ. භා. 7.30 පසු කර ිනබුවණ්ද, ගු 

කථානායකතුමා විස්ද ප්රශ්පනය වනොවිම්ා පාර්ලිවම්්දතුව කල් 
තබන ලදී. 

පාර්ලිවම්්දතුව ඊ  අනුකූලව,  ප. ව. 8.26 , 2019 මාර්තු 09 
වන  දින ්භා ්ම්මිනය අනුව, 2019 මාර්තු 29 වන සකුරාා ා පූ. භා. 
9.30  වන වත්ව කල් ණුවේය. 

 

அப்தபாழுது மநரம் பி.ப. 7.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால் 

மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் வினா விடுக்காமமலமய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

இதன்படி, பி.ப.. 8.26 மணிக்கு, பாராளுமன்றம் அதனது 

2019.மார்ச்.09 ஆந் திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க 2019.மார்ச் 29, 

தவள்ளிக்கிைகம மு.ப. 9.30 மணி வகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

It being past 7.30 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 8.26 p.m. until 9.30 a.m. on 
Friday, 29 March, 2019, pursuant to the Resolution of  Parliament of 
09th March, 2019. 
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්ැ.යු. 
 

ශටට වදර්තදශේ අවසාද  මුද්රණම සා තද සාවවකීම ටථදවන නිවනරදි ටා ුතුව තන්   ්වවනු රිසි ට් ්රී්  ිව්  පිටපත්ව ශැ  
 නිවනරදි ටා ුතුව ආටදරම නිම පනතනදිලිව නවේණු ශටොට, පිටපත නනබී ශ සාතිම්ව ශ ොඉ්වටවද  

හසැ්ද්ාඩ් සාංසාවටදරට ශවත නනශබ  ශසා  නවිම ුතුවම. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

වකොළඹ 5, වපොල්වහසේ්දවගොඩ, ිරුළපන පාර, අසක 163 ා රන ්පථානවයිම පිිමටි 

රජවේ ප්රවතත්ින වා පාර්තවම්්දතුවේ පිිමටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාසශ්වය්ද  

ි ල දී ගත හසැක. 
 

වමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்மஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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