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�ෙය�ජX කථානායක�මා [ග� ෙZ.එ@. ආනAද [මාර\] මහතා] 

_ලාසනා`ඪ Jය. பாரா�ம�ற� பி.ப.1.00 மணி��� ��ய!.  பிரதி# சபாநாயக% அவ%க'  [மா)*மி� ேஜ.எ�. ஆன0த �மாரசிறி] தைலைம வகி3தா%க'. 
The Parliament met at 1.00  p.m., 

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI] in the Chair. 
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(The Hon. Deputy Speaker) 
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ෙප�ස� ස�බEධෙයE ෙ��ෂ්ඨා�කරණෙ$ %රණය දැY� Aමට 
කැමැ�ෙතZ. 

ආ�(Rම ව<වස්ථාෙS 120 ව<වස්ථාව >කාරව ය� පන� 
ෙක��පත\ ආ�(Rම ව<වස්ථාවට Vෙබන අY]ලබව >කාශ 
��මට ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට අ�කරණමය බලය\  ෙනPමැV 
ෙහ^E ෙමම ෙප�ස� 6න ෙ��ෂ්ඨා�කරණය _�E >V\ෙෂ�ප 
කර ඇත.  

ෙ��ෂ්ඨා�කරණෙ$ %රණය අද Xන කා/ය සටහE දැ\ෙවන 
&ල වා/තාෙS @aණය කළ 56යැ^ මම &ෙය�ග කරZ. 

 
ෙbKෂ්ඨාLකරණෙH dරණය : உய� நீதிம
ற� தீ��: 
Determination of the Supreme Court: 
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————————— 
* ෙමම UයJSල  gස්තකාලෙH ද තබා ඇත.  *  இ�த  ஆவண�  �� நிைலய�தி�� ைவ�கப� !ள#.  
* This Document is also placed in the Library. 



පා/Kෙ�E6ව 

II 
 

�වාi (සංෙශ�ධන) පන> ෙක?@පත: 
ෙbKෂ්ඨාLකරණෙH dරණය வி!"ைற நா�க$ (தி&�த�) ச�ட�ல�: உய� நீதிம�ற� தீ��� 

HOLIDAYS (AMENDMENT) BILL: DETERMINATION OF THE 
SUPREME COURT 

 

ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 
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ෙ��ෂ්ඨා�කරණය හ@ෙS ඉX7ප� කරන ලද ෙප�ස� ෙදක\ 
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මdE eV ස�පාදනෙ$ A වඩා� පැහැXKතාව\ ෙගන ෙදන බව 

ෙ��ෂ්ඨා�කරණ %රණෙ$ වැfgරට� ද\වා ඇත.  

ෙ��ෂ්ඨා�කරණෙ$ %රණය අද Xන කා/ය සටහE දැ\ෙවන 

&ල වා/තාෙS @aණය කළ 56යැ^ මම &ෙය�ග කරZ. 
 
 
 
 
ෙbKෂ්ඨාLකරණෙH dරණය : உய� நீதிம
ற� தீ��: 
Determination of the Supreme Court: 

1235 1236 



2019 අෙග�ස්6 20 

  

1237 1238 



පා/Kෙ�E6ව 

  

1239 1240 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා] 



2019 අෙග�ස්6 20 

  

1241 1242 



පා/Kෙ�E6ව 

 

 

1243 1244 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා] 



2019 අෙග�ස්6 20 

  

1245 1246 

 



පා/Kෙ�E6ව 

  

1247 1248 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා]  
 



2019 අෙග�ස්6 20 

  

1249 1250 



පා/Kෙ�E6ව 

  

1251 1252 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා]  



2019 අෙග�ස්6 20 

  

1253 1254 



පා/Kෙ�E6ව 

  

1255 1256 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා] 



2019 අෙග�ස්6 20 

  

1257 1258 



පා/Kෙ�E6ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1259 1260 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා] 



2019 අෙග�ස්6 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1261 1262 



පා/Kෙ�E6ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1263 1264 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා] 



2019 අෙග�ස්6 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1265 1266 



පා/Kෙ�E6ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1267 1268 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා] 



2019 අෙග�ස්6 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1269 1270 



පා/Kෙ�E6ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1271 1272 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා] 



2019 අෙග�ස්6 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1273 1274 



පා/Kෙ�E6ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1275 1276 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා] 



2019 අෙග�ස්6 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1277 1278 



පා/Kෙ�E6ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1279 1280 

[ගj &ෙය�ජ< කථානායක6මා] 



2019 අෙග�ස්6 20 

U/ ෙSඛනා4ය /0ගැAkම 
சம��பி�க�ப�ட ப�திர�க	 

PAPERS PRESENTED 
 

ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා (ඉඩ@ සහ පා)Uෙ@A� 
+Dසංස්කරණ අමාතX�මා හා ආ	i පා)ශ්වෙH  +ධාන 
සංJධායක�මා)  (மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க - காணி ம78� பாரா�ம�ற ம8சீரைம:* அைம#ச6� அரசா;க� க�சியி�  <த7ேகாலாசா=�) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගj  න ◌ිෙය�ජ< කථානායක6ම&, සංචාරක සංව/ධන, 

වනoQ සහ pස්Vයා& ආගZක කට56 අමාත<6මා ෙවYෙවE  

2018 ව/ෂය සඳහා ජාVක උtuද උද<ාන ෙදපා/තෙ�E6ෙS 

වා/.ක කා/ය සාධන වා/තාව මම ඉX7ප� කරZ.  

එම වා/තාව Vරසර සංව/ධනය සහ ප7සර සහ ස්වාභා_ක 

ස�ප� 	vබඳ ආංwක අ9\ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයP@ කළ 

56යැ^ මම ෙය�ජනා කරZ.    
 
+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி �கப�   ஏ()�ெகா!ளப�ட#. 
Question put, and agreed to. 

 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  (மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, @දD අමාත<6මා 

ෙවYෙවE මම, 2019 අංක 6 දරන _ස/ජන පනෙ� 6(1) 

වගEVය යටෙ� 2019.06.01 �ට 2019.07.15 ද\වා ජාVක අය 

වැය ෙදපා/තෙ�E6ෙS වැය {/ෂ අංක 240 යටෙ� ප7}රක 

සහාය ෙස�වා සහ හX� අවශ<තා වග~� ව<ාපෘVය මdE �g 

කරන ලද ප7}රක ෙවE��� 	vබඳ සටහන ඉX7ප� කරZ. 

එම ප7}රක ෙවE��� 	vබඳ සටහන රජෙ$ @දD 	vබඳ 

කාරක සභාව ෙවත ෙයP@ කළ 56යැ^ මම ෙය�ජනා කරZ. 
 
+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி �கப�   ஏ()�ெகா!ளப�ட#. 
Question put, and agreed to. 

 

ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  (மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ක/මාEත හා වා�ජ 

කට56, X�කා�නව අවතැE� �tගලයE නැවත පXං� ��ම, 

ස@පකාර සංව/ධන සහ වෘ�%ය ��� හා &�ණතා සංව/ධන 

අමාත<6මා ෙවYෙවE මම, පහත සඳහE වා/තා ඉX7ප� කරZ.  
 

(i) 2015 ව/ෂය සඳහා � ලංකා �ෙමEV සංසථ්ාෙS වා/.ක 
වා/තාව හා ���; සහ 

(ii) � ලංකාවට ආනයනය කරන �7	�වල >ZVය 
ස�බEධෙයE පැන නැ� ඇV ගැට� 	vබඳ අ6j 
වා/තාව. 

එම වා/තා &ෂ්පාදන හා ෙස�වා 	vබඳ ආංwක අ9\ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙයP@ කළ 56යැ^ මම ෙය�ජනා කරZ. 
 
+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி �கப�   ஏ()�ெகா!ளப�ட#. 
Question put, and agreed to. 

ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  (மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, කෘ.ක/ම, 1ා2ය ආ/4ක 

කට56, වා7මා/ග සහ 9වර හා ජලජ ස�ප� සංව/ධන 

අමාත<6මා ෙවYෙවE මම, 2016 ව/ෂය සඳහා � ලංකා හද�ම 

අ�කා7ෙ$ වා/.ක වා/තාව ඉX7ප� කරZ. 

එම වා/තාව කෘ.ක/මය සහ ඉඩ� 	vබඳ ආංwක අ9\ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙයP@ කළ 56යැ^ මම ෙය�ජනා කරZ. 
 
+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி �கப�   ஏ()�ெகா!ளப�ட#. 
Question put, and agreed to. 
 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  (மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අ�කරණ හා බEධනාගාර 

>Vසංස්කරණ අමාත<6Zය ෙවYෙවE මම, 2018 ව/ෂය සඳහා 

eV ෙක��ප� ස�පාදක ෙදපා/ත ෙ�E6ෙS කා/ය සාධන 

වා/තාව ඉX7ප� කරZ. 

එම වා/තාව ෛනVක කට56 (�ෂණ _ෙර�9) සහ මාධ< 

	vබඳ ආංwක අ9\ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයP@ කළ 56යැ^ 

මම ෙය�ජනා කරZ. 
 
+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி �கப�   ஏ()�ெகா!ளப�ட#. 
Question put, and agreed to. 

 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  (மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අමාත< ම�ඩලෙ$ 

සාමා�ක ෙනPවන ක�කj හා වෘ�%ය සZV සබඳතා 

අමාත<6මා ෙවYෙවE මම පහත සඳහE &ෙය�ග ඉX7ප� 

කරZ.  

(i) (128 අ�කාරය) ක/මාEතශාලා ආඥාපනෙ� 3 වගEVය 
සමඟ �ය_ය 56 එ~ ආඥාපනෙ� 105 වගEVය යටෙ� 
ක/මාEතශාලා KයාපXං� ��ම සහ ක/මාEතශාලා 
ෙගPඩනැdK සඳහා අYමVය ලබා Aම ස�බEධෙයE 
ක�කj හා වෘ�%ය සZV සබඳතා අමාත<වරයා _�E 
සාදන ලද &ෙය�ග; 

(ii) (128 අ�කාරය) ක/මාEතශාලා ආඥාපනෙ� 34 
වගEVය සමඟ �ය_ය 56 එ~ ආඥාපනෙ� 105 
වගEVය යටෙ� �මාල ෙබP^ෙDj KයාපXං� ��ම 
ස�බEධෙයE ක�කj හා වෘ�%ය සZV සබඳතා 
අමාත<වරයා _�E සාදන ලද &ෙය�ග; 

(iii) (128 අ�කාරය) ක/මාEතශාලා ආඥාපනෙ� 34, 35, 36, 
36අ, 38 සහ 38අ වගEV සමඟ �ය_ය 56 එ~ 
ආඥාපනෙ� 105 වගEVය යටෙ� �මාල  ෙබP^ෙDj 
සහ අෙන�� Iඩන භාජන ප�\ෂා ��ම සඳහා සහVක 
&�� ��ම ස�බEධෙයE ක�කj හා වෘ�%ය සZV 
සබඳතා අමාත<වරයා _�E සාදන ලද &ෙය�ග; 

(iv) (128 අ�කාරය) ක/මාEතශාලා ආඥාපනෙ� 58අ 
වගEV සමඟ �ය_ය 56 එ~ ආඥාපනෙ� 105 වගEVය 
යටෙ� ෙස�වකයE  අ�ක ශ�දෙයE ආර\ෂා ��ම 
ස�බEධෙයE ක�කj හා වෘ�%ය සZV සබඳතා 
අමාත<වරයා _�E සාදන ලද &ෙය�ග; සහ 

1281 1282 



පා/Kෙ�E6ව 

(v) (128 අ�කාරය) ක/මාEතශාලා ආඥාපනෙ� 13 
වගEVය සමඟ �ය_ය 56 එ~ ආඥාපනෙ� 105 
වගEVය යටෙ� ආෙල�ක  ��ෙ� ෙපPg ස�මත  
ස�බEධෙයE ක�කj හා වෘ�%ය සZV සබඳතා 
අමාත<වරයා _�E සාදන ලද &ෙය�ග. 

 එම &ෙය�ග අධ<ාපනය හා මානව ස�ප� සංව/ධනය 
	vබඳ ආංwක අ9\ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයP@ කළ 
56යැ^ මම ෙය�ජනා කරZ.   

 

+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி �கப�   ஏ()�ெகா!ளப�ட#. 
Question put, and agreed to. 

 
ආං"ක අ#$ෂණ කාරක සභා වා)තා 

 �ைறசா� ேம�பா�ைவ� �� அறி�ைகக	  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
 ග� ෙර�mn [මා] JෙZර>න මහ>1ය 
(மா)*மி� (தி6மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர3ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අධ<ාපනය සහ මානව 

ස�ප� සංව/ධනය 	vබඳ ආංwක අ9\ෂණ කාරක සභාෙS 

සභාපV6මා ෙවYෙවE, අධ<ාපනය සහ මානව ස�ප� 

සංව/ධනය 	vබඳඳ ආංwක අ9\ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයP@ 

කරන ලද, "2003 අංක 36 දරන �t�මය ෙtපළ පනත යටෙ� 

&ෙය�ග" ස�බEධෙයE � එ~ කාරක සභාෙS වා/තාව මම 

ඉX7ප� කරZ.  
 
සභාෙ@සය මත Doය p�යq �ෙය�ග කරන ල6. சபா-ட�தி� இ.�க� க�டைளயிடப�ட#. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙප>ස@ 
ம��க	 
PETITIONS 

 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා (මහවැU සංව)ධන හා 
ප]සර රාජX අමාතX�මා) 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம - மகாவ? அபிவி63தி ம78� @7றாடB இராஜா;க அைம#ச%) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ඉ�DෙගPඩ, පහළ 

ඉ�DෙගPඩ, අංක 134/36 යන K	නෙයc පXං� එN.ඩ�KS. 

මාලe මහ�ZයෙගE ලැ�� ෙප�සම\ මම 	vගEවZ. 

 
ග�  tසAත gං.�ලෙ@ මහතා (மா)*மி� @ச0த *Dசிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මම පහත සඳහE ෙප�ස� 

6න 	vගEවZ. 

(1) ��DවැDල, �7Eද, පාසD මාවත, "ෙ\ස�" යන 
K	නෙයc පXං� �.එස.් _දානෙ= මහතාෙගE ලැ�� 
ෙප�සම; 

(2) ෙස�jYවර, ආ/.�. 03, අංක 292 යන K	නෙයc පXං� o. 
ර�න�7 මහතා සහ තව� හතර ෙදෙන�ෙගE ලැ�� 
ෙප�සම; සහ 

(3) �නවරාය, Yවර පාර, 5 ක�ව, ෙ/වත ප�මග යන 
K	නෙයc පXං� I.o. චEaකාEV මහ�ZයෙගE 
ලැ�� ෙප�සම. 

 
ග� ජයAත සමරkර මහතා (மா)*மி� ஜய0த சமரEர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මම පහත සඳහE ෙප�ස� 

6න 	vගEවZ. 

(1) ක�තර, නාෙගPඩ, පැර� �වE ෙතP�පළ පාර යන 
K	නෙයc පXං� ඒ.�. චZEද �මාර මහතාෙගE ලැ�� 
ෙප�සම; 

(2) ෙද&යාය, ෙර�හල අසල, "�t� &වස" යන K	නෙයc 
පXං� ඒ.එස.් >සංග මහතාෙගE ලැ�� ෙප�සම; සහ 

(3) ෙබ��වල, පාලයEෙගPඩ, රණ_j ජයල� ජය�ංහ මාවත 
යන K	නෙයc පXං� ව^.�. උපාK �ල6ංග මහතාෙගE 
ලැ�� ෙප�සම. 

 

ග� (ෛවදX) නUAද ජයDස්ස මහතා 
(மா)*மி� (ைவ3திய கலாநிதி) நளி0த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ක�තර, ෙර@ණෙගPඩ යන 

K	නෙයc පXං� ආ/. VලකානEද මහතාෙගE ලැ�� 

ෙප�සම\ මම 	vගEවZ. 
 

ඉ4]ප> කරන ලද ෙප>ස@  මහජන ෙප>ස@ /0බඳ කාරක 
සභාවට පැව]ය p� යq �ෙය�ග කරන  ල6. சம�பி�கப�ட ம/�கைள ெபா#ம/� 012�03 சா�ட� க�டைளயிடப�ட#. 

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

 
+ශ්නවලට වා.ක /0�� 

வினா�க��� வா� ல விைடக	 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

 ඛ�ජ ෙතS +වාහනය: ගාස්� සංෙශ�ධනය   ெப)ேறா� ஏ)றியிற,க�: க�டண� தி&�த�  
TRANSPORTATION OF FUEL: REVISION OF FEES  

 
37/’18 

1.  ග� ෙහKෂා Jතානෙw මහතා (மா)*மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මහාමා/ග හා මා/ග සංව/ධන සහ ඛ&ජ ෙතD ස�ප� 

සංව/ධන අමාත<6මාෙගE ඇ¡ >ශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) ලංකා ඛ&ජ ෙතD ෙප£tගKක බ¤ස/ රථ 
cZයEෙ= සංගමෙ$ සාමා�කයE සංඛ<ාව 
ෙකPපමණද; 

 (ii) එම සාමා�කයEෙ= න�, K	නය  හා ඔ¤E ස6 
බ¤ස/වල අංක කවෙ/ද; 

 (iii) ප¦�යදා �g � ඉEධන Zල ඉහළ යෑමට 
සාෙ¨\ෂව, ඔ¤Eෙ= >වාහන ගාස6් 
සංෙශ�ධනය ෙනP��ම ෙහ�6ෙවE එම සංගමෙ$ 
සාමා�කයE gෂක්රතාවලට @�ණ A ��න බව 
දEෙEද;  

1283 1284 

[ගj ගයEත කjණාVලක  මහතා] 
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 (iv) එෙස� න�, එම ගැට�ව _ස©මට අමාත<ාංශය ගY 
ලබන 	යවර කවෙ/ද; 

 යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ආ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද? 
  ெந��சாைலக
, தி அபிவி��தி ம��� ெப�ேறா�ய வள�க
 அபிவி��தி அைம�சைர! ேக"ட வினா: (அ) (i) இல�ைக ெப�ேறா�ய தனியா) ப*ச) வ+, உாிைமயாள) ச�க அ�க�தவ)களி. எ+ணி!ைக யா1;  (ii) இத. அ�க�தவ)களி. ெபய)க
, விலாச�க
 ம��� அவ)களிட3
ள ப*ச)களி. இல! க�க
 யாைவ;  (iii) அ+ைமயி4 இட�ெப�ற எாிெபா�
 விைல ஏ�ற�1!6 நிகராக அவ)கள1 ேபா!6வர�1 க"டண�க
 தி��த7படாைமயா4, அ�ச� க�தி. அ�க�தவ)க
 ெந�!க,க8!6 3க� ெகா��1
ளன) எ.பைத அறிவாரா;  (iv) ஆெமனி4, இ7பிர�சிைனைய� தீ)7பத�6 அைம�; ேம�ெகா
8� நடவ,!ைகக
 யாைவ;  எ.பைத அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? (ஆ) இ.ேற4 , ஏ.? 
 

asked the Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of members in the Association 
of Ceylon Petroleum  Private Bowser 
Owners;  

 (ii) their names, addresses and the numbers 
assigned to their bowsers; 

 (iii) whether he is aware of the fact that the 
members of the aforementioned association 
are faced with difficulties because their 
transportation fees were not revised to 
match the recent increase of the price of 
fuel; and 

 (iv) if so, of the steps that will be taken by the 
Ministry to resolve this issue? 

(b) If not, why? 
 
ග� කT) හx@ මහතා (මහාමා)ග හා මා)ග සංව)ධන සහ 
ඛ�ජ ෙතS ස@ප> සංව)ධන අමාතX�මා) 
(மா)*மி� கH% ஹஷீ� - ெநJDசாைலக', Eதி அபிவி63தி ம78� ெப7ேறா?ய வள;க' அபிவி63தி அைம#ச%) 
(The Hon. Kabir Hashim -  Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, එම >ශ්නයට 	v6ර 

ෙමෙස�ය. 

(අ)  (i)  CPSTL ආයතනෙ$ KයාපXං� Q ඇV ෙප£tගKක 
බ¤ස/ රථ cZයEෙ= සංඛ<ාව 421�. 

  ලංකා ඛ&ජ ෙතD ෙප£tගKක බ¤ස/ රථ 
cZයEෙ= සංගමෙ$ සාමා�ක සංඛ<ාව 	vබඳ 
_සත්ර CPSTL ආයතනය ස6ව නැත. 

 (ii)  CPSTL ආයතනෙ$ KයාපXං� Q ඇV 
ෙප£tගKක බ¤ස/ රථ cZයEෙ= _සත්ර 
ඇ@�ෙමc දැ\ෙS.  

  ඇ@�ම සභාගත* කරZ.  

 (iii)  2019 වසර සලකා බැ�ෙ� A ජනවා7 හා °K 
මාසවල ඉEධන Zල අ(Qම\ද, ෙපබරවා7, 
මා/6, මැ^, °& මාසවලA ඉEධන Zල 
වැfQම\ද වා/තා Q ඇත. ෙ� ආකාරයට �gවන 
ඉEධන Zල _චලනය  සලකා ෙමම සාමා�කයE 
@�ණ ෙදන gෂක්රතා හ±නාගY ලැෙ�. 

 (iv)  ව/ෂය 6ළ �g � සමසත් Zල _චලනය ෙමEම 
අෙන�� සාධකද සැල�Dලට ෙගන >වාහන 
Aමනා ¦g¦ ප7X සංෙශ�ධනය කරY ලැෙ�. ඒ 
ආකාරයට 2018 වසෙ/A ලංකා ඛ&ජ ෙතD 
eVගත සංසථ්ාව හා ²මාසcත ලංකා ඛ&ජ ෙතD 
ෙතPග ගබඩා ප/යEත සමාගෙ� එකඟතාෙවE 
56ව වැf කරන ලද අVෙ/ක >වාහන ගාස6් 
2018 සැ¨තැ�බ/ මස ෙගවන ලA. 2019 °K මස 
22 Xනද ලංකා ඛ&ජ ෙතD ෙප£tගKක බ¤ස/ 
රථ cZයEෙ= සංගමෙ$ &ලධා7E සමඟ 
සාකNඡා කළ අතර, ඒ අYව ඔ¤E @�ණ ෙදන 
ගැට� _ස©මට කට56 කරY ලැෙ�. 

(ආ)  අදාළ ෙනPෙS. 
 
ග� ෙහKෂා Jතානෙw මහතා (மா)*மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ෙ� ස�බEධව සා/ථක 

	v6ර\ ලබාAම 	vබඳව ගj ඇමV6මාට ස්6VවEත වනවා. 

ෙ� 	v6ර 6ළ අ	 බලාෙපPෙරP�6 � කාරණාව Vෙබනවා. 

න@�, මම ගj ඇමV6මාෙගE අ6j >ශ්නය\ ෙලස ෙමම 

>ශ්නය අහEන කැමැV^. ෙ� බ¤ස/ රථ cZයE &යාමනය 

කරEන, ඔ¤E කරන ෙ� රාජකා7ය 	vබඳව ප¦_පරම\ 

කරEන සංස්ථාෙS ය� pයාවKය\ Vෙබනවාද? ප¦�ය කාලෙ$ 

අ	 මාධ< 6vE දැ\කා, ද�Dල >ෙtශෙ$A ෙතD >වාහනය 

කරන බ¤ස/ රථවKE ෙතD අ^E කරලා, �සD ෙවYවට 

´ZෙතD කලව� කරනවා වාෙ= �t�. ගj ඇමV6ම&, ෙ� 

කට56 &යාමනය කරEන RමෙSදය\ නැ�න�, 

පා7ෙභ��කයාට ෙදන ෙතDවල >ZVය 	vබඳ සහVකය\ 

ෙදEන අපට අමාj^. ඒ &සා මම දැන ගEන කැමැV^,  ඒ රථ 

cZයEට ඇV >ශ්නය _සඳEන සහ ෙ� pයාවKය සා/ථක කර 

ගEන RමෙSදය\ සංස්ථාව ස6ව Vෙබනවාද �යලා. 

 
ග� කT) හx@ මහතා 
(மா)*மி� கH% ஹஷீ�) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

අ&වා/යෙයEම අ	 ඒ කට56 &යාමනය කරනවා. ෙතD 

>වාහනය වාෙ=ම, ෙතD ගබඩා කරන ඒ filling stations පවා 

&යාමනය කරනවා. අපට flying squad එක\ වාෙ=ම &ලධා7E 

ක�ඩායම\ ඉEනවා. න@� ෙ� 	7ස් බලය තව� වැf කරEන 

අවශ< ෙවලා Vෙබනවා. අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවEෙE, 2ට වඩා 

තXEම ෙතD >ZVය ප�\ෂා ��ම සඳහා Vෙබන RමෙSදවලට 

අවශ< තා\ෂණය භා_ත කරZE ඒ &යාමන වැඩ කට56 

කරEන^. අ	 දැනටම� ඒක කරනවා. ඒ කට56 දව�E - දවස 

වැf කරEන අ	 	යවර අරෙගන යනවා. 
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*  Placed in the Library. 



පා/Kෙ�E6ව 

ග� ෙහKෂා Jතානෙw මහතා (மா)*மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ගj ඇමV6ම&, ඔබ6මා �Sවා බ¤ස/ රථ 421\ Vෙබනවා 

�යලා. Vෙබන ෙතPර6j අYව බැ�වාම ෙ� 421c ය� 

ඒකා�කාරය\ Vෙබනවා. බ¤ස/ _ශාල >මාණය\ ත& 

�tගලයEට අ^V ෙවලා Vෙබනවා. ඒ අතර එක බ¤සරය\ 

Vෙබන සාමාන< Z&ස්¦� ඉEනවා. Zල උNචාවචනය එෙහම 

නැ�න� Zල _චල< ¤ණාට පස්ෙස� ඒෙකE ඒ සාමාන< Z&හාට 

ය� හා&ය\, පා(ව\ ෙවනවා. ඒකට අදාළව තම^ මෙ= >ශ්නය 

VෙබEෙE. ගj අමාත<6ම&, ෙපPf Z&හාට පා( ෙනPවEන 

අමාත<ාංශය අරෙගන Vෙබන 	යවර ෙමPක\ද? බ¤ස/ _ශාල 

>මාණය\ Vෙබන සමාග� පවා ඒ සංගමෙ$ ඉEනවා �යලා 

Vෙබනවා. ඒක ඇ�ත\ද �යලා� ඔබ6මාෙගE දැන ගEන 

කැමැV^. ඒ වාෙ=ම, Zල ෙවනස් වන අවස්ථාවලA �gවන හා&ය 

වළ\වා ගEන ය� RමෙSදය\ ෙ� වනෙකPට හ±Eවා Aලා 

Vෙබනවාද?  

ගj ඇමV6ම&, �ක\ කDගත �  >ශ්නය\ තම^ මම ෙ� 

අහලා VෙබEෙE.  

 
ග� කT) හx@ මහතා 
(மா)*மி� கH% ஹஷீ�) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

ගj මEÁ6ම&, ඇ�තටම ඒ සංගමයට VෙබEෙE බ¤ස/ 

421^. න@�, CPSTL එෙකE hire කර Vෙබන @� බ¤ස/ 

සංඛ<ාව 743^. CPSTL එෙ\  Vෙබන, අපට අ^V බ¤ස/ 

>මාණය 157^. CPC එකට 	�E hire කරන බ¤ස/ >මාණය 

240^. CPC එෙ\ Vෙබන අපට අ^V බ¤ස/ >මාණය 5^. අ	 

බ¤ස/ වැf >මාණය\ hire කරනවා. මා� දැ\කා ෙ� ලැ^ස්6ව. 

එක සමාගමකට Vෙබනවා බ¤ස/ 15\ _තර. තව සමාගමකට 

Vෙබනවා බ¤ස/ 3\ _තර. ඒ  බ¤ස/ 	�E අරෙගන Vෙබනවා. 

ඒවා කාලය\ Vස්ෙස� ෙස�වා සපයEන A� ඒවා. ඇ�තටම 2010, 

2011, 2012 �ට Xගටම ෙස�වා සපයEන Aෙගන එන ඒවා. 

බ¤සරය\ Vෙබන ඕනෑම ෙකෙන� අ( Zලකට ඒ ෙස�වය 

ෙදනවා න� අ	 එයා ඇ6ළ� කරගEන කැමැV^. ෙ� ස�බEධ  

ඒකා�කා7ය\ V�ණා න�, අ	 එය නැV කර Vෙබනවා.  

බ¤සරය\ ෙදEන ��වE න�, ඒ ගාස්6ව අ( න�  ෙපPf 

Z&ෙහ� ¤ණ� අ	 කැමැV^ එක6 කර ගEන. අ	 ඒ 

ෙගPDලEට ෙගQ� කරන RමෙSදය\ 	vෙයල කර Vෙබනවා. 

අ	 ෙමPර�ව _ශ්ව_ද<ාලෙයE &ශ්�ත ෙගQ� න<ාය\ හදාෙගන 

තම^ ඒ අයට ෙගQ�   කරEෙE.  
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2.  ග� දයා\] ජයෙසKකර මහතා  (மா)*மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

&වාස, ඉX��� සහ සංස්කෘVක කට56 අමාත<6මාෙගE 

ඇ¡ >ශ්නය - (2): 

(අ) (i) �රා_ද<ා ෙදපා/තෙ�E6ව මdE පාලනය වන 
�රා_ද<ා�මක සථ්ාන සංඛ<ාව ෙකPපමණද; 

 (ii) එම සථ්ානවල න� එ\ එ\ XසÆ්\කය අYව 
සඳහE කරEෙEද; 

 යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ආ) එම සථ්ාන සඳහා 2015 ව/ෂෙ$ �ට බඳවා ග�, 

 (i) සÇ්ර ෙස�වකයE සංඛ<ාව; 

 (ii) අ&ය� ෙස�වකයE සංඛ<ාව; 

 (iii) ෙකPEÈා� පදනමට අය� ෙස�වකයE සංඛ<ාව; 

 (iv) අ&ය� ෙස�වකයEෙගE සÇ්ර ෙස�වයට ඇ6ළ� 
කරගEනා ලද ෙස�වකයE සංඛ<ාව; 

 (v) ෙකPEÈා� පදනමට අය� ෙස�වකයEෙගE 
සÇ්ර ෙස�වයට ඇ6ළ� කර ගEනා ලද  
ෙස�වකයE සංඛ<ාව; 

 එ\ එ\ XසÆ්\කය අYව ෙවE ෙවE වශෙයE 
ෙකPපමණද යEන� එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ඇ) (i) ෙමම බඳවාගැe� රජය  	vග� RමෙSදයEට 
අYව  �gකර Vෙ�ද; 

 (ii) ෙ� වන_ට පවVන ෙස�වක �ර¨පා( සංඛ<ාව 
එ\ එ\ XසÆ්\කය අYව ෙවE ෙවE වශෙයE 
කවෙ/ද; 

 යEන තවgරට�  එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ඈ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද? 

  டைம7=, நி)மாண�1ைற ம��� கலாசார அ>வ4க
 அைம�சைர! ேக"ட வினா: 
(அ) (i) ெதா4ெபா�ளிய4 திைண!கள�தினா4 நி�வ கி!க7ப�� ெதா4ெபா�ளிய4 நிைலய� களி. எ+ணி!ைக எ?வள*; 
 (ii) அ@த இட�களி. ெபய)கைள ஒ?ெவா� மாவ"ட�களி. ப, 6றி7பிட 3,Bமா;  எ.பைத அவ) இ�சைபயி4 அறிவி7பாரா? (ஆ) அ@த இட�க8!6 2015 ெதாட!க� ேச)�1! ெகா
ள7ப"ட, 
 (i) நிர@தர ஊழிய)களி. எ+ணி!ைக; 
 (ii) அைமய ஊழிய)களி. எ+ணி!ைக; 
 (iii) ஒ7ப@த அ,7பைடயிலான ஊழிய)களி. எ+ணி!ைக; 
 (iv) அைமய ஊழிய)களி��@1 நிர@தர ேசைவ!6 உ
வா�க7ப"ட ஊழிய)களி. எ+ணி!ைக; 
 (v) ஒ7ப@த அ,7பைடயி��@த ஊழிய)களி4 நிர@தர ேசைவ!6 ேச)�1! ெகா
ள7ப"ட ஊழிய)களி. எ+ணி!ைக;  எ.பவ�ைற ஒ?ெவா� மாவ"ட�க8!கைமய ெவ?ேவறாக எ?வள* எ.பைதB� அவ) இ�சைபயி4 அறிவி7பாரா? 
(இ) (i) இ@த ஆ"ேச)7=!க
 அரசி. அ�கீகாி! க7ப"ட விதி3ைறக8!கைமய ேம�ெகா
ள7 ப"�
ளதா; 
 (ii) த�ேபா1
ள ஊழிய)களி. ெவ�றிட�களி. எ+ணி!ைக ஒ?ெவா� மாவ"ட�களி. ப, ெவ?ேவறாக எ?வள*;  எ.பைதB� அவ) இ�சைபயி4 6றி7பி�வாரா? (ஈ) இ.ேற4, ஏ.? 
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asked the Minister of Housing, Construction and 
Cultural Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of archaeological sites that 
come under the Department of 
Archaeology; and 

 (ii) the names of those sites in respect of each 
district separately? 

(b) Will he also inform this House of the number of 
employees who were recruited from 2015, 
separately in each district- 

 (i) on permanent basis; 

 (ii) on casual basis; 

 (iii) on contract basis; 

 (iv) on casual basis and made permanent in their 
posts; and 

 (v) on contract basis and made permanent in 
their posts? 

(c) Will he further inform this House- 

 (i) whether these recruitments have been done 
following the accepted government 
procedure; and 

 (ii) the number of vacancies in respect of each 
district, separately? 

(d) If not, why?  

 

ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  
(மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, &වාස, ඉX��� සහ 

සංස්කෘVක කට56 අමාත<6මා ෙවYෙවE මා එම >ශ්නයට 

	v6ර ෙදනවා. 

(අ) (i) 4,889�. ඇ@�ම අංක 01c* ද\වා ඇත.   

 (ii) ඔS. ඇ@�ම අංක 02  (A - Y)c* දැ\ෙS. 

(ආ) (i) 479.  ඇ@�ම අංක 03c* ද\වා ඇත. 

 (ii) නැත. 

 (iii) 02�.  ඇ@�ම අංක 03c* ද\වා ඇත. 

  එෙහ�, මධ<ම සංසක්ෘVක අර@දල මdE 
ෙකPEÈා� පදනම මත බඳවා ග� ෙස�වකයE 
1,398 �රා_ද<ා සථ්ානවලට අY5\ත කර ෙස�වය 
ලබා ගැeමට කට56 කර ඇත. 

 (iv) අදාළ නැත. 

 (v) නැත. 

(ඇ) (i) ඔS. 

 (ii) ඔS. 

  ඇ@�ම 04c* ද\වා ඇත.  

(ඈ) අදාළ ෙනPS. 
 

 අදාළ ඇ@�ම සභාගත* කරZ. 

ග� දයා\] ජයෙසKකර මහතා  
(மா)*மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ගj ගයEත කjණාVලක 

ඇමV6මාට මෙ= පළ@වැ& අ6j >ශ්නයට උ�තරය\ 

ෙදEනට ��වEකම\ Vෙබනවාද දEෙE නැහැ. 

 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  
(மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

උ�තරය\ ෙදEන ��වE. 

 
ග� දයා\] ජයෙසKකර මහතා  
(மா)*மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මෙ= පළ@වැ& අ6j 

>ශ්නය ෙමය^. 

2015 ජනවා7 8වැ& දා අෙ¨ ආ�(ව පැරgණාට ප¦ අපට 

>ශ්නය\ V�ණා. ෙමc ��  800\ පමණ � ෙස�වක 	7ස\ ප¦ව 

දා උෙt ෙගදර ඇ7යා. ගj අ�ල _රාË කා7යවස� මැV6මා� 

ෙ� සභාෙS ඉEනවා. එ6මා ඇමVවරයා වශෙයE ��යA තම^ 

ෙමය �tධ ¤ෙ�. ෙ�කට >ධානම කාරණය ¤ෙ�, ෙ� අය 

ෙප£tගKක සමාග� හරහා ග�ත ෙස�වකයE Qම^. 

ඒ අයෙ= Xනක වැ�ප j	යD 700\ වශෙයE V�ණා. ඊට 

පස්ෙස� ඒ @දල j	යD 1,000 ද\වා වැf කරලා V�ණා. හැබැ^ 

>ශ්නය VෙබEෙE, ඒ �ය�ෙදනාම එvයට තD� කරලා ඊට 

පස්ෙස� තව� එ\දහස් ගණන\ ෙස�වයට ෙගන Vෙබන එක^. 

දැE ඒ ෙගPDලEට� >ශ්නය\ Vෙබනවා. ඒක^ මා �SෙS, 

ඔබ6මEලාෙ= "ෙවEන ජනා�පV අෙ¨\ෂක" ස�� ෙ>�මදාස 

මහ�මයා තම^ ෙ� >ශ්නයට උ�තර ෙදEන ඕනෑ �යලා. [බාධා 

��ම\] 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කjණාකරලා, ඔබ6මාෙ= >ශ්නය අහEන.  

 
ග� දයා\] ජයෙසKකර මහතා  
(மா)*மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔS. ~ෙදෙන\ ෙබDල කපා ග&^ද දEෙE නැහැ. කම\ 

නැහැ. මට Vෙබන >ශ්නය -[බාධා ���] ෙපPÍඩ\ ඉවසEන. 

ෙ� >ශ්නය අහගEනෙක�. නම �යනෙකPට කෑ ගහනවා. [බාධා 

���] මා ඉEනවා. කලබල ෙවEන එපා.  

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ෙමcA�, "උස න� 

��57�, Z� න� ක�කj" �යලා Î�යා gEනා. ෙ� ඉව� 

කර� ෙස�වකයE 800ෙදනාට ෙ� ඇමV6මාෙගE සාධාරණය\ 

ඉෂ්ට ෙවEෙE නැtද? ෙමතැන ෙtශපාලන වශෙයE ෙනPෙව^ 

>ශ්නය VෙබEෙE. වැඩ කර� අcංසක Z&ස්¦ 800ෙදන� තම^ 

ඒ ෙස�වෙයE ඉව� කෙළ�. ඒ &සා මා ඔබ6මාෙගE අහEන 

කැමැV^, කjණාකරලා ෙ� >ශන්යට 	v6ර\ ෙදEන ඔබ6මා 

කැමැVද �යලා. 

 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  
(மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ෙ� >ශ්නය ඇමV6මාට ෙයP@ කරලා _�ම� 	v6ර\ 

KÏතව ඔබ6මාට ලබා ෙදනවා. 
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පා/Kෙ�E6ව 

ග� දයා\] ජයෙසKකර මහතා  
(மா)*மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මා cතන හැ�යට ෙ� >ශ්නයට උ�තර ෙදEන එ6මා ෙ� 

සභාෙS ��යා න� ෙහPඳ^. 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මෙ= ෙදවන අ6j >ශන්ය 

ෙමය^. අYමත ෙස�වක සංඛ<ාව� ඉ\මවා තම^ ෙ� 	7ස ්

බඳවාෙගන VෙබEෙE. දැE දවස ගණෙE තව තව�-තව තව� 

ෙස�වක බඳවා ගැe� කරනවා. මා අහEන කැමV^, ෙ�ෙ\ 

අවසානය\ ෙවEෙE කවදාද �යලා. ෙමPකද, _ශාල 	7ස\ දැE 

එEෙE හ�බEෙතPට Xස්Æ\කෙයE. අෙ¨ පÐවස්Yවර කැÑ� 

කට56 කරEන දැE එEෙE� හ�බEෙතP�E. ඒ Z&¦Eට 

ඉEන තැන\ව� නැහැ. ෙ�ක _ශාල අ/�දය\. ෙ� කට56වලA 

අ	 ඉසස්ර න� කෙළ�,   පÐවසY්වරට ඕනෑ කරන ෙස�වක 	7ස 

පÐවස්Yව7E, යාප�වට න� යාප�ෙවE,  �jණෑගලට න� 

�jණෑගKE බඳවා ගැeම^. අ	 ඒක තම^ කෙළ�. [බාධා ���] 

ඔS. අ�ල _රාË කා7යවස� ඇමV6මා තම^ ෙ� වැෙÍ �jg 

කෙළ�.  අ�ල _රාË කා7යවස� ඇමV6මා පÐවස්Yව7E, 

�Kයා	�ෙයE  ජාVක පාසDවලට ෙස�වකයE දැ�මා.  අද 

යාපනෙ$ ඉEෙE� ඒ අය. 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගj මEÁ6ම&, කjණාකරලා ඔබ6මාෙ= අ6j >ශන්ය 

අහEන. 

 
ග� දයා\] ජයෙසKකර මහතා  
(மா)*மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගj ඇමV6ම&, ෙ� අෙන\ මEÁවjEට� ෙමc ය� 

සහෙය�ගය\ VෙයEන එපා යැ. ඒ &සා තම^ ගj ෙහ�ෂා 

_තානෙ= මEÁ6මා හැම ෙSලාෙSම �යEෙE අපට� 

සහෙය�ගය\ ෙදEන �යලා.  චZEද _ෙË�7 මEÁ6මා 

�යEෙE� ඒ කථාව තම^. [බාධා ���] ඉEන, ඉEන, 

ඉඳගEන. ඔබ6මEලා කථා කරEෙE නැV එක\ ගැන^ මම 

කථා කරEෙE. මම �යEන කැමැV^, කjණාකරලා 

හ�බEෙතP�Eම ඒ ෙස�වකයE දාEෙE නැ6ව කට56 කරEන 

�යන එක.  පළ@ෙවEම අෙ¨ �jණෑගල Xස්Æ\කෙ$ 

ෙස�වකයE _ශාල 	7ස\ එvයට දැ�මා. ඒ අයට සහනය\ 

ෙදEෙE කවදාද? ෙදවYව, ෙ�  ෙස�වකයE   හ�බEෙතP�Eම 

දාEෙE නැ6ව දාEන ෙවන තැන\ නැtද? ඒ >ෙtශවල,- 

 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  
(மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, එ6මා �මන අර@ණ\ 

ඔ�ෙS Vයාෙගන  ෙ�වා �යනවාද �යලා මට පැහැXK නැහැ. 

[බාධා ���]  ඡEදය ඉDලEන හ�බEෙතP�E �jණෑගලට 

එන එක ගැන >ශ්නය\  �යනවාද �යලා� >ශ්නය\ Vෙබනවා. 

හ�බEෙතP�E �Òණෑගලට ඇ_Dලා ඡEදය ඉDල� එක ගැන 

ඇV ෙවNච >ශ්නය\ ගැනද  ඔබ6මා ෙ� වට කර කර �යEෙE 

�යලා මම දEෙE නැහැ. [බාධා ���] ඉVE  ඒ කාරණය 

_ප\ෂ නායක6මාට ෙහZE සැෙ/ �යEන ෙක�. [බාධා 

��ම\] 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගj මEÁ6ම&, ඔබ6මාට අහEන ��වE අ6j >ශන් 

ෙදක^. එ6මා උ�තරය\ ෙදනවා.  ඔබ6මාට KÏත  උ�තරය\ 

එව^. [බාධා ���] ඔබ6මාට අහEන ��වE   අ6j >ශ්න 

ෙදක^.  ෙබPෙහPම කනගා�^.  

 
ග� දයා\] ජයෙසKකර මහතා  
(மா)*மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, පැහැXK කර ගැeම\ 

අවශ<^. 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නැහැ, පැහැXK ��� නැහැ. >ශ්න _තර^. 
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3. ග� ච1Aද J ෙZ\] මහතා (மா)*மி� சமி0த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අධ<ාපන අමාත<6මාෙගE ඇ¡ >ශ්නය - (1): 

(අ) (i) බgDල XසÆ්\කෙ$ pයා�මක ජාත<Eතර 
පාසD සංඛ<ාව ෙකPපමණද; 

 (ii) එම පාසDවල න� හා K	නය  කවෙ/ද; 

 (iii) එම එ\ එ\ පාසෙD දැනට ෙස�වය කරන 
�jවjE සංඛ<ාව හා ඉෙගYම ලබන wෂ< 
සංඛ<ාව ෙවE ෙවE වශෙයE ෙකPපමණද; 

 (iv) එම පාසDවලට �jවjE බඳවා ගැeම, 
wෂ<යEෙගE @දD අය��ම වැ& කට56 
&යාමනය ��මට අමාත<ාංශය ෙගන ඇV 
	යවර කවෙ/ද; 

 යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ආ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද?  க4வி அைம�சைர! ேக"ட வினா:  
(அ) (i) ப1ைள மாவ"ட�தி4 இய�கிவ�� ச)வேதச பாடசாைலகளி. எ+ணி!ைக எ?வளெவ. பைதB�; 

 (ii) ேம�ப, பாடசாைலகளி. ெபய)க
 ம��� 3கவாிக
 யாைவெய.பைதB�; 

 (iii) ேம�ப, ஒ?ெவா� பாடசாைலயி>� பணி யா��� ஆசிாிய)களி. எ+ணி!ைக ம��� க4வி க�6� மாணவ)களி. எ+ணி!ைக ெவ?ேவறாக எ?வளெவ.பைதB�; 

 (iv) ேம�ப, பாடசாைலக8!கான ஆசிாிய) ஆ"ேச)7=, மாணவ)களிடமி�@1 பண� அறவி�த4 ேபா.ற விடய�கைள ஒJ�6 3ைற7ப��1வத�6 அைம�; ேம� ெகா+�
ள நடவ,!ைகக
 யாைவெய. பைதB�;  அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? (ஆ) இ.ேற4, ஏ.? 
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asked the Minister of  Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of international schools 
functioning in the District of Badulla;  

 (ii) the names and the addresses of the aforesaid 
schools; 

 (iii) separately, the number of teachers serving 
and the number of students studying in each 
of the aforesaid schools at present; and 

 (iv) the steps that have been taken by the 
Ministry to regulate matters pertinent to the 
recruitment of teachers to the aforesaid 
schools and the charges obtained from the 
students?  

(b) If not, why? 

 
ග� අPල JරාZ කා]යවස@ මහතා (අධXාපන 
අමාතX�මා) 
(மா)*மி� அ�கில விராK காாியவச� - கBவி அைம#ச%) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, එම >ශ්නයට 	v6ර 

ෙමෙස�^. 

(අ) (i) ව/තමානෙ$ ජා� යEතර පාසD පව�වාෙගන 
යY ලබEෙE සමාග� පනත/S යාපාර නාම Kයා 
පXං� ��ෙ� ආඥා පනත යටෙ� සමාගම\ ෙහ� 
S යාපාරය\ ෙලස Kයා පXං� ��ෙම&. එම &සා 
ෙමම පාසD 	vබඳව &වැරX ෙතPර6j අÓ යාපන 
අමා� යාංශය ස6 ෙනPෙS. 

  ෙකෙස� ෙවත�, අÓ යාපන අමා� යාංශය ස6ව 
ඇV ෙතPර6j අYව බgDල Xස�් 7\කෙ$ ඇV 
ජා� යEතර පාසD සංÔ යාව 07�. 

 (ii)  

 

No. District School Address 

1 Badulla JMC College 
International 

645/5, Badulla 
Rd., 
Bandarawela. 

2 Badulla Al-Barakha 
International 
School 

65/17, 
Welimada 
Rd., 
Bandarawela. 

3 Badulla Welimada 
International 
School 

Nuwara Eliya 
Rd., 
Welimada. 

4 Badulla Oxford 
International 
School 

3/1, Copiwatta 
Rd., Badulla. 

5 Badulla B. Roosevelt 
International 
School 

“A”, 
Bandarawela 
Av., Colombo 
Rd., 
Diyatalawa. 

6 Badulla Sussex 
College 

Badulla. 

7 Badulla Sussex 
College 

Bandarawela. 

 (iii) බgDල XසÆ්\කෙ$ ෙතPර6j සපයා ඇV 
ජාත<Eතර පාසD 7E �j සංඛ<ාව හා wෂ< 
සංඛ<ාව 	vබඳ ද�ත සපයා ඇ�ෙ� පාසD 04\ 
පම�. එම පාසD හතෙරc �j සංඛ<ාව හා wෂ< 
සංඛ<ාව පහත ප7X ෙS. 

 

 

  

 (iv) ෙමම පාසD අධ<ාපන අමාත<ාංශය යටෙ� Kයා 
පXං� කර ෙනPමැV බැ_E, ජාත<Eතර 
පාසDවලට �jවjE බඳවා ගැeම, ගාස6් අය 
��ම, &යාමනය ��ම වැ& කාරණා 	vබඳ 
ෙසPයා බැ�මට අධ<ාපන අමාත<ාංශය ෙවත 
>Vපාදන ෙනPමැත. ඉX7ෙ$A ඒ 	vබඳව කට56 
��ම 	vබඳ අවධානය ෙයP@ Q ඇත.  

 

(ආ) ෙප£tගKක පා/ශව්යකට පාසD ආර�භ කළ හැ� වන 
ප7X, 1961 අංක 8 දරන උපකෘත පාඨශාලා හා අභ<ාස 
_ද<ාල (අVෙ/ක _�_ධාන) පනෙ� 25 වගEVය 
සංෙශ�ධනය කරන ෙත\, ජාත<Eතර පාසD අධ<ාපන 
අමාත<ාංශය යටෙ� Kයා පXං� ��මට ෙහ� ඒවා 
&යාමනය ��මට අධ<ාපන අමාත<ාංශයට ෛනVක 
බලය\ නැත. 

 
ග� ච1Aද J ෙZ\] මහතා (மா)*மி� சமி0த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගj ඇමV6ම&, 	v6j ලබා Aම ෙවYෙවE ඔබ6මාට 

ස්6VවEත ෙවනවා. 

ගj ඇමV6ම&,  අෙ¨ පළාෙ� Vෙබන ජාත<Eතර 

පාසDවල ඉෙගYම ලබන දjවE ෙ� රෙÕ දjවE හැ�යට ඒ 

පාසD 6ළ ඉෙගන ග�ත�, එම අධ<ාපන Rමෙ$ 

�ණා�මකභාවය 	vබඳ >ශ්න Vෙබන බව ඔබ6මාෙ= 	v6ර 

අYව අපට ෙපෙනනවා.  ඉX7ෙ$A ඔ¤Eෙ= උසස් අධ<ාපනය 

පවා මඟහැෙරන තැනක^ ෙ� ජාත<Eතර පාසDවල කට56 �g 

වEෙE, ගj අමාත<6ම&. තjණ ඇමVවරය� හැ�යට 

ඔබ6මා ෙ� වකවාYව 6ළ අධ<ාපන \ෙෂ�Èය 6ළ _¨ලQය 

ෙවනස\ කරEනට කට56 කර Vෙබන &සා ෙ� >ශ්නය  

ගැන� සලකා බල^ �යා මා cතනවා. ෙ� අෙ¨ රෙÕ දjවE. ඒ 

ජාත<Eතර �j සංඛ<ාව wෂ< සංඛ<ාව 

ෙË.එ�.². 

ජාත<Eතර පාසල 
(JMC 
International 
School) 

19 117 

 අD - බරකා 

ජාත<Eතර පාසල     
( Al-Barakha 
International 
School) 

34 444 

ඕ\ස්ෆ/Í 

ජාත<Eතර පාසල 
(Oxford 
International 
School) 

36 334 

�.ෙර�ස්වDÕ/

Òස්ෙවDÕ 

ජාත<Eතර පාසල  
( B. Roosevelt 
International 
School) 

8 33 
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පා/Kෙ�E6ව 

දjවEට @දD V�ණාට, ඔ¤E අධ<ාපනය ලබන ඒ ආයතනවල 

>ZVය 	vබඳව >ශ්නය\ Vෙබනවා  ගj ඇමV6ම&. එම 

ජාත<Eතර පාසD  අධ<ාපන අමාත<ාංශය යටෙ� Kයා පXං� 

ෙනPQෙ�  >ශ්නය� Vෙබනවා. අපට ඒවා බැහැර කරEනට 

බැහැ.  _ෙශ�ෂෙයEම ෙ� දjවEට ඒ පාසD අධ<ාපනෙයE ප¦ 

උසස් අධ<ාපන කට56  සඳහා වන වැඩ 	vෙවළ\ වාෙ=ම, ෙ� 

පාසD 	vබඳව අධ<ාපන අමාත<ාංශෙ$� ඍØ මැXහ�Qම�� 

අවශ< ෙවනවා.  

අ	 කථා කළා, Batticaloa Campus එක ගැන. එම  ආයතනය 

දැE ඉXෙවලා Vෙබනවා.  එය ප\ෂ - _ප\ෂ ෙtශපාලන 

සමාජෙ$ මාතෘකාව\ ෙවලා Vෙබනවා. ජාත<Eතර පාසDවල 

අධ<ාපනය ලබEනට එන දjවEට සහ රෙÕ �රවැ�යEට එ^E 

ලැෙබEනට Vෙබන ඵල>ෙය�ජන අcZෙවලා Vෙබනවා. ගj 

ඇමV6ම&, එම &සා  ඒ හරහා >ෙය�ජනව�  වැඩ 	vෙවළ\ 

හදEනට ��වE ෙය�ජනා මාලාව\ අමාත<ාංශය 6ළ 

Vෙබනවාද �යලා මා දැන ගEනට කැමැV^. 

 
ග� අPල JරාZ කා]යවස@ මහතා 
(மா)*மி� அ�கில விராK காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගj මEÁ6ම&, ඔබ6මා �යන කාරණය හ7. කාලය\ 

Vස්ෙස� ආ� >ශ්නය\ ෙ�ක. එම &සා අ	 දැE අධ<ාපනය සඳහා 

නව අධ<ාපන පන� ෙක��පත\ සකස් කරලා Vෙබනවා. දැE 

එc �ය� කට56 අවසE කරලා^ VෙබEෙE. �ය� පාසD 

&යාමනය වන වැඩ 	vෙවළ එම පන� ෙක��පත 6ළ අඩං� 

ෙවලා Vෙබනවා. _ෙශ�ෂෙයEම, ජාත<Eතර පාසD සහ 

ෙප£tගKක පාසD &යාමනය ��ෙ� වැඩ 	vෙවළ ෙමම පන� 

ෙක��පතට ඇ6ළ� කරලා VෙබEෙE. ඕනෑ න�, එම පන� 

ෙක��පත දැE ¤ණ� අපට ඉX7ප� කරEන ��වE. දැE ෙ� 

මැVවරණ කාලය ෙE.   

 
ග� ච1Aද J ෙZ\] මහතා (மா)*மி� சமி0த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගj ඇමV6ම&, මෙ= ෙදවැ& අ6j >ශ්නය ෙමය^.  

දjවE අ�VE පාසDවලට ඇ6ළ� කර ගැeෙ�A ය� ය� 

&/ණායක සලකා බලනවා. ෙ� ෙහ�6ව &සා සමහර දjවE 

පාසDවලට ඇ6ළ� කර ගEෙE නැහැ. පළ@වැ& වසරට �¦E 

ඇ6ළ� කරගැeම ඊට උදාහරණය\ ෙලස ද\වEන ��වE. 

දjවා ෙගදර තබාගEන බැ7 &සා, සමහර අසරණ අ�මලා 

තා�තලා තමEෙ= දjවා ජාත<Eතර පාසDවලට ඇ6ළ� 

කරනවා. හැබැ^, කාලයාෙ= ඇවෑෙමE තමEෙ= ආ/4ක 

ශ\Vය �ක �ක  අ( ෙවනෙකPට, ඔ¤E තම දjවE රජෙ$ 

පාසDවලට ඇ6ළ� කරගEන උ�සාහ කරනවා. ෙමවැ& 

පාසDවල ඉෙගන ග�තාම, රජෙ$ පාසDවලට නැවත ඇ6ළ� 

කරගEන බැහැ �යලා  &/ණායකය\ Vෙබනවා. ඒක ෙලP� 

අසාධාරණය\. එෙහම අසාධාරණයට ල\ � ෙබPෙහ�ෙදනා අ	 

ළඟට� එනවා. එෙහම අය ඔබ6මා ළඟට� ඇ_� ඇV, ගj 

ඇමV6ම&. >ාෙය��කව ෙ� ත��වය අ�දැක� �tගලෙය\ 

මම. ෙ� දjවEෙ= ෙදමS	යEට Vෙබන ආ/4ක >ශ්න, 

පාසල\ ළඟ නැVQම, ඉඩෙ� ඔ¨�ව නැVQම, ඡEද නාම 

ෙDඛනෙ$ නම නැVQම �යන කාරණා මත ඒ දjවාට පාසල\ 

නැV ෙවනවා. ෙදමS	යE බලනවා, ෙමPන Rමය�E ෙහ� දjවා 

පාසලකට ඇ6ළ� කරලා අධ<ාපනය ලබා ෙදEන. එවැ& 

අවස්ථාවලA තම දjවE ෙමවැ& පාසDවලට ඇ6ළ� කරනවා. 

අෙ¨ >ෙtශවල ෙමවැ& පාසD Vෙබනවා. න@� ඒ පාසDවල 

ය��� ෙ���යක ඉඳලා, එම දjවාට නැවත රජෙ$ පාසලට 

ඇ6ළ� ෙවEන බැහැ. ගj ඇමV6ම&, ඔබ6මා ඒ ගැන 

දැYව�ද? එවැ& >ශ්නය\ Vෙබනවා න�, එය _ස©ම සඳහා  

අධ<ාපන ඇමVවරයා හැ�යට ඔබ6මා ගEනා 	යවර ෙමPක\ද 

�යලා මා දැනගEන කැමැV^.  

 
ග� අPල JරාZ කා]යවස@ මහතා 
(மா)*மி� அ�கில விராK காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ෙදමS	යE දjවE 

ෙප£tගKක පාසDවලට ඇ6ළ� කරEෙE, ඇ�ත වශෙයEම 

එෙස� ඇ6ළ� කරEන ��වEකමටම ෙනPෙව^. ඔ¤Eට ආ/4ක 

>ශ්න V�ණ� දjවා එවැ& පාසDවලට ඇ6ළ� කරEෙE, ළඟ 

පාසD, ජනÚය පාසD ෙසPයා ගැeමට Vෙබන අපහ¦කම &සා^; 

සමහර පාසDවල තදබදය වැfQම &සා^. 

ඔබ6මා �Sවා වාෙ=, කKE න� ජාත<Eතර පාසල�E 
රජෙ$ පාසලකට එEන ��වEකම\ V�ෙ� නැහැ. න@� දැE 
එෙහම එක\ නැහැ. දැE ජාත<Eතර පාසලක c�ය�, 

ෙප£tගKක පාසලක c�ය�, රජෙ$ පාසල\ සඳහා ඉD�� 
කරEන ��වEකම Vෙබනවා. පළ@වැ& වසරට ළ@E බඳවා 
ගැeෙ� චRෙDඛය  _�E _ට ෙවනස ් කරලා, ෙ� වන_ට අ	 
ඉතා ශ\Vම� චRෙDඛය\ හදා Vෙබනවා. පාසDවලට ළ@E 
ඇ6ළ� කර ගැeෙ�A ය� RමෙSදය\ V�ය 56^. අපට c6 
මනාපයට ළ@E ඇ6ළ� කර ගEන බැහැ. පළ@වැ& වසර ට 
ළ@E ඇ6ළ� කර ගැeෙ�A  Vෙබන >ශ්න ��වE තර� අවම 
කරලා අප එම චRෙDඛය හදා Vෙබනවා. දැE එම  චRෙDඛය 
pයා�මක වනවා.  

අෙ¨ රෙÕ Vෙබන �ය� ජාVක පාසDවල �ංහල හා ෙදමළ 
මාධ<වKE ඉෙගන ගැeම සඳහා Vෙබන �ර¨පා( දහස් 
ගණන\ 	vබඳ _ස්තර අ	 �ව� ප�වල පළ කරY ලැ�වා. ඒ 
වාෙ=ම, බඳවා ගැeෙ� pයා ප7පා�ය� අ	 එc පළ කරY 
ලැ�වා. ල�� ෙදEෙE ෙමෙහම^ �යලා ෙබPෙහPම _&_ද 
ආකාරයට අ	 ඒ කj� ඉX7ප� කළා. ස�@ඛ ප�\ෂණයට 
භාජන කරලා, _gහDපVවj ඒ ළම^ බඳවා ගEෙE ෙකPෙහPමද 
�යන එක� එම �ව� ප� &ෙSදනෙ$ සඳහE කළා. කවදාව� 
ෙමෙහම ෙදය\ ෙවලා නැහැ. ෙකPළඹ >ධාන ෙපෙළ�  පාසDවල 
පවා �ර¨පා( �ක දැE ගැසÕ කර Vෙබනවා. ඒ ස�@ඛ 
ප�\ෂණ අවසE ¤ණාම, 5,000\, 6,000\ _තර Vෙබන 
�ර¨පා(වලට ඕනෑම ෙකෙන�ට ඉDලලා,  ඒ පාසDවලට යEන 
��වEකම ලැෙබ^. 

 

ෙය�ධ �4[@බා ශාකෙH වXාsDය: පාලනය ெதா�டா1 சி2.கி ெச3களி� ெப&,க�: க�!�ப!�த� 
INVASION OF GIANT MIMOSA PLANT: CONTROL 
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4. ග� ෙර�mn [මා] JෙZර>න මහ>1ය 

(மா)*மி� (தி6மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர3ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

අ1ාමාත<6මා සහ ජාVක >Vප�V, ආ/4ක කට56, නැවත 

පXං� ��� හා �නj�ථාපන, උ6j පළා� සංව/ධන සහ 

ෙය£වන කට56 අමාත<6මාෙගE ඇ¡ >ශ්නය - (2): 

(අ) (i) මාතෙD, නා¤ල ෙබ�වතැEන ජලාශය අවට 
ෙය�ධ &X��බා ශාකය ව<ා¨ත ෙවZE පවVන 
බව�; 

 (ii) එම &සා ෙගP_ ජනතාවට දැf gෂක්රතාවලට 
@�ණපෑමට �gවY ඇV බව�; 

 එ6මා දEෙEද? 

1295 1296 
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(ආ) එම ගැට�ව _ස©මට අමාත<ාංශය ගY ලබන 	යවර 
කවෙ/ද යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද?   

(ඇ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද?  பிரதம அைம�ச�� ேதசிய ெகா
ைகக
, ெபா�ளாதார அ>வ4க
, மீ
6,ேய�ற�, =ன)வாKவளி7=, வட!6 மாகாண அபிவி��தி ம��� இைளஞ) அ>வ4க
 அைம�ச�மானவைர! ேக"ட வினா: 
(அ) (i) மா�தைள, நா*ல ேபாவெத.ன நீ)�ேத! க�ைத Mழ பாாிய ெதா"டா� சிN�கி ெச,க
 வியாபி�1 வ�கி.றன எ.பைதB�; 
 (ii) இதனா4, விவசாய ம!க
 க�� அெசௗகாி ய�கைள எதி)ேநா!க ேவ+, ஏ�ப"�
ள1 எ.பைதB�; அவ� அறிவாரா? 
(ஆ) ேம�ப, சி!கைல� தீ)�1ைவ7பத�6 அைம�; ேம�ெகா
8� நடவ,!ைக யா1 எ.பைத அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? 
(இ) இ.ேற4, ஏ.? 
 

 

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

(a) Is he aware that - 

 (i) giant Mimosa plant is invading the area 
around the Bowathenna reservoir of 
Nawula, Mathale; and 

 (ii) the aforementioned situation will cause 
grave difficulties to the farmers? 

(b) Will he inform this House of the steps that will be 
taken by the Ministry to resolve this issue? 

(c)    If not, why?  

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා  
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம ) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma ) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අ1ාමාත<6මා සහ ජාVක 

>Vප�V, ආ/4ක කට56, නැවත පXං� ��� හා �නj�ථාපන, 

උ6j පළා� සංව/ධන සහ ෙය£වන කට56 අමාත<6මා 

ෙවYෙවE මා එම >ශ්නයට 	v6ර ෙදනවා.  

(අ)  (i)  මාතෙD, නා¤ල ෙබ�වතැEන ජලාශය අවට 
ෙය�ධ &X��බා ශාකය ව<ා¨ත ෙවZE පවVන 
බව වා/තා Q ඇත.  

      (ii)  ෙය�ධ &X��බා ශාකය ව<ා¨ත Qම ෙහ�6ෙවE 
ෙගP_ ජනතාවට gෂක්රතාවලට @�ණ පෑමට �g 
ෙS.  

(ආ)  
 •    මහවැK සංව/ධන හා ප7සර අමාත<ාංශය _�E 

ආRමණ{K ආගE6ක oQ _ෙශ�ෂ 	vබඳ ජාVක 
>Vප�Vය, උපාය මා/ග සහ pයාකා� 
සැලැසම්\ සකස ්කරන ලද අතර 2016  ව/ෂෙ$A 
ඒ සඳහා අමාත< ම�ඩල අYමැVය ලැ� ඇත. ඒ 
අYව අමාත<ාංශය _�E ආRමණ{K ආගE6ක 
oQ _ෙශ�ෂ පාලනය සඳහා pයා මා/ග ගY ලබ^. 

ඒ යටෙ� අවශ< දැYව� ��� හා ආRමණ{K 
oව _ෙශ�ෂ පාලනය හා ම/දනය සඳහා අවශ< 
උපෙදස ් අමාත<ාංශය _�E ප� කර ඇV 
_ෙශ�ෂඥ කZ�ව හරහා අදාළ ආයතන ෙවත ලබා 
Aමට කට56 කරY ලබ^.  

  •   මහවැK සංව/ධන හා ප7සර අමාත<ාංශය යටෙ� 
pයා�මක වන � ලංකා මහවැK අ�කා7ය මdE 
ෙබ�වතැEන ජලාශය අවට ව<ා¨ත Q ඇV ෙය�ධ 
&X��බා ශාකය ඉව� ��මට අවශ< කට56 �g 
කරZE පව%.  

 •   ඒ අYව, � ලංකා මහවැK අ�කා7ය මdE 2016 
හා 2018 ව/ෂවලA ප7සර හා වන සංර\ෂණ 
pයා�මක සැලැසම් සඳහා ෙවE කරන ලද 
>Vපාදන 6vE පහත ප7X ෙබ�වතැEන ජලාශය 
ආÝතව ෙය�ධ &X��බා ශාකය ඉව� ��මට හා 
ජනතාව දැYව� ��මට කට56 කර ඇත.  

   

  සථ්ානය                       වැය කළ |දල 

  ඉව> කළ +මාණය (ෙහ$ෙටයාර) 

      •   2016 ව/ෂය -  ෙබ�වතැEන  

  ජලාශ ර\.තය   j.342,000.00 
3.5 

 •   2018 ව/ෂය -  ෙබ�වතැEන  
  ජලාශ ර\.තය   j.775,000.00 

7.13  

     •   2019 ව/ෂෙ$A ෙබ�වතැEන ජලාශය >ෙtශෙ$ 
ෙය�ධ &X��බා ඉව� ��ෙ� කට56 සඳහා � 
ලංකා මහවැK අ�කා7 ෙ$ ප7සර හා වන 
සංර\ෂණ අංශය _�E j	යD  2,000,000.00ක 
>Vපාදන ෙවE කර ඇV අතර, ඒ අYව ෙය�ධ 
&X��බා ශාකය ඉව� ��මට අදාළ වැඩසටහE 
2019 ව/ෂෙ$ ද pයා�මක කරY ලබ^.  

    •   ෙමවැ& ආRමණ{K ශාක ඉව� ��ම හා 
පාලනය සඳහා මහ ජනතාව ඇ6� �ය� පා/ශව් 
දැYව� ��ම ෙමEම රාජ< හා ෙප£tගKක 
අංශය ෙමEම >ජාවෙ= සහභා��වය අත<වශ< 
ෙS.  

(ඇ)  පැන ෙනPන�.      

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගj මEÁ6Zය&, ඔබ6Zයෙ= පළ@ෙව& අ6j >ශ්නය 

ෙමPක\ද? 
 

ග� ෙර�mn [මා] JෙZර>න මහ>1ය 
(மா)*மி� (தி6மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர3ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, පළ@ෙව& අ6j >ශ්නය 

අහEන කKE මට ෙපPf පැහැXK ��ම\ කරEන අවශ<^. 

ෙය�ධ &X��බා - Mimosa pigra - �යන ෙමම ආRමණ{K 

පැළෑ�ය මහවැK ගඟ ෙ\Ea කරෙගන ඒ ඔස්ෙස� පැV7ලා යන 

ශාකය\. දැE ඇමV6මා කළ පැහැXK ��ම හැ�යට  ඒ Rමය 

සා/ථකව ම/දනය කරන Rමය\ද? ෙ� ෙවනෙකPට 2019 

අ¤jtෙt භාගය\ පමණ ගතෙවලා Vෙබනවා. ෙ� ෙය�ධ 

&X��බා පැළෑ�ය රට �රාම පැV7ලා Vෙබනවා. වැK දැá 

තැන\ Vෙබනවාද, එතැන ෙය�ධ &X��බා පැළෑ�ය\ 

Vෙබනවා. හැම වැවකම ෙ� පැළෑ�ය Vෙබනවා. ෙබ�වතැEන 

ජලාශෙ$ _තර\ ෙනPෙව^, ෙබ�වතැEන ජලාශෙයE අෙන\ 

1297 1298 



පා/Kෙ�E6ව 

පළා�වලට ජලය ෙගන යන ෙකPට ඒ හරහා ඒ පළා�වලට� 

ෙමම ශාකය ව<ා¨ත ෙවනවා.   ගෙDෙවල Vෙබන වැS _ශාල 

සංඛ<ාව\ ෙ� වන _ට ෙය�ධ &X��බා ශාකයට ෙගPgj ෙවලා 

Vෙබනවා.  

ගj රාජ< අමාත<6ම&,  මෙ= පළ@ෙව& අ6j >ශ්නය 

_�යට මහවැK සංව/ධන සහ ප7සර අමාත<ාංශෙයE මම ෙ� 

ගැන දැන  ගEන කැමැV^. ෙ� ආRමණ{K පැළෑ� ප7සරයට 

කරEෙE  ෙලP�ම බලපෑම\. අෙන\ පැළෑ� ඔ\ෙක�ම 

යට කරෙගන  ෙ� පැළෑ�ය _තර\ ඉV7 ෙවනවා. ඒක^ 

ආRමණ{K�වෙ$ ස්වභාවය. ෙ� පැළෑ�ය ම/දනය කරEන 

ඔබ6මEලා ග�ත pයාමා/ගය සා/ක  න�, අ¤jg ෙදකහමාර\ 

�cDලා� ඒ පැළෑ�ය ෙ� තර� ෙ� රෙÕ VෙබEෙE 

ෙකPෙහPමද �යලා අපට ගැට�ව\ Vෙබනවා. ඒ &සා මම 

ඔබ6මාෙගE අ6j >ශ්නය\ _�යට අහනවා, ෙ� වන_ට 

ඔබ6මා අරෙගන Vෙබන වැඩ 	vෙවළ යටෙ� ඒ වසෙ� �මන 

&ලධා7E ෙ� වැඩ 	vෙවළට ස�බEධ කරලා Vෙබනවාද 

�යලා.   
 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ආRමණ{K ශාක  �Sවාම 

ෙය�ධ &X��බා _තර\ ෙනPෙව^, ශාක ව/ග රාwය\ ලංකාෙS 

Vෙබනවා.  ව/තමානෙ$ ¤ණ� ෙහ\ෙටයාර 55000\ පමණ 

ආRමණ{K ශාකවKE වනය වැcලා Vෙබනවා. ඒ ශාක ඉව� 

කර ගැeෙ� >ශ්නය රට\ වශෙයE අපට Vෙබනවා.  ෙය�ධ 

&X��බා ශාකය ලංකාෙS දැනට ෙහ\ෙටයාර 360ක වාෙ= ´Z 

>මාණයක ව<ා¨ත ෙවලා Vෙබනවා. ගj මEÁ6Zය >කාශ 

කළා වාෙ= ෙකP�මෙD ෙහ\ෙටයාර 40ක _තර, 

_\ෙට�7යාවල ෙහ\ෙටයාර 89ක _තර, ෙබ�වතැEෙE 

ෙහ\ෙටයාර 110ක _තර, ෙපPDෙගPDෙD ෙහ\ෙටයාර 9.7ක 

_තර.  ෙහ\ෙටයාර 250ක _තර බල >ෙtශයක මහවැK ගඟ 

ආÝතව ෙ� ශාකය පැV7ලා Vෙබනවා. අ¤jg ෙදකක කාලයක 

�ට ෙනPෙව^, මහවැK ව<ාපෘVය පටE ගEන� කKE ඉඳලා 

තම^ ෙය�ධ &X��බා හැXලා VෙබEෙE. ඒ �යEෙE, 

ආRම�ක ශාක 	vබඳව ෙල�කෙ$ අවධානය ෙයP@ ෙවEන� 

ඉස්සර තම^ ෙය�ධ &X��බා ශාකය � ලංකාෙS ව<ා¨ත ෙවලා 

VෙබEෙE. ඊට පස්ෙස� එවකට පැවැV රජය මහවැK ඉ¤j 

ඛාදනය Qම වැළැ\Qම සඳහා -ඉ¤j ආර\ෂාව සඳහා- මහවැK 

ව<ාපාරය එEන�  කKE මහවැK ඉ¤jවල එම ෙය�ධ &X��බා 

��වා ඒවා පැළෙවEන අවස්ථාව Aලා Vෙබනවා. එම ශාකය 

ආRමණ{K ශාකය\ බවට ප�ෙව^ �යලා දEෙE� නැV 

කාලෙ$ තම^ එෙහම කෙළ�. ව/තමානෙ$ අපට Vෙබන ෙලP�ම 

බාධාව තම^, ෙහ\ෙටයාර 1ක ෙය�ධ &X��බා ඉව� ��ම 

සඳහා පළ@වැ& අ¤jtෙt  j	යD 125,000ක වාෙ= @දල\ 

_යද� කරEන �g Qම. ප¦ව හැෙදන ෙපPf ෙපPf පැළ �ක ඉව� 

කරEන ෙදවැ& අ¤jtෙt නැවත තව� j	යD 50,000ක වාෙ= 

@දල\ _යද� කරEන ෙවනවා. ඒ _�යට අ¤jg 4\ �යාට ප¦ව 

තම^ අපට ඒවා ඉව� කර ගEන ��වE ෙවEෙE. ෙහ\ෙටයාර 

1කට j	යD 125,000 ගණෙE ෙහ\ෙටයාර 360\ ෙවYෙවE 

_යද� කරEන  අපට එවැ& ෙලP� >Vපාදන නැහැ. ඒ වාෙ=ම, 

එම ෙය�ධ &X��බා කවදාව� _නාශ කරලාම දමEන ��වE 

�යලා අ	 cතEෙE නැහැ. ඒ තරමට එය >බල ආRමණ{K 

ශාකය\. ඒ සඳහා ෙලP� ව<ාපෘVය\ pයා�මක කරEන අ	 

උ�සාහ කරනවා. එම ෙය�ධ &X��බා ෙසවෙ� හැෙදEෙE 

නැහැ. ෙය�ධ &X��බා ඉව� කරනවා� එ\කම එම ස්ථානවලට 

ෙසවණ ලැෙබන ශාක ��Qම සඳහා ව<ාපෘVය\ pයා�මක 

කරEන� ෙ� වන _ට කට56 කරZE පවVනවා. ගj 

මEÁ6Zය �යනවා වාෙ=,  ෙහ\ෙටයාර 7ක ෙය�ධ &X��බා 

ඉව� ��ම සඳහා පළ@ අ¤jtෙt j	යD 715,000\ _යද� 

කරලා Vෙබනවා. ඒක අ¤jg 3\, 4\ maintain කරෙගන යEන 

ඕනෑ. එෙහම නැV ¤ෙණP� ඒවා නැවත හැෙදනවා. ෙමPකද, 

ඒවාෙ$ ඇට අ¤jg 7\, 8\ �ය� නැවත පැළෙවනවා. ඒ වාෙ= 

ෙලP� >ශ්නයකට, අරගළයකට අපට @�ණ ෙදEන  ෙවලා 

Vෙබනවා. ඒ සඳහා අ	 උප7මෙයE කට56 කරනවා, ගj 

මEÁ6Zය&. ෙ� ශාකය _තර\ ෙනPෙව^, ආRමණ{K ශාක 

අපට ෙලP� බාධාව\.  

හබරණ වනාEතරය බැ�ෙවP�, ෙහ\ෙටයාර 14,000\ 

Vෙබනවා. එ^E ෙහ\ෙටයාර 9,000ක VෙබEෙE කැලය. 

ආRම�ක ශාක &සා ෙහ\ෙටයාර 6,000ක කැලය වැෙවEෙE 

නැහැ. එවැ& ආRම�ක ශාකවKE අෙ¨ රට වාෙ= ෛජව 

__ධ�වය\ පවVන රටකට _ශාල බලපෑම\ එDල ෙවනවා. 

ඒවා ම/දනය සඳහා අපට ෙලP� අරගළය\ කරEන   ෙවනවා. 

 

ග� ෙර�mn [මා] JෙZර>න මහ>1ය 
(மா)*மி� (தி6மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர3ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මෙ=  ෙදවැ& අ6j >ශ්නය 

ෙමය^.  

ගj රාජ< ඇමV6ම&, මහවැK සංව/ධන හා ප7සර 

අමාත<ාංශය වැK ෙගPඩ දැ2ම සඳහා ද\ව� උනEgවම ෙය�ධ 

&X��බා සහ එවැ& ආRමණ{K පැළෑ� ඉව� කර ගEනට� 

ද\වනවා න�, ඒ සඳහා RමෙSදය\ සකස් කරනවා න�, 2ට 

වඩා ඉ\ම&E අපට ඒවා නැV කර ගEන ��වE �යලා මම 

cතනවා. ඔබ6මා �Sවාට අ¤jg 7\, 8\ ෙනPෙව^, අ¤jg 

35\, 50\ �ය� එම �ජය Î âලා Vෙබන තැන ඒකට ¦g¦ 

වට	ටාව හැgණාම පැළ ෙවනවා. ෙමc Vෙබන භයානකකම 

ෙ�ක^. ෙය�ධ &X��බා Vෙබන වැSවල ව6ර ඇ7යාම �ය�  

��jවලට ෙ� �ජ ගමE කරනවා. අමාත<ාංශය භාරව ඉEෙE 

ෙගP_ �ෙත\. එම &සා ජනා�පV6මාට ෙ� ගැන 2ට වඩා 

කැ\�ම\ ඇතැ^ �යලා අ	 cතනවා. අ¤jg ගණනාව\ ෙ� 

සඳහා pයා�මක ෙනPQම ගැන මම කනගා� ෙවනවා. 

ජනා�පV6මාෙගE අහලා වැඩ\ නැV &සා^, ෙ� සඳහා ජාVක 

>Vප�Vය\ හදEන ��වEද �යලා ගj අගමැV6මාෙගE 

ඇ�ෙS. ගමක Vෙබන   කට56 ෙසPයා බලEන වසමකට 

&ලධා7E _ශාල සංඛ<ාව\ ��න බව අ	 දEනවා. ෙ� කට56 

සඳහා ඒ �ය�ෙදනා එක6 කර ගEන ��වE න� ෙහPඳ^. ඒ� 
එ\කම කෘ.ක/ම  ප/ෙ$ෂණ &ෂ්පාදන සහකාර �යන තන6j 

නාමෙ$ Vෙබන වැදග�කම ෙකPNචරද �යලා බලEනෙක�. 

න@� ඒ අය කර� ප/ෙ$ෂණය ෙමPක\ද �යලා අපට ගැට�ව\ 

Vෙබනවා. කෘ.ක/ම ප/ෙ$ෂණ &ෂ්පාදන සහකාර &ලධා7 

මහ�වjEට ෙ� කා/යෙ$ වග~ම ෙදEන, ගj රාජ< 

ඇමV6ම&. ඒ වග~ම ලබා Aලා හැම  ගමකම Vෙබන ෙමම 

ශාකය නැV ��ම සඳහා >ජාවෙ= සහෙය�ගය ලබා ගEන. 

ග�වල අනEතව� ෙගP_ සං_ධාන  Vෙබනවා.  එම සං_ධාන 

එක6 කරෙගන ඔබ6මාෙ= අමාත<ාංශය යටෙ� ෙ� කට5�ත 

pයා�මක ��මට RමෙSදය\ සකස් කර ගත හැ�ද �යලා මා 

අහනවා.  
 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

පළ@වැ& ෙt තම^, කාෙ= සහෙය�ගය ග�ත� @දD 

>Vපාදනවල අවශ<තාව� Vෙබනවා.  කෘ.ක/ම ප/ෙ$ෂණ 

&ෂ්පාදන සහකාරවj ග�ත�, ෙවන� සං_ධාන ග�ත� ෙ� 
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ශාකය ඉව� කරEන අපහ¦^. එම ශාකෙ$ Vෙබන ක� 

machinesවKEව� ඉව� කරEන අමාj^. ෙමය &X��බා ගහ 

වාෙ= ක� අ�කව Vෙබන, අf පහ\, හය\ උසට හැෙදන ගහ\. 

ෙමය ඉව� කරන එක ෙලෙහ� වැඩ\ ෙනPෙව^. ගj 

මEÁ6Zයට ඕනෑ ෙකෙන�ෙ= සහෙය�ගය අරෙගන, @� 

පළාෙ�ම උද_ය එක6 කරෙගන �cE ෙමය ඉව� ��මට 

අවස්ථාව Vෙබනවා. අ	� ඒකට කැමැV^. න@� @දD >Vපාදන 

නැVකෙ� >ශ්නය තම^ VෙබEෙE. වැK ෙගPඩ දමනවා වාෙ= 

ෙදය\ න�, වැK ෙගPඩ දමEන permits ග�තාම වැK ෙගPඩ 

දමEන Z&ස්¦ ඇදෙගන යනවා. න@� ෙ�  ෙය�ධ &X��බා 

ගලවEන Z&ස්¦ ඒ _�යට එEෙE නැහැ. ගj මEÁ6Zය&, 

ඔබ6Zයෙ= උ�සාහය ෙහPඳ^. ඒ සඳහා අෙ¨ සහෙය�ගය 

ස�}/ණෙයE Vෙබනවා. ��වE න� කÕ�ය එක6 කරෙගන 

අ( ගණෙE ෙහ\ෙටයාර 10කව� ගලවලා ෙදEනෙක�. 

ඔබ6Zයෙ= උ�සාහය ෙහPඳ^.  
      
 

ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

>ශ්න අංක 5 - 244/'18 - (3), ගj ආ/.එ�. පtම උදයශාEත 

�ණෙස�කර මහතා - [සභා ග/භය 6ළ නැත.] 
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6. ග� ඉෂා$ ර3මාA මහතා (மா)*மி� இஷா� ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

අ1ාමාත<6මා සහ ජාVක >Vප�V, ආ/4ක කට56, නැවත 

පXං� ��� හා �නj�ථාපන, උ6j පළා� සංව/ධන සහ 

ෙය£වන කට56 අමාත<6මාෙගE ඇ¡ >ශ්නය - (1): 

(අ) (i) අYරාධ�ර XසÆ්\කෙ$, මහවැK 'එN' කලාපෙ$ 
ඇV �ය� ��jවලට ජලය සපයන ඇළ ෙSK 
A/ඝ කාලයක �ට >Vසංසක්රණය ෙනP��ම 
ෙහ�6ෙවE ජලය අපෙ� යෑෙමE ෙගP_තැE 
කට56වලට &�යාකාරව ජලය ලබා ගැeමට 
ෙනPහැ� Q ඇV බව දEෙEද; 

 (ii) ෙමම ඇළ ෙSK ඇ6� වා7 පtධVය 
>Vසංසක්රණය ��මට කට56 කරY ලබන 
Xනය කවෙ/ද;  

 යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද?      

(ආ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද? 
 பிரதம அைம�ச�� ேதசிய ெகா
ைகக
, ெபா�ளாதார அ>வ4க
, மீ
6,ேய�ற�, =ன)வாKவளி7=, வட!6 மாகாண அபிவி��தி ம��� இைளஞ) அ>வ4க
 அைம�ச�மானவைர! ேக"ட வினா: (அ) (i) அPராத=ர� மாவ"ட�தி., மஹாவ� H வலய�தி>
ள அைன�1 வய4க8!6� நீ) வழ�6கி.ற கா4வாRக
 நீ+ட காலமாக =னரைம!க7படாைமைமயினா4 நீ) விரய� ஏ�ப�� காரண�தினா4 பயி)�ெசRைக!6 உாிய 3ைறயி4  நீ) ெபற 3,யவி4ைல எ.பைதB�; 

 (ii) ேம�ப, கா4வாRக
 உ"பட நீ)7பாசன 3ைறைமைய =னரைம!க நடவ,!ைக ேம� ெகா
கி.ற திகதி யாெத.பைதB�;  அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? (ஆ) இ.ேற4, ஏ.? 
 

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) whether he is aware of the fact that it is not 
possible to obtain water properly for 
agricultural activities as a result of not 
renovating the canals and dams that provide 
water to all the paddy fields in Mahaweli 
"H" Zone in Anuradhapura District for a 
long time; and 

 (ii) the date on which action will be taken to 
renovate this irrigation system including the 
canals and dams? 

(b)  If not, why? 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අ1ාමාත<6මා සහ ජාVක 

>Vප�V, ආ/4ක කට56, නැවත පXං� ��� හා �නj�ථාපන, 

උ6j පළා� සංව/ධන සහ ෙය£වන කට56 අමාත<6මා 

ෙවYෙවE මා එම >ශ්නයට 	v6ර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i)   මහවැK "එN" කලාපය අ(ම ජල භා_තෙයE වගා 
කට56 කරන වා7 පtධVය�E සමE_ත වන 
බව�, ප¦�ය මහ කEනෙ$ ද ජල කා/යය 
අ\කර අf 3.2\ අ\කරය\ සඳහා වා/තා කර 
ඇV බැ_E, මහවැK "එN" කලාපය ජලය අපෙ� 
යෑම අ( හා ජල කා/ය\ෂමතාව වැf වා7 
පtධVය�E 5\ත වන බව � ලංකා මහවැK 
අ�කා7ය _�E වා/තා කර ඇත. 

 (ii)   ෙමම වා7 පtධVය ස�}/ණෙයE 1998 - 2003 
කාලය 6ළ මහවැK >Vවæහගතකරණ හා 
>Vසංසක්රණ ව<ාපෘVය මdE �g කරන ලA. 
න@�, ස�}/ණ වා7 පtධVය (�ඩා වැS 
ඇ6�ව) නැවත >Vසංසක්රණය කළ 56 
මÕටමක පවVන අතර, >Vපාදන >මාණව� 
ෙනPQම &සා ස�}/ණ >Vසංසක්රණය\ �g 
��මට අපහ¦ Q ඇත�, කාල��ක අවබලපෑ� 
අවම ��ෙ� ව<ාපෘVය (CRIP) යටෙ� j	යD 
ZKයන 300කට අ�ක @දල\ ෙයPදවා, 2014 
ව සෙ/ �ට ෙ� ද\වා ෙමම වා7 පtධVෙ$ 
අත<වශ< සථ්ානවල නQකරණ කට56 �g 
ෙකෙරZE පවVන බව � ලංකා මහවැK 
අ�කා7ය _�E වා/තා කර ඇත. 2ට අමතරව � 
ලංකා මහවැK අ�කා7ය _�E වා/.ක >Vපාදන 
හා ෙවන� >Vපාදන මdE වා7 පtධVෙ$ 
අත<වශ< >Vසංසක්රණ කට56 �g ෙකෙරZE 
පවVන අතර, ඉX7ෙ$A ද ෙය��ත >Vසංසක්රණ 
කට56 �g ��මට සැල¦� කර ඇත. 

(ආ)   පැන ෙනPන�.  
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පා/Kෙ�E6ව 

ග� ඉෂා$ ර3මාA මහතා (மா)*மி� இஷா� ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මෙ= පළ@වැ& අ6j 

>ශ්නය ෙමය^. 

මහවැK "එN" කලාපයට අදාළ වා7 පtධVය හැgෙS, යල-මහ 

කEනෙ$ ෙගP_තැE කට56 කර ගEන ��වE _�යට^. අපට 

කනගා�ෙවE �යEන ෙවලා Vෙබනවා, අ¤jg 20\ ෙ� 

කට56 කළ� අපට මහ කEනයව� හ7යට කරගEන බැ7 

ෙවලා Vෙබන බව. අෙ¨ ලංකාව කෘ. කා/Zක රට\ �යලා 

තම^ එදා රජවjEෙ= කාලෙ$ ඉඳලා න� කරලා VෙබEෙE. 

න@� අපට කෘ.ක/මය� නැහැ; සංව/ධනය� නැහැ; 

ක/මාEත� නැහැ. අ( ගණෙE  @දD ෙවE කරලා කෘ. 

ක/මාEතය ෙවYෙවEව� ෙ� කට56 කරලා ෙදEන. එෙහම 

ෙනP¤ෙණP� අපට යල කEනය� නැහැ; මහ කEනය� නැහැ. 

දැE ඔබ6මEලා 	ට ර�E හාD ෙගEවනවා; éY ෙගEවනවා; 

හැම එක\ම ෙගEවනවා. ඇ^ එෙහම කරEෙE? අ( ගණෙE 

මහවැK "එN" කලාපෙ$ ඉEන අෙ¨ ෙගP_ මහ�වjEට 

ෙගP_තැE කට56 කරEන එක කEනයකටව� හ7යට ව6ර 

ලබා ෙදEන, ගj රාජ< ඇමV6ම&.  ව6ර Vෙබනවා, ඒ  ව6ර 

ගලාෙගන යEන බැහැ, ඇළ ෙSK කැfලා &සා. 

 
 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මහවැK 'එN' කලාපෙ$ ඉEන ෙගP_ මහ�වj�, ගj 

මEÁ6මාෙ= ෙයP@ ��ම�, ඒ වාෙ=ම ගj gZEද Xසානායක 

මEÁ6මාෙ= ෙයP@ ��ම� සමඟ අමාත<ාංශෙ$A ෙ� ගැන A/ඝ 

සාකNඡාව\ කළා. ඒ අයට Vෙබන >ශ්නය තම^, කාල�ණ 

ෙවනස්Qම &සා ෙගP_තැE ��ෙ�  >Vශතය මහවැK සංව/ධන 

අ�කා7ය මdE අ( කර V�ම. 

ෙමPකද, ඒ සඳහා A/ඝ කා�න _ස±ම\  _�යට කලා වැෙS 

ෙරPE මඩ ඉව� ��ම අ	 ෙ� අ¤jtෙt �g කරනවා. ඒ මdE 

අ\කර අf 15,000ක වාෙ= ධා7තාව\ එක6වනවා. ෙ� >ශ්නය 

උtගත ¤ණාට පස්ෙස� ඒ ෙගP_ මහ�වj එ\ක අ	 සාකNඡාව\ 

පැවැ��වා. ඒ සඳහා ගj මEÁ6මාෙ= සහභා��වය� V�ණා. 

සාමාන<ෙයE  වැc කාලයට වැS 	ටාර යEන ව6ර ලැෙබනවා.  

වැc කාලයට ලැෙබන ෙ� ව6ර �ක එක6 කර ෙගන 

කළමනාකරණය ��ම ස�බEධ  >ශ්න Vෙබනවා.  අ¤jg 

ගණනාවක �ට කලා වැෙS ෙරPE මඩ 	7ලා Vෙබනවා. ඒවා 

ඉව� ��ෙ� කට56 ෙ� අ¤jtෙt �ට පටE ගEනවා. ඉE 

ප¦ව තව� අ\කර අf 15,000ක වාෙ= ජලය >මාණය\ එක6 

ෙව^. ඒ ජලය ගබඩා ��ම සඳහා ෙස¦ �ඩා වැSවල 

>Vසංස්කරණ කට56 කරEන� අපට �gවනවා. ඒ කට56 

��ම� සමඟම ෙ� >ශ්නය _ස ෙඳ^ �යලා මම cතනවා.  

ෙ� ස�බEධ තව� >ශ්නය\ Vෙබනවා. අ	 මහවැK 'එN' 

කලාපෙ$ ෙ� අ¤jtෙt වගා කරEන �යලා V�ෙ� �යයට 

25^. ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අෙ¨ වැSවල Vෙබන ජල 

ධා7තාව�,  වැසස් ගැන ය� ෙපර�V_Dල\  - forecast එක\ - 

කරලා ෙමපමණ වc^ �යලා  cතලා තම^ ඒ �යයට 25 වගා 

කරEන �SෙS.  අෙ¨ �6_Dල  එෙහම ¤ණ�, ව/ෂාව 

ෙනPලැ�ම &සා ෙගPQE ය� අපහ¦තාවකට ප�ෙවලා 

Vෙබනවා. ඒ ගැට�ව _ස©මට ඒ >ෙtශය 6ළ මහවැK 

අ�කා7ෙ$ @දD වැයකර වගා vං 1,000\ ඉX��ෙ� කට56 අ	 

දැE කර ෙගන යනවා. ෙ� වනෙකPට අ	 වගා vං 95\ _තර 

>මාණය\ ඉXකර Vෙබනවා. 

ග� ඉෂා$ ර3මාA මහතා (மா)*மி� இஷா� ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, කලාවැව තම^ මෙ= ගම.  

වැවට පහvE තම^ මම ඉEෙE. කලාවැෙS ඕනෑ තර� ව6ර 

Vෙබනවා. ෙකPළඹ ඉEනවා, ෙම6මEලා ප�කර Vෙබන 

&ලධා76Zය\. එ6Zය සමඟ &ලධා7ෙය�ට කථා කරEන� 

බැහැ; ඇමVවරෙය�ට කථා කරEන� බැහැ. එ6Zය අෙ� බලය 

VෙබEෙE. ෙගP_ මහ�වj සV ගණනාව\ Vස්ෙස� 

ත��ෙ�ගම නගරෙ$ අ@ඩ ගහෙගන උtෙඝ�ෂණය\ කරනවා. 

ඒ අcංසක ෙගP_ මහ�වjEෙ= ෙගP_ �� හැම එක\ම _නාශ 

¤ණා. ව6ර VෙයtA� ඔබ6මEලා එෙහම කරEෙE ඇ^? ගj 

රාජ< ඇමV6ම&, දැE ඔබ6මාට කලාවැව ළඟට �cDලා 

බලEන ��වE. ඔබ6මා ඉEෙE ග�පහ. මම ඉEෙE කලාවැව 

පහvE. කලාවැෙS ඕනෑ තර� ව6ර Vෙබනවා. ව6ර VෙයtA� 

ඇ^ ඔබ6මEලා gEෙE නැ�ෙ�? වගාව  _නාශ �  ඒෙගP_ 

මහ6Eට වEXය\ හ7 ලබා ෙදEන. ඒ අයට ඔබ6මEලා 

ෙමෙහම කරEන එපා. 
 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඇ�තටම කලාවැෙS ව6ර VෙබEෙE මහවැK  'එN' 

කලාපයට පමණ\ ෙනPෙව^. ගj මEÁ6මා �ය� _�යට ඒ 

ෙගP_ මහ�වj�, ඔය �යන &ලධා76Zය� 2ට සV ෙදකකට 

පමණ ෙපර අ	 අමාත<ාංශයට ෙගE�වා. එම සාකNඡාව  ගැන 

ෙගP_ මහ�වj සෑêමකට ප�¤ණා. කලාවැෙS ව6ර 

VෙබEෙE ෙ� >ෙtශයට පමණ\ ෙනPෙව^ �යන එක ඒ 

ෙගP_ මහ�වj� 	vග�තා. ඉVE ෙ� &ලධා76Zයට �g 

ෙවලා Vෙබනවා, ය� සලාක >මාණය\ මත Vෙබන  ව6ර �ක 

ප7ස්ස� කරලා හැෙම�ටම ලබා ෙදEන.  
 

ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

>ශ්න අංක 07 - 372/'18 - (1), ගj ෙS� �මා/ මහතා. 

 
ග� ෙ�� [මා) මහතා  (மா)*மி� ேவM �மா%)  
(The Hon. Velu Kumar) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මා එම >ශ්නය අහනවා.  
 

 

ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා (රාජX වXවසාය, කAද 
උඩරට උ�මය සහ මහ�වර සංව)ධන අමාතX�මා සහ 
පා)Uෙ@A�ෙ� සභානායක�මා) 
(மா)*மி� லNம� கிாிஎBல - அரச ெதாழிB<ய7சிக', மைலநா�J மர*ாிைமக' ம78� க)�  அபிவி63தி அைம#ச6� பாரா�ம�ற# சைப <தBவ6�) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

Sir, I ask for three months' time to answer that 
Question.  

 
+ශ්නය ම� 4නක6 ඉ4]ප> PQමට �ෙය�ග කරන ල6. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

>ශ්න අංක 08 - 462/'19 - (2), ගj අෙශ�ක ÚයEත මහතා - 
[සභා ග/භය 6ළ නැත.] 
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මහ�වර 4ස්y$කෙH ජාතXAතර පාසS: 
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 INTERNATIONAL SCHOOLS IN KANDY DISTRICT: 
REGULATION  

 

488/’19 

9. ග� ආනAද අ�>ගමෙw මහතා (மா)*மி� ஆன0த அM3கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

අධ<ාපන අමාත<6මාෙගE ඇ¡ >ශ්නය - (2): 

(අ) (i) මහYවර XසÆ්\කෙ$ pයා�මක ජාත<Eතර 
පාසD සංඛ<ාව ෙකPපමණද; 

 (ii) එම පාසDවල න� හා K	නයE කවෙ/ද; 

 (iii) එම ජාත<Eතර පාසDවල �jවjE බඳවා 
ගැeම, ගාස6් අය��ම වැ& කට56 &යාමනය 
��ම සඳහා අමාත<ාංශය ගY ලබන 	යවර 
කවෙ/ද; 

 යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ආ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද? 

 க�வி அைம	சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i) க+, மாவ"ட�தி4 இய�கிவ�� ச)வேதச பாடசாைலகளி. எ+ணி!ைக யா1; 
 (ii) அ7பாடசாைலகளி. ெபய) ம��� 3கவாி ஆகியைவ யாைவ; 
 (iii) ேம�ப, ச)வேதச பாடசாைலக8!6 ஆசிாிய) கைள ஆ"ேச)�த4, க"டண� அறவிட4 ேபா.ற நடவ,!ைககைள ஒJ�6ப��1 வத�காக அைம�சினா4 ேம�ெகா
ள7ப�� நடவ,!ைக யா1;  எ.பைத அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? 
(ஆ) இ.ேற4, ஏ.? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of international schools 
functioning in the District of  Kandy; 

 (ii) the names and addresses of the 
aforementioned schools; and 

 (iii) the steps that will be taken by the Ministry 
to regulate activities of the said international 
schools such as recruitment of teachers and 
levying of fees? 

(b) If not, why? 

 

ග� අPල JරාZ කා]යවස@ මහතා  
(மா)*மி� அ�கில விராK காாியவச� ) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam ) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මා එම >ශන්යට 	v6j 

ෙදනවා.  

(අ) (i) ව/තමානෙ$ ජාත<Eතර පාසD පව�වාෙගන 
යY ලබEෙE සමාග� පනත/ව<ාපාර නාම 

KයාපXං� ��ෙ� ආඥා පනත යටෙ� සමාගම\ 
ෙහ� ව<ාපාරය\ ෙලස KයාපXං� ��ෙම&. එම 
&සා ෙමම පාසD 	vබඳව &වැÎX ෙතPර6j 
අධ<ාපන අමාත<ාංශය ස6 ෙනPෙS. ෙකෙස�  
ෙවත� අධ<ාපන අමාත<ාංශය ස6ව ඇV 
ෙතPර6j අYව මහYවර XසÆ්\කෙ$ ඇV 
ජාත<Eතර පාසD සංඛ<ාව 30�.     

 (ii) ඇ@�ෙමc සඳහE ෙS. ඇ@�ම සභාගත කරZ. 

 (iii) ෙමම පාසD අධ<ාපන අමාත<ාංශය යටෙ� 
KයාපXං� කර ෙනPමැV බැ_E ජාත<Eතර 
පාසDවලට �jවjE බඳවා ගැeම, ගාස6් අය 
��ම, &යාමනය ��ම වැ& කාරණා 	vබඳ 
ෙසPයා බැ�මට අධ<ාපන අමාත<ාංශය ෙවත 
>Vපාදන ෙනPමැත.  නව පනත මdE ෙ� 
	vබඳව ඉX7 අවශ< 	යවර අරෙගන ඇත. 

 

(ආ) ෙප£tගKක පා/ශව්යකට පාසD ආර�භ කළ හැ� වන 
ප7X 1961 අංක 8 දරන උපකෘත පාඨශාලා හා අභ<ාස 
_ද<ාල (අVෙ/ක _�_ධාන) පනෙ� 25 වගEVය 
සංෙශ�ධනය කරන ෙත\, ජාත<Eතර පාසD අධ<ාපන 
අමාත<ාංශය යටෙ� KයාපXං� ��මට ෙහ� ඒවා 
&යාමනය ��මට අධ<ාපන අමාත<ාංශයට ෛනVක 
බලය\ නැත.  

 

 

 

*සභාෙ@සය මත තබන ලද ඇ|Bම: 
   சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட இைண�� : 
   Annex tabled: 
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පා/Kෙ�E6ව 

ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගj මEÁ6ම&, ඔබ6මාෙ= පළ@වැ& අ6j >ශ්නය 

අහනවාද? 

 
ග� ආනAද අ�>ගමෙw මහතා (மா)*மி� ஆன0த அM3கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&,  _ෙශ�ෂෙයEම ආග� 

@Dකරෙගන, ජා%E @D කරෙගන __ධ පාසD ෙ� රෙÕ ආර�භ 

ෙවලා Vෙබනවා. අධ<ාපන අමාත<ාංශයට ඒ 	vබඳව ය� ය� 

අවස්ථාවලA මැXහ� Q� කරEන වාෙ=ම, ඇමVවරයාට ඒ 

ස�බEධව කට56 ��මට අවස්ථාව ෙනPලැෙබන පාසD 

pයා�මක ෙවනවා.    

මම ඔබ6මාෙගE අහන පළ@වැ& අ6j >ශ්නය ෙමය^. ෙ� 

රෙÕ ස්ථා	ත � හා ෙවEන Vෙබන ෙ� ආග�වාA, ජාVවාA 

පාසD සඳහා ඔබ6මා ෙමෙත\ ග� pයාමා/ග ෙමPනවාද? 

ඉX7ෙ$A ඒ 	vබඳව කට56 කරEෙE ෙකෙස�ද? 

 
ග� අPල JරාZ කා]යවස@ මහතා 
(மா)*மி� அ�கில விராK காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගj මEÁ6ම&, මම 2ට ෙපර� උ�තර gEනා වාෙ=  අපට 

ජාත<Eතර සහ ෙවන� පාසD &යාමනය කරEන ෙ� 

ෙවනකDම බලතල V�ෙ� නැහැ. ඒ &සා තම^ අ	 නව 

අධ<ාපන පනත ඉX7ප� කරEන කට56 කරලා VෙබEෙE. ඒ 

පනත 6vE ෙ� �යDලම &යාමනය කරන වැඩ 	vෙවළ 

pයා�මක වනවා.  

ගj මEÁ6ම&, ඔබ6මා අහ� __ධ පාසD ස�බEධෙයE 

ගEනා � pයා මා/ග ගැන �යනවා න�, උදාහරණය\ වශෙයE 

මaසා පාසD ග&@. @ස්K� කට56 අමාත<ාංශය� එ\ක 

සාකNඡා කරලා දැE එම පාසD අධ<ාපන අමාත<ාංශය යටතට 

ගEන අවශ< කට56 කරZE යනවා. අ	 ෙ� ෙtවD  කරZE 

��EෙE. 

 
ග� ආනAද අ�>ගමෙw මහතා (மா)*மி� ஆன0த அM3கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මෙ= ෙදවැ& අ6j >ශන්ය 

ෙමය^. 

ගj අමාත<6ම&, නව අධ<ාපන පනතට අYව අ�VE 

පාසD Kයා පXං� ��මට  ඔබ6මා අවසර ෙදනවාද? ඒ වාෙ=ම 

ෙප£tගKක පාසD Kයා පXං� ��ම සඳහා ඔබ6මාෙ= අවසරය 

ෙදනවාද?  

ගj ඇමV6ම&, ස�� ෙ>�මදාස ඇමV6මා ඔබ6මා 

ඉස්ෙක�ෙD යවEන ලෑස්V ෙවලා Vෙබනවා. ඒකට� ඔබ6මා 

අවසරය ෙදනවාද �යලා අපට දැන ගEන අවශ<^. 

 
ග� අPල JරාZ කා]යවස@ මහතා 
(மா)*மி� அ�கில விராK காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

දැE නව පාසD ආර�භ කරEන ��වEකම\ නැහැ. දැE 

අ	 ව<ාපාර Kයා පXං� ��ම යටෙ� ඒක නව�වලා^ 

VෙබEෙE, ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&. Financial City 

එෙ\ පාසල\ ආර�භ කරEන ව<ාපාර KයාපXං� ��ම යටෙ� 

''සමාග� මැgෙ/'' අYමැVය ඉDලලා V�ණා. ඒකට _තර^ අෙ¨ 

අYමැVය Aලා VෙබEෙE. පාසල\ ආර�භ කරනවා න� 

දැනට� අධ<ාපන අමාත<ාංශෙ$ අවසරය ගත 56ව Vෙබනවා. 

නව අධ<ාපන පනත ස�මත කළාට පස්ෙස�  ෙ� ෙගPඩ\ 

>ශ්නවලට _ස±� ලැෙබ^. 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

>ශ්න අංක 10-501/'19-(1), ගj ජයEත සමරQර මහතා. 

 
ග� ජයAත සමරkර මහතා 
(மா)*மி� ஜய0த சமரEர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මම එම >ශ්නය අහනවා. 

 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  
(மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අ1ාමාත<6මා සහ ජාVක 

>Vප�V, ආ/4ක කට56, නැවත පXං� ��� හා �නj�ථාපන, 

උ6j පළා� සංව/ධන සහ ෙය£වන කට56 අමාත<6මා 

ෙවYෙවE මා එම >ශ්නයට 	v6ර Aම සඳහා සVය\ කD 

ඉDලා ��නවා. 
 
+ශ්නය ම� 4නක6 ඉ4]ප> PQමට �ෙය�ග කරන ල6. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

  

 
රwගහව>ත, ෙහKවාගම +ෙNශවල ගංව�ර උව:ර: 

වැළැ$kම ர,கஹவ�த, ேஹவாகம பிரேதச.களிலான ெவ$ள�ெப&,; அபாய�: த!�த� 
FLOODS IN RAGGAHAWATTA AND HEWAGAMA AREAS: 

PREVENTION  
 

535/’19 

11.ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මහාමා/ග හා මා/ග සංව/ධන සහ ඛ&ජ ෙතD ස�ප� 

සංව/ධන අමාත<6මාෙගE ඇ¡ >ශ්නය - (2): 
 

(අ) (i) ෙකPළඹ 	ටත වටර¤� පාර ඉX��ෙ�A ක(ෙවල, 

ර=ගහව�ත >ෙtශෙ$A කැල� ග ෙë ව� සහ 
ද�� ඉ¤jවල අf 4\ පමණ පස ්කපා ඉව�කර, 
ෙකPEìÕ ක� ඉXකර ඇV බව�; 

 (ii) සෑම වසරකම පාෙහ� ගංව6ර උවgරට ල\වන 
ර=ගහව�ත, ෙහ�වාගම යන >ෙtශ ෙමම ෙහ�6ව 
&සා _ශාල ගංව6ර උවgරකට ල\වන බව�; 

 එ6මා දEෙEද? 

 

(ආ) ගං ඉ¤ර කැIම ෙහ�6ෙවE දැf ගංව6ර උවgරකට 
ල\QෙමE >ෙtශෙ$ ජනතාවට �g වන හා&ය 
වැළැ\Qම 	�ස කපා දැá ඉ¤ර යථා ත��වයට 
ප�කරEෙEද යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ඇ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද? 
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2019 අෙග�ස්6 20 ெந��சாைலக
, தி அபிவி��தி ம��� ெப�ேறா�ய வள�க
 அபிவி��தி அைம�சைர! ேக"ட வினா:  
(அ) (i) ெகாJ�= ெவளி� ;��வ"ட திைய நி)மாணி!6� ேபா1 க�ெவல, ர!கஹவ�த பிரேதச�தி4 களனி ஆ�றி. இட1 ம��� வல1 கைரேயார�களி4 ;மா) 4 அ, ம+ ெவ", அக�ற7ப"�, ெகா�கிாீ" T+க
 நி)மாணி!க7ப"�
ளன எ.பைதB�; 
 (ii) ஒ?ெவா� வ�ட�தி>� ெப��பா>� ெவ
ள7 ெப�!6 அபாய�தி�6 இல!காகி.ற ர!கஹவ�த, ேஹவாகம ஆகிய பிரேதச�க
 இ!காரண�தினா4 ெப�� ெவ
ள7ெப�!6 அபாய�1!6 இல!காகி.றன எ.பைதB�;  அவ) அறிவாரா? 

(ஆ) ஆ�ற�கைரேயார� ெவ"ட7ப"டத. காரண� தினா4 க�� ெவ
ள7ெப�!6 ஆப�1!6 உ
ளா வத.Uல� பிரேதச ம!க8!6 ேநாி�கி.ற ேசத�ைத� த�!6� ெபா�"� ெவ"ட7ப"ட கைரேயார�ைத உாிய நிைல!6 ெகா+�வ�வாரா எ.பைத அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? (இ) இ.ேற4, ஏ.? 
 

 

asked the Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development: 

(a) Is he aware that- 

 (i) earth has been removed up to four feet on 
the left and right banks of Kelani River at 
Raggahawatta area in Kaduwela and 
concrete pillars constructed in constructing 
the Outer Colombo Circular Road; and 

 (ii) Raggahawatta and Hewagama areas which 
suffer from floods every year will suffer 
ever severely owing to this reason? 

(b) Will he inform this House whether banks that were 
cut would be brought back to their previous state 
in order to prevent the people in the area from 
being harmed by severe floods that would occur 
owing to the river banks being cut?  

(c) If not, why? 

 

ග� කT) හx@ මහතා (மா)*மி� கH% ஹஷீ�) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, >ශ්නයට 	v6ර ෙමෙස�ය. 

(අ) (i) අ�ෙSí මා/ගය සහ එc 	_¦� මා/ග තැeෙ�A 
ගං ඉ¤රට �gවන හා&ය අවම වන ප7X නව 
ඉං�ෙEj තා\ෂණය ෙයPදාෙගන &� 
>ZVෙයE 5\තව �ය� ඉX��� කර ඇත. 

 (ii) කැල� ගෙë ෙප�ෂක >ෙtශවලට අ�ක 
ව/ෂාව\ ඇV වන _ට ගඟ ආÝත පහ� �� 
ජලෙයE යට Qම සාමාන<ෙයE �g ෙS. 

(ආ) ඉ¤j ඛාදනය Qම වැළැ\Qමට ෙදපස ගD වැ� ෙයPදා 
සංර\ෂණය කර ඇත. අ�ෙSí මා/ගය සහ 	_¦� 
මා/ගය ඉX��ෙ�A ගං ඉ¤රට �g Q ඇV බලපෑම අවම 
��මට අවශ< pයා මා/ග ෙගන ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනPෙS. 

ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මෙ= පළ@වැ& අ6j 

>ශ්නය ෙමය^. 

ගj ඇමV6ම&, දැE ෙ� &ශ්�ත සථ්ානය �SෙවP� Low 

Level මා/ගෙ$ highway එක cross වන සථ්ානය. ඒ >ෙtශෙ$ 

ෙවෙසන &වැ�යE මම @ණ ගැ¦ණා. 1987A පමණ ඇV � 

අV_ශාල ගංව6රට පසේස� එම >ෙtශය නැවත යට ¤ෙ�, 2017A 

_ශාල ගංව6ර\ ඇ_Dලා. පළ@වැ& අ6j >ශ්නය මම ෙ� 

අහEෙE. ෙමතැන highway එක හදtA ගං ඉ¤ර අf 4\ කපලා 

Vෙබනවා _තර\ ෙනPෙව^, වැf ව6ර ගඟට යEන �යලා, ඒ 

කප� ඉ¤ෙ/ ඉඳලා අf 8\ ගැ�ර ඇළ\ කපලා Vෙබනවා. එc 

ඡායාÒප මා ළඟ Vෙබනවා. ගං ඉ¤ර අf 4�E කපලා Vෙබනවා. 

ඒකට අර අf 8� එක6 ¤ණාම ගං ඉ¤ර අf 12�E පහ� 

ෙවලා^ VෙබEෙE. දැE  වcනෙකPට ග ෙë Vෙබන වැf ව6ර 

ඇළ Xෙ= පාරට එනවා. ක(ෙවල සහ �යගම  >ෙtශෙ$ ගඟ 

ෙදපැ�තම ජනා~/ණ >ෙtශය\. ඒ &සා ගං ව6ර ගැ�වාම 

ෙගවD දහසකට වඩා ව6රට යට ෙවනවා.  

ගj ඇමV6ම&, අ	 ඔබ6මාෙගE ඉDලන පළ@වැ&  ෙt 

තම^, ෙමතැන ෙ� _�යට අf 4\ ඉ¤ර කැ} එක ෙවනස ්

කරEන  �යන එක. ඉසස්ර කාලෙ$ ඉඳලා  VෙබEෙE,  anicut 

system එක\ මdE පාලනය ��ෙ� RමෙSදය\. ෙමතැනට 

anicut system එක\ දමEන මහා _ශාල _යදම\ යEෙE නැහැ. 

ෙමය අf 200ක _තර පරතරය\ Vෙබන >ෙtශය\. එවැ& 

	යවර\ ගEන ඔබ6මා ලෑස්Vද �යලා දැනගEන කැමැV^. 
 

 
ග� කT) හx@ මහතා (மா)*மி� கH% ஹஷீ�) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මා/ග සංව/ධන අ�කා7ය 

මdE  අf 4\ ඉ¤ර කැIම ෙහ�6ෙවE ෙමවැ& ආකාරෙ$ 

ගංව6ර ගැ�ම\ �g ෙවනවා න�, අ&වා/යෙයEම අ	 ඒකට 

මැXහ� ෙවEන�. ෙ� ගැන තව� වා/තාව\ සකස් කර ෙදEන  

�යලා ෙවනම ඉD�ම�� මම කරEන�. 

ගj මEÁ6ම&, ක(ෙවල අ�ෙSí මා/ග 	_¦ම, ක(ෙවල,   

ර=ගහව�ත >ෙtශෙ$ කැල� ගඟ ආÝත ෙකPටෙසE ආර�භ 

ෙවලා Vෙබන ව<ාපෘVය\. එc ක� මත ඉXකර ඇV �වE 

පාලම ග ෙë ඉ¤ර ෙදපසට හා& ෙනPවන ප7X ඉං�ෙEj 

තා\ෂණය හා >ZVයට යට�ව උරcස් උසට ස7ලන ආකාරයට 

ෙකPEpÕ ක� මත දැනට ඉX��� කර Vෙබනවා. එෙස�ම, 

ඉX��� ෙහ�6ෙවE �g වන ඉ¤j ඛාදනය පාලනය ��ම සඳහා 

ඉ¤j ෙදපස ගDවැ� ෙයAමට කට56 කර Vෙබනවා. ෙ� 

ව<ාපෘVෙ$ ඉX��� 2012 වසෙ/ ආර�භ කර V�ණ�, ~ප 

අවස්ථාවකAම ගංව6ර ත��වයකට @�ණ gE බැ_E, කැල� 

ග ෙë ඉ¤ර එම අවස්ථාවලA ඛාදනයට ල\ _ය. ඉX��� ආර�භ 

��මට ෙපරද ගං ඉ¤ෙ/ සමහර පහළ ෙකPටස් ඛාදනයට ල\ව 

V�� බැ_E, ෙකPEÈා� සමාගම එම ෙකPටස ් 	vසකර ��ම 

>V\ෙෂ�ප කරන ලA. තවද, අනවසරෙයE �g කරන ගං ඉ¤j 

ෙගPඩ ���, වැK ෙගPඩ දැ2� වැ& ෙහ�6 &සා� ඉ¤ර ඛාදනය 

වැf Q Vෙබන බවට &�\ෂණය කර Vෙබනවා. ඒ අYව ෙ� 

ඉ¤j හා&ය 	vබඳ  ව/තමාන ත��වය පාලනය කරEන න�, 

මා/ග සංව/ධන අ�කා7ය වාෙ=ම, වා7මා/ග ෙදපා/තෙ�E6ව� 

ස�බEධ කරෙගන අ	 කට56 කරEන ඕනෑ. ඒ &සා අ	 ෙ� 

ස�බEධව ඒකාබtධව සාකNඡාව\ පව�වා 	යවර ගEන 

කට56 කරEන�. 

1309 1310 



පා/Kෙ�E6ව 

ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගj මEÁ6ම&, ඔබ6මාෙ= ෙදවන අ6j >ශ්නය අහEන. 

 
ග� oමS ර>නායක මහතා மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගj ඇමV6ම&, සාමාන<ෙයE ගං ඉ¤j ඛාදනය Qමට 

බලපාන ෙහ�6 ස�බEධව ඔබ6මා A/ඝ වශෙයE _ස්තර කළා. 

&ශ්�ත කථාව ග�ෙතP�, ක(ෙවල >ෙtශෙ$ ගංව6ර පාලනයට 

පාර�ප7ක වශෙයE anicuts ෙයPදා Vෙබනවා. ෙමc &ශ්�තව 

VෙබEෙE ඉ¤ර අf 4\ කැIම පමණ\ ෙනPෙව^. ගඟට ව6ර 

ෙගන යෑම සඳහා අf 8\ ගැ�j ඇළ\ -ඒ ඇෙළ� photos මා ළඟ 

Vෙබනවා- කැIම &සා තම^   වැf ව6ර ෙගPඩ �මට එEෙE. 

ෙ� ගැන ඔබ6මා සමඟ නැවත කථා කරEන අවශ<තාව\ නැහැ. 

ෙමය _ශාල ගැට�ව\; &ශ්�ත >ෙtශයකට පමණ\ බලපාන 

�t�ය\. ෙමය _ශාල >ෙtශයකට බලපාන >ශ්නය\ ෙනPවන 

&සා ඔබ6මා�, මා/ග සංව/ධන අ�කා7ෙ$ &ලධා7Y�, එයට 

අදාළ �tගලයY� සමඟ සාකNඡාව\ ��මට ඉතා ඉ\ම&E 

Xනය\ ලබා ෙදනවා න� එය _ශාල සහනය\ ෙවනවා. දැE 

ඉහළ >ෙtශවලට වcනෙකPට ඒ Z&ස්¦ භයෙවලා^ ඉEෙE. 

ඔබ6මා ඉතා ඉ\ම&E සාකNඡාව\ ලබා ෙදනවා න� ෙ� 

>ශ්නය _සඳEන ��වE. ඔබ6මාෙ= අමාත<ාංශෙ$  �ට _නාf 

20�E පමණ යEන ��වE gර�E තම^ ඒ සථ්ානය 	cටා 

VෙබEෙE. ඒ ස්ථානයට �cE එය ප�\ෂා කර බලා ෙ� >ශ්නය 

_සඳා ෙදEන �යලා ඔබ6මාෙගE මා ඉDලා ��නවා. 

 
ග� කT) හx@ මහතා (மா)*மி� கH% ஹஷீ�) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

අ	 එයට එකඟ^, ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&. ඒ සඳහා 

අවශ< සාකNඡාව සැල¦� කරලා, ඒ >ෙtශවා�E සහ &ලධා7E 

එ\ක සාකNඡාවකට Xනය\ ළඟAම ලබා ෙදනවා. 

 
 

PUෙනE}. 4ස්y$කෙH ඉඩ@: \Aන$කර ඔsg கிளிெநா1சி மாவ�ட�தி8$ள காணிக$: காணி அ�தி��தி 
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12.ග� එස්. OතරA මහතා (மா)*மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) 

ඉඩ� සහ පා/Kෙ�E6 >Vසංස්කරණ අමාත<6මාෙගE ඇ¡ 

>ශ්නය - (1): 
 

(අ) �KෙනPN� XසÆ්\කෙ$, 
 

 (i) සÇ්රව පXං�ව ��න ප¤D සංඛ<ාව සහ ඔ¤Eට 
අය� ඉඩ� 	vබඳව දEෙEද; 

 (ii) �Eන\කර ඉඩ� ඔ¨� cZ ප¤D/�tගලයE 
සංඛ<ාව ෙකPපමණද; 

 (iii) �Eන\කර ඔ¨� සcත ෙගPඩ ඉඩ� සහ ��j 
ඉඩ� සංඛ<ාව ෙකPපමණද; 

 (iv) ඉඩ� බලපÈ  cZ ප¤D/�tගලයE සංඛ<ාව 
ෙකPපමණද; 

 (v) ඉඩ� බලපÈ සcත ��j ඉඩ� සහ ෙගPඩ ඉඩ� 
සංඛ<ාව ෙකPපමණද; 

 යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ආ) (i)  �KෙනPN� XසÆ්\කෙ$ අ¤jg 60කට වැf 
කාලය\ oව�වන ජනතාවට ෙමෙත\ 
�Eන\කර ඉඩ� ඔ¨� ලබා ෙනPAමට ෙහ�6 
කවෙ/ද; 

 (ii) 5tධෙයE හා&යට ප� �KෙනPN�ය 
XසÆ්\කෙ$ ජනතාවට තම ඉඩ� බැං� ෙහ� 
ෙවන� áල< ආයතන ෙවත උකස ් තැ�ම, ණය 
ලබා ගැeම වැ& pයාමා/ග 6vE තම ආ/4ක 
කට56 X5� කර ගැeමට ෙනPහැ�ව ��න බව 
දEෙEද; 

 (iii) �KෙනPN�ය XසÆ්\කෙ$ ෙමෙත\ 
�Eන\කර ඉඩ� ඔ¨� ෙහ� ඉඩ� බලපÈ ෙහ� 
ෙනPමැVව oව� වන ප¤D/�tගලයE සංඛ<ාව 
ෙකPපමණද; 

 යEන� එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ඇ) ෙනP එෙස� න�, ඒ මEද?  காணி ம��� பாரா8ம.ற ம�சீரைம7= அைம�சைர! ேக"ட வினா: 
(அ) கிளிெநா�சி மாவ"ட�தி4, 
 (i) நிர@தரமாக வதிB� 6��ப�களி. எ+ணி!ைக ம��� அவ)க8!6ாி�தான காணிக
 ெதாட)பாக*� அறிவாரா; 
 (ii) காணி அ�திB�திைன! ெகா+�
ள 6��ப�க
/ஆ"களி. எ+ணி!ைக யா1; 
 (iii) காணி அ�திB�திைன! ெகா+�
ள ேம"�! காணிக
 ம��� வய� காணிகளி. எ+ணி!ைக யா1; 
 (iv) காணி அPமதி7 ப�திர�ைத! ெகா+�
ள 6��ப�க
/ ஆ"களி. எ+ணி!ைக யா1; 
 (v) காணி அPமதி7 ப�திர�ைத! ெகா+�
ள ேம"�! காணிக
 ம��� வய� காணிகளி. எ+ணி!ைக யா1;  எ.பைத அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? (ஆ) (i) கிளிெநா�சி மாவ"ட�தி4 60 வ�ட�க8!6 ேமலாக வதிB� ம!க8!6 இ1வைர காணி அ�திB�தி வழ�காைம!கான காரண� எ.னெவ.பைதB�; 
 (ii) B�த�தினா4 பாதி!க7ப"ட கிளிெநா�சி மாவ"ட ம!க
 தம1 காணிகைள வ�கி அ4ல1 ஏைனய நிதி நி�வனெமா.றி4 அட6 ைவ�த4, கட. ெப�த4 ேபா.ற ெசய�பா� களி. Uல� ெபா�ளாதார நடவ,!ைககைள ேம�ப��த 3,யாத நிைலயி>
ளன) எ.பைதB�; 
 (iii) கிளிெநா�சி மாவ"ட�தி4 இ1வைரயி4 காணி அ�திB�தி அ4ல1 காணி அPமதி7 ப�திரேமா இ4லா1 வசி!கி.ற 6��ப�க
/ ஆ"களி. எ+ணி!ைக யா1 எ.பைதB�;  அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? (இ) இ.ேற4, ஏ.? 
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asked the Minister of  Land and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the number of 
families that reside permanently and the 
lands belonging to them; 

 (ii) the number of families/persons who possess 
freehold land titles for lands; 

 (iii)  the extent of dry land and paddy land with 
freehold land titles; 

 (iv)  the number of families/persons with land 
permits; and 

 (v)  the extent of dry land and paddy land with 
land permits;    

   in Kilinochchi District? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the reasons for not providing freehold land 
titles to the people who have been living in 
Kilinochchi District for over 60 years; 

 (ii) whether he is aware that the people of 
Kilinochchi who were affected by the war 
are unable to improve their economic 
standing by means of action such as 
mortgaging their lands and obtaining loans 
from banks or other financial institutions; 
and 

 (iii) the number of families/persons in 
Killinochchi District who do not possess 
freehold land titles or land permits up to 
now? 

(c) If not, why? 

 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  
(மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, එම >ශ්නයට මා 	v6ර 

ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙමම අමාත<ාංශෙ$ _ෂය පථයට අය� ෙනPෙS. 

       (ii) ඉහත (i) 	v6ර අදාළ ෙS. 

 (iii) ඉහත 	v6ර හා අදාළ ෙS. 

 (iv) ඉඩ� බලපÈ cZ ප¤D/�tගලයE සංඛ<ාව - 
23,192 ^. (_�6Eදහස ්එක�ය අîෙදක^) 

 (v) ෙගPඩ ඉඩ� සංඛ<ාව - 21,036 ^. (_�එ\දහස ්
Vසහ්ය^) 

  ��j ඉඩ� සංඛ<ාව - 2,156 ^. (ෙදදහස ්
එක�ය පනසහ්ය^) 

(ආ) (i) රජෙ$ ඉඩ� ලබාAමට කට56 කරYෙ$ ඉඩ� 
සංව/ධන ආඥා පනත ෙහ� රජෙ$ ඉඩ� ආඥා 
පනත යටෙ� පවVන >Vපාදන යටෙ� පම�. 

 (ii) රජෙ$ ඉඩ� ස�බEධෙයE ෙමවැ& ගැට� V�ය 
හැ�ය. 

 (iii) �Eන\කර ඉඩ� සඳහා ඔ¨� ෙනPමැVව 
oව�වන ප¤D/�tගලයE ස�බEධව ෙතPර6j 
ෙමම අමාත<ාංශ _ෂය පථයට අදාළ ෙනPෙS. 

රජෙ$ ඉඩ� බලපÈ ෙනPමැVව ï\V _âන 
�tගල සංඛ<ාව 15,870\ (පහෙළPසද්හස ්අට�ය 
හැ�තෑව\) පමණ ෙS. 

(ඇ) අදාළ ෙනPෙS.  
 

ග� එස්. OතරA මහතා (மா)*மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ பிரதி� சபாநாயக) அவ)கேள, ெகௗரவ அைம�ச) அவ)க8ைடய பதி���@1 மிக 3!கியமாக கிளிெநா�சி மாவ"ட�திேல இ�!கி.ற ெப��பாலானவ) க8!6 இ.P� காணி அ�தி உ�திகேளா அ4ல1 காணி அPமதி7ப�திர�கேளா வழ�க7படாம4 இ�7ப1 ெதளிவா கி.ற1. அதைன வழ�6வத�6 ஏதாவ1 சிற7= ஏ�பா� கைள� ெசRயாம4, அ1 த�க8ைடய அைம�;7 ெபா�7பி. கீK இ4ைலெய.� தவி)�1 வி�வதனா4, எ?வா� இத�கான விைடகைள! க+�பி,7ப1? இ.P� அவ)க8ைடய காணிக8!6 அPமதி7ப�திர�க
 இ4ைல ெய.றா4, அ1 எ7ேபா1 வழ�க7ப��? அத�கான வழி3ைற எ.ன?  

 

ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  
(மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ෙ� පළාෙ� ෙ� කට5�තට 

අමාත<ාංශ ~පය\ ස�බEධ ෙවලා Vෙබනවා. ඒ �ය� කට56 

ඒ ආකාරෙයE �tධ ��මට ඉX7ෙ$A කට56 කරEනට 

බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. 
 

ග� එස්. OතරA මහතා (மா)*மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ பிரதி� சபாநாயக) அவ)கேள, இைதவிட ம�திய வ67=� தி"ட�தி.கீK கிளிெநா�சி மாவ"ட�திேலB
ள அ!கராய., =ளிய�ெபா!கைண, க+டாவைள, சிவ=ர� - பர@த., ப�சிைல7ப
ளி7 பிரேதச ெசயலாள) பிாி* ேபா.ற பிரேதச�களி>
ள காணிகளி4 ம!க
 6,ேயறியி�!கி. றா)க
. அவ)க
 நீ+ட காலமாக, 40 - 50 வ�ட�களாக, அ@த! காணிகளி4 6,யி�!கிறா)க
. அேதேபா.�, =.ைனநீராவி, உழவY) ேபா.ற இட�களி>� 6,யி�! கிறா)க
. அவ)க
 ¼ ஏ!க), ½ ஏ!க) காணிகளி4 6,யி�!கி.றெபாJ1�, ம�திய வ67=� தி"ட�தி.கீK வழ�க7ப"ட அ@த! காணிக8!கான அPமதி7ப�திர� இ.P� வழ�க7படாம4 இ�!கி.ற1. ஆகேவ, நீ�க
 ஒ� காணி! க�ேசாிைய நடா�தி, இ@த ம!க8!கான காணி உாிம�கைள எ7ேபா1 வழ�6)க
? தய*ெசR1, அத�கான கால வைரயைறைய! 6றி7பி��க
!   
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  
(மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එ6මා අහ� >ශ්නයට 	v6ර ෙ�ක^. බලපÈ ෙනPමැV අයට 

ඉතා ඉ\ම&E ඉඩ� කNෙN7ය\ පව�වා ඒ වැඩකට56 

කරEන අපට ��වE. දැE ඒ >ෙtශවල �ඟ\ ඒ කට56 

�gෙවZE පවVනවා. අපට ��වE, ඔබ6මා �යන >ෙtශ 

	vබඳව _ෙශ�ෂ අවධානය\ ෙයP@ කරලා ඔබ6මාෙ=� සහාය 

ඇVව ඒ කට5�ත කරEන. 
 

ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

>ශ්න අංක 13 - 563/'19 - (2), ගj 6ෂාර ඉ±&D අමරෙස�න 

මහතා. 
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පා/Kෙ�E6ව 

ග� �ෂාර ඉ��S අමරෙසKන මහතා (மா)*மி� !ஷார இ0!னிB அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මා එම >ශ්නය අහනවා. 

 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  
(மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, රාජ< ප7පාලන, ආපදා 

කළමනාකරණ සහ පð ස�ප� සංව/ධන අමාත<6මා ෙවYෙවE 

මා එම >ශ්නයට 	v6ර Aම සඳහා සV ෙදකක කාලය\ ඉDලා 

��නවා. 

 
+ශ්නය ම� 4නක6 ඉ4]ප> PQමට �ෙය�ග කරන ල6. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
 

 

ෙකEටස් ෙවෙළඳ ෙපEළ තැW�ක�වAෙw අ)Mද 
Jස�ම: රජෙH මැ4හ> kම  ப.;1 ச=ைத� தரக�க$ "க�ெகா!,;� ெந&,க3க>,கான தீ�?: அரச தைல@!  

 RESOLUTION OF CRISES FACED BY SHARE MARKET 
BROKERS: GOVERNMENT INTERVENTION 

 

593/’19 

14.ග� (ආචා)ය) බA:ල �ණව)ධන මහතා 
(மா)*மி� (கலாநிதி) ப0!ல �ணவ%தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

@දD අමාත<6මාෙගE ඇ¡ >ශ්නය - (2): 
 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙය�ජනා 288c සඳහE ෙකPටස් 
ෙවෙළඳ ෙපPළ තැÎSකjවE @�ණ A �� 
අ/�ද  කවෙ/ද; 

 (ii) උ\ත අ/�ද _ස©ම සඳහා, රජෙ$ මැXහ� Qම 
�g � ආකාරය කවෙ/ද; 

 (iii) ව/ෂ 2014 �ට 2016 ද\වා � ලංකාෙS 
ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPළ 6ළ pයා�මක � 
තැÎSකjවE සංඛ<ාව, ඔ¤Eෙ= >ාෙt{ය 
ව<ා¨Vය සහ එ\ එ\ ව/ෂෙ$ තැÎSකාර 
ගYෙදY >මාණය දැ\ෙවන ද�ත ව�ව\ 
වශෙයE ඉX7ප� කරEෙEද;  

  (iv) 2016 ව/ෂය 6ළA ඒකාබtධ �  ෙකPටස් 
ෙවෙළඳ ෙපPළ තැÎSකjවE ක¤jEද;  

යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ආ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද?  நிதி அைம�சைர! ேக"ட வினா: 
(அ) (i) 2016 ஆ� ஆ+�!கான வர* ெசல* தி"ட 3.ெமாழி* இல!க� 288 இ4 6றி7பிட7 ப"�
ள ப�6� ச@ைத தரக)க
 3க� ெகா��தி�@த ெந�!க,க
 யாைவெய. பைதB�; 

 (ii) ேம�ப, ெந�!க,கைள� தீ)7பத�6 அர; தைலZ� ெசRத 3ைற யாெத.பைதB�; 

 (iii) 2014 3த4 2016 ஆ�  ஆ+� வைர இல�ைக யி. ப�6� ச@ைதயி4 ெசயலா�றிய தரக) 

களி. எ+ணி!ைக, இவ)களி. பிரேதச ாீதியிலான பர�ப4, ம��� ஒ?ெவா� ஆ+,>� தரக) ெகா�!க4 வா�க4களி. அள* ஆகியவ�ைற! கா"�� ஒ� தர* அ"டவைணைய இ�சைப!6 சம)7பி7பாரா எ.பைதB�; 

 (iv) 2016 ஆ� ஆ+,P
 ஒ��கிைண@த ப�6� ச@ைத தரக)க
 யாவெர.பைதB�;  அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? 
(ஆ) இ.ேற4, ஏ.? 
 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the nature of crises that Share Market 
brokers were faced with as stated in Budget 
Proposal No. 288 of the Budget, 2016;  

 (ii) the manner in which the Government made 
its interventions in order to resolve the 
aforesaid crises; 

 (iii) whether data will be presented to this 
House in the form of a table pertaining to 
the number of brokers operating in the Sri 
Lankan Share Market during the period 
from year 2014 to 2016, their regional 
distribution and the amount of broker 
transactions that had taken place during that 
period; and 

 (iv) the names of the share market brokers who 
joined together during year 2016? 

(b) If not, why? 

 
ග� ඉරාA J�මර>න මහතා (|දS රාජX අමාතX�මා) (மா)*மி� இரா� வி�கிரமர3ன - நிதி இராஜா;க அைம#ச%) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, @දD අමාත<6මා 

ෙවYෙවE මා එම >ශ්නයට 	v6ර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) ෙකPටස ් ෙවෙළඳ ෙපPළ 	7වැ�ම උNචාවචනය 
වන බැ_E ෙකPටස ් ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� 
	7වැ�ෙමE 0.640% ක >Vශතය\ තම ෙකPZස ්
වශෙයE ලබන ෙකPටස ් තැÎSකාර ආයතන 
ෙකPටස ් ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� @� 	7වැ�ම පහළ 
වැ�� _ට ආදායම අ(Qෙ� >වණතාවට 
@�ණපාY ලබ^. එබැ_E 2016 අය වැය මdE 
ෙකPටස ් තැÎSකාර ආයතන ඒකාබtධQම ¦g¦ 
බව ෙය�ජනා කර ඇත. 

 (ii) ෙකPටස ් තÎSකාර ආයතනවල >ZVය සහ 
කට56 ඉහළ නැංQම සඳහා � ලංකා ¦Î��ප� 
සහ _&මය ෙකPZෂE සභාව 	යවර �cපය\ම 
ෙගන ඇත. 

  * ෙකPටස ්තැÎSකාර ආයතන සඳහා ෙකPටස ්
cZයEෙ= අවම අර@දල - Minimum 

Shareholders' Fund - j	යD ZKයන 100 
ද\වා ඉහළ දැ2ම. ෙමමdE ෙකPටස ්
තැÎSකාර ආයතනවල X�කා�න පැවැ�ම 
සහ áල< සථ්ාවර�වය ෙසPයා බලY ලබ^. 

1315 1316 
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  * අවදානම පදනම කරග� >ා=ධන අවශ<තා 
අYපාතය\ හ±Eවා Aම. - Capital 

Adequacy Ratio - ෙමමdE ෙකPටස ්
තැÎSකාර ආයතනවල ෙක� කා�න 
aව{ලතාව සහ එXෙනදා ව<ාපාර 
කට56වල පැවැ�ම සහ අවදානම ෙසPයා 
බලY ලබ^. 

  * ෙකPටස ් තැÎSකාර ආයතනවලට ෙt{ය 
සහ _ෙt{ය ආෙය�ජකයE ස�බEධ ��ම 
සඳහා &ර6jව ෙt{ය වශෙයE සහ 
_ෙt{ය වශෙයE ස�මEÈණ සං_ධාන  
��ම. ෙමම ස�මEÈණ ¦Î��ප� සහ 
_&මය ෙකPZෂE සභාව සහ ෙකPළඹ 
ෙකPටස ් �වමාjව - Stock Exchange - 
එ\ව සං_ධාන කරY ලබ^.  

  * ෙකPටස ් තැÎSකාර ආයතන සඳහා ෙපPg 
අභ<Eතර ෙතPර6j පtධVය\ - Broker 
Back Office System - හ±Eවා Aම. ෙ� 
සඳහා j	යD ZKයන 5ක උප7මයකට  
යට�ව සෑම ෙකPටස ් තැÎSකාර 
ආයතනය\ සඳහාම අර@දD ලබා ෙදY 
ලැ�ය.  

  * ෙකPටස ් තැÎSකාර ආයතන &ර6jව 
එතැE හා _තැE _ගණන - Internal and 
External Audit -6vE අ9\ෂණයට ල\ 
��ම. එමdE, හ±Eවා ගY ලබන g/වලතා 
සඳහා කfන� _ස±� ලබා Aම. 

 (iii)  

 

 (iv) ��ව\ ඒකාබtධ ෙනPQය. 

(ආ) පැන ෙනPන�. 

 
ග� (ආචා)ය) බA:ල �ණව)ධන මහතා 
(மா)*மி� (கலாநிதி) ப0!ல �ணவ%தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මෙ= පළ@වන අ6j 

>ශ්නය ෙමය^. 2016 ව/ෂෙ$ ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPළ 

ස�බEධෙයE ඔබ6මා  දැ\� අEදෙ� කවර pයා මා/ග හා 

__ධ උපාය, උපRම අYගමනය කරY ලැ�ව�, X�E Xගටම � 

ලංකාෙS ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPළ කඩාෙගන වැ�ණා.  2018 

ව/ෂය වන _ට�, කඩා වැ�ණා.  2018 ව/ෂෙ$ මහ බැං� 

වා/තාව ද\වන ආකාරයට 	7වැ�ම, >ා=ධeකරණය සහ Zල 

ඉපැ5� අYපාතය අYව ග� කල, ෙකPටස ්ෙවෙළද ෙපPළ ඍණ 

ව/ධනය\ වා/තා කර Vෙබනවා. ෙමය ඉතාම සංෙSA^. රෙÕ 

ආ/4ක >ගVය 	vබඳව, ආ/4ක ව/ධනය 	vබඳව වඩා�ම 

සංෙSA ද/ශකය ෙ� රජය බලයට ප� QෙමE ප¦ X�E Xගටම, 

__ධ උපාය, උපRමවKE වළ\වා ගEන බැ7 ආකාරයට නාය 

�cDලා Vෙබනවා. ෙ� ත��වය 	vබඳව ඔබ6මEලා ෙවනස ්

වසර ෙකPටස් තැÎSකාර 

ආයතන >මාණය 

(ෙකPටස් හා ණය 

තැÎSකාර 

ආයතන) 

ශාඛා 

>මාණය 

ෙකPටස් 

තැÎSකාර 

ආයතනවල 

ගY ෙදY 

>මාණය 

(ZKයන) 

2014 36 77 1.98 

2015 36 74 1.51 

2016 35 48 1.06 

ආකාරයකට කDපනා කරEෙE නැtද? අස්ථාවර ෙtශපාලන 

වාතාවරණය\ 6ළ රජයක _ශව්ාසeයභාවය කඩා වැ�ණාට 

ප¦ව ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPළ සංව/ධනය ෙනPQෙ� ගැට�ව 

_ස©මට අ�� >ෙSශය\ Vෙබනවාද �යලා මම දැනගEනට 

කැමැV^. 
 

ග� ඉරාA J�මර>න මහතා  (மா)*மி� இரா� வி�கிரமர3ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මම cතන _�යට ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� _ශ්වාසeයභාවය 
කඩා වැ�ෙ� අද ඊෙ$ ෙනPෙව^. ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� 
_ශ්වාසeය භාවය කඩා වැ�ෙ� 2015ට >ථමෙයE. මම ඒක 
�යEනට ෙහ�6ව\ Vෙබනවා. ෙමPකද, එදා ෙවනක�  ෙකPටස ්
ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� වැfෙයEම ආෙය�ජනය කෙළ� _ෙtwකයE 
හැෙරEනට අෙ¨ ෙස�වක අ/ථ සාධක අර@දල^. ඒ _ස්තර දැE 
ෙමcA �යEනට අවශ< නැහැ^ �යලා මම cතනවා.  අවශ< න� 
�යEනට ��වE. 2015E ප¦ව ෙමPනවාද ¤ෙ�? 2015E ප¦ව 
� ලංකා ¦Î��ප� හා _&මය ෙකPZෂE සභාව ප�\ෂණ 
වගය\ කරEනට පටE ග�තා. ඉE ප¦ව ෙමPනවාද කෙළ�? EPF 
එක ආෙය�ජනය ��ම නතර කළා. 2015, 2016, 2017 සහ 
2018A EPF එක ආෙය�ජනය කරලා නැහැ. ඊට >ථමෙයE EPF 
එක _ශාල ෙලස ෙකPටස් ෙවෙළඳ  ෙපPෙළ� ආෙය�ජනය කළා. 
ඉVE, ෙමතැන අ&වා/යෙයEම ගැට�ව\ Vෙබනවා. ෙමPකද, 
ආෙය�ජනය අ(ෙවලා Vෙබන &සා.   ආෙය�ජන අ(ෙවලා 
Vෙබනවාය �යන එක මම 	vගEනවා. _ශ්වාසය ගැන කථා 
කළ &සා මට �යEනට �g ෙවනවා, එදා _ශව්ාසය කඩ ¤� 
ඒෙ\ >Vඵලය තම^ අද අ	 ï\V _âZE ��EෙE �යලා.  

 
ග� (ආචා)ය) බA:ල �ණව)ධන මහතා 
(மா)*மி� (கலாநிதி) ப0!ல �ணவ%தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, එදා _ශ්වාසය කඩ ¤ණා 
න� ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� සමස්ත Zල ද/ශකය, ෙකPටස ්
ෙවෙළඳ ෙපPළ >ා=ධනය  ෙහ� ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� 
අෙන�� ද/ශකවල හැම දාම අඛ�ඩ >ගVය\ ෙපE¤ෙS 
ෙකPෙහPමද?  එතෙකPට කඩා වැòම\ ෙපEවලා නැහැ ෙE. ෙ� 
කඩා වැòම ආර�භ ෙවEෙE මහ දවD මහ බැං�ෙS මහ @දD 
මංෙකPDලය 2015 ෙපබරවා7 27ෙව& දා �g ¤ණාට ප¦ව^. 
එතැE �ට සමස්ත áල<කරණය 	vබඳ _ශ්වාසය කඩා 
වැෙටEනට පටE ග�තා. එතෙකPට _ෙt{ය ආෙය�ජකයE ෙ� 
රෙÕ @දD ආෙය�ජනය කරEනට භය ¤ණා; ඔ¤E @දD 
අරෙගන �යා.  

මෙ= >ශ්නය ෙමය^. ඔබ6මාට  මම �යන ෙt පැහැXKෙව^. 

ෙග�ඨාභය රාජප\ෂ මැV6මා  ජනා�පV අෙ¨\ෂකයා ෙලස න� 

කළ දවෙස� ඉඳලා ඒ හා ස�බEධ �t�වල A ෙ� රජය 

ෙවනස්ෙව^ �යලා ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPළ ත��වය නdEනට 

පටE ග�තා. ඔබ6මා 	vගEනවාද,  ජනා�පV අෙ¨\ෂක 

óරයට ෙග�ඨාභය රාජප\ෂ න� කළාම ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPළ 

ත��වය ඉහළ �යා �යලා? [බාධා ��ම\] ෙපEවEන, සංඛ<ා 

අරෙගන ෙපEවEන. [බාධා ��ම\] සංඛ<ා අරෙගන 

ෙපEවEන ෙබPjද, නැtද �යලා. [බාධා ���] 
 

ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ6මා >ශ්නය අහEන. 
 

ග� (ආචා)ය) බA:ල �ණව)ධන මහතා 
(மா)*மி� (கலாநிதி) ப0!ல �ணவ%தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෙ� ආ�(ව ෙවනස් ෙවනක� ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPළ 

අ�ෙතE හදEනට බැහැ.  

1317 1318 



පා/Kෙ�E6ව 

_කDප Rමය\ Vෙබනවාද �යලා මම ඇ�ෙS ඒක^. [බාධා 

���] 

 
ග� ඉරාA J�මර>න මහතා  (மா)*மி� இரா� வி�கிரமர3ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගj මEÁ6ම&, Rම ෙදක\ Vෙබනවා. එක Rමය\ 

ඉ\මE; ෙක�^. එම RමෙSදෙ$A ඒකා�පV පාලන රා@ව\ 6ළ 

ෙක�ෙයE >Vඵල ලබා ගEන ��වE. අෙන\ RමෙSදෙ$ A, 

>ජාතEÈවාA eVමය රා@ව 6vE >Vඵල ලබා ගEන ��වE. 

එක Rමය\ ෙක�^, අෙන\ එක A/ඝ කා�න^. A/ඝ කා�න 

RමෙSදය\ තම^ අ	 ෙයPදවා VෙබEෙE. එම A/ඝ කා�න 

RමෙSදෙයE ෙ� රටට >Vඵල ෙගන ෙදනවා.  

ඊෙ$ ජනා�පV6මා අVE ජාVක ස�මාන 	7නමන 

අවස්ථාෙS A, මහ බැං�ෙS අ�පVට� ෙtශමාන< ස�මානය\ 

ලබා gE බව මා �යEන ස6�^. වැරX �gෙවලා VෙබEන 

��වE. ඒවා ගැන ෙසPයා බලEන ෙකPZෂE සභා ප� කළා. ඒ 

ෙකPZෂE සභාවලA සඳහE කළා, forensic audit එක\ කරEන 

ඕනෑය �යලා. ඒ forensic audit එෙ\ රෙප�/6ව� ඔ\ෙත�බ/ 

මාසෙ$ රටටම ලැෙබ^. එතෙකPට අපට ෙ� බැ±�කර ගැන 

_තර\ ෙනPෙව^, ෙකPටස් ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� 2010, 2011 කාලෙ$ 

A � ¤� වංචා ගැන� බලEන ��වE. මම ඒ �tගලයE න� 

කරEෙE� නැහැ; සමාග� න� කරEෙE� නැහැ. ඒවා� 

ඔ\ෙත�බ/ මාසෙ$ ෙහvදරS ෙව^. ෙකPතැ&Eද, කඩා වැòම 

පටE ග�ෙ� �යන එක� එතෙකPට බලා ගEන ��වE. 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

>ශ්න අංක 15 - 944/'19 - (1), ගj ඒ.එD.එ�. න²/ මහතා. - 
[සභා ග/භය 6ළ නැත.] 

ෙදවන වටය. 

 
gරාJදXා>මක ස්ථාන: මiSල +ාෙN�ය ෙSක@ 

ෙකE�ඨාසය  ெதா�ெபா&ளிய� இட.க$: ம!�ல பிரேதச ெசயலாள� பிாி?  
ARCHAEOLOGICAL SITES:  MADULLA DS DIVISION 
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5.ග�    JමS kරවංශ මහතා  (ග� ආ).එ@.පNම උදයශාAත 
�ණෙසKකර මහතා ෙව�වට)    (மா)*மி� விமB Eரவ;ச - மா)*மி�  ஆ%. எ�. ப3ம உதயசா0த �ணேசகர சா%பாக ) 
(The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 

&වාස, ඉX��� සහ සංස්කෘVක කට56 අමාත<6මාෙගE 

ඇ¡ >ශ්නය- (3): 

(අ) (i) ෙමPණරාගල XසÆ්\කෙ$, ම(Dල >ාෙt{ය 
ෙDක� ෙකPÕඨාසය 6ළ  	c� හ±නාග� 
�රා_ද<ා�මක සථ්ාන සංඛ<ාව හා ඒවාෙ$ න� 
කවෙ/ද; 

 (ii) එම ෙකPÕඨාසය 6ළ කැÑ� ෙනPකරන ලද 
එෙහ�, හ±නාග� �රා_ද<ා�මක සථ්ාන 	cටා 
Vෙ�ද;  

 (iii) එෙස� න�, ඒවා කවෙ/ද; 

 (iv) ඉහත ෙකPÕඨාසෙ$ 	c� �රා_ද<ා�මක 
වැදග�කම\ සcත රජමහා _හාර සංඛ<ාව 
ෙකPපමණද; ඒ 	vබඳ වා/තාව\ ඉX7ප� 
කරEෙEද; 

 (v) ඉහත �රා_ද<ා�මක සථ්ානවල සංර\ෂණ 
කට56 ෙවYෙවE ෙවE කර ඇV >Vපාදන 
	vබඳ ස�}/ණ වා/තාව\ ඉX7ප� කරEෙEද; 

 යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ආ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද? 

  டைம7=, நி)மாண�1ைற ம��� கலாசார அ>வ4க
 அைம�சைர! ேக"ட வினா:  
(அ) (i) ெமாணறாகைல மாவ"ட�தி. ம�4ல பிரேதச ெசயலாள) பிாிவி4 அைம@1
ள அைடயாள� காண7ப"ட ெதா4ெபா�ளிய4  இட�களி. எ+ணி!ைக ம��� அவ�றி. ெபய)க
 யாைவ;  (ii) அ7பிாிவி4 அகK*க
 ேம�ெகா
ள7படாத எனிP�, அைடயாள� காண7ப"ட ெதா4 ெபா�ளிய4  இட�க
 அைம@1
ளனவா;  (iii) ஆெமனி4, அைவ யாைவ;  (iv) ேம�ப, பிாிவி4 அைம@1
ள ெதா4 ெபா�ளிய4 3!கிய�1வ� வாR@த  ரஜமகா விகாைரகளி. எ+ணி!ைக எ?வள*; அ1 ப�றிய அறி!ைகெயா.ைற� சம)7பி7பாரா;  (v) ேம�ப, ெதா4ெபா�ளிய4 இட�களி. ேபண4 நடவ,!ைகக8!காக ஒ1!க7 ப"�
ள  ஏ�பா�க
 ப�றிய 3Jைமயான  அறி!ைகெயா.ைற இ�சைப!6 சம)7பி7 பாரா; எ�பைத அவ� இ	சைப�� அறிவி�பாரா? 
(ஆ)  இ�ேற�, ஏ�? 
 asked the Minister of Housing, Construction and 

Cultural Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

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

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

 (iii) if so, the aforesaid archaeological sites; 

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

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

(b) If not, why? 
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[ගj (ආචා/ය) බEgල �ණව/ධන  මහතා] 
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ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  (மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, &වාස, ඉX��� සහ 

සංස්කෘVක කට56 අමාත<6මා ෙවYෙවE මා එම >ශ්නයට 

	v6ර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ@සය මත තබන ලද /0�ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 14^. 

  සථ්ාeය නාමාවKය ඇ@�ම 01c දැ\ෙS. 

ඇ@�� අංක   01    
 

 

 (ii) ඔS. 
  

 (iii) ඇ@�ම 02c දැ\ෙS. 

අ� 

අංකය 
4ස්y$කය +ාෙN�ය 

ෙSක@ 
ෙකE�ඨාසය 

ස්ථානෙH නම 

01 ෙමPණරාගල ම(Dල �ංෙගPඩ �රාණ 

_හාරය 

02 ෙමPණරාගල ම(Dල 7�ගහව�ත 

කදාලා _හාරය 

03 ෙමPණරාගල ම(Dල දැKව 

තෙප�වනාරාමය 

04 ෙමPණරාගල ම(Dල දැKව 

ෙ�ර��තාරාමය 

05 ෙමPණරාගල ම(Dල @D�7 �රාණ 

_හාරය 

06 ෙමPණරාගල ම(Dල ෙකෙහDලEද 

�ංෙගPඩ �රාණ 

රජමහා _හාරය 

07 ෙමPණරාගල ම(Dල ඉහාව �රාණ 

_හාරය 

08 ෙමPණරාගල ම(Dල ඇD	�ය 

2ගහ	�ය �රාණ 

_හාරය 

09 ෙමPණරාගල ම(Dල අ�ගDෙD 

2Z&EනාෙගPඩ

කEද 

10 ෙමPණරාගල ම(Dල උ(@D 1ාමෙස�වා 

වසෙ� කහට	�ය 

වැව අසල නට�E 

11 ෙමPණරාගල ම(Dල අ�ගDෙD වසෙ� 

ෙසDK	ය 

12 ෙමPණරාගල ම(Dල හැEVයාව 

ම�Dල වසම 

ෙසDK	ය 

13 ෙමPණරාගල ම(Dල තැôල, 	7ෙවෙE 

ෙබ� ම�ෙS ඇV 

ෙසDK	ය 

14 ෙමPණරාගල ම(Dල දැKව පාර 

	ටතලාව 

ෙසDK	ය 

ඇ@�� අංක 02   

 

 

 (iv) 08^. 

  ඔS. 

  ඇ@�ම 03c දැ\ෙS. 
 

 ඇ@�� අංක 03 

  

 (v) ඔS.  

අ� 

අංකය 
4ස්y$කය +ාෙN�ය 

ෙSක@ 
ෙකE�ඨාසය 

ස්ථානෙH නම 

01 ෙමPණරාගල ම(Dල �ංෙගPඩ �රාණ _හාරය 

02 ෙමPණරාගල ම(Dල 7�ගහව�ත කදාලා 

_හාරය 
03 ෙමPණරාගල ම(Dල දැKව තෙප�වනාරාමය 

04 ෙමPණරාගල ම(Dල දැKව ෙ�ර��තාරාමය 

05 ෙමPණරාගල ම(Dල @D�7 �රාණ _හාරය 

06 ෙමPණරාගල ම(Dල ෙකෙහDලEද �ංෙගPඩ 

�රාණ රජමහා _හාරය 

07 ෙමPණරාගල ම(Dල ඉහාව �රාණ _හාරය 

08 ෙමPණරාගල ම(Dල ඇD	�ය 2ගහ	�ය 

�රාණ _හාරය 

09 ෙමPණරාගල ම(Dල අ�ගDෙD 

2Z&EනාෙගPඩකEද 

10 ෙමPණරාගල ම(Dල උ(@D 1ාමෙස�වා 

වසෙ� කහට	�ය වැව 

අසල නට�E 

11 ෙමPණරාගල ම(Dල අ�ගDෙD වසෙ� 

ෙසDK	ය 

12 ෙමPණරාගල ම(Dල හැEVයාව ම�Dල 

වසම ෙසDK	ය 
13 ෙමPණරාගල ම(Dල තැôල, 	7ෙවෙE ෙබ� 

ම�ෙS ඇV ෙසDK	ය 

14 ෙමPණරාගල ම(Dල දැKව පාර 	ටතලාව 

ෙසDK	ය 

අ� 

අංකය 
4ස්y$කය +ාෙN�ය 

ෙSක@ 
ෙකE�ඨාසය 

ස්ථානෙH නම 

01 ෙමPණරාගල ම(Dල �ංෙගPඩ �රාණ 

_හාරය 

02 ෙමPණරාගල ම(Dල 7�ගහව�ත 

කදාලා _හාරය 

03 ෙමPණරාගල ම(Dල දැKව 

තෙප�වනාරාමය 

04 ෙමPණරාගල ම(Dල දැKව 

ෙ�ර��තාරාමය 
05 ෙමPණරාගල ම(Dල @D�7 �රාණ 

_හාරය 

06 ෙමPණරාගල ම(Dල ෙකෙහDලEද 

�ංෙගPඩ �රාණ 

රජමහා _හාරය 

07 ෙමPණරාගල ම(Dල ඉහාව �රාණ 

_හාරය 
08 ෙමPණරාගල ම(Dල ඇD	�ය 

2ගහ	�ය �රාණ 

_හාරය 
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පා/Kෙ�E6ව 

  සංර\ෂණ අවශ<තා ම6 වන අවසථ්ාවලA ඒ සඳහා 
මැXහ�ව සංර\ෂණ කට56 �g කරY ලබන අතර, ෙමම 
සථ්ාන �රා_ද<ා ෙදපා/තෙ�E6ෙS කලාප භාර 
&ලධා7Eෙ= අ9\ෂණය යටෙ� නඩ�6 කට56 �g 
කරZE පව�වාෙගන යY ලැෙ�. 

 

(ආ) අදාළ ෙනPෙS.     
J ෙNශ ගත �  �ලධා]A: වයඹ පළා> සභාව ெவளிநா!க>,;1 ெச�A$ள அ8வல�க$: வடேம� மாகாண சைப  
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8. ග� \\ර ජයෙකE� මහතා (ග� අෙශ�ක �යAත මහතා 
ෙව�වට) (மா)*மி� சிசிர ஜயெகா� - மா)*மி� அேசா�க பிாிய0த சா%பாக ) 
(The Hon. Sisira Jayakody on behalf of the Hon. Ashoka 
Priyantha) 

අභ<Eතර හා ස්වෙtශ කට56 සහ පළා� සභා හා පළා� 

පාලන අමාත<6මාෙගE ඇ¡ >ශන්ය- (2): 
 

(අ) (i) යහපාලන රජය බලයට ප�QෙමE අන6jව ෙ� 
ද\වා _ ෙtශ ගත � වයඹ පළා� සභාෙS 
&ලධා7E සංඛ<ාව ෙකPපමණද; 

 (ii) එෙස� _ෙtශ ගත� &ලධා7Eෙ= න� සහ 
තන6j නාම කවෙ/ද; 

 (iii) ඔ¤E _ෙtශගත �රටවD කවෙ/ද; 

 (iv) ඒ සඳහා වැයකරන ලද @දD >මාණය 
ෙකPපමණද; 

 යEන එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ආ) _ෙtශ  සංචාර සඳහා &ලධා7E ෙත�රා ගැeෙ�A, වයඹ 
පළා� සභාව අYගමනය කරන ලද RමෙSදය කවෙ/ද 
යEන� එ6මා ෙමම සභාවට දEවEෙEද? 

(ඇ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද? 
  உ
ளக, உ
நா"ட>வ4க
, மாகாண சைபக
 ம��� உ
\ரா"சி அைம�சைர! ேக"ட வினா: 
(அ) (i) ந4லா"சி அரசா�க� பதவி!6 வ@த பி.ன) இ1வைர ெவளிநா�க8!6� ெச.�
ள வடேம4 மாகாண சைப அ>வல)களி. எ+ணி!ைக யா1;  (ii) அ?வா� ெவளிநா� ெச.ற அ>வல)களி. ெபய)க
 ம��� பதவி7ெபய)க
 யாைவ;  (iii) அவ)க
 ெச.ற நா�க
 யாைவ;  (iv) அத�காக ெசல* ெசRய7ப"ட நிதி� ெதாைக எ?வள*;  எ.பைத அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? 

(ஆ) ெவளிநா"�7 பிரயாண�க8!6 அ>வல)கைள� ெதாி* ெசRைகயி4 வடேம4 மாகாண சைப 

கைட7பி,�த 3ைறயிய4 யா1 எ.பைதB� அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? 

(இ) இ.ேற4, ஏ.?  
 
asked the Minister of Internal and Home Affairs and 

Provincial Councils and Local Government: 
 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of officials of the North-

Western Provincial Council who undertook 
foreign tours since the ‘Good Governance’ 
Government assumed office; 

 (i) the names and posts of officials who thus 
undertook foreign tours;  

 (ii) the countries they toured; and 

 (iii) the amount of money spent for that 
purpose?  

(b) Will he also inform this House, the method 
adopted by the North-Western Provincial Council 
in selecting officials for foreign tours?  

(c) If not, why?   

 
ග� ගයAත ක�ණාDලක මහතා  (மா)*மி� கய0த  க6ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අභ<Eතර හා ස්වෙtශ 

කට56 සහ පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත<6මා ෙවYෙවE 

මා එම >ශ්නයට 	v6ර සභාගත* කරනවා. 
 

 
* සභාෙ@සය මත තබන ලද /0�ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) යහපාලන රජය බලයට ප�QෙමE අන6jව ෙ� ද\වා 
_ෙtශගත � වයඹ පළා� සභාෙS &ලධා7E සංඛ<ාව 
873�. 

 (ii) එෙස� _ෙtශගත � &ලධා7Eෙ= න� සහ තන6j 
ඇ@�� අංක 01** (i-xx)c (A) %jව මdE ද\වා ඇත. 

 (iii) ඔ¤E _ෙtශගත � රටවD ඇ@�� අංක 01** (i-xx)c (B) 
%jව මdE ද\වා ඇත. 

 (iv) ඔS. ඒ සඳහා වැය කරන ලද @දD ෙවE ෙවE වශෙයE 
ඇ@�� අංක 02** මdE ද\වා ඇත. 

(ආ) ඔS. _ෙtශ සංචාර සඳහා &ලධා7E ෙත�රා ගැeෙ�A, වයඹ පළා� 
සභාව අYගමනය කරන ලද RමෙSදය ඇ@�� අංක 03** මdE 
ද\වා ඇත. 

(ඇ) අදාළ  ෙනPෙS. 
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[ගj ගයEත කjණාVලක  මහතා] 

————————— 
**  gස්තකාලෙH තබා ඇත. **  �னிைலய�தி	 ைவக�ப���ள�. 
**  Placed in the Library. 
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ෙදSෙතEට +ෙNශෙH සංචාරක අLකරණය$ 
/m?kම: /යවර ெத�ெதா�ட பிரேதச�தி� நடமா!� நீதிம�றெமா�ைற� தாபி�த�: நடவ3,ைக 

ESTABLISHMENT OF CIRCUIT COURT IN DELTOTA: STEPS 
TAKEN 
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15.ග� ඉ@රාA මහ`ෆ් මහතා (ග� ඒ.එS.එ@. න�) මහතා 
ෙව�වට) (மா)*மி� இ�ரா� மPQ: - மா)*மி� ஏ.எB.எ�. நசீ% சா%பாக) 
(The Hon. Imran Maharoof on behalf of the Hon. A.L.M. 
Nazeer) 

අ�කරණ හා බEධනාගාර >Vසංස්කරණ අමාත<6ZයෙගE 

ඇ¡ >ශ්නය - (1): 

 

(අ) (i) මහYවර නගරෙ$ �ට �ෙල� Zට/ 40ක පමණ 
g7E 	c� ෙදDෙතPට නගරෙ$ ෙවෙසන 
ජනතාවට අ�කරණ කට56 සඳහා මහYවර 
නගරයට පැZÑෙ�A @�ණපාන අපහ¦තා හා 
gෂක්රතා මගහරවා ගැeෙ� අර@�E ෙදDෙතPට 
>ෙtශයට සංචාරක අ�කරණය\ 	c�Qමට 
ෙය�ජනාව\ ඉX7ප� Q Vø බව�; 

 (ii) ඒ සඳහා මධ<ම පළා� සභාව යටෙ� pයා�මක 
වන දැනට වසා දමා ඇV පාසැD ෙගPඩනැ�Dල\ 
ලබා Aමට පළා� අධ<ාපන ෙදපා/තෙ�E6ව 
එකඟ�වය පළකර ඇV බව�; 

 එ6Zය දEෙEද? 

(ආ) පාතෙහ�වාහැට හා ෙදDෙතPට >ාෙt{ය ෙDක� 
ෙකPÕඨාසවල සහ අවට පXං� ජනතාවෙ= අ�කරණ 
කට56 පහ¦ෙවE ඉ�කර ගැeෙ� හැ�යාව සැල�Dලට 
ෙගන ෙදDෙතPට නගරෙ$ සංචාරක අ�කරණය\ 
	c�Qම සඳහා 	යවර ගEෙEද යEන එ6Zය ෙමම 
සභාවට දEවEෙEද? 

(ඇ) ෙනPඑෙස� න�, ඒ මEද? 

  நீதி ம��� சிைற�சாைலக
 ம�சீரைம7= அைம�சைர! ேக"ட வினா: ( அ) (i )  க+, நகர��@1 ;மா) 40 கிேலாமீ�ற) ெதாைலவி>
ள ெத4ெதா"ட நகர�தி4 வதிB� ம!க8!6 நீதிம.ற நடவ,! ைகக8!6 க+, நகர�தி�6 வ�ைக த�� ேபா1 3க�ெகா�!க ேநாி�� சிரம�க
 ம��� அெசௗகாிய�கைள ேபா!6� ேநா!கி4 ெத4ெதா"ட பிரேதச�தி�6 நடமா�� நீதிம. றெமா.ைற தாபி7பத�6 பிேரரைணெயா.� 3.ைவ!க7ப",�@ தெத.பைதB�;  ( i i )  அத�6 ம�திய மாகாண சைபயி. கீJ
ள த�ேபா1 Uட7ப"�
ள பாடசாைல! க"டட ெமா.ைற வழ�6வத�6 மாகாண க4வி அைம�; இண!க�திைன ெதாிவி�1
 ளெத.பைதB�;  அவ) அறிவாரா? 

(ஆ) பா�தேஹவாெஹ"ட ம��� ெத4ெதா"ட பிரேதச ெசயலக7 பிாி*களி>� அதைன ;�றிB
ள பிரேதச� தி>� வதிB� ம!களி. நீதிம.ற நடவ,!ைககைள இல6ப�� 1வத�கான ஆ�றைல க��தி�ெகா+� ெத4ெதா"ட நகர�தி4 நடமா�� நீதிம.ற ெமா.ைற தாபி7பத�6 நடவ,!ைக எ�!க7ப�மா எ.பைத அவ) இ�சைப!6 அறிவி7பாரா? (இ) இ.ேற4, ஏ.? 
 

 

asked the Minister of Justice and Prison Reforms: 
 

(a) Is she aware that -  

 (i) a proposal had been presented for 
establishing a Circuit Court for Deltota 
area, which is located about 40 kilometres 
away from Kandy City, with the view to 
enabling the people living in Deltota Town 
to overcome the inconveniences and 
difficulties they have to face as they come 
to the Kandy City for their judicial 
purposes; and 

 (ii) the Provincial Department of Education of 
the Central Province has agreed to provide 
for that purpose a building of a school 
belonging to that province which has been 
closed down at present?   

(b) Will she inform this House whether steps will be 
taken to establish a Circuit Court in Deltota Town 
taking into consideration the opportunity the 
people living in Pathahewaheta and Deltota 
Divisional Secretaries' Divisions and in the 
surrounding areas get to have their judicial 
activities fulfilled without difficulty?   

 

(c) If not, why? 
 
 
ග� තලතා අ�ෙක�රල මහ>1ය (අLකරණ හා 
බAධනාගාර +Dසංස්කරණ අමාතX�1ය) (மா)*மி� (தி6மதி) தலதா அ3!ேகாரல - நீதி ம78� சிைற#சாைலக' ம8சீரைம:* அைம#ச%) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice 
and Prison Reforms) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මා එම >ශ්නයට 	v6ර 

සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ@සය මත තබන ලද /0�ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i), (ii) ඔS. 
 

• ෙදDෙතPට >ෙtශෙ$ ජංගම උසා_ය\ 	c�Qම සඳහා 

>ාෙt{ය ස�බE9කරණ කZ�ෙSA ෙය�ජනා � බව 

ෙදDෙතPට >ාෙt{ය ෙDක� _�E අංක ෙද/>ාෙD/2/4/

>ා.ස.ක හා 2013.03.27 XනැV K	ෙයE දැY� A ඇත. 

• මධ<ම පළාත යටෙ� pයා�මක වන වසා දමා ඇV 

ෙදDෙතPට ෙගPනංෙගPඩ @සK්� _ද<ාලය පැවV 
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පා/Kෙ�E6ව 

ෙගPඩනැdDල ලබා Aමට මධ<ම පළා� සභාෙS ෙDක�, 

(>ධාන හා අධ<ාපන අමාත<ාංශ )ෙ= අංක �	�/�එD�/1/11/

ඉඩ� අ�ප� හා 2014.04.29 XනැV K	ෙයE අYමැVය ලබා A 

ඇත. 

 

 ඒ අYව ෙමම ඉඩ� ෙකPටස අ�ප� කර ගැeෙ� කට56 ෙ� 
වන_ට� �g කරZE පව%. 

(ආ) ෙදDෙතPට නගරෙ$ සංචාරක මෙහසÈ්ා� අ�කරණය\ 	c�Qෙ� 
හැ�යාව 	vබඳ උපෙදස ්හා &/ෙtශ 2019.04.25 Xන හා 2019.07.02 
XනයEc අ�කරණ ෙස�වා ෙකPZෂE සභාව ෙවVE _මසා ඇV අතර 
එම ෙකPZෂE සභාව _�E ෙදDෙතPට නගරෙ$ සංචාරක 
මෙහසÈ්ා� අ�කරණය\ 	c�Qම ස�බEධෙයE ෙමෙත\ 
අYමැVය\ ලබාAමට 	යවර ෙගන ෙනPමැV බව කාj�කව දEවා 
��Z. 

 

(ඇ) පැන ෙනPන�. 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගj සභානායක6ම&, ඔබ6මාට අවස්ථාව\ ඉD�වා ෙEද? 

 
ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මා ෙක�ෙයE අදහස ්

ස්වDපය\ ද\වEන කැමැV^. � දළදා ෙපරහැර සා/ථකව 

පැවැ�Qමට අපට හැ� ¤ණා.  මම ෙ� අවස්ථාෙSA ඒ ගැන 

මහYවරවා² ජනතාව හා ෙබ£tධ ජනතාව ෙවYෙවE ආර\ෂක 

ඇමV6මා වන ගj ජනා�පV6මාට ස්6VවEත ෙවනවා. ඒ 

වාෙ=ම රාජ< ඇමV6මාට� ස්6VවEත ෙවනවා. Æ_ධ හ@දාව, 

ෙපP��ය හා STF එක ඇ6� ඒ �ය� ආයතන ඉතාම ෙහPâE 

රාජකා7 කළ &සා, � දළදා ෙපරහැර සා/ථකව පැවැ�Qමට අපට 

අවස්ථාව ලැ�ණා. ඒ ස�බEධෙයE ෙබ£tධ ජනතාවෙ= 

>ණාමය ෙ� අවස්ථාෙS A  මා �ද කරEනට කැමැV^. 

 
ග�    JමS kරවංශ මහතා      (மா)*மி� விமB Eரவ;ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මට කාරණය\ �යEන 

Vෙබනවා.  

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙමPක\ද ඔබ6මාෙ= >ශ්නය, ගj මEÁ6ම&? 

 
ග�    JමS kරවංශ මහතා      (மா)*மி� விமB Eரவ;ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මාධ< මdE වා/තා කර 

Vෙබනවා,-   [බාධා ��ම\] 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගj මEÁ6ම&, දැE අමාත<ාංශ &ෙSදන ඉX7ප� කරන 

අවස්ථාව. ඊට ප¦ව ඔබ6මාට අවස්ථාව ලබා ෙදEන�. 

 සහන 1ලට බ34න #වර යා5ා ලබා6ම: 
කෘ�ක)ම, �ා�ය ආ)�ක කටp�, 

වා]මා)ග සහ #වර හා ජලජ ස@ප> 
සංව)ධන අමාතX�මාෙw +කාශය 

 பலநா� பட�கைள மானிய விைலயி� 
வழ�க�: கம�ெதாழி�, கிராமிய� 

ெபா�ளாதார அ�வ�க�, நீ��பாசன!, 
கட"ெறாழி� ம"$! நீரகவள %ல�க� 

அபிவி��தி  அைம&சாின' ("$ 
MULTI-DAY FISHING BOATS AT 

CONCESSIONARY PRICE: STATEMENT BY 
MINISTER OF AGRICULTURE, RURAL ECONOMIC 

AFFAIRS, IRRIGATION  
AND FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 

DEVELOPMENT 

 

 

ග� �. හැ]සA මහතා (කෘ�ක)ම, �ා�ය ආ)�ක 
කටp�, වා]මා)ග සහ #වර හා ජලජ ස@ප> සංව)ධන 
අමාතX�මා) (மா)*மி� H. ஹாிச� - கம3ெதாழிB, கிராமிய: ெபா6ளாதார அMவBக', நீ%:பாசன�, கட7ெறாழிB ம78� நீரகவள Sல;க' அபிவி63தி  அைம#ச%) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Irrigation and Fisheries and Aquatic 
Resources Development) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ගj ඩ=ලස් ෙtවානEදා 

මැV6මා 2019.08.01වන Xන අසන ලද >ශ්නයට  	v6ර 

ෙමෙස�^. 

9වරයEට Xන ~පය\ @�ෙt Î�යාවල &රත Qමට හැ� 

වන ප7X, අf 55 X�E 56 යාÈා �යයට 50ක සහන Zලට ලබා 

Aෙ� වැඩ 	vෙවළ\ pයා�මක ��මට 2016 ව/ෂෙ$ අය වැය 

6vE ෙය�ජනා කර V��. 

එම ෙය�ජනාව pයා�මක ��ම සඳහා වැඩ 	vෙවළ\ 

සකස්ෙකPට, ඒ සඳහා ගj අමාත< ම�ඩලෙ$ අYමැVය ලබා 

ගැeමට කට56 කරන ලA. ඒ අYව, එ\ 9වර යාÈාව\ සඳහා 

&ෂ්පාදන ව�නාකZE �යයට 50ක උප7ම සහනාධාරය\ 

ලබාAම  යන කාරණෙ$A, Vෙබන >Vපාදන සැල�Dලට ෙගන, 

වැf ෙදෙන�ට අවස්ථාව සැල²ෙ� අදහ�E 56ව, &ෂ්පාදනය 

කරY ලබන එ\ ෙබ�Õ�ව\ සඳහා උප7ම සහනාධාරය j	යD 

ZKයන 12.5\ වන ප7X ලබා Aමට %රණය කරන ලA. 

ගj මEÁ6මා _මසා �� >ශ්නෙයc, බ�Xන යාÈාවක Zල 

ගණE හා එc භා_ත කරන උපකරණවල සහ aව<වල áල<මය 

ව�නාක� 9වර සංග� _�E ලබා gE ෙතPර6j අYව සඳහE 

කර ඇV බව පැහැXK ෙS. ෙමම Zල ගණE 9වර හා ජලජ 

ස�ප� ෙදපා/තෙ�E6ව &ශච්ය කරY ලැø Zල ගණE 

ෙනPෙS. 

9වර ෙබ�Õ� &ෂ්පාදන pයාවKය සලකා බලන _ට,                

²-ෙන�/ ආයතනයට අමතරව ෙප£tගKක අංශෙ$ 

&ෂ්පාදකයEද �ò. ෙමම ආයතනවල ෙබ�Õ� &ෂ්පාදන Zල 

ගණE __ධාකාර බවද අපට පැහැXK ෙS. 

9වර ෙදපා/තෙ�E6ව මdE එ\ ෙබ�Õ�ව\ සඳහා j	යD 

ZKයන 12.5ක උප7ම සහනාධාරය ලබා Aෙ�A >ධාන වශෙයE 
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සලකා බලYෙ$ 9වර ෙදපා/තෙ�E6ව _�E 	vග� 

	7_තරවලට අY]ල වන ආකාරයට අදාළ ෙබ�Õ� &ෂ්පාදනය Q 

Vෙ�ද යEන^. එම 	7_තරවලට අY]ලව &ෂ්පාදනය කරන 

ෙබ�Õ� ලබා Aමට ¦g¦ක� ලබEනා � 9වරය�ට ඔ� කැමV 

&ෂ්පාදන ආයතනය�E එය ZලA ගැeමට අවකාශ ඇත. 

ෙකෙස� ෙවත�, ෙමම වැඩසටහන pයා�මක ��ෙ� 

අවශ<තාව ෙහ�6ෙවE, 9වර ෙදපා/තෙ�E6ව ෙ� සඳහා වැය 

වන Zල ගණE 	vබඳව සලකා බලන ලA. ඒ අYව, අංග 

ස�}/ණ ෙලස නQන පහ¦ක� සcතව Xග අf 55\ සcත 

බ�Xන 9වර යාÈාව\ &ෂ්පාදනය ��මට� ඒ සඳහා වන 9වර 

ආ�පEන ලබා Aමට� ෙවෙළඳ ෙපPළ අධ<යනය අYව එ\ 

යාÈාව\ ෙවYෙවE j	යD ZKයන 31.8\ වැය ෙවතැ^ ගණE 

බලා ඇත.  

ගj මEÁ6මා _මසා ��, 9වර සංග� _�E ගj මEÁ6මා 

ෙවත ලබා A ඇV ෙතPර6jවල සඳහE Zල ගණE හා රජය 

ඉX7ප� කළ Zල ගණE අතර ෙවනසට ෙහ�6ව\ Vෙ�ද යන 

>ශ්නයට 	v6ර ෙමය^.  

අදාළ 9වර සංග� ඉX7ප� කරන Zල ගණE, 9වර 

ෙදපා/තෙ�E6ව අYමත කරY ලැø 	7_තරවලට අY]ලව 

&ෂ්පාදනය කරY ලබන 9වර යාÈාව\ සඳහා පමණ\ ඉX7ප� 

කරන ලද Zල ගණEද යEන ගj මEÁ6මාෙ= >ශ්නෙයE 

පැහැXK ෙනPවන බැ_E, ෙදපා/තෙ�E6ව _�E දළ වශෙයE 

සකස් කර ඇV ඇස්තෙ�E6 @දල හා සංග� _�E සඳහE කරන 

ලද Zල ගණE අතර ෙවනස\ Vෙ�ද යEන 	vබඳව &ශ්�ත 

ෙහ�6ව\ සඳහE කළ ෙනPහැ�ය.    

ගj මEÁ6මා අසා Vø ෙදවන >ශ්නයට 	v6ර වEෙE, 

ෙදපා/තෙ�E6ව _�E අYමත කරන ලද 	7_තරවලට 

අY]ලව &පදවY ලබන 9වර යාÈාව\ 9වර හා ජලජ ස�ප� 

ෙදපා/තෙ�E6ෙS Kයා පXං� �මන ෙහ� &ෂ්පාදන 

ආයතනය�E ZලA ගැeමට අදාළ >Vලාuයාට ��වන යEන^. 

>Vලාuයා අදාළ 9වර යාÈාව �මන ආයතනය�E ZලA 

ග�ත ද, උප7ම සහනාධාරය ෙලස 9වර ෙදපා/තෙ�E6ෙS 

	7_තරවලට අY]ලව &ෂ්පාදනය කරY ලබන යාÈාව\ සඳහා 

j	යD ZKයන 12.5\ පමණ\ ලබා ෙදY ලබන ෙහ^E සහ 

යාÈාෙS &ෂ්පාදන Zල %රණය ��ෙ� කා/යයට රජෙ$ මැXහ� 

Qම\ ෙනPවන &සා ඉහත සඳහE කළ ප7X, 9වරයාෙ= 

කැමැ�ත මත 9වර යාÈාව Zල A ගැeමට අවකාශ ලැෙබන බව ද 

සඳහE කරZ.  

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගj _මD Qරවංශ මEÁ6ම&, ඔබ6මාෙ= කාරණය දැE 

ඉX7ප� කරEන.   

 
ග�    JමS kරවංශ මහතා      (மா)*மி� விமB Eரவ;ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ප¦�ය ස±දා පළ � �ව� 

පතක තම^ ෙ� >වෘ�Vය පළ ෙවලා VෙබEෙE. ලංකාවට 

ආෙS�ක අ�� úනE හයෙදෙන� හ±නාෙගන, ඒ úනE 

හයෙදනාට ෙ� රෙÕ 	vග� ජාVක QරයEෙ= න� Aලා 

Vෙබනවා. එක úෙන�ට �යEෙE, "ෙකP���ෙ/ රෙÕ රාළ" 

�යලා. අෙන\ úනාට �යEෙE, "ø ටෑෙS රෙÕ රාළ" �යලා. 

ඊළඟ úනාට �යEෙE, "�¤ෙDෙගදර ෙමPෙහPÕටාල" �යලා. 

තව úෙන�ට "ෙග�ඨ^�බර" �යලා �යනවා. තව� úෙන�ට 

"නEXZÈ" �යලා නම දමා Vෙබනවා. අෙ¨ ෙ� Qරෙය� 

úෙන�ද?  �නා �යEෙE නැÕෙටE අDල� ගමE ෙදකඩ 

කැෙඩන සෙත\ ෙE. 
 

ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගj මEÁ6ම&, ඔබ6මා ඔය කාරණය ම6 කරEෙE 

ෙමPක\ යටෙ�ද? ඒ කාරණය ෙමතැනට අදාළ නැහැ.   
 

ග�    JමS kරවංශ මහතා      (மா)*மி� விமB Eரவ;ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මම �යEෙE ෙ�ක^. ෙ� 

úනEට අෙ¨ QරයEෙ= න� දමEෙE නැVව, "ර&D", "ස��", 
"මංගල"  

 
[_ලාසනෙH අණ ප]4 ඉව> කරන ල6.] [அகிராசன க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙ= න� දමEන. [බාධා ��ම\] 
   

ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ඔබ6මාෙ= අවසරය ඇVව 

ගj සභානායක6මා ෙ= අවධානයට^ මා ෙ� කාරණය ෙයP@ 

කරEෙE. Federation of Faculty of Medicine Teachers' 

Association සහ Organization of Professional Associations 

of Sri Lanka යන ෙදෙකEම, උසස් අධ<ාපන ත��ව සහVක 

��ෙ� සහ >%තන ෙකPZෂE සභාව 	c�Qම සඳහා ¤ පන� 

ෙක��පත 	vබඳව අද Xනෙ$ &ෙSදන &�� කර Vෙබනවා. 

එම ආයතන ෙදකම �යා ��නවා, එම පනත මdE අධ<ාපන 

කෙෂ�Èෙ$ ගැට� රාwය\ ඇV කරන බව. ඒ professional 

bodies සමඟ, teachersලා� සමඟ ඒ 	vබඳ &වැÎX 

සාකNඡාව�E ෙතPරව තම^ ආ�(ව ෙ� පන� ෙක��පත 

පා/Kෙ�E6ව ට ඉX7ප� කරEන ¡දාන� වEෙE. එම &සා, 

ෙ� ස�බEධව ඔ¤Eෙ= ඉD�ම\ Vෙබනවා, "ෙමම පන� 

ෙක��පත පළ@වන වර �යQම සඳහා පා/Kෙ�E6වට ඉX7ප� 

��මට ෙපර එම ආයතන සමඟ සාකNඡා කරEන,  ඊට ෙපර එය 

පා/Kෙ�E6වට ඉX7ප� කරEන එපා" �යලා. ජනතා _@\V 

ෙපර@ණ හැ�යට අ	� _ශ්වාස කරනවා, ෙමය සමස්ත  උසස්  

අධ<ාපන \ෙෂ�Èයටම හා&කර පනත\ බව. _ශ්ව _ද<ාල 

ආචා/යවj, Federation of Faculty of Medicine Teachers' 

Association එක සහ OPA එක� ඒ බව �යනවා. එම &සා 

කjණාකර [බාධා ��ම\] තවම එම පන� ෙක��පත  list කර  

නැහැ.  List  කරEන කKE -එම පන� ෙක��පත ෙගන එEන 

කKE- ෙ� ගැන සාකNඡා කරEන �යන ඉD�ම මා කරනවා. 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, Federation of Faculty of 

Medicine Teachers' Association  එෙ\ සහ OPA එෙ\ ඉD�� 

මම ෙ� අවස්ථාෙS සභාගත* කරනවා.   

1329 1330 

————————— 
*  gස්තකාලෙH තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා/Kෙ�E6ව 

ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 

ඒ ගැන මම ගj උසස් අධ<ාපන අමාත<6මාෙ= අවධානය 

ෙයP@ කරවEන�, ගj මEÁ6ම&.  
 

ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 
>ධාන වැඩකට56 ආර�භෙ$A  පන� ෙක��ප� 

	vගැEQම  	vබඳ දැY�Aම. 
 

ග�    JමS kරවංශ මහතා      (மா)*மி� விமB Eரவ;ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මට _නාfය\ ෙදEන.  

� ලංකාවට ආනයනය කරන �7	�වල >ZVය 
ස�බEධෙයE පැන නැ� ඇV ගැට� ස�බEධෙයE _ම/ශනය 
කර සකස් කරන ලද අ6j වා/තාව අද අපෙ= ෙ�ස මත තබා 
Vෙබනවා. එය ඉX7ප� කර VෙබEෙE පා7ෙභ��ක කට56 
	vබඳ අ�කා7ය^. එම වා/තාෙS පා/Kෙ�E6ව ගැන පවා 
සඳහE ෙවනවා. ෙමම වා/තාෙS අංක 6 (17) �යන 
&�\ෂණෙ$ ෙමෙහම සඳහE ෙවනවා. " � ලංකා 
පා/Kෙ�E6ව 6ළ ගj මEÁවjE  225 ෙදනා ෙවYෙවE Xයර 
�7 හා කD�7 භා_ත කරන බව�, �7	�  ලබා ෙනPෙදන බව�  
ගj කථානායක6මා  >කාශ කළ බව සඳහE _ය. ෙස£ඛ< 
අමාත<ාංශෙ$ &ලධා7E >කාශ කරY ලබන ප7X, Xයර �7 
	vබඳව ��g &යාමනය\ ෙමරට 6ළ �g ෙනPවන බැ_E අදාළ 
&යාමන  හා ප�\ෂා ��� �7	� සහ Xයර �7 යන �යDලටම 
අවශ< බව� &�\ෂණය කර@."  යYෙවE. 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ෙ� වා/තාෙS ඉතා 
බරපතළ කj� සඳහE ෙවනවා. කාලය ගතවන &සා මම ඒවා 
දැE �යEෙE නැහැ. ගj සභානායක6ම&,  ෙමම වා/තාෙවE 
�යEෙE, ෙ� රටට ආනයනය කරන �7	�වල ශ�රයට 
අcතකර aව< අ&වා/යෙයEම Vෙබන බව^. ෙ� කාරණය ඉතා 
බරපතළ^. ෙ� �7	� පා_N� කරන &සා ෙ� රෙÕ දjෙව� 
ෙර�íE  බවට ප� ෙවනවා. එම &සා මම  ඉතා ඕනෑකZE 
ඉDලනවා, ෙමම වා/තාව 	vබඳව සාකNඡා කරEන අපට දවසක 
_වාදය\ ලබා ෙදEන �යලා. ප\ෂ නායක Îස්Qෙ�A කථා 
කරලා එම අවස්ථාව අපට සලසා ෙදEන.    

 
ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ගැන අ	 _වාදය\ ලබා ෙදEන ¦දාන�, ගj &ෙය�ජ< 

කථානායක6ම&. 

 

පන> ෙක?@ප> /0ගැAkම 
சம��பி)க�ப*ட ச*ட%ல�க� 

BILLS PRESENTED 

 
 

එක� කළ අගය මත බ: (සංෙශ�ධන) පන> 
ෙක?@පත ேச� ெபAமதி வாி (தி&�த�) ச�ட�ல� 

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 

 

"2002  අංක 14 දරන එක6 කළ අගය මත බg පනත සංෙශ�ධනය ��ම 

සඳහා � පන� ෙක��පත�. 

(අමාත< ම�ඩලෙ$ අYමVය දEවා Vෙ�.)" 

/0ගAවන ලNෙN |දS අමාතX�මා ෙව�වට ග� ගයAත 
ක�ණාDලක මහතා J\�. 

2019 සැsතැ@බ)  03වන අඟහ�වාදා ෙද වන වර PයJය 
p�යq ද, එය |�ණය කළ p�යq ද, අදාළ ආං"ක අ#$ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයE| කළ p�යq ද �ෙය�ග කරන ල6.  

 நிதி அைம�ச
 சா
பி மா��மி� கய�த  க�ணாதில�க அவ
களா சம
�பி�க�ப�ட�.  2019  ெச�ெர!ப
 03, ெச%வா&�கிழைம இர�டா! )ைற மதி�பிட�பட ேவ�,ெமன.! அ�சிட�பட ேவ�,ெமன.! உாிய �ைறசா
 ேம0பா
ைவ� �1.�� ஆ03�ப,4த�பட ேவ�,ெமன.! க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 
Minister of Finance; to be read a Second time upon Tuesday, 03rd 
September, 2019 and to be printed; and to be referred  to the relevant 
Sectoral Oversight Committee.  

       

 

ජාDය ෙගEඩනැGෙ@ බ: (සංෙශ�ධන) පන> 
ෙක?@පත நா�ைட, க�3ெய:��த� வாி (தி&�த�) ச�ட�ல� 

NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 

"2009  අංක 9 දරන ජාVය ෙගPඩනැíෙ� බg පනත සංෙශ�ධනය ��ම 

සඳහා � පන� ෙක��පත�. 

(අමාත< ම�ඩලෙ$ අYමVය දEවා Vෙ�.)" 
 

 

/0ගAවන ලNෙN |දS අමාතX�මා ෙව�වට ග� ගයAත 
ක�ණාDලක මහතා J\�. 
2019 සැsතැ@බ) 03වන අඟහ�වාදා ෙද වන වර PයJය 

p�යq ද, එය |�ණය කළ p�යq ද, අදාළ ආං"ක අ#$ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයE| කළ p�යq ද �ෙය�ග කරන ල6.  

 நிதி அைம#ச$ சா$பி	 மா%&மி' கய(த  க)ணாதிலக அவ$களா	 சம$�பிக�ப�ட�.  2019  ெச�ெர,ப$ 03, ெச0வா1கிழைம இர%டா, 4ைற மதி�பிட�பட ேவ%�ெமன6, அ#சிட�பட ேவ%�ெமன6, உாிய �ைறசா$ ேம�பா$ைவ '86' ஆ�:�ப��த�பட ேவ%� ெமன6, க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 
Minister of Finance; to be read a Second time upon Tuesday, 03rd 
September, 2019 and to be printed; and to be referred to the relevant 
Sectoral Oversight Committee.  

 

පා)Uෙ@A�ෙ� Wස්k@ 
பாரா+ம,ற அம�- 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 8 of the 
Parliament, the hours of sittings of Parliament on this day shall be 
1.00 p.m. to 7.30 p.m. At 5.00 p.m., Standing Order 8(5) of the 
Parliament shall operate. At 7.30 p.m., Mr. Speaker shall adjourn 
the Parliament without question put." 

 

+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி�க�ப��  ஏ�:ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

1331 1332 
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ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අද Xන න<ාය පÈෙ$ ඇV 

අංක 53 දරන ෙය�ජනාව වන, රජෙ$ ඉඩ� (_ෙශ�ෂ _�_ධාන) 

පන� ෙක��පත ඉDලා අස්කර ගැeමට මා අවසර පතනවා. 

අෙ¨ බලාෙපPෙරP�6ව ¤ෙ� ෙ� රෙÕ ��න ඔ¨� නැV 

ල\ෂ 25ක 	7සකට ඔ¨� ලබාAම^; ඔ¤Eට එම ඉඩ�වල 

�Eන\කර අ^Vය ලබාAම^. ඒ ස�බEධ  පන� ෙක��පත අප 

පා/Kෙ�E6වට ඉX7ප� කරEන^ හැgෙS. _ප\ෂෙ$ 

මEÁවjE උසා_ �cDලා එම පනත ෙගන ඒම නැවැ�6වා. 

දැE ය� ෛනVක >ශ්න ම6 ෙවලා Vෙබනවා. අෙ¨ ෙNතනාව 

¤ෙ� ෙ� රෙÕ ඉEන ල\ෂ 25කට �Eන\කර ඉඩ� අ^Vය 

ලබා ෙදEන^. එතෙකPට ඒ අයට ණය\ ගEන ��වE, ඒ ඉඩම 

X5� කරEන ��වE, _�ණEන ��වE, ෙදකට ෙබදEන 

��වE. න@�, ෙම6මEලා උසා_යට �cDලා ඒක නැවැ�6වා.  

අ	 සාමාන< Z&¦Eට අ^Vය\ ෙදEන හදනෙකPට ෙම6මEලා 

ඒකට _jtධ ¤ණා.  

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙමම පන� ෙක��පත ඉDලා අස් කර ගැeමට සභාව 

එකඟද? 
 

ග� මA�ව�  (மா)*மி� உ8:பின%க') 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

අවසර ෙදන ල:ව  පන> ෙක?@පත ඉSලා අස්කර ගAනා ල6. ச�ட<ல,, அ=மதி>ட? வாப@ ெபற�ப�ட�. 
Bill, by leave, withdrawn. 

 
ග� (ආචා)ය) බA:ල �ණව)ධන මහතා (மா)*மி� (கலாநிதி) ப0!ல �ணவ%தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගj සභානායක6මා �යන ෙහ�6ව &සා ෙනPෙව^ 

_ප\ෂෙයE අ�කරණයට �ෙ$. ��ර ජයෙකPf මEÁ6මා�, 

උදය ග�මE	ල මEÁ6මා� ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට �cDලා 

�Sව ◌ා, "ෙ� රට කෑK කඩලා ස�}/ණෙයE _ජාVකරණය 

කරලා ෙ� මහ ෙපPෙළPෙS අ^Vය _ජාVකරණය කරEන^ ය� 

අර@ණ VෙබEෙE" �යලා. එයට _jtධව තම^ අ	 ෙ� 

pයාමා/ගය ග�ෙ�. ඒ &සා එය ඉDලා අස්කර ගැeමට අ	 

ස�}/ණෙයEම එකඟ,- 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙහPඳ^, ෙබPෙහPම ස්6V^ ගj මEÁ6මා.  
 

ග� \\ර ජයෙකE� මහතා (மா)*மி� சிசிர ஜயெகா�) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ෙමම පන� ෙක��පත 

	vබඳව ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට �ය මEÁවරය� _�යට මා ෙ� 

කjණ �යEන ඕනෑ. ෙ��ෂ්ඨා�කරණය සඳහE කෙළ�, රජය 

_�E අYගමනය කළ 56 pයාදාමය &� ප7X අYගමනය 

ෙකPට නැV &සා ෙමය eV_ෙර�9 පන� ෙක��පත\  බව^. ඒ 

හැර සභානායක6මා �යන කj� ෙනPෙව^ �SෙS. ඒ &සා 

එ6මා ඉX7ප� කරන කj� ෙ� ගj සභාව ෙනPමඟ යවනවා. 

ඊට� වඩා ෙ� රෙÕ ජනතාව ස6 කෘ.ක/මය සඳහා ෙවE � 

ඉඩ� __ධ _ෙt{ය ආයතනවලට _�Ñම සඳහා දරන උ�සාහය 

පරාජය ��ම සඳහා  තම^ අ	 ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට �ෙ$. [බාධා 

��ම\] 

 
ග�    JමS kරවංශ මහතා      (மா)*மி� விமB Eரவ;ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ෙ� රෙÕ �Eන\කර ඉඩ� 

අ^Vය නැV ජනතාවට �Eන\කර ඔ¨�ව\ ෙදන එකට අ	 

_jtධ නැහැ. හැබැ^, එක ෙකPEෙt�ය\ Vෙබනවා. 

ත@EනාEෙස�ලා ඒ ෙකPEෙt�ය ඉ� කරEෙE නැහැ. 

_ෙtwකයEට ෙ� රෙÕ ඉඩ� �Eන\කරව ZලA ගEන ��වE 

_�යට eVය ෙවනස් කරලා^ ත@EනාEෙස�ලා ඒ ඔ¨�ව 

ජනතාව අතට ෙදEන යEෙE. ඒ ඔ¨�ව ඊට පස්ෙස� 

_ෙtwකයEෙ= අතට^ යEෙE. අ	 �යනවා, ��වE න� 

_ෙtwකයාට ෙ� රෙÕ ඉඩ� �Eන\කරව ගEන බැ7 ෙවන 

_�යට eVය හදලා ඔය ඔ¨�ව ෙදEන �යලා. ඒකට අ	 �යයට 

�යය\ ප\ෂපා%^. ��වE න� ඒක කරEන.  

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Japanese Delegation led by Mr. 
Yasushi Akashi, the Representative of the Government of 
Japan for Peace-building, Rehabilitation and 
Reconstruction in Sri Lanka, now present at the 

Speaker’s Gallery. 
 
 

MNLමය ෙNපළ පනත: �ෙය�ග 
.லைம& ெசா�'& ச*ட!: ஒ0��விதிக� 
INTELLECTUAL PROPERTY ACT: REGULATIONS  

 
ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Non-Cabinet Minister of Science, 

Technology and Research, I move,  

"That the Regulations made by the Minister of Science, Technology 
& Research under Section 204 of the Intellectual Property Act, No. 
36 of 2003 read with Sections 6, 9, 17, 18 and 25 of the aforesaid 
Act relating to implementation of the mechanism for royalty 
payments to rights holders of songs or musical works and 
empowering the Collective Societies and published in the Gazette 
Extraordinary No. 2128/6 of 17th June, 2019, which were presented 
on 24.07.2019, be approved. 

(Cabinet approval signified.)"  

 

 

+ශ්නය සභා�|ඛ කරන ල6. வினா எ��திய,ப�ெப�ற�. 
Question proposed. 
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ග� t�ව ෙසKන\ංහ මහතා (JදXා , තා$ෂණ හා 
ප)ෙHෂණ කැoන� ෙනEවන අමාතX�මා) (மா)*மி� @ஜீவ ேசனசி;க - விDஞான, ெதாழிBU�ப ம78� ஆரா�#சி அைம#சரைவ அ0த�த7ற அைம#ச%)   
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Non Cabinet Minister of 
Science, Technology and Research) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, 2003 අංක 36 දරන 

�t�මය ෙtපළ පනෙ� _�_ධානවලට අY]ලව �t�මය 

ෙtපළ කා/යාලය _�E 2005 ව/ෂෙ$A ආර�භ කරන ලgව,  

>කාශනෙ$ cZක� eV - copyright - ස�බEධෙයE තම^ 

ෙමම  &ෙය�ග ඉX7ප� ෙවEෙE. _ෙශ�ෂෙයEම  අෙ¨ රෙÕ 

ඉEන සංíතෙSAE, í පද රචකයE, සංíත >කාශකයE, 

ගායකයE, වාදකයE, >ාසාං�ක wDIE �යන �යDලEටම 

ඉතා වැදග� වන  &ෙය�ග තම^ ෙ� අවස්ථාෙSA ඉX7ප� කෙළ�. 

ඔබ6මා දEනවා ඇV >කාශන cZක� - copyright - �යන 

කාරණය ස�බEධව අෙ¨ රෙÕ eV පනවලා Vෙබන බව. eV 

පනවලා V�ණාට  ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ඊට 

සමගා2ව >කාශන cZක�c සාácක කළමනාකරණ සංකDපය 

ෙලPව �රා පැV7ලා Vෙබනවා.  ක/තෘභාග - royalty - අය කර 

ගැeෙ�A eV පැන�වාට >ාෙය��ක වශෙයE ඒක අය කර 

ගEන බැ7 ත��වය\ _ෙශ�ෂෙයE ම ආ�යාෙS රටවල -අෙ¨ 

රෙÕ- උදා ෙවලා Vෙබනවා. X5� රටවල ෙ� කා/යභාරය 

ෙහPඳට ඉ� ෙවනවා. හැබැ^, ලංකාෙS ෙ� ස�බEධව Vෙබන 

දැYව�කම අ(^. Òපවාce ආයතන  30\ වාෙ= >මාණය\ 

Vෙබනවා. ෙ� �යDෙD උනEgව ෙනPමැVකම�, eVය 

ස�බEධෙයE දැYම ෙනPමැVකම� ඒ වාෙ=ම ෙමම 

කලාකjවE ත& ත& වශෙයE ෙමම අ^Vවා�ක� 

ස�බEධෙයE සටE ��මට හැ�යාව\, áල<මය ශ\Vය\ 

ෙනPමැVකම &සා� ෙ� ස�බEධෙයE _ශාල >ශ්න අෙ¨ රෙÕ 

පැන නැdලා Vෙබනවා.  

�t�මය ෙtපළ ආයතනය සහ අෙ¨ අමාත<ාංශය එම >ශ්නය 

	vබඳව _ශාල වශෙයE සාකNඡා කළා. මැතකA තම^ එම 

ආයතනය අෙ¨ අමාත<ාංශයට ලැ�ෙ�. _ෙශ�ෂෙයEම ඒකට 

ජනා�පV6මාෙ= සහෙය�ගය�  ලැ�ණා. එ6මා කZ�ව\ ප� 

කරලා එම කට56 ඉ\මE කරEන �යන ඉD�ම අෙපE කළා. 

ඒ ෙවලාෙS අ	 ඒ කට56 ඉ\මE කරEන කට56 කළා. මට 

ෙ� අමාත<ාංශය ලැ�ලා තවම� මාස ~පය^. අ	 ෙ� ස�බEධ 

වැඩ කට56 කරෙගන �යා. එc අධ<\ෂ ජනරාD6Zයට මම 

ස්6VවEත ෙවනවා. එ6Zය pයා�මක ෙවලා අ	 ෙ� ස�බEධ 

වැඩ කරෙගන යtA තම^ එc >ාෙය��ක ත��වය පහ¦ ��ෙ� 

RමෙSදය\ ඇV කර ගEන හැ�යාව ලැ�ෙ�. අ	 >ාෙය��ක 

වශෙයE ඒ >ශ්න _සඳාගEන RමෙSදය\ හැgව�, ඒ 6ළ� 

අපට ය� >ශ්න සහ ගැට�වලට @�ණ ෙදEන ඉඩ Vෙබන බව 

_ෙශ�ෂෙයEම ෙමcA අ	 ගj මEÁවjEෙ= අවධානයට ෙයP@ 

කරනවා.  

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මම ෙ� කාරණා ඔබ6මාට 

ඉතාම  සරලව _ස්තර කෙළP�, කලාකjවEෙ= අ^Vවා�ක� 

Îක ගැeම සඳහා _ෙශ�ෂෙයEම íත &/මාණ ෙ\Eaය - OSCA 

-  සහ � ලංකා ක6වjEෙ=, සංíත &/මාණකjවEෙ= හා 

>කාශකයEෙ= සං_ධානය - ACPO - වශෙයE සං_ධාන ෙදක\ 

ෙ� ෙවනෙකPට ඇVෙවලා Vෙබනවා. ගj &ෙය�ජ< 

කථානායක6ම&, 2ට කKE එවැ& එක ආයතනය\ _තර^ 

V�ෙ�. අදාළ අ^Vවා�ක� ලබා ගැeම සඳහා එම ආයතනෙ$ 

Kයා පXං� ෙවEන ඕනෑ, එc සාමා�කය� බවට ප� ෙවEන 

ඕනෑ. එතෙකPට එම ආයතනය ඉX7ප� ෙවලා Òපවාce ඇ6� 

íත _කාශනය වන ආයතනවKE ක/තෘභාගය අයකර ගැeෙ� 

pයාවKය සඳහා කලාකjවාට උදS කරනවා. එතෙකPට, 

ක¤jE ෙහ� ෙකෙන\ ෙවන� ෙකෙන�ෙ= íතය\ 

ගැ5ෙවP�, මා සඳහE කළ ප7X එc  අ^VකjවE වන í පද 

රචකයEට,  >කාශකයEට, ගායකයEට, වාදකයEට, >ාසාං�ක 

wDIEට -ඒ �ය�ෙදනාට- ක/තෘභාගය ෙලස ය� @දල\ 

අයකර ගැeම සඳහා එම ආයතනය උදS කරනවා. කKE 

V�ෙ� එවැ& එක ආයතනය^. ඊට පස්ෙස� ෙදවැ& 

ආයතනය�� හැgණා. එෙස� හැgණ� එතැන� ෙපPf >ශ්නය\ 

ඇV ¤ණා, ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&. අ	 බලාෙපPෙරP�6 

¤ෙ� í පද රචකයEට එ\ සංගමය��, සංíත >කාශකයEට 

තව� සංගමය��, ගායකයEට තව සංගමය��, වාදකයEට 

තව සංගමය��,  >ාසාං�ක wDIEට තව� සංගමය�� ආA 

වශෙයE  සංග� ~පය\ ඇV කරEන^. හැබැ^, ෙමම සංග� 

ෙදක 6ළ ඒ �ය�ෙදනා Z�ව ඇ6ළ� ෙවලා ඉEනවා. දැනට 

Vෙබන ත��වය අYව අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා, ඉX7ෙ$A 

ෙමම eVය ස�බEධෙයE රෙÕ ජනතාව, ඒ වාෙ=ම අෙ¨ සංíත 

wDIE තව� දැYව� ෙව^ �යලා. එෙස� උනEgව ඇV 

ෙවනෙකPට, දැYම වැf ෙවනෙකPට තව සංග� ~පය\ ඇV කර 

ගEන ��වE  ෙව^. එතෙකPට එ\ සංගමයකට ෙහ� ෙදකකට 

ෙහ� ඒකා�කා7 බලය\ cZ ෙවEෙE නැහැ. එම සංග� 6vE 

තම අ^Vවා�ක� Îක ගැeමට ඔ¤Eට හැ�යාව ලැෙබ^. 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, _ෙශ�ෂෙයEම අද ෙල�කය 

_වෘත Qම� එ\කම, ඒ වාෙ=ම ජාත<Eතරය ෙනPෙය�� මාXK 

ඔස්ෙස� ලංකාවට එනවා� එ\කම අෙ¨ කලාකjවEෙ= 

Î�යාව කරගEන අමාj අවස්ථා උදා ෙවනවා. ෙල�කය 

ෙග��කරණය ෙවනෙකPට _ෙt{ය කලාකjවEට� අෙ¨ 

ෙවෙළඳ ෙපPළට ඇ6� Qෙ� හැ�යාව ලැෙබනවා. ඒ �යDල සහ 

අෙන�� _ෙන�දාංශ� එ\කම කලාකjවEට oව� Qෙ�, ඒ 

වාෙ=ම ආදාය� ලබා ගැeෙ� RමෙSද අ( ෙවනවා. එම &සා 

ෙ� කට5�ත ෙහPඳ ආර�භය\. මා සඳහE කළ ආකාරයට í පද 

රචකයEට, සංíත >කාශකයEට, ගායකයEට, වාදකයEට, 

>ාසාං�ක wDIEට, එම &/මාණවලට දායක වන අෙන�� 

�ය� කලාකjවEට ඔ¤Eෙ= &/මාණවලට eVමය 

ව�නාකම\ ෙදනවා වාෙ=ම, ඒ eVමය ව�නාකම 6vE 

ෙවෙළඳ ෙපPළ ව�නාකම�� ලබා ගEන� අවස්ථාව\ ලබා 

ෙදEන තම^ අ	 ෙ� අවස්ථාෙS උ�සාහ කරEෙE. ෙකPෙහ� 

ෙහ� _කාශය වන �ංgවකට එම කලාකjවE ෙමPන _�යකට 

හ7 ගෑ_ලා ඉEනවා න�, එෙහම නැ�න� ඒ �ංgව ෙවන ක¤j 

ෙහ� ෙකෙන\ ගායනා කරනවා න�, මා සඳහE කළ ආකාරයට 

එc ක/තෘභාගය වශෙයE ය� @දල\ ලබා ගැeමට අදාළ 

wDIEට, කලාකjවEට අ^Vවා�කම ලැෙබනවා. ඒ වාෙ=ම 

අ	 ෙ� කට56 ප7ගණකගත කළාට පස්ෙස�, ෙකP^ අවස්ථාවක 

íතය\ ගායනා කළ�, හැම ෙවලාෙSම ඒ ෙදස බලාෙගන ඉEන 

අවශ< නැහැ. _ෙශ�ෂෙයEම íතය\ >චාරය ¤ණාම, ෙමෙහම 

>චාරය\ �gෙවලා Vෙබනවා, ෙමEන ෙ� කලාකjවාට ඒක 

ස�බEධ^ �යලා ප7ගණකය 6vE ද�ත Îස් ��ෙ� 

RමෙSදය�� අ	 අනාගතෙ$A ඇV කරEන බලාෙපPෙරP�6 

ෙවනවා. 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, ෙ� ලබා ෙදන දැYම, ෙ� 

ඇV කරන  eVය -&ෙය�ග- ජාත<Eතරයට� අරෙගන යEන 

අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. එතෙකPට, ලංකාව ෙ� අංශෙයE 

ඉහළ මÕටමක ඉEනවාය �යන  ප�¤ඩය ජාත<Eතරයට 

ෙදEන ��වE ෙවනවා. එතෙකPට, ජාත<Eතරය කලාව 

පැ�ෙතE අ	� එ\ක ඇV වන ස�බEධතා 2ට වඩා වැf 

ෙවනවා. ජාත<Eතරෙ$ පවා අෙ¨ �ංgව\ ගායනා කරනෙකPට, 

කලාකjවEට ඒ ස�බEධෙයE ය� �� අ^Vය\ ලබා 

ගැeෙ� ආර�භය\ ෙමcA ඇV ෙවනවා. 
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අපට ෙ� ස�බEධෙයE ජාත<Eතර eV 	vබඳව� කථා 

කරEන, සාකNඡා කරEන �tධ ෙවනවා. අධ<\ෂ ජනරාD6Zය 

සහ ෙDක�6මා සමඟ අ	 කථා කළා. අ	 ඉX7ෙ$A කලාකjවE 

�ය�ෙදනාම කැඳවලා, ඔ¤E දැYව�  කරලා, ඔ¤Eෙ= &/මාණ 

ය� �� ආකාරය�E >ද/ශනය ෙවtA, නැ�න� ඒවා >චාරය 

කරtA ඔ¤Eට ආදායම\ ලබා ගැeෙ� RමෙSදය හ±Eවා 

ෙදEන අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. 

ෙමcA ඉතාම ඉ\ම&E එන�, තව ¦මානය\-ෙදක\ යtA  

��වE තර� කලාකjවE ස�බEධ කරෙගන ඔ¤Eට ෙ� ගැන 

	යවෙරE 	යවර �යා Aමට අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. 

සාමා�ක�වය ලබා ගත 56 ආකාරය 	vබඳව�, ෙ� වාෙ=  

සංග� තව� ඇV කර ගත හැ� බව�, ඔ¤Eට ආෙS�ක 

සංගමය\ ඇV කර ගැeමට හැ� බව�, ගායකයE න�  ඒ අයට 

ෙවනම සංගමය\ ඇV කර ගැeෙ� හැ�යාව\ Vෙබන බව� 

පැහැXK කර ෙදනවා. ඒ සඳහා පහ¦ක� ලබා Aමට අධ<\ෂ 

ජනරාD6Zය ඇ6� කා/ය ම�ඩලය ¡දාන� �යන එක�,  ඒ 

සඳහා අධ<\ෂ ජනරාD6Zය ඇ6� �t�මය ෙtපළ කා/යාලය 

ඉතා කා/ය\ෂමව pයා�මක ෙවන බව� මම �යEන ඕනෑ, 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&.  

මම ඒ ස්ථානයට �cE අහ� සථ්ාන ප�\ෂාව�� කළා. අ	 

එම ආයතනයට පැZෙණන eVඥවjEට, අෙන�� �tගලයEට 

කථා කරලා ඇ�වා, ෙමම ආයතනෙ$ ෙස�වය ස�බEධව 

ඔබ6මEලා ෙකPපමණ සෑêමකට ප� ෙවනවාද? �යලා. මම 

එක එ\ෙකනා ළඟට �cE ඇ�වා. එcA ෙබPෙහ�ෙදනා �SෙS 

දහෙයE දහය\ �යලා. සමහර අය දහෙයE නවය\ �යලා 

සඳහE කළා. එcA මම ඇ�වා,  අ( එක ෙමPක\ද, ඔබ6මEලා 

එකක අ(ව\  සඳහE කරEෙE ඇ^, දහෙයE දහයම 

ෙනPෙවEෙE ඇ^  �යලා. ඒ උද_ය එතැනට ආවාම, අදාළ files 

සහ ෙතPර6j ෙසPයා ගැeමට ය� >මාදය\ ඇV ෙවනවා �යන 

එක   තම^   එcA �SෙS.  

ඒ 	vබඳව අධ<\ෂ ජනරාD6Zය සමඟ අ	 සාකNඡා 

කරනෙකPට ඒ ෙතPර6j තවම ප7ගණකගත ෙවලා නැV බව 

දැන ගැeමට ලැ�ණා. ඒවා files වශෙයE තම^ VෙබEෙE. ඒ 

files ෙසQමට ඉEෙE� ෙස�වකයE ¦� >මාණය\. අ	 

Management Services Department එෙකE අවශ< ෙස�වක 

>මාණය ඉDලා ��යා. න@� තවම ඒ recruitment කර ගEන� 

අපට අවස්ථාව ලැ�ලා නැහැ.  

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, අෙ¨ අමාත<ාංශෙ$ 

ෙගPඩ\ ආයතනවලට ය� තහං� පැන_ලා Vෙබනවා. අෙ¨ 

අමාත<ාංශය ෙබPෙහPම අර	7මැස්ෙමE තම^ වැඩ කරEෙE. 

අ	 අනවශ< _යද� ෙමP�� කරEෙE නැහැ, මහජන @දD 

ඉතාම පෙරස්සZE පා_N� කරනවා.  

ලංකාෙS අමාත<ාංශ ෙහ� රාජ< ආයතන ග�තාම අ	 තම^ 

අ(ෙයEම @දD _යද� කරZE ෙ� කට56 කරEෙE. j	යD 

ZKයන 30කට අ( >මාණය\ _යද� කරZE තම^ අ	 "wDප 

ෙස�නා" වැඩසටහන pයා�මක කෙළ�. ඒ අවස්ථාෙSA දjවE 

ල\ෂ හතකට ආසEන 	7සකට _ද<ා හා තා\ෂණ දැYම ලබා 

ගැeමට අවස්ථාව උදා ¤ණා. අ	 සැ¨තැ�බ/ මාසෙ$ 

ෙපPෙළPEනjව Xස්Æ\කෙ$  ෙමම වැඩසටහන ආර�භ 

කරනවා.  මහYවර >ෙtශය� ෙ� සඳහා  දැE අ	 ප�\ෂා 

කරZE ��නවා. ෙ� සඳහා අ\කර හතක, අටක �� >මාණය\ 

අපට  අවශ<^. අ	 ජනා�පVවරණයට ෙපර හැ� තර� Xස්Æ\ක 

>මාණයකට ෙ� වැඩසටහන ෙගන යEන බලාෙපPෙරP�6 

ෙවනවා. ෙමම වැඩසටහන මාසයකට එක\ ෙහ� ෙදක\ ඒ 

Xස්Æ\කවලට ෙගන යෑමට අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා.  ඒ  

කට56 කරන �t�මය ෙtපළ කා/යාලෙ$ &ලධා7Eට සහ 

අෙන�� �ය�ෙදනාට ස්6VවEත ෙවනවා.   

කjණ ◌ු දහෙයE නවය\ ෙහPඳ^ �යන ෙකPට මම එදා ඉතා 

සEෙත�ෂයට ප� ¤ණා. ෙමPකද, මම බලාෙපPෙරP�6 ¤ෙ� 

දහෙයE හත\, අට\ වාෙ= >මාණය\ ෙහPඳට Vෙය^ �යලා^.  

අ	 eVඥවjEට සහ අෙන\ �ය�ෙදනාට කථා කරtA, ඔ¤E 

ඒ කj� සෑෙහන >මාණය\ ගැන සෑêමකට ප� ෙවනවා �යන 

අදහස තම^ අපට ඉX7ප� ¤ෙ�. ෙ� කට56 ප7ගණකගත 

කරලා, ඉX7 අනාගතෙ$A අර ඉ6j දහෙයE එක� ස�}/ණ 

කර ගEන අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා.  

eV _ද<ාලෙයE එvයට එන �¦E හය හ�ෙදෙන\ ��� 

කරලා �t�මය ෙtපළ ස�බEධව Vෙබන >ශ්නවලට _ස±� 

ලබා ගැeමට අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. ඒ වාෙ=ම, ෙමම 

කා/ය කා/ය\ෂම කර ගැeමට�, අ�� &/මාණකjවEට 

අවශ< දැYම, අවශ< පහ¦ක� ලබා Aමට�, ෙ¨ටEÕ බලපÈ 

ලබා Aෙ�A, අෙන�� බලපÈ ලබා Aෙ�A අවශ< පහ¦ක� ලබා 

Aමට�, අවශ< උපෙදස් ලබා Aමට�  අ	 බලාෙපP ෙරP�6 

ෙවනවා. ෙමc VෙබEෙE ඉතාම අමාj, සං~/ණ RමෙSදය\, 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&. ෙ� K	 ෙDඛන ස�}/ණ 

කරන කා/යභාරය master's degree එක\ කරනවා වාෙ=, 

එෙහම නැ�න� ෙලP� _භාගය\ කරනවා වාෙ= ක/තව<ය\. 

ඒ &සා තම^ අපට _ශාල කාලය\ ගත ෙවEෙE. ඒ සඳහා මාස 

හය\, අ¤jtද\, අ¤jg එකහමාර\ වාෙ= කාලය\ 

ගතෙවEන ��වE. �ංග¨}jව තම^ model එක _�යට අ	  

ගEෙE. �ංග¨}jෙS කාල ²මාවට ළdE අ	 ඉEනවා. ඉVE, 

�ංග¨}jෙS කාල ²මාවට ළdE අපට ෙ¨ටEÕ බලපÈය\ 

register කරEන ��වE න�, ලංකාව රට\ වශෙයE ෙ� 

අංශෙයE ඉX7යට ඇ_� Vෙබනවා �යලා අපට සෑêමකට ප� 

ෙවEන ��වE. අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා -   

 
ග� (ෛවදX) නUAද ජයDස්ස මහතා (மா)*மி� (ைவ3திய கலாநிதி) நளி0த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඇමV6ම&, දැE ෙ� කා/යෙ$A ය� අතරමැX ආයතනය\ 

_�E තම^ පද රචකයාට, සංíත wD	යාට සහ ගායකයාට @දD 

එක6 කරලා ෙගQ� �tධ කරEෙE. 

 
ග� t�ව ෙසKන\ංහ මහතා  (மா)*மி� @ஜீவ ேசனசி;க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

සංගමය�E. 
 

ග� (ෛවදX) නUAද ජයDස්ස මහතා (மா)*மி� (ைவ3திய கலாநிதி) நளி0த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

හ7, සංගමය\ _�E. හැබැ^, áKක ගැට�ව VෙබEෙE 

__ධ >සංග ගැන ෙනPෙව^. ෙප£tගKක සහ රජෙ$ Òපවාce 

සහ �වE _gK නාKකා ෙ� ෙගQ� කරEෙE නැහැ. එතෙකPට 

ඔබ6මEලා ඉX7ප� කරලා Vෙබන සංෙශ�ධනෙයE ෙ� 

නාKකාවKE ඒ අය ��ම කරගැeමට  Aලා Vෙබන >Vපාදනය 

ෙමPක\ද? ඔ¤E ෙනPෙග¤ෙවP�, ඒකට ගEන ��වE pයා 

මා/ගය ෙමPක\ද? 
 

ග� t�ව ෙසKන\ංහ මහතා  (மா)*மி� @ஜீவ ேசனசி;க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ කාරණය ඇ¦වාට ෙබPෙහPම ස්6V^, ගj මEÁ6ම&. 

ඒක තම^ අ	 කරලා VෙබEෙE. _ෙශ�ෂෙයEම ෙ� 

නාKකාවලට� අ	 ඒ දැYව� ��ම කරනවා. ඒ Îස්Qමට 
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පා/Kෙ�E6ව 

කලාකjවE සමඟ �ය� නාKකා අ	 කැඳවනවා. සමහර නාKකා 

ඇ�තටම ඒ ෙගQෙ� RමෙSදය ගැන දEෙE නැV &සා ඒ @දD 

තැEප� කරලා Vෙබනවා. ඔබ6මා ම6 කර� ඒ කාරණය ඉතාම 

වැදග�. ෙමcA ඇV වන ෙර�ලා�වලට අYව ඒ සංග�වලට 

��වE, eVමය වශෙයE pයා�මක ෙවලා ඒ @දD අය කර 

ගැeෙ� pයා	vෙවත තම සාමා�කයා ෙවYෙවE කරEන. 

සාමා�කයාට ඒ දැYම නැහැ. සාමා�කයාට ඒකට අවශ< @දD 

නැහැ. සාමා�කයාට ඒ Vෙබන තා\ෂ�ක දැYම ලැෙබEෙE 

නැහැ. අ	 දැE computerize කරEෙන� ඒක^. ෙමPකද, ඒවා 

_කාශනය ෙවනෙකPට සමහර ෙවලාවට සාමා�කයා ඒක 

ද�EෙE නැV  ෙවEන ��වE. ක¤j හ7 �යEන ඕනෑ, 

ඔබ6මාෙ= �ංgව\ �යා �යලා. න@� එෙහම monitor කරEන 

බැහැ. ෙ� කට56 ප7ගණකගත ��ම 6vE අ	 බලාෙපPෙරP�6 

ෙවනවා, ෙමEන ෙ� නාKකාෙවE ඔබ6මාෙ= �ංgව\ �යා 

�යලා ඒ සාමා�කයා දැYව� කරEන. ය��� ආකාරයක 

දැYව� ��ම\ ඒ 6vE ෙවනවා. ෙ�ක අ	 >�ණ කරEන 

ඕනෑ. ඔබ6මා �ය� >ශ්නයට ෙ�ෙකE �යයට 80ක, 90ක 

_ස±ම\ අපට ලැෙබනවා. ප7ගණකගත ��ම කරනෙත\ ඒ 

දැYව� ��ම තම^ අපට තවම හ7යාකාරව කර ගEන බැ7. ඒ 

සාමා�කයා ෙ� RමෙSදය ගැන දැන ග�තාට පස්ෙස� අපට ෙ� 

Vෙබන ෙර�ලා� අYව pයා�මක කරEන ��වE. අපට >ශ්නය 

VෙබEෙE, ඒ සාමා�කයා දැන ගEෙE නැ�න�, ඒ දැන 

ගැeෙ� RමෙSදය අ	 ෙකPෙහPමද හදEෙE �යන එක^. ෙ� 

සංග�6vE ඒ සාමා�කයා ඉD�ම\ කර� ගමE, සංගමයට 

��වE ඒ ගැන monitor කරEන. ඒ RමෙSදය\ අ	 සකස් 

කරනවා.  

 
ග� (ෛවදX) නUAද ජයDස්ස මහතා (மா)*மி� (ைவ3திய கலாநிதி) நளி0த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඔබ6මEලා ෙය�ජනා කරEෙE íතයකට ය��� Zල\ ද? 

එෙහම නැ�න�, වසර අවසානෙ$A ඒ ආයතන _�E ලබා 

ගEනා ලාභය මත %Eg කරන @දල\ ද? 

 
ග� t�ව ෙසKන\ංහ මහතා  (மா)*மி� @ஜீவ ேசனசி;க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මම ඒ ගැන අධ<\ෂ ජනරාD6ZයෙගE අහEන ඕනෑ, 

íතයට ය��� @දල\ ෙගවනවා ද, නැ�න� ලාභය මත @දල\ 

%Eg කරනවා ද �යලා. මම cතන හැ�යට íතයකට ය� @දල\ 

ෙගවනවා ෙවEන ඕනෑ.  ඒ ගැන අපැහැXKතාව\ V�ෙණP�, මම 

අධ<\ෂ ජනරාD6Zය එ\ක සාකNඡා කරලා ඔබ6මාට 

උ�තරය\ ෙදEන�. මම දEනා eVය අYව න� 

සාමාන<ෙයEම íතයකට තම^ ඒ @දල ලැෙබEෙE. 

 
ග� (ෛවදX) නUAද ජයDස්ස මහතා (மா)*மி� (ைவ3திய கலாநிதி) நளி0த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඒ ෙය�ජනා ෙදකම Vෙබනවා. ෙකP^ එකද pයා�මක 

කරEෙE �යන එක^ මම අහEෙE. 

 
ග� t�ව ෙසKන\ංහ මහතා  (மா)*மி� @ஜீவ ேசனசி;க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ ෙය�ජනා ෙදෙකE ෙහPඳම එක අ	 pයා�මක කරනවා. 

�මන ෙය�ජනාවද pයා�මක කරEෙE �යලා මම ඔබ6මා 

දැYව� කරEන�. ඒ සාමා�කයEට ෙ� ස�බEධ දැYම 

ෙනPමැV ෙවEන ��වE. තව ¦මාන ෙදක\, 6න\ යtA ඒ 

දැYව� ��ම කරEන� අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. ඒ 

වාෙ=ම, �ය� �වE _gK නාKකාවලට�, Òපවාce 

ආයතනවලට� අ	 ය��� RමෙSදය\ ඇV කරනවා. අෙ¨ 

ආයතනෙයE monitor කරලා අ&වා/ෙයEම ඒ @දල ඉතාම  

පහ¦ෙවE, -ඒ @දD ක¤jව� ඉDලEන ඕනෑ නැහැ- ලබාෙදන 

RමෙSදය�� ඇ6ළ� කරEන අ	 බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. 

ඔබ6මාට ඒ ස�බEධ ෙමPනවා හ7 >ශ්න Vෙබනවා න� අ	 

ඔබ6මා� ෙ�කට ස�බEධ කර ගEන�. ඒ ස�බEධ  

උනEgව\ Vෙබන තව� මEÁවj ඉEනවා න�, අ	 ඒ 

මEÁවj� ස�බEධ කර ගEන බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. 

කාලය� එ\ක තම^ අපට ෙ� කට56 කා/ය\ෂම කර ගEන 

��වE. �ංග¨}jව, ඇෙම7කාව, එංගලEතය වාෙ= X5� 

රටවDවල Vෙබන eV, ෙර�ලා� සහ අණ පන� අපට හ7යටම 

>ාෙය��කව pයා�මක ��ෙ� හැ�යාව ලැෙබEෙE ෙ� 

කට56 අ	 ආර�භ කර කරෙගන යනෙකPට^. ඔබ6මා �Sවා 

වාෙ= අපට තව� >ශ්නය\ Vෙබනවා. ෙමතැන සංග� ෙදක^ 

VෙබEෙE. කKE V�ෙ� සංග� එක^. ඒ සංග� ෙදක ඇV 

කරනෙකPට� >ශ්නය\ V�ණා. ඔබ6මා දEනවා, ලංකාෙS 

ìඩාෙSA වාෙ=ම ඕනෑම තැනක වා�ජ ෙtශපාලනය ඇV ෙවන 

බව. ඇ6ෙළ� @දD ෙබදා ගැeෙ� සහ @දD කඩා ගැeෙ� අ@6ම 

සංස්කෘVය\ ලංකාෙS Vෙබනවා. මම දEෙE නැහැ, අෙන\ 

රටවල� ෙමNචරම Vෙබනවාද �යලා. මම �යEෙE ප\ෂ 

ෙtශපාලනය\ ගැන ෙනPෙව^. ඒ ආයතන ඇ6ෙළ� ය� ය� 

කDK ඇV ෙවනවා, @දD සහ වර>සාද ෙබදා ගැeම ෙවYෙවE. 

අෙ¨ රෙÕ ìඩා සංග�වලට ඇV ෙවලා Vෙබන ත��වය 

ඔබ6මා දEනවා. ෙ� ත��වය &සා තම^ අපට ì ඩාව X5� 

කරEන බැ7. මා�යා ඇV ෙවනවා. එවැ& මා�යා ෙමම 

අංශෙ$� ඇV ෙවEන ��වE අවස්ථා Vෙබනවා. í පද 

රචකයEට එක සංගමය\, අෙන\ අංශවලට ෙවන ෙවනම 

සංග� V�ණා න� වඩා� ෙD�^. එතෙකPට ෙ� ෙර�ලා� 

ඉX7ප� කරEන�,  pයා�මක කරEන� අපට Vෙබන 

හැ�යාව 2ට වැfය >ාෙය��ක ෙවනවා. සංíත >කාශකයEට, 

ගායකයEට, වාදකයEට, >ාසාංගක wDIEට, íතයකට cZවන 

@දල, ක/තෘභාගය ලබා Aම ඉතාම ¦g¦ Rමය^. ඒක තම^ මම 

ඔබ6මාට සඳහE කෙළ�. ඒ වාෙ=ම, 

සමහර ආයතන @D @දKE >Vශතය\ ලබා Aමට ඉD�� 

කර^. එය එ\ ආකාරය�E pයා�මක ��මට ෙය�ජනා කළ 

හැ�^.  

අපට ��වE න� ඒ ෙදකම introduce කරලා Rමය සඳහE 

කරEන, ඔ¤Eට ඒ @දල ලබා ගEන� ��වE. ගj නKEද 

ජයVස්ස මEÁ6ම&, _ෙශ�ෂෙයEම අෙ¨ Consultative 

Committee එකට ඔබ6මාට ස�බEධ වEන ��වE න�, ෙ� 

ස�බEධ දැනට Vෙබන �ය�  ෙතPර6j අ	 ඔබ6මාට ලබා 

ෙදEන�. ඔබ6මාට ෙ� ස�බEධෙයE තව� කථා කරEන 

අවශ< න�, අෙ¨ Consultative Committee එකට ස�බEධ 

ෙවලා  කථා කරEන� ��වE. ෙ� ස�බEධව අදහස ්ඉX7ප� 

��ම 	vබඳව ගj මEÁ6මාට ස්6VවEත වනවා. ගj 

&ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මෙ= පැහැXK ��ම එපමණ^. ෙ� 

සඳහා මEÁවjEෙ= සහෙය�ගය�, කලාකjවEෙ= 

සහෙය�ගය� මා බලාෙපPෙරP�6 වනවා. 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මා ෙ� කjණ� �යEන 

ඕනෑ. මා "wDප ෙස�නා" වැඩසටහන කරtA කලාව� ඒකට එක6 

කරEන _ෙශ�ෂෙයEම ෙහ�6ව\ V�ණා. එන�, කලාකjවEට 

ආදාය� මා/ග ඇc7ලා Vෙබන ත��වයකA තම^ මම ඒක 

කරEන c6ෙS.  ෙපPෙළPEනjවට �යාම, මාතරට �යාම, 

මහYවරට �යාම ඒ >ෙtශවල කලාකjවEට� ෙ� අවස්ථාව 

ලබා ෙදEන ෙ� 6vE අපට හැ�යාව ලැෙබනවා. ෙ� 6vE අ	 

බලාෙපPෙරP�6 වEෙE කලාකjවEෙ= හැ�යාව  X5� කර 
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ගැeමට අවස්ථාව ලබා Aම�, _ෙශ�ෂෙයEම _ෙන�දාංශ වැf 

��ම�. ඒ වාෙ=ම Òපවාc&ය, Internet ආA ෙ� �යDල 

VෙයtA අපට නාට<ය\ බැ�මට යෑෙ� අවස්ථාව අ(වනවා. මම 

ඊෙ$-ෙපෙ/දා �cDලා ඇ�වා, නාට< බලන ~ ෙදෙන� 

ලංකාෙS ඉEනවාද �යලා. වා¦ෙtව නානාය\කාර 

මැV6මEලා, බEgල �ණව/ධන �7Eලා ඒ කාලෙ$ නාට< 

බලEන ඇV. න@�, ඒ _�යට නාට< බලන සංස්කෘVය\ 

ව/තමානෙ$ නැV තර�. මා� අ¤jg ගණනාව�E නාට<ය\ 

බලා නැහැ. නාට< කලාව, ඒ වාෙ=ම සංíත කලාව ආA ෙ� 

�යDලටම අත Aලා,  ෙ� X5� වන ෙල�කෙ$, ෙග��යකරණය 

වන ෙල�කෙ$ සංíතඥයEෙ= තැන නැV ෙනPෙවන _�යට   

ආර\ෂා කර ගැeමට _ශාල ප7�මය\ ෙයPදEන ඉX7 

අනාගතෙ$A අ	 බලාෙපPෙරP�6 වනවා. ඒ සඳහා ආ�(ෙS සහ 

_ප\ෂෙ$ �ය� මEÁවjEෙ= සහෙය�ගය� ෙ� අවස්ථාෙSA 

මා බලාෙපPෙරP�6 වනවා. ෙබPෙහPම ස්6V^. 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙබPෙහPම ස්6V^. ගj (ආචා/ය) බEgල �ණව/ධන 

මැV6මා. ඔබ6මාට _නාf 16ක කාලය\ Vෙබනවා. 

 

 
[අ.භා.2.44] 

 
ග� (ආචා)ය) බA:ල �ණව)ධන මහතා (மா)*மி� (கலாநிதி) ப0!ல �ணவ%தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, මට තව ෙක� ෙවලාව\ 

ලැ�ණා න� ෙහPඳ^. ම\&සාදය�, එවකට ෙවෙළඳ, අෙල_ 

සංව/ධන, ස@පකාර හා පා7ෙභ��ක ෙස�වා අමාත<වරයා _�යට 

�� මා හට �t�මය ෙtපළ පනත 	vබඳ _ෂය ද භාර � ෙහ^E 

ක/තෘEට අවශ< ක/තෘ භාග ලබා Aම ස�බEධෙයE áKක 

සාකNඡා වට රාwය\ මෙ= >ධාන�වෙයE ඒ කාල ප7Nෙ�දය 

6ළA පැවැ��වා. _ෙශ�ෂෙයEම í පද රචකෙය �  ෙලස�, 

ස�මාන Xනා ග� �Èපට &ෂ්පාදකෙය� ෙලස�, 1Eථ 

ක/තෘවරය� ෙලස� ෙමc ඇ6ළාEතය 	vබඳව >ාෙය��ක 

යථා/ථවාA අවෙබ�ධය\ මට Vෙබනවා. �t�මය ෙtපළ පනත 

�යEෙE ෙවෙළඳ ල��, ෙස�වා ල��, >කාශන අ^Vය, K	 

cZකම, ක/තෘ භාග, �රස්කාර ආXය 	vබඳ eVමය _�_ධාන 

ඇ6ළ� පනත^. ෙල�කෙ$ සංව/�ත X5� රටවලට සාෙ¨\ෂව 

සැස©ෙ�A අෙ¨ රෙÕ �t�මය ෙtපළ ස�බEධෙයE ඉතා _ශාල 

අසාධාරණය\ ඒ &/මාණකjවEට �tධ ෙවZE පවVනවා. 

ෙ�වා නව &පැ5� ෙනPෙව^.  

නව &පැ5� - innovations - ග�ෙතP� ඒ සඳහා ෙවනම 

eVය\ Vෙබනවා; ෙවනම ෙකPZසම\ Vෙබනවා. � ලංකා නව 

&පැ5�කjවEෙ= ෙකPZසම 	cට�ෙ$ අ�� &/මාණ කරන 

අයට, අ�VE ෙසPයා ගැe� කරන අයට සහාය ෙදEන^. ෙමcA 

&/මාණ \ෙෂ�Èය �යලා 	vගැෙනන íතය\ &/මාණය ��ම, 

�Èපටය\ &/මාණය ��ම, ෙපPත\ @aණය කරලා &�� 

��ම යනාXෙ$A ඒවාෙ$ ක/තෘට, එෙහම නැ�න� ඒ �t�මය 

ෙtපළ අ^Vකjට ය� �� >Vලාභය\ ෙගවEෙE ෙකෙස�ද 

�යන එක 	vබඳව >ශ්නය\ Vෙබනවා. අ	 දEනවා, අ	 

cෙතE cතාෙගන c�යාට ෙපPත\ Kයා @aණය කරලා 	ට 

කරන එක පහ¦ කා/යය\ ෙනPෙව^ �යලා. අෙ¨ රෙÕ 

ෙtශපාලන \ෙෂ�Èය 6ළ මහාචා/ය o.එD. I7ස් මැV6මා eV 

\ෙෂ�Èය ස�බEධෙයE ෙපP� ප� _ශාල >මාණය\ Kයා පළ 

කර Vෙබනවා. මම 1Eථ 50\ පමණ Kයා Vෙබනවා. සර� 

අ@�ගම මැV6මා� 1Eථ _ශාල >මාණය\ Kයා Vෙබනවා. 

න@� එවැ& රචකයE _�E තමEෙ= >කාශනය 

එvද\වEෙE නැV අවස්ථා� Vෙබනවා. ලංකාෙS ෙබPෙහ� 

>කාශකයEට ක/තෘ >කාශනය\ ෙලස එය එvද\වEන බැහැ. 

ෙමPකද, ෙමPකද, @aණ කට56 සඳහා, typesetting කරEන, 

proof  බැ�ම ආA කා/යයE සඳහා _ශාල >ා=ධනය\ 

ෙයPදවEන ඕනෑ &සා. 

ඒ &සා ඔ� ඒ >කාශනය ��ම >කාශකය�ට භාර ෙදනවා. 

ලංකාෙS >�tධ >කාශන සමාග� රාwය\ Vෙබනවා. එ�.�. 

�ණෙස�න සහ සමාගම, ෙD\හ¤ස් >කාශකෙය�, සරස_ 

>කාශකෙය�, ෙගPඩෙ= >කාශ කෙය� වාෙ= >කාශන 

ආයතනවලට තම^ ඒ >කාශනය භාර ෙදEෙE. ඒ >කාශනය 

කළාම, ක/තෘට Vෙබන අ^Vය ෙවYෙවE ක/තෘ භාගය, 

copyright ක/තෘවරයාට ලැෙබනවා. ෙබPෙහ� _tව6E, ශාස්Áය 

උග6E තමEෙ= @දD ෙයPදවලා ඒ ෙපPතපත @aණය කරEෙE 

නැහැ. >කාශන සමාගමකට gEනාම සාමාන<ෙයE බ�තරය 

ක/තෘ භාගය ෙලස ෙගවEෙE ෙපPතක ල�� කරන ZෙලE 

�යයට 10^. ෙපPත\ j	යD 350^ �යලා ල�� කෙළP� ඒ 

ෙපPත &/මාණය කර� ක/තෘට ලැෙබEෙE j	යD 35^. @aණ 

_යද�, ෙබදා හැ�ෙ� _යද�, ෙවන� _යද�, >චාරණ _යද� 

යනාXයට ෙවE කළාට පස්ෙස� ක/තෘ භාගය ෙලස ක/තෘට හ�බ 

ෙවEෙE ඒ වාෙ= �ඩා @දල\. සමහර ආයතනවKE �යයට 

15\ ලැෙබනවා. සමහර _ට ආත/ ². \ලා\ වාෙ= අEත/ 

ජාVක වශෙයE ~/V නාමය\ Xන� ක/තෘවරෙය�ට ක/තෘ 

භාගය ෙලස �යයට 25\ වාෙ= ෙලP� @දල\ ලැෙබEන 

��වE. ඒ ක/තෘ භාගෙ$ Vෙබන >ශ්නය ෙමය^. ක/තෘ Zය 

යෑෙමE ප¦ ඒ ෙtපළ අ^V ෙවEෙE �t�මය ෙtපළ පනත 

යටෙ� ඒ ක/තෘෙ= දjවEට ෙහ� උjමකjවEට. අෙ¨ රෙÕ 

මහා >ාඥයා ෙලස සැලෙකන මා/�E _Rම�ංහ �7Eෙ=  

ග�ෙපරvය, _රාගය  වැ& කෘVවල අ^Vය මා/�E _Rම�ංහ 

භාරකාර ම�ඩලයට^ ලැෙබEෙE. ඒ ෙපP� නැවත නැවත 

@aණය ෙවනවා. ඒ ක/තෘ භාගය ක/තෘට ලැෙබන අතර, සමහර 

අය කරEෙE ක/තෘට Vෙබන අ^Vය ෙහPරක� කරලා @aණය 

කරන එක^.  

මහාචා/ය සරNචEaයE ග�ෙතP�, සරNචEaයEෙ= 

'මළ�ය ඇ�ෙත�', 'මළ¤Eෙ= අ¤jg දා'  හා ෙවන� කෘV උසස් 

ෙපළ හා _ශ්ව_ද<ාලවල _ෂය &/ෙtශවලට &/ෙtwත 1Eථ 

ෙලස >කාශයට ප� කරනවා. ඒ ෙපPෙතc ක/තෘ6මා -

සරNචEaයE- Zය ෙගPස් Vෙබනවා. ඔ�ෙ= >කාශනය\ ෙවන 

ෙකෙන� @aණය කරලා ෙවෙළඳ ෙපPළට යවනවා. ෙබPෙහ� 

අවස්ථාවලA මහාචා/ය සරNචEaයEෙ= කෘV සඳහා න�, 

එ6මාෙ= ආදරÑය �7ඳ ලKතා සරNචEa මැV&ය 

ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට �cDලා න( �යලා එ6මාෙ= >කාශනය 

ෙහPරට @aණය කරලා Vෙබනවා �යලා ඒ අදාළ පා/ශ්වවKE 

වEX ඉDලා ග�තා. මහාචා/ය ¦ච7ත ග�ල� �7E ��යා. ඔ� 

ෙබPෙහ� 1Eථ >කාශන >මාණය\ කළා. Zය �යාට පස්ෙස� 

ඔ�ෙ= දjවE හා ෙවන� ඥා%E ඒ 	vබඳව උනEgව\ 

ද\වEෙE නැ�න� අෙන\ අය _�E ඒ අ^Vය ෙසPරා 

කෑෙවP� එය වළ\වා ගැeම සඳහා අවශ< eVමය _�_ධාන 2ට 

වඩා පහ¦ කරEන ඕනෑ �යන එක තම^ මෙ= 	vගැeම.  

�t�මය ෙtපළ 	vබඳව අධ<යනය කර� eVඥයE 

ඉEෙE� ස්වDප ෙදෙන\. ඒ අ^Vය සඳහා _ශාල @දල\ 

ෙගවලා අ�කරණයකට �ය� ෙබPෙහ� කාලය\ ගත කරEන 

ෙවනවා. සමහර _ට න( %Egවලැෙබන ෙකPට -වEX ලැෙබන 

ෙකPට- ක/තෘ ෙවYෙවE න( �ය� ක/තෘෙ= �7ඳ� Zය 

�cDලා ෙවEන ��වE. ඒ &සා ෙ� ත��වය ෙවනස් ��ම 

සඳහා ෙ� සභාෙS අවධානය ෙයP@ _ය 56^ �යලා මා _ශ්වාස 

කරනවා.  
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පා/Kෙ�E6ව 

නාට<ය� ඒ වාෙ=ම^. අෙ¨ මහාචා/ය සරNචEaයEෙ= 

"�ංහබා�"ෙගE තම^ ෙt{ය නාට< කලාව ආර�භ ෙවEෙE. 

එවැ& &/මාණ කර� &/මාණකjවEෙ= �t�මය ෙtපෙළ� 

cZකjවE Zය යෑෙමE ප¦ව ෙවන� පා/ශ්ව තම^ එම නාට< 

ෙපEවEෙE. ස^මE නවග�ෙ�ගමෙ= "¦බ සහ යස" වාෙ= 

ඉතාම _ශාල වශෙයE >චKත ෙවNච ෙSXකා නාට<  ග�ෙතP� 

ඒවා දැE ෙවන� පා/ශ්ව  _�E තම^ කරෙගන යEෙE. ඒවාෙ$ 

__ධ eVමය අ¤D Vෙබනවා.  

මම "�7මැgර" �යලා ස�මානeය �Èපටය\ &ෂ්පාදනය 

කළා. ඒ �Èප�ෙ$ එක íතය^ VෙබEෙE. ඒ, "මරණ 6න\ 

ඇV Z&සා බලා �ò" �යලා. ඒ íතය රචනා කෙළ�, éෂE 

�ල��ංහල. ඒ íතය ගායනා කෙළ�, අමර�7 I7ස්. ඒ íතයට 

සංíතය සැප�ෙS, ෙ\මදාස මාස්ට/; ෙ\මදාස ��E. ඒ íතෙ$ 

අ^Vය 6E 	7සකට ෙබෙදනවා. ඒ ¤ණාට ඒ íතය අ^V මට. 

ෙමPකද, මම තම^ �Èපටෙ$ &ෂ්පාදක.                                                                                                                                    

&ෂ්පාදක තම^ @දD ෙගවලා íතය Kයවාෙගන, සංíත 

අධ<\ෂවරෙය�ට Aලා එම íතයට තYව\ ෙයPදාෙගන, 

&/මාණය එv දැ\Qම කරEෙE. ෙtපළ eVය අYව �Èපටෙ$ 

අ^Vය මට ¤ණ�, �t�මය ෙtපළ eVය අYව &/මාණෙ$ 

අ^Vය අර පා/ශ්ව 6නටම  cZ ෙවනවා. íත රචක éෂE 

�ල��ංහලට, íතය ගායනා කළ අමර�7 I7ස්ට හා íතයට 

සංíතය සැප� ෙ\මදාස ��E �යන Vෙදනාට තම^ ඒ 

&/මාණෙ$ අ^Vය ලැෙබEෙE. "මරණ 6න\ ඇV Z&සා බලා 

�ò" �යන ෙ� íතය ඉතාම ආEෙද�ලනා�මක íතය\ ¤ණා 

වාෙ=ම, එම ව/ෂෙ$A ෙ� íතයට ස�මාන 6න\ හ�බ ¤ණා. 

ෙහPඳම í පද රචකයා, éෂE �ල��ංහල, ෙහPඳම ගායකයා, 

අමර�7 I7ස,් ෙහPඳම සංíත අධ<\ෂවරයා ෙ\මදාස ��E 

�යලා ඒ �Èපටෙ$ íතයට පමණ\ ස�මාන 6න\ ලැ�ණා. 

ස�මාන 6න\ ලැ�ණ� ඒ íතය �වE _gKෙ$ >චාරය ��ම ඒ 

කාලෙ$ තහන� කළා. ඒ අවස්ථාෙS A මම ඇ�වා,  තහන� කෙළ� 

ෙමPකද  �යලා. íතෙ$ එක තැනක Vෙබනවා, "&jව� දෑ�E 

බලEන " �යලා. �වE _gKෙයE �Sවා,  &jව� �යන 

වචනය Vෙබන &සා ෙ� íතය >චාරය කරEන බැහැ  �යලා. 

මම ඇ�වා,  ඇස්වලට ඇ±� අEදවලා Vෙබනවාද?  �යලා. 

ඇහැට �� ඇ±ම\ අEදවා නැහැ. ඇහැ ඇරලා V�ණාම 

&jව�.  &jව� දෑ�E බලEන �යලා Vෙබනවා �Sවා. තව 

නරක ඒවා Vෙබනවා �Sවා. මම ඇ�වා, ඒ ෙමPනවාද �යලා. 

íතෙ$ එක තැනක Vෙබනවා, "&යඟලා මD පාට ෙtg�..." සහ 

"පෙය�ධර 6( ඉ� �âtA" �යලා. "පෙය�ධර 6( ඉ� �âtA" 

�යලා Vෙබන &සා >චාරය කරEන බැහැ �Sවා. මම �Sවා, 

"ඉ� �âනවාද නැtද �යලා ඔබ6මා දEෙE නැහැ ෙE. දEනවා 

ඇ�ෙ� Vෙබන ෙකෙන\ ෙE. ෙ�ක >චාරය කරEන ෙදEන" 

�යලා.  

ඊට අමතරව,  ගායන wDIE අතර� __ධ >ශ්න Vෙබනවා. 

ෙ� íතය ස�මාන 6න\ Xනාග� íතය\. අමර�7 I7ස් මහතා 

ෙ� íතය ගායනා කරEෙE නැහැ. ෙහ�6ව, íත රචකයා� එ\ක 

Vෙබන >ශ්නය\ &සා. ෙමෙහම ත��වය\ 6ළX ක/තෘ භාගය 

ෙගවනෙකPට ඒ අය අතර� __ධ ගැ��, අ/�ද Vෙබනවා. ඒක 

අපට -ෙtශපාලනඥයEට- ෙ�ෙරන ෙtවD ෙනPෙව^. ඊට වඩා 

එහාට �ය ෙtවD.  

�Èපටයක, නාට<යක, íතයක, ෙපPතක ක/තෘභාග ෙගQම 

අ&වා/ය ��ම සඳහා  �t�මය ෙtපළ පනත යටෙ� ඉX7ප� 

කර  Vෙබන ෙ� &ෙය�ගයට අ	 ඇ�ෙතEම එකඟ වනවා. 

ෙමPකද, ෙමය A/ඝ කාලය\ Vස්ෙස� V�� ඉD�ම\. මම 

අමාත<වරයා  වශෙයE  කට56 කර� කාලෙ$ A එක සංගමය\ 

_තර^ V�ෙ�. එම සංගමෙ$ ජයEත ධ/මදාස මහතා 

සභාපV�වය දැjවා. එc ෙර�හණ Qර�ංහ ��E ��යා. අ	 

අදාළ පා/ශව්  ෙගEවලා  සාකNඡා කළා. සාකNඡා කළ >ධාන 

>ශ්නය තම^  íතය\ ~ වර\ �මන නාvකාවල >චාරය 

වනවාද �යන එක. අෙ¨ රෙÕ �ව< සහ දෘශ< මාධ<වKE  íත 

>චාරණය වනවා.  ඒ, >චාරණය ¤ණාම තම^ ක/තෘභාගය 

ෙගවEන  ඕනෑ. ඒ >චාරණය වන අවස්ථාෙS A  එය කාෙ= 

íතය\ද,  පද රචකයා ක¤ද, සංíතඥයා ක¤ද �යලා සටහE 

වන ප7ගණක ආÝත ද�ත ගබඩාව\ VෙබEනට ඕනෑ.  සමහර 

íතවලට cZකjවE ~ප ෙදෙන\ ඉEනවා. ෙමPකද, íතය 

Kය� ෙකනා ෙනPෙව^ සමහර _ට අ^Vවා�ක� �යEෙE. 

ෙ�වා &ර¤D කරEන ඉතා _�ම� ප7ගණක ආÝත ද�ත 

ගබඩාව\ VෙබEනට ඕනෑ. ඒ පළ@ කාරණය. 

ෙදක, එෙස� >චාරය වනෙකPට ෙගQ� කරEන ඕනෑ. 

කවදාව� �වE _gKයට සවE ෙනPෙදන අය� ඉEනවා. සමහර 

නාvකාවලට _තර\ සවE ෙදන අය ඉEනවා. ෙ� 

íතවලටෙගQ� කරEන �යප ◌ු ගමE �ඟ\ අය කරEෙE, 

ෙගQ� කරEන �tධ වන &සා ඉතාම ව�නා íත >චාරය 

ෙනPකර හරා�මක නැV ෙමPක\ ෙහ� íතය\ >චාරය ��ම^. 

ස/ව කා�න ව�නාකම\ Vෙබන íත Vෙබනවා. මහාචා/ය 

සර�චEaයEෙ= "�ංහබා�" නාට<ෙ$ එන íත බලEන.   

"�6 ෙසෙE 	6 හද 6ළම Zස  නැත �6E හද 6ළ 

රඳEෙE, ඇට 6ළට වැද ඇට Zg� මත සදාකාKක g\ 

ෙදවEෙE" �යලා මාY.ක�ව 	vබඳව Kය � íත Vෙබනවා. 

ඒ වාෙ=ම එම නාට<ෙ$ම íතයක Vෙබනවා, "ඇ^ ¦g 

gව�ය Yඹව� ෙනP��ෙ$" �යලා. ඒ වාෙ=  මානව දයාව ගැන 

Kය¤� íත Vෙබනවා. එවැ& íත වාෙ=ම, 6Õ� ෙදක\ව� 

ව�EෙE නැV íත� Vෙබනවා. "මට ඇස්  ෙදක 	යාෙගන &දා 

ගEන බැහැ - මෙ= cත උඩ ඇ_Xනවා දf �f ගාලා Z&ස්¦" 

�යලා, එෙහම ෙමPනවා හ7 Kයන íත රචකෙය� ඉEනවා. 

අෙන\ අතට, ෙ� &/මාණකjවEෙ=, කලාකjවEෙ= 

o_තෙ$ පශ්චා� භාගය 6ළ,  එෙස� ගායන හැ�යාව නැV කාලය 

6ළA ��ම ආදායම\ නැVව අසරණ ෙවන අතර, ය� අයට 

ප\ෂපා% ෙtශපාලනය\ ෙනP��ම &සා දÐව� _ඳ� අවස්ථා� 

Vෙබනවා. උදාහරණය\ වශෙයE �SෙවP�, "ආදරෙ$ උDපත 

� අ�මා" යන, අ�මා ෙකෙන\ ගැන ඉතාම _wෂ්ට ගණෙ$ 

&/මාණා�මක íතය\ K� ෙ>�ම~/V ද අD_ස් වැ& 

&/මාණකjවE &ව�E එvයට අරෙගන ඇ_Dලා  "ඩ=" ගාලා 

ෙවf Vයලා, එක උ�ඩය�E මරා දමා අවසE කළ 5ගය�� 

අෙ¨ රෙÕ Vෙබනවා.  

ෙ� කලාකjවE අසරණභාවයට ප�ෙවන Rම �cපය\ 

Vෙබනවා. එක, ඔ¤Eෙ= &/මාණයට අවශ< ෙගQම\ 

ෙනPලැ�ම; >Vලාභය\ ෙනPලැ�ම. ෙදක, ඔ¤E සමහර 

ෙtශපාලන හා ෙවන� න<ාය පÈවලට අYගතව කට56  

ෙනP��ම. එෙහම නැ�න� ඔ¤Eට මැj� කEනට� 

�gෙවනවා. ඒ &සා, අෙ¨ රෙÕ  කලාකjවE අපට ෙtශපාලන 

වශෙයE ප\ෂ ¤ණ�, ප\ෂ ෙනP¤ණ�, ඔ¤E දරන මතය 

�ම\ ¤ණ�, අ	 දරEෙE නැV මතය\ ඔ¤E දැjව�,   

ඔ¤Eෙ= &/මාණ එvද\වEනට�, ඒ සඳහා ඔ¤Eට ප¦ 

කා�නව ඉතාම සාධාරණ, 5\V සහගත ෙගQම\ කරEන�, ඒ 

මාධ< ආයතනවල එකඟතාව\ ඇV කර ගEන ඕනෑ. මට 

මතක^,- 

1343 1344 

[ගj (ආචා/ය) බEgල �ණව/ධන  මහතා] 
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ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා    (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ6මාට තව _නාfයක කාලය\ Vෙබනවා. 
 
ග� (ආචා)ය) බA:ල �ණව)ධන මහතා    (மா)*மி� (கலாநிதி) ப0!ல �ணவ%தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෙහPඳ^.  

මට මතක^,  එදා අෙන\ රාජ< ආයතන මට එකඟ කරගEන 

බැ7 අවස්ථාෙS A "�රස" ආයතනය ක/තෘභාගය ෙගවEන� 

�යලා එකඟ ¤ණ බව. න@� ඒ අවස්ථාෙS V�� >ශ්නය තම^, 

මම අර කKE �ය� >ශ්නය. හැම ආයතනය\ම සාධාරණ ෙලස  

íතයකට ස�බEධ පා/ශ්ව 6නටම ෙගවEන &ශ්�ත, 

RමාY]ල වැඩ 	vෙවළ\ හදEන ඕනෑ. ෙමය >ාෙය��ක 

යථා/ථය\ බවට ප7ව/තනය ෙවEන න�, රජය\ වශෙයE 

áල< ආධාර සපයා >ාෙය��ක වැඩ 	vෙවළ\ හදEන උනEg 

ෙවEන ඕනෑ. අෙ¨ රෙÕ අEත අසරණ කලාකjවE ඉEනවා. 

මා දEනා ආකාරයට, සංíත \ෙෂ�Èෙ$ මහාචා/ය6මEලාට 

සමහර ෙවලාවට _�ාම වැ�ප\ නැහැ. o_තෙ$ අග භාගෙ$A 

තමEට අවශ< ෙ�� ෙහ�� �ක ගැeම සඳහා අවශ< @දල\ව� 

නැහැ. ෙලPව\ ව�නා &/මාණ කර� Z&¦Eට, සදාකාKක 

&/මාණ කර� Z&¦Eට, o_තෙ$ අග භාගෙ$ A ෙබෙහ� �ක\ 

ගEනව� @දල\ නැV ෙවන ත��වය\ 6ළ, ෙමවැ& 

ක/තෘභාගය\ ෙගQම ඉතාම වැදග� වාෙ=ම, ඉතා වග ~ෙමE 

56ව අප ඉෂ්ට කළ 56 කා/යභාරය\ ෙවනවා.  ෙ� කට56 

>ාෙය��කව ��ම සඳහා ¦oව ෙස�න�ංහ මැV6මාට මෙ= 

අ�දැ~� �ක\ සපයEන ��වE.    �ය�  කලා සං_ධානවල 

එකඟ�වය ලබාෙගන, ෙපPg වැඩ 	vෙවළ\ යටෙ�  මාධ< 

ආයතනවල� සt දායක�වය\ ලබා ගැeම 6vE ෙමය සා/ථක 

ව<ාපෘVය\ ෙලස pයා�මක කරEන හැ� ෙSවා �යා පතZE 

මෙ= වචන �cපය අවසE කරනවා. 
 

 
ග� �ෙය�ජX කථානායක�මා    (மா)*மி� பிரதி# சபாநாயக% அவ%க') 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙබPෙහPම ස්6V^. 2ළඟට, ගj හ/ෂ ද �Dවා මැV6මා. 

ඔබ6මාට _නාf නවයක කාලය\ Vෙබනවා. 

ඊට ෙපර, ක¤jE ෙහ� ගj මEÁවරය� áලාසනය සඳහා 

ගj Ýයා& _ෙË_Rම මEÁ6Zයෙ= නම ෙය�ජනා කරEන. 

 
 

ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගj &ෙය�ජ< කථානායක6ම&, "ගj Ýයා& _ෙË_Rම 

මEÁ6Zය දැE áලාසනය ගත 56ය"^ මා ෙය�ජනා කරනවා. 
 
+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி�க�ப��  ஏ�:ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 
 

අන��ව ග� �ෙය�ජX  කථානායක�මා _ලාසනෙයA ඉව> 
�ෙයA, ග� �යා� JෙZJ�ම මහ>1ය |ලාසනා`ඪ Jය. அத? பிற', மா%&மி' பிரதி# சபாநாயக$ அவ$க� அகிரா சன�தினி?: அகலேவ, மா%&மி' (தி)மதி) Dயாணி விேஜவிகிரம அவ$க�  தைலைம வகி�தா$க�. 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

[අ.භා.3.00] 

 
ග� (ආචා)ය) හ)ෂ ද \Sවා මහතා (ආ)�ක 
+Dසංස්කරණ සහ ෙපE: සැප�@ කැoන� ෙනEවන 
අමාතX�මා) (மா)*மி� (கலாநிதி) ஹ%ஷ த சிBவா - ெபா6ளாதார ம8சீரைம:* ம78� ெபா!வழ;கB அைம#சரைவ அ0த�த7ற அைம#ச%) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 
áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, ගj  බEgල �ණව/ධන 

��Eෙ= ඉතාම  හරව� ෙtශනෙයE ප¦ව වචන �cපය\ කථා 

කරEනට ලැ�ම 	vබඳව සEෙත�ෂ වනවා. ෙබPෙහ� íත 

&/මාණකjවE, íත රචකයE, ක/තෘවjE 	vබඳව එ6මා 

කථා කළා. ¦oව ෙස�න�ංහ ඇමV6මා, íත ෙහ� සංíතමය 

&/මාණවල cZකjවEට ක/තෘභාග ෙගQෙ� යාEÈණය 

pයා�මක කර ගැeම සඳහා අද Xන ඉX7ප� කර ඇV 

&ෙය�ගයට අෙ¨ ස�}/ණ සහෙය�ගය පළ කරනවා. 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&,  �t�මය ෙtපළ ගැන කථා 

කරන ෙ� අවස්ථාෙS A  ඊට වඩා ෙපPÍඩ\ එහාට �cDලා ෙ� 

ස�බEධෙයE වචන �cපය\ කථා කරEනට මට අවස්ථාව 

ලබා ෙදEන. ෙමPකද, íත රචනය වාෙ=ම මෘgකාංග &/මාණය 

��ම� වැදග� වනවා. íතය\ &/මාණය කරනවා වාෙ= තම^, 

මෘgකාංගය\ - software එක\ - &/මාණය ��ම.  

අෙ¨ රෙÕ අනාගතය රඳා පවVEෙE, අ	 සරල භා�ඩ 

&ෂ්පාදනය කරන රටක ඉඳලා සං~/ණ භා�ඩ &ෂ්පාදනය 

කරන රටකට ප7ව/තනය ¤ෙණP� පමණ^. සමහර �tගලයE 

අහනවා, අෙ¨ රෙÕ සංව/ධන ෙSගය �යයට 6ෙE, �යයට 

6නහමාෙ/, �යයට හතෙ/ cරෙවලා VෙබEෙE ඇ^, එය 

�යයට 8ක, �යයට 9ක ෙSගයකට ෙගන යEන බැ7ද �යලා. 

සමහj අහනවා, ෙEපාලය, _යÕනාමය බං=ලාෙtශය, 

ඇෆ්ඝ&ස්තානය වැ& රටවD අෙ¨ රටට වඩා {�ෙයE ව/ධනය 

ෙවEෙE ඇ^ �යලා. එයට Vෙබන 	v6ර එNචර සං~/ණ 

නැහැ. අ	 එදා cට� තැන තම^ ඔ¤E අද ඉEෙE. අ( 

ෙSතනයකට �tගලයE Î�යාවලට බඳවාෙගන, අ( 

	7වැය�E සරල භා�ඩ &ෂ්පාදනය කරEන ඔ¤Eට 

හැ�යාව\ Vෙබනවා. ඔ¤E ඒ &ෂ්පාදන සං1ාමෙ$ සා/ථකව 

ඉX7යට යනවා. න@� අපට ඒක කර ගEන බැහැ. අද අෙ¨ 

ජනතාව අ( පfයකට වැඩ කරEන ඉX7ප� ෙවEෙE නැහැ. 

ඔ¤E ඉහළ පfය\ ඉDලනවා. ෙඩPල/ 50කට, ෙඩPල/ 60කට 

වැඩ කරන අය අද ෙ� රෙÕ නැහැ. සාමාන<ෙයE අවම වශෙයE 

ෙඩPල/ 500\ ෙහ� ෙඩPල/ 600\ අවශ< ෙවනවා, ඔ¤E 

Î�යාවලට බඳවා ගEන. ෙල�ක ෙවෙළඳ ෙපPළ� එ\ක 

එක6ෙවලා තරගකා�ව යන ෙ� ගමෙEA, අෙ¨ රෙÕ සංව/ධන 

ෙSගය වැf කර ගEන න� සං~/ණ භා�ඩ &ෂ්පාදනය 

කරEන ඕනෑ බව මම 2ට කKY� ෙ� සභාෙSA �යා Vෙබනවා.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, ෙ� Intellectual Property - 

IP - �යන එක වැදග� ෙවEෙE ඒ &සා තම^. අ	 අද Fourth 

Industrial Revolution එෙ\ Big Data, Internet of Things and 

Artificial Intelligence ගැන කථා කරනවා. In this area, there is 

a major demand for a change in the current IPR regime. The 

current IPR regime or that ecosystem does not support 

young people to do start-ups or to invest in innovative ideas 

because they can be misused and there is no way for us to 

protect the IP. 

íත රචකය�ෙ= ක/තෘභාගය වාෙ=ම, software එක\ 

Kයන වයස අ¤jg 23ක තj�යකෙ= intellectual property 
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පා/Kෙ�E6ව 

එක� අ	 බලEන ඕනෑය �යන එක^  ෙ� සභාෙSA මම 

�යEන උ�සාහ කරEෙE. ඒ ක/තෘභාගයට� අ	 ඒ වාෙ=ම 

සලකEන ඕනෑ. අ	 අද ඉX7ප� කළ ෙවනස්ක� 6vE ඇV 

කරන &ෙය�ගවලට අYව ඉX7ය බලා මෘgකාංග සහ 

technologyවලට අවශ< IPR සඳහා protection එක ලබා ෙදEන 

ඕනෑ.  

For instance, let me just make a few observations here. 

උදාහරණය\ හැ�යට, අෙ¨ රෙÕ software එක\ patent 

කරEන හැ�යාව\ නැහැ.  ෙමc රාජ< &ලධා7Eෙ= මැX7ෙ$ 

��න National Intellectual Property Office එෙ\ Director 

General මහ�ZයෙගE මම දැE ඒ ගැන ඇ�වා. එ6Zය �SෙS, 

"අෙ¨ රෙÕ Vෙබන eV >කාරව software එක\ patent කරEන 

බැහැ" �යලා^. මම එ6ZයෙගE ඇ�වා, "අ&\ රටවල ෙ� 

කට56 �tධ ෙවEෙE ෙකPෙහPමද?" �යලා. එ6Zය �Sවා,  

ඇෙම7කාව වැ& රටවD හැෙරEන අ&\ රටවල එෙහම 

ෙවEෙE නැහැ �යලා. ඇෙම7කාව වැ& රට\ ඉතාම 

ඕනෑකZE, උනEgෙවE ඒ innovationsවලට රජෙ$ >Vප�Vය 

දායකවන ආකාරයට eVය සහ ෙර�ලා� සකස් කර Vෙබනවා 

න�, ඒ මත ඉඳෙගන ඔ¤E ෙල�කෙ$ _wෂ්ට &/මාණ, 

නෙව��පාදන කරනවා න�, අ	� ඒ අවශ< eVමය ප¦�ම 

සකස් කර ගEෙE ෙකPෙහPමද �යන එක ගැන අපට� බලEන 

ෙව^, ගj ඇමV6ම&. If America can give patents to 

software, why is it not possible for us to consider it? There 

may be other issues that get in the way, but I think you must 

approach this with an open mind and see whether that is 

possible. Otherwise, what happens is, it allows for 

misappropriation of the intellectual property in a free-market 

environment. So, we must be pragmatic about IP law. 

Therefore, just like you are pragmatic about IP law for 

artistes and songwriters, we must be pragmatic and think not 

only about those who write songs, but also about those who 

write software.   

Another very important point I want to make is this. @දD 

ඇමV6මාෙගY� මම ඉDලා ��නවා, ලබන අය වැයට ෙ� 

ෙය�ජනාව ඉX7ප� කරEන ��වEද බලEන �යලා. ඒ ගැන අප 

සාකNඡා කරEන ඕනෑ. මම දැනටම� එ6මාට ෙ� කාරණය 

ඉX7ප� කර Vෙබනවා. ඒක තම^, නෙව��පාදන තා\ෂණය 

ආÝත ආයතන 	vබඳව. අප �යනවා, "start-ups" �යලා. ඒ start

-ups පටE ග�තාම ඒෙ\ ඉEෙE අ^VකාරයE ෙද6Eෙදෙන\ 

පමණ^. උදාහරණය\ වශෙයE, Facebook අරගEන. එතැනA 

අ	 හැම ෙවලාෙSම �යEෙE මා/\ සක/බ/= ගැන ෙE. 

එෙහම නැ�න�, Tesla, Inc. එක ග�ෙතP�, අ	 කථා කරEෙE 

එෙල�E මස්\ ගැන ෙE. ඒ _�ෙ$ ෙද6Eෙදෙන\ එක6 ෙවලා 

හද� ෙකP�පැ& තම^ අද ෙ� _ශාල ආයතන බවට ප7ව/තනය 

ෙවලා VෙබEෙE. Uber Technologies Inc. එක ග�ත� ඒ 

වාෙ= තම^.  Uber Technologies Inc. එෙ\ අ^Vකාරයා ඒක 

තව හතර පස්ෙදෙන�ට _��වා තම^. න@� foundersලා 

ඉEෙE �ක ෙදනා^. එතෙකPට අ	 කDපනා කරලා බලEන 

ඕනෑ, බg >Vප�Vය  නෙව��පාදනවලට j�ල\ ෙවනවාද, 

එෙහම නැ�න� ඒකට  බාධාව\ ෙවනවාද �යලා. සාමාන<ෙයE 

අෙ¨ රෙÕ �යයට 28\ බg ගහනවා. ඒ, ලාභයට ගහන බtද; 

Corporate Income Tax is 28 per cent. න@�, අධ<ාපනයට, 

අපනයනයට, තා\ෂණයට,  මෘgකාංගවලට - softwareවලට - අ	 

�යයට 14ක බtද\ තම^ ගහEෙE. අප ෙබPෙහPම සEෙත�ෂ 

ෙවනවා, �ය අ¤jtෙt, අ�� බg >Vප�Vයට සංෙශ�ධනය\ 

ෙගනා� එක ගැන. Software companiesවල, එෙහම නැ�න� IT 

companiesවල වැf�රම cost එක VෙබEෙE පf ෙගවEන^. 

එතෙකPට බg ෙග_ය 56 ආදායZE, ඒ  ස�}/ණ පfයට තව� 

�යයට 35\ අපට අ( කර ගEන ��වE.  That means, you can 

deduct an additional 35 per cent of your wage bill against 

your taxable income. ඇ�ත වශෙයEම, අද ෙ� ස�බEධෙයE 

_ෙSචනය කරන �tගලයE ෙ� කාරණය ෙනPදEනවාද, එෙහම 

නැ�න� දැනෙගන ෙ�වා ගැන කථා ෙනPකර ඉEනවාද �යලා 

මා දEෙE නැහැ. IT company එකකට ඇ�ත වශෙයEම ඇV 

බtද �යයට 14 ෙනPෙව^. IT company එකකට ඇ�ත 

වශෙයEම ෙගවEන Vෙබන ආදාය� බtද - effective income 

tax - �යයට 6කට �යයට 5කට _තර ²මා ෙවනවා.  

මම ෙගෙනන ෙය�ජනාව ෙ�ක^. ෙමවැ& ආයතනවල, ඒ 

�යEෙE නෙව��පාදන ආයතනවල, තා\ෂ�ක ආයතනවල 

ලාභාංශය, dividend එක මත ගහන �යයට 14ක බtද වැfම 

වශෙයE �යයට 5කට VෙබEන ඕනෑ. ඒක �යයට 5කට ෙහ� 

අ( ෙවEන ඕනෑ. ෙමතැනA මම උදාහරණය\ හැ�යට 

ෙපEවEන හදEෙE ෙ�ක^. එෙහම ¤ෙණP� තම^, IPR එක 

යටෙ� �t�මය ෙtපළ පනත තවgරට� ��D කරලා  patent 

එක සහ copyright එක 	vබඳව pragmatic ෙලස බලEන ෙ�ක 

ඇ6ළට ෙකෙස� ෙහ� ෙ� කÕ�ය  ඇ6� කරගEන අපට ��වE 

ෙවEෙE. එය කරන අතරවාරෙ$ ඔ¤E X7 ගEවEන ඕනෑ, 

අ�� තා\ෂණ ආයතන පටE ගEනට.  

 
ග� _ලාසනා`ඪ මA��1ය (மா)*மி� தைலைமதா;��  உ8:பின% அவ%க') 
(The Hon. Presiding Member) 

ගj ඇමV6&,  ඔබ6මාට ලැ� ඇV කාලය අවසාන^. 

 
ග� (ආචා)ය) හ)ෂ ද \Sවා මහතා  (மா)*மி� (கலாநிதி) ஹ%ஷ த சிBவா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මට තව ¦� ෙවලාව\ ෙදEන.  áලාසනාÒඪ ගj 

මEÁ6Zය&. 

අ�� ආයතන පටE ග�තාම ඔ¤Eට �යEන ඕනෑ, "ඔS, 

ඔය ෙගPDලE ලාභය\ උපයEන ඕනෑ �යලා. software and 

technology companiesවKE ලාභය\ උපයEන ඕනෑ.  ඒ 

උපයන ලාභෙයE රජය ගEෙE වැඩම වශෙයE �යයට 5ක 

ෙහ� 6ක බtද\. ඊට අමතරව ඔබට ලැෙබන ලාභාංශවKE - 

dividend - රජය ලබා ගEෙE �යයට 5\ වැ& බtද\  �යලා 

�යEන ඕනෑ. එතෙකPට එවැ& ප7සරය\ 6ළ, in such an 
ecosystem, we can then, perhaps, be able to move this 
country from a country that is producing simple products 
to a country that is producing complex products. 

Thank you very much.  
 

 

[අ.භා.3.11] 

 
ග� (ෛවN ය) නUAද ජයDස්ස මහතා (மா)*மி� (ைவ3திய கலாநிதி) நளி0த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, අෙ¨ රෙÕ කලා \ෙෂ�Èයට 

ය� කා/යභාරය\ ඉ� කරEන ��වE &ෙය�ග �cපය\ තම^ 

¦oව ෙස�න�ංහ ඇමV6මාෙ= අමාත<ාංශය යටෙ� අද ඉX7ප� 

කර VෙබEෙE. සංíත \ෙෂ�Èෙ$ කාලය\ Vස්ෙස� �g¤� 

කථාබහක >Vඵලය\ හැ�යට^ ෙ�  &ෙය�ග අද ඉX7ප� 

ෙවEෙE.  

1347 1348 

[ගj (ආචා/ය) හ/ෂ ද �Dවා  මහතා] 
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áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය& කලාව �යEෙE සමාජෙ$ 

අ^Vය\. ෙමPකද,  කලාව &/මාණය ෙවEෙE සමාජය ඇ6ෙළ�. 

íත \ෙෂ�Èය ග�ත�, ඒ පද රචකයා, ස්වර රචකයා සහ ගායන 

wD	යා ඉX7ප� කරන කලා අංගය අ^V සමාජයට^. ඒ වාෙ=ම, 

ඒ íත _කාශනය කරන �වE _gK සහ Òපවාce නාvකා 

ආර�භ ��ම සඳහා >ා=ධනය ෙයද�ෙ$ ෙප£tගKක 

ව<ාපා7කය� ¤ණාට, ඒ කලා මාධ<ය >චාරය කරන  සංඛ<ාත 

අ^V වEෙE සමාජයට^; ජනතාවට^. ෙගPඩ\ අය cතා ෙගන 

ඉEනවා, ඒ සංඛ<ාත� ඒ අයට අ^V^ �යලා. ඒ සංඛ<ාත අ^V 

වEෙE ඒ මාධ< ආයතනවලට ෙනPෙව^.  ඒවා ෙ� රෙÕ 

ජනතාවෙ= අ^Vය\. ඒක සමාජය අ^Vය\. එතෙකPට  

කලාව� සමාජය අ^Vය\ න�, සංඛ<ාත� සමාජය අ^Vය\ 

න� අපට ෙමවැ& පන� සංෙශ�ධනය\ ෙගෙනEන ෙවලා 

VෙබEෙE ඇ^? ඒකට ෙහ�6ව, ඉතාම සං\.¨තව මට කKE 

කථා කළ ගj බEgල �ණව/ධන මEÁ6මා �Sවා. එ6මා දැන 

ෙගන �Sවාද, ෙනPදැන �Sවාද මා දEෙE නැහැ. "�7මැgර"  

�Èපටය සඳහා @දD ෙයද�ෙS එ6මාය, ඒ &සා අර íතය අ^V 

පද රචකයාට, ස්වර රචකයාට ෙහ� ගායකයාට ෙනPෙව^, ඒ සඳහා 

@දD  A� එ6මාට �යන එක^ එ6මා >කාශ කෙළ�. áලාසනාÒඪ 

ගj මEÁ6Zය&,  ෙමEන ෙ�ක^  Vෙබන ගැට�ව.  කලාව 

සමාජමය වග~ම\ න�, කලාකjවා Îක ගැeම සමාජ වග~ම\ 

බවට ප� ෙවEනට ඕනෑ. ඒ වාෙ=ම, තමE @දD ෙයPදවා 

ලාභය\ ගEන මාධ< ආයතන� හැ�ර_ය 5�ෙ� එය සමාජමය 

වග~ම\ හැ�යට ෙ�j� අරෙගන^. එෙස� ෙනPQෙ� >ශ්නයට 

තම^ අද @�ණ Aලා VෙබEෙE. 

සාෙ¨\ෂව ග�ෙතP�, ෙල�කෙ$ ය� ~/Vය\ අ�ප� කර 

ගත හැ�  සංíත කලාව\ අපට Vෙබනවා. ඒ \ෙෂ�Èය ඇ6ෙළ� 

_wෂ්ට ගණෙ$ පද රචකයE, සංíත අධ<\ෂවjE, ගායන 

wDIE අ	 �c කර Vෙබනවා. ඒ වාෙ=ම, සමහර íතවලට 

6Eෙදෙන� දායක කර ග�තාට, අෙ¨ íත \ෙෂ�Èෙ$ පද 

රචකයා�, සංíත අධ<\ෂවරයා�, ගායන wD	යා� එකම අය� 

වන -වා= ෙ=යකjවE- ~ප ෙදෙන�� ඉEනවා. ඒ අභාව>ා¨ත 

ආචා/ය ප�f� අමරෙtවයE ෙවEන ��වE,  \ලැEස් 

_ෙËව/ධන ෙවEන ��වE,  ෙ� පර�ෙ/ ෂ/K ෛවජයEත 

ෙවEන ��වE. න@�, ගැට�ව VෙබEෙE ෙමෙහම ~/Vම� 

පර�ර\ අපට c�යාට ඔ¤E Îක බලා ගැeම සඳහා අපට Vෙබන 

වැඩ 	vෙවළ �ම\ද �යන එක^. ඒ &සා තම^ අද ෙමවැ& 

&ෙය�ග ෙගනැDලා  ෙහ� ඔ¤Eට අ^V ක/තෘ භාගය ලබා 

ෙදEනට අ	 -පා/Kෙ�E6ව- උ�සාහ කරZE ඉEෙE. 

ෙමයට අදාළ  උදාහරණය\ මා ගj ඇමV6මාෙ= 

අවධානයට ෙයP@ කරEනට කැමැV^.  මා  ළඟ ෙ� VෙබEෙE 

2016 ෙදසැ�බ/ මාසෙ$ 21වැ& දා "ල\�ම" �ව� පත. මා ෙ� 

�යEන යන කාරණය �ව� පතට Kයා VෙබEෙE, පtZe 

මාතරෙ= මහ�Zය. ඇය එදා Kයා Vෙබනවා,  අෙ¨ රෙÕ >Qණ 

කලාකjවE ෙදෙපPළ\ 	vබඳව. එ\ අෙය� තම^ අ^7E ද 

අD_ස් මහ�Zය. ඇය íත 1,000\ පමණ ගායනා කර� 70, 80 

දශකෙ$ ඉතාම ජනÚය ගායන wD	&ය\. ඒ වාෙ=ම, ඇයෙ= 

ස්වාZ �jෂයා වන ෙහ�ම� ද අD_ස් මහතා ගැන� Kයා 

Vෙබනවා. එ6මා,  � ලංකා �වE _gK සංස්ථාෙS වැඩසටහE 

&ෂ්පාදකවරය� හැ�යට කාලය\ ෙස�වය කළ, ඒ වාෙ=ම, íත 

රචනා \ෙෂ�Èෙ$ &යැ� ��, íත 2,000කට ආසEන >මාණය\ 

රචනා කළ කලාකjෙව\. පානgෙ/ නගරාසEනෙ$ &වසකට 

මම යන ෙකPට, ඒ ෙදෙදනා ඉතාම ෙශ�චeය o_තය\ ගත 

කරZE තම^ ��ෙ$. ෙමවැ& &/මාණ දහස් ගණනකට දායක 

¤� ෙදෙපPළ\ අවසානෙ$  ෙ�� ෙහ�� �ක ගEන _�ය\ 

නැVව �� &වසක ව6ර �ල, _gK �ල ෙගවා ගEන බැ7 _�යට 

අසරණ ත��වයට ප� ෙවලා^ ��ෙ$.  ඔ¤Eෙ= දjවEට�  ඒ 

ෙදෙපPළ oව� කරQම සඳහා එතර� ආදායම\ V�ෙ� නැහැ. 

එවැ& ත��වයකට ඒ කලාකjවE ප� කර VෙබEෙE ඇ^?  

ඔ¤E අෙ¨ රෙÕ ල\ෂ සංඛ<ාත ජනතාව\, පර�පරා ගණනාව\ 

	නවEන ඇV. එවැ& අයට තම^ ෙ� ඉරණම අ� ෙවලා 

VෙබEෙE. එතෙකPට ඒ අයෙ= íත �වE _gKෙ$ >චාරය වන 

ෙකPට, Òපවාc&ෙ$ >චාරය වන ෙකPට, එෙහම නැ�න� ඒ íත 

ෙවන� අය _�E ගායන කරන ෙකPට  ඔ¤Eට ය� �� ක/තෘ 

භාගය\ cZ ෙවනවා න� අ( තරZE ඔ¤Eෙ= o_ත ය� තා\ 

gරකට පව�වා ෙගන යෑමට හැ�යාව\ ලැෙබනවා. න@� ඒක 

ෙවEෙE නැහැ. ඔ¤Eට ය� �� ක/තෘ භාගය\ cZ ෙවEෙE 

නැහැ. ඒක^ මම ෙ� කාරණය ඔබ6මාෙ= අවධානයට  ෙයP@ 

කෙළ�.   මාධ< ආයතනෙයE ෙකvEම පද රචකයාට ෙහ� ස්වර 

රචකයාට  ෙහ� ගායකයාට ෙ� @දල ලබා ෙදනවා න� එය අVශය 

ව�නවා. එෙහම ෙනPෙවන &සා තම^ අතරමැX සං_ධානයකට, 

සංගමයකට ෙ� >ශ්නයට මැXහ� ෙවEන  �gෙවලා VෙබEෙE. 

ඒකට කම\ නැහැ. න@�, >ශ්නය VෙබEෙE ෙ� ආයතන @දD 

ෙගQෙ�A ෙකPතර� සදාචාර ස�පEන, ෙකPතර� eත<Y]ල 

Rම අYගමනය කරනවාද �යන එක^. අදට� මාස 6න 

හතරකට වතාව\ ගායකයාට ෙහ� පද රචකයාට j	යD 250ක 

cheque එක\ එවන සමහර ආයතන Vෙබනවා . සමහර_ට 

අ¤jtදකට වතාව\ එවැ& cheque එක\ එවනවා. එෙහම තම^ 

�tධ ෙවEෙE. ෙමPකද, ෙ� ආයතන ඒ íත >චාරය කරලා 

ලාභය\ උපයාෙගන^ VෙබEෙE. ඒ උපයා ග�ත ලාභෙයE 

ෙකPටස\ තම^ íතෙ$ &/මාණ අ^VකjවEට සහ ගායකයාට 

ලබා Xය 56 වEෙE. න@� එෙහම ෙවEෙE නැහැ. ගj 

ඇමV6ම&, මම ඔබ6මාට උදාහරණය\ �යEන�.  

ෙ� රෙÕ eVය pයා�මක කරEනට VෙබEෙE ෙපP��ය 

ෙE.  2ට අ¤jg ෙදක 6නකට කKE -මම cතන _�යට 2016A 

වාෙ=- ෙපP��යට අ¤jg 150\ 	jණා. එවකට 

ෙපPKස්පVවරයා හැ�යට }�� ජය¦Eදර මහ�මයා තම^ 

c� ෙ$. ෙපP��යට අ¤jg 150\ 	jණාම �Egව\ Kයා 

ග�තා. මම දEනවා ඒ íතය රචනා කර ගැeම සඳහා අෙ¨ රෙÕ 

පද රචකයE ගණනාවකට �ය� බව.  ෙපPKස ් íතය හැ�යට 

ර�න � _ෙË�ංහ මහ�මයාෙ= පද රචනය ෙත�රා ග�තා. අද 

අෙ¨ රෙÕ හැම ෙපP��යකම උෙtට ෙ� íතය වාදනය කරනවා. 

අෙ¨ පා/Kෙ�E6ෙS ෙපPKස් &ලධා7E ඇ6� ෙපP��ෙ$ 

ඉහළ පහළ &ලධා7E රාwයකෙ= ringing tone එක බවට  ෙ� 

ෙපPKස් íතය තම^ ප�ෙවලා VෙබEෙE. හැබැ^, ඒ  පද 

රචකයාට එක ශත පහ\ ෙගවලා නැහැ. ඒ ringing tone එක 

යන, íතය වාදනය ෙවන එක ෙවලාවක පද රචකයාට ෙහ� එc 

සංíතය අධ<\ෂණය කළ ¦ජාතා අ�තනායක මහ�Zයට ��g 

ෙගQම\ කරEෙE නැහැ. මම �යEෙE අ(ම තරZE ෙ� 

කලාකjවE Îක බලා ගැeෙ� වග~ම රජය පැ�ෙතE ආර�භ 

ෙවනවා න�, ඒක රජය කරEනට ඕනෑ. අද ෙවනෙකPට� � 

ලංකා �වE _gK සංස්ථාව ෙහ� Òපවාce සංස්ථාව ෙහ� ITN 

එක ෙ� වැෙÍ කරEෙE නැහැ.  

ඒ වා ෙ=ම මම ඔබ6මාට මත\ කරEනට කැමැV^, ෙ�  

&ෙය�ගවලට අදාළ pයාදාමය ඉස්සරහට යනෙකPට, - ෙ�ක 

ඉතාම සtභාවෙයE තම^ පටE ගEනට ඇ�ෙ�  - ෙ� 6ළ 

ය��� ආකාරයක ඒකා�කාරය\ ෙගPඩ නැdලා ඒ හරහා කලා 

\ෙෂ�Èයට බලපෑ� ෙවEනට Vෙබන �gj අ	 වහලා දමEනට 

ඕනෑ බව. ෙමPකද, සtභාවෙයE පටE ගEනා සමහර ව<ාපෘV 

�ක දවස\ �යාට පස්ෙස�, එc @D අ^VකාරයE නැV ¤ණාම 

ෙකළවර ෙවEෙE ත&කරම ලාභ උපයන ආයතන බවට 

ප�ෙවලා^.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zයෙ= අවසරය ඇVව  මම ෙ� 

ෙවලාෙS  ගj ¦oව ෙස�න�ංහ මැV6මාෙ= අවධානය ෙයP@ 

කළ 56 කාරණය\ Vෙබනවා. දැE අෙ¨ රෙÕ ෙt{ය ෙටK 

1349 1350 



පා/Kෙ�E6ව 

නාට<වලට වඩා Òපවාc&ෙ$ _කාශනය වන _ෙt{ය ෙටK 

නාට< ජනÚයෙවලා Vෙබනවා. ඒවා තම^ ෙප£tගKක සහ රජෙ$ 

Òපවාce නාKකාවල ෙහPඳම පැයවල _කාශනය ෙවEෙE. 

ඒවාට හඬ කවන wDIEට, හඬ කවන &vයEට ෙගQ� 

කරනවාද? ඒ ආයතන ෙකP7යE සහ ඉEXයාY ෙටK නාට< 

_කාශනය කරලා තම^ වැf�රම ලාභ උපයEෙE. ඒ ලාභය 

අරෙගන ඒවාට හඬ සපයන wDIEට ෙගවEෙE නැහැ. ඔ¤Eට 

ඒ ෙගQ� කරEෙE මාස 6\, අ¤jtද\ _තර �cE. සමහර _ට 

ඒවා ගEනට ඔ¤Eට 	�පස්ෙසE යEනට �g ෙවනවා. ඔ¤Eට 

ඉතාම ෙසPNච� ෙගQම\ තම^ කරEෙE. ඒ &සා ෙ� >ශ්නයට 

අ	 උ�තරය\ ෙසPයා ගEනට ඕනෑ.  ෙටK නාට< ෙSවා, íත 

ෙSවා ඕනෑම කලා මාධ<යක ඒවා _කාශනය කරලා ලාභ ලබා 

ගEනා ඒ ආයතන, - රජය� ඇ6�ව - කලා wDIEෙ= වග~ම 

භාර ගEනට ඕනෑ. [බාධා ��ම\]  එෙහම නැ6ව ෙකPතර� 

අතරමැX ආයතන හැgව� ෙ� >ශ්නයට උ�තරය\ ෙසPයා 

ගEනට බැහැ. ෙ� >ය�නය ෙහPඳ^.  න@�, ෙමc Vෙබන 

අවදානම සහ ගැට� 	vබඳව අවධානෙයE ඉඳලා ෙ� wDIE 

Îක ගEනට රජය හැ�යට මැXහ� ෙවEන �යලා මම 

ඔබ6මාෙගE ඉD�ම\ කරනවා. 

 

 

[අ.භා.3.21]   

 
ග� වාtෙNව නානාය$කාර මහතා    (மா)*மி� வா@ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, අද ඉX7ප� කරලා Vෙබන 

�t�මය ෙtපළ පනත යටෙ� &ෙය�ගවලට අදාළව 

කලාකjවEෙ= සහ සාcත<ධරයEෙ= &/මාණවලට 

ක/තෘභාග ෙගQම, &/මාණ �සලතාව ෙවYෙවE කරන ෙගQම,  

ගායන �සලතාව වාද< �සලතාව ෙවYෙවE කරන ෙගQ� 

	vබඳ >ශ්නය මම cතන _�යට සමාජය භාර ගEන ඕනෑ. 

සමාජෙ$ ඒ භාරකාර�වය රජයට තම^ pයා�මක කරEනට 

ෙවEෙE. ඒ &සා ගj නKEද ජයVස්ස මEÁ6මා �ය� 

කාරණය� එ\ක මම එකඟ ෙවනවා. 

ෙ�වා අතරමැX සංග� හරහා pයා�මක වන තැනකට 

ෙනPදමා, රජෙ$ම යාEÈණය\ ෙ� ෙවYෙවE pයා�මකQම 

තම^ අවශ< වEෙE. ෙමPකද, ඒවාට ¤වමනා කරන 

ප7ගණකගත ���, ද�ත ගබඩා කරගැe�, _පර� ���, 

හ7යාකාරව ෙ�වා වා/තා කරෙගන ඒ ෙගQ� කළ 56 ආකාරය, 

ෙගQ�වල ෙ/Õ�, එම ෙගQ�  ඒ ආකාරයට  ෙකෙරනවාද �යලා 

බැ�ම �යන ෙ� @� pයාදාමය කරEන ��වEකම\ නැහැ, 

රාජ< මැXහ�Qම�E හැර. ඒ &සා ෙකvEම රාජ< 

මැXහ�Qම�E ෙ� කට56 �tධ _ය 56^ �යන එක තම^ 

අෙ¨ අදහස. ඒ මෙ= අදහස. 

අෙ¨ බEgල �ණව/ධන මEÁ6මා �SෙS, ''එම �Èපටෙ$ 

&ෂ්පාදකයා හැ�යට ඒ @� íතෙ$ අ^Vය මෙ='' �යලා 

ෙනPෙව^. "දැE Vෙබන _�යට මෙ=" �යලා^ එ6මා �SෙS. 

න@� ඒකට දායක ෙවNච ඒ ඒ කලාකjවEට එම íතය _කාශය 

ෙවන හැම ෙමPෙහPතකම එc ව�නාකම එක6 _ය 56^ �යලා 

එ6මා �Sවා. නKEද ජයVස්ස මEÁ6මාට ඒක ඇ¦ෙ� 

නැ�න�, එය කනගා�වට කාරණය\. 

අෙ¨ �ංහල �නමාව පැ�තට එ@. අෙ¨ �ංහල �නමාවට, 

�ංහල ෙටK නාට<යට VෙබEෙE ඉතා ²Zත ෙවෙළඳ ෙපPළ\. 

ෙදමළ ෙටK නාට<, ඉEXයාY ෙටK නාට<, එෙහම නැ�න� 

ඉEXයාY �නමාව වාෙ= අVදැවැEත ෙවෙළඳ ෙපPළ\  අපට 

නැහැ. �ඩා ෙවෙළඳ ෙපPළකට Vෙබන ඉඩකඩ එම ෙවෙළඳ 

ෙපPළ ෙවYෙවE ආර\ෂා කර ෙනPAම, ෙග��යකරණෙ$ 

යථා/ථයට 5\V සහගත _ය හැ�ද? ෙග��යකරණය\ 

Vෙබනවා. ෙල�කය�රා හැම &ෂ්පාදනය\ම, &/මාණය\ම හැම 

අතටම Xෙවනවා; ෙපEෙවනවා; දැ\ෙවනවා; රඟෙදෙවනවා. ඒ 

�යDලම ඇ�ත. න@� අපට Vෙබන ෙ� ²Zත ෙවෙළඳ ෙපPළ 

ය� ආකාරයකට Îක ෙදEන බැ7 ¤ෙණP�, අපට ඒවා නැV 

ෙවලා යනවා. �ංහල භාෂාවට ෙවEෙE� ඒක^; �ංහල 

අනන<තාවට ෙවEෙE� ඒක^. ඒ &සා ෙග��යකරණය �යන 

¡Èය ජප කරලා වැඩ\ නැහැ. ය� ය� තැEවල Vෙබන _ෙශ�.ත 

ත��ව අYව අපට pයා�මක ෙවEන ෙවනවා, ආර\ෂණය\ 

ෙදEන.  

දැE බලEන, ��¨ කරෙගන යන pයා. ෙග��යකරණයට 

අදාළ වැඩ 	vෙවළ\ද  එ6මා ෙගනයEෙE? ඒ තර� දැවැEත 

රට\, ඒ තර�ම ඉහළ ක/මාEත X5�ව\ Vෙබන රට\,   

ආර\ෂණවාදයට දමලා ඉEXයාෙවE එන භා�ඩවලට, 

�නෙයE එන භා�ඩවලට _ශාල වශෙයE tariff ගහනවා.  

එෙහම කරEෙE ෙt{ය භා�ඩ ÎකගEන. එෙහම ත��වය\ 

V�යA අ	 අෙ¨ ෙ� �ං� ෙවෙළඳ ෙපPළ ÎකගEන pයා 

කරEෙE නැ�න�, අ	 ෙ� ෙවෙළඳ ෙපPළ _නාශ ��ම\ෙE 

කරEෙE. ඒ &සා මම �යEෙE �ංහල හඬ කවන ඒ _ෙt{ය 

�Èපටවලට බg ගහEන ඕනෑ �යලා^. මම ෙ� �යEෙE හඬ 

කවන wDIEට _jtධව ෙනPෙව^. ප¦�ය ආ�(ව යටෙ� එම 

බg Rමය V�ණා. න@� අද ෙවනෙකPට ෙ� බg Rමය නැහැ. එම 

බg Rමය Vෙබනවා න�, _ෙt{යව &ෂ්පාදනය කරන �නමා 

පට, teledramas ෙගEවEන වැf _යදම\ දරEන ෙවනෙකPට, 

ඒවා ෙගEQම අෛධ/යව� ෙවනවා. අ	 ෙ�වා ෙගEQම 

තහන� ��ම ෙනPව අෛධ/යව� ��ම^ කළ 5�ෙ�. ඒවා 

අෛධ/යව� කරZE ෙt{යව &පදවන �ංහල teledramasවලට, 

�ංහල �නමාවට අ	 වැf ඉඩකඩ\ ෙ� �ං� ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� 

ලබා ෙදEන ඕනෑ. මම cතන _�යට ගj ¦oව ෙස�න�ංහ 

ඇමV6මාට ෙ� හැ�ම නැ6වා ෙනPෙව^. න@� ඔබ6මා ෙ� 

"ෙග��යකරණය" කථාෙS න<ායට ෙකP� ෙවEන එපා. ය� ය� 

&ශ්�ත සEද/භ 6ළ අපට &ශ්�ත ආකාරයට pයා කරEන 

ෙවනවා.  

_ෙශ�ෂෙයEම ෙ� teledramasවKE, �නමා පටවKE අද 

ෙපEවEෙE මහජනයා ඉDලන ෙtද? අද "ඉD�ම-සැප5ම" 

�යන සංකDපය මත ෙපEවන එක බලEන ෙවනවා; ඉDලන 

එක ෙපEවනවා ෙනPෙව^. ඒක^ ඇ�ත කථාව. ෙ� ෙවෙළඳ 

ෙපPෙළ� Vෙබන භා�ඩවල� _�ය ඒක^. ඉDලන එක 

ෙනPෙව^, &පදවEෙE. &පදවන එක ගEන ෙවනවා. &පදවන 

එක ෙපEවනවා; ෙපEවා ඒක promote කරනවා; එෙස� promote 

කරනෙකPට, ඒක ගැෙනනවා. 

එෙහම නැVව ඒ අය ඉDලන එක   ෙනPෙව^ ලැෙබEෙE. 

�Èපට ක/මාEතය� එෙහම^. දැE ෙපEවY ලබEෙE 

ෙබPෙහ� _ට Z&¦Eෙ= කැමැ�ත හා ඉD�ම Vෙබන ඒවා 

ෙනPෙව^. ෙවන බලEන ෙදය\ නැV &සා, ෙපEවන එක  

බලEන Z&¦Eට �tධ ෙවලා Vෙබනවා. ඒ &සා ෙමEන ෙ� 

ඉD�ම හා සැප5ම 	vබඳ න<ාෙ$ Vෙබන g/වලතාව ය� 

ත��ව  6ළ, ය� සEද/භ  6ළ අ	 ෙ�j� ගත 56ව Vෙබනවා.  

ෙ� �ංහල �නමාව හා teledrama ෙවෙළඳ ෙපPළ ආර\ෂා කළ 

56^ �යා මා ඉතාම ඕනෑකZE ඉDලනවා. ඒ සඳහා ප¦�ය 

ආ�(ව කළා වාෙ= ආනය&ක කලා කෘV අෛධ/යව� ��ෙ� 

බg Rමය\ pයා�මක කළ 56^ �යා මා �යනවා. 

රEZ&තැEන ෙටK �නමා ග�මානය හැgෙS එෙස� ලබා ග� 

@දDවKE. &ෂ්පාදන වට	 ටාව\ ඇV _ශාල ´Z >මාණය\ 

1351 1352 

[ගj (ෛවt ය) නKEද ජයVස්ස  මහතා] 
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අරෙගන, රEZ&තැEෙE ඉX��� කට56 කෙළ� ෙමම බgවKE 

ලැ�� @දDවKE බව ඔබ6මා දEනවා  �යලා මා _ශව්ාස 

කරනවා.  

ඊළඟට, ෙ� සංඛ<ාතවල අ^Vය ෙ� රටට, සමාජයට, 
ජනතාවට බලපාන ආකාරය මා ෙපEවEන කැමV^. ෙ� 
සංඛ<ාත ය� ය� ආයතනවලට ෙතPග 	�E අද _�ණලා 
Vෙබනවාද �යEන මම  දEෙE නැහැ. ෙතPග 	�E _�ණ� 
සංඛ<ාත >මාණ Vෙබනවාද, ඒවා _�ණලා VෙබEෙE කාටද, ඒ 
&සා අෙ¨ රටට, සමාජයට ෙකPNචර සංඛ<ාත අcZ Qම\ 
Vෙබනවාද,  ඒ සංඛ<ාත පවරා ගY ලැø අය _�E ඒවා නැවත 
_�Ñම\ කරනවාද �යලා මා ඔබ6මාෙගE දැනගEන 
කැමැV^. ෙ� සංඛ<ාත ෙබA යෑම 	vබඳව ෙසPයා බලා pයා කළ 
56^. සාධාරණ 5\Vය\ ඉ� වන හැ�යට සැබැ_Eම _කාශෙ$ 
¤වමනාව�, _කාශෙ$ හැ�යාව�, _කාශෙ$ අවශ<තාව� 
සමාජමය වශෙයE සලකා බලලා තම^ ෙ� සංඛ<ාත අ	 එක එක 
අයට ෙවE   කළ 56 වEෙE.  

අද ඉX7ප� කරන &ෙය�ගවල Vෙබන එ\තරා අ(ව\ තම^   

&/ණ ෙනPමැV Qම. &/ණ අවශ< වන ඒවා ~පය\ම එc 

Vෙබනවා. ෙ�වා &/ණය ෙනPකෙළP� eV >ශ්න ඇV ෙවEන 

��වE. eVඥයE ත/ක මවාෙගන -ත/ක &/මාණය කරෙගන- 

නව &/මාණ හදාෙගන ෙ� කථාව �ඟ\ X= ගස්වන තැනකට 

ෙගනයන බව ඔබ6මා දEනවාෙE. ඒ &සා  ඔබ6මාෙ= 

&ෙය�ගවල VෙබEනා � __ධ ෙයg� එ\තරා _�යක 

&/ණයකට යට� කරEන  �යලා මා ෙය�ජනා කරනවා. 

íත _කෘV ��ම නැ�න� සංíතය _කෘV ��ම �යන 

කථාව Xහා එ\තරා _�ය�E අ�� මානය�E බලEන ඕනෑ. 

සමහර _ට මාÈාෙS ෙවනස් ��� Vෙබනවා; මාÈාව, සංíතය 

ෙවනස් ��� Vෙබනවා; ගායනෙ$A ෙවනස් ��� Vෙබනවා. 

ඒවා _කෘV ��� �යන ව/ගයට දැ2ම Y¦g¦^ �යා^ මා 

cතEෙE.  ඒ &සා ෙ� _කෘV  ��ම �යන එක _1හ කරලා 

ෙදEනට ඕනෑ. අද Vෙබන  ෙ� íත තරග බලාෙගන ඉEන ෙකPට 

අපට ෙපෙනනවා, සමහර íත ඒවාෙ$ @D íතයට� වඩා X5� 

සංíතය�E හා X5� ගායනය�E ඉX7යට ෙගනයEන හැ�කම 

Vෙබන අ�� ගායක ගා^කාවE ඉEන බව. ඒ &සා ෙ� íත 

_කෘVයට ප� කරනවාය �යන කාරණය 	vබඳව පැහැXKකම\ 

VෙබEන ඕනෑ. íතය X5� ��ම එක\; ඒ íතෙ$ Vෙබන 

ව�නාකම තව� ඉහළ නැංQම තව එක\; íතය &ක� _කාරය\ 

බවට ප� ��ම තව� එක\. ෙ� &සා තම^ ෙ�කට &/ණය\ 

අවශ<^ �යලා මා cතEෙE.  

දැE Vෙබන _�යට ෙ�ක �_D අ^Vයට cZක�පෑම\ - 

civil claim  - �යEන ��වE. දැE  ෙ� කට5�ත ෙ� _�යට 

තමතමEට ත&වම කර ගEන, තමEෙ= හඬ,  තමEෙ= íතය, 

තමEෙ= වාදනය ය� ආකාරයකට එ\තරා _�යක �t�මය 

ෙtපළ\ හැ�යට KයාපXං� කර ගEන Vෙබන ෙ� pයාවKය 

ෙකPNචර gර\, ෙකPNචර කල\ යන වැඩ\ද �යලා cතEනව� 

බැ7 තර�. අද >ධාන ෙලස  Vෙබන Òපවාc&, �වE_gK යන 

ෙ�වා  ඔ\ෙකPම ෙප£tගKක හා රජෙ$ ඒවා. ෙමEන ෙ�වා �ක 

ඉස්ෙසDලා ෙකP� කරෙගන, ෙ�වා එක එ\ෙකනා _�E claim 

කළ 56,  cZ ක� �යා පෑ 56 අ^%E හැ�යට නැVව, ෙ� �ය�  

wDIEට, පද රචකයEට  -ඒ �ය� ෙදනාටම-  cZ _ය 56 

භාගය ෙමEන ෙමNචර^ �යලා &යම කර ෙගන, ඒ &යම කරන 

භාගය ඒ අයට ලැෙබන Rමය\ ෙ� >ධාන ආයතනවල 

pයා�මක කෙළP�, ඒ� ඇV. ෙමය pයා�මක ��මට අපට 

ය��� ආකාරයක _පර� කරන ආයතනය\, enforcement 

agency එක\ අවශ<^. ෙ� කට56 බලා�මක කරන 

ආයතනය\ අවශ<^. ඒ සඳහා ඔබ6මා �Sවා, ප7ගණකගත 

Rමය�E ෙ� �ය�  ද�ත එක6 කර, ෙකPතැනක íතය වාදනය 

¤ණ� එය වා/තා  ෙවලා,  ඒ අYව   එක6 වන අගය අපට දැන 

ගැeමට සලස්වEන ��වE ෙS_  �යලා. ෙ� Rමය අ	 ෙ� 

_�යට pයා�මක කෙළP�, ෙගQ� කරEනට &යම කරන 

eVය\ ෙගනාෙවP� වැදග� ෙවනවා, ෙවන ෙවනම �cE 

තමතමEෙ= íත ෙtපළ හැ�යට KයාපXං� කර ගැe ෙමE 

ෙතPරව. මම �යEෙE අ( ගණෙE >ධාන ෙලස ෙ� íත, 

නැ�න� අෙ¨ &/මාණ, අෙ¨ කෘV, සාcත< කෘV ගැන කථා 

කරEන බැ7 ¤ණ�, ඒ හැම ෙදය\ ගැනම ෙසPයා බැ�ම\ ඇV 

ෙවEන ඕනෑ බව^. ෙහPරට අN� ගහලා ෙබදන   &/මාණ 

ෙපP��ෙයE අDලEන ��වE. ඒවාට ෙපP��ය ෙයPදවEනට 

ෙවනවා. ය� ආකාරයකට ෙහPරට íත ස�පාදනය කරන එක 

ෙවනම >ශ්නය\.  ඒක ෙවනම area එක\. අ	  ඒවාට "fakes" 

�යලා �යනවා. ඒක ෙවනම කථාව\. Original &/මාණ නැවත 

නැවත� වාදනය කරZE අපට අසEනට සැලැස්Qෙ�A, අෙ¨ 

>ධාන ආයතන ගණනාව ඒකට ෙකP� කරෙගන අෙ¨ රජෙයEම  

ඒ කාරණාව monitor කරEනට, ඒ ෙගQ� කරEනට,  ඒ ෙගQ� 

ගණE කර එක6 ��� ආA  �යDල\ම ෙ� g¨ප� 

කලාකjවEෙ= කර මත ෙනPදමා ඒ සඳහා රාජ< ආයතනය\ 

ඇV ��ම අවශ<^ �යලා මා cතනවා.  

ෙ� &ෙය�ගවල එක �ංහල වචනයක වරද\ Vෙබනවා.  

"හට" �යා Vෙබනවා, "_�E" �යලා �යEන ඕනෑ තැනක. 

ඒක�  &වැරX කර ගEන  �යලා මම  ඔබ6මාට �යනවා.  

ඊළඟට, ෙ�වා අ	  බලEන ඕනෑ ඒවාද, ෙ�වා ඉහළ ගණෙ$ 

ඒවාද, එෙස� නැ�න� බාල ව/ගෙ$ ඒවාද ලාභ ලබEන 

ෙපEවEෙE �යන කාරණය නැවත කDපනාවට ගEන  �යලා 

ඔබ6මාට මම �යනවා. ෙ�වා ඔ\ෙකPම ලාභය @D කර ෙගන 

කරන වැඩ &සා, වැfෙයE ලාභ ලබEන ��වE ඒවා 

ෙගනැDලා ෙපEවනවා. �නමාව\ න�, ලාභය වැfෙයEම 

ගEන ��වE ඒවා න�, එ\ෙක� ඒවා A/ඝ කාලය\ 

නරඹEනE ඇ_� බලන ඒවා ෙවEන ඕනෑ. එෙස� නැ�න�, 

ලාභයට ගEන  ��වE ඒවා ෙක� කල\ ෙපEවා වැfෙයE 

ලාභය\ ගEන ��වE; short-term profits. ෙ� කාරණය� අ	 

කථා කරන මාතෘකාවට අදාළ බව �යZE, ඇමV6මාට ෙ� 

කට56 ෙහPâE pයා�මක ��මට හැ�ෙSවා^ �යZE මා 

&හඬ ෙවනවා. ස්6V^.   

 
ග� t�ව ෙසKන\ංහ මහතා  (மா)*மி� @ஜீவ ேசனசி;க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙ� කj� මම ගj ඇමV6මාට ෙදEන�. ඔබ6මා  ෙහPඳ 

අදහස් �ක\ ඉX7ප� කළා. ඔබ6මා අවසාන වශෙයE ඉX7ප� 

කළ අදහස >Vප�Vමය %Egව\ ගEන ඕනෑ කාරණය\. මෙ= 

අමාත<ාංශයට අය� ෙවEෙE 	ටර�E එන &/මාණ ¤ණ�, 

ඒවාෙ$ copyright එක තම^ අපට අදාළ වEෙE. ඒ copyright 

එක ෙකPෙහPමද ආර\ෂා ෙවEෙE, අෙ¨ copyright එක 

ෙකPෙහPමද ආර\ෂා ෙවEෙE �යන එක තම^ මෙ= 

අමාත<ාංශයට අදාළ වEෙE. ඒවා  ෙගEවන එක, ඒවාට 

ෙකPෙහPමද ඉD�ම VෙබEෙE, සැප5ම ෙකPෙහPමද 

VෙබEෙE �යන එක අ	 �ය�ෙදනාම එක6 ෙවලා රට\ 

වශෙයE ගEන ඕනෑ >Vප�Vමය %Egව\.  

 
[අ.භා.3.37] 

 

ග� (මහාචා)ය) ආ� මාර\ංහ මහතා (மா)*மி� (ேபராசிாிய%) ஆ@ மாரசி;க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, 2003 අංක 36 දරන 

�t�මය ෙtපළ පනත යටෙ� ෙගෙනන &ෙය�ග ස�බEධෙයE 
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පා/Kෙ�E6ව 

කතා කරEන ලැ�ම ස6ටට කාරණය\. ෙ� කාරණාව 

ස�බEධෙයE A/ඝ වශෙයE පා/Kෙ�E6ව 6ළ�, ඉE 	ටත� 

__ධ අවස්ථාවලA අ	 කතා කළා. අධ<ාපන ය හා මානව ස�ප� 

සංව/ධනය 	vබඳ ආංwක අ9\ෂණ කාරක සභාව ඊෙ$ 

පා/Kෙ�E6ෙSA Îස් � ෙවලාෙS� අ	 ෙ� ගැන _ෙශ�ෂෙයE 

සාකNඡා කළා. ෙ� ගැන X�E Xගටම සාකNඡා කළාම අප 

දැ\ෙ\, ෙ� ගැසÕ එක � ලංකාව 6ළ ��න සංíත wDIEට 

Vෙබන ෙ� �යන >ශ්නය _ස©ම සඳහා ඉතාම ව�නා 

ෙය�ජනාව\ ඇ6ළ� ගැසÕ එක\ ෙලස^.  

මා ගj ඇමV6මාට කාරණය\ මත\ කරEන කැමැV^. 

අධ<ාපනය හා මානව ස�ප� සංව/ධනය 	vබඳ ආංwක 

අ9\ෂණ කාරක සභාෙS වා/තාව අද පා/Kෙ�E6වට ඉX7ප� 
කළා. අ	 එc _ෙශ�ෂ කාරණය\ සඳහE කළා; _ෙශ�ෂ ඉD�ම\ 

කළා.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, අංක 2128/6 දරන ගැසÕ 

පÈෙ$ 2. (1) යටෙ� ෙමෙස� සඳහEව Vෙබනවා:  

"�වE _gK _කාශන සං_ධානය\ ෙහ� ආයතනය\, Òපවාce 

_කාශන සං_ධානය\ ෙහ� ආයතනය\, _gKසංෙtශ ෙස�වා ෙහ� පtධV 

සැප5�කjව� ඇ6�ව තැනැ�ෙත\ ෙහ� තැනැ�තE ක�ඩායම\ 

_�E íතය\ ෙහ� සංíතමය කෘVය\ ෙහ� එc ය� සැළ�ය 56 

ෙකPටස\ _දæ�, f�ටD සE&ෙSදන, ස�ෙ>�ෂණය වැ& ආකාරවKE 

>V&ෂ්පාදනය ��ම ෙහ� සE&ෙSදනය ��ම සඳහා ෙහ� 

_ෙන�දාස්වාදය ෙහ� වා�ජමය පරමා/ථ සඳහා gරකථන මාධ< 6ළ 

පවVන f�ටD තා\ෂණය\ සඳහා භා_ත කරන අවස්ථාවක එම භා_ත 

කරEනා _�E, අවසථ්ාෙව��ත ප7X, එම íතෙ$ ෙහ� සංíතමය 

කෘVෙ$ අ^Vවා�ක� cZකj ෙහ� සාácක සංගමය සමග එම කා/යය 

සඳහා අෙන<�න< වශෙයE එකඟ_ය හැ� ප7X ක/තෘභාගය ෙගQම 

සඳහා KÏත �_¦මකට එළ�ය 56 ය."  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, ඉතා අවශ<^ �යා �6� 

&සා කාරක සභාව හැ�යට අ	 ඉDලා ��යා, KÏත �_¦මකට 

එළැ�ම අ&වා/ය කරන ෙලස ඉDලEන �යලා. ඒ &සා ගj 

අමාත<6මාෙ= අවධානය ෙයP@ කරවනවා, ෙ� ගැසÕ පÈය 

නැවත සංෙශ�ධනය ��ම සලකා බලEන ��වE න� එය 

කරEන  �යලා. ෙමPකද, එය අ&වා/ය කෙළP� තම^, සංíත 

wDIEෙ= ක/තෘභාගය ස�බEධ >ශ්නය ඇ�තටම 

_ස ෙඳEෙE. එෙහම නැ�න�, ඕනෑ න�, ගැසÕ පÈෙ$ Vෙබන 

ආකාරයට �_¦ම\ ඇV කර ගEෙE නැVව ¤ණ� ෙ� 

ස�බEධෙයE ඉX7ෙ$A සලකා බලEන ��වE ෙවනවා.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, මට කKE කතා කර� 

වා¦ෙtව නානාය\කාර මEÁ6මා ඉතාම වැදග� කාරණා 

රාwය\ �Sවා. මා අගය ෙකPට සලකනවා, එ6මා _ප\ෂෙ$ 

ඉඳෙගන ¤ණ� අවශ< කාරණාවලA යහප� ෙtවD යහප� 

_�යට ද�න එක. _ෙශ�ෂෙයEම ආංwක අ9\ෂණ කාරක 

සභාෙSA� අ	 ෙ� කාරණය  කතා කළා. එම කාරක සභාවට 

පැZ� ෙDක�6මා ඇ6� &ලධා7 මහ�ම මහ�2E 

�ය�ෙදනාට අප සඳහE කෙළ�, � ලංකාව 6ළ සංíත wDIEෙ= 

ක/තෘභාගය එක6 ��ෙ� යාEÈණය 2ට වඩා _&_දභාවය�E 

56ව pයා�මක කළ 56^ �යන එක^.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, අප ෙ� කතා කරEෙE 

සංíත wDIEෙ= ක/තෘභාගය ගැන _තර^. න@�, ෙමතැ&E 

එහාට �යාම, �t�මය ෙtපළ පනත යටෙ� ජාVක �t�මය 

ෙtපළ කා/යාලය හරහා ෙ� රෙÕ �t�මය ෙtපළ ¦Î~ම සඳහා 

අවශ< සා@cක සංග� එ\ එ\ \ෙෂ�È යටෙ� ෙවE ෙවE 

වශෙයE අවශ< ෙවනවා. උදාහරණය\ _�යට, �t�මය ෙtපළ 

ස�බEධෙයE දැනට Vෙබන එවැ& එක සංගමය\ ගැන මා 

�යEන�. ඒ Xහා බැ�වාම, එc ��න &ලධා7E Xහා බැ�වාම 

එc පරමා/ථය cතාගEන ��වE. එc ඉEනවා, � ලංකා pකÕ 

ක�ඩායෙ� නායක6මා, >ධාන ෙපෙළ� hospital එකක 

අ^Vකjෙව\, >ධාන ෙපෙළ� ව<ාපා7කෙය�. ෙමEන ෙ� වාෙ= 

අය ඉEනවා, අ%තෙ$ හද� ඒ සංගමෙ$. ඒක තම^ තවම� Xගට 

පව�වාෙගන යEෙE.  ඒ සංගමය හරහා සංíත wDIEෙ= 

අවශ<තා ස�රාලEෙE ෙකPෙහPමද �යන >ශ්නය  අ	  සාකNඡා 

කළා. ඒකා�කාරය\ හදන ඒවාට ��ම අවස්ථාවක අවස්ථාව 

ෙදEන බැහැ. රජය\ හැ�යට, >Vප�Vය\ හැ�යට අ	 එයට 

එකඟ නැහැ. ඒ වාෙ=ම, එවැ& එක සංගමය\ _තර\ ස�}/ණ 

ඒකා�කාරය Vයාෙගන යෑම ස�බEධෙයE ��ම ෙකන� 

එකඟ ෙවන එක\ නැහැ �යලා පා/Kෙ�E6ෙS මEÁවරය� 

හැ�යට මා �යනවා. ඒ ස�}/ණ ඒකා�කාරය අෙහ�� කරEන 

ඕනෑ. අවශ<තාව ෙවලා VෙබEෙE, ඒ ඒ \ෙෂ�Èවල වෘ�%යමය 

අ^Vවා�ක� Xනා ගැeම සඳහා, ඒ ඒ වෘ�VකයE සා@cක 

වශෙයE එක6 Qම^. ගායකයE න�, ගායකයE හැ�යට එක6 

ෙවEන ඕනෑ. í පද රචකයE න�, í පද රචකයE හැ�යට 

එක6 ෙවEන ඕනෑ. සංíත wDIE න�, සංíත wDIE හැ�යට 

එක6 ෙවEන ඕනෑ. න@�, සංíත wDIE, �Èපට 

&ෂ්පාදකයE, ව<ාපාර කරන අය, ෙර�හD අ^VකාරයE එකට 

එක6 ¤ෙණP� ෙවEෙE ෙමc අර@ණ ෙවන� පැ�තකට යන 

එක^. 

 

 ඒ &සා ෙ� කා/යෙ$ A පැහැXKවම ෙ� රෙÕ වෘ�VකයE 
ෙවE ෙවE වශෙයE �òම අවශ< ෙවනවා. එතෙකPට තම^ 
වෘ�VකයEට ඔ¤Eෙ= වෘ�Vය අ^Vවා�ක� ෙවYෙවE,  
copyright ෙවYෙවE,  �t�මය ෙtපළ ෙවYෙවE  සටE 
කරEන හැ�යාව\ ලැෙබEෙE. දැනට �g ෙවලා 
VෙබEෙE ඒ අයට එක සංගමය\ යටතට ප� ෙවලා, ඒ 
සංගමයට �යයට 10\ ෙගවEන �g ෙවලා Vෙබන එක^.  ඒ 
ත��වයට ප�ෙවලා Vෙබනවා. ඒක වළ\වා ගත 56^ 
�යලා අ	 ෙය�ජනා කරනවා. අ	 ඒ ස�බEධෙයE  
>Vප�Vමය %රණය\  ගEන ආංwක අ9\ෂණ කාරක 
සභාෙS Xගටම සාකNඡා කරනවා. �ය� වෘ�VකයE එක6 
කරෙගන ඒ ෙගPDලEෙ= >ශ්නවලට ඇ��කE Aලා ඒ සඳහා 
අවශ< eV�V   හදා ගEන ඕනෑ &සා අ	 නැවත Îස්ෙවEන 
%රණය කළා.  අධ<\ෂ ජනරාD6Zය, අමාත<ාංශ 
ෙDක�6මා, අVෙ/ක ෙDක�6මා ඇ6� අෙන�� &ලධා7 
මහ�ම මහ�2E  එක හ�Eම එයට එකඟ ¤ණා. පැහැXK 
_&_දභාවය\ සcත ෙමවැ& සංග� ෙ� රටට අවශ<^.     
තමEෙ= හැ�යාවE ඉX7යට ෙගනDලා ඒ හැ�යාවට 
&යZත ව�නාකම ලබා ගEන උ�සාහ කරන ෙ� 
කලාකjවE ෙවYෙවE සාකNඡා කරEන එකඟ ¤ණා.  

ෙ� කාරණය ගැන සාකNඡා කරනෙකPට  සමහර මාධ< 

ආයතන, _ෙශ�ෂෙයEම Òපවාce මාධ< ආයතන  

ස�}/ණෙයEම වැරX Rමයකට ඒ හැ�යාව උපෙය�� කරෙගන 

Vෙබන බව අපට දැන ගEනට ලැ�ණා.  ''ත@EනාEෙස�ලාට 

අවස්ථාව gEෙE ෙ� channel එක. ඒ &සා ෙ� channel එකට  

ත@EනාEෙස�ලා අ¤jg 10\ අප සමඟ බැ© ��ය 56^" �යලා 

eV පනවලා Vෙබනවා. ෙ�ක ඉතාම  වැÎX^. ඒ හැ�යාව ට 

ඉඩ\ එම channel එෙකE ලබා gEන�, ඒ සංíතෙSXයාෙ=, 

ගායකයාෙ= හැ�යාව 6Õ� ෙදකට සලකEන බැහැ. ඒ &සා 

ඒකට &යZත අගය\ - value එක\  - ලබා Xය 56 ෙවනවා. 

ඒක ෙ� රෙÕ සංíත wDIEට සහ &/මාණ wDIEට ඉතාම 

වැදග�.  නැ�න� අවසානෙ$ A  ෙ� රෙÕ ඒ සංíත wD	යා 

ෙහ� ගායකයාෙ= හැ�යාෙවE ලබා ගEනා ආදායම 

ස�}/ණෙයE යEෙE Òපවාce නාKකාවලට.  ෙ�ක වැරX 

}/වාද/ශය\. ඒ  ත��වය නැවැ�_ය 56^ �යලා අ	 

1355 1356 

[ගj  මහාචා/ය) ආð මාර�ංහ  මහතා] 
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ෙය�ජනා කරනවා. ෙ� ස�බEධෙයE අවශ< අනාගත සැල¦� 

සෑXය 56^.  

උදාහරණය\ _�යට �යනවා න�,  ජාVක Òපවාc&ය, 

ස්වා9න Òපවාc&ය ෙහ� � ලංකා �වE_gK සංස්ථාව අ%තෙ$A 

ය� �� ගායකෙය�ෙ= íතය\ Òපවාc&ෙ$ _කාශය ෙවලා 

ෙහ� �වE_gKෙ$ වාදනය ෙවලා V�ණා න�  ඒ �ය�  

&/මාණ{KEට ය��� @දල\ ෙගSවා. න@�,  දැE ඒක �g 

ෙවEෙE නැහැ. න@�  ෙ� eVය යටෙ�  අනාගතෙ$ A 

අ&වා/ෙයEම @දල\ ෙග_ය 56 ෙවනවා. ඒ &සා Òපවාce 

සංස්ථාව ෙSවා, �වE _gK සංස්ථාව ෙSවා, ස්වා9න Òපවාc&ය    

ෙSවා ෙ� �ය� ආයතන ඉX7ෙ$ A _කාශය වන   íතය\ 

ෙවYෙවE අ(ම තරZE j	යල\ ෙහ� ෙගවEන �g ෙවනවා. 

එෙහම නැV ¤ෙණP�  ෙ� පනත යටෙ� eVමය pයාමා/ගවලට 

යEන හැ�යාව ලැෙබනවා. ඒ සඳහා  තව� eV මXන�,   �ය�  

සංíතෙSAEට, íත රචකයEට, ගායකයEට  _තර\ ෙනPෙව^  

අනාගතෙ$ A නවකථාකjවE, ෙක� කථාකjවE, 

ප7ව/තනකයE, ෙ� ආA  �ය� \ෙෂ�Èවල වෘ�%යෙSAEෙ= 

�t�මය ෙtපළ ආර\ෂා කර ගැeම ගැන අ	 පැහැXK 

ෙපPෙරPEgව\ ෙදනවා, ඒ �ය� ෙදනා සඳහා අවශ< �ය� 

eV�V අ	 සකසා ෙදනවා �යලා. අ	 ආංwක අ9\ෂණ කාරක 

සභාෙSA අමාත<ාංශ හැ�යට ෙ� ගැන සාකNඡා කරනවා.   

ගj ආමාත<6මාට ෙ� ගැන පැහැXK දැ\ම\ Vෙබනවා. ෙ� 

ෙය�ජනාව ඇ_Dලා  සෑෙහන කD  පැ�තකට කරලා V�ණා,  

කර ගEන බැ7ව. ෙ� අවස්ථාෙS A අමාත<ාංශෙ$ ෙDක�6මා,  

අධ<\ෂ ජනරාD6මා ඇ6� &ලධා7 ම�ඩලෙ$   �ය�ෙදනාට 

ෙ� පැහැXK දැ\ම  ඇVQම ගැන ස6ටට ප� ෙවනවා. ඒ වාෙ=ම 

ඉX7ෙ$A� ෙ� වාෙ= \ෙෂ�Èවල ��න වෘ�VකයEෙ=  

>ශ්නවලට ඇ��කE ෙදEන අ	 ලෑස්V^. අෙ¨ ආංwක 

අ9\ෂණ කාරක සභාවට ඇ_Dලා ඒ >ශ්න ඉX7ප� කරන ෙලස 

ෙ� \ෙෂ�Èවල ��න �ය� වෘ�VකයEෙගE අ	 ඉDලා 

��නවා. ෙබPෙහPම ස්6V^. 

 
ග� _ලාසනා`ඪ මA��1ය (மா)*மி� தைலைமதா;��  உ8:பின% அவ%க') 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබPෙහPම ස්6V^. 2ළඟට, ගj එස්. �තරE මEÁ6මා. 

 [பி.ப. 3.46] 
 

ග� එස්. OතරA මහතා    (மா)*மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, இ ைறய தின� #லைம$ெசா&'$ ச(ட&தி கீழான ஒ-�� விதிக. ெதாட�பாக நைடெப�கி ற இ0த விவாத&தி1 யா2�பாண ம4ணிேல நைடெப5ற சில விடய�க. ெதாட�பிேல பதி6 ெச7'ெகா.வத5� என9� அ:மதி தரேவ4;�. மிக <9கியமாக, கிளிெநா$சி மாவ(ட& தி:ைடய ஒ= பிரதான ைவ&தியசாைலயாக இ=9கி ற பைள ைவ&தியசாைலயி:ைடய ைவ&திய அதிகாாி சி ைனயா சிவ>ப  அவ�க. கட0த 18ஆ� திகதி இர6 ஆைனயிற6$ ேசாதைன$ சாவBயி1 ைவ&' இராCவ& தினரா1 ைக' ெச7ய�ப(;, பய�கரவாத9 �5ற�#லனா7 6�  பிாிவினாிட� ஒ�பைட9க�ப(B=9 கி றா�. 19ஆ� திகதி காைல 10.30 மணி9�&தா  இவ=ைடய மைனவி9�& தகவ1 ெதாிவி9க�ப(;, காைல 11.00 மணியளவி1 அவ=ைடய மைனவி த9F சிவ>ப  அவ�கG� அவ=ைடய இர4; மக.மா=� ஒ= மக:� ெச � அவைர� 

பா�ைவயி(B=9கி றா�க.. அரசா�க� இ0த நா(Bேல பய�கரவாத& தைட$ ச(ட&ைதH� அவசரகால$ ச(ட& ைதH� நைட<ைற�ப;&தி9ெகா4;, 'பய�கரவாத�' எ ற ெசா1ைல ைவ&'9ெகா4ேட இ�ெபா-'� தமிழ� ப�திகளிேல அவ�கைள நி�மதியாக வாழவிடாம1, அ��.ள I2நிைலகைள ேவ� திைசகG9�9 ெகா4; ெச1கி ற மிக� பய�கரமான ெசய5பா(ைட < ென;&' வ=கி ற'.  சி ைனயா சிவ>ப  எ ற இ0த ைவ&திய நி#ண� நீ4ட காலமாக யா2�பாண மாவ(ட&தி:ைடய ச(ட ைவ&திய அதிகாாியாக� பணி#ாி0தவ�. அத5�� பி5பா; அவ� கிளிெநா$சி மாவ(ட&தி:ைடய ச(ட ைவ&திய அதிகாாியாக� பணி#ாி0தா�. இ�ெபா-' ப$சிைல�ப.ளி� பிரேதச&தி1 உ.ள பைள ைவ&தியசாைலயி:ைடய ைவ&திய அதிகாாியாக இ=9கி ற அேதேநர�, கிளிெநா$சி யிJ� சாி, யா2�பாண&திJ� சாி, ச(ட ைவ&திய& 'ைறயிேல சில இைடெவளிக. வ0தேபா', அவ5ைற நிவ�&தி ெச7வத5காக6� க;ைமயான ஒ&'ைழ�#9கைள வழ�கிவ=கி றா�. இவ� 'ணி$ச1 மி9கவ�! இவ=ைடய வா�&ைதகளி1 அ1ல' இவ=ைடய ெசய5பா;களி1 இ=9கி ற 'ணி$ச1, ம9கG9காக இவ� ஆ5றிய பணி ேபா றவ5ைற ைமயமாக ைவ&' இராCவ� #லனா7 வாள�கG� ெபாLM #லனா7வாள�கG� இவைர� பி ெதாட�0த'�, இவ� மீதான கா2�#ண�$சிகG�தா  இத5�9 காரணமாக இ=9�� எ � நா�க. ந�#கி ேறா�.   �றி�பாக, 2009ஆ� ஆ4; H&த� <B0த பி5பா; யா2�பாண மாவ(ட&திேல கி(ட&த(ட 300 9�� ேம5ப(டவ�க. ப;ெகாைல ெச7ய�ப(டா�க.. ஆனா1, அ�ெபா-' இராCவ� #லனா7வாள�களினாJ� ெபாLM ம5�� பய�கரவாத9 �5ற� #லனா7வாள�களினாJ� இவ�க. த5ெகாைல ெச7'ெகா4டதனா1 அ1ல' வாகன&திேல அBப(டதனா1தா  இற0தா�க. எ ற வாறான காரண�கGட தா  அ0த மரண�க. பதிய�ப(டன. அ�ெபா-' ச(ட ைவ&திய அதிகாாியாக இ=0த சிவ>ப  அவ�க., பல மரண�க. ெதாட�பி1, அவ�க. அB&'9 ெகாைல ெச7ய�ப(B=9கி றா�க. அ1ல' ‘ைசல ச�’ ெபா=&த�ப(ட '�பா9கிகளினா1 ச&தமி1லாம1 Q(;9 ெகாைல ெச7ய�ப(B=9கி றா�க., நRன <ைறகைள� பய ப;&தி9 ெகாைல ெச7ய� ப(B=9கி றா�க. ேபா ற விடய�கைள ெம1ல ெம1ல ெவளிநா;கG9�9Sட ெவளி�ப;&தியி=0தா�. மனித உாிைமக. ஆைண9�-வி1Sட, அவ� த :ைடய சா(சிய�கைள இர4; தடைவ9�ேம1 வழ�கியி=0தா�.  வி;தைல� #LகGடனான ேப$Qவா�&ைதக. ேதா1வியைட0', 2006ஆ� ஆ4; இல�ைகயி1 ஒ= பாாிய H&த� ஆர�பி9க�ப(ட பி5பா;, யா2�பாண&தி:ைடய தீவக� ப�தியான அ1ைல�பி(B� ப�தியிேல ஒ= R(;9�.ளி=0த ம9க. இராCவ&தினரா1 Q(;9 ெகா1ல�ப(;� காயமைட0'� இ=0த நிைலயி1, காய�ப(டவ�கைள$ சிகி$ைச9�9 ெகா4;வர <Bயாம L=0த அ0த$ IழL1, அ�ேபா' யா2�பாண மாவ(ட& தி:ைடய நீதிபதியாக இ=0த Tநிதி ந0தேசகர  அவ�கGட  யா2�பாண� ப1கைல9கழக ம=&'வ&'ைற மாணவனாக இ=0த சிவ>ப  அவ�க. 'ணி$சலாக$ ெச � காய�ப(டவ�கைள9 கா6 வ4Bகளி1 ெகா4;வ0' ைவ&திய� ெச7த வரலா�� அவ=9�4;. அத5காக அெமாி9கா அவைர அைழ&', அவ=9� ஒ= 
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පා/Kෙ�E6ව விேசட வி=ைத9Sட வழ�கியி=0த'. இUவாெற1லா� 'ணி$ச1மி9கவராக ம9கG9காக� பணியா5றிய ஒ= ைவ&திய� இவ�. இவ=ைடய பணிைய <ட9�வத5காக இ � இவ� ைக' ெச7ய�ப(;.ளா�. இவ� பல ப;ெகாைலகG9�,  தமிழ�க. மீ' #ாிய�ப(ட இன�ப; ெகாைலகG9�9 க4க4ட சா(சியமாக இ=9கி ற காரண&தினா1, இராCவ&தினரா1 தி(டமி(ட வைகயி1 இவ�மீதான �5ற$சா(;9க. ேசாB9க�ப(; இவ� ைக' ெச7ய�ப(;.ளா�. இவ� இ=0த R(Bேலா அ1ல' வி;தியிேலா ைவ&' இவ� ைக' ெச7ய�படவி1ைல. ஒ= ைவ&திய அதிகாாியான இவ� ஆைனயிற6 இராCவ$ ேசாதைன$ சாவBயிVடாக� பயணW ெச7கி றேபா', அ0த$ ேசாதைன$ சாவBயி1 ைவ&'9 ைக' ெச7ய�ப(B=9கி றா�. இத Xல� இ0த அரசா�க� ஒ= மிக� பய�கரமான ெச7திைய& தமிழ�கG9�$ ெசா1கி ற'. அதாவ', “நா�க. மீ4;� மீ4;� உ�கைள9 ெகா1Jேவா�!  நா�க. மீ4;� மீ4;� உ�கைள அழி�ேபா�! நீ�க. எ�கGைடய அBைமகைள� ேபா �தா  இ=9கேவ4;�” எ கி ற ெச7திைய&தா  இ0த அரசா�க<� பைடகG� ெசா1கி றன எ ப' மிக& ெதளிவாக& ெதாிகி ற'.   ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, பைள ைவ&தியசாைலயிேல RMO ஒ=வ=� இ0த ைவ&திய நி#ண=�தா  இ=0தா�க.. ஆனா1, இ�ெபா-' இவ� ைக' ெச7ய�ப(;வி(டா�. அ�ேக வி;தியி1 த�கியி=0' சிகி$ைச ெப�கி ற ேநாயாளிக. ைவ&திய� இ1லாைமயா1 இ�ெபா-' R;கG9�$ ெச1கிறா�க.. அ0த ைவ&திய வி;தி Xட�ப;� நிைலயிL=9கிற'. இைவெய1லா� யாரா1 நைடெப�கி றன? இத5கான மா5றீ; எ ன? ைவ&திய� ப5றா9�ைறேயா; எ&தைனேயா ைவ&திய சாைலக. இய�க<Bயாம1 இ=9கி ற IழL1, இUவா� ைவ&திய�கைளேய ந;Rதியி1 ைவ&'9 ைக'ெச7வ ெத றா1, இ0த நா(B  ஜனநாயக� எ னெவ � என9�& ெதாியவி1ைல. இத5காக எ ன பதி1கைள$ ெசா1ல�ேபாகிறீ�க.? 2018ஆ� ஆ4; மாRர� தின&தி ெபா-', "ெபாLஸாைர$ Q(;9ெகா றா�க." எ ற �5ற$சா(B  ெபயாி1 ைக'ெச7ய�ப(ட இர4; இைளஞ�க., கி(ட&த(ட 8 மாத�களி  பி ன� �5றம5றவ�க. எ � வி;தைல ெச7ய�ப(டா�க.. அேதேபா �, இ � ைக' ெச7ய�ப(B=9கி ற ைவ&தியைர இ :� ஒ= வ=ட&தி  பி ன�, இவ� �5றம5றவ� எ � வி;தைல ெச7தாJ� ஆ$சாிய� ப;வத5கி1ைல. ஆகேவ, தமிழ�க. பாதி9க�ப;கி ற இ0த நிைலைய <தL1 கவன&தி1 எ;&'9ெகா.G�க.! இ0த நா(B1 இ=9கி ற இUவாறான ெக;பிBக., அநியாய�க. தவி�9க�பட ேவ4;�.  தமி2 ம9கGைடய வா9�கைள� ெப5� ஜனாதிபதியாக வ0த ைம&திாிபால சிறிேசன அவ�க. இ � சR0திர சி1வாைவ இ0த நா(B:ைடய இராCவ& தளபதியாக நியமன� ெச7தி=9கி றா�. “நா  இ0த நா(Bேல 100 நா(கG9�. மா5ற&ைத9 ெகா4;வ=ேவ ; மீ4;� ஜனாதிபதியாக ஆைச�படமா(ேட ; இ0த நா(ைட$ சேகாதர&'வ&ேதா; ெகா4;ெச1ேவ ” எ ெற1லா� சவா1வி;&'� பதவி9� வ0த ஜனாதிபதி அவ�க., தமிழ�க.மீ' இன�ப;ெகாைல #ாி0' ப1லாயிர9கண9 கான ம9கைள9 ெகா ெறாழி&த, இ �� இ�மா�ேபா; 'ெகா1ேவ ' எ � ெசா1Jகி ற, தமிழ�களி  இர&த� 

�B&த வா7கேளா; இ=9கி ற - இ�ெபா-'� சR0திர சி1வாவி:ைடய கைடவாயினா1 அ0த இர&த� வB0' ெகா4B=9கி ற' - சR0திர சி1வாைவ இ0த நா(B :ைடய இராCவ& தளபதியாக நியமன� ெச7தி=9 கி றா�.  இ � இ0த நா(Bேல இ ேனா� இன� நி�மதியாக வாழ <Bயாத ஒ= Iழ1 காண�ப;கி ற'. இ0த நிைலயி1, இ0த நா(B:ைடய இராCவ& தளபதியாக அவ� நியமன� ெச7ய�ப(B=9கிறா�. இ' மிகமிக அபாயகரமான'.  ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, #லைம$ெசா&'$ ச(ட&தி கீழான ஒ-��விதிக. ெதாட� பான விவா&தி1 Professor ஆQ மாரசி�க அவ�க. ேபசியி=0தா�. அேதேபா �, இ :� பல உ��பின�கG� பல விடய�க. ப5றி� ேபசியி=0தா�க.. நா(Bேல வா-கி ற கைலஞ�கைள9 கா�பா5�கி ேறா�; கைலஞ� கG9�� #லைம$ெசா&தி  உாிைம வழ�க�பட ேவ4;ெம ெற1லா� �றி�பி(B=0தா�க.. இேதேபால, எ�கGைடய ேதச&திேல பாட�ப(ட  எ&தைனேயா தமிழீழ எ-$சி� பாட1க. இ=9கி றன. இவ5ைற� பாBய கைலஞ�க. இ � ஒழி0' வா2கி றா�க.. இ � பல=ைடய வா29ைக ப5றி ெவளியிேல ேபச <Bயாம1 இ=9கி ற'. நீ�க. இ0த$ ச(ட&திேல அதைனH� ேச=�க.! தமிழீழ வி;தைல� #Lகளி  கால&தி1 பாட� ப(ட ஒUெவா= எ-$சி� பாட1கG9�� தமிழ�கG9�� #லைம$ெசா&' வழ�க ேவ4;�. அவ�க. அதைன9 ேக(கி ற உாிைம இ=9க ேவ4;�. இ �, அ0த9 கால&தி1 இய5ற�ப(ட ஒ= தமிழீழ எ-$சி� பாடைல - தமிழீழ& ேதசிய� பாடைல ஒ= தமி2 மக  ேக(டா1, அவ  பய�கரவாத& தைட$ ச(ட&தி கீ2 ைக'ெச7ய�ப(; சிைறயி1 அைட9க�ப;கிறா . அவ மீ' வழ9�� #ைனய�ப;கி ற'. இ'தா  இ0த நா(Bேல நைடெப� கி ற'. அதனா1தா  நா  ேக(கி ேற , ெவ�மேன உ�கGைடய சி�கள9 கைலஞ�கG9காக ம(;� நீ�க. #லைம$ெசா&' ஒ-��விதிகைள9 ெகா4;வ=வைத வி;&', இ0த நா(Bேல வா-கி ற அைன&' ம9கGைடய ேதசிய� ப4பா(;, கைல அைடயாள�கைளH� #லைமகைளH� மதி9க9SBய வைகயிேல இதைன9 ெகா4;வர ேவ4;ெம �. அத5� நா�க. ஆதர6 வழ�க& தயாராக இ=9கி ேறா�.  �றி�பாக, தமிழ�க. இ0த நா(B:ைடய ஒ= ேதசிய இன�! அவ�கG9ெக � #ற�பான கைல, கலாசார வBவ�க. உ4;; அவ�கG9கான பார�பாியமான  S&'9க. உ4;; அவ�கG9ெக � பார�பாியமான  அைடயா�க. உ4;; தனியான ெமாழி அைடயாள� உ4;; நில அைடயாள� உ4;. வட9கிJ� கிழ9கிJ� a�Rகமான வரலா5� ாீதியிலான நில அைடயாள�கைள அவ�க. ெகா4B=9கி றா�க.. கிழ9கிJ� வட9கிJ� அவ�க. த�கGைடய கைல வBவ�கைள� ேபCகி  றா�க.. தமிழீழ வி;தைல�#Lக. எUவா� கைலைய வட9கிJ� கிழ9கிJ� ேபணினா�கேளா, வள�&தா�கேளா கைல, ப4பா(;9 கழக&திVடாக எ&தைன #லைம$ ெசா&'9கைள இ0த ம4C9�& த0தா�கேளா அதைன& தமிழ�கGைடய #லைம$ெசா&தாக இ0த நாடாGம ற� அ�கீகாி9க ேவ4;� எ பைதH� நா  இ0த இட&திேல வLH�&'கி ேற . ஆனா1, அ' உ�களா1 <BHமா? இ0த நா(Bேல அ0த ந1ெல4ண� இ=9கி றதா? அ0த இதயQ&தி இ=9கி றதா? அ1ல' இ0த நா(B1 இ=9கி ற ஒUெவா= தைலவ=9�� அ' ப5றிய ந1ல சி0தைன இ=9கி றதா? இ0த நா(Bேல இ=9கி ற எ1லா 
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2019 අෙග�ස්6 20 ம9கைளH� அரவைண&'$ ெச1லேவ4;�; அவ�கேளா;  இைண0' ேபாகேவ4;�; ேசா்0' ேபாக ேவ4;�; அவ�கG� த�கைள�ேபால ஓ� இன� எ � சி0தி9கி ற சி�கள& தைலவ�க. இ �� இ=9கி றா�களா? எ ற ேக.விதா  எ�க. < னாேல வ=கி ற'. த5ேபா' நியமி9க�ப(B=9கி ற சேவ0திர சி1வாவி  நியமன�Sட அைத&தா  ெவளி�பைடயாக$ ெசா1Lநி5கி ற'. கிழ9�� வட9�� இைண0த தமிழ�கGைடய ேதச&திேல ஒ= H&த வைரயைற9�. தமிழ�கைள அட9�கி ற, திற0த ெவளி$ சிைற$சாைலயி1 தமிழ�கைள ஓ� இராCவ� பிB9�.G� இராCவ� பிரச ன&தி5�.G�தா  ைவ&தி=�ேபா� எ கி ற ெச7திதா  மீ4;� மீ4;� இ�ேக ெசா1ல� ப;கி ற'. ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, நா  மீ4;� ேக(க வி=�#கி ேற . இ0த நா(Bேல சேகாதர&'வ� இ=9க ேவ4;மா? இ0த நா(Bேல நீதி, நியாய� இ=9க ேவ4;மா? இ0த நா(Bேல வா-கி ற ம9க. எ1ேலா=� ஒ5�ைமயாக வாழேவ4;மா? அவ�க. இ0த$ சி�க9 ெகாB9�9 கீேழ ஒ றாக இ=9கேவ4;� எ � நீ�க. நிைன9கி றீ�களா? அ�பBயானா1, இ0த நா(Bேல வா-கி ற ம9கGைடய எ4ண�கைள, அவ�கG ைடய கைல, ப4பா;கைள, அவ�கGைடய #லைம$ ெசா&தான ப4பா(; அைடயாள�கைள ஏ5�9ெகா.ள நீ�க. தயாராக ேவ4;�. அைதவி;&', உ�கG9கான கைல, ப4பா;கைள digital <ைறயிேல ேபணி அத5கான #லைம$ெசா&'9கைள நீ�க. அ�கீகாி�பதனா1 இ0த நா(Bேல இ :ேமா� இன� ெதாட�0'� பி த.ள� ப(;9ெகா4ேட ெச1J�. இ'தா  இ0த நா(Bேல நட9கி ற ேவ�பாடான ெசய1!  அ4ைமயிேலSட, யா2�பாண&திL=9கி ற ச�கிLய  ம0திாி மைனைய ெத னில�ைகைய$ ேச�0த சி�கள மக  ஒ=வ� த :ைடயெத � உாிைமேகாாி பைழய ஓைலகைள& தயாாி&', க.ள ஆவண�கேளா; அ�� வ0தி=9கி றா�. தமரா �ணநாயக� அவ�கGைடய தைலைமயி1 அைம0தி=9கி ற அ0த9 காாியாலய&தி5� அவ� வ0', அ0த ம0திாி மைன த�கG9�ாிய' எ � ேக(கி ற அள69�& தமிழ�கGைடய #லைம$ெசா&ைத� பறி�பத5� எUவாெற1லா� தி(டமிட�ப;கி ற'! இ' எUவள6 ேகவலமான'! எUவள6 ேமாசமான'! இ0த நா(Bேலயி=9கி ற அைடயாள�களான ச�கிLய ம ன , பரராசேசகர , ப4டார வ னிய , எ�கGைடய பா(ட , a(ட , ெகா�பா(ட  வழியான அ0த� பர�பைரயிேல வ0தவ�க. நா�க.! இ0த ம4ணிேல அவ�க. ஆ4B=9கிறா�க.. ேபா�&'9ேகய�க. இ0த ம4C9� வ0தெபா-' சி�கள அரச�கைளH�விட தமி2 அரச�க.தா  இ0த நா(;9காக� ேபாராBனா�க.. ஏ , கைடசியாக9 க4Bைய ஆ4ட ம ன  T வி9கிரம இராஜசி�க Sட ஒ= தமி2 ம ன . காசிய�ப  யா�? இ0த ம4ணிேல பWச ஈ$சர�க. எUவா� அைமய�ெப5றி=0தன. இவ5றி  வரலா� எ ன?  இவ5ைறெய1லா� நீ�க. #ாி0' ெகா.ளா'  #ற0த.ளிவி(;, இ�ெபா-'�Sட தமிழ� கGைடய வரலா5ைற ஏ5க ம�&', அவ�கGைடய வராலா5� அைடயாள�கைள அழி9க <ைனகி ற ெசய5பாடான' மிகமிக� பய�கரமானதா��. எ�கGைடய #லைம$ ெசா&'9கைள அழி9காதீ�க.! எ�கGைடய #லைம அைடயாள�கைள நீ�க. பறி9காதீ�க.! எ � நா  மீ4;� மீ4;� இ0த உய�0த சைபயிேல வLH�&தி9 S�கி ேற .  

வட9�� கிழ9�� இைண0த எ�கGைடய தாயக ம4ணிேல, யா2�பாண ம4ணிேல எ�கG9கான #லைம அைடயாள�கைள9 ெகா4டவ�க. நா�க.. அத5கான வரலா5� ாீதியான ஆவண�கைள9 ெகா4B=9கி ேறா�. அ0தள69�9 கலாசார அைடயாள�க. எ�களிட� இ=9கி றன. நீ�க. எ�கGைடய அைடயாள�கைள� பறி9க <ைனவைத& தவி�&'9ெகா.G�க.! தமிழ�கG� இ0த ம4ணி:ைடய ேதச$ ெசா&'9க.! அவ�க.  இ0த ம4ணிேல வரலா5� ாீதியாக - a�Rகமாக வா20த ம9களாவ�. அவ�கG9� ஒ= #லைம அைடயாள� இ=9கி ற'; #லைம$ ெசா&தி=9கி ற' எ பைத <தLேல நீ�க. ஏ5�9ெகா.G�க.! இ0த நா(Bேல சி�களவ�கG� தமிழ�கG� ேதசிய இன�க. எ பைத ஏ5�9ெகா4டாேல, இ0த நா(B:ைடய பிர$சிைனயிேல அைரவாசி தீ�0'வி;�. அதைன வி;&', ெதாட�0'� நீ�க. இ0த ம4ணிேல ேவ�பா;கைள9 ெகா4; வ=கி றீ�க..  இ � டா9ட� சிவ>ப  ைக'ெச7ய�ப(B=9கி றா�. அவ� ம(ட9கள�# மாவ(ட&திேல பிற0தவ�. மிக வ�ைம யான �;�ப&திேலயி=0' பB&' ஒ= ைவ&தியராகி யி=9கி றா�. அUவாறான �;�ப$ IழLL=0' பB&', ஒ= ச(ட ைவ&திய அதிகாாியாக� பணி#ாிகி ற அவைர நீ�க. ைக' ெச7தி=9கி றீ�க.. உ�கGைடய பய�கரவாத& தைட$ச(ட� மீ4;� தமிழ�க.மீ' அ0த9 ேகார�ப5கைள9 கா(Bயி=9கி ற'. அேதேபால, தமிழ�கGைடய இர&த�கைள9 �B&த, 20ஆ� f5றா4B1 இன� ப;ெகாைலகG9�� ெபய�ேபான, இ0த உலகேம ெவ(கி& தைல�னிய9SBய அள69�9 ெகாைலகைள$ ெச7த சேவ0திர சி1வாைவ நீ�க. இராCவ& தளபதியாக ஆ9கியி=9கி றீ�க.. தைலவ� பிரபாகர:ைடய மக  பால$ச0திர:9� 'பிMக(' ெகா;&' Q(;9ெகா றவ� சேவ0திர சி1வா! அேதேபால, இைச�பிாியாைவ நி�வாணமா9கி நட0' திாிய ைவ&'$ Q(;9ெகா றவ� சேவ0திர சி1வா! இ :� எ&தைனேயா ஆயிர� இைளஞ�கைள$ Q(;9ெகா றவ�! எ&தைனேயா ஆயிர� ம9கைள9 கWசிSட இ1லாம1 ப(Bனிேபா(;$ சாகB&தவ�! அ�பB�ப(டவ=9� இ0த நா(B1 இராCவ& தளபதி� பதவி வழ�க�ப(B=9கிறெத றா1, இ0த நா(Bேல இ0த ம9கG9� எ ன இ=9கி ற'? இ�� வா-கி ற ஏைனய இன�கைள எ�பB நீ�க. மதி9கி றீ�க.? எ�பB இ0த நா(Bேல இ0த ம9கG9கான அ�கீகார&ைத நீ�க. ெகா;9க�ேபாகிறீ�க.?  இ :� இ0த நா(Bேலயி=9கி ற சி�கள& தைலவ�க. நீதியி  ப9க� வரவி1ைல; நியாய&தி  ப9க� வரவி1ைல. சி�கள& தைலவ�களிடமி=0' இ :� ஒ= நியாய� கிைட9கவி1ைல. ஆகேவதா  அUவாறான அ0த எ4ண�கைளH� சி0தைனகைளH� ெகா4;வா=�க. எ � நா  இ0த உய�0த சைபயிேல S�கி ேற . இ�தியாக, தமிழ�கGைடய #லைம$ெசா&'9கைளH� உ�கGைடய #லைம$ெசா&'9கGட  ேச�&' அ�கீகாி&தா1, இ0த நா; ஒ= ெகாBயி கீ2 இ=9��! இ1ைலேய1, வரலா� இ0த நா(Bேல ஒ= தீ��ைப வழ��கி ற கால� ெவ�விைரவி1 வ=� எ பைத நா  இ0த இட&தி1 பதி6ெச7' நிைற6ெச7கி ேற .  
 

ග� _ලාසනා`ඪ මA��1ය (மா)*மி� தைலைமதா;��  உ8:பின% அவ%க') 
(The Hon. Presiding Member) 

2ළඟට, ගj ෙS� �මා/ මEÁ6මා. 
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පා/Kෙ�E6ව 

ඊට >ථම, ක¤jE ෙහ� ගj මEÁවරෙය\ áලාසනය සඳහා 

ගj හ/ෂණ රාජකjණා මEÁ6මාෙ= නම ෙය�ජනා කරEන.  

 
ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, "ගj හ/ෂණ රාජකjණා 

මEÁ6මා දැE áලාසනය ගත 56ය"^ මා ෙය�ජනා කරනවා. 
 
+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி�க�ப��  ஏ�:ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
අන��ව ග� �යා� JෙZJ�ම මහ>1ය _ලාසනෙයA ඉව> 

�ෙයA, ග� හ)ෂණ රාජක�ණා මහතා _ලාසනා`ඪ Jය. 
 அத?பிற', மா%&மி' (தி)மதி) Dயாணி விேஜவிகிரம  அவ$க� அகிராசன�தினி?: அகலேவ, மா%&மி' ஹ$ஷன ராஜக)ணா  அவ$க� தைலைம வகி�தா$க�. 
 
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left the 

Chair, and THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA took the Chair. 
   [பி.ப. 4.00] 
 

ග� ෙ�� [මා) මහතා  (மா)*மி� ேவM �மா%)  
(The Hon. Velu Kumar) ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, #லைம$ெசா&'க. ெதாட�பான ச(ட ஒ-��விதிக. ெதாட�பான இ ைறய விவாத&திேல உைரயா5�வத5கான வா7�ைப& த0தைம9காக ந றி ெதாிவி&'9 ெகா.கி ேற . எ�கGைடய சக உ��பின� ெகௗரவ சிறீதர  அவ�கGைடய உண�6a�வமான உைரைய&  ெதாட�0' என9� உைரயா5ற$ ச0த��ப� கிைட&தி=9 கி ற'.  இ0த நRன Hக&திேல இ ைறய ெபா=ளாதார� எ ப' �றி�பாக அறிவிய1 சா�0த  ெபா=ளாதாரமாக9 காண�ப; கி ற' எ ப'  எ�கG9�& ெதாிH�. இ0த அறிவிய1 ெபா=ளாதார&தி5�. அறிவியைல ைமய�ப;&திேய எ�கGைடய ெபா=ளாதார$ ெசய5பா;க., அத:ைடய < ென;�#க. காண�ப;கி றன. அ0தவைகயிேல இ ைறய காலக(டமான' #லைம$ெசா&' ெதாட�பான அவசிய<� அ0த� #லைம$ெசா&'9களின' பா'கா�#,  அ' ெதாட�பான ச(ட ஏ5பா;க. அவசியமாக6� உ$சமாக6� ேதைவ�ப;கி ற ஒ= காலக(டமாக இ=9கி ற'. அUவாறான அ0த� #லைம$ெசா&'9கைள$ சாியான <ைறயிேல ச(ட&தி  ஏ5பா;கG9�. ெகா4; வர9SBயதாக இ=9கி றேபாேத ஒ= நா(;9�. நRன& 'வ&ைத, #' விடய�கைள, #&தா9க�கைள9 ெகா4; வ=வத5கான வா7�#க. கிைட�பதாக இ=9��. இ0த� #லைம$ெசா&'& ெதாட�பாக� ேபQகி றேபா' இ�� விேசடமாக கைல&'ைற ெதாட�பாக� ேபச� ப(டாJ�Sட, அதைனH� தா4B இ ைறய காலக(ட&திேல மிக <9கியமாக எ1லா& 'ைறகளிJ� ஆதி9க� ெசJ&த9SBய தகவ1 ெதாழி1h(ப&திVடான ெம ெபா=. தயாாி�#க. - software development - ெதாட�பாக, அ0த ெம ெபா=.களின' பா'கா�#& 

ெதாட�பாக இ0த� #லைம$ெசா&தி  ஏ5பா;க. <9கிய� ெப�கி றன. ஆனாJ�Sட, 'ரதி=iடவசமாக அ' ெதாட�பான ஏ5பா;களானைவ இ :� எம' நா(Bேல க(Bெய-�ப�படாம1 இ=9கி றைம பாாிய பி னைட வாக இ=9கி ற'. இ0த ஏ5பா;கேளா; இ0த� #' Hக&திேல நRன&'வ�கைள9 ெகா4;வர ேவ4;மாக வி=0தா1, நா�க. அத5கான வழி<ைறகைள - ஏ5பா;கைள$ ெச7வதVடாக&தா  #&தா9க�கG9� இடமளி9க9SBயதாக அ1ல' #&தா9�ந�கைள ஊ9�வி9க9SBயதாக இ=9��. இ' பாாிய ஒ= <ய5சி. ச�ப0த�ப(டவ�கGைடய சி0தைன ம5�� <-ைமயான உைழ�பிVடாக வர9SBய அ&தைகய பைட�#கைள அ1ல' அ&தைகய ஆ9க�கைள மிக இல�வாக சில� Qர4B9ெகா4; ெச1ல9SBய Iழ1க. இ=9கி ற ேபா', அ&தைகய நRன&'வ�கைள நா�க. ெப5�9 ெகா.வத5ேகா பா'கா&'9 ெகா.வத5ேகா அதVடாக� பயனைட0' ெகா.வத5ேகா ஒ= நா; எ ற ாீதியி1  நா�க.  இயலாத நிைல9�& த.ள�ப;ேவா�. அேதேபால எ�கGைடய கைல&'ைறகைள� ப5றி� ேபQகி றேபா', என9� < ன� உைரயா5றிய ெகௗரவ சிறீதர  அவ�க. �றி�பி(ட'ேபால, இ0த நா(Bேல எ�கG9 ெக �  இ=9க9SBய அைடயாள�க., தமி2 ம9களான எ�கள' சா&திர�க., ச�பிரதாய�க., எ�கGைடய கைல அ�ச�க. எ பன ெதாட�பாக இ0த9 காலக(ட&திேல பாாிய ேக.வி9�றிெயா � ஏ5ப(B=�பதைன நா�க. அவதானி9க9 SBயதாக இ=9கி ற'. கட0த கால&தி1 காண�ப(ட ேபா� அ1ல' H&த Iழைல& தா4B, இ ைறய காலக(ட&திேல எ�கGைடய அைடயாள�களான' ஓர�க(ட�ப(;9 ெகா4B=9கி ற நிைலைமைய நா�க. காCகி ேறா�. வட9கிேல வாழ9SBய தமிழ�கGைடய கைல, கலாசார�, ப4பா;கைள�ேபால, கிழ9கிேல இ=9க9SBய இ0த நா(;9ேக உாிய இ :ெமா= பிாிவினாி  கைல, கலாசார�, ப4பா;கைள�ேபால, மைலயக&திேல இ=9க9 SBய இ0திய வ�சாவளி� பிாிவினராகிய எ�கGைடய கைல, கலாசார அைடயாள�க., ச�பிரதாய�க., சா�கிய�க. எ பன6� தனி&'வமானதாக9 காண�ப; கி றன. ஆனா1, என9� < ன� உைரயா5றிய உ��பின� �றி�பி(டைத�ேபால, இ ைறய காலக(ட&தி1 எ�கள' சXக&தி  ஒUேவா� அறிவிய1 சா�0த விடய&ைதH� ைகயக�ப;&தி9 ெகா.கி ற ேநா9கி1, கீ2&தரமான ெசய5பா;கைள ஒ= சில �-9க. தி(டமி(ட அB� பைடயி1 ேம5ெகா4; வ=கி றன. அவ5ைற& த;&' நி�&தேவ4Bய ஒ= ேதைவ�பா; த5ேபாைதய அரQ9�9 காண�ப;கி ற'; இ�கி=9க9SBய தைலைமகG9�9 காண�ப;கி ற' எ பைத$ Q(B9கா(ட ேவ4B இ=9கி ற'. அேதேபால, கட0தகால$ ெசய5பா;களா1 நL65� இ=9க9SBய எ�கGைடய கைலஞ�கைள இன�க4;, அவ�கைள ஊ9�வி&' அவ�கைள < ெகா4; வ=வத  Xல�தா  இ0த நா(;9ேக உாி&தான, தமி2 ம9கG9� உாி&தான கைல, கலாசார, அறிவிய1 சா�0த விடய�கைள� பா'9க <BH�. அவ5ைற இ0த நா(B:ைடய #லைம$ ெசா&தாக இ0த நா(Bேல இ=9க9SBய தைலைமக. க=த ேவ4;�. அ0த வைகயி1, அவ5றிைன� பா'கா&' < ெகா4; வ=வத5� அவசியமான அB�பைட$ ெசய5பா;கைள இ0த9 காலக(ட&திேல இ0த அரQ ேம5ெகா.ள ேவ4Bயி=0தாJ�, அ' ெதாட�பாக இ�� இ=9க9SBய அரQ எ ன ெச7கி ற'? எ ற ேக.விையேய நா�க. எ-�ப ேவ4Bயதாக இ=9கி ற'.  

1363 1364 

[ගj áලාසනාÒඪ මEÁ6Zය] 



2019 අෙග�ස්6 20 �றி�பாக, இ ைறய காலக(ட&திேல நL65� இ=9கி ற இல�ைக& தமி29 கைலஞ�கைள ஒ �ேசா்&', அவ�கைள ஊ9�வி&' < ேனா9கி9 ெகா4;ெச1வத5 காக& ேதசிய ஒ=ைம�பா;, அரசக=ம ெமாழிக., சXக ேம�பா; ம5�� இ0' சமய அJவ1க. அைம$சிVடாக வி=' வழ��� பாாிய நிக2ெவா ைற < ென;�பத5�ாிய அB�பைட ேவைல&தி(ட�கைள நா�க. < ென;&' வ=கி ேறா�. அதVடாக எ�கGைடய பார�பாிய9 கைல, கலாசார, அறிவிய1 சா�0த விடய�கைள உ.ளீ�&', அவ5ைற ஆவண�ப;&'வதVடாக இ0த& ேதச&'9ேக உாிய இ&தைகய விடய�கைள < ெகா4; ெச1ல9 SBயதாக இ=9�ெமன நா�க. ந�#கி ேறா�. எம' ேதச&தி5ேக உாிய கைல, கலாசார, ப4பா;கைளH� அ' சா�0த அறிவியைலH� இன, மத ேபதமி றி ஒ5�ைமயாக < ென;&'$ ெச1லேவ4Bய ஒ= ேதைவ�பா; இ=9கி ற'. அதVடாக இ0த நா(BJ.ள இன�கG9� இைடயி1 பாாியேதா� இண9க�பா(Bைன ஏ5ப;&த9 SBயதாக இ=9��. 
 

ග� _ලාසනා`ඪ මA��මා (மா)*மி� தைலைமதா;��  உ8:பின% அவ%க') 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.     
 

ග� ෙ�� [මා) මහතා  (மா)*மி� ேவM �மா%)  
(The Hon. Velu Kumar) கட0த கால�களிேல இ=0த I2நிைல காரணமாக பல கைலஞ�க. - இ0த& 'ைற சா�0தவ�க. இ ��Sட சிைற களிேல அரசிய1 ைகதிகளாக வாB9ெகா4B=9கி ற நிைலைம காண�ப;கி ற'. அ&தைகய கைலஞராக இ=9க9SBய ஒ=வ� கட0த இர4;- X � வார�கG9� < ன� ெமகசி  சிைற$சாைலயி1 உ4ணாவிரத� ேபாரா( ட&தி1 ஈ;ப(டேபா', ேதசிய ஒ=ைம�பா(; அைம$சரான ெகரளவ மேனா கேணச  அவ�க. அவைர$ ச0தி&' ஓ� உ�திெமாழிைய வழ�கினா�. அதாவ', அரசிய1 ைகதிகளி  வி;தைல ெதாட�பாக ஓ� அைம$சரைவ� ப&திர&திர&ைத$ சம��பி&', அதVடாக உாிய நடவB9ைக கைள < ென;�பதாக9 Sறினா�. அ0த வைகயிேல, அ0த அைம$சரைவ� ப&திரமான' தயாராகி, அத5கான ஏ5பா;க. நைடெப5�9ெகா4; இ=9கி றன. அதVடாக நா�க. ஒ= சாதகமான பதிைல எதி�பா�9 கி ேறா�. அதாவ', அரசிய1 ாீதியான ெகா.ைக அB� பைடயிலான ஒ= தீ�விVடாக, அவ�கGைடய வி;தைல ெதாட�பி1 சி9க1ப;&த�ப(B=9கி ற ச(ட$ ெசய5 பா(ைட இல�ப;&தி, அவ�கG9� விேமாசன&ைத� ெப5�9ெகா;9க9SBய ஒ= Iழ1 ஏ5ப;&த�ப;� என நா�க. ந�#கி ேறா� எ � Sறி, விைடெப�கி ேற . ந றி. 
 

ග� _ලාසනා`ඪ මA��මා (மா)*மி� தைலைமதா;��  உ8:பின% அவ%க') 

(The Hon. Presiding Member) 

2ළඟට, ගj ජානක ව\��ර මEÁ6මා. ඔබ6මාට _නාf 

දහයක කාලය\ Vෙබනවා.  
 

 

[අ.භා.4.08] 
 

ග� ජානක ව$[ ර මහතා (மா)*மி� ஜானக வ���*ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, 2003 අංක 36 දරන �t�මය 

ෙtපළ පනත යටෙ� ඉX7ප� කර Vෙබන &ෙය�ග 	vබඳව 

වචන ස්වDපය\ කථා ��මට මා බලාෙපP ෙරP�6 ෙවනවා. 

ෙමම ගැසÕ &ෙSදනය &�� කර ෙ� කට56 ��ම 	vබඳව 

@KEම ඇමV6මාට ස්6VවEත ෙවනවා.  

2007 ව/ෂෙ$ �නමාව, නාට<ය, සංíතය, 1Eථකරණය හා 

ෙt{ය කලා &/මාණ සඳහා බg සහන ලබා gEනා. මcEද 

රාජප\ෂ මැV6මාෙ= රජය කාලෙ$ ලබා gE බg සහන අද 

ෙවනෙකPට නැහැ. ඒ &සා අ	 ඇමV6මාෙගE ඉD�ම\ 

කරනවා. ෙ� \ෙෂ�Èයට නැවත බg සහන ලබා gEෙනP�, ෙ� 

\ෙෂ�Èෙ$ �ය� අංශවලට ය� �� කට5�ත\ කරEන 

��වEකම ලැෙබනවා. අ	 එදා අ�VE �නමා ශාලාව\ 

හදනෙකPට, නQකරණය කරනෙකPට ඒ සඳහා වැය වන _යදම 

ආදාය� බtෙදE &දහස් කරලා gEනා. අද එ◌් බg සහන 

ෙනPලැ�ම අ�VE ය� කට5�ත\ �g ෙනPQමට ෙහ�6ව\ 

ෙවලා Vෙබනවා. ඒ &සා ඒ අයට නැවත වර\ බg සහන ලබා 

Aමට කට56 කෙළP�, ෙ� \ෙෂ�Èෙ$ �ය� අංශවලට  2ට වඩා 

X5�ව\ අ� කර ගැeමට ��වEකම ලැෙබනවා.   

Òපවාc& මාධ< Vෙබන &සා ජනතාව �Èපට නැර�මට 

�නමා ශාලාවලට  යEෙE නැහැ �යලා �ඟ\ අය �යනවා. මම 

ෙ� ළඟA මෙ= දjවE එ\ක �Èපටය\ බලEන �යා. ඒ �නමා 

ශාලාව නරඹEනEෙගE 	7ලා V�ණා. ෙහPඳ &/මාණය\ 

Vෙබනවා න�, ඒ &/මාණය බලEන ෙ>�\ෂකයE යනවා. 

හැබැ^, අෙ¨ රෙÕ හැම &/මාණය\ම ෙහPඳ &/මාණය\ බවට 

ප� ෙවEෙE නැහැ. ඒක තම^ ෙහ�6ව. ප¦�ය කාලෙ$ �ඟ\ 

අය �Sවා, Òපවාc&ය� එ\ක �නමාකරණය පහළට වැ�ලා 

�යලා. න@� එෙහම වැ�ලා නැහැ. ෙහPඳ &/මාණ  කෙළP�, 

ඒවාට ආදායම\ Vෙබනවා. හැබැ^, ඒ සඳහා &/මාණය\ 

කරEන අවශ< කරන පහ¦ක� 2ට වඩා ලබා ෙදEන ඕනෑ.  

�ඟ\ ෙදනා සංíත \ෙෂ�Èෙ$  c�ය� දjවEට, අ	 

�යDලEටම රස _Eදනය ලැ�ය හැ� ෙවන� &/මාණවලට 

2ට වඩා ය��� තැන\ ලබා ෙදEන ඕනෑ. එම &සා මම 

ඇමV6මාෙගE නැවත වර\ ඉDලනවා, ඉසස්ර V�� බg සහන 

නැවත වර\ ඒ අයට ලබා ෙදEන �යලා.  2015E ප¦ව ඒ බg 

සහන ඉව� කරලා Vෙබනවා. කKE සංíත \ෙෂ�Èයට, 

1Eථකරණයට බg සහන ලබා Aලා V�ණා. ෙපPත\ Kයලා, 

@aණය කරලා, ෙවෙළඳ ෙපPෙළ� _\කාම අ¤jg එකහමාර\ 

යන6j එc ලාභෙයE අඩ\ අය කර ගEනවා. එෙහම ¤ණාම 

ෙපPත\ KයEන, එෙහම නැ�න� ෙපPත\ එv ද\වEන 

කට56 කරන 	7ස අ( ෙවනවා. ඒ &සා ෙ� කට56වලට 

රජය\ හැ�යට සහෙය�ගය ලබා ෙදEන �යලා අ	 

අමාත<6මාෙගE ඉDලා ��නවා. �t�මය ෙtපළ පනත යටෙ�  

අද ඉX7ප� කර Vෙබන &ෙය�ගවලට අ	 එකඟතාව පළ 

කරනවා. ෙමය ඉ� ෙකෙරEන   Vෙබන 56කම\. මම ඒ 

ස�බEධව 2ට වඩා යම\ �යEන බලාෙපPෙරP�6 වEෙE 

නැහැ.  

2ට ෙපර කථා කළ එ\තරා මැV6ෙම\ සඳහE කළ 

කjණ\ අද Xන _වාද කරන _ෂයට අදාළ ෙනP¤ණ�, ඒ 

	vබඳව කථා කරEන මම බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. � ලංකා 

5tධ හ@දාෙS  23වැ& හ@දාපV6මා ප� ��ම 	vබඳව එ6මා 

�Sවා. ශෙSEa �Dවා මැV6මා 23වැ& හ@දාපVවරයා හැ�යට  

ඊෙ$ ප� කළා. එ6මා ෙ� රට ෙවYෙවE _ශාල කා/යභාරය\ 

ඉෂ්ට කර� නායකෙය\. එවැ& කා/යභාරය\ ඉෂ්ට කර� 

නායකෙය\ අVගj ජනා�පV6මාට Vෙබන බලතල� එ\ක 

eත<Y]ලව  හ@දාපV óරයට ප� කරලා Vෙබනවා. ෙ� රෙÕ 

_නය ගjක හ@දාවක ෙස�වය කර� ෙකන� හැ�යට එ6මාට මම 

¦බ පතනවා. අෙ¨ රෙÕ ��ම හ@දා &ලධා7ෙය\ _නය ගjක 

ෙනPවන ෙකෙන\ ෙනPෙව^. ඒ අය _නය ගjකව ෙ� රෙÕ 

1365 1366 



පා/Kෙ�E6ව 

ජනතාව ෙ�රා ග�ත 	7ස\. එ6මා ප� ��ම 	vබඳව අෙ¨ ¦බ 

පැ6ම� එ\ක,   හ@දාපVවරයා හැ�යට ෙ� රෙÕ ආර\ෂාව 

ස�බEධෙයE එ6මාෙ= කා/ය භාරය හ7යාකාරව ඉෂ්ට කර^ 

�යලා බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. ෙල�කෙ$ එක එක රටවලට 

ඕනෑ හැ�යට අෙ¨ රෙÕ හ@දාපVවරයා ප� කරEන, එෙහම 

නැ�න� එක එ\ෙකනාට ඕනෑ _�යට ඒ කට56 කරEන බැහැ. 

අෙ¨ රට  >ජාතEÈවාදය Vෙබන රට\. ඒ &සා ඒ කට56 අෙ¨ 

රටට ඕනෑ _�යට  කරEන ඕනෑ. ඒ ගැන මම ඊට වඩා යම\ 

�යEන බලාෙපPෙරP�6 ෙවEෙE නැහැ.  

ගj ¦oව ෙස�න�ංහ මැV6මා ෙගනැ_� Vෙබන 

&ෙය�ගවලට, ගැසÕ පÈෙ$ පළ කරන ලද එම &ෙය�ගවලට, 

අෙ¨ එකඟතාව පළ කරනවා. සංíත \ෙෂ�Èය, ඒ වාෙ=ම �නමා 

ක/මාEතය X5� කරEන ඉX7යට� ඔබ6මා 2ට වඩා 

උනEgෙවE කට56 කරEන  �යා ඉDලා ��ZE මා &හඬ 

ෙවනවා. ස්6V^. 
 

 

[අ.භා.4.14] 

 
ග� ආනAද අ�>ගමෙw මහතා (மா)*மி� ஆன0த அM3கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ඉතා වැදග� ෙය�ජනාව\ 

ස�බEධෙයE අදහස් >කාශ ��මට අවස්ථාව ලබා Aම 	vබඳව   

ස්6VවEත ෙවනවා. 

_ෙශ�ෂෙයEම �Èපට ක/මාEතය 1970-1980 දශකෙ$ ෙ� 

රෙÕ ඉතාම සා/ථකව pයා�මක ¤� ක/මාEතය\. අද �Èපට 

කලාව Xහා බැ�වාම, ඒක කඩා වැ�ලා, නැ�තටම නැV වන 

තැනකට ප�ෙවලා Vෙබනවා. අෙ¨ ෙකPÕඨාසය ග�තාම, 

ග�ෙපPල මැVවරණ ෙකPÕඨාසෙ$ පමණ\ �Èපට ශාලා 3\ 

වසා දමා Vෙබනවා. ඒ වාෙ=ම, ෙ¨රාෙද�ය නගරෙ$ ඉසස්ර 

ජනතාව _ශාල වශෙයE එක6 ¤� �Èපට ශාලාව\ වසා දමා 

Vෙබනවා. ඉතා  වැදග�  එම ෙගPඩනැdK ෙවන� ක/මාEතය\ 

සඳහා ෙයPදා ගැeම� රජය _�E eත<Y]ලව තහන� කරලා 

Vෙබනවා. �Èපට ක/මාEතයට අදාළ එම �Èපට ශාලා ෙවන� 

කා/යය\ සඳහා ෙයදQමට ෙනPහැ� වන ප7X eV ස�මත 

ෙනPකළා න�, ඒ ෙගPඩනැdK රෙÕ &ෂප්ාදනය සඳහා දායක කර 

ගEන ��වE අවස්ථාව Vෙබනවා. අද �Èපට ෙපEYව�, එම 

ශාලාවලට &යම පහ¦ක� සලසEන මහා _යදම\ කරEන 

ඕනෑ.  

හැබැ^, �Èපට ශාලාවට �cDලා �Èපටය\ බලEන 

Z&¦Eට අද ෙවලාව\ නැහැ. සමහර අයට ෙවලාව V�ණ�, 

�Èපට ෙකෙරc V�� _ශ්වාසය කඩා වැòම, �ඳ වැòම &සා 

�Èපට බැ�මට යෑමට Z&¦E උ�¦ක ෙවEෙE නැහැ.   

�t�මය ෙtපළ සහ අෙන�� �ය�ෙtවD ආර\ෂා ��ම 

සඳහා අපට රට\ VෙබEනට ඕනෑ. අද ෙ� රෙÕ �ය� ක/මාEත 

කඩා වැ�ලා;  �ය� වැඩ ��වල කට56 එක තැන cටලා. අද ෙ� 

රෙÕ ¦� ක/මාEතකjවE, අපනයන ෙබ�ග &ෂ්පාදකයE 

ඉතාම පහ� මÕටමකට කඩා වැ�ලා VෙබEෙE. එම &සා ෙ� 

රෙÕ ජනතාව ඉතාම කනගා�ෙවE තම^ අද  oව� ෙවEෙE. 

රෙÕ පාලනය බැහැර කර ��න ෙ� රෙÕ රාජ< පාලකයEට අද 

තමEෙ= ජාම ෙ�රාගEෙE ෙකPෙහPමද �යන ගYෙදYව 

Zස\, රෙÕ ජනතාව ගැන cතEනව�, රෙÕ ජනතාව ගැන 

බලEනව� ෙවලාව\ ඇ�ෙ� නැහැ. ෙ�ක මැVවරණ කාලය\. 

තව මාස 4\, 5\ යනෙකPට ෙ� රෙÕ මැVවරණ �cපය\ 

පව�වEන �tධ ෙවලා Vෙබනවා. අද ෙ� රෙÕ පාලකයE 

තමEෙ= නායකයා සහ  අෙන�� අය අතර ෙබA� ඇV කර 

ගEනවා Zස, ෙ� රෙÕ ජනතාව ගැන cතEන ඒ ��ෙව�ට 

ෙවලාව\ නැහැ. ඒ අය �ළD කාගEනවා, __ධ මත >කාශ 

කරනවා, ර�( සjවD ඇV කර ගEනවා. ෙ�ක තම^ රෙÕ 

ජනතාව ෙවYෙවE ෙ� ආ�(ව ෙමෙත\ කරලා VෙබEෙE. 

එම &සා අ	 එදා ග� %Egව �යයට 100\ සා/ථක බව අද ස\ 

¦ද\ ෙස� ෙපෙනනවා. එ\ස� ජාVක ප\ෂෙ$  c�යා න� 

අපට� ඔය �� ෙගPඩට ෙවලා ගඳ ගහන ප7සරය 6ළ තම^ 

oව� ෙවEන ෙවEෙE. රෙÕ ජාVක ආදායZE යැෙපන 

�ය�ෙදනා අද ඉතා අEත අසරණ ත��වයට ප� ෙවලා 

Vෙබනවා. රාජ< &ලධා7Eට oව� ෙවEන ��වE වැ�ප\ 

ෙනPෙව^ ලැෙබEෙE.  

ෙමPන ෙtට� ෙ� රෙÕ ආර\ෂාව\ V�ය 56^. ප¦�ය 

අෙ>�D 21වැ& දා එDල ෙවNච >හාර ගැන කථා කරtA, රෙÕ 

නායකයා �යනවා, තමE ඒ ගැන දැනෙගන c�ෙ$ නැහැ 

�යලා; ජනා�පV6මා �යනවා,  ප�තෙරE දැ\ෙ\ �යලා; 5ද 

හ@දාපV �යනවා,  �t� අංශ මට දැE�ෙS නැහැ  �යලා. 

ෙමවැ& තැනකට තම^ ෙ� රෙÕ ජාVක ආර\ෂාව ප� ෙවලා 

VෙබEෙE. ෙ� රෙÕ �ය� ෙtවD ÎෙකEන ආර\ෂාව V�ය 

56^. ආර\ෂාව තහ¤j කරEන බැ7 ආ�(ව\ තම^ අද ෙ� 

රෙÕ පාලන බලය ෙගන යEෙE. ෙ� රෙÕ පාලන තEÈය 

ස�}/ණෙයEම ෙ� ආ�(ෙවE �Kcලා �cDලා VෙබEෙE.  

සමහර රාජ< &ලධා7E තම^ අද ෙ� රට පාලනය කරෙගන 

යEෙE. නායකෙය� ක¤ද, ෙකPෙහPමද බලයට එEෙE, 

ෙකPෙහPමද නායක�වය ගEෙE �යලා ෙපPර අDලනවා Zස\, 

ෙ� අය ජනතාව ගැන cත� අවසථ්ාව\ අ	 දැ\ෙ\ නැහැ.  

අ	 හැම ෙවලාෙSම ෙ� පා/Kෙ�E6ෙSA දැ\ෙ\ කාට හ7 

මඩ ගහන ඒවා^. එෙහම නැ�න�, න(ව\ දාලා ක¤j හ7 cෙ/ 

දාEන බලනවා. ෛවරෙයE කට56 කරනවා Zස\, සාමාන< 

ජනතාව ගැන ක¤jව� cතලා නැහැ. ඒ &සා අ	 කනගා�වට 

ප� ෙවනවා, පා/Kෙ�E6වට ඇ_Dලා ගත� අ¤jg 4ක කාල 

ප7Nෙ�දය 6ළ අපට �� දවසක ස6�E 56ව ජනතාව 

ෙවYෙවE යම\ කරEන අවස්ථාව ෙනPලැ�ම ගැන.  

හ�බEෙතP�E තම^ සමහර අමාත<ාංශවලට ක�කjවE 

එEෙE. ඇමVවරයාෙ= XසÆ්\කෙ$ ඒ ෙගPDලEෙ= 

ෙtශපාලන වාතාවරණය හදා ගEනවා Zස\, ෙ� රෙÕම 

ජනතාව ෙවYෙවE යම\ කරEන ක¤jව� cතලා නැහැ. ඒ 

වාෙ=ම, අධ<ාපන ඇමVවරයා &ෙය�ජනය කරන 

�Kයා	�ෙයE තම^ ලංකාව �රා පාසDවලට ක�කjවE දාලා 

VෙබEෙE.  

මම හැම ෙවලාෙSම ෙ� ගැන �යනවා. උෙtට 

�Kයා	�ෙයE මහYවරට බස් එක\ එනවා.  අ	� ෙtශපාලනය 

කළා. �t�මය ෙtපළ ෙහ� ෙමPන ෙtපළ\ව� Îක ගEන ෙ� 

රෙÕ Z&¦Eෙ= අ^Vවා�ක� ÎෙකEන ඕනෑ. අ^Vවා�ක� 

ස�}/ණෙයEම _නාශ කරලා තම^ ෙ� රෙÕ පාලකයාෙ= �ට 

ඇමVවj ඇ6� �ය�ෙදනා කට56 කරEෙE. ඒ &සා �t�මය 

ෙtපළ ආර\ෂා කර ගEන අ	 කට56 කරEන ඕනෑ.  

ස�� ෙ>�මදාස ඇමV6මා සංස්කෘVක අමාත<ාංශෙයE 

සDK ෙදනවා �යලා @� රෙÕම හා@gjවjE රවÕටලා 

VෙබEෙE. සDK A� තැන\ ඇ�ෙ� නැහැ. පEසDවල �යයට 

10\ව� වැඩ �tධ ෙවලා නැහැ. ෙ� වසර අවසE ෙවEන තව 

VෙබEෙE මාස 3\, 4\ _තර^. ඒ කාලය ඇ6ළත 

ඇස්තෙ�E6 කරලා ඒ වැඩ කට56 කරEන කාලය\ නැහැ. 

1367 1368 

[ගj  ජානක ව\��ර  මහතා] 
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K5� යවලා රෙÕ හා@gjවEෙ= ඉඳලා රෙÕ �ය� �රවැ�යE 

රවටනවා Zස\ ෙ� ආ�(ෙවE කළ ෙදය\ ඇ�ෙ� නැහැ. 

සංස්කෘVක අර@දKE ෙදනවා �යනවා, �tධ ශාසන 

අමාත<ාංශෙයE ෙදනවා   �යනවා. න@� ෙකPෙහ�ව� A� 

තැන\ ඇ�ෙ� නැහැ. මම දEනා _�යට ග�ෙපPළ ආසනෙ$, 

නාවල	�ෙ$ ආසනෙ$, ය�Yවර  ආසනෙ$ හා@gjවE 

වහEෙස�ලා ෙ� ආ�(ෙවE රවටලා Vෙබනවා.  

ෙබ£tධ ද/ශනය pයා�මක ෙවන, අෙන\ �ය� ජා%Eට 

සමෙස� සලකන ෙ� රෙÕ සමස්ත ජනතාව ෙබPෙහPම 

¦හද�වෙයE, සෙහ�දර�වෙයE �රා� කාලය\ එකට oව� 

ෙවලා Vෙබනවා. ෙ� රෙÕ @සK්�, ෙදමළ, �ංහල �ය� ජා%E 

ෙබPෙහPම සෙහ�දර�වෙයE oව� ෙවලා Vෙබනවා. හැබැ^, 

ප¦�ය දා ඇV ෙවNච ඒ �t�ය ෙ� ආ�(වට පාලනය කර 

ගEන බැ7ව �යා. ඒ &සා ජනතාවෙගE �KcNච ආ�(ව\ 

තම^ ෙ� VෙබEෙE. ඒ >Vඵල ෙහPඳට ෙපEනලා ප¦�ය 

පළා� පාලන මැVවරණෙ$A ජනතාව ෙහPඳ උ�තරය\ gEනා. 

ඒ &සා ජනතාව බලාෙපPෙරP�6 වEෙE තමEට ඕනෑ කරන 

නායකෙය\, තමEට අවශ< කරන රජය\ �c කර ගEන^. ඒ 

&සා ආ�(ව බලාෙගන ඉEනවා ෙකP^ ෙවලාෙSද මැVවරණ 

කD දමEෙE �යලා. පළා� සභා මැVවරණය අ¤jg ගණන\ 

කD දම දමා ඇ_Dලා අවසාන ෙවලාෙSA� බලනවා පළා� සභා 

මැVවරණය ෙමPනවා ෙහ� Rමය�E කD දමEන. අ	 �යEෙE 

ෙමPන මැVවරණය\  ෙහ� VයEන �යලා^; පළා� සභා 

මැVවරණය ෙහ� ජනා�පVවරණය ෙහ� VයEන �යලා^. ෙ� 

ෙගPDලEට අෙ¨\ෂකෙය\ ෙත�රා ගEන බැහැ. ජනමාධ< 

බල�වාම  ත&කරම VෙබEෙE උෙt ඉඳලා ô ෙවනක� ර�(; 

එක එ\ෙකනාට මඩ ගහගEනා මඩ ව<ාපාර තම^ VෙබEෙE. 

ෙ� අය ෙ� රෙÕ Z&¦E ගැන cතEෙE නැහැ.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ෙ� රෙÕ �Èපට ක/මාEතය 

වාෙ=ම සංíතය \ෙෂ�Èය 6ළ� කඩා වැòම\ ඇV ෙවලා 

Vෙබනවා. දjෙව�ට ෙමPනය� ෙහ� සංíත භා�ඩය\ 

ඉගැEQම සඳහා ෙ� රජය අධ<ාපන අමාත<ාංශය මdE >Vප�V 

සකස් කළ 56^ �යලා අ	 ෙය�ජනාව\ ඉX7ප� කරනවා. ඒ 

&සා නාට< කලාව, රංග කලාව, සංíතය,  �Èපට කලාව ආර\ෂා 

��ෙ� වග~ෙමE රජය බැ© ��නවා.  

අද අපනයන ෙභ�ග කෘ.ක/මය �Egවට කඩා වැò 

Vෙබනවා. න@� රජය ��ම ෙවලාවක ඒ ගැන cතEෙE නැහැ. 

අ	 දEනවා, අ	 oව� වන >ෙtශෙ$ කරා� නැ� �ෙල�ව\ 

j	යD 2,200ට gEෙE �යලා. න@�, අද කරා� නැ� 

�ෙල�ව\ j	යD 950^. ග�Z7ස් �ෙල�ව\ j	යD 1,200ට 

V�ෙ�. අද- 
 

ග� t�ව ෙසKන\ංහ මහතා  (மா)*மி� @ஜீவ ேசனசி;க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගj ආනEද අ��ගමෙ= මEÁ6මා �Sවා, සංíත කලාව 

කඩා වැ�ලා �යලා. ගj මEÁ6ම&, ශාEත ��ර �මාර 

අෙ�ෙස�කර මE� �6මාෙ= දjවEෙ= ෙවfE එකට ඇ_Dලා 

ඔබ6මා �Eg පහ\ ලස්සනට �Sවා. ඒ අවස්ථාෙSA ඉතාම උසස ්

ත��වෙයE ඔබ6මාෙ= සංíත හැ�යාව ඔබ6මා >ද/ශනය 

කළා. අ	 ඒක අගය කරනවා.  
 

ග� ආනAද අ�>ගමෙw මහතා (மா)*மி� ஆன0த அM3கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මම ¦බ පතනවා, ශාEත ��ර �මාර අෙ�ෙස�කර මැV6මාට. 

¦oව ෙස�න�ංහ ඇමV6මා ඒ කjණ මත\ කළ එක ෙහPඳ^. 

අෙ�ෙස�කර මEÁ6මා එ6මාෙ= දjෙව� ෙදෙදනා එක දවෙස� 

_වාහ කර gEනා. එ6මා වාසනාවEත 	යාණE ෙකෙන\. 

අපට� දjෙව� ඉEනවා. අපට ඒවා �tධ කර ගEන කවදා 

��වE ෙS_ද දEෙE නැහැ. එ6මාෙ= දjවE ෙදෙදනා එක 

දවෙස� _වාහ කර Aලා, ඒ උ�සවයට අපට� එEන �Sවා. එXන 

ෙබPෙහPම සා/ථක _වාහ උ�සවය\ පැවැ��වා. ¦oව 

ෙස�න�ංහ ඇමV6මා එතැනට �cDලා �Eg �SෙS නැV ¤ණාට 

අ&\ හැම ෙtම කළා. මම ඒ ෙtවD බලාෙගන ��යා.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, කාලය ලබා Aම 	vබඳව 

ඔබ6මාට ස්6VවEත වනවා. 

 
ග� _ලාසනා`ඪ මA��මා (மா)*மி� தைலைமதா;�� உ8:பின% அவ%க') 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. S. Viyalanderan. You have ten 

minutes. 
  [பி.ப. 4.24]  

ග� එස්. JයාෙSA4රA මහතා (மா)*மி� ச. வியாேழ0திர�) 
(The Hon. S. Viyalanderan) சைப9�& தைலைமதா��� ெகௗரவ உ��பின� அவ�கேள, #லைம$ெசா&'$ ச(ட&தி கீழான ஒ-� �விதிக. ெதாட�பான இ ைறய விவாத&திேல ேபச வா7�#& த0தைம9� ந றி S�கி ேற . உ4ைம யிேலேய அ � <த1 இ �வைர ப1ேவ� பைட�#9க. ெவளிவ=கி றன. அ&தைகய பைட�#9களி  ெதாட�$சி யான ெவளிவ=ைகையH� அத  ெவளிk(ைடH� அதிக�ப;&த ேவ4;மானா1, பைட�பாளிக. பா'கா9 க�பட ேவ4;�. பைட�#9க. எ ப'  பைட� பாளிகளிL=0' வ=கி றன. ஆகேவ, பைட�பாளிக. உாிய<ைறயிேல பா'கா9க�ப;�ெபா-', பைட�பாளி கG9கான உாிய ெகௗரவ&ைத9 ெகா;9��ெபா-', பைட�பாளிகG9கான உாிய அ0தMைத9 ெகா;9�� ெபா-', நி$சயமாக� பைட�#9கG� சாியான <ைறயிேல ெவளிவ=�. ஆனா1, எம' நா(ைட� ெபா�&தளவி1 பைட�பாளிகைள ஆ�கா�ேக ெகௗரவ� ப;&தினாJ�, பைட�#9கைள ெவளி9ெகாண�கி ற பைட�பாளிகGைடய வா2வாதார�, வா29ைக <ைற எ பன மிக6� சி9க1 நிைற0ததாக, ேவதைன நிைற0ததாக9 காண�ப;கி றன. எ&தைனேயா மிக$ சிற0த பைட�பாளிக. த�கGைடய வா29ைகயி  கைடசி கால&ைத9Sட ஒ= மகி2$சிகரமான வா29ைக <ைற9Sடாக அ1ல' ஓ� ஆேரா9கியமான வா29ைக <ைற9Sடாக9 ெகா4;ெச1ல <Bயாத ஒ= ' பிய1 நிைற0த வா29ைகயிேல கால&ைத9 கழி&', மரணி&'� ேபாகி ற நிைலைமக. இ=9கி றன.  �றி�பாக, இ0த� #லைம$ெசா&'9க. ப5றி� ேபQகி றேபா', நா(டாாிய1, நா(;�#றவிய1 சா�0த கைலகைள ெவளிெகாண�கி ற, அவ5ைற� பா'கா9க <5ப;கி ற நா(;�#ற9 கைலஞ�க. விேசடமாக� பா'கா9க�பட ேவ4Bயவ�க.. இ0த நா(;�#ற� பைட� #9க. எம' நா(B  <9கியமான ேதசிய ெசா&'க.. இ � இ0த& ேதசிய ெசா&' எம' சXக&திL=0' அ=கி$ ெச1கி ற'. இவ5ைற� பா'கா�பத5�ாியதான எ0த வழிவைககைள நா�க. ேம5ெகா.கி ேறா� எ ப' ேக.வி9�ாிய'. ஆயி:�, உய�க1வி� lட�க. ெதாட9க� இ0த விடய&திேல கவன� ெசJ&தி வ=கி றன. ஆகேவ, அரசா�க� எ�கGைடய நா(;�#ற�சா�0த கைலகைள� பா'கா�ப'ட , அ0த9 கைலகேளா; ச�ப0த�ப(ட 
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පා/Kෙ�E6ව கைலஞ�கைள� பா'கா�பத5ெக ேற விேசட ேவைல&தி( ட�கைள உ=வா9க ேவ4;�. �றி&த ெசய5றி(ட�க. சாியான <ைறயிேல ெசய5ப;&த�பட ேவ4;�.  இ �, எ�கGைடய தமிழ� பார�பாிய&திேல மிக <9கியமாக இ=�ப' நா(;9S&' <ைறைம. இதி1 ச�ப0த�ப;கி றவ�கைள 'அ4ணாவிமா�’ எ � ெசா1வா�க.. இ0த நா(;9S&' கைல எ ப' க4Bய நடன&ேதா;� ெதாட�#ப(டதாக� ேபச�ப;கி ற'. ஆனா1, இ � இ0த நா(;9S&ைத$ சாியான <ைறயிேல ேபணி� பா'கா�பத5�ாிய தி(ட�க. எ'6� < ெமாழிய�ப;வதி1ைல. கிழ9� மாகாண&திேல < # பாடசாைல ம(ட�களி1Sட இ0த நா(;9S&'9 கைல பி ப5ற�ப(; வ0த'. சில வ=ட�களாக அ0த9 கைல பாடசாைலகளி1 பி ப5ற�ப;வ' திmெரன நி�&தி ைவ9க�ப(B=0த'. பி ன�, நா  மாகாண ஆGநேரா; ெதாட�#ெகா4; மீ4;� அ0த நா(;9S&'9 கைலைய தமி2& தின� ேபா(Bயிேல <9கிய நிக2$சியாக$ ேச�&தி=0ேத . இ�ெபா-', பாடசாைலகளி1 இ0த நா(;9S&' தமி2& தின� ேபா(Bகளிேல ேச�&'9 ெகா.ள�ப(;.ள'. அதாவ', இ' ஆர�ப&தி1 தமி2& தின� ேபா(Bகளி1 இட�ெப5றேபாதிJ� பி ன� இைட நி�&த�ப(;, மீள$ ேச�9க�ப(B=9கி ற'. ஆயி:�, இ' இ�ெபா-' ஒ= மாகாண&'9�.ேள, ஒ= மாவ(ட&தி5 �.ேள பகிர�ப;கி ற ஒ= கைலயாக9 காண�ப;கி ற'. ஆகேவ, இ0த நா(;9S&' எ ப' பாடசாைல ம(ட�களிL=0' ேதசிய ாீதியாக9 ெகா4;வர�பட ேவ4;� எ � ேக(;9 ெகா.கி ேற .  அ'மா&திரம1ல, இ0த நா(;9S&'9 கைலஞ�க., �றி�பாக அ4ணாவிமா� ேபா ற கைலஞ�க. ெகௗரவி9க�ப;வ'ட , அவ�கGைடய வா2வாதார&ைத ேம�ப;&த9SBய ெசய5றி(ட�கைளH� நா�க. ேம5ெகா.ளேவ4;�. இைவ வா7ெமாழி9 கைலகளாக� பாட�ப(;, ேபச�ப(;, ெசவி வழியாக9 ேக(க�ப(;, மீ4;� வா7ெமாழியாக� பர�ப�ப(டைவ. இவ5ைற அழி0'விடாம1 பா'கா9கேவ4;�. ஆனா1, இ � எ�கGைடய < ைனய தைல<ைறக. பா'கா&' வ0த இUவாறான நா(;�#ற9 கைலக., அ0த9 கைலஞ�க. மரணி9��ேபா' அவ�கேளா; ேசா்0' மரணி&'வி;கி ற ஒ= '��பா9கிய நிைலைம காண�ப;கி ற'. ஆகேவ, ெகௗரவ அைம$ச� அவ�கேள, இ0த நா(;�#ற9 கைலக. ெதாட�பான விடய&திேல, நா(;�#ற9 கைலஞ�க. ெதாட�பான விடய&திேல தா�க. S;தலான கவன&ைத$ ெசJ&த ேவ4;�. நா�க. இ0த நா(;�#ற9 கைலகைள$ சாியான <ைறயிேல ஆவண�ப;&தி, ேபணி, அவ5ைற உாிய <ைறயிேல எ�கGைடய அ;&த ச0ததி9�9 ெகா4;ெச1ல ேவ4;�.   இ � வட நா(BL=0' வ=கி ற கைலக. அ1ல' ேமைல&ேதய& ேதச�களிL=0' வ=கி ற கைலக. எ�கள' கைலகளாக மா�கி ற ஒ= Iழ1 இ=9கி ற'. ேமைல&ேதய9 கைலகைள எ�கGைடய கைலகளாக� பா�9 கி ற நிைலைமதா  இ�ேபாதி=9கி ற தைல<ைறயிட� இ=9கி ற'. அைவ எ�கள' கைலகளாக <Bயா'.  எ�கG9ெக ேற உாி&தான, எ�கG9ெக ேற ெசா0தமான, எ�கG9ெக ேற தனி&'வமான கைலக. இ=9கி றன.  அதாவ', நா(;�#ற9 S&', பாட1க., கைதக. எ � ஈழ& தமிழ�கG9ெக ேற தனி&'வமான கைலக. இ=9கி றன. அ0த9 கைலக. சாியான <ைறயிேல ேபண�பட ேவ4;�. அ&'ட , அ0த9 கைலகைள 

ேம5ெகா.கி ற கைலஞ�களி  வா2வாதார� சாியான <ைறயிேல க(Bெய-�ப�பட ேவ4;�. ச�ப0த�ப( டவ�க. இ � கிராமிய9 கைலகைள S;தலாக9 கிராம� #ற�களிேல உ.ள ேகாவி1 தி=விழா9களி1தா  வ=ட&தி1 ஒ= தடைவ அ1ல' இர4; தடைவ எ0தவித ஊதிய<� இ1லாம1 ஆ5�ைக ெச7கி றா�க.. ஆனா1, இ0த9 கைலஞ�கGைடய �;�ப� மிக6� பாிதாபகரமான அ1ல' ஒ= வ�ைமயான IழLேல வாழ9SBய நிைலயி=9கி ற'. ஆகேவ, இவ�க.மீ' அதிகளவான கவன&ைத$ ெசJ&தேவ4;�. எUவள6தா  நா�க. 21ஆ� f5றா4;, கணிணி Hக�, Bஜி(ட1 Hக� எ ெற1லா� ேபசினாJ�, எ�கைள அைடயாள�ப;&'பைவ எ�கG9 ெக � ெசா0தமான, இல�ைக9ெக � ெசா0தமான, எ�கG9ெக � தனி&'வமான கைலக.தா . எ�க. நா(;9�ாிய கைலகைள, எ�க. இன&'9�ாிய கைலகைள, எ�கG9�ாிய அைடயாள� எ � ெசா1ல�ப;கி ற கைலகைள நா�க. ெதாைல&'வி(;, ேவெறா= சXக&'9�ாிய அ1ல' ேவேறா� இன&'9�ாிய அ1ல' ேவெறா= நா(;9�ாிய கைலைய9 ெகா4;வ0', எ�கG9�ாியதாக உாிைம ெகா4டாட <Bயா'. ஆகேவ, இ0த விடய&திேல நா�க. S;தலான கவன&ைத$ ெசJ&தேவ4;�.   H&த நடவB9ைககளினா1 வட9�, கிழ9�� ப�திகளிேல எ�கGைடய பார�பாிய கைலகேளா; ச�ப0த�ப(ட வரலா5�9 களWசிய�க. பல அழி9க�ப(B=9கி றன. அவ5ைற� பா'கா9க ேவ4;�; #னரைம9க ேவ4;�. ெபால ன�ைவயிL=9கி ற ேசாழ� கால&'9�ாிய க(Bட9 கைலக. இல�ைகயி:ைடய மிக� ெபாிய ெசா&'.  ஆனா1, இ � அைவ எ0த� பா'கா�#� இ1லாம1 ெவயிLனாJ� மைழயினாJ� அழி0'ெகா4; ெச1கி ற நிைலைமயி=9கி ற'. இ0த நிைலைம ெபால ன�ைவயி1 ம(;ம1ல, கிழ9கிேல, வட9கிேல எ � எ1லா� ப�திகளிJ� இ=9கி ற'.    அ&'ட , �றி�பாக இ ெனா= விடய&ைதH� இ0த விவாத&திேல நா  Sறி9ெகா.ள வி=�#கி ேற . அதாவ', 2016.12.07ஆ� திகதி, கிழ9�� ப1கைல9 கழக&தி1 ெவளிவாாி9 க5ைகைய ஆர�பி�ப' ெதாட�பாக உய� க1வி அைம$Q, ப1கைல9கழக மானிய ஆைண9�- ஆகியவ5�9� உாிய ஆவண�க. சம��பி9க�ப(டன. ஆனா1, அதைன ஆர�பி�பத5கான எ0தவிதமான நடவB9ைககG� < ென;9க�படவி1ைல. அேதேநர�, 28.08.2017இ1 மீள6� கிழ9�� ப1கைல9கழக நி�வாக&தின� ெவளிவாாி9 க5ைகயிைன ஆர�பி�பத5கான அ:மதிைய9 ேக(B=0தா�க.. இ :� அ0த அ:மதி வழ�க�படவி1ைல. மீள6� 10.10.2017இேல அத5கான அ:மதிைய9 ேக(டா�க.. ஆகேவ, ெதாட�$சியாக� பா�&தா1, 4 வ=ட�களாக9 கிழ9�� ப1ைலக9கழக&தி1 கைல&'ைற சா�0த ெவளிவாாி9 க5ைகக. ஆர�பி9க� படாம1 இ-&தB�#$ ெச7ய�ப;கி ற நிைலைமயி=9 கி ற'. ஆகேவ, இ0த விடய&திேல ெகௗரவ உய� க1வி அைம$ச� அவ�கG� ப1கைல9கழக மானிய ஆைண9 �-6� கால இ-&தB�#$ ெச7யாம1, ப1கைல9கழக&தி1 உ.வாாியாக9 க5கி ற ச0த��ப&ைத& தவறவி(ட, அ0த� ப�தியிL=9கி ற ெவளிவாாி மாணவ�கGைடய நலைன9 க=&தி5ெகா4; ெசய5படேவ4;�. அரசா�க� - �றி&த அைம$Q இUவிடய&தி1 உாிய கவன&ைத$ ெசJ& தேவ4;� என நா  ேக(;9ெகா.கி ேற .   அேதேவைளயிேல ெத கிழ9�� ப1கைல9கழக&திேல இ � ெவளிவாாி9 க5ைகெநறிக. ஆர�பி9க�ப(B=9 கி றன. இல�ைகயிேல கிழ9�� ப1கைல9கழக&தி5�� பிற� உ=வா9க�ப(ட எ&தைனேயா #திய ப1கைல9 
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2019 අෙග�ස්6 20 கழக�களிேல - �ைற0தள6 ஆ4;கைள9 ெகா4ட ப1கைல9கழக�களிேல - இ � இ0த9 க5ைகக. ஆர�பி9க�ப(B=9கி றேபாதிJ�, நா � தசா�தகால வரலா5ைற9 ெகா4ட கிழ9�� ப1கைல9கழக&திேல ஏ , இ0'9 கலாசாரlட�Sட ஆர�பி9க�படவி1ைல? ெகௗரவ பாராGம ற உ��பின� ேயாேகMவர  ஐயா அவ�க.Sட இ0த� பாராGம ற&திேல இ'�றி&'� பல தடைவ ேபசியி=9கி றா�. ஆகேவ, இ0'9 கலாசார lட� ஒ � ஆர�பி9க�பட ேவ4;�. ஆனா1, அ' ஆர�பி9க�படாம1 ெதாட�0'� கால இ-&தபB�#$ ெச7ய�ப;கி ற நிைலைம இ=9கி ற'. ஆகேவ, இ0த விடய&தி1 S;தலான கவன&ைத$ ெசJ&த ேவ4;� என9Sறி, வா7�#9� ந றி ெதாிவி&', விைடெப�கி ேற . 
 

+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி�க�ப��  ஏ�:ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

O ලංකා ඉ4PQ@ ක)මාAත ම	ඩලය 
(සංස්ථාගත PQෙ@) පන> ෙක?@පත  
இல�ைக நி	மாண ைக�ெதாழி� 

ச�ேமளன� (���ைண�த�) ச�ட�ல�   
CHAMBER  OF  CONSTRUCTION  INDUSTRY  OF 

SRI  LANKA (INCORPORATION) BILL 

 

ෙද වන වර Pයkෙ@ �ෙය�ගය Pයවන ල6. இர%டா, மதி�பி�கான க�டைள வாசிக�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

 

ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, "� ලංකා ඉX��� ක/මාEත 

ම�ඩලය (සංස්ථාගත ��ෙ�) පන� ෙක��පත ෙදවන වර 

�යැ_ය 56ය"^ මා ෙය�ජනා කරනවා.  
 

+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி�க�ப��  ஏ�:ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

පන> ෙක?@පත ඊට අ�¢ලව ෙද වන වර Pයවන ල4A, 53. 
(3)වන ස්ථාවර �ෙය�ගය යටෙ> _ලාසනා`ඪ ග� මA��මා 
J\A එය වXවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ල6. 

 ச�ட<ல, இத?ப�, இர%டா, 4ைற மதி�பிட�ப�� நிைல க�டைள 53(3)இ?ப� ச�டவாக நிைலயிய�'8வி�' மா%&மி' தைலைமதாI', உ:�பின$ அவ$களா	 சா�ட�ப�ட�. 
 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by THE HON. 
PRESIDING MEMBER to Legislative Standing Committee under 
Standing Order 53 (3). 

 
 

කSතැTම 
ஒ�திைவ!" 

ADJOURNMENT 

 
ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, "පා/Kෙ�E6ව දැE කD 

තැ�ය 56ය"^ මා ෙය�ජනා කරනවා.  
 

+ශ්නය සභා�|ඛ කරන ල6. வினா எ��திய,ப�ெப�ற�. 
Question proposed. 

�යඟෙයA �ඩාවට ප> මහවැU "එ}" කලාපෙH 
ෙගEkAට සහන  வர�சியினா	 பாதிக�ப�ட மகாவ� 'எ�' வலய விவசாயிக�� நிவாரண� 

   RELIEF TO FARMERS OF DROUGHT-AFFECTED MAHAWELI 
"H" ZONE 

 

 
[අ.භා. 4.36] 

 
ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, අද සභාව කD තබන 

අවස්ථාෙSA මා පහත සඳහE ෙය�ජනාව ඉX7ප� කරනවා:  

"2019 යල කEනයට අදාළ කEන ÎසQ්ෙ� %රණ අYව මහවැK "එN" 

කලාපෙ$ ෙගP_ ජනතාව _ශාල බලාෙපPෙරP�6 සcතව යල කEනෙ$ 

වගාවට ¡දාන�ව ��යA කලාපෙ$ වග�ව 56 බලධා7E _�E එම 

කEන Îස්Qෙ� %රණවලට පටහැ&ව යZE යල කEනය සඳහා ජලය 

ලබා ෙනPAමට ග� %රණය\ ෙහ�6ෙවE ෙ� වන _ට මහවැK "එN" 

කලාපෙ$ ත��ෙ�ගම, තලාව, ෙනPN�යාගම, එ¨පාවල, ගDනෑව, 

ඉපෙල�ගම යන >ෙtශවල ෙගP_ ජනතාව oව�Qමට අVශය අ²j 

ත��වයකට @�ණ A ��V. ඔ¤E _�E ණයට  ග� @දDද ෙගවා 

ගැeමට ෙනPහැ�ව ��න අතර වගාව අ�හැර දැ2මට �gQම &සා වගාව 

ආර�භ ��මට _යද� කරන ලද @දD නැවත ලබා ගැeමට ෙනPහැ� Q 

��V.  

අ²jතාවට ප�ව ��න ෙගPQ� oව� Qම සඳහා _යද� කළ @දලට 

ස7ලන ෙලස අ\කරයකට j	යD 50,000ක අවම වEX @දල\ ලබා 

ෙදන ෙලස ඉDලා ප¦ �ය °K 24වැ& Xන �ට ෙ� ද\වා සV 6නකට 

වැf කාලය\ ත��ෙ�ගම ෙEවා�ක කළමනාකරණ කා/යාලය 

ඉX7	ට අඛ�ඩ සත<1හයක &රත Q ��V. ෙ� ත��වය 6ළ &යඟය 

ෙහ�6ෙවE Iඩාවට ප� මහවැK කලාපවල ෙගP_ ජනතාවෙ= 

ගැට�වලට වහා _ස±� ලබා Xය 56 බවට ෙමම ගj සභාවට ෙය�ජනා 

කරZ." 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ෙ� ෙය�ජනාෙSA මා >ශ්නය 

සැෙක_E සඳහE කළා. මෙ= දැeෙ� හැ�යට, මහවැK 

ව<ාපාරයට අ^V කලාප හත\ Vෙබනවා. එ^E >ධාන 

කලාපය\ තම^, මහවැK "එN" කලාපය. එම මහවැK "එN" 

කලාපෙ$ ෙගP_ ජනතාවට අවශ< යල කEනෙ$ ව6ර ලබා Aම 

	vබඳව 2019 මැ^ මාසෙ$ 2වැ& දා _ෙශ�ෂ ව<ාපාර කZ� 

Îස්Qම\ V�ණා. ඒ ව<ාපාර කZ� Îස්Qෙ� A ෙ� යල කEනෙ$ 

ජලය ලබා Aම 	vබඳව ෙගP_ සං_ධාන &ෙය��තයE සමඟ 

2019 මැ^ 02වැ& දා කරන ලද සාකNඡා සටහන ෙEවා�ක 

ව<ාපාර කළමනාකාරවරයාෙ= අ�සන සcතව Vෙබනවා. ඒ 

අYව එcA ෙ� ඇළවD >Vසංසක්රණය ��ම 	vබඳව�, ජලය 

ලබා Aම 	vබඳව� සාකNඡා කරY ලැ�වා. ඒ අYව �යයට 50ක 

වගාව සඳහා ජල අවශ<තාව ද�� ඉ¤ර සඳහා �5�\ 2ට/ 

ZKයන 89\, ෙය�ධ ඇළ සඳහා �5�\ 2ට/ ZKයන 38\, ව� 

ඉ¤ර සඳහා �5�\ 2ට/ ZKයන 16\ වශෙයE �5�\ 2ට/ 

ZKයන144\ අවශ< බව�,  ජල @ර 13�E යල කEනය අවසE 

කරන බව� එතැනA සාකNඡා ¤ණා.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, 2019 මැ^ මාසෙ$ 17වැ&  

Xන පැවැV ෙකPÕඨාස අYකZ�ෙS සං\.¨ත වා/තාව මා ස6ව 

Vෙබනවා. ඒ අYව, 2019 මැ^ 25වන Xන ජලය ලබා Aම ආර�භ 

කරන බව�,  2019 මැ^ 24වැ& Xන �ට අVෙ/ක ෙභ�ග වගාව 

සඳහා ෙකPÕඨාසයකට �යයට 50ක  ජලය ලැෙබන බවට� වා7 

ඉං�ෙEjවරයා කළ >කාශය� ෙ� සමඟ මා සඳහE කරනවා. ඒ 

අYව  ඇළෙSK ðtධ ��ෙ� අවසE Xනය මැ^ 22 බව ෙගP_ 

ජනතාවට දැY� gEනා. ඒ අYව ජනතාව ඇළෙSK ðtධ ��ම 

1373 1374 



පා/Kෙ�E6ව 

සඳහා ෙතD භා_තා කළා. සාමාන<ෙයE ඒ සඳහා _ශාල @දල\ 

ඔ¤Eට වැය ෙවනවා. ඒ වාෙ=ම, ඔ¤E ව6ර ලැෙබන බව දැන 

ග�තාට පස්ෙස� ��තර Q ලබා ගත 56ව Vෙබනවා. ඒ ��තර Q 

ලබා ගැeෙ�A අuෙය�ගය\ Vෙබනවා. එම ��තර Q ලබා 

ගEන ඔ¤E @දD බැEදා. ඒ වාෙ=ම, "කැ�ලE" Rමය �යලා 

වගා කරන Rමය\ Vෙබනවා. ඒ අYව සමහර අය ²සෑ� කට56 

කළා.  ඒ වාෙ=ම, අVෙ/ක ෙභ�ග වගාව\ ෙලස ෙස�යා ෙබ�ං� 

වගාව Vෙබනවා. ඒ සඳහා ඔ¤E එම �ජ ZලA ගEන අදාළ කරන 

අ�Vකාර� @දD බැඳලා Vෙබනවා. ෙමPකද, කEන Îස්Qෙ� A ඒ 

	vබඳව පැහැXK %Egව\ ෙගන V�� &සා. ෙ�ක eත<Y]ල 

Îස්Qම\. ෙ�ක තම^ ෙගP_ ජනතාවට ජලය ලබා Aම 	vබඳ 

eVය වEෙE.  

ඒ අYව ඒ ෙකPÕඨාස ෙEවා�ක ව<ාපාර කා/යාලෙ$ මැ^ 

17 ෙව& දා V�� සාකNඡාෙS A ය� %Egව\ ෙගන Vෙබනවා.  

ෙමPක\ද ඒ? ඒ %Egව අYව, මැ^ 25 ෙව& දා ජලය ලබා Aම 

ආර�භ කරන බව�, 27 වන Xන �යයට 50ක අVෙ/ක ෙභ�ග 

වගාව සඳහා ජලය ලැෙබන බව� වා7 ඉං�ෙEjවරයා එම 

සාකNඡාෙS A >කාශ කර Vෙබනවා. කEනය @ර 11�E 

සමE_ත වන අතර, Xන හෙ� @ර හතර\ හා Xන අෙÕ @ර හත\ 

ලබා ෙදන බවද එcA සඳහE කර Vෙබනවා.  ෙ� කEන Îස්Q� 

ෙදෙ\ම වා/තා මා සභාගත කරEන බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ඊට පස්ෙස� මැ^ 31 ෙව& දා 

ෙEවා�ක කළමනාකරණ �වණාගාරෙ$ A දැYව� කරනවා,  

2019 යල කEනය - ජල අ/�දය ෙහ�6ෙවE 2019 මැ^ මස 

පැවැV කEන Îස්Qෙ�A ග� %රණ අවලං� කරනවා  �යලා. එම 

වා/තාෙS සඳහE වනවා, මහවැK අ�කා7ය &� ෙවලාවට කලා 

වැව 	රQමට අවශ< කට56 �g ෙනPකළ බව ෙගP_ සං_ධාන 

&ලධා7E _�E ඒ කZ� Îස්Qෙ� A දැY� gEනා �යලා. 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, සභාව කD තබන අවස්ථාෙS 

A මම ඉX7ප� කරන ෙය�ජනාවට ආ�(ව පැ�ෙතE උ�තර 

ෙදEෙE ක¤ද �යලා මම දැනගEන කැමැV^.  ෙ�ක ෙ� රෙÕ 

Z&¦E ල\ෂය\ පමණ අනාථ � >ශ්නය\. ෙ� ස�බEධෙයE 

ත��ෙ� ගම ෙ� වනෙකPට Xන 26\ Vස්ෙස� අඛ�ඩ උපවාසය\ 

කර ෙගන යනවා. ෙ� අවස්ථාෙS A ආ�(ෙS එක 

ඇමVවරෙය\ව� ෙ� සභාෙS නැහැ. කෘ.ක/ම ඇමVවරයා 

&ෙය�ජනය කරEෙE අYරාධ�රය Xස්Æ\කය. ෙමPක\ද ෙ� 

ආ�(ව? අ	 එක පැ�ත�E කළමනාකරණ කZ� Îස්Q�වල 

වා/තා අරෙගන කj� එක6 කර ෙගන ඇ_Dලා ෙ� ෙය�ජනා 

ඉX7ප� කරනවා. තව පැ�ත�E ෙගP_ෙය� ත��ෙ�ගම 

උපවාස කරනවා. ෙ�වා ගැන ෙනPබලEෙE ෙ�ක cත\ ප�ව\ 

නැV ආ�(ව\ද? áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, අ	 ෙ� 

ෙය�ජනාව ඉX7ප� කරEෙE ෙ� ��වලටද? මම කjණාකර 

ඔබ6මාෙගE ඉDලා ��නවා, ආ�( ප\ෂෙ$ අවධානය ෙ� 

ෙකෙරc ෙයP@ කරEන �යලා. ඔබ6මා තම^ අෙ¨ 

අ^Vවා�ක� ¦ර�EෙE. අ	 ඇ�තටම ෙ� ත��වය ෙහළා 

ද�නවා. ෙ�ක ඉතාම &EXත ත��වය\. ත��ෙ�ගම 

ෙගP_ෙය� උපවාසය\ කරනවා. ෙ�  ෙගPQEට කEන Îස්Qෙ�A 

වගා කරEන �යලා උපෙදස් Aලා, ඔ¤E වගා කරලා සV ෙදක\ 

ගත¤ණාට පස්ෙස� මැ^ 31 ෙව& දා �යනවා, ව6ර ෙදEන 

_�ය\ නැහැ, "sorry" �යලා. Z&¦E j	යD Vස් හතvස ්දහස ්

ගණE _යද� කරZE ��j හාලා, වD නාශක පවා ෙයgවාට 

පස්ෙස� කEන Îස්Qෙ� A �යනවා, ව6ර ෙදEන  _�ය\ නැහැ 

�යලා. áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ඒ ගැන අ	 

පා/Kෙ�E6ෙS හඬ නඟන ෙකPට ඒක අහෙගන ඉEනව� අ( 

ගණෙE ආ�(ව පැ�ෙ� ��ම ඇමVවරෙය� ෙ� සභාෙS 

නැහැ. මා ස6ව Vෙබනවා, ෙ� ස�බEධෙයE � ලංකා මහවැK 

අ�කා7ය _�E ආපදා කළමනාකරණ අමාත<ාංශයට යැ� 

K	ය\. ඒ ෙDඛනය අYව �යEෙE ෙ�ක ආපදාව\ �යලා^. 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ෙමය &ක�ම &ක� වගා 

වEX >ශ්නය\ ෙනPෙව^. "ෙ�ක ආපදා ත��වය\" �යලා, 

මහවැK සංව/ධන හා ප7සර අමාත<ාංශෙ$ ෙDක� හරහා ආපදා 

කළමනාකරණ අමාත<ාංශෙ$ ෙDක�6මාට � ලංකා මහවැK 

අ�කා7ය °K 30වන දා K	ය\ යවා Vෙබනවා. එම K	ය මම 

සභාගත කරEන බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා. 

"ජල cඟය &සා වගා ෙනPකළ ෙගPQE සඳහා සහන සැල²ම 

- 2019 යල කEනය" �යන එක^  ඒ K	ෙ$ w/ෂ පාඨය.   

එම K	ෙ$ සඳහE ෙවනවා, "2018, 2019 මහ කEනය 

සා/ථකව වගා කළද,  මහවැK >ධාන ජලාශවල ජල මÕට� පහළ 

මÕටමක පැව%ම &සා 2019 යල කEනය සඳහා අෙ¨\ෂා කළ 

ව/ෂාව ෙනPලැ�ම මත මහවැK බල>ෙtශ 8ක අස්වැt� �� 

ෙහ\ෙටයාර 28,575\ පහත සඳහE ව�වට අYව කලාප 

මÕටZE වගා ��මට ෙනPහැ� QෙමE ෙගPQE දැf 

අ²jතාවකට ප�ව ඇත" �යලා.  

ෙමතැන ෙහ\ෙටයාර 28,575\ �යEෙE, අ\කර 

70,000කට ආසEන >මාණය\.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, එම ව�ෙS සඳහE ද�ත මම 

දැE �යEන�. මහවැK 'එN' කලාපෙ$ ෙහ\ෙටයාර 6,018\ 

වගා කළ ෙගPQE අසරණ ෙවලා ඉEනවා. ඊළඟට, එම 

කලාපෙ$ම ෙහ\ෙටයාර 19,475\ වගා කර ගEන බැ7ව 

ෙගPQE අනාථ ෙවලා ඉEනවා. �j�වැව, ෙහ\ෙටයාර 3,787\ 

වගා කළ ෙගPQE අසරණ ෙවලා ඉEනවා. එc ෙහ\ෙටයාර 

6,113\ වගා කර ගEන බැ7ව  ෙගPQE අනාථ ෙවලා ඉEනවා. 

මහවැK 'එD' කලාපෙ$ ෙහ\ෙටයාර 740\ වගා කළ ෙගPQE 

අසරණ ෙවලා ඉEනවා. එම කලාපෙ$ම ෙහ\ෙටයාර 232\ 

වගා කර ගEන බැ7ව ෙගPQE අනාථ ෙවලා ඉEනවා. මහවැK 

'�' කලාපෙ$ ෙහ\ෙටයාර 19,000\ වගා කරලා ෙගPQE 

අසරණ ෙවලා ඉEනවා. ෙ� _�යට, ෙගPQE _ශාල 	7ස\ 

අසරණ ත��වයට ප� ෙවලා ඉEනවා. ෙ� හැම කලාපය\ 

ගැනම _ස්තර �යEන මට දැE ෙවලාව නැහැ, áලාසනාÒඪ 

ගj මEÁ6ම&. වගා කරලා, ව6ර නැVQම� එ\ක ෙගPQE 

_ශාල සංඛ<ාව\ අසරණභාවයට ප� ෙවලා ��නවා. ඊළඟට, 

ෙහ\ෙටයාර _�අටදහස් ගණන\ වගා ෙනPකර Vෙබනවා. 

ෙමතැන >ශ්න ෙදක\ Vෙබනවා. එක >ශ්නය\ තම^, වගා 

ෙනPකර �òම &සා ඒ ෙගPQE අසරණ Qම. 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ෙ� &යඟය &සා උ6jමැද 

පළාෙ� සමහර ෙගPQEට වගා කරන >ධාන කEන 6න\ එක 

Xගට වගා කරගEන බැ7 ¤ණා. ප¦�ය මාස් කEනය යEත� 

වගා කර ග�තා. හැබැ^, Qවලට &යZත Zල\ නැV &සා ඒ 

අස්වැEන� _�ණා ගEන බැ7 ¤ණා. ඒ අස්ෙස� තම^ -

_ෙශ�ෂෙයEම එN කලාපෙ$ ජනතාවට- යල කEනෙ$ වගා 

කරEන ව6ර ෙදනවා �SෙS. එතැන ෙගP_ ප¤D 20,000කට 

වඩා ��නවා. ඔ¤E ��j සකස් කරලා, වගා කළා; කෘZ නාශක 

හා වD නාශක ෙයgවා. ඊට සV ෙදකකට පස්ෙස� ඒ අදාළ ආයතන 

�යනවා ව6ර ෙදEන _�ය\ නැහැ �යලා. ඒ &සා තම^ ෙගP_ 

ජනතාව ප¦�ය 24වන දා ඉඳලා ත��ෙ�ගම >ෙtශෙ$ 

සත<1හය\  කරEෙE. ඔ¤Eෙ= >ධාන ඉD�� ෙදක\ 

Vෙබනවා. ඔ¤Eෙ= ඉD�� ගැන �යEන කKE මම අහEන 

කැමැV^, ෙ� ආ�(ෙS ඇමVවjEට ඇස් නැtද �යලා. 

ආ�(ෙS කෘ.ක/ම ඇමVවරයා අද ෙ� >ශ්නවලට උ�තර 

ෙදEන එEෙE නැහැ. එ6මා &ෙය�ජනය කරEෙE� ඒ 

1375 1376 

[ගj  �මD ර�නායක  මහතා] 
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Xස්Æ\කය. එ6මාට ෙ� ගැන අවෙබ�ධය\ Vෙබනවා. කෘ.ක/ම 

හා වා7මා/ග �යන _ෂයයE ෙදකම VෙබEෙE එ6මා 

යටෙ�^. සමහර _ට ෙ� >ශන්ය මහවැKයට අ^V^ �යා 

cතලාද දEෙන� නැහැ, එ6මා අද ඇ_Dලා නැ�ෙ�.  

ඊළඟට බලEන, ජාVක �ව� ප�වල ෙ� ස�බEධෙයE පළ 

ෙවලා Vෙබන වා/තා. 2019 අෙග�ස්6 18වන දා "Xව^න" ඉ7දා 

සං1හෙ$ ෙමෙස� සඳහE ෙවනවා:  

"දැE අYරාධ�ර අනාථ^... ෙගP_තැE බ� පා�^....ෙදෙන� දහ\ 

ෙගP_යE හාමෙ�"  

ෙ� කාරණා ආ�(ෙS ඇමVවjEෙ= අවධානයට ෙයP@ 

ෙවEන ඕනෑ ෙE.  

ඊළඟට, 2019 Ø& මස 08වන දා "ලංකාAප" �ව� පෙ� පළ 

ෙවලා Vෙබන ෙමEන ෙ� >වෘ�Vය බලEන. 

"ල\ෂ 6නකට වැf 	7ස\ &යඟෙයE Iඩාවට"   

සමස්ත ලංකා ෙගP_ජන ස�ෙ�ලනෙ$ නාමD කjණාර�න 

මහතා එම වා/තාෙS ෙමෙස� �යා Vෙබනවා: 

"අYරාධ�ර මහවැK එN කලාපෙ$ අ\කර 60,000කට ආසEන 

>මාණය\ ව6ර නැVව වගාෙවE ඈ� ෙවලා Vෙබනවා. ෙගP_යEට 

ව6ර ෙදEන ��වE. න@�, එෙස� කර නැහැ..."  

�jණෑගල පැ�ෙ� සංoව කjණාසාගර �යන ෙගP_ 

නායකයා� ෙ� ස�බEධෙයE ඒ වා/තාෙS කj� ද\වා 

Vෙබනවා. ඊට පස්ෙස�, අYරාධ�රෙ$ම තව� ෙගP_ මහත� වන 

¦සEත �මාර මහතා� එම  වා/තාෙS කj� ද\වා Vෙබනවා. 

ඔ� ෙමෙස� �යා Vෙබනවා: 

"මහවැK එN කලාපෙ$ ෙනPN�යාගම, තලාව, ත��ෙ�ගම, එ¨පාවල 

ෙගP_ සං_ධාන 40\ _තර එක6 ¤� �ෙලP\ එක\. ෙ� >ෙtශෙ$ 

ෙහ\ෙටයා/ එක\, එන� අ\කර ෙදකහමාර\ එ\ ෙගP_ෙය�ට Aලා 

Vෙබනවා. ෙගP_ ප¤D 20,000කට වැfය ව6ර නැVව බරපතළ 

ගැට�වලට @�ණ Aමට �gQ Vෙබනවා. මහවැK අ�කා7ය මැ^ මාෙස� 25 

වැ&දා ව6ර �යයට 50\ අVෙ/ක ෙභ�ග වගා කරEන ෙදනවා �යලා 

�Sවා. 23 වැ&දා වන_ට ඇළෙS� ¦tද කරEන �Sවා. අ	 &යරවD 

Îහැලා, ඇළෙSK ¦tද කරලා, ෙතD ගහල� Vෙයනවා.  

අ\කර ෙදකහමාරට ෙතD ගහEන j	යD 80,000කට වැfය _යද� 

කළා. සමහර ෙගPQE __ධ සමාග�වලට �ජ ගැeම සඳහා @දD බැඳලා 

Vෙයනවා. තලාව, එ¨පාවල, ත��ෙ�ගම, ෙනPN�යාගම ෙ� �ෙලP\ 

එකට ෙ� වන6j වගාව\ සඳහා ව6ර Aලා නැහැ...."   

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ෙ� සමහර ෙගPQE ෙමPක\ද 

කෙළ�?  තමE ළඟ V�� මාස් කEනෙ$ Q �ක _�ණලා තම^ 

ඔ¤E යල  කEනය වගා කර ගEන සDK ෙහPයා ග�ෙ�.                                                                                                                                                                                                                

ඒ Z&ස්¦ මාස් කEනෙ$A ග�ත Q �ක� දැE ඔ¤E ළඟ 

නැහැ. ඔ¤E ඒවා _�ණලා සDK අරෙගන, ඒ @දKE ��j 

හාලා, �ජවලට -��තර Qවලට- අ�Vකාර� බැඳලා Vෙබනවා. 

න@�, ආ�(ව ව6ර ලබාෙනPAම &සා දැE ඒ ජනතාව අසරණ 

ෙවලා ඉEනවා; අනාථ ෙවලා ඉEනවා. ඒ &සා ඔ¤E දැE Xන 

26\ Vස්ෙස� සත<1හය\ කරනවා.  

ඊළඟට, "_සාලා මහYවර\ ¤� රෙÕ පළ@ රාජධා&ය" 

යYෙවE තව� �ව� පතක ෙ� ගැන වා/තාව\ පළ ෙවලා 

Vෙබනවා. අෙ¨ රෙÕ පළ@ රාජධා&ය�, අYරාධ�රය ෙE.  

2019 අෙග�ස්6 13වන Xන පළ � "අද" �ව� පෙ�,  "මහවැK 

එN කලාපෙ$ ෙගP_ උපවාසවල ඇ�ත කථාව" �යලා K	ය\ 

පළකර Vෙබනවා මා දැ\කා.  එය ඉතා ෙහPඳ K	ය\. දැE රෙÕ, 

�& ගEන >ශ්නය\ Vෙබනවා. ෙ�ක ෙපPf >ශ්නය\ 

ෙනPෙව^. එෙස� V�යA, ආ�(ෙS වැÎtද &සා, ෙමවැ& 

ආකාරෙ$ උපවාසය\ �tධ Qම ගැන අප කනගා� ෙවනවා. 

"ව6ර නැහැ, ෙදEන _�ය\ නැහැ" �යලා ආ�(ෙS 

ආයතනවKE ෙගPQEට �Sවා න�, සමහර_ට ඒ ජනතාව ෙ� 

ඉD�ම ෙවන Rමයකට කරා_. එෙහම �Sවා න�,  ඔ¤E වගා 

කරEන �cDලා අනාථ ෙවEෙE නැහැ. දැE ඔ¤E කබෙලE 

Kපට වැ�ලා^ ඉEෙE. _ෙශ�ෂෙයEම, අ	 ආ�(වට 

බලකරZE ෙ� කj� �යා ��නවා. පළ@වැEන ෙමය^. 

මහවැK 'එN' කලාපෙ$  කEන Îස්Qෙ�A ග� %රණ අYව, ව6ර 

ෙදනවා �ය� &සා, ඒක 	vෙගන වගා කට56 කරලා අසරණ � 

Z&¦Eට ආ�(ව වහාම වEXය\ ලබා ෙදEන ඕනෑ. ඒ ෙගP_ 

ජනතාව දැනට j	යD 50,000\ පමණ _යද� කර Vෙබනවා. 

ඔ¤Eෙ= �ය� ෙtවD දැE නැVෙවලා ඉවර^. එම &සා, ෙ� 

උපවාසවKE ඒ Z&¦Eට මැෙරEන ෙදEෙE නැVව, වහාම 

වEX ලබා ෙදEන �යලා අ	 ඉDලා ��නවා.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ෙදවYව අ	 ඉDලා ��EෙE 

ෙ�ක^. ප¦�ය කාලෙ$ ඉඳලාම ෙ� >ෙtශවල _ශාල &යඟය\ 

Vෙබනවා. ඒක තම^ මහවැK අ�කා7ය ෙ� �යEෙE. ඒ ගැන 

තම^ ඔ¤E ආපදා කළමනාකරණ ඇමVවරයාට Kයලා 

VෙබEෙE. ජාVක ආපදාව\ ෙවලා Vෙබන බව මහවැK 

අ�කා7ය 	vගEනවා. වගා කරEන බැ7Qම &සා 

අසරණභාවයට ප� � ෙගP_ ජනතාවට j	යD 40,000 ගණෙE 

ෙදනවා �යලා ආ�(ව 2ට කKE >Vප�Vමය %Egව\ 

ග�තා. න@� ඒ j	යD 40,000 ෙගSෙS නැහැ.  ෙ� _�යට,  

වගාවට ව6ර ෙදනවා  �යලා අනාථ කළ Z&¦Eට වහාම වEX 

ලබා ෙදEන �යලා අ	 ආ�(වට බලකර �යා ��නවා.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ෙ� ආ�(ව උපෙtශකයE 

බඳවා ගැeම සඳහා j	යD ල\ෂ 6E²ය\ අYමත කරගEන 

ප7}රක ඇස්තෙ�E6ව\ ඉX7ප� කර Vෙබනවා මා දැ\කා. 

j	යD ල\ෂ 6E�යය\! ෙ� පා/Kෙ�E6ෙS සමහර 

කා/යාලවල overtime කරන ඒවාට j	යD ල\ෂ 12^, j	යD 

ල\ෂ 15^. මම දEෙE නැහැ, ෙ� ෙමPනවාටද �යලා.  

__ධ ෙtවDවලට ත@EනාEෙස�ලා ෙක�� >ෙක�� ගණE 

_යද� කරනවා. න@� ෙ� ෙගP_ ජනතාවට ��ම සහනය\ 

නැහැ. ව6ර ලබා ෙදනවා �යලා ඒක ෙනPකළ &සා 

අසරණභාවයට ප� � ෙ� ෙගP_ ජනතාවට වEX ෙගවEන 

�යලා අ	 ආ�(වට බලකර �යා ��නවා.  කෘ.ක/ම 

ඇමVවරයා ෙහ� ආ�(ෙS වග �ව56 ෙවන� ඇමVවරෙය\ 

ෙ� >ශ්නයට 	v6j ෙදEනට අද සභාෙS ෙනP�òම 	vබඳව� 

අෙ¨ කනගා�ව >කාශ කරZE, මෙ= කථාව අවසE කරනවා.  

ස්6V^. 

 
ග� _ලාසනා`ඪ මA��මා (மா)*மி� தைலைமதா;��  உ8:பின% அவ%க') 
(The Hon. Presiding Member)  
2ළඟට ෙය�ජනාව ස්4ර ��ම, ගj මcEද අමරQර 

මැV6මා. ඔබ6මාට _නාf 10ක කාලය\ Vෙබනවා.  
 

ඊට ෙපර, ක¤jE ෙහ� ගj මEÁවරය� áලාසනය සඳහා 

ගj 6�තා _ෙËමාEන මEÁ6Zයෙ= නම ෙය�ජනා කරEන. 

 
ග� ල$ෂ්මA P]ඇSල මහතා  (மா)*மி� லNம� கிாிஎBல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, "ගj  6�තා _ෙËමාEන 

මEÁ6Zය දැE áලාසනය ගත 56ය"^ මා ෙය�ජනා කරනවා. 
  
+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி�க�ப��  ஏ�:ெகா�ள�ப�ட�. 
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පා/Kෙ�E6ව 

Question put, and agreed to. 
අන��ව ග� හ)ෂණ රාජක�ණා මහතා _ලාසනෙයA ඉව> 

�ෙයA, ග� (ෛවදX) �\තා JෙZමාAන මහ>1ය _ලාසනා`ඪ 
Jය. அத? பிற', மா%&மி'  ஹ$ஷன ராஜக)ணா அவ$க� அகிராசன�தினி?: அகலேவ,  மா%&மி' (ைவ�திய கலாநிதி) (தி)மதி) �Jதா விேஜமா?ன அவ$க�  தைலைம வகி�தா$க�. 

 

Whereupon THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA left the Chair, 
and THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took the Chair.  

 
 

[අ.භා.4.51] 

 
ග� මmAද අමරkර මහතා (மா)*மி�  மஹி0த அமரEர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, &යඟය &සා Iඩාවට ප� � 

ජනතාවට  වEX ලබාAම කfන� කරEන �යලා තම^ අද ෙ� 

ෙය�ජනාව ඉX7ප� කර VෙබEෙE. &යඟෙයE Iඩාවට ප� � 

ෙ� ජනතාවට සහන ලබා Aෙ�A Xස්Æ\ක වශෙයE බලEෙE 

නැVව, සමස්ත රටම ආවරණ  වන ප7X ඒ  වැඩ 	vෙවළ 

pයා�මක ෙවEන ඕනෑ.  ප¦�ය කාලෙ$ &යං සහනාධාර ලබා 

ෙදනෙකPට සමහර >ෙtශ අතහැjණා. එෙහම �g ¤ෙ� සමහර 

&ලධා7Eෙ= වැරX &සා ෙවEන ��වE. මම ඒකට 

උදාහරණය\ �යEන�. එක වතාව\ හ�බEෙතPට 

Xස්Æ\කෙ$, @jතෙවල  ව<ාපාරෙ$ අ¤jg ගණනාව�E ��j 

වගා කෙළ� නැහැ. ඒ Z&ස්¦ අEත අසරණ ත��වයකට ප� 

¤ණා. ඒ කාලෙ$ අෙන\ Xස්Æ\කවල� &යඟය\ ඇV ෙවලා 

එ^E Iඩාවට ප�¤� ජනතාවට සහනාධාර ෙබදා ෙගන �යා; 

ෙක�� ගණනක සහනාධාර gEනා. හ�බEෙතPට Xස්Æ\කෙ$ 

@jතෙවල ව<ාපාරයට එක හාD ඇ ටය\ව�, එක j	යල\ව� 

ෙගවEන රජය කට56 කෙළ� නැහැ. මා ඒ 	vබඳව >ශ්න කළාම 

මට ලැ�� උ�තරය තම^, XසාපV කා/යාල ෙයE ඒ ආකාරෙ$ 

දැY� Aම\ �g කරලා නැහැ^ �යන එක. හ�බEෙතPට 

Xස්Æ\කයට යාබද ර�න�ර Xස්Æ\කෙ$ ඒ ෙගQ� කළා. අ&\ 

Xස්Æ\කවල� ඒ ෙගQ� කළා. කEන ෙදක\ වගා පා� ¤� 

අයට�, එක කEනය\ වගා පා� ¤� අයට� වEX ෙගQම\  

කළා. න@� කEන 4\, සමහර >ෙtශවල කEන 6\ වගා 

හා&යට ප�¤� ජනතාවට ඒ සහනය ලැ�ෙ� නැහැ. ඒ &සා 

චRෙDඛය\ &�� කරනෙකPටම  &/ණායක ෙමPනවාද �යලා 

පැහැXK උපෙදස\ ලබා ෙදEන ඕනෑ. @� රෙÕම එක Rමයකට 

ඒක pයා�මක ෙවEන ඕනෑ. එෙහම නැ�න� අcංසක Z&ස්¦ 

තම^ ඒවා^E Iඩාවට ප� ෙවEෙE. අද� ඒ ත��වය 

Vෙබනවා. සහනාධාර ෙදන ආකාරය Òපවාc&ෙයE අපට 

ද�Eන ලැෙබනවා. Îස්Q� පව�වා, ෙtශපාලනඥයE �cE 

සහනාධාර ෙබදනවා ද�Eන ලැෙබනවා. න@� හ�බEෙතPට 

Xස්Æ\කෙ$ _පතට ප� ¤� ෙහ�E ෙගPQEට, ��j වගා කරලා 

හා& � අයට ෙ� වන ෙත\ වEX ෙගQම\ �g කරEෙE නැV 

බව කනගා�ෙවE ¤ව� >කාශ කළ 56 ෙවනවා. ෙ� සහනාධාර 

Aෙ� වග ~ම\ රජයට Vෙබනවා. ෙ� රෙÕ ෙගP_ ජනතාව 

ශ\Vම� කෙළP� තම^, ෙගP_ ජනතාව උනEg කෙළP� තම^, 

ඒ Z&¦Eට කරදරය\ � ෙවලාවට 	cට ¤ෙණP� තම^ ඒ 

Z&ස්¦ වගා කරEෙE. ෙගP_යා ඉතාම අමාjෙවE වගා කරන 

ෙtවDවලට අද සාධාරණ Zල\ නැහැ. ඒ සඳහා ගEනා වැඩ 

	vෙවළ\ නැහැ. ෙගP_යා ඉX7යට ෙගෙනන වැඩ 	vෙවළ\ 

pයා�මක ෙවEෙE නැහැ. අද ෙගP_යාෙ= අස්වැEන 

ලැෙබනෙකPට, ඒ &ෂ්පාදන අඩං� නැව\ 	ට ර�E ෙගෙනන 

ත��වයකට ප�ෙවලා^ VෙබEෙE. Q ෙගP_යාෙ= Q අස්වEන 

ලැෙබනෙකPට හාD නැව එනවා. එවැ& �t�ය\ ෙමවර �g 

¤ෙ� නැV එක ගැන මා ස6� ෙවනවා. අ	 X�E-Xගටම �Sවා, 

ඒක නව�වEන �යලා. ෙ� 	vබඳව ල\ෂ්මE �7ඇDල 

ඇමV6මාෙ= අවධානයට ල\ කරනවා. ෙ� කා/යයට 

ෙtශපාලනඥයE ස�බEධ ෙවනවාම� ෙනPෙව^. සමහර 

ෙවලාවට &ලධා7E මැXහ�ෙවලා, ඒ අස්වැEන ලැෙබන 

ෙවලාවට ඒවා 	ට ර�E ෙගෙනන ත��වය\ Vෙබනවා. @ං 

ඇට අස්වැEන ලැෙබනෙකPට @ං ඇට ෙගෙනනවා; ඒ බtද අ( 

කරලා ෙදනවා. ඒ වාෙ=ම බඩ ඉ7� අස්වැEන ලැෙබනෙකPට 

බඩ ඉ7� ෙගෙනන ත��වය\ ඇV ෙවනවා. එෙහම ¤ණාම 

ෙගP_යා  _ශ්වාසෙයE ෙගP_තැE කරEෙE ෙකPෙහPමද?  

ප¦�ය කEනෙ$ අස්වැEන 	vබඳව අපට ස6� ෙවEන 

��වE. ලංකා ඉVහාසෙ$ වැfම Q අසව්ැEන ප¦�ය මාස ්

කEනෙ$ ලැ�ණා. කෘ.ක/ම අමාත<වරයා _�යට මා� කට56 

කළා. ඒ කාල වකවාYව 6ළ ග� pයාමා/ග සහ ෙගPQEට 

සාධාරණ Zල\ ලැෙබ^ �යන   _ශ්වාසය &සා ඒ Q අස්වැEන 

ලබාගEන ��වEකම ලැ�ණා. කලට ෙSලාවට ෙහPඳ 

ත��වෙ$  ෙපPෙහPර ලබාAලා �රE ��j අ\කර 28,000\ 

අ�VE වගා ෙකෙරSවා. ඒ කට5�තට දැE අඛ�ඩව උද¤ 

කරEන. Q Zල වැf කරනවාය �යලා දැE රජය >කාශයට ප� 

කරලා Vෙබනවා. ඒ 	vබඳව අ	 ස6� ෙවනවා. ෙමPකද, Q Zල 

ය� මÕටම�E වැf ��ෙ� අවශ<තාව\ Vෙබනවා. අ¤jg 

ගණනාව�E Q Zල වැf  කරලා නැහැ. හැම පැ�ෙතEම 

ෙගP_යා අසරණ � ෙවලාවට ඒ අය බලාගEන ක¤jව� නැහැ.  

රජෙ$ ෙස�වකයා බලාගEන හැමෙදනාම කට56 කරනවා. ඒ 

Z&¦Eෙ= හඬ හඬ\ ෙවනවා. ඒ අයෙ= ය� වර>සාදය\ නැV 

වනෙකPට ඒ ෙගPDලEට වැඩ ව/ජනය කරEන ��වE, ඒ 

ෙගPDලEට පාරට බcEන ��වE, රජය අpය කරEන ��වE. 

න@� ෙගP_ ජනතාවට එෙහම කරEන ��වEකම\ නැහැ. ඒ 

Z&ස්¦ අEත අසරණ ත��වයට ප�ෙවනවා. එක කEනයක 

අස්වැEන &යඟෙයE හා& ෙවනවා. තව කEනයක අස්වැEන 

ගංව6ෙරE හා& ෙවනවා. තව� කEනයක අස්වැEන 

කෘ2EෙගE හා& ෙවනවා. ෙමවැ& ෙtවDවලට @�ණ ෙදZE 

ඉතාම  gෂ්කර ත��වෙයE තම^ ෙගP_යා වගා කට56 

කරEෙE. ෙගP_ ජනතාව Îක ග�ෙතP� තම^ ෙ� රට Îක 

ගEන ලැෙබEෙE.  

කෘ. ක/මාEතය X5� කරEෙE නැ6ව කවදාව� අෙ¨ රට  

X5� කරEන බැහැ. කෘ. ක/මාEතය X5� ෙනPකර ෙ� රට 

X5� කරEන ��වE �යලා ක¤jE ෙහ� cතාෙගන ඉEනවා 

න� එය ස�}/ණෙයE වැÎX^. 1977E පස්ෙස� ෙමෙත\ 

කාලය\ X�E-Xගටම එවැ& උ�සාහය\ දැjවා. එ\ස� ජාVක 

ප\ෂ ආ�(ව _වෘත ආ/4කය ෙගනාවා. ඊට පස්ෙස� අෙ¨ 

චE�කා බ�ඩාරනායක මැV&ය ෙ� රට භාරෙගන _වෘත 

ආ/4කයට මාY.ක @◌ු��වර\ ෙදනවාය �යලා එය  

පව�වාෙගන �යා. න@� ෙ� කාල පරාසය 6ළම අ	 දැ\ක ෙt 

තම^, áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, ෙ� රට ආහාරවKE 

ස්වයංෙප�.ත කරEනව�, ෙගP_ ජනතාව , ක�කjවා, g¨ප� 

මYෂ<යා g¨ප�කZE @දාගEනව� ෙ� එක වැඩ 

	vෙවළ\ව� සම� ¤ෙ� නැහැ^ �යන එක. 

පළ@ෙවEම, අෙ¨ Z&ස්¦Eට ගැට�ව\ ඇV වන ෙවලාවට 

උදS කරEන ඕනෑ. ඒකට සDK ෙහPයා ගEන ��වE. ඒක 

ගැට�ව\ ෙවEෙE නැහැ.   

අද ෙ� ආ�(ව >චාරක _යද�වලට වැය කරන @දල Xහා 

බලEන. ෙ� අ¤jtෙt ෙ� වන ෙකPට රජෙ$ @දD j	යD 

ල\ෂ Vස්දහසකට වැfය >චාරක කට56 ෙවYෙවE >චාරක 

1379 1380 
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ආයතනවලට ෙගවා Vෙබනවා.  ෙ�වා රජෙ$ @දD. ෙ� @දD 

�ක අරෙගන ඒ අcංසක Z&¦Eට ෙබදා ෙදEන බැ7 ඇ^? ඒ 

@දD ඒ ජනතාවට ෙබදා ෙදEන. අත<වශ< ෙtවDවලට _යද� 

කරEන.   

අ&ක, &යඟය Vෙබන ෙවලාවට වැS �ක හාරලා ෙදEන, 

වැS �ෙ\ ෙරPE මඩ ඉව� කර ෙදEන, ඇළ ෙSK �ක බEදලා 

ෙදEන. ඒ Z&¦Eට ��j කර ගEන බැ7 ෙවලාවට ඒ අය 

�මදානවලට ෙයPදවා, ෙපPg වැඩවලට ෙයPදවා  �ම\ ෙහ� සහන 

@දල\ ෙදEන. එෙහම^ කරEන ඕනෑ. එෙහම නැVව සමෘt�ය 

Aලා g¨ප�කම නැV කරEන බැහැ^ �යන එක මම �යEන 

කැමැV^. 

ෙල�කෙ$ ෙකPෙහ�ව� රටක ආධාර ෙබදා Aම 6ළ Z&ස්¦ 

ෙපPෙහPස� ¤ෙ� නැහැ. න@�, Z&ස්¦Eට කරදරය\ ඇV � 

ෙවලාවට ඒ අයට උදS කරEන ඕනෑ. ඒ අය &ක�ම ෙදන ෙදය\ 

ගEන කැමැV� නැහැ.  අෙ¨ ෙගP_ ජනතාව කැමැV^, ඇළ ෙS� 

�ක ðtධ කරEන �මදානයට �cDලා ආධාරය\ ගEන. ගෙ� 

ෙපPg ස්ථානයක �මදානය\ කරලා ඒ Z&ස්¦ කැමැV^ 

ආධාරය\ ගEන. ඒකට වැඩ 	vෙවළ\ සකස් ��ම රජෙ$ 

වග~ම\ය �යන එක අ	 පැහැXKව �යEන ඕනෑ.  

අද @දD ඇV තර� නාස්V ෙවනවා. >චාරක _යද�වලට 

_තර\ ෙනPෙව^, සෑම \ෙෂ�Èයකම  අනවශ< ෙtවDවලට @දD 

_යද� ෙවනවා. ෙක�� ගණන\ _යද� කරලා පා/Kෙ�E6ෙS 

Lobby එෙ\ කැමරා පtධVය\ ස_ කරEන යනවා. Parliament 

එෙ\ Lobby එෙ\ අ	 ඉEන පැ�ෙ� කැමරා ස_ කරලා 

ෙමPනවාද කරEන යEෙE? දැE ඒ සඳහා වය7ං කරෙගන 

යනවා. ෙකPෙහEද ෙ�වාට සDK? ෙමPක\ද ෙ�  අවශ<තාව? 

ෙ� මEÁවj ගැන සැකය\ Vෙබනවාද? කාටද මEÁවj Xහා 

බලEන අවශ< ෙවලා VෙබEෙE?  ආරං� හැ�යට night-vision 

cameras ස_ කරනවා�.  

 
ග� මA�වරෙය$ (மா)*மி� உ8:பின% ஒ6வ%) 
(An Hon. Member) 

ôට! 

 
ග� මmAද අමරkර මහතා (மா)*மி�  மஹி0த அமரEர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔS, රාÆයට ෙපෙනEන.  සමහර අය �යනවා, ඒ ස_ කරන 

night-vision camerasවලට හ¦ වන අය ඇඳ� ඒවා 

ෙපෙනEෙන� නැහැ �යලා. ඒක ඇ�තද �යන එක, කාට ෙහ� 

එෙහම බලාගEන ¤වමනාව\ Vෙබනවාද �යන එක 	vබඳව 

ෙවනම ප�\ෂා කරEන ඕනෑ.  ෙමPකටද, ෙ� වෙÕට කැමරා ස_ 

කරEෙE? පා/Kෙ�E6ෙS ආර\ෂාවට පා/Kෙ�E6ෙවE 

	ටත කැමරා  ස_ කරEන.  අෙන\, තැEවල කැමරා ස_ 

කරEන. දැE වැ��vයට යන තැEවල� කැමරා. දැE බලEන, 

කාEතා වැ��vයට^, 	7Z වැ��vයට^ ඇ6� වන ෙදPරවD 

එක ළඟ VෙබEෙE. සමහර ෙවලාවට කාEතාවY� යනවා, 

	7Z අය� යනවා. ඒවා ඔ\ෙක�ම කැමරාවට හ¦ ෙවනවා.  ෙ� 

වාෙ= ෙtවDවලට  ෙක�� ගණE සDK නාස්V කරනවා. ෙ� 

දවස්වල ô වන6j ඒ වැඩ. ෙමPක\ද  බලEන VෙබEෙE? 

මEÁවj කථා කරන ඒවා record ෙවEන^ ෙ�වා කරEෙE.  

එvෙ$, Lobby එෙ\ ඉEන ෙකPට record ෙවEන කැමරා ස_ 

කරනවා �යලා^ ආරං� වEෙE. සDKවKE 2ට වැfය 

ෙකPNචර වැඩ ෙ� රෙÕ කරEන Vෙබනවාද?  අcංසක Z&¦Eට 

&යං සහනාධාර නැහැ. g¨ප� Z&¦Eෙ= අවශ<තා ඉෂ්ට කර 

ගEන සDK නැහැ. සහනාධාර ෙදන ඒවා ෙවලාවට 

ලැෙබEෙන� නැහැ. පf ෙගවා ගEන තර� සDK� නැහැ.   

අත<වශ< ෙtවDවලට @දD නැV ෙවලාෙS රජය  අනවශ< 

ෙtවDවලට^ @දD _යද� කරEෙE.  

පා/Kෙ�E6ෙS ආර\ෂාවට ෙවනම වැඩ 	vෙවළ\ 

Vෙබනවා. ඒ &සා මා දEනා ප7X,  පා/Kෙ�E6ෙS මEÁවj 

ගැවෙසන ස්ථානෙ$ ෙක�� ගණන\ _යද� කරලා කැමරා ස_ 

කරEන ��g අවශ<තාව\ නැහැ �යන එක� මම සඳහE 

කරEන කැමැV^. ඒ 	vබඳව ෙසPයා බැ�ම\ කරලා ඒ සඳහා  

_යද� වන @දල�, ඒ අවශ<තාව 	vබඳව� පා/Kෙ�E6වට 

කj� ඉX7ප� කරEන  �යලා ඉDලා ��ZE, &යඟෙයE 

Iඩාවට ප� � ජනතාවට සහනාධාර ෙදන වැඩ 	vෙවළ කfන� 

කරEනය �යන ඉD�ම� කරZE මා &හඬ ෙවනවා. ස්6V^. 
 
ග� _ලාසනා`ඪ මA��1ය 
(மா)*மி� தைலைமதா;��  உ8:பின% அவ%க') 
(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 
ten minutes. 

 [பி.ப. 5.02]  
ග� එස්. OතරA මහතා    
(மா)*மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, இ ைறய தின� 'ஜனதா வி<9தி ெபர<ன' க(சியினா1 < ைவ9க�ப(B=9கி ற வர(சி ச�ப0தமான ஒ&திைவ�# ேவைள� பிேரரைணமீதான விவாத&திேல மிக <9கியமாக வட9�, கிழ9� மாகாண�களி1 S;தலாக� பாதி9க�ப(ட இட�க. ெதாட�பிேல நா  சில பதி6கைள$ ெச7ய வி=�#கி ேற . இல�ைகயி1 வர(சியா1 பாதி9க�ப(ட மாவ(ட�களி1 உ.ளவ�க. ப1ேவ� பிர$சிைனகைள எதி�ெகா.கிறா�க.. ெச ற ஆ4; சில இட�களிேல க;� மைழ ெப7த'. இ0த ஆ4; மைழ �ைற0தத  காரணமாகேவ இ0த வர(சி நிைலைமக. ஏ5ப(டன. நா�க. பா�9கி ற அள69� ெவளி�பைடயாக வர(சி நிவாரண�க. வழ��வ' ெதாட�பி1 அ1ல' வர(சி ெதாட�பிேல ப1ேவ�ப(ட தகவ1க. திர(ட�ப;கி றன. ஆனா1, திர(ட�ப;கி ற தகவ1க. சாியாக� ேபண�ப(;, அ0த ம9கG9� நிவாரண� ெச றைடகிறதா எ றா1, அ' ேக.வி9�றியான'. 2018ஆ� ஆ4B  இ�தியிேல கிளிெநா$சி மாவ( ட&திேல ஒ= நா. <-'� ெப7த மைழயினா1 பாாிய ெவ.ள& தா9க� ஏ5ப(B=0த'. அ0த ெவ.ள� ெப=9கினா1 இரைணம;9 �ள� 39' வைர நிர�பி, �ள&தி:ைடய க(;கைள& தா4B, �ள&'நீ� ெவளிேயறி யி=0த'. ஆனா1, இ�<ைற அ�� வய1களி1 ெந1 விைத&த ம9க., அதைன அ�வைட ெச7வத5� <Bயாத வித&தி1 த4ணீ� இ1லாத ஒ= நிைல9�& த.ள� ப(B=9கிறா�க.. யா2�பாண&திL=0' ெவளிவ=கி ற ‘காைல9கதி�’ ப&திாிைகயி  இ ைறய இதைழ� பா�&ேத . "�B�பத5� நீ� வழ��வத5�9Sட இரைணம;விேல த4ணீ� இ1ைல" எ ற ெச7திக. ெவளிவ0தி=0தன. �B�பத5�� வயJ9�மான நீ� எ ற அB�பைடயிேல இரைணம; த4ணீைரேய கிளிெநா$சி மாவ(ட� ந�பியி=9கி ற'. ஆனா1, இ � �B�பத5கான நீேர இ1லாத நிைலயிJ�, விைத&த ெந1ைல அ�வைட ெச7வத5� வயJ9� நீ� இ1லாத நிைலயிJ� அ0த விவசாயிக. பாதி9க�ப(B=9கிறா�க.. �றி�பாக 
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පා/Kෙ�E6ව உ=&திர#ர�, ம=தநக�, <ரQேமா(ைட, வ(ட9க$சி, இராமநாத#ர� ேபா ற ப�திகளிேல இUவா� வய1 ெச7தவ�க. வயJ9�& த4ணீ� இ1லாதத  காரணமாக, அ�வைடைய ேம5ெகா.ள <Bயாத நிைல9�& த.ள� ப(B=9கிறா�க..  கிளிெநா$சி மாவ(ட&தி1 S;தலான பிரேதச�களிேல வா2கி ற ம9க. �B�பத5�9 �ழா7 நீைர ந�பி வா2கி றா�க.. �றி�பாக கிளிெநா$சி மாவ(ட&தி1 aநகாி பிரேதச ெசயலாள� பிாிவி5�(ப(ட பிரேதச�க. வ=ட&தி  <- நா(கGேம �Bத4ணீ� இ1லாத இட�களா��. அ�� மைழ கால�களி1 �ைற0தள6 �Bநீைர� ெப5�9ெகா.ள <B0தாJ�Sட, ேகாைட கால�களி1 �றி�பாக மாசி, ப��னி மாத�களி1 த4ணீ� இ1லாம1 �ழா7வழி நீைர ந�#கி ற நிைலைமதா  காண�ப;கி ற'. அ0த� பிரேதச�களிேல வா2கி ற ம9க. இ � �B�பத5�& த4ணீ� இ1லாம1 த4ணீ� ேதB நீ4ட pர�கG9� நட0' ெச1லேவ4Bய நிைல9�& த.ள�ப(B=9கிறா�க.. இ � "இராCவ&தின� அ�� �Bநீ� வழ��கிறா�க." எ ற ெச7திைய ெவளியி(;� ெபாிதாக9 கா(;கிறா�கேள தவிர, ேவ� இ1ைல. �றி�பாக த(;வ ெகா(B, உைமயா.#ர�, ஆைனயிற6 ேபா ற ப�திகளிேல வா-கி ற ம9கG9�9 �Bநீ� வழ��வத5� அரசா�க& தினா1 நிதி ஒ'9கீ; ெச7ய�படவி1ைல, அன�&த <காைம&'வ� பிாிவினாJ� நிதி ஒ'9கீ; ெச7ய� படவி1ைல. ஆனா1, காQ இ=0தா1தா  அ0த9 �Bநீ� வழ�கைல$ ெச7ய <BH�. ஆனா1, இராCவ&திட� காQ வழ�க�ப(;, இராCவ&தின� �Bநீ� வழ��வதான ஒ= ெச7திைய ம(;ேம < ைவ9கிறா�க..  இUவாறான ெசய5பா;தா  ெவ.ள அன�&த� ஏ5ப(டேவைளயிJ� நட0த'. இ�ேகயி=9கி ற நி�வன�க. �றி�பாக, Dialog என�ப;கி ற mobile நி�வன�Sட த :ைடய உதவிகைள இராCவ&திV டாக&தா  வழ�கியி=0த'; ேநரBயாக அ0த ம9கG9� வழ�கவி1ைல. அத5காக� ெபாிய அளவி1 அ9கைற�பட6� இ1ைல. இUவா� பல நி�வன�க. ம5�� பல அைம$Q9கGைடய உதவிக.Sட இராCவ&தி5Sடாக&தா   வழ�க�ப;கி றன. ஆனா1, அ�� பிரேதச சைபக. உ4;், பிரேதச ெசயலக�க. உ4;,் மாவ(ட$ ெசயலக� உ4;். இவ5றி  நி�வாக நடவB9ைகக. எ1லா� ஓர�க(ட�ப(;, ஏேதா இராCவ�தா  அ�� ந1ல பணிக. ஆ5�வ'ேபா � கா(;வத5காக இUவா� ெச7கி றா�க.. அைம$Q9க. மா&திரம றி, இல�ைக அரசா�க&தி:ைடய H&த&'9�� பண� ெசலவழி9கி ற Dialog நி�வன�, Airtel நி�வன� ேபா றைவSட த�கGைடய உதவிகைள இவ�கG9 Sடாகேவ வழ��கிறா�க. எ ப' மிக6� 'யரமான விடய� எ பைத நா  இ0த இட&திேல பதி6ெச7கி ேற .  கிளிெநா$சி மாவ(ட&தி1 ப1ேவ�ப(ட இட�களி1 வா2கி றவ�க. இ � �Bநீ=9காக அ1ல5ப;கிறா�க.. �றி�பாக கிளிெநா$சி நகைர அ4Bயி=9கி ற பாரதி#ர�, கி=iண#ர�, விநாயக#ர�,  மைலயாள#ர�, சா0த#ர� ேபா ற ப�திக. நீ� ம(ட&திL=0' மிக உயரமான ப�திகளிேல காண�ப;கி ற கிராம�க.. இ0த9 கிராம�கG9கான �Bநீ=9காக National Water Supply and Drainage Board - ேதசிய நீ�வழ�க1 வBகாலைம�#$ சைப 7 - 8 ஆ4;களாக9 �ழா7 ெபா=&'வதாக9 SறிH�, 

இ �வைர அ0த9 �ழா7கைள� ெபா=&தி9 �Bநீ� வழ��வத5�வத5கான எ0த <ய5சிH� ேம5ெகா. ளவி1ைல. மைலயாள#ர�, பாரதி#ர� ேபா ற இட�கG9�9 �Bநீ=9கான �ழா7 ெபா=&'ேவைலக. ெத னில�ைகைய$ ேச�0த பல contractors - ஒ�ப0தகார�களிட� ெகா;9க�ப(;�, அ0த ஒ�ப0த�கைள எ;&தவ�க. ேவைலகைள <B9காம1 ஏமா5றியி=9 கிறா�க.. இ' ெதாட�பாக அத5கான engineer    தயாபர  அவ�கேளா; நா  பல தடைவ ேபசியி=0ேத . ஆனா1, அ0தள6pர� அதைன உஷாராக$ ெச7ய9SBய ஒ= மனிதனாக நா  அவைர9 காணவி1ைல. இவ�க. அதைன$ ெசUவேன ெச7யவி1ைல. அ0த ம9க. அதிகாாிகளினாJ� ஏமா5ற�ப;கி றா�க..  வரலா5� ாீதியாக& த4ணீ� வழ�க�படாம1 இ=0த த(;வ ெகா(B எ ற ஓ� இட&தி5� இ�ேபா'தா  இரைணம;விேலயி=0' த4ணீ� வழ�க�ப(ட'. கி(ட&த(ட இர4டாயிர� வ=ட�கG9� < # அ�� �Bேயறி அ0த ம4ணிேலேய ேதா றி வள�0தி=0த ேபாதிJ� அ�� ம9க. �B�பத5�& த4ணீ� இ=9க வி1ைல. இ�ெபா-'தா  அவ�கG9�& த4ணீ� வழ�க�ப(B=9கி ற'. இ�� நட0த அரசிய1 #ர(சியி  காரணமாக அ0த& த4ணீ� வழ��� ெசய5பா;� இ-ப(; இ-ப(; ேம5ெகா.ள�ப(ட'. இ�ெபா-' அ�ேக இ=9கி ற ம9க. �B�பத5காக வழ�க�ப;கி ற த4ணீ� �ைறபாடாக இ=9கி ற'. �றி�பாக, க4டாவைள பிரேதச ெசயலக� பிாிவிேல உ.ள �மாரசாமி#ர� ம5�� மயி1வாகன#ர� ப�திகளி1 இ=0'தா  பிரப0தனா�, க1லா� ப�திகG9Sடாக க1லா� ம9கG9�& த4ணீ� வழ�க�ப;கி ற'. இ�ெபா-' க1லாறிேல �Bயி=9 கி ற ம9கG9� �B�பத5�& த4ணீ� இ1ைல. பிரப0தனாறிேல, மயி1வாகன#ர&திேல இ=9கி ற கிண�களி1 ம9கG9�& த4ணீ� இ1ைல. அ�கி=9கி ற த4ணீைர இராCவ� எ;&'$ ெச1கி ற'. இய9க$சியிேல இ=9கி ற த4ணீைர இராCவ� எ;&'$ ெச1கி ற'. # ைனநீராவியBயிேல இ=9கி ற த4ணீைர இராCவ� எ;&'$ ெச1கி ற'. # ைனநீராவியBயிேல இ=9கி ற இராCவ� சr கைள9Sட நட&'கி ற'. அதாவ', அ�ேக இ=9கி ற சிைக அல�காி�பாள�க. ஞாயி5�9கிழைமகளி1 த�கGைடய சr கைள& திற9காம1 இ=9கி றேபா', அ�� சrைன9Sட இராCவ� நடா&'கி ற'. அ�பBெய றா1 அ0த ம9கG9� யா� உதவ <BH�? எ1லாவ5ைறH� இராCவ� பிB9�. ைவ&தி=0தா1, இராCவ வாகன�களிJ� இராCவ bowserகளிJ�தா  த4ணீ� வழ�கலா� எ றா1, ஏ  அ�ேக மாவ(ட$ ெசயல�? ஏ  அ�ேக பிரேதச ெசயலக�? ஏ  அ�ேக பிரேதச சைபக.? இவ5ைற XBவிடலாேம! இUவாறாக இ0த மாவ(ட&திேல ப1ேவ�ப(ட இட�களிேல பல இட�பா;க. காண�ப; கி றன.  �றி�பாக, கிளிெநா$சி மாவ(ட&தி:ைடய ெஜய#ர�, வ ேனாி9�ள�, ஆைனவி-0தா , அ9கராய , ெக�காதர  �Bயி=�#, காி&தாM �Bயி=�# ேபா ற கைர$சி பிரேதச ெசயலாள� பிாி69�(ப(ட இ0த9 கிராம� களிேல �Bத4ணீ� இ1லாம1 ம9க. வாளிகேளா;� �ட�கேளா;� ெத=9களிேல திாிகி றா�க.. அேதேபால, aநகாி பிரேதச ெசயலாள� பிாிவிேல வைல�பா;, ேவரவி1, பாலாவி, கிராWசி, இரைணதீ6, இரைணமாதா நக�, க=9கா7&தீ6, ப.ளி9�டா, <ழ�காவி1, காியாைல நாகப;வா , ப1லவராய க(;, aநகாி, ெச�ம4� �, 
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2019 අෙග�ස්6 20 ஞானிமட�, ம(;வி1நா;, ெகா1ைல9�றி$சி ேபா ற கிராம�கைள$ ேசா்0த ம9க. ஒ= வ=ட� aராக6� த4ணீ� இ1லாம1 இ=0'�, இ�ெபா-'� �B�பத5�& த4ணீ� இ1லாத நிைல9�& த.ள�ப(B=9கி றா�க.. #ளிய� ெபா9கைன, க4டாவைள ேபா ற பிரேதச�கைள$ ேச�0த ம9க. பய ப;&'கி ற த4ணீ=ைடய Qைவ மாறியி=9கி ற'.    மாாி கால&திேல அவ�கG9�9 கிைட9கி ற  த4ணீ=ைடய நிைல மாறி இ�ெபா-' சவ� த ைம9� வ0தி=9கி ற'. இ0த வர(சியி  காரணமாக இUவாெற1லா� �Bநீைர� ெப�வதிேல அவ�க. க;ைமயான பாதி�ைப$ ச0தி&தி=9கி றா�க.. ெகௗரவ அைம$ச� அவ�கG� இ�ெபா-' சைப9�. வ=கிறா�. கிளிெநா$சி மாவ(ட&தி1 இ :� சாியான <ைறயி1 நீ� வழ�க1 ேம5ெகா.ள�படவி1ைல எ ற விடய&ைத அவ� தன' கவன&தி1 எ;&'9ெகா.ள ேவ4;�.  அதைனவிட, அ�கி=9கி ற இய5ைக வள�க. இ :� அழி9க�ப(;9ெகா4ேட இ=9கி ற'. �றி�பாக கிளிெநா$சி மாவ(ட&தி:ைடய பல பிரேதச�களி1 �றி�பாக, கிளாL, வ ேனாி9�ள�, க1லா�, ெபாிய �ள� ேபா ற பிரேதச�களிேல இ=9கி ற மண1 இரேவாBர வாக9 களவாக அ.ள�ப;கி ற'; மர�க. தறி9க� ப;கி றன. அ�கி=9கி ற ெபாLசா=9�9Sட 'B�ப�' வாகன�க. ெசா0தமாக இ=9கி றன. ெபாLசா=ைடய ெபயாிேல இ=9கி ற வாகன�களிேலதா  இ0த மண1 அ.ள�ப;கி ற'. கிளிெநா$சி இய5ைக ாீதியாக அழி9க�ப(;9 ெகா4B=9கி ற'. ஒ=#ற� மண1 அ.ள�ப;கி ற'; ம�#ற� இய5ைகயான மர�க. அழி9க�ப;கி றன. இ0த$ IழL1தா  ெகௗதாாி <ைனயிேல இய5ைகயாக இ=9கி ற த4ணீ� வள&ைத� ேபCகி ற ம4ைண9Sட அ.ளி$ ெச1கி றா�க.. ெத னில�ைகயிேல இ=9கி ற இராஜா�க அைம$ச� அவ�கGட  நா  இ' ச�ப0தமாக ஒ= S(ட&ைத நடா&தியி=0ேத . அதைனH� தா4B அ�ேக ெத னில�ைகைய$ ேச�0த பல� வ0' ம4 அ.Gகி றா�க.. இ�ெபா-' நீதிம ற order இனா1 ம(;0தா  அ0த ம4 அ.Gவ' மறி9கப(B=9கி ற'. இதனா1 �B�பத5� நீாி1லாம1 வர(சிைய எதி�ெகா.கி ற ஒ= மாவ(டமாக6� அ0த மாவ(ட� காண�ப;கி ற'. ேபாஷா9கிேல கைடசி மாவ(ட� கிளிெநா$சி; க1வியிேல கைடசி மாவ(ட� கிளிெநா$சி. விைளயா(Bேல கைடசி மாவ(ட� கிளிெநா$சி. �Bத4ணீ=� இ1லாம1 வா-கி ற ஒ= மாவ(டமாக இ=9கி ற'. உ4ைமயிேல தி(டமிட�ப(; கிளிெநா$சி அழி9க�ப;கி ற'.  ெகளரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, கிளிெநா$சியிேல ெகௗரவ இராஜா�க அைம$ச� அஜி& மா ன�ெப=ம அவ�கG9�9Sட& ெதாியாம1தா , அ�ேக இ=9கி ற கனிய வள& திைண9கள&தி:ைடய தைலவ� - அத:ைடய Director அ:மதிகைள வழ��கி றா� எ � நா  நிைன9கி ேற . யா=ைடய காணிெய � பிரேதச ெசயலாள� உ�தி�ப;&தி9 ெகா;9காத நிைலயி1, பிரேதச ெசயலாள=9� - Divisional Secretary 9�& ெதாியாம1, மாவ(ட அரசா�க அதிப=9�& ெதாியாம1, ெகௗதாாி <ைனயி1 ம4 அ.ள�ப;கி ற' எ றா1, இதைன நா�க. யாாிட� ேபா7$ ெசா1வ'? இ�ெபா-', அ0த ம9க. �ழ0ைதகேளா; ெத=69� வ0' நி � ேபாராBய ெபா-'தா , நீதிம ற� அவ�கைள9 க=ைணேயா; பா�&', ம4 அ.Gவைத&    த5காLகமாக& த;&தி=9 கி ற'. ஆனா1, அரசா�க&தா1 அதைன$ ெச7ய 

<Bயவி1ைல; அைம$ச�களா1 ெச7ய <Bயவி1ைல. ஏென றா1, அைம$ச�கைள மீறி, கனியவள& திைண9கள&தி:ைடய தைலவ=� அத  Director உ� காQ வா�கி9ெகா4;, இலWச�  வா�கி9ெகா4; இதைன அ:மதி9கிறா�க.. இதைன நா�க. பகிர�கமாக$ ெசா1ல <BH�. அ�ேக இ=9கி ற வள�க. அழி9க�ப(டா1, எ�பB �Bத4ணீ� வ=�? எ�பB மைழ ெப7H�? H&த� <B0த ைகேயா;, அ�கி=0த ம9கGைடய மர�கைளெய1லா� இராCவ&தின=� மர ஆைலைய$ ேசா்0தவ�கG� மர9 S(;&தாபன&ைத$ ேசா்0தவ�கG� அ�&'9ெகா4; வ0தா�க.; இ�ெபா-'�Sட, அ�9 கிறா�க.. தமிழீழ வி;தைல� #Lகளா1 நா(ட�ப(ட ேத9� மர�கைள இ�ெபா-'� ஒ(;Q(டானிேல அ�&'9 ெகா4ேட இ=9கிறா�க.. ஆனா1, அவ�க. மர�கைள� #திதாக ந;வதாக இ1ைல. ம9க. வா-கி ற சிறிய சிறிய இட�கைளெய1லா�, Forest Department த�கGைடய இட� என அைடயாள�ப;&'கி ற'; கா(;9�. இ=9 கி ற மர�கைள அ�&' வி5�9 ெகா4B=9கி ற'. இ'தா  அ�ேக நட9கிற'. ஆகேவ, இய5ைக ேபண�படாம1, இய5ைகயி:ைடய வழிக. சாியாக அைடயாள�ப;&த�படாம1 இ=�பதனா1, அ�ேக ம9க. மிக& ' ப�கைள$ ச0தி9கி ற Iழ1 காண�ப;கி ற'. க4டாவைளயிேல <ரQேமா(ைட� ப�தி, க1லா�� ப�தி, க4டாவைள, ெபாிய�ள�, ஊாியா , பைழய வ(ட9க$சி ப�திகளிேல ஆ5� மண1 எ ற அB�பைடயி1, இரேவாBரவாக9 களவாக மண1 அ.ள�ப;கி ற'. அேதேநர� வ ேனாி9�ள�,    உ=&திர#ர�, நீவி1 ப�திகளிJ� இரேவாBரவாக களவாக மண1 அ.ள� ப;கிற'. இதைனவிட,    கிளாLயிேல இ=9கி ற மண1 எ0த நா. பா�&தாJ� ஆயிர9கண9கான tippersகளி1 ஏ5ற�ப;கி றன. ச�ப0த�ப(டவ�களிட<.ள permitஐ எ;&'� பா�&தா1, அவ�க. ெவ=கLL=0' வ=கிற�க.; வாைழ$ேசைன� ப�தி9கான permit ஐ ைவ&தி=9கிறா�க.. பர0த  ச0தியிேல மாைல ஆ� மணி9� ம4ேணா; tipper நி5கிற'. ஆனா1, வாைழ$ேசைனயி1 ம4ெண;� பதாக&தா  permit இ1 �றி�பிட�ப(B=9கி ற'. வாைழ$ேசைனயி1 ம4ெண;&', <1ைல&தீ6 - கிளிெநா$சி - பர0த  ஊடாக9  ெகா4; ெச1வதாக&தா  permit இ1 இ=9கிற'. இUவாெற1லா� மிக ேமாசமாக ம4 அக26 நைடெப�கிற'. சாியான க(;மான�க. இ1ைல, க(;�பா;க. இ1ைல. வர(சியா1 மா&திரம1ல, இ0த� ேபா9� இ�பBேய ெதாட�0தாJ� கிளிெநா$சி அழி9க� ப(ேடவி;�. கிளிெநா$சி ஒ= Q;காடாக - மயானaமியாக மா�கிற ஒ= Iழ1தா  அ�� உ=வா9க�ப(B=9கிற'. 'ேவLேய பயிைர ேம7வ' ேபால' ெபாLஸாேர tipper ைவ&' ம4 ஏ5றினா1, எUவா� இ0த இய5ைகH� இய5ைக$ IழJ� ேபண�ப;�? ெபாLஸாேர இத5�& 'ைண ேபாகி றெபா-', எUவா� இ0த நிைலைம மா5ற�ப;�?ஆகேவ, இதைன9 க4;பிBH�க.! நீதி கிைட9க(;�!  ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, ெவ�மேன வர(சி9� நிவாரண� வழ��வத1ல; ெவ�மேன வர(சி9� அாிசிH� சமா கG� ெகா;9கி ேறா� எ பத1ல; எ1லா� ெகா;&தி=9கி ேறா� எ பத1ல. எ'6� அரசா�க&தா1 <-ைமயாக9 ெகா;படமா(டா'. ெவ.ள� ெப=9� நிவாரண� வழ��வத5காக கிளிெநா$சி மாவ(ட&'9� 5,280 மி1Lய  >பா7 வழ�க�பட ேவ4;� எ � கண9கிட�ப(ட'. அரசா�க அதிபரா1 
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පා/Kෙ�E6ව கண9கீ; ெச7', அன�&த <காைம&'வ அைம$சாிட� இUவா4; �றி&த விபர� வழ�க�ப(ட'. ஆனா1, 240 மி1Lய  >பா7 ம(;ேம கிளிெநா$சி9� வழ�க� ப(B=9கிற'. மி�தி நிதி வழ�க�படவி1ைல. 5,280 மி1Lயனி1 240 மி1Lய தா  வழ�க�ப(ட' எ றா1, ெவ.ள�ெப=9கிL=0' மீGகி ற ம9க. எUவா� வர(சிைய எதி�ெகா.ள�ேபாகிறா�க. இ�ெபா-', கிளிெநா$சி மாவ(ட&திேல 8,000 �;�ப�க. இ0த வர(சியா1 பாதி9க�ப(; இ=9கி றன. இ'வைர இவ�களி1 யா=9�� நிவாரண� வழ�க�படவி1ைல. 8,000 �;�ப�களி1 5,000 �;�ப�கG9� ம(;�தா  �Bநீ� வழ�க�ப;கி ற'. ஏைனயவ�களி  நிைலைம எ ன? அேதேபாலதா  ப1ேவ�ப(ட இட�க.! ம9க. வி;தைல < னணியினரா1 ெகா4;வர�ப(ட இ0த� பிேரரைண யிேல, <9கியமாக இ0த நா(Bேல ஏ5ப(B=9கி ற வர(சி ச�ப0தமாக எ1லா மாவ(ட�கைளH� சாியான <ைறயி1 பா�9க9SBய வைகயிேல, நா�க. இ�ேக �றி�பி;கி ற இ0த� பிரேதச�களிேல, கிராம�களிேல வா-கி ற ம9கGைடய நிைலைமைய9 க=&திேலெகா4; எ�கGைடய பதி6கைள இ�� ேம5ெகா.கி ேறா�.  H&த&ைத <B&ததாக, பய�கரவாத&ைத <B&ததாக இ0த அரசா�க� ெபாிதாக� பைறசா5றி9ெகா.கிற'. . . . ஆனா1, ஆயிர� ஆயிர� கிேலாகிரா� கண9கி1 கWசா வ=கி ற ேபா', பிB9க�ப(ட கWசாைவ ம(;� கா(;கிறா�க.; ெகா4;வ0த நப�கைள ெவளி9கா(;வதி1ைல. 500 கிேலா கிரா� வ0த'; 200 கிேலாகிரா� வ0த'; 1,000 கிேலாகிரா� வ0த' எ � S�கி றா�க.. ஆனா1, இதைன யா� ெகா4;வ0தா�? எ பைத9 கா(;வதி1ைல. அேதேபாலதா , இUவள6 பைடகைளெய1லா� ைவ&'9 ெகா4B=9கி றா�க.; அதிரB� பைடைய ைவ&தி=9 கிறா�க.. அ�� இராCவ� ேபாகிற'; ெபாLM ேபாகிற'. ஆனா1, ெபாLஸா=9�9 காQ ெகா;&தா1, ம4 ெகா4; ேபாகலா�. இ'தா  நிைலைம! இ0த நிைலைமைய மா5��க.! மா5றினா1 அ�� வர(சி இ=9கா'; இ0த நா; ெச-ைம ெப��; இல�ைகயிேல கிளிெநா$சி மாவ(ட� எ1லா வைகயிJ� கைடசி மாவ(ட� எ ற ெபயைர மா5�கி ற ஒ= Iழ1 உ=வா�� எ � Sறி, இ0த9 க=&'9கைள தய6ெச7' க=&தி1 எ;�க. எ �� ேக(;, இ0த ஒ&திைவ�#� பிேரரைணைய9 ெகா4;வ0தைம9காக இ$ச0த��ப&தி1 ம9க. வி;தைல < னணியின=9� ந றி ெதாிவி&', என' உைரைய நிைற6 ெச7கிேற .  
 
[අ.භා. 5.16] 

 
ග� අ�ර �යද)ශන යාපා මහතා (மா)*மி� அUர பிாியத%ஷன யா:பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, ඇ�ත වශෙයEම ඉතාම  

වැදග�, කා�න මාතෘකාව\ 	vබඳව තම^ අද Xන ෙ� සභාව 

කD තබන අවස්ථාෙS ෙය�ජනාව ඉX7ප� කර VෙබEෙE. අ	 

ෙමය ෙබPෙහPම සරලව ග�තාට, ෙ� සරල ත��වයට වඩා 

ෙවනස් ෙදය\ ගැන �යEනට මට අවසර ෙදEන �යලා මම 

ඉDලනවා. අෙ¨ රට ෙග��ය උ�¦ෙමE Iඩා _âන රටවD 

අත7E ෙදෙව& රට බවට ප�ෙවලා Vෙබනවා. �ය අ¤jtදට 

එ	ට අ¤jtෙt අ	 හතරෙව& තැන ��ෙ$. දැE අ	 ෙදව& 

තැනට ඇ_Dලා Vෙබනවා. අපට ලැ� Vෙබන ෙතPර6j අYව, 

අෙ¨ කෘ. කා/Zක >ෙtශවලට ලැෙබන ෙම�ස� වැස්ස 

අ(ෙවZE යනවා. ඒ වාෙ=ම වැස්ෙස� % �තාව වැfෙවලා 

Vෙබනවා. ඒ �යEෙE ෙක� කාලය\ ඇ6ළත _ශාල වැස්ස\ 

වcනවා. අෙන\ පැ�ෙතE, අෙ¨ &යඟය X� කා�න වශෙයE 

පවVනවා.  

අද Vෙබන සංඛ<ා ෙDඛන Xහා බැ�ෙවP� ෙකPළඹ ඉEන 

අපට  ෙපෙනEෙE ඉතාම  ෙහPඳ කාල�ණය\ Vෙබනවා 

�යලා^. ඒ ෙකෙස� ¤ණ�, අද ෙවන ෙකPට &යඟය &සා 

Xස්Æ\ක 16ක ප¤D 191,871\ Iඩා _âනවා. ඒ �යEෙE 

�tගලයE වශෙයE ග�ෙතP� 680,717\ Iඩා _âනවා. සමහර 

Xස්Æ\කවල ත��වය ෙÔදeය^. ආ�(වට �ඟ\ උද¤ කරන, 

ඕනෑම ෙවලාවක ආ�(වට අත උස්සන �තරE මEÁ6මා� අද 

ආ�(වට ෙලP� >හාරය\ එDල කළා. ඒකට ෙහ�6ව, ෙක� 

කා�න _ස±� ෙසPයනවා Zස ෙ�කට X� කා�න 	යවර\ 

ගEනට ආ�(ව අසම�ෙවලා V�ම^. X� කා�න 	යවර\ 

ගEෙE නැVව ෙ�කට උ�තර ෙදEනට බැහැ. _ෙශ�ෂෙයEම 

සDK Aලා _තර\ ෙ� >ශ්නය _සඳEනට බැහැ. අෙ¨ ෙගP_ �� 

Vෙබන >ෙtශවල ජනතාව X� කා�න ජල අවශ<තාවට @�ණ 

ෙදEෙE ෙකPෙහPමද �යන එක අ	 කDපනා කරEනට ඕනෑ.  

මම දEනවා, ජල ස�පාදන අමාත<ාංශය, ප7සර අමාත<ාංශය 

වාෙ= ෙනPෙය�� අමාත<ාංශ Vෙබන බව. න@� අ(ම තරZE 

වැ� ජලයව� එක6 ��ෙ� Rමව� වැඩ 	vෙවළ\ උ6j 

පළාතට Aලා නැහැ.  අපට ලැ�ලා Vෙබන ෙතPර6j අYව අ	 

දEනවා ෙ� &යඟය &සා අනාගතෙ$A උ6j පළාත බරපතළ 

>ශ්නයකට @�ණ පාන බව. තව අ¤jg 15\ 20\ යනෙකPට 

උ6j පළාෙ� උද_යට ඒ පළාෙ� oව� ෙවEනට බැ7ෙවලා 

ද�� පළාතට සංRමණය Qෙ� ඉඩ කඩ\ Vෙබනවාය �යන 

එක තම^ _ෙශ�ෂඥයE �යEෙE. ඒ &සා ෙ� කට56 _ෙශ�ෂඥ 

උපෙදස් මත කරනවා හැෙරEනට ෙවන� _�යකට කරEනට 

��වEකම\ නැහැ. න@�, ආ� (වට තවම� ෙ� 	vබඳව 

RමෙSදය\ නැහැ. මම ඇමVවරයා වශෙයE �� කාලෙ$ 

ෙය�ජනා කරලා V�ණා, -[බාධා ��ම\] සමාෙවEන, වැf ව6ර 

>මාණය- 
 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔබ6මා වැරX^. 
 

ග� අ�ර �යද)ශන යාපා මහතා (மா)*மி� அUர பிாியத%ஷன யா:பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඔබ6මා මෙ= කාලය ෙE ගEෙE. 
 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔබ6මා කාලය ගEන මෙ= කාලෙයE. මා උ�තරය\ 

ෙදEෙE, අදාළ _ෂය භාර රාජ< ඇමVවරයා වශෙයE. ඔය 

_Dප�6 සංහාරය කෙළ� ඔබ6මEලාෙ= ආ�(ව කාලෙ$. 

එතෙකPට ඔබ6මEලා කෑ ගහEෙE නැVව කැෙD කපEන ඉඩ 

gEනා. නාමDගමට ෙහ\ෙටයා/ දහස් -[බාධා ��ම\] 

 
ග� අ�ර �යද)ශන යාපා මහතා (மா)*மி� அUர பிாியத%ஷன யா:பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ත@EනාEෙස� ෙ� �යEෙE ෙමPක\ද? _කාරය\ෙE ෙ�.  
 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අVගj ජනා�පV6මා ආවාට පසේස�- 

1387 1388 

[ගj එස.් �තරE  මහතා] 
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ග� අ�ර �යද)ශන යාපා මහතා (மா)*மி� அUர பிாியத%ஷன யா:பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

මට ඔබ6මාට ඉඩ ෙදEන බැහැ. ෙ� ෙමPන _කාර කථාව\ද? 

[බාධා ��ම\] _කාර කථා කරEනට බැහැ. ෙ� >ශ්නය ෙග��ය 

>ශ්නය\ හැ�යට අරෙගන ඒක රටට බලපාන ආකාරය ෙ�j� 

අරෙගන ඒ >ශ්නයට _ස±� ෙසPයEනට උ�සාහ කරනවා Zස 

ත@EනාEෙස�ලා අDල කසන වැඩ කරEන  යEන එපා.  

ෙ� ආ�(වට එවැ& 	vෙවත\ නැහැ. ෙ� ආ�(ව �� 

ෙදය\ කරEෙE නැහැ. දැE ත@EනාEෙස� ද�Eන ඇV, 

ත@EනාEෙස�ලාට ඉතාම cතව� ගj �තරE මEÁ6මා �Sවා 

�KෙනPN� පළාතට අද ෙවනක� �� ෙදය\ කරලා නැහැ 

�යලා. ව6ර �ක\ ෙනPෙව^, අ(ම තරZE සDK Aලා� නැහැ 

�Sවා. ෙමPක\ද එ6මා   �යEෙE අපට ඇෙහEනට? [බාධා 

��ම\] ඔබ6මාෙ= කථාෙSA �යEනෙක�.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, මම �යEෙE ෙtශපාලන 

කථාව\ ෙනPෙව^. අ	 අ&වා/යෙයEම ව6ර වැf >ෙtශවKE 

_යv කලාපයට ව6ර ෙගන යෑෙ� වැඩ 	vෙවළ\ සකස් 

කරEනට ඕනෑ. ඒවා සකස් ��ම 	vබඳව තම^ ෙය�ජනා 

කරEනට ඕනෑ. න@� එෙහම ෙය�ජනාව\ එEෙE නැහැ. ඒ 

�යEෙE ලංකාෙS එක පළාතක වcන ෙකPට, එක පළාතකට 

ව6ර ෙහPඳට Vෙබන _ට තව� පළාතකට &යඟය ඇV Qම 

ඉතාම  අසාමාන< ස්වÒපය\ හැ�යට තම^ අ	  ද�EෙE. ෙ�ක 

X�කා�නව �gවන ෙදය\ හැ�යට සලකලා,  ෙක� කා�න 

_ස±ම\ වශෙයE ත@EනාEෙස�ලා ඒ ජනතාවට සDK ෙදEන 

ඕනෑ. ඒ සDK ෙදEෙE� නැහැ �යලා තම^ �යEෙE. ෙකෙස� 

ෙවත�, වැf�ර වcන >ෙtශවල ගංගා හරස් කරලා ඒවා _යv 

කලාපයට ෙගන යන වැඩ	vෙවළ\ ෙග&යEනම අවශ<^. 

එෙහම නැ�න� �� දවසක ෙ� >ශ්නයට සා/ථක _ස±ම\ 

නැහැ. ෙ� >ශ්නයට ෙක� උ�තර නැහැ. ත@EනාEෙස� �යන 

'_Dප�6 කථා' ෙනPෙව^, ෙ�කට අදාළ. ඇ�ත වශෙයEම 

ෙග��ය උ�¦ම� එ\ක අපට බලපාන ෙ� >ශ්නය Xහා 

_ද<ා�මක ඇස�E බලEන තවම� ආ�(ව ලෑස්V නැහැ.  

ෙ�ක X�කා�න වැඩ\. ෙ� වැෙÍ දව�E ෙද�E කරEන බැහැ 

ෙE.  අ( ගණෙE ඒක plan කරලා පටE ග�ෙතP� තව අ¤jg 

හත අට�E කරEන ��වE ෙව^.  

අ	 දEනවා, ෙ� >ශ්නය _තර\ ෙනPෙව^ ෙE VෙබEෙE.  

ලංකාෙS ෙබPෙහ� >ෙtශවල උද_යට �මට ජලය නැහැ. අෙ¨ 

රෙÕ දැE ව�ග( ෙර�ගය 	vබඳව >ශ්නය බරපතළ^. 

_ෙශ�ෂෙයEම ෙමPනරාගල >ෙtශය, ෙපPෙළPEනjව, 

අYරාධ�ර Xස්Æ\කවල V�� ව�ග( ෙර�ගය දැE  �jණෑගල 

Xස්Æ\කය ද\වා ඇ_Dලා Vෙබනවා;  ද�Dලට� ඇ_Dලා 

Vෙබනවා. ඒක ෙවEෙE ෙකPෙහPමද? ඒ �යEෙE Z&¦Eට 

ෙබPEන 	7�g ව6ර නැහැ �යන එක. ඒ ස�බEධෙයE වන 

ෙය�ජනා Rම ගණනාව\ Vෙයනවා. න@� ඒ ෙය�ජනා Rම 

ගණනාවට Treasury  එක අ�සE කරEෙE නැහැ. Treasury 

එක �යනවා, 2ට වඩා ෙලP� වැඩ කරEන Vෙයනවා �යලා. 

ඇ�වාම �යEෙE ව6ර ෙබPන එකට වඩා  Highway  එක හදන 

එක ෙලP�^ �යලා. මම    ත/ක කර� >ශ්නය\ ඒක. ෙමPකද, 

මෙ= ආසනෙ$ ජල ෙය�ජනා Rමයකට Treasury  එක අ�සE  
කෙළ� නැහැ.  ඒ අය කරEන ඕනෑ වැඩ ෙනPෙව^ කරEෙE. 

ෙවන ෙtවD කරZE ෙ� >ශ්නය  මඟ හ7Eන ��වE >ශ්නය\ 

ෙනPෙව^.  

ෙ� &යඟය ෙග��ය උ�¦ම &සා ඇVවන ත��වය\. මම 

නැවත වතාව\ �යEන කැමැV^, ෙග��ය උ�¦ම &සා  

බරපතළ ෙලස හා&යට ප�වන රටවD අත7E ෙ� අ¤jtෙt 

ෙදවැ& තැනට  ලංකාව ප� ෙවලා Vෙයනවාය �යන කාරණය. 

ෙ�ක ෙ�j� ගEන. ෙ� >ශ්නයට ෙtශපාලනය\ නැහැ. ඒ 

&සා 2ට එහා  cතලා වැඩ\ කරEන. අ( ගණෙE Z&¦Eට 

ෙබPEන ව6ර �කව� ෙදEන බැ7¤� ආ�(ව\ ෙ�ක. පාeය 

ජල ෙය�ජනා Rමයකට භා�ඩාගාරය අ�සE ෙනPකර� 

ආ�(ව\ ෙ�ක. උ6j පළාෙ� ජනතාවට ෙගP_තැEබත\ කර 

ගEන බැ7¤ණාම ඒ අයට සDK �ක\ ෙදEන බැ7¤� 

ආ�(ව\  ෙ�ක. ඉVE ෙමPනවාද කළා �යEෙE? ෙමPකව� 

කෙළ� නැහැ.  ඒ &සා ෙමcA කරEන VෙයEෙE තමE කරEන 

ඕනෑ හ7 ෙt ෙමPක\ද �යලා %Eg කර ගEන එක. හ7 ෙt 

%Eg  ක ෙළP�  වඩා ඉ\ම&E ෙ� >ශ්නයට උ�තර ෙදEන 

��වE �යලා මම cතනවා.  

අද ෙගP_ ජනතාව _ශාල වශෙයE Iඩනයකට ප� ෙවලා 

ඉEනවා. අෙ¨ පළාත ග�ෙතP�, ෙගP_ ජනතාව හැම 

පැ�ෙතEම Iඩාවට ප� ෙවලා. ඔ¤Eට Q �ක _�ණා ගEන 

බැහැ; ෙපPD �ක _�ණා ගEන බැහැ; එළව� �ක _�ණා 

ගEන බැහැ. ඒ වාෙ=ම ග�Z7ස් වාෙ= ෙtවDවල Zල බැහැලා. 

ඒ ව<ාපාර ජාවාර�කාරයE අතට ප� කරලා. එතෙකPට ඒ 

පැ�ෙතE Z&ස්¦Eෙ= ආ/4කය කඩා වැෙටනෙකPට ෙබPEන 

ව6ර� නැ�න�, ෙගP_තැනට ව6ර� නැ�න� ඒ Z&¦E අEත 

අසරණ ෙවNච ෙවලාවක ආ�(ව ඒ ජනතාව බලාගEන ඕනෑ. ඒ 

&සා තම^ මම �SෙS ෙ�ක ඉතාම ෙහPඳ ෙය�ජනාව\ �යලා.  

අ	 දEනවා, ර�න�රයට ෙහPඳට වcනවා �යලා. න@� 

ර�න�ර Xස්Æ\කෙ$ එහා ෙකළවෙ/ ප¤D හාර�ය ගණනකට 

ව6ර නැහැ. ෙ� එකම Xස්Æ\කෙ$ අEත ෙදක\. ඉVE අ	 ෙ� 

ත��වය ෙ�j� අරෙගන වැඩ කරEෙE නැ6ව &ක� ඔය එක 

එක _කාර කථා කරලා වැඩ\ නැහැ. ෙපPg >ශ්නය\ෙE ෙ� 

VෙයEෙE. ඇ�තටම ෙ� රෙÕ ජනතාවට _ශාල පාeය ජල 

>ශ්නය\ Vෙයනවා. මම cතEෙE රෙÕ ජනගහනෙයE _ශාල 

	7සකට 	7�g ව6ර පානය කරEන අවස්ථාව\ නැහැ. ඒක 

අපරාධය\. ඒ &සා තම^ ව�ග( ෙර�ග ත��ව  ඇ_Dලා 

VෙබEෙE. ව�ග( ෙර�ගෙ$  >ශ්නයට උ�තර ෙදEෙE නැ6ව 

ෙවන ෙවන ෙtවD කරනවා. මහාප7මාණ ආෙය�ජන කරන 

අතර6ෙ/, රජෙ$ @දD &රපරාෙt _යද� කරන අතර6ෙ/, 

ෙවන� ෙවන� ෙtවD ගැන කථා කරන අතර6ෙ/  පාeය ජලය 

සඳහා වැf ආෙය�ජනය\ කරEන ෙ� ආ�(ව pයා කරEන 

ඕනෑ. ඒ ගැන මහජනතාවට දැෙනන වැඩ	vෙවළ\ කරEන 

ඕනෑ.  

_ෙශ�ෂෙයE  2015 අෙ¨ ආ�(ව අවසාන ෙවනෙකPට 

ෙය�ජනා කර  V�ෙ�  පාeය ජල >ශ්නයට áKක�වය ෙදEන 

�යන එක^. ඒක අ	 ෙහPඳටම දEනවා.  එදා ඒ ආ�(ව නැV 

¤ණාට පස්ෙස� ත@EනාEෙස�ලාට ආ�(ව ආවා. එෙහම තම^ 

>ජාතEÈවාදය. ඒෙ\ වරද\ නැහැ �ය@ ෙක�. [බාධා ��ම\] 

න@� අද වනෙකPට පාeය ජල ෙය�ජනා Rම ~ය\  

භා�ඩාගාරය නව�වාෙගන ඉEනවාද �යලා ත@EනාEෙස�ලා 

දEනවාද?  
 

 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ර6පස්වල ෙවf V�ෙ�? 
 

ග� අ�ර �යද)ශන යාපා මහතා (மா)*மி� அUர பிாியத%ஷன யா:பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඔය ෙtශපාලන කථා ෙනPෙව^, ඇ�ත. ඕවා ගැල7යට 

�cDලා �යEන ඇමV6මා. ඔබ6මා ඇමVවරෙය\ ෙE. 

ඔබ6මා _ශාල අමාත<ාංශයක රාජ< ඇමVවරයා. [බාධා ��ම\] 

1389 1390 



පා/Kෙ�E6ව 

ෙමPනවාද ෙ� කථා කරEෙE? කථා කරEෙE _කාර. 

_Dප�6ව ගැන කථා කරනවා. අ( ගණෙE _Dප�6ෙS ගස ්

�ක කපන එක නව�වාගEන බැහැ ෙE. [බාධා ��ම\] ඊෙ$ 

ෙපෙ/දා ත@EනාEෙස�ෙ= Xස්Æ\කෙ$  කෙඩPලාන කැලය 

කැ�වා. ත@EනාEෙස�  බලEන �යාද? ඒ &සා &ක� _කාර 

�යEන එපා.  තමEෙ= අමාත<ාංශය යටෙ� �gෙවන වැÎX 

�කව� වළ\වා ගEන බැ7ව තව &ක� _කාර ෙtශපාලන කථා 

�යනවා.  අද ෙබPෙහPම වැදග� මාතෘකාව\ 	vබඳව සභාව කD 

තබන අවස්ථාෙS ෙය�ජනාව\  �මD ර�නායක මEÁ6මා 

ෙගනැ_� VෙබEෙE. ෙ� කj� ඇ�ත. ෙ� ඇ�ත වහEන 

එපා. ෙ� >ශ්නයට උ�තරය\ ෙදEන. උ�තරය\ ෙදEන 

ත@EනාEෙස�ලාට බැ7 &සා &ක�   ග�මැX හෑK �යව �යවා 

ඇ_Xන ආN�ලාෙ= කථා අ	 අහEන ¡දාන� නැහැ, ෙ� 

පා/Kෙ�E6ෙSA.  

ත@EනාEෙස�ලා &සා තම^ ෙ� 225 ෙදනාටම Z&¦E 

බ�EෙE. එෙහම නැVව අෙ¨ වරදකට ෙනPෙව^ ඒ බ�EෙE. 

අ	 ආ�( කරEෙE නැහැ ෙE. 225 ෙදනාටම බ�EෙE 

ත@EනාEෙස�ලාෙ= ෙනPසැල�Kම�කම, ත@EනාEෙස�ලාෙ= 

pයා කලාපෙ$ Vෙබන වැÎtද &සා^. ඇ^? >ශ්නය\ ඇ�වාම 

''මDෙල ෙපPD'' උ�තරය\ ෙදනවා. මDෙල ෙපPD උ�තර Aලා 

හ7යEෙE නැහැ ෙE. Xය 5�ෙ� ෙකvE උ�තරය\. අද 

VෙබEෙE ෙ� ෙගP_ ජනතාවට වEX ෙගවනවාද, ඒවා 

ෙගවEෙE කවදාද, ඊළඟ කEනවලට ඒ අයට ව6ර ෙදEන වැ ඩ 

	vෙවළ\ Vෙබනවාද, ඒකට ෙ� ආ�(වට Vෙබන වැඩ 

	vෙවළ ෙමPක\ද, උ1 පාeය ජල cඟය�E Iඩා _âන අෙ¨ 

ෙගP_ ජනතාව ��න >ෙtශවලට ෙහPඳ පාeය ජලය ලබා 

ෙදනවාද, ඒ මdE ෙලඩ ෙර�ග වැළැ\Qමට pයා කරලා ෙ� 

රටට, අෙ¨ දjවEට ෙහPඳ ප7සරය\ ඇV කරනවාද �යන 

>ශ්න^. ඒ >ශ්නවලට උ�තර ඇ¦වාම, ෙමතැනA ෙවන ෙවන 

ඒවා කථා කරනවා. ෙමPන _කාර කථාද ෙ�? මම cතEෙE 

නැහැ, ඒවා අහEන දැE ෙ� රෙÕ ජනතාව ¡දාන� �යලා. ඒ 

&සා කjණාකර, හ7යාකාරව ෙ� >ශ්න Xහා බලා ක¤j ආ�( 

කළ�, ඒ ආ�(ව _�E කළ 56 pයා &� ෙලස කරEන 

ත@EනාEෙස�ලා pයා�මක වන ෙලස මා ඉතාම දයාෙවE, 

ආදරෙයE ඉDලා ��නවා. ෙබPෙහPම ස්6V^.   
  

[අ.භා.5.27] 
 

ග� t�S හ�Aෙන>D මහතා (மா)*மி� @னிB ஹ0!�ென3தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, _ෙශ�ෂෙයEම ෙමය කා�න, 

වැදග�, ඇ�තටම මහජනතාවට සංෙSAම >ශ්නය\. එම >ශ්නය 

කDතැ�ෙ� ෙය�ජනාව\ ෙලස පා/Kෙ�E6වට ඉX7ප� කළ 

අෙ¨ ගj �මD ර�නායක මEÁ6මාට ස්6VවEත ෙවZE, 

ෙමc Vෙබන áKක කාරණා ~පය\ ම6 කරගEන මම 

කැමැV^.  

ෙ� >ශ්නය ගැන ආ�(ව ෙමNචර කලබල ෙවEන ඕනෑ 

නැහැ. ෙමPකද, ආ�(ෙS ර\ෂණ Rමය\ Vෙබනවා. ඒක 

මතකද දEෙE නැහැ. ඔබ6මEලාෙ= @දD ඇමV6මා ප¦�ය 

අය වැයක සඳහE කළා, අෙ¨ රෙÕ �ය� ජනතාව ර\ෂණය 

කරලා VෙබEෙE �යලා. �ය� ජනතාව ර\ෂණය කරලා 

Vෙබනවා න�, ඒ ර\ෂණය ෙගවEන ෙක�. දැE රජය 

	vගEනවා, Xස්Æ\ක 17කට ෙ� >ශ්නය අදාළ ෙවලා Vෙබනවා 

�යලා. කාටද වEX ෙගවා VෙබEෙE? හැ7සE ඇමV6මා 

ෙකâ7 ගාEෙE, දඟලEෙE, ඔ\ෙක�ම කරEෙE ෙගP_ෙය�ට 

j	යD 40,000\ ෙගවා ගEන^. එතෙකPට වEX ෙගවනවාය 

�ය� ඒ ර\ෂණය Rමය ෙක�?  

අ	 ඇ�ත >ශ්නයට �cE බල@. ඔබ6මEලා ෙමPනවා කථා 

කළ� ආපදා කළමනාකරණ මධ<ස්ථානෙ$ අVෙ/ක ෙDක� 

>A¨ ෙකPf¨	K මහ�මයා 	vගEනවා, &යඟය &සා 

_ෙශ�ෂෙයE උ6j සහ නැ ෙඟනcර පළා�වල ��න ල\ෂ 

6නකට වැf ජනතාවෙ= වගා හා& ෙවලා Vෙබනවා, ෙමP�� 

කරගEන බැ7 ෙවලා Vෙබනවා �යලා. ඒ වාෙ=ම Xස්Æ\ක 

ලැ^ස්6ව\ එ6මEලා ද\වනවා. කෑගDල, ��තලම, 

�jණෑගල, ව¤&යාව, යාපනය, මEනාරම, �KෙනPN�ය, 

@ලVS, මාතෙD, මාතර, හ�බEෙතPට, ගාDල, 

ෙපPෙළPEනjව, අYරාධ�ර, අ�පාර, Æ�ණාමලය, මඩකල�ව 

සහ ෙමPණරාගල ආA හැම පළාතකම ෙ� ත��වය Vෙබනවා 

�යලා ඔ¤E �යනවා. ඔබ6මEලා ඒකට ෙමPකද කරEෙE? 

ෙ�ක ජාVක ආපදා කළමනාකරණ මධ<ස්ථානෙ$ >ශ්නය\ 

ෙනPෙව^. ෙ�කට රජෙ$ ෙපPg වැඩ 	vෙවළ\ V�ය 56^. 

හX� ත��වය\ යටෙ� Iඩාවට ප� ෙවන, ජල cඟයට ප� 

ෙවන, පෑ_ DෙලE g\ _âන, වගා කරගEන බැjව g\ _âන 

ජනතාවට රජය උ�තරය\ ෙදEන ඕනෑ. හැබැ^, ෙවලා 

VෙබEෙE ෙමPක\ද? ඔබ6මEලා ඒවාට උ�තර ෙදEෙE 

නැVව, ෙපPෙළPEනjව Xස් Æ\කයට �cE "ග�ෙපරvය" 

�යලා asbestos sheets ෙබදනවා; �ෙමEV ෙකPÕට ෙබදනවා. 

ජනතාවට asbestos sheets, �ෙමEV ෙකPÕට ෙබදEන ��වE.   

එක ෙගදරකට asbestos sheets 18\ ෙදනවා, එපා �යtA 

�ෙමEV ෙකPÕට 30\ ෙදනවා. ඒ Z&ස්¦Eට �ෙමEV ෙකPÕට 

ෙබgවාට, ව6ර ගEෙE ෙකPෙහPමද? �ෙමEV  �ක hardware 

store එකකට _�ණා ෙහ� ව6ර ෙගෙනEන ��වE න�, ඒ 

Z&ස්¦ ඒක කරගEනවා. න@� එෙහම කරEන බැහැ.  

ත@EනාEෙස�ලා ඒ Z&¦Eෙ= ඇ�ත >ශ්නයට උ�තර 

ෙහPයEෙE නැහැ. ඡEෙද කරනවා, ග�ෙපරvය �යනවා, __ධ 

වැඩසටහE ෙගෙනනවා. එතෙකPට ආ�(ෙවE ජනතාව අහන 

>ශ්නය, ෙගP_යා අහන >ශ්නය  තම^, අපට වගා හා&යට 

වEXය\ ෙගවEන බැ7 ආ�(ව ෙ� බ( ෙබදEෙE ෙකPෙහEද  

�යන එක. ෙදනෙකPට, ඔ�ෙS කැ\�ම ෙහ� Z&¦E ගEනවා. 

හැබැ^, Z&¦Eට සාධාරණ >ශ්නය\ Vෙබනවා. ෙගPQEට 

ආ�(ව �යනවා, "වගා හා&වලට ෙදEන සDK නැහැ" �යලා. 

හැබැ^, ආ�(වට "ග�ෙපරvය" සඳහා සDK Vෙබනවා; බ( 

ෙබදEන සDK Vෙබනවා; ඡEද වැඩ කරEන සDK Vෙබනවා; 

>චාරක වැඩ කරEන සDK Vෙබනවා. Æ�ණාමලෙ$ ෙගය\ 

හැgවාම, ෙකPළඹ� ඒ ගැන ෙප�ස්ට/ ගහEන සDK Vෙබනවා. 

අ	ට ෙපෙනනවා  ෙE. මඩකල�ෙS ෙගවD හදනවා; ෙකPළඹ ඒ 

ගැන ෙප�ස්ට/ ගහනවා. සDK නැV >ශ්නය\ ෙනPෙව^, ෙ� 

VෙබEෙE. සDK නැහැ �යනවා න�, ඔබ6මEලා ජනවා7 

මාසෙ$ ඉඳලා අෙ>�D මාසය ද\වා ආ�(ෙS ණය ෙපPKය වන 

ෙක�� 29,700\ ෙගSෙS ෙකPෙහPමද? ණය වා7කවල ෙපPKය 

ෙගවtA  අර ආ�(ව ග�ත ණය, ෙ� ආ�(ව ග�ත ණය �යලා 

�යEන ��වE. හැබැ^, ණය ෙපPKය �යEෙE, කාටව� ඇV 

ෙදය\ ෙනPෙව^ ෙE. ආ�(ෙS වැÎX ෙtශපාලන %රණ &සා 

ග�ත ණයවල ෙපPKය ඔබ6මEලා ෙගවනවා. දැE අ	  

කZ�ෙSA ෙ� ගැන කථා කරලා ආෙS. මම ෙ�ක �යEන බය 

නැහැ. ෙමPකද, ෙක�¨ කZ�ෙS කට56 දැE මාධ<යට ෙදනවා. 

ඒ &සා මාධ<ෙයE අද හවස ෙතPර6j ගEන ��වE. අද ෙක�¨ 

කZ�වට මාධ<ෙSXE ආවා. රජෙ$ බැං� ෙදක\ වන මහජන 

බැං�ව සහ ලංකා බැං�ව�, ලංකා ඛ&ජ ෙතD eVගත 

සංස්ථාව� �ලEකE �වE සමාගමට j	යD ෙක�� 10,200\ 

Aලා Vෙබනවා. ඒ @දD ජනතාවට ෙදEන බැ7 ෙමPකද? මහ 

ජනතාවෙ= ඇ�ත, දැෙවන >ශන්යට, ෙගP_ ජනතාවෙ= ෙ� 

දැෙවන >ශ්නයට _ස±� ලබා ෙදEන බැ7 ඇ^? වගා වEX 

1391 1392 

[ගj  අYර Úයද/ශන යාපා  මහතා] 
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ෙගවEන බැ7 තරමට හැ7සE ඇමV6මාට Vෙබන >ශ්නය 

ෙමPක\ද?  සDK නැහැ  �යන එක ෙE, Vෙබන >ශ්නය. 

භා�ඩාගාරය �යEෙE, සDK නැහැ �යලා ෙE.  

අ	 අහන සරල >ශ්නය ෙ�ක^. මැVවරණ ඉල\ක කරෙගන, 

මEÁවjEට ෙකPÕඨාස ගණනට සDK ෙබදලා, බ( ෙබදEන 

ආ�(වට සDK ෙකPෙහEද VෙබEෙE? ණය ෙපP� වා7ක 

ෙගවEන ආ�(වට සDK ෙකPෙහEද VෙබEෙE? ආ�(ව 

_�Eම ග�ත ෙම�ඩ, තක%j %රණ &සා පා( වන රාජ< 

ආයතන නඩ�6 කරෙගන යEන සDK ලැෙබEෙE ෙකPෙහEද 

�යලා කDපනා කරලා බලEන. ඔබ6මEලා ළඟ පාත ගැවෙසන 

ෙකPට අපට  ෙ�ෙරනවා ෙE, සDK ෙබදා ගEන කථා කරන 

_�ය. "මට අNචර ෙදEන. ෙමNචර ෙදEන" �යලා හ7යට 

ෙප£tගKක øදලය\ ෙබදා ගEන වාෙ= කථා කරනවා ෙE. 

ඡEද ඉල\ක කරෙගන ඔබ6මEලා ආ�(ෙS සDK 

ෙවEෙt�ෙ$ දමනවා ෙE. එෙහම න� ෙ� ෙtව�� ඒ _Xයට 

ඇ�තට ෙවEන ඕනෑ. ෙ� කාරණා ගැන කDපනා කරලා 

බලEන.  

ෙන�� ��න හැgවාට ඒෙකE ෙගPQEට ව6ර ලැෙබනවාද? 

&යඟෙයE Iඩාවට ප� � ජනතාවට වගාව\ කර ගEන _�ය\ 

නැහැ. පද_ ��ර පැ�තට �cE බලEන. අද ඒ ජනතාව 

මැෙරEන තැන\ ෙහPයZE ඉEන මÕටමක ��EෙE.  අYර 

Úයද/ශන යාපා මEÁ6මා �ය� _�යට ඒ ෙගPDලEට ඒ ග��� 

අ�හැරලා ව6ර Vෙබන පැ�තකට සංRමණය ෙවEන බැහැ. 

උ6j පළාෙ�, නැ  ෙඟනcර පළාෙ�, උ6j මැද පළාෙ� 

ජනතාව, Æ�ණාමලෙ$ ජනතාව, ෙස�j_ල  ජනතාව මාතර 

පැ�තට ආෙවP� මාතර පැ�ෙ� Z&ස්¦ ඔ¤E 	vගEෙE 

නැහැ. මYස්සක� cෙ� V�ණ� ඔ¤Eට ඉEන තැන\ ෙදEන 

_�ය\ නැහැ; ඒ සඳහා ඉඩ නැහැ; RමෙSදය\ නැහැ. රජ 

කාලෙ$ න� ව6ර නැV ¤ණාම Z&ස්¦ ප ළාෙතE පළාතට 

සංRමණය ෙවලා �යා. ඔ¤E ස6Eෙ= 1හණයට අ� ¤ණා; බැට 

කෑවා.  ඒ කාලෙ$ ජනතාව එෙහම සංRමණය ෙවZE oව� 

¤ණාය �යලා අ	 අහලා Vෙබනවා. අද අෙ¨ රෙÕ ඉEන 

ජනගහනය� එ\ක, ඉඩ� ෙබA යෑෙ� Rමය� එ\ක, eV�V� 

එ\ක සහ Z&¦Eට Vෙබන >ශ්න� එ\ක ද�� පළාෙ� 

ජනතාව� Iඩාවට ල\ ෙවලා ඉEනවා. ඒ &සා අද එෙහම 

RමෙSදය\ අYගමනය කරEන බැහැ; ඒ ෙවYෙවE ඉඩ\ 

නැහැ. ඒ &සා ආ�(ව ඒ ෙවYෙවE උ�තරය\ ෙහPයEන 

ඕනෑ. දැE ආ�(ව �7 අKEට� වඩා �c7 මÕටමට -කE 

ඇෙහEෙE නැV මÕටමට- ප� ෙවලා ඉEෙE. අද ෙ� >ශ්නය 

සාකNඡාවට ගEන ඕනෑ ආ�(ව^. _ප\ෂෙ$ මEÁවj හැ�යට 

�මD ර�නායක මEÁ6මා ෙහ� ෙවන මEÁවරෙය\ ෙහ� 

ඉX7ප� කරEන ඕනෑ >ශ්නය\ ෙනPෙව^, ෙ�ක. වගා හා&යට 

@�ණ Aලා ��න ෙගP_ ජනතාවෙ= ෙ� >ශ්නය ආ�(ව ජාVක 

>ශ්නය\ ෙලස ගEන ඕනෑ. න@� ආ�(වට ඒක >ශ්නය\ 

ෙනPෙව^. ආ�(ව ඒ ගැන කDපනා කරEෙE ෙකPෙහPමද 

දEනවාද?  ඕවා වැඩ\ නැහැ. ඡEද කාලය �Õ� ¤ණා න� 

ෙමPනවා ෙහ� �ක\ ෙබදලා ජනතාව රවටා ගEන ��වE  

�යලා තම^ ආ�(ව කDපනා කරEෙE. ව6ර� ඡEදය 

කාලයට ෙබදEන ඉ6j කරෙගන ඉEනවාද දEෙE නැහැ. 

ඔබ6මEලා ව6ර ෙබදන වැඩ 	vෙවළ\, සDK ෙබදන වැඩ 

	vෙවළ\, වEX ෙදන වැඩ 	vෙවළ\ ෙගෙනන ෙකPට Z&ස්¦ 

මැ7ලා ඉවර^ �යන එක^ අ	ට �යEන ෙවEෙE. "එN" 

කලාපෙ$ ජනතාව _තර\ ෙනPෙව^, රට �රාම ඉEන ජනතාව 

අද Iඩාවට ප� ෙවලා ඉEනවා.   

ෙ� Xස්Æ\ක දහහතෙ/ම ජනතාව මැjණාට පස්ෙස�ද 

ඔබ6මEලා වEX ෙකPළය අරෙගන එEෙE? ෙ� >Vපාදන 

ෙවE කරEෙE ඒ ජනතාව මැjණාට පස්ෙස�ද? සDK නැහැ 

�යනවා. න@� නාස්Vකා� ආයතනවල දැනට� සDK 

Vෙබනවා. ලංකා ඛ&ජ ෙතD eVගත සංස්ථාෙS සDK 

Vෙබනවා; � ලංකා _gKබල ම�ඩලෙ$ සDK Vෙබනවා. සDK 

Vෙබන ආයතනවල ලැ^ස්6ව\ අ	 �යEන�. ඒ සDK ෙබදා 

ගEන හැ�� අ	 �යEන�. ඒවා අ	 හැම දාම කථා කරන 

ෙtවD. සDK නැV >ශ්නය\ ෙනPෙව^ භා�ඩාගාරයට 

VෙබEෙE. රෙÕ ජනතාවට ශත පහක ෙසත\ සලසEෙE 

නැVව, ප¦�ය මාස හතරට ණය වා7කවල ෙපPKය ෙලස j	යD 

ෙක�� 29,700\ ෙගවEන ඔබ6මEලාට ��වE ෙවලා 

Vෙබනවා. අ( තරZE රජය ඇපකරය\ ෙවලා, භා�ඩාගාරය 

ඇපකරය\ ෙවලා ෙ� හX� ත��වය යටෙ� රාජ< බැං�වKE 

ෙ� ජනතාවට සහන ලබා ෙදන වැඩ 	vෙවළ\ හදEන; එවැ& 

package එක\ හදEන. හැබැ^, රජය නැවත ඒක >V}රණය 

කරEන ඕනෑ. න@� අමාjම ෙදය\ ෙE,  සැප වාහන අ^E කර 

ගEනවාය �යන එක. අමාjම ෙදය\ ෙE, ෙවf ෙනPවXන 

වාහන අ^E කර ගEනවා �යන එක. අමාjම ෙදය\ ෙE, _âන 

සැප අ^E කර ගEනවා �යන එක. ඒ සැප පහ¦ක� අ^E 

කරෙගන ෙගP_ ජනතාවට සහන ෙදEන �SෙවP�, ඔබ6මEලා 

ඒක ගණE ගEෙEම නැහැ,  	vගEෙEම නැහැ �යලා අ	 

දEනවා. ඒ cEදා අ	 ඔබ6මEලාට ෙය�ජනාව\ කරනවා. 

ඔබ6මEලාෙ= ෙtශපාලන %රණ &සා පා( ලබන ව<ාපාරවලට 

රාජ< බැං� ඇප ෙවනවා න�, ඒවාට ෙක�� ගණE @දD  ෙයPදවා 

Vෙබනවා න�, SriLankan Airlines එක ෙවYෙවE මහජන 

බැං�ෙS, ලංකා බැං�ෙS සDK ෙයPදවEන ��වEකම 

Vෙබනවා න� ආ�(වට සDK නැහැ �යන ත/කය 	vෙගන 

ෙහ� -මා න� ෙකPෙහPමව� එය 	vගEෙE නැහැ- අ( තරZE 

1ා2ය සංව/ධන බැං�ව - Rural Development Bank  - හරහා, 

එෙහම නැ�න� මහජන බැං�ව හරහා ග� මÕටමට යන වැඩ 

	vෙවළ\ හදලා, ෙය�ජනා මාලාව\ හදලා >V}රණය කරන 

පදනZE ෙහ� ඒ ෙගP_ ජනතාවට සහන සැල²ෙ� package 

එක\ හදEන ඔබ6මEලාට ��වE. එෙහම කරEන බැ7කම\ 

නැහැ. ඒ බැ7කම ෙනPෙව^ ෙ� VෙබEෙE. ෙ� VෙබEෙE, 

¤වමනාව\ නැVකම^, áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&. ඒ 

සඳහා ¤වමනාව\ ඇ�ෙ�ම නැහැ. ෙමPකද, ෙම6මEලා ඒ 

ජනතාව ජනතාව හැ�යට සලකEෙE නැහැ. ෙම6මEලා ඒ 

ෙගP_ ජනතාව සලකEෙE ගස්, ගD ෙලස^. ඒක තම^ ඇ�ත 

ත��වය. හැබැ^, ඒ ජනතාව තමEට ලැෙබන පළ@වන 

ෙමPෙහPෙ�ම Aම සඳහා, තමE අතරමං කළ, තමE අසරණ කළ, 

තමE ෙනPසලකා හැර� ත@EනාEෙස�ලාට &� උ�තර 

හදාෙගන^ දැE ඉEෙE. ඒ ජනතාවට අ( තරZE ව6ර ෙපPද\ 

ෙදEනව�, වEXය\ ෙදEනව�, සාධාරණය\ ඉෂ්ට 

කරEනව� හැ�ම\, කැ\�ම\ නැV ෙ� ෙගPDෙල� මහජන 

&ෙය��තෙය� ද, ජනතා &ෙය��තෙය� ද, ඇමVවj ද? ජනතාව 

දැE ඒක ෙ�j� ග&ZE ඉEනවා.  

මා _ෙශ�ෂෙයEම ඉD�ම\ කරනවා. ඒ ජනතාව අද _âන 

ෙ� Iඩාවට උ�තරය ඔබ6මEලා මැVවරණවලට ෙගන එන 

ෙබPj කැරÕ අල ෙනPෙව^;  ෙබPj ෙ>�ඪාකා7 ෙය�ජනා 

ෙනPෙව^; ෙකPÕඨාස මÕටZE j	යD ල\ෂ 5, 10 බැ�E 

ෙබදාෙගන  අපට සDK ෙබදEන ��වE �යලා කරන වැඩ 

	vෙවළ  ෙනPෙව^. ඒ ෙගP_ ජනතාවෙ= ඇ�ත ඉD�ම ගැන 

සලකා, සාධාරණ�වය ඉ� ��ම සඳහා කjණාකර දැEව� 

කfන� වැඩ 	vෙවළ\ සකස් කරලා ඒ අයට ලැ�ය 56 වEX 

ඉතා ඉ\ම&E ලබා ෙදEන කට56 කරEන �යා මා ඉDලා 

��නවා.  

ස්6V^, áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&. 
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ග� එස්.�.  |�[මාරණ මහතා (மா)*மி� எ�.சீ. <3!�மாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, ගj �මD ර�නායක 

මEÁ6මා ෙගන ආ ෙමම ෙය�ජනාව ඉතා කාෙල��ත 

ෙය�ජනාව\. 2019 යල කEනෙ$, අෙ¨ >ෙtශෙ$, එ¨පාවල, 

ත��ෙ�ගම, ගDනෑව, ඉපෙල�ගම, පලාගල, කැ�රාෙS 

ෙකPටස\ වන මඩා�ගම ආX "එN" කලාපයට අය� >ෙtශවලට 

මහවැKෙයE ව6ර ෙදEන ෙපPෙරPEg ෙවලා, ප¦ කලක ඒ ව6ර 

Aම අ� හැ7යා. ෙගP_ෙය� තම අෙ� V�� @දD _යද� කරලා, 

ව6ර ෙදන6j බලාෙගන ඉඳලා,  	vසරණ\ නැV ¤ණාම   ඇV 

� ආෙSගය 	ට ��ම සඳහා, ඒ gක අ   ෙඳ�නාව නැ�ම සඳහා 

ස්වයං කැමැ�ෙතEම එදා ත��ෙ�ගම, මහවැK "එN" කලාප 

>ධාන කා/යාලය ළඟට �cDලා උපවාසෙ$ ෙයgණා. එය 

ෙමෙහය Qම සඳහා ��ම ෙtශපාලන ප\ෂය\ ය�E ��ෙ$ 

නැහැ. මම එය පැහැXKවම දEනවා. මාසයකට අ�ක කාලය\ 

ත��ෙ�ගම, මහවැK "එN" කලාප >ධාන කා/යාලය ඉX7	ට 

ෙගPQE උපවාස කරන අවස්ථාෙS ��ම මහජන &ෙය��තය�ට 

බැ7 ¤ණා, රජය ෙවYෙවE �cE ඒ ෙගPQE සමඟ සාකNඡා 

කරEන. ඒ ෙගPQE සමඟ සාකNඡා ��මට   ඒ >ෙtශෙ$ ��ම 

මEÁවරෙය\  �ෙ$  නැහැ.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, අෙ¨ >ෙtශයට මහවැKෙ$ 

ජලය හරවන ෙකPට, ඒ ජලය ගලා බ�න ෙකPට අප c6ෙS ඒ 

ජලෙයE යල, මහ, මැද �යන කEන 6න වගා කරEන ��වE 

ෙව^ �යලා^. න@�, ෙමPකද ¤ෙ�? áලාසනාÒඪ ගj 

මEÁ6Zය&, මහවැK ජලය හැෙරSවාට ප¦ව, ප¦�ය අ¤jg 

~පය 6ළ ත��වය අධ<යනය කරලා බැ�ෙවP� ෙපෙනනවා, 

මාස් කEනෙ$� වැඩ කෙළ� හ7ම අමාjෙවE බව. මාස් කEනය 

වැඩ කළාම පළ@වන @රය, ෙදවන @රය ෙනPව 6Eවන @රෙ$ 

ඉඳE මහවැKය announce කරනවා, "ව6ර නැහැ. පෙරස්ස� කර 

ග&Dලා" �යලා.            

අද උෙt >ශ්නය\ අහන ෙකPට ගj ඇමV6මා �Sවා, 

මහවැK "එN" කලාපය ව6ර අ(ෙවEම පා_N� කර� &සා එම 

&ලධා7Eට තෑ� ලැ� Vෙබනවා" �යලා. න@�,  ව6ර 

අ(ෙවEම පා_N� කර� &සා �යන එක ෙවYවට, "ඔ¤Eට 

ව6ර අ(ෙවEම  A� &සා'' �යලා ෙවනස් කළා න�, ඇ�ත 

වශෙයEම ඒක සාධාරණ^. මහවැK >ෙtශෙ$ ��න සැබෑ 

ෙගP_ය� වශෙයE මම දEනවා, ව�රලා පළ@වැ& @රෙ$ ඉඳලා 

ෙදවැ& @රය, 6Eවැ& @රය ද\වා හැම ෙමPෙහPෙ�ම ව6ර 

නැහැ �යන අ ෙඳ�නාව ප¦�ය කEනවල මහවැK ෙගPQE 

නැ�ව බව.  ෙගPQEෙ= ෙමම >ශ්නය Xහා බලලා, ගj �මD 

ර�නායක මEÁ6මා ඇ6� ජනතා _@\V ෙපර@ෙ� මEÁවj 

ය� ය� ත/ක, නැ�න� ෙ� ෙ� >මාණ  �යලා ගණE සාස්තර 

�යලා gEනා. ඒ &සා ඒවා �යEන මෙ= කාලය Zඩං�  

කරEෙE නැහැ. හැබැ^, ෙමPළය\ ඇV මහජන &ෙය��තයE 

වශෙයE, අ	 ය� වැඩ 	vෙවළ\ pයා�මක කරEන අවශ<^.  

දැE ඊට පහvE රාජාංගන ෙගP_ජනපද ව<ාපාරය හරහා _ශාල 

ජල ෙය�ජනා Rමය\ ඇV කරEන ෙය�ජනා කරෙගන යනවා. 

ඒකට _jtධ Qම &සා ෙගPQE 53ෙදෙන��, කාEතාවE 

4ෙදෙන��, දjෙව�� සමඟ 7මාEÍ කළා. හැබැ^, 

ත@EනාEෙස�ලාට ඒ ෙගPQEෙ= _ශ්වාසය Xනා ගැeමට 

¤වමනාව\, අවශ<තාව\ Vෙබනවා න�, ෙ� ෙවලාෙS ඔ¤Eට 

වEX ෙගවලා ෙගPQE 6ළ රජය ෙකෙරc පවVන _ශ්වාසය 

තහ¤j කර ගEන ඕනෑ. එතෙකPට රාජාංගන ජල ෙය�ජනා Rමය 

��ම >ශ්නය\ නැ6ව කරෙගන යEන ��වE ෙවනවා. හැබැ^, 

ෙ� ආ�(වට එෙහම සැලැස්ම\ නැහැ.  ගj �මD ර�නායක 

මEÁ6මා සභාව කDතැ�ෙ� ෙය�ජනාව\ ෙගනාවා. ගj 

මcEද අමරQර මEÁ6මා ඒක උඩ දාලා එහා පැ�තට ඩෑෂ ්

පහර\ ගැ�ෙS එc වග~ම VෙබEෙE ජනා�පV6මා අෙ�, 

ජනා�පV6මාෙ= අමාත<ාංශයට &සා^. ෙ� ෙදෙගPDෙල� 

ෙබ�ෙD එහාට ෙමහාට පාස් කර ග�තාට ෙ� රෙÕ >ශ්නවලට 

_ස±� ලැෙබEෙE නැහැ. ෙබ�ලය එහාට ෙමහාට පාස් කර 

ගEන �cDලා ප¦�ය කාලෙ$ ආර\ෂාව ස�බEධෙයE _ශාල 

ගැට�ව\ ඇV ¤ණා. රජෙ$ ආයතනයක ෙස�වය කරන 

ෙස�වකයEට එක මාසය\ ප�ෙවලා දවස් පහෙළPව\ ගත ¤ණාට 

ප¦වව� පf ෙදEන බැ7 ¤ෙණP�, ඔ¤E වෘ�%ය මÕටZE 

පාරට බcනවා. එතෙකPට ෙමPකද ෙවEෙE? අද ෙගP_ ප¤ල\ 

Xහා බැ�වාම, මාස 4\, 5\ ෙගP_තැE කරලා උපයන සDK 

තම^ ඔ¤Eෙ= දjවාෙ= අධ<ාපනයට _යද� කරEෙE, ෙලඩට 

gකට, ෙස£ඛ<ය Îක ගැeමට _යද� කරEෙE,  ඔ¤Eෙ= oවන 

රටාව පව�වා ෙගන යEන _යද� කරEෙE. හැබැ^, එක 

කEනය\ වගා කර ගEන බැ7 ¤ණාම ෙමPක\ද ෙවEෙE? 

අ	 දEනවා, වගාව  සඳහා ස්වාභා_ක >ශ්නය\ එDල ¤ණ 

බව. ස්ව ◌ාභා_ක >ශ්නය\ ආවාම,  ඒකට උ�තර අ	 දEෙE 

නැහැ  �යලා �යනවා. අ	 අEතගා2 _�යට ආ�(ව 

_ෙSචනය කරEෙE නැහැ. හැබැ^, අද ආ�(ව ෙමPක\ද 

කරEෙE? ආ�(ෙS >VÒපය ��බාගEන ඊට වඩා ෙක�� 

ගණන\ _යද� කරනවා. එම &සා ෙ� රෙÕ සDK නැහැ^ �යන 

එක අ	 	vගEෙE නැහැ.  හ�බEෙතPට ග�මානය _වෘත 

කරනවා  �යන ෙබ�Í එක ඒ ෙගPQE උපවාසය කරන තැනට 

2ට/ 100\ _තර එහා^E තම^ VෙබEෙE.  

මම එක දවස\ උෙt ත@EනාEෙස�ලාෙගE >ශ්නය\ අහ� 

ෙවලාෙS �Sවා, ෙකPළඹ ඉEන එ\තරා ෙන�නා ෙකෙන\ ළඟ 

තම^ කලා වැෙS ෙසPෙරPSෙවE ජලය ලබාෙදන ය6ර 

VෙබEෙE �යලා. කලා වැව ෙකPළ�E තම^ පාලනය 

ෙවEෙE. හැබැ^, ඒ ෙසDලමට අෙ¨ කාලෙ$� අ	 තXEම 

_jtධ ¤ණා. මහවැK "එN" කලාපෙ$ ය� ෙකPටසකට, ඇළ 

හැර¤මකට, ය� >ෙtශයකට ව6ර >ශ්නය\ Vෙබනවා න�, ඒ 

සඳහා සහනදා^ pයාමා/ගය\ ගEන  ළඟම ��න &ලධා7යා 

වශෙයE ඒ කලාපය භාරව ��න RPMට ��වEකම VෙබEනට 

ඕනෑ. හැබැ^, ෙ� Rමය 6ළ  ෙකPළඹ ඉEන ෙන�නා ෙසPයා 

ගEන ඕනෑ, ෙසPෙරPSව වැ�වාම ඒක අරවා ගEන. ගj අ�� 

මාEන¨ෙපjම රාජ< අමාත<6ම&, ඔබ6මා මහ ජනතාවෙ= 

හඬට ඇ�� කE ෙදන රාජ< ඇමVවරය� වාෙ=ම 	vගැeම\ 

Vෙබන රාජ< ඇමVවරය� &සා අ	 ඔබ6මාෙගE පැහැXKවම 

ඉDලනවා, ෙ� Rමය ෙවනස් කරලා කලා වැව පාලනය ��ෙ� 

බලය ත��ෙ�ගමට ෙදEන �යලා. කලා වැව ත��ෙ�ගZE 

පාලනය ෙවනවා න� ෙගP_යාට ෙසත\ ෙවනවා; ඉ\ම&E 

%රණ ගEන ��වE ෙවනවා. ෙ� වන _ට කලා වැෙS ව6ර 

6j_ල වැවට තම^ ෙගනයEෙE. එ¨පාවල �ට ජය ගඟ හරහා 

6j_ලට ව6ර ෙගන යනෙකPට Z&¦E ද�නවා. ඒක දැ\කාම 

Z&¦E ඉDලEෙE  ඒ අයට� ව6ර ෙදEන �යලා^.  ඒ අයට 

ව6ර නැහැ, ෙමෙහ� ව6ර 	7ලා යනවා. අෙ>�D මාසය 

ෙවනෙකPට ෙපPෙළPEනjෙS ෙමPකද ¤ෙ�?  ෙගPය� 

කපනෙකPට ව6ර Aලා! එදා උtෙඝ�ෂණ කර� ෙගPQE �යනවා,  

අ	 මැෙරනෙකPට ව6ර ගEෙE නැහැ �යලා. 

ෙපPෙළPEනjවට ළඟA� ව6ර gEනා �යලා මම ඊෙ$ ෙපෙ/දා  

ප�තෙ/ Vෙබනවා දැ\කා. ඒ &සා ෙ�  වග~ෙමE 

ජනා�පV6මාට� මඟ හ7Eන බැහැ. එ6මා� ෙ� >ශ්නයට 

ස�බEධ ෙවනවා. ඒ &සා  ඒ 	vබඳව සලකා බලන ෙලස 

ඉD�ම\ කරනවා.  

ව6ර Aම ස�බEධ පව�වන meetings ගැන රාජ< ඇමV6මා 

දEනවා ෙE. අ	 කKE meeting එක\ VයනෙකPට ඒ වැව 
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ආÝතව, ඒ ගම ආÝතව තම^ ඒ meeting එක VයEෙE. 

&ලධා7E එතැනට එනවා. අද ෙමPකද ෙවEෙE? කලා වැෙS 

ෙගPQE එEන ඕනෑ ෙකPෙහ�ටද? ගEෙන�jවට. අද කලා වැව, 

ෙනPN�යාගම ෙගPQE ගEෙන�jවට  එEන ඕනෑ. හැබැ^, ඒ 

ෙගP_යාට ත/ක කරEන බැහැ. &ලධා7යා �යන ෙt ඉහට උfE 

	vගEන �tධ ෙවලා Vෙබනවා. ඒ &සා ඒ >ෙtශයට �cE 

ෙගPQEෙ= අ� දැ~�වලට අYව ව6ර Aමට කට56 කරEන 

�යලා මම ෙ� ෙSලාෙS ත@EනාEෙස�ෙගE ඉDලනවා.  

ඒ ෙගPQEෙ= ආ/4ක Iඩනය ඉවසා ගEන බැjව, ��ම 

ප\ෂය\ ෙහ� ��ම ෙtශපාලනය\ ෙපරදැ7 කර ගEෙE නැ6ව 

කර� උtෙඝ�ෂණෙ$ >Vඵලය\ හැ�යට^ මහජන &ෙය��තය� 

වශෙයE �මD ර�නායක මැV6මා අද ෙමම ගj සභාවට ෙ�  

කDතැ�ෙ� ෙය�ජනාව ෙගනාෙS.  කලා වැව >ෙtශෙ$ එෙහම 

නැ�න� අYරාධ�ර Xස්Æ\කෙ$ ඡEද ග�ත මහජන 

&ෙය��තයE හතර පස්ෙදෙන\ ඉEනවා. එ6මEලා 

එ\ෙකෙන\ව� ෙ� ගj සභාවට ඇ_� >කාශ කෙළ� නැහැ,  ෙ� 

ෙය�ජනාව කාෙල��ත ෙය�ජනාව\. අෙ¨ >ෙtශෙ$ ෙගP_ 

ජනතාව ආ/4ක වශෙයE කඩා වැ�ලා තම^ ඉEෙE. ඔ¤Eට 

ෙ� ආධාර ලබා Aම ¦g¦^  �යලා. ඒ 	vබඳව අපට කනගා�^. 
ෙ�ක ප\ෂ ෙ�ද ස�බEධ වැඩ\ ෙනPෙව^. ෙම6මා 

කDතැ�ෙ� ෙය�ජනාව ෙගනාවා. එම ෙය�ජනාව ඉ� _ය 56 

ෙය�ජනාව\ බව අ	 දැ\කා. ෙමය ෙකෙරEන ඕනෑ. න@�  ඒ 

>ෙtශෙ$ මEÁ6මEලා ක¤jව� ඇ_� නැහැ. ෙ� ෙSලාෙS 

මහජන &ෙය��තය� වශෙයE මම �යනවා, ෙ� ෙය�ජනාව 

ෙගෙනනෙකPට රජය පැ�ෙතE ��ම මහජන &ෙය��තෙය\ 

සහභා� ෙනPQම 6ළ ෙම6මEලා  ෙ� ෙය�ජනාව  සැහැD�වට 

අරෙගන Vෙබන බව ෙපෙනනවා �යලා.  ෙගPQE �යයට 

90කෙ= ඡEද අරෙගන ෙමතැනට ඇ_� ඉEන ආ�( ප\ෂෙ$ 

මහජන &ෙය��තයE ෙ� ගැන කථා කර� නැV එක ගැන අ	 

කනගා� ෙවනවා.  

සහනාධාර ෙදනෙකPට ෙමPකද ෙවEෙE �යලා අ	 දEනවා. 

සහනාධාර ෙදන ෙකPට ගj ඇමV6ම&, _ෙශ�ෂෙයE යD පැන 

�ය eV-�V තම^ ෙගෙනEෙE. ෙගP_ ප¤ලකට සහනාධාර ලබා 

Aම ගැන එදා ෙගPQEෙ= උපවාසය අවස්ථාෙS මම ෙය�ජනාව\ 

කළා,  ආ�(වට >ශ්න VෙබEන ��වE. න@� සමස්තය\ 

වශෙයE ෙමම Rමයටම සහනාධාර Aම ¦g¦^  �යලා.   එ_ට, 
ෙගPQEෙ= එකම ෙච�දනාව ¤ෙ�, තමEෙ= ප¤ෙD Î�යාව\ 

කරන දjෙව\ ඉEනවා න�, තමEෙ= ප¤ෙD දjෙව\ 	ට රට 

Î�යාවට �cE ඉEනවා න�, ඒ ප¤Dවලට සහනාධාර ලබා 

ෙදEෙE නැහැ �යන එක. හැබැ^, ඒ දjවා ප¤ලට සලකEෙE 

නැහැ. 1ා2ය මÕටෙ� ප¤Dවල ආ/4ක ත��වය, 1ා2ය 

මÕටෙ� ප¤Dවල >ශ්න 	vබඳව අ	 දEනවා. ඒ &සා ඒ eV-�V 

පැ�තක දමලා, සාධාරණ සමාජය\ 6ළ ඒ හැම ෙගP_ෙය�ටම 

ආධාර ලැ�මට සලස්වEන ඕනෑ �යලා ත@EනාEෙස�ෙගE ෙ� 

අවස්ථාෙS ඉD�ම\ කරනවා. 

මම cතEෙE ත@EනාEෙස�ලාෙ= ආ�(ව ෙ� කාරණය 

	vබඳව 2ට වඩා ඇස්  ෙයP@ කරEන ඕනෑ �යලා^. අද 

ත@EනාEෙස�ලා ග�ෙපරvය වැඩසටහනට, එEට/>^ස් � 

ලංකා සහ ෙවන� ව<ාපෘVවලට ෙක�� ගණE @දD _යද� 

කරනවා. න@� අද oව� ෙවEන බැ7ව අසරණව ඉEන, ළමයා 

පEVයට යවEන බැ7ව ඉEන, ෙබෙහ� �ක ගEන ෙදPස්තරට 

~ය\  ෙහ� ෙදEන බැ7ව ඉEන වැfc� ෙගPQE ෙකෙරc 

ත@EනාEෙස�ලාෙ= අවධානය 2ට වඩා ෙයP@ _ය 56^ �යලා 

මම ෙය�ජනා කරනවා.  

ගj රාජ< ඇමV6ම&, ත@EනාEෙස� �Sවා, ව6ර පා_N� 

��ෙ� ෙහPඳ >ගVය\ මහවැK 'එN'  කලාපෙ$  Vෙබනවා 

�යලා. මම ෙගP_ය� වශෙයE �යනවා,  ²& ෙ� ෙකPළ 

�රනවා වාෙ= අRමව� ආකාරයකට ෙගP_තැE කරEන ව6ර 

gEනාට හ7යEෙE නැහැ �යලා. ත@EනාEෙස� �Sවා, දවස ්

7කට, 8කට වාරය\ ව6ර අ7නවා �යලා. áලාසනාÒඪ ගj 

මEÁ6Zය&, ෙ� පායන පෑ_Dලට ෙගP_තැE කරනෙකPට 

ෙගP_යාෙ= Z7ස ් ෙහ� ෙවන� වගාවකට දවස ් 7කට, 8කට 

සැරය\ ව6ර gEනාට  ඒක ඒ වගාවට ඔෙරP�6 ෙදEෙE නැහැ; 

ඒ වගාව _නාශ ෙවනවා. ඒ සඳහා ත@EනාEෙස�ෙ= අවධානය 

ෙයP@ _ය 56^ �යලා මා _ශ්වාස කරනවා.  

 
ග� _ලාසනා`ඪ මA��1ය (மா)*மி� தைலைமதா;��  உ8:பின% அவ%க') 
(The Hon. Presiding Member) 

ගj මEÁ6මාට &යZත කාලය දැE අවසාන^. 

 
ග� එස්.�.  |�[මාරණ මහතා (மா)*மி� எ�.சீ. <3!�மாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මට තව ¦� ෙSලාව\ ෙදEන, áලාසනාÒඪ ගj 
මEÁ6Zය&.  

ආ�(ව ෙමම ෙය�ජනාව සැහැD�වට ගEෙE නැVව,   
ඉතා ඉ\ම&E මහවැK  'එN'  කලාපෙ$  හා ආ/4කෙයE Iඩා 
_âන සමස්ත ලංකාෙSම ෙගPQEෙ= >ශ්නය _ස©ම සඳහා 
ත@EනාEෙස�ලාෙ= අවධානය  ෙයP@ ��ම ¦g¦ යැ^ ෙය�ජනා 
කරZE මා &හඬ ෙවනවා. 

[අ.භා.5.52] 

 
ග� �යා� JෙZJ�ම මහ>1ය  (மா)*மி� (தி6மதி) Wயாணி விேஜவி�கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, මට ෙ� අවස්ථාව ලබා Aම 

	vබඳව ඔබ6Zයට ස්6VවEත ෙවනවා.  ගj �මD ර�නායක 

මEÁ6මා _�E ෙ� සභාවට ඉX7ප� කරලා Vෙබන ෙය�ජනාව 

මා� ස්4ර කරනවා. 

_ෙශ�ෂෙයEම ෙගP_ ජනතාව ෙවYෙවE කරන ලද ඉතාම  

කාෙල��ත ෙය�ජනාව\ _�යට ෙ� ෙය�ජනාව හ±Eවා ෙදEන 

මම  කැමැV^. _ෙශ�ෂෙයEම මම අද බලාෙපPෙරP�6 ෙවනවා, 

ෙ� රෙÕ වැfම ෙගP_ ජනතාව\ &ෙය�ජනය කරන, සහD 

අස්වැEෙනE �යයට 20කට වැf >මාණය\  ලබා Aලා ෙ� රටට 

බත සපයන Xස්Æ\කය\ &ෙය�ජනය කරන මEÁව7යක 

_�යට, &යඟය ෙහ�6ෙවE අෙ¨ Xස්Æ\කෙ$ ඇV ෙවලා 

Vෙබන ෙÔදවාචකය ස�බEධෙයE සහ ඒ ෙවYෙවE සහන 

බලාෙපPෙරP�6ෙවE ෙ� සාකNඡාව ඉX7යට ෙගනයEන.  

අද අෙ¨ රෙÕ කෘ.ක/ම, 1ා2ය ආ/4ක කට56, පð ස�ප� 

සංව/ධන, වා7මා/ග සහ 9වර හා ජලජ ස�ප� සංව/ධන 

අමාත<ාංශය VෙබEෙE එක අමාත<වරය� යටෙ�. එම &සා 

අද ෙ� ෙය�ජනාව ඉX7ප� කරන අවස්ථාෙSA ඒ අමාත<6මා ෙ� 

ගj සභාෙS ඉEන ඕනෑ. ආපදා කළමනාකරණ 

ෙදපා/තෙ�E6ෙS &ලධා7E ෙ� පා/Kෙ�E6ෙS රාජ< 

&ලධා7Eෙ= ��යට ඇ_Dලා ෙ�වාට ඇ��කE ෙදEන ඕනෑ. 

ෙ� සභාෙS ම6 ෙවන >ශ්නවලට උ�තර ෙදEන ඒ &ලධා7E 

රාජ< &ලධා7 ��ෙ$ ඉEන ඕනෑ. ඒ වාෙ=ම Q අෙළ_ 

ම�ඩලය, කෘ. ර\ෂණ ම�ඩලය වැ& ආයතන� ෙ� වාෙ= 

සාකNඡාවකA මැXහ� ෙවEනට ඕනෑ. අද ෙ� ෙය�ජනාව ගැන 

කථා කරEන පා/Kෙ�E6ෙS ආ�( ප\ෂෙ$ මEÁවj නැහැ, 

_ප\ෂෙ$ මEÁවj තම^ කථා කරEෙE. ආ�(ව\ _�යට, 

1397 1398 



පා/Kෙ�E6ව 

රජය\ _�යට ෙ� කාරණාවලට සවE Aලා ජනතාවෙ= 

අ^Vවා�ක� ෙවYෙවE 56ක� �ක ඉෂ්ට කරEන ෙ� කාරණා 

දැන ගEන ඕනෑ. හැබැ^, එවැ& ත��වය\ අද ෙ� 

පා/Kෙ�E6ෙS නැහැ.  

_ෙශ�ෂෙයEම අෙ¨ XගාමÐDල, අ�පාර Xස්Æ\කය 2018A 

යල කEනෙ$A දැවැEත ජල cඟයකට @�ණ gEනා. �.එස්. 

ෙස�නානායක මැV6මාෙ= සංකDපය\ මත &/මාණය කළ 

ෙස�නානායක ස@a ව<ාපාරය ෙ� රෙÕ ඉතාම  සා/ථක 

ව<ාපාරය\ බව අපට �යEන ��වE;  ද�Eන ��වE. ෙ� 

රෙÕ ජනතාව එම ව<ාපාරෙ$ සා/ථක�වය අ�දැකලා Vෙබනවා. 

ෙ� ව<ාපාරෙ$� අද  ෙ� ෙවන ෙකPට ජල cඟය\ ඇV  

ෙවලා Vෙබනවා. _ෙශ�ෂෙයE _ශාල >මාණය\ ��j 

අස්වැtAම, වාෂ්ප වන ව6ර >මාණය වැfQම සහ >ධාන වශෙයE 

ෙස�නානායක ස@aයට ෙ� මෑත 5ගෙ$ 	ෙරEන ව6ර  

ෙනPලැ�ම 2ට ෙහ�6 වශෙයE ෙපEවEන ��වE. ප¦ �ය 

කාලෙ$ ෙස�නානායක ස@aය 	ෙරEන ව6ර ලැ�ෙ� නැහැ; 

වැස්ස වැස්ෙස� නැහැ. 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&,  මම ෙ� කාරණය� 

�යEනට ඕනෑ. X5�  තා\ෂණය\ දැE ෙ� ෙල�කෙ$ 

Vෙබනවා.  අෙ¨ රෙÕ ෙබPෙහ� ෙවලාවට එක පැ�තකට &යඟය 

VෙබනෙකPට රෙÕ තව පැ�තකට ව6ර ගලනවා. මම ෙ� 

කාරණය වා7මා/ග අංශයට� ෙය�ජනා කළා. අෙ¨  ෙස�නානායක 

ස@aයට තව ව6ර ෙ=Eන ��වE Rමය\ තම^ අ	 ෙහPයEන 

ඕනෑ. ඒ Rමය හදා gEෙනP� ෙ� රටට බර\ නැVව, සහනාධාර 

ඉDලEෙE  නැVව oව� ෙවEනට  Z&¦Eට ��වE ෙවනවා;  

ආ�(වට  සහනාධාර සඳහා _යද� කරEන අවශ<තාව\ නැV 

ෙවනවා.  

අපට රE ෙපPළව\ Vෙබනවා.  ව6ර Vෙබනවා න� අපට 

කEන 6නම වගා කරEන ��වE. සහDවKE ෙ� රට 

ස්වංෙප�ෂණය කරEන  ෙ� ෙස�නානායක ස@aයට හැ�යාව 

ලැෙබන  _�යට  තව අමතර ජල ධා7තාව\ ලබා ෙදEන.  මම 

ෙ� කාරණය  කථා කරනෙකPට, කරEන බැ7 ෙtවD �යනවා  

�යලා  �තන අය� ඉEනවා ඇV. න@� ෙ�වා  කරEන බැ7  

ෙtවD ෙනPෙව^ ගj ඇමV6ම&. ෙ�වා pයා�මක කරEන 

��වE ෙය�ජනා.  අෙ¨  රට  _ශාල රට\ ෙනPෙව^,  ෙපPf 

රට\. 2ට වඩා දැවැEත ෙtවD ෙල�කෙ$ රටවD කර Vෙබනවා. 

අපට�  ඒ ෙtවD කරEන ��වE. එෙහම කෙළP� ෙ� සා/ථක 

ව<ාපාරෙයE ෙ� Z&¦E g\ ෙනP_ඳ oව�  කරEන ��වE 

ෙවනවා. අ�පාර Xස්Æ\කයට වාෙ=ම මඩකල�ව පැ�ත ට� 

ෙස�නානායක ස@aෙයE ව6ර යනවා; ෙබPEන� ව6ර ෙදනවා. 

එම &සා ෙ� pයාවKය සා/ථක  කර ගEන ඕනෑ. 

2018 යල කEනෙ$ >ශ්නය\ ආවා,  ව6ර  මX  �යලා.  ඒ 

&සා ෙගP_E ෙකPටසකට වගා කරEනට  gEෙE නැහැ,  

ෙකPටස\ වගා කළා. ෙවලාව ට වගා කළ ෙගPQEට  ජල cඟය 

&සා >ශ්නය\ ආෙS නැහැ. හැබැ^ ජලය cඟ^ �යලා, ෙ� 

ෙකPටසට වවEන ෙදEෙE නැහැ �යලා  &ලධා7E %රණය 

කළා. ප¦ව cට� කෘ.ක/ම ඇමV6මEලා- ගj gZEද 

Xසානායක ඇමV6මා සහ මcEද අමරQර ඇමV6මා - ෙගEවලා 

සාකNඡාව\ කරලා  ව6ර ෙදEන කට56 කළා; ව6ර gEනා. 

හැබැ^  &යඟය �යලා  �යා ව6ර Aම cර කර ෙගන ඉඳලා, 

කාලය  ප�ෙවලා ව6ර gEනාට පස්ෙස�  වගා කළ ෙගPQEට  

අස්වැEන ගEන බැ7 ¤ණා; ~ඩෑ වසංගතයට  @�ණ ෙදEන  �g 

¤ණා. ෙවලාවට ��j වැඩ කෙළ� නැ�න� ෙනPෙය\  

උවgjවලට ෙගP_යා ල\ ෙවනවා. ~ඩෑ වසංගතයට @�ණ gE 

ෙ� අයට ඒ ෙවYෙවE වEX  ෙගවEන කෘ. ර\ෂණ ම�ඩලය  

pයා�මක කරEෙE නැහැ �යන එක^  �යEෙE  අ\කර 

දසදහස්  ගණන\ වගා කළ ෙගPQEට වEX අcZ කර Vෙබනවා.  

ප¦�ය  ෙසන¦රාදා කෘ.ක/ම ඇමV6මා ඇ_� වගා හා&  � 

ෙගPQE ෙද�යයකට පමණ 2018 යල කEනය සඳහා සහනධාර 

ලබා gEනා.  ෙ� ගැන ෙසPයා බලනෙකPට, ෙගPQE 364 ෙදනා^  

සහනාධාර Aමට ෙත�රා ෙගන VෙබEෙE. තව ෙගPQE දහස් 

ගණනකට  &යඟය &සා තම^  ෙවලාවට ��j �ක කරEනට 

බැ7 ¤ෙ�.  &ලධා7E ව6ර මXෙව^  �යන භයට, ඒ  

ෙගPDලEට වග~ම ගEන බැහැ �යලා  ෙවලාවට ව6ර gEෙE 

නැහැ. න@�  අෙ¨ බලපෑ� ��ම මත ප�ෙවලා ව6ර gEනා. ඊට 

ප¦ ෙගPQE ��j වැඩ කළා. න@� අර ~ඩෑ උවgරට ෙගPQEට 

@�ණ ෙදEනට �g ¤ණා.  එම &සා  ෙ� >ශ්නෙ$  @ල   

&යඟ^.  ෙ�  කාරණෙ$A ෙ�  අ/ථ &Òපණය කරEන ගj 

ඇමV6මා  මැXහ� ෙවEන   ඕනෑ.  "ව6ර නැV ¤ණාම  _තර^ 

අ	 වEX  ෙදEෙE, ෙ� &සා ෙදEන බැහැ" �යEන අ^Vය\ 

කෘ. ර\ෂණ ම�ඩලයට නැහැ. ෙගPQE ර\ෂණය කරලා 

VෙබEෙE. ඒ ර\ෂණ cZකම ෙදEන ඕනෑ, ඒ ෙගPQEට. 

_ෙශ�ෂෙයEම අ�පාර Xස්Æ\කෙ$ උහන, උඩ පළාත, 

ෙගPනාෙගPDල, ගල	ටගල,  ෙකP�මෙD ෙකPල&ය, QරෙගPඩ 

කලාපය, නා_දEෙSK, ස�මE6ෙ/, ෙපP6_D   වාෙ= ග�මාන 

රාwයකට ෙ� >ශ්නයට @�ණ ෙදEන �tධ ¤ණා. ඒ &සා අෙ¨ 

ෙගPQEෙ= ෙ� >ශ්නයට සාධාරණය\  කරEනට ෙ� ආ�(ව 

මැXහ� ෙවEනට ඕනෑ. අ	 ෙ�වා සඳහා ෙය�ජනා ඉX7ප� කළා; 

ඉD�� KÏතව අමාත<ාංශවලට gEනා. ඒවාට ෙමPක\ද ¤ෙ� 

�යලා මම දEෙE නැහැ. අවසානෙ$ 364 ෙදනා^ සහන ලබා 

ෙදEනට ෙත�රාෙගන VෙබEෙE. ෙ� ර\ෂණය ෙහPඳ^. ඉස්සර 

අ\කරයකට j	යD 10,000^ ලබා gEෙE. ඔබ6මEලා දැE 

අ\කරයකට ෙදන @දල j	යD 40,000\ කරලා Vෙබනවා. 

ඒක ව�නවා. ෙtෙපPළ ර\ෂණය�� ඇV කරලා Vෙබනවා. ඒ 

ෙtවD ව�නවා. හැබැ^, හැෙම�ටම ෙ� ර\ෂණෙ$ 	cට ෙදEන  

ඕනෑ. ඒ 	vසරණ ලබා ෙදEන  ආ�(ව _�යට, ඇමVවj 

_�යට මැXහ� ෙවEනට ඕනෑ. ෙ� &ලධා7E "බැහැ" �යන 

එෙකE @දවාෙගන, ඒ අයට ඊට එහා cතEනට �යලා Aලා ෙ� 

>ශ්නය _සඳEනට ඕනෑ ගj රාජ< ඇමV6ම&. _ෙශ�ෂෙයEම ඒ 

අමාත<ාංශෙ$ අමාත<වරයා _�යට ගj ජනා�පV6මාට ෙ� 

ගැන මැXහ� ෙවEන �යලා මා ඉDලා ��නවා.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, අෙන\ කාරණය තම^ 

ෙස�නා දළ�වාෙ= >ශ්නය. �ය මහ කEනෙ$ -2018 මහ 

කEනෙ$- අෙ¨ Xස්Æ\කෙ$ _තර\ ෙනPෙව^ රට �රාම ෙ� 

ෙස�නා දළ�වාෙ= >ශ්නය V�ණා. හැබැ^, අ�පාර Xස්Æ\කෙ$ 

}/ණ වගා හා& �g ¤� අයට _තර^ ඒ වEX @දD ලැ�ෙ�.   

ෙස�නා දළ�වා &සා �යයට 80, �යයට 60, �යයට 40, �යයට 

20 ආA _�යට  වගා හා&යට ප� � ෙගPQE තව ඉEනවා. ඒ 

අයට ඒ ර\ෂණ cZකම, ඒ වEX @දල ලබා ෙදEනට ආ�(ව\ 

_�යට, රජය\ _�යට, අමාත<ාංශය\ _�යට මැXහ� ෙවEනට 

ඕනෑ. එෙහම නැ�න�  ඒ කට56 �gෙවEෙE නැහැ. අ�පාර 

Xස්Æ\කෙ$ ෙගPQE ෙවYෙවE, ෙ� රෙÕ ෙගPQE ෙවYෙවE 

ෙ� කාරණා ඉෂ්ට කරලා ෙදEන �යලා මා ඉDලා ��නවා.  

ඒ වාෙ=ම අ	 වැS හදEනට ඕනෑ. අ	 ප¦�ය කාලෙ$ 

ආර�භ කළ බ�ඩාර�ව ක�ගDඔය ජලාශය දැE හදලා ඉවර^. 

ඒ වාෙ=ම, මහවැව �යලා අ�VE වැව\ හදEනට පටE ග�තා 

ප¦�ය කාලෙ$, V�7ෙගPDල >ෙtශෙ$.  

ඒ වාෙ=ම අ	 අ�පාර Xස්Æ\කෙ$ _ශාල පාeය ජල 

ව<ාපෘVය\ ආර�භ කළා. මම ජල ස�පාදන අමාත<ාංශෙ$ 

අ9\ෂණ මEÁව7ය _�යට ඉEන කාලෙ$,  දැවැEත 

වැටසටහන\ කළා. හැබැ^, ඒක ඉවර කරEනට ලැ�ෙ� නැහැ. 
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ප¦�ය 2018 අ¤jtෙt ඇමV6මා�, මා� �cE අVගj 

ජනා�පV6මාට කථා කරලා j	යD ZKයන 4,500\, අ�පාර 

Xස්Æ\කෙ$ පාeය ජල ගැට�ව _ස©මට මX ¤� @දD �ක 

ෙවE කර ග�තා. ඒ ව6ර ටැං�  ලබා ගැeෙ� කට56 භාගයට 

නතරෙවලා V�ෙ�, ජල නළ එළන ඒවා භාගයට නතර ෙවලා 

V�ෙ�. ඒ සඳහා අ	 @දD ෙවE කර ග�තා. හැබැ^, තවම ෙ� 

වැඩසටහන pයා�මක කරEනට ෙ� අමාත<ාංශය වැඩ කරලා 

නැහැ. මම දEෙE නැහැ ඒ ඇ^ �යලා.  ෙ� වැඩසටහE වහාම 

pයා�මක කරEනය �යන ඉD�ම මම _ෙශ�ෂෙයEම ෙ� 

අවස්ථාෙSA කරනවා.  

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&,  කෘ.කා/Zක හා ෙගP_ජන 

ර\ෂණ ම�ඩලෙ$ හැම ෙගP_ෙය� ස�බEධෙයEම, හැම 

ඉඩම\ ස�බEධෙයEම ෙතPර6j VෙබEනට ඕනෑ. අපට 

ස්වාභා_ක _ප� ඇV ෙවEනට ��වE. එවැ& අවස්ථාවලA 

අදාළ ර\ෂණ cZකම ලබා ගත හැ� වැඩ 	vෙවළ 2ට වඩා 

ශ\Vම� කළ 56^ �යන කාරණය මා ඉX7ප� කර ��නවා. 

අ	 රට\ _�යට @දD කළමනාකරණය කරනවාද, නැtද �යන 

කාරණයට අදාළව  >ශ්නය\ Vෙබනවා,  ෙමPන ආ�(ව බලයට 

ආව�. හැබැ^, Vෙබන @දල�E ෙහ� ෙ� වEX ලබා Aලා ෙ� 

ජනතාවට සහන සපයEනට ඕනෑය �යන ෙය�ජනාව කරZE 

ම ෙ◌ &හඬ ෙවනවා. ස්6V^. 

[අ.භා.6.06] 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා (මහවැU සංව)ධන හා 
ප]සර රාජX අමාතX�මා) 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம - மகாவ? அபிவி63தி ம78� @7றாடB இராஜா;க அைம#ச%) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, මම පළ@ෙවEම ගj �මD 

ර�නායක මEÁ6මාට ස්6VවEත ෙවනවා කාෙල��ත, 

සාකNඡාවට බ±E _ය 56 ෙය�ජනාව\ ෙ� ගj සභාවට ඉX7ප� 

��ම ස�බEධෙයE. සමහර ගj මEÁවjE ෙ� >ශ්නය 

_ස©මට උද¤ වන ආකාරෙයE, යහප� ෙNතනාව�E අදහස ්

ඉX7ප� කළා. ඇ�තටම ෙමතැන >ශ්නය\ Vෙබනවා. ඒ >ශ්නය  

_සඳEෙE ෙකPෙහPමද �යන කාරණය ස�බEධව ඵලදා 

අදහස් සහ එ6මEලාෙ= අ�දැ~� සමහර ගj මEÁවjE 

ඉX7ප� කළා. නම6 සමහර මEÁවjE ෙබPර Xෙ$ මා� 

අDලEනට, ෙtශපාලන වා� ගEනට උ�සාහ කළා.  
 

ග� _ලාසනා`ඪ මA��1ය (மா)*மி� தைலைமதா;��  உ8:பின% அவ%க') 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ක¤jE ෙහ� ගj මEÁවරෙය\ áලාසනය 

සඳහා ගj _ෙËපාල ෙහÕ�ආරN� මEÁ6මාෙ= නම ෙය�ජනා 

කරEන. 
   

ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6Zය&, "ගj _ෙËපාල 

ෙහÕ�ආරN� මEÁ6මා දැE áලාසනය ගත 56ය"^ මා 

ෙය�ජනා කරනවා. 
 

ග� �යා� JෙZJ�ම මහ>1ය  (மா)*மி� (தி6மதி) Wயாணி விேஜவி�கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 

J\A ස්�ර කරන ල6. ஆேமாதி�தா$. 
Seconded. 

අන��ව ග� (ෛවදX) �\තා  JෙZමාAන මහ>1ය 
_ලාසනෙයA ඉව> �ෙයA, ග� JෙZපාල ෙහ�¤ආර}. මහතා 
|ලාසනා`ඪ Jය. 

 

 அத?பிற', மா%&மி' (ைவ�திய கலாநிதி)(தி)மதி) �Jதா விேஜமா?ன அவ$க� அகிராசன�தினி?: அகலேவ, மா%&மி' விேஜபால ெஹ��ஆர#சி அவ$க� தைலைம வகி�தா$க�. 
 
Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA 

left the Chair, and THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the 
Chair. 
 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ඇතැ� මEÁවj රෙÕ 

ඇ�තටම දැE Vෙබන >ශ්නය\ ගැන ගj සභාෙS සාකNඡා 

කරලා, _ස±ම\ ලබා ගEන උ�සාහ කළා. හැබැ^, ඇතැ� 

මEÁවj ෙ� ෙය�ජනාව අස්ෙස� ෙබPර Xෙ$ මා� අDලලා 

ෙtශපාලන වා� ගEන� උ�සාහ කළා. ඒක^ මම �SෙS,  

ව6ර නැ6ව උtෙඝ�ෂණය කරන අය Xහා බලEෙE නැහැ 

�යZE සමහර අය ��D ක±� හැ�වා �යලා. හැබැ^, එෙලස 

�යZE ��D ක±� හල� මEÁවj ආ�(ෙS ඇමVවj ෙවලා 

ඉEනෙකPට මෙ= පළාෙ� ව6ර ඉDලලා උtෙඝ�ෂණය කර� 

Z&¦Eට ෙවf තබා මරලා තම^ ඒ >ශ්න _ස±ෙS. එෙහම 

මEÁවj ෙබPර Xෙ$ මා� ඇD�මට සැර¦� තව� අවස්ථා� 

අ	 දැ\කා.  

ඊළඟට, ගස් කප� ඒවා ගැන කථා කළා. ෙ� රස්නය 

නව�වEන ජනා�පV6මා ඇ6� ෙ� ආ�(ව ෙමPනවාද කෙළ� 

�යලා ඇ�වා. 2013, 2014 කාලෙ$ ගස් _ශාල >මාණය\ 

කපලා ෙහ\ෙටයාර 50,000, 60,000 _නාශ කර� කÕ�ය ප¦�ය 

කාලෙ$ කෑ ගැ�වා, _Dප�6ව _නාශ කරනවා �යලා. අVගj 

ජනා�පV6මා ෙ� අමාත<ාංශය භාර ග�තාම ගස් කැIම ²මා 

කළා. ත@Eෙ= ෙප£tගKක අ�සන\ නැVව ගස් කපEන 

ෙදEෙE නැහැ. ගස් 300ට වඩා කපනවා න� තමEෙ= 

ෙප£tගKක අ�සන ගත 56^ �යලා eV දාලා, වන සංහාරය 

නව�වEන කට56 කරtA එදා ගස් කප� කÕ�ය අහනවා, 

ෙමPනවාද ක ෙළ� �යලා. 

ඊළඟට, මහජන සDK _නාශ කරනවා �ය �යා කෑ ගැ�වා. 

මහජන සDK advertisementsවලට _යද� කරනවා �Sවා. දැE 

ෙග�ඨාභය රාජප\ෂ මහ�තයා ජනා�පVවරණයට ඉDලනවා 

�Sවාම පාරවDවල ගහන cut-outs Xහා බැ�වාම අපට 

ෙ�ෙරනවා, සDK නාස්V කරEෙE ෙකPෙහPමද, ෙහPරක� 

කර� සDKවල >මාණය ෙකPෙහPමද �යලා. 2015ට ඉස්ෙසDලා 

කාලෙ$ වාෙ= පාරවDවල cut-outs ගහEන දැE ආප�  පටE 

අරෙගන. ඒ කාලෙ$ ෙහPරක� කර� @දD දැE එvයට එEන 

පටE අරෙගන. ඒ වාෙ= ෙtවD කරන මEÁවj ෙබPර Xෙ$ 

මා� අDලEන හදනවා.  

හැබැ^, @6�මාරණ මEÁ6මාට, Ýයා& _ෙË_Rම 

මEÁ6Zයට සහ ජනතා _@\V ෙපර@ෙණE අදහස් >කාශ කළ 

�ය� මEÁවjEට මා _ෙශ�ෂෙයEම ස්6VවEත වනවා. 

>ශ්නය\ Vෙබනවා. ජනතාවට දැෙනන >ශ්නය\ Vෙබනවා. ඒ 

>ශ්නය ෙ� උ�ත�තර සභාෙSA අ	 ෙකPෙහPමද _සඳා ගEෙE, 

අපට ෙමPනවාද Vෙබන අදහස් ආX වශෙයE වැදග� කාරණා 

එ6මEලා �Sවා.   අදහස් ඉX7ප� කරලා, ෙමය _සඳEන ඕනෑ 

>ශ්නය\ _�යට කථා ��ම ගැන මා _ෙශ�ෂෙයEම එ6මEලාට 

ස්6VවEත වනවා. 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, අදාළ >ශ්නය ගැන කථා 

කෙළP�, යල කEනය වගා ��ම සඳහා මා/6 මාසෙ$ 29වැ& 
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පා/Kෙ�E6ව 

දා ෙ� >ෙtශෙ$ ජල පාලන කZ� Îස්Qම V�ණා. ජල පාලන 

කZ� Îස්Qම VෙයtA කලා වැව පtධVය හැර අෙන\ �ය�  

කලාපවලට >මාණව� ජලය අදාළ වැSවල V�ණා. අෙ¨ 

මහවැKෙ$ අදාළ &ලධා7 මහ�වj අෙන\ කලාපවලට Xන 

&යම කළා, වගා කරEන පටE ගEන, >ශ්නය\ නැහැ �යලා. 

න@�, කලා වැව පtධVයට ව6ර V�ෙ� නැහැ. ඒ වනෙකPට 

ව6ර ෙබPෙහPම අ(^. කලා වැව ෙප�ෂණය කරEෙE 

ෙකP�මෙD ජලාශෙයE. ෙකP�මෙD ජලාශෙ$ ව6ර මÕටම 

V�ෙ� �යයට 30^. සාමාන<ෙයE �යයට 30\ ව6ර VෙබtA  

වගා කරEන �යලා, මහවැK සංව/ධන හා ප7සර අමාත<ාංශයට 

&/ෙtශය\ ෙදEන හැ�යාව\ නැහැ. ඒ &සා එම කලාපෙ$ 

වගා ��ම කD දැ�මා. කලා වැව පtධVය හරහා -ද�� ඔය, 

ක�ඩලම වැව, �j� ෙප�.ත ඇළ හරහා- තම^ මහවැK එN 

කලාපයට ජලය ලැෙබEෙE. මහවැK එN කලාපය ග�ෙතP�, 

ෙහ\ෙටයාර 25,400\ Vෙබනවා. ද�� ඔයට ෙහ\ෙටයාර 

2,500\ Vෙබනවා. ක�ඩලම වැවට ෙහ\ෙටයාර 4,500\ 

Vෙබනවා. �j�  ෙප�.ත ඇළට ෙහ\ෙටයාර 2,000ක වාෙ= 

>මාණය\ Vෙබනවා. එම කලාපෙ$ වගා කරන එක කD දැ�මා. 

එදා ඒ ගැන කථා කරEන බැහැ.  ඊට පස්ෙස� නැවත මා/6 29වැ& 

දාට ඒ Îස්Qම දැ�මා. ගj මEÁ6ම&, ඔබ6මා �Sවා, &වැරX^. 

ඔබ6මා �Sවා, ගEෙන�jෙS Îස්Qම\ V�ණා �යලා. ඒ වාෙ= 

ෙtවD අපට �යන එක වැදග� වනවා, ගj මEÁ6ම&. 

එත ෙකPට  ඔබ6මා ත/කය\ නැ�වා, අYරාධ�ෙ/ ෙගPQE 
ගEෙනPjවට  ෙගනැDලා කථා කරEෙE ඇ^  �යලා. අ	 ඒක 
අමාත<ාංශෙ$ ඉEන අයෙගE >ශ්න කරනවා, එෙහම කරEන 
ෙහ�6ව ෙමPක\ද  �යලා. එය සාධාරණ ෙවEන ��වE; 

අසාධාරණ ෙවEන ��වE. න@� ඔබ6මා ඒ ස�බEධ  
>ශ්නය\ පැන නැ�වා. ගEෙනPjෙS A තම^ ඒ %Eg කරලා 
VෙබEෙE; සාකNඡා කරලා VෙබEෙE. න@�, එදා� වගා 
��මට අවශ< >මාණයට ෙකP�මෙD ජලාශෙ$ ජලය 	7ලා 
V�ෙ� නැහැ. ෙකP�මෙD ජලාශය  �යයට 36\ ද\වා තම^ 
	7ලා V�ෙ�. ඒ &සා එදා�  කD දැ�මා,  වගා ��මට 
>මාණව� ව6ර නැහැ �යලා.  ඊට පස්ෙස�  මැ^ 13 ෙව& දා 
ද\වා කD �යා. මැ^ 13 ෙවනෙකPට  ෙකP�මෙD ජලාශෙ$ 
�යයට 41\ ජලය 	7ලා V�ණා. ඒ  අYව ඝන 2ට/ ZKයන 
63\ ඒ  ජලාශය 	7ලා V�ණා. සාමාන<ෙයE ජලය ඝන 2ට/ 
100\ නැ�න� වගා කරEන පටE ගEෙE නැහැ.  ෙ�ක A/ඝ 
ෙලස පවVන >ශ්නය\ &සා මහවැK අ�කා7ය ෙගPQEට 
ෙය�ජනා කළා,  අVෙ/ක ෙබ�ග �යයට 50\ වගා කර@  �යලා. 
ඒ �යEෙE, Q වගා කරEන  එපා, අVෙ/ක ෙබ�ග �යයට 50\ 
වගා කර@  �Sවා. මම ෙමතැන ෙ� ¦tධ ෙවEන කථා කරනවා 
ෙනPෙව^. >ශ්නය\ Vෙබනවා. අ	 ඒ >ශ්නය හ±නා ෙගන  ඒකට 
උ�තරය\ හදා ගEන ඕනෑ.   අද ඇ_Dලා ෙමතැන  කෑ ගහලා 
�යා �යලා >ශ්න _ස  ෙඳEෙE නැහැ. ෙ� >ශ්න ෙහට� ෙවEන 
��වE; අ&tදා� ෙවEන ��වE.  ෙ�කට ෙදEන ��වE A/ඝ 
කා�න _ස±ම ෙමPක\ද? අ	 ඒ ගැන කථා කළා.   අපට Vෙබන 
>ශ්නය ෙ�ක^.  ගj මEÁ6මEලා සඳහE කළා වාෙ= එක 
කාලයකට වcනවා, ගං ව6ර ගලන තර�. අෙන\ කාලෙ$ 
&යඟය. ෙ� ත��වය ඉස්සර balance ¤ණා. දැE ප7සර 
පtධVෙ$ ෙවනස්Qම &සා ෙ� ත��වය balance ෙවEෙE 
නැVව එක කාලයකට ගං ව6ර ගලනවා, අෙන\ කාලයට 
&යඟය ඇV ෙවනවා. ඒ &සා ඔබ6මEලා� ෙය�ජනා කළා,  තව 
වැS හදEන ඕනෑ, ව6ර ගබඩා කරන සථ්ාන හදEන ඕනෑ �යලා. 
එෙහම නැVව කරEෙE ෙකPෙහPමද? දැE Vෙබන වැS පtධVය 
6ළ ව6ර ගබඩා කළ හැ� >මාණය ෙමNචර^ න�,  වැසස් නැV 
¤ණාට පස්ෙස�� අපට ව6ර ෙදEන ��වE ෙවEෙE ඒ වැS 
පtධVෙ$ Vෙබන ව6ර �ක තම^. ෙවන ෙකPෙහEද ව6ර 
ෙගෙනEෙE? හැබැ^, වcන කාලයට ෙ� වැS ඔ\ෙක�ම 	ටාර 
යනවා.  

තව� ෙච�දනාව\ ආවා ෙපPෙළPEනjව පැ�තට ව6ර 

Vෙබනවා, අYරාධ�ර පැ�තට ව6ර නැහැ �යලා. ඇ�තටම එදා 

රෙÕ V�� ත��වය එ\ක බලtA ෙ� කාල�ණ _ප/යාසය� 

එ\ක ෙ� හැම ෙකනාටම >ශ්න V�ණා. න@�, ෙමPරගහකEද 

ජලාශය &/මාණය කළාට පස්ෙස� _ශාල ජල ධා7තාව\ 

ලැෙබනවා. මම cතEෙE කලා වැව වාෙ=  හය, හ� �ණයක 

ධා7තාව\ Vෙබනවා.  ඒ ජලාශය stock tank එක\.  එc ජලය 

රඳවා Vයා ගEන ��වE. ඒ පැ�තට ඒ ජලාශෙයE ජලය 

ෙබෙදනවා. න@�, කලා වැව Xහා බැ�ෙවP� ෙබPෙහPම ෙපPf 

>මාණය\ තම^ එc ජලය stock ෙවEෙE.  A/ඝ කා�න 

වශෙයE බැ�වාම අපට වැට�� ෙදය\ තම^ කලා වැව හාරලා 

ව6ර ගEන බැ7ද �යන එක.  ෙකP�මෙD ජලාශය �රවා 

ග�ත� ඒ capacity එක අYව, ඒෙකE ෙප�ෂණය වන 

පtධVයට ෙදEන Vෙබන  ව6ර >මාණව� නැහැ. ෙ� >ශ්නයට 

A/ඝ කා�න _ස±� ලබා ගEන ඕනෑ ¤ණ�, ඔබ6මEලාෙ= 

ෙය�ජනාෙවE  �යEෙE ෙ� Z&¦Eට අද Vෙබන >ශ්නයට  

ෙමPනවා හ7 _ස±ම\ ලබා ෙදEන �යලා^. ඊළඟ දවෙස�� ෙ� 

>ශ්නය ඇV ෙනPෙවEන න�  තව� ජලාශ ඉX ෙවEන ඕනෑ.  

 
ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගj රාජ< අමාත<6ම&,  මෙ= ෙය�ජනාව ඉX7ප� කරන 

ෙවලාෙS ඔබ6මා සභාෙS ෙනP�� &සා, áලාසනාÒඪ ගj 

මEÁ6මාෙ= අවසරය ඇVව  ඉතා ෙක�ෙයE �යEන�  මම 

ඉX7ප� කර� ෙය�ජනාෙS අදහස ෙමPක\ද �යලා. ඔබ6මා 

මැ^ 13 ද\වා පැවැV කEන Îස්Qම ගැන �Sවා. ඔබ6මා කKE 

�Sවා වාෙ= මැ^ 17 ෙව& දා %Eg කළා, මහවැK 'එN' 

කලාපෙ$ ජනතාවට �යයට 50\ අVෙ/ක ෙබ�ග වගාවට�, 

ඉV7 �යයට 50 Q ෙගP_තැනට� ව6ර ලබා ෙදEන �යලා. මම 

ඒ ස�බEධ  අදාළ K	ය හැEසාÍගත කළා. දැE ඒ K	ය 

හැEසාÍ ෙදපා/තෙ�E6වට අරෙගන �cDලා Vෙබනවා.   ඒ 

අYව තම^ ෙගPQE වගා කරEන පටE ග�ෙ�. ඒ ෙගPDලE 

තණෙකPළ මැෙරEන ෙතD ගැ�වා, �ජ ගEන සDK බැEදා, 

අVෙ/ක ෙබ�ග වගාව සඳහා ෙස�යාවලට� සDK බැEදා. ගj 

රාජ< අමාත<6ම&, ඊට පස්ෙස� මැ^ 31 -ඒ �යEෙE දවස ්

17කට පස්ෙස�- තම^  ෙEවා�ක ව<ාපාර කළමනාකාර6මා 

නැවත Îස්Qම\ කැඳවලා �යEෙE, "ව6ර ෙදEන _�ය\ 

නැහැ. Cancel කළා" �යලා.  

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

Q ෙගP_තැනට �යයට 50\ ෙදනවා. 

 
ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, දැE කාට� ව6ර  ෙදEන බැහැ �යනවා. 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

නැහැ. ෙගPඩ ෙගP_තැනට �යයට 50\ ෙදEන V�ණා.  

 
ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතෙකPට Z&ස්¦ දැE වගා ෙනPකර ��ය� ඒ Z&ස්¦ 

අමාjෙS වැෙටනවා. ව6ර ෙදනවා �ය� &සා ඒ Z&ස්¦   වැඩ 

කරEන _යද� කළා. _යද� කරලා දැE කබෙලE Kපට වැ�ලා 

1403 1404 

[ගj අ�� මාEන¨ෙපjම  මහතා] 
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VෙබEෙE. ඉD�� ෙදක\ &ශ්�තවම Vෙබනවා. [බාධා 

��ම\] ඒ Z&ස්¦ _යද� කර� @දල\ Vෙබනවා, ඒක 

ෙගවEන.  

ෙදවැ& කාරණය ෙ�ක^.  ඔබ6මEලාෙ= රාජ< ර\ෂණ 

Rමය\ Vෙබනවා. ඒකට අYව අ\කරයකට j	යD 40,000\ 

වEX Vෙබනවා. ඒක ෙගවEන �යලා^ අ	 ඉDලEෙE, ගj 

රාජ< ඇමV6ම&. ජලාශය _ශාල කරන එක ෙලP� වැඩ\ &සා 

ආ�(ව\ වශෙයE ඔබ6මEලා ඒක කරEන. 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔබ6මා�  මා සමඟ ෙමයට එකඟ ෙවනවා ඇV. ෙ� කෘ. 

ර\ෂණ Rමය ආවාට තවම,- [බාධා ��ම\] 

ෙ�ක අද ඊෙ$  Vෙබන  >ශ්නය\ ෙනPෙව^. අෙ¨  >ශ්නය\ 

ෙනPෙව^.  

 
ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගj රාජ< අමාත<6ම&,  ෙහPරක� කරලා^, නාසV් කරලා^ 

කෘ. ර\ෂණ සමාගම ස�}/ණෙයEම වÕටලා VෙබEෙE. 

ආපදාව ට ල\ ෙවNච සෑම ෙක නාම රජය _�E ර\ෂණය කරලා 

Vෙබනවා ෙE. අEන ඒෙකE ෙ� @දල ෙගවEන ��වE. 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගj මEÁ6ම&, ඔබ6මා �යන කාරණය &වැÎX^. න@�, 

ෙ� කාරණෙ$ A අ	 යථා/ථයකට යEන ඕනෑ ෙE. සාකNඡාව 

ඵලදා ෙවEෙE එතෙකPට ෙE. එෙහම නැV ¤ෙණP� ෙ� 

සාකNඡාව ෙ�jම\ නැහැ ෙE. අෙ¨ කෘ. ර\ෂණ ම�ඩලය 

රජෙ$ එක\. ඒ කට56 හ7යට Vෙබනවා න�,  ෙ� හැම 

ෙගP_ෙය\ම ර\ෂණය ෙවනවා න� ෙ� >ශ්නෙ$ A අපට කථා 

කරEන ෙදය\ නැහැ. කෘ. ර\ෂණය හ7යට pයා�මක ෙවනවා 

න�, ෙ� සභාවට ෙ� >ශ්න ෙගන එEන ඕනෑ� නැහැ. ෙගPQE 

සඳහා &යඟ, ආපදා ෙවYෙවE ලංකාෙS වැfම @දල\ ෙගවා 

VෙබEෙE ප¦�ය කාලෙ$. න@�, ෙමතැනA ඔබ6මා �Sවා 

වාෙ= කෘ. ර\ෂණය >ාෙය��ක කරගEන ඕනෑ. &ක� 

ෙබPjවට, නමට, Board එකක පමණ\ ර\ෂණය\  V�ලා 

වැඩ\ නැහැ. ෙමය අද - ඊෙ$ Vෙබන >ශ්නය\ ෙනPෙව^.  ෙ� 

කට56 සා/ථක කරEන ඕනෑය �යලා අ	 ආX කාලෙ$ ඉඳලා  

කථා කරනවා. න@�, ඒක ෙවEෙE නැහැ. ඔබ6මා ආපදා 

කළමනාකරණය ගැන තම^ කථා කරEෙE. රෙÕ �ය� &වාස 

ස්වාභා_ක ආපදා  සඳහා  ර\ෂණය කළා �යලා  මා දEනවා. 

හැබැ^, &යඟය &සා ඇV වන අලාභ හා& ෙවYෙවE  ෙගP_ 

මහ�වj  ර\ෂණය කරලා Vෙබනවාද �යන එක ගැන මට 

උ�තරය\ ෙදEන _�ය\ නැහැ. 
 

ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගj රාජ< ඇමV6ම&, මහවැK අ�කා7ෙ$ අධ<\ෂ ජනරාD 

Xසානායක මැV6මා, ඔබ6මාෙ= අමාත<ාංශෙ$ ෙDක�6මා 

මdE ආපදා කළමනාකරණ අමාත<ාංශෙ$ ෙDක�6මාට �ය�  

ෙt වා/තා කරලා දැY� Aලා Vෙබනවා °K මාසෙ$ 30වැ& දා, 

ෙමෙහම දැවැEත &යඟය�E හා& ෙවලා Vෙබනවා, ඒ අයට 

වEX ෙගවEන �යලා. ඒ &සා, &යඟය ජාVක ආපදාව\. ඒක, 

පළ@වැ& කාරණය.  

ඔබ6මාෙ= අමාත<ාංශය යටෙ�  මහවැK අ�කා7ෙයE 

ව6ර ෙදනවාය �ය� &සා වගා කරEන �cDලා අනාථ ෙවNච 

	7ස\ ඉEනවා ෙE. ඒ අය තම^ දැE  ෙ� ගj මEÁ6මාෙ=  

ආසනෙ$ ත��ෙ�ගම >ෙtශෙ$ උපවාස කරEෙE. ඒ 

Z&¦Eට වEX ෙගවEනට ඕනෑ. ඒ Z&ස්¦ අනාථ ෙවලා 

ඉEෙE. 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගj මEÁ6ම&, අෙ¨ ෙගP_ මහ�වj eත<Y]ලව ෙහ� 

ෙනPමැVව ෙහ� ආපදාවට ප� ෙවලා Vෙබනවා න�, ඒක ආපදා 

කළමනාකරණ ආයතනයට දEවලා යැQෙ� වග ~ම\ අපට 

Vෙබනවා. අෙ¨ අමාත<ාංශය මdE ඒ 56කම ඉෂ්ට කර 

Vෙබනවා. අ	 ඒ බව දEවා යවා Vෙබනවා. ඊට ප¦ව ඒ 

Z&¦Eට� වග ~ම\ Vෙබනවා,  ඒ අයෙ= වගා ර\ෂණය 

කරලා Vෙබනවාද, ෙමPනවාද ෙවලා VෙබEෙE �යලා 

දEවEන. රජෙයE @දD ෙගQෙ� A ය� චRෙDඛවලට ෙහ�  

කැ�නÕ %Egවලට ෙහ� ෙමPනවා හ7 ෙtවDවලට යEන ඕනෑ 

ෙE. එය වග ~ම\. එයට මම ඇdK ගහEන යEෙE නැහැ. 

මෙ= _ෂය පථය 6ළට, මෙ= කථාවට ඒ කj� ඇ6ළ� 

කරEන _�ය\ නැහැ.   දEෙE නැV ෙදය\ ගැන මට කථා 

කරEන බැහැ. න@�, අ	 A/ඝ කා�නව බැ�ෙවP�, ෙ� >ශන්ය 

අද - ඊෙ$ ඇV ¤� එක\ ෙනPෙව^.  2012A &යඟය &සා 2ට� 

වඩා -�යයට �යය\- }/ණ හා& ෙවලා Vෙබනවා. 

 
ග� එස්.�.  |�[මාරණ මහතා (மா)*மி� எ�.சீ. <3!�மாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ෙපPf දැYව� ��ම\ 

කරEන^ මා අදහස් කෙළ�. අෙ¨ පළාෙ� >ශ්නය\ ගැන^ මම 

�යEෙE. ෙ� ෙගP_ෙය� නැdÕෙÕ, ඒ >ෙtශෙ$ පEසDවල 

ස්වා2E වහEෙස�ලා හතvස්පසන්ම\ ෙහ� පනස්නම\ වැඩලා, 

අෙ¨ ජනා�පV6මාට ෙ� >ශ්නය ඉX7ප� කරEන   %රණය\ 

ග�ත &සා^.  මම ඒ ෙගPQE ෙවYෙවE ඉD�ම\ කරනවා. එම 

ස්වා2E වහEෙස�ලා ෙ� ෙවනෙකPට ජනා�පV6මාට ඒ ඉD�ම 

ඉX7ප� කරලා ඇV. ඇමV6මා �යන කථාව ඇ�ත. ඔබ6මා 

අසරණ ෙවලා^ ඉEෙE. හැබැ^, ෙ�ක රෙÕ _ෙශ�ෂ 

අවශ<තාව\ _�යට සලකා Cabinet Paper එක\ ෙහ� ඉX7ප� 

කරලා  ෙ� වEX ෙගQමට ඔබ6මා ජනා�පV6මාට බල��ම\ 

කරEන �යලා ඉDලා ��නවා. 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගj මEÁ6ම&. ෙ� &යඟය &සා �g වන ව<සනය  

සාමාන<ෙයE අ¤jg පහකට, දහයකට සැරය\ රෙÕ �tධ 

ෙවනවා. ගj @6�මාරණ මEÁ6මා  අYරාධ�ර >ෙtශෙ$ 

&සා  ඒ ගැන දEනවා. 2012A 2ට� වඩා _ශාල හා&ය\ �tධ 

¤ණා. එදා V�� ආ�(ව එම ෙගPQEට වEX ෙගSවාද �යලා 

මම ඔබ6මාෙගE අහනවා. 2012 වසෙ/  2ට වඩා හා&ය\ �tධ 

¤ණා. න@�, මා දEනා _�යට ඒ අයට වEX @දD ෙගSෙS 

නැහැ. මා එය ෙච�දනාව\ _�යට �යනවා ෙනPෙව^.   2012A 

වEX ෙගSෙS� නැහැ. නැවත ෙමවැ& හා&ය\ 2016A� �tධ 

¤ණා. න@�, 2016A ෙමපමණ හා&ය\ ¤ෙ� නැහැ. අද වන _ට  

ෙ� හා& ළඟ ළඟ repeat ෙවEන පටE ෙගන Vෙබනවා.   

2014A 2ට වඩා හා&ය\ �g ¤ණ�, ඒ ෙවYෙවE ආපදා 

කළමනාකරණ අමාත<ාංශෙයE වEX ෙගSෙS� නැහැ. න@� 

මා �යEෙE  එදා ෙනPෙග� &සා දැE ෙගවEන එපාය �යන 

එක ෙනPෙව^.  

1405 1406 



පා/Kෙ�E6ව 

න@�, ෙ�ක එදා ඉඳලා ෙවන >ශ්නය\. අද ඕනෑම 

ෙකෙන�ට ෙ� ෙtවD ගැන කථා කරEන ��වE; _jtධ�වය 

>කාශ කරEන ��වE; ආ�(ව _ෙSචනය කරEන ��වE; 

අගමැV6මාට, ජනා�පV6මාට බ�Eන ��වE. අද අ	 

Z&¦Eට ඒ &දහස Aලා Vෙබනවා. එම &සා අද ෙගPඩ\ අය ෙ� 

ගැන කථා  කරනවා.  ෙ� >ශ්නය ම6 ¤� එක ෙහPඳ^. එතෙකPට 

ෙE, ඒවාට උ�තර එEෙE. Z&¦Eට උtෙඝ�ෂණ කරEන අ	 

&දහස gEෙE ෙ� >ශ්න රෙÕ  Vෙබන බව දැන ගEන^. >ශ්න 

ඇVවනෙකPට මEÁ6මEලා කෑ ගහනවා; ෙගP_ෙය� කෑ 

ගහනවා; ස්වා2E වහEෙස�ලා ඒ >ශ්න ගැන කථා කරනවා. 

එතෙකPට ඒකට ඇ�ත උ�තරය\ ෙහPයEන අ	 ඉ\මE 

ෙවනවා.    
 

ග� එස්.�.  |�[මාරණ මහතා (மா)*மி� எ�.சீ. <3!�மாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගj රාජ< ඇමV6ම&, බාධා කළාට සමාෙවEන. 2012A ඇV 

� &යඟෙ$A අ	 වEX ෙගSවා.   
 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ෙගSෙS නැහැ ෙE, ගj මEÁ6ම&. 
 

ග� එස්.�.  |�[මාරණ මහතා (மா)*மி� எ�.சீ. <3!�மாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ෙගSවා. ඒක ¤ෙ� ෙමෙහම^. cට� ජනා�පV6මා රට 

ඉඳලා පැZ� ගමE ඒ >ෙtශවල ඉEන මEÁවj ජනා�පV 

ෙDක� කා/යාලයට කැ ෙඳSවා. එදා එක ෙපPෙරPEgව\ ¤ණා, 

එක පැ�ත�E  සහනාධාර ෙදEන, ඊළඟට වැS �ක හාරEන. ඒ 

අYව කලා වැව හාරEන පටE ග�තා. දැE තම^ මට මත\ 

¤ෙ� ඒ ෙtවD කළ බව.  මා ඒ ගැන වාදය\ කරනවා ෙනPෙව^, 

පා/Kෙ�E6ෙSA කරන ¦හද සාකNඡාව\ පමණ^, ගj රාජ< 

ඇමV6ම&.  

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඒක තම^ මම �SෙS. ෙ�ෙකE අ	 ෙtශපාලන ෙපරvය\ 

 කරEන යනවා ෙනPෙව^ ෙE. ෙ�ක ෙහPඳ මාතෘකාව\. 

 
ග� එස්.�.  |�[මාරණ මහතා (மா)*மி� எ�.சீ. <3!�மாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගj රාජ< ඇමV6ම&, ෙ� ෙය�ජනාව ඉX7ප� කළ �මD 

ර�නායක මEÁ6මා ඇ6� මහජන &ෙය��ත ක�ඩායම 

ෙගPQE ෙවYෙවE  ඉD�ම\ කරනවා, ෙ� Vෙබන eV-�V 

ෙපPÍඩ\ KcD කරලා ෙ� ෙගPQEට ය� සහනය\ ෙදEන 

�යලා. ෙගPQE &ලධා7Eෙ= ය� වචනය\ _ශ්වාස කරලා 

ඔ¤E අෙ� V�� 6Õ� ෙදක ෙගP_තැE _යද� කළා. අEන 

ඒක^ අ	 �යEෙE. 
 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ෙමතැන VෙබEෙE ආ�(වට සDK නැV >ශ්නය\ 

ෙනPෙව^. අපට සDK Vෙබනවා. ආ�(ව ය� _�යකට @දD 

කළමනාකරණය\ කර ෙගන යනවා.  මම ෙමතැනට එEන 

කKE ෙහPයා බැ�වා, 2012A ෙගPQEට   වEX ෙගSවාද �යලා. 

2012A 2ට වඩා දj� &යඟය\  V�ණා ෙE. මට ආරං�  

_�යට න� ඒ කාලෙ$ වEX ෙගවලා නැහැ. �cපෙදෙන�ට 

ෙගSවාද දEෙE නැහැ.  

 
ග� එස්.�.  |�[මාරණ මහතා (மா)*மி� எ�.சீ. <3!�மாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

වEXය\ ෙගSෙS නැහැ, සහනාධාරය\ gEනා. 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ෙගSවා �යලා ඔබ6මා �යනවා න�, ඒ ෙකPපමණ 

>මාණය\ද, ගj මEÁ6ම&?  

අද අපට ෙ� ස�බEධෙයE ප�\ෂණය\ කරEන 

Vෙබනවා, ගj �මD ර�නායක මEÁ6ම&. ෙ� වැSවල 

Vෙබන ව6ර �ක ෙE, ෙගPQEට ෙදEන ෙවEෙE. ෙවන 

ෙකPෙහE ෙගනැDලා ව6ර ෙදEනද? ෙ� ව6ර �ෙකE තම^ ඒ 

කට56 කළමනාකරණය කරEන ෙවEෙE. අෙ¨ failure එක\ 

Vෙබනවා. අ	 අදාළ ධා7තාෙවE 56 වැS හදාෙගන නැහැ. හැම 

දාම වාෙ= වගා කරEන �යEෙE �යයට 50ක >මාණය\. අ	 
කවදාව� �යයට �යයක >මාණයම වගා කරලා නැහැ. ඒ 

�යEෙE, ෙමතැන >ශ්නය\ Vෙබනවා �යන එකෙE. අ	 අද 

ෙ�  සාකNඡා කරන එෙ\, _වාද කරන එෙ\ ෙ�jම\ 

Vෙබනවා. ඒක^ මම ඔබ6මාෙ= ෙය�ජනාවට ෙබPෙහPම ගj 

කෙළ�, �මD ර�නායක මEÁ6ම&.   

ඉVහාසෙ$ව� අ	 �යයට �යය\ම වගා කරලා නැහැ. 
�යයට 40^, 50^, 60^, 70^ වගා කරලා VෙබEෙE. වැfම 
¤ෙණP� �යයට 70ට �cDලා ඇV. ෙපPෙළPEනjව පැ�තට 
ව6ර ෙදEන අ�VE ෙමPරගහකEද ජලාශය ඉXකළා. ඒ &සා ඒ 
පැ�ෙ� >ශ්නයට _ස±ම ආවා. හැබැ^, අYරාධ�රය පැ�තට 
එවැ& _ස±ම\ ආෙS නැහැ. ඔබ6මEලා ෙච�දනා කරන, 

මහවැKෙ$ ඉEන &ලධා7 මහ�Zය ෙ� ගැන බැ�� අහනවා. ඒ 
බැ�� ඇ�ව� ෙ� ව6ර �ක ෙE හතර වෙÕ ෙබදEන 
ෙවEෙE. එක පැ�තකට ව6ර ෙදනෙකPට තව පැ�තක 
කÕ�ය\ කෑ ගහනවා. එ\ ෙකෙන�ටව� �යයට �යය\ වගා 
කරEන  ව6ර Aලා නැහැ ෙE. තව කÕ�ය\ අහනවා,  අපට 
ෙබPEන ව6ර� නැහැ, ඇ^ ඒ පැ�තට ව6ර gEෙE  �යලා.  ඒ 
&සා ෙ� ගැන ෙලP� කළමනාකරණය\ කළ 56ව Vෙබනවා. 
ෙමcA අෙ¨ failure එක\ Vෙබනවා.   එතැනA අ	 ය� ෙදය\ 
දැ\කා. අෙ¨ Ýයා& _ ෙË_Rම මEÁ6Zය >කාශ කළා වාෙ=, 
අ	 වැS �ක\ හදා ගEන ඕනෑ. ෙපPෙළPEනjෙS >ශ්නය 
_ස±ෙS වැS හදලා ෙE. අ	 ඒ වාෙ= වැS �ක\ හදා ගEන 
ඕනෑ. අ	 දැE ෙසPයා බලා Vෙබනවා, වcන කාලයට ඒ ව6ර 
එක6 කරEන ෙපPDෙගPDල ජලාශයට උfE ෙහ\ෙටයාර 
ල\ෂය ප&න වැS ෙදක 6න\ව� හදා ගEන. අYරාධ�රය 
Xස්Æ\කෙ$  Vෙබන අෙ¨ වැS පtධVෙ$ ධා7තාව, දැනට 
Vෙබන ෙගP_තැE කට56වලට අවශ< ව6ර �ෙකE �යයට 
50\ ෙදEනව� >මාණව� නැහැ. එම &සා වැස්සට වැඳෙගන 
ඉEන තම^ අපට �tධ ෙවලා VෙබEෙE.  අෙE! වැහැපE, 

එතෙකPට ෙද_ෙය� අප ෙ�රනවා  �යලා ඉEන තම^ අපට 
ෙවලා VෙබEෙE. ෙපPෙළPEනjෙS >ශ්නය ජනා�පV6මා 
_ස±වා වාෙ= අපට අYරාධ�රෙ$ >ශ්නය� _සඳEන ෙවනවා. 
අ	 වැඩ ෙනPකර ඉඳලා නැහැ. හැබැ^, ෙගP_තැE ��මට අවශ< 
ව6ර �ක එ\ Îස් කර ගැeෙ� වැඩ 	vෙවළ\ අපට VෙබEන 
ඕනෑ.  

තව ෙපPf >ශ්නය\ V�ණා. මම ෙමතැනට එEන 

ඉස්ෙසDලා ඒ ජල පාලක &ලධා7 මහ�Zය මෙ= ඔ�ස් එකට 

ෙගEවා ෙ� ගැන >ශන් කළා. මම ඇ�වා,  ෙමPක\ද >ශන්ය, 

1407 1408 

[ගj  අ�� මාEන¨ෙපjම  මහතා] 
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ඇ^ ෙමෙහම ෙවලා VෙබEෙE  �යලා. එ6Zය මට �SෙS මම 

කKE �ය� කථාව තම^. “�යයට 50ක >මාණයක ෙභ�ග වගා 

කරEන �යලා �Sවා, ෙවන ෙtවD �SෙS නැහැ” �යලා 

එ6Zය �Sවා.  

මහවැK අ�කා7ෙ$ ඒ >ෙtශෙ$ ඉEන කලාප &ෙය��තයාට 

ඒ ෙගP_ මහ�වjE පාලනය ��ම සඳහා ය� හ^ය\ VෙබEන 

ඕනෑ. එතැන ¤� �t�ය, අෙ¨ අමාත<ාංශය _1හ කරEෙE 

ෙමෙහම^. ෙගPඩ ෙගP_තැනට ඉඩ ෙදEෙE �යයට 50^  �Sවා. 

හැබැ^ ඊට පස්ෙස�, ඒ දවස්වල වැස්සා. එෙහම වැස්සාම, ඒ 

පැ�ෙ� V�� �ඩා වැS 	jණා; ෙගP_තැE කරගEන 

>මාණව� තර� ජලය ෙනPෙව^, න@� වැS ය� >මාණය\ වැc 

ජලෙයE 	jණා. එතෙකPට ෙගPQE c6වා, දැE Xගටම වc^, 

ස්වභාව ධ/මෙයE ෙමයට උ�තරය ලැෙබ^ �යලා. ඒ &සා, 

&/ෙtශ කළාට වැf >මාණය\ වගා කළා. හැබැ^ වගා කළාට 

පස්ෙස� වැස්ෙස� නැහැ. එතෙකPට ෙ� ෙගPQE අතර මං ¤ණා; 

>ශ්නය\ ඇV ¤ණා. 

 
ග� oමS ර>නායක මහතා 
(மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගj රාජ< ඇමV6ම&, ෙ� ෙච�දනාව වැස්ස වලාහක 

ෙද_යEට �යලා වැඩ�� නැහැ, &ලධා7Eට �යලා වැඩ�� 

නැහැ. දැE ෙගPQE වද ෙSදනා _âනවා ෙE. ඔ¤Eට ෙවEන 

Vෙබන හා&ය  ෙවලා ඉවර^. ඔබ6මා ජනා�පV6මා 

&ෙය�ජනය කරZE ෙ� සභාෙS ��න ඇමVවරයා^. ව6ර 

ෙදනවා �යලා ෙපPෙරPEgෙවලා, ව6ර ෙනPලැ�� &සා අසරණ 

� ෙගPQE _ශාල >මාණය\ නැහැ. මා cතන හැ�යට එතැන 

ප¤D 20,000\ව� නැහැ. එෙහම ෙEද, @6�මාරණ 

මEÁ6ම&? කබෙලE Kපට වැ�� 	7ස ග�ත� එෙහම^. 

එතැන� ප¤D 20,000\ව� නැහැ. ඒ ෙගPDෙල� තම^ දැE 

උපවාස කරEෙE. මා ඔබ6මාෙගE අහනවා, ඒ අයට වEX 

ලබාෙදEන �යලා ඔබ6මා කැ�නÕ පÆකාව\ ඉX7ප� 

කරනවාද �යලා.  

ෙදවන කාරණය තම^, &යඟය &සා ෙපPgෙS ඇVෙවලා 

Vෙබන >ශ්නය. මා cතන හැ�යට එය j	යD �Kයන ගණන\ 

වැයවන >ශ්නය\. එය සහනාධාර අර@දKE ෙහ� ලබාෙදEන 

�යලා මා ඉDලා ��නවා. දැE &ලධා7Eට ෙහ� වැස්ස වලාහක 

ෙද_යEට බැණලා වැඩ\ නැහැ. ගj රාජ< ඇමV6ම&, ඔබ6මා 

වැS හදEන. ඒ Z&ස්¦ උපවාසය\ කරනවා.  ඔබ6මා ඒ Z&ස්¦ 

බලEන යEන. ඒ අතර කැ�නÕ පÆකාව\ ඉX7ප� කරලා, 

ඔ¤Eට ඒ වEX ලබාෙදEන කට56 කරනවාද �යලා තම^ මා 

ඔබ6මාෙගE අහEෙE. 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගj මEÁ6ම&, ඒ දවස්වල උපවාස කර� Z&¦Eට කර� 

ෙt දැ\කා ෙE. අ	 එතැ&E එහාට �cE, ඒ උපවාසය� 	vගත 

56   _�යට ෙ�j� ෙගන Vෙබනවා. ඒ &සා තම^, මහවැK 

අ�කා7ෙ$ &ලධා7E �Sවා වාෙ= අෙ¨ අමාත<ාංශෙ$ 

ෙDක�6මා අ�සE කරලා ආපදා කළමනාකරණ අමාත<ාංශයට 

ඒ කට56  දEවා VෙබEෙE. ඒ ෙගPDෙල� cතාමතා ෙහ�  වගා 

කළා ෙE. අෙ¨ අමාත<ාංශය �යEෙE,  පහළ &ලධා7E, 

RPMsලා ෙමPනවා කළාද දEෙE නැහැ, හැබැ^ ඉහvE �SෙS, 

ව6ර ෙමපමණ^ ෙදEෙE, 2ට වැfෙයE වගා කරEන එපා 

�Sවා �යලා^. ඒ ෙගPQE අෙ¨ &ලධා7E එ\ක එක6ෙවලා, 

වcනවාය �යලා cතාෙගන වැfෙයE වගා කළා. එෙහම කරලා 

අෙ¨ රෙÕ ෙගP_ෙය� අතර මං ¤ණා ෙE. මහවැK අ�කා7ෙ$ 

instructions නැVව ෙහ� ඒ අය අතර මං ¤ණා. එෙහම න�, ඒ 

අයට සහනය\ ෙදEන ඕනෑ  �යලා ඔබ6මා �ය� ෙt මා� 

	vගEනවා. ඒක^ අෙ¨ අමාත<ාංශය ඒ කාරණය 	vෙගන එය 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත<ාංශයට ෙයP@ කරලා VෙබEෙE. 

අමාත<ාංශය\ වශෙයE අ	 ඒ ගැන තවgරට� ෙසPයා බලEන�. 

ඒ ගැන >ශ්නය\ නැහැ. අ	  ඒ ගැන උනEg ෙවEන�. ෙ�ක 

ඇ�තටම සාකNඡා කළ 56 >ශ්නය\.  

ෙ� >ශ්නය _තර\ ෙනPෙව^, ඉX7ෙ$A කාල�ණ _ප/යාස 

තව� වැf ෙව^. අ	 ඒවාට උ�තර Xය 56 ෙවනවා. අද 

වනෙකPට අ	 ඒවාට උ�තර Aලා නැ�ෙ�� නැහැ. @� 

ලංකාවටම එකට උ�තර ෙදEන _�ය\ නැහැ. දැE එ\ එ\ 

>ෙtශවල අ�VE වැS සකස් කරලා, අ�� ෙය�ජනා Rම ඇV 

කරලා Vෙබනවා. ඒ අYව සමහර >ෙtශවලට අ	 උ�තර Aලා 

Vෙබනවා. අද ඉතාම දj� _�යට ෙ� >ශ්නයට @�ණ පාEන 

�gෙවලා VෙබEෙE අYරාධ�ර Xස්Æ\කයට.   

 
ග� oමS ර>නායක මහතා 
(மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගj රාජ< ඇමV6ම&, මා ඔබ6මාට බාධා කරනවා 

ෙනPෙව^. 

 
ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

කම\ නැහැ. ඔබ6මා �යEන. 

 
ග� oමS ර>නායක මහතා 
(மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අද ප7}රක ඇස්තෙ�E6ව\ ඉX7ප� කර Vෙබනවා. ෙ� 

ප7}රක ඇස්තෙ�E6ව මdE 183 >Vපාදන අංකය යටෙ� 

j	යD ල\ෂ 3,000\ බEධනාගාර ෙදපා/තෙ�E6වට ෙවE 

කරනවා. ඒ ෙමPකටද? ඊ�ායලෙ$ Vෙබන kibbutz ව/ගෙ$ 

ෙගP_ ෙපPළවD ෙදක\ අෙ��ස්ස සහ Qර_ල 	c�Qම සඳහා^ 

ඒ @දD ෙවE කරEෙE. එය ඔබ6මEලාෙ= අය වැය 

ෙය�ජනාව\. බEධනාගාර ෙදපා/තෙ�E6වට j	යD ල\ෂ 

3,000\ ෙදනවා, ෙගP_තැE කරEන. බEධනාගාර 

ෙදපා/තෙ�E6ෙS >ධාන වග~ම ඒක ෙනPෙව^ ෙE. හX�, 

�&ගEනා >ශ්නය\ ෙනPෙව^ එතැන VෙබEෙE. 

කjණාකරලා, ඒ @දD ෙහ� ගEන ��වE න� ඒ @දD 

ලබාෙගන ෙ� ෙගPQEට වEX @දD ෙගවEන. එෙහම නැ�න�, 

ෙවන @දD Vෙබනවා �යලා දැE ඔබ6මා �Sවා. ෙ� සඳහා 

ප7}රක ඇස්තෙ�E6ව\ ඉX7ප� කරලා ෙකෙස� ෙහ� ඒ 

Z&¦Eට ඒ වEX @දD ෙගවEන. ඒ Z&ස්¦ දැE ඇ�තටම 

අසරණෙවලා^ ඉEෙE. ෙමPකද, ඒ ෙගPDෙල� මහ කEනෙ$ 

ඉV7 කරෙගන V�� Q �ක _�ණලා තම^ යල කEනෙ$ වගා 

කරEෙE. áලාසනාÒඪ ගj මEÁ6ම&, ෙකPÕඨාස 

කා/යාලය�E ලබාග� කEන Îස්Q� %Egව\ මා සභාගත  

කළා. එc Vෙබනවා, �යයට 50\ අ6j ෙභ�ග සහ �යයට 50\ 

Q ෙගP_තැන කරEන �යලා. 

Z&ස්¦ කැ�ළE Rමයට හාලා, ඊට පස්ෙස� තණෙකPළ 

මැෙරEන ෙතD ගහලා, �ජවලට සDK Aලා Vෙයනවා. ඒ &සා 

තම^ මම �SෙS,  ආ�(ව බEධනාගාරෙ$ වගා කට56 

කරEන� ල\ෂ 6Eදහස\ ෙවE කළා න�, කලාවැව Z&¦E 

ෙවYෙවE, ත��ෙ�ගම Z&¦E ෙවYෙවE කට56 කරන එක 

ෙලP� ෙදය\ ෙනPෙව^ �යලා. 

1409 1410 



පා/Kෙ�E6ව 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

බEධනාගාරෙ$ ඉEන Z&ස්¦� යහ මඟට යවලා ඒ 

Z&ස්¦� සpය _�යට ෙ� රෙÕ ආ/4කයට දායක කරගEන 

එක, ඒ අය හ7 මා/ගයට යවන එක අවත\ෙස�j කරEන එපා. 

[බාධා ��ම\] මම �යEෙE ඒක� අවශ< ෙදය\. ඒක අනවශ< 

ෙදය\ ෙනPෙව^. ෙමPකද, බEධනාගාරෙ$ ඉEන Z&¦E 

cරකාරෙය� �යලා පැ�තකට තD� කරන එක ෙනPෙව^ 

කරEන ඕනෑ. ඔ¤E ෙවYෙවY� කට56 කරEන ඕනෑ. හැබැ^, 

ඔබ6මා �යන කාරණය� කථා කරEන ඕනෑ ෙදය\. ඒ සඳහා 

ෙ� ෙවYෙවE අපට ගEන ��වE උප7ම pයාමා/ගය  ගEන�. 

ජනා�පV6මා� එ\ක කථා කරලා මෙ= මÕටZE මට ගEන 

��වE pයාමා/ගය ගEන�. ඇ�ත වශෙයEම  ජනා�පV6මාට 

මම ස්6VවEත ෙවනවා, අYරාධ�රෙ$ ඉEන ෙගP_ මහ�වj 

වහාම  අමාත<ාංශයට කැඳQම ගැන. මා� අමාත<ාංශයට �යා. 

ඒකට අෙ¨ ගj gZEද Xසානායක මEÁ6මා� ස�බEධ ¤ණා.  

ඒ ජල පාලක ෙන�නා� එ\ක අ	 වjව\ ෙ� ගැන සාකNඡා 

කළා.  

 
ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Z&ස්¦ සත<1හය\ කළා. 

 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගj මEÁ6මා, සත<1හ කරන 	7ස ඔ\ෙක�ම ෙගP_ෙය� 

ෙනPෙව^ ෙE. දැE ¦මාන 6නකට ඉස්ෙසDලා  එ\ ෙගP_ 

ක�ඩායම\ අමාත<ාංශයට ඇ_Dලා සාකNඡා කළා.  
 

ග� oමS ර>නායක මහතා (மா)*மி� பிமB ர3நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතැන ෙබAම\ නැහැ. 

ග� අr> මාAනsෙප�ම මහතා 
(மா)*மி� அஜி3 மா�ன:ெப6ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ෙබAම\ ෙනPෙව^, එක ෙගP_ ක�ඩායම\. දැE 
ඔබ6මEලා ¤ණ� එක ක�ඩායම\ එක ෙදය\ කරtA, තව 
ක�ඩායම\ තව� ෙදය\ කරනවා ෙE. ජනා�පV6මාෙ= 
&/ෙtශය 6ළ, ඒ ෙයP@ ��ම 6ළ ප7සර අමාත<ාංශෙ$ ෙවනම 
සාකNඡාව\ පැවැ�¤ණා. එයට ෙගPQE 15ක _තර 	7ස\ 
ඇ_Dලා ස�බEධ ¤ණා. අ	 ඒ  ව6ර ෙබදන &ලධා7 ෙන�නා� 
ෙගEවලා සාකNඡා කළා. න@� ව6ර ෙබAෙ� >ශ්නය _සඳා 
ගEන බැහැ. ඒක A/ඝ කා�න >ශ්නය\. න@� ඔබ6මා 
�යනවා වාෙ= ෙ� අසරණ � Z&¦Eට ය� ෙගQම\ කළ හැ� 
න� ඒක ෙහPඳ^. හැබැ^, මා දEනා _�යට  2012Aව�, 
2014Aව� &යඟ ආ ෙSලාවක එෙහම කට56 කරලා නැහැ. 
ෙමPකද, ඒ කාලෙ$ Z&ස්¦ උtෙඝ�ෂණ කරEන�  භය ඇV. 
න@� අ	 ෙ�  කjණ සැල�Dලට අරෙගන කට56 කරEන� 
�යලා _ෙශ�ෂෙයE ෙපPෙරPEg ෙවZE, ෙ� ගj සභාවට 
ෙමවැ& කා�න >ශ්නය\  ඉX7ප� ��ම ගැන ඔබ6මාට 
ස්6VවEත ෙවනවා.  

ෙ�ක අදට _තර\ අදාළ >ශ්නය\ ෙනPෙව^, A/ඝ කා�න 
>ශ්නය\. අපට ෙ� >ශ්නය _සඳාගEනට සාකNඡාව\ ෙය�ජනා 
��ම ගැන� ස6්VවEත වන අරත,  ෙ� ස�බEධෙයE අදහස ්
>කාශ කළ ගj එස්.². @6�මාරණ මEÁ6මාට, Ýයා& 
_ෙË_Rම ගj මEÁ6Zය ඇ6� අදහස් >කාශ කර� 
�ය�ෙදනාට� ස්6VවEත ෙවZE මා &හඬ ෙවනවා.   

 
+ශ්නය Jමසන ල4A, සභා ස@මත Jය. வினா வி�க�ப�� ஏ�:ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

 

පා)Uෙ@A�ව ඊට අ�¢ලව අ. භා. 6.32ට, 2019 අෙග�ස්� 
21වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙත$ කS ¥ෙHය. அத�ப� பி. ப. 6.32 மணி�� பாரா�ம�ற�, 2019 ஓக�� 21, �த�கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒ�திைவ�க�ப�ட�. 

Parliament adjourned accordingly at 6.32 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 21st August, 2019. 
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ෙමම වා/තාෙS අවසාන @aණය සඳහා ස්ව~ය කථාවල &වැරX කළ 56 තැE ද\වY 7� මEÁE ZE 	ටපත\ ෙගන 
 &වැරX කළ 56 ආකාරය එc පැහැXKව ල�� ෙකPට, 	ටපත ලැ� ෙදසVය\ ෙනPඉ\මවා  

හැAසා¦ සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස� එ_ය 56ය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �றி���றி���றி���றி��        உ��பின�   தம� உைரயி�  இ�தி� பதி�பி� ெச�யவி���� பிைழ தி��த�கைள தம� பிரதியி� ெதளிவாக  !றி�� அதைன� பிைழ தி��த�படாத பிரதி கிைட�த இ� வார�க%& ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 பதி�பாசிாிய� ! அ'��த� ேவ)*�. 
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හැAසා¦ වා)තා  
ෙකEළඹ 5, ෙපESෙහKAෙගEඩ, P�ළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයm /m¤ 

රජෙH +වෘ>D ෙදපා)තෙ@A�ෙ� /m¤ රජෙH +කාශන කා)යාංශෙයA  
1ල 6 ගත හැක. 

 

ෙමම හැAසා¦ වා)තාව  www.parliament.lk ෙව§ අඩJෙයA  
බාගත හැක.     ஹ�சா� அறி
ைகயி� பிரதிகைள  இல. 163, கி�ல�பைன �தி, ெபா�ேஹ�ெகாட,  ெகா!"# 5இ� அைம&'(ள  அரசா)க தகவ� திைண
கள,தி� அரசா)க ெவளி-.க( அ/வலக,தி�   பண" ெச/,தி� ெப01
ெகா(ளலா". 

 
 இ&த ஹ�சா� அறி
ைகைய www.parliament.lk எ3" இைணய,தள,தி4�&'  பதிவிற
க" ெச5ய 678". 
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� ලංකා රජෙ$ @aණ ෙදපා/තෙ�E6ෙS @aණය කරන ලA. 


