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කථානායක/මා [ග� ක� ජය;�ය මහතා] MලාසනාNඪ Iය. பாரா�ம�ற� பி.ப.1.00 மணி��� ��ய�.  சபாநாயக�  அவ�க�  [மா��மி� க� ஜய!ாிய] தைலைம வகி&தா�க�. 
The Parliament met at 1.00 p.m., 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 
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ANNOUNCEMENTS 

 
භා	ඩාගාර බැQ6කර �R/ව -.බඳ ෙවFහා�ක 

Iගණන වා&තාව   பிைண�றி விநிேயாக� ப�றிய தடயவிய� கண�கா�வறி�ைகக�  
  FORENSIC AUDIT REPORTS ON ISSUANCE OF TREASURY 

BONDS 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
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බැ��කර ���ව 	�බඳ 	�ෙයල කරන ලද ෙව�හා�ක  ගණන 
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	]ස පා#Fෙ�*�ෙO සභාගත කරන ෙලස ම*\ව<* 

ෙබPෙහ�ෙදෙන�  U* 2020 ජනවා� 03වැ� @න සභාග#භෙ,K 

සහ ඉ* 	ටතK5 @3* @ගටම කරන ලද ඉL_� ද, 2020 ජනවා� 

13වැ� @න පා#Fෙ�*�ෙO ප:ෂ නායකය* හා ෙZශපාලන 

ප:ෂවල �ෙය�`තය* මා සමඟ පැවැS $ස්cෙ�K කරන ලද 
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ඉ* අන�<ව එ9 භා�ඩාගාර බැ��කර ���ව 	�බඳ 

 ම#ශන  UQ කරන ලද  ෙශ.ෂ ජනා�පS  ම#ශන ෙකPGෂ* 

සභාෙO �#ෙZශය ප�@ T ලංකා මහ බැං�ෙO ෙමෙහයcෙම* 

එ9 භා�ඩාගාර බැ��කර ���ව 	�බඳ ෙව�හා�ක 

 ගණනය: UQ %Cමට කටn� කරන ලK. 

T ලංකා මහ බැං�ව ස�බ*ධව  ගණකා�පSවරයා  U* 

ලබා ෙදf ලබන වා#oක වා#තාව සහ එ9 3p� 	�බඳ 

�C:ෂණ  ෙපPQ ව=ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව  U* සලකා 

බලන ලද අවස්ථාෙOK, ෙමම ෙව�හා�ක  ගණනය පැවැ5cම හා 

ඊට ස�බ*ධ කටn�, ඒ sයාදාමය  සහ ඊට වැය වන 	�වැය 

	�බඳව T ලංකා මහ බැං�ෙO ෙජ=ෂ්ඨ �ලධා�*  U* කාරක 

සභාව හIෙO  ස්තරා5මකව ක<p දැ:c�ද UQ කරන ලද බව 

අනාවරණ  කර ග*නා ලK.  

එවැ�  ගණනය: UQ %Cම ස�බ*ධව  ෙශ.ෂ �6ණතාව: 

හා 4Q4ක� ඇS ජාත=*තර පා#ශ්වය:  U* UQ කරන ලද එම 

ෙව�හා�ක  ගණනයට අදාළ අවස* වා#තාව T ලංකා මහ 

බැං�ව ෙවත ලැR Su අතර, එම වා#තාව ෙපPQ ව=ාපාර 	�බඳ 

කාරක සභාව ෙවත ඉ@�ප5 කරන ෙලස එ9 කාරක සභාෙO 

සභාපSවරයා  U* Fvතව කරන ලද ඉL_මට අfව 

/SපSවරයාෙ> උපෙදස් ප�@, භා�ඩාගාර බැ��කර ���ව 

ස�බ*ධව පැවැ5ෙවන සහ ඉ@�ෙ,K පැවැ5cමට �යGත 

අ�කරණ sයාදාමවලට අගSය: ෙනPවන අn�* එ9 කාරක 

සභාෙO සාමා`ක ම*\ව<*ට පමණ: ලබා Kම සඳහා එම 

වා#තාව T ලංකා මහ බැං�ව  U*  ෙපPQ ව=ාපාර 	�බඳ කාරක 

සභාෙO සභාපSවරයා ෙවත ඉ@�ප5 කරන ලK. 

ඉ* අන�<ව, ෙපPQ ව=ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව  U* 

ෙමම වා#තාව ස�බ*ධෙය* ගත n� ඉ@� sයාමා#ග සාකwඡා 

%Cම සඳහා $ස්cම: කැඳcමට කටn� yදාන� කර Su නIQ, 

2019.12.02@න අටවැ� පා#Fෙ�*�ෙO ෙතවැ� සභාවාරය, 

වාරාවසාන %Cම5 සමඟ පා#Fෙ�*�ෙO ස්ථාවර �ෙය�ග 

 � ධාන ?කාරව ෙපPQ ව=ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව sයා5මක 

cම අෙහ�U  ය.  

අටවැ� පා#Fෙ�*�ෙO UOවැ� සභාවාරය සඳහා ෙපPQ 

ව=ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව නැවත ස්ථා	තෙකPට එම කාරක 

සභාව  U* ෙමම වා#තාව ස�බ*ධව ඉ@� කටn� UQ %Cමට 

තව5 සැල%ය n� කාලය: ගතcමට ඉඩ කඩ ඇS බැ * එ9 

කාරක සභාව sයා5මකව ෙනPපවSන ෙමම කාලය �ළ එවැ� 

කාරක සභාවල භාරක< ෙලස මා ෙවත පැවC ඇS බලතල සහ 

වග9�, මා  U* ෙම'K සැල%Lලට භාජන කරන ලK. ඒ අfව, 

 ෙශ.ෂෙය*ම මහජන IදL පාලනය 	�බඳ E#ණ බලය 

පා#Fෙ�*�ව ෙවත පැවC ඇS බවට j ආ�lNම ව=වස්ථා 

 � ධානද,  ෙශ.ෂෙය*ම ඒ ස�බ*ධ ව ෙපPQ ව=ාපාර 	�බඳ 

කාරක සභාව ස� බලතලද සමඟ පා#Fෙ�*�ෙO ස්ථාවර 

�ෙය�ග 136 ?කාරව මා ෙවත පැවC ඇS   බලතල ෙම*ම 

පා#Fෙ�*�ෙO වැඩ කටn� ස�බ*ධෙය* %UQ බා'ර 

පා#ශ්වයකෙ> මැ@හ5 cම%* ෙතPරව ස්වා|නව eරණ 

ගැ/ෙ� අ}Sය අවධාරණය කරG* මාෙ> E#වගා~, 'ට6 

කථානායක ග< අfර බ�ඩාරනායක මහතා  U* ලබා  ෙදන 

ලද ඓSහාUක eරණයද ෙම'ලා  ෙශ.ෂෙය* සැල%Lලට 

භාජන කරන ලK.  

එෙලසම, ෙමම ෙව�හා�ක  ගණන වා#තාව 	�ෙයල %Cම 

සඳහා ජාත=*තර සහ ෙZ�ය ම�ටෙ�  ෙශ.ෂඥය*ෙ> සහාය 

ලබා ගැ/මට  ශාල 	�වැය: දරා ඇS බැ * ෙමම වා#තාව 

ෙපPQ ව=ාපාර 	�බඳ කාරක සභාෙO සාමා`ක ම*\වරය*ට 

පමණ: ලබා Kමට වඩා පා#Fෙ�*�ව �ෙය�ජනය කරන Uය[  

ම*\�ම*ලා ෙවත ලබා Kම ෙය�ග= බව මම තරෙ,  ශව්ාස 

කරG. 

363 364 



පා#Fෙ�*�ව 

තවද, ආ�lNම ව=වස්ථාෙO 14අ. ව=වස්ථාව ?කාරව 

ෙතPර�< ෙවත ?ෙOශ cෙ� �Fක  අ}SවාUකම ෙකෙර'ද  මා 

 U* ෙම'K අවධානය ෙයPI කරන ලද බව5 සඳහ* කරf 

කැමැ5ෙතG.  

ඊට අf�ලව, T ලංකා මහ බැං�ව  U* UQ කරන ලද 

භා�ඩාගාර බැ��කර ���ව ස�බ*ධව j "ෙව�හා�ක  ගණන 

වා#තාව" අද @න සභාගත %Cම ෙය�ග= බවට මම eරණය කරG.  

තවද, ෙමම භා�ඩාගාර බැ��කර ���වට අදාළව 

දැනටම5 ආර�භ කර Sෙබන සහ ඉ@�ෙ,K ආර�භ cමට 

�යGත අ�කරණ sයාමා#ග  �ම5 හා /ත=f�ල ත55වය*  

යටෙ5 පව5වාෙගන යෑමට ෙමම eරණය %UQ ආකාරය%*, 

එ9 අ�කරණමය sයාමා#ගවලට බාධාව: ෙහ� බලපෑම: UQ 

cමට අවකාශය: ඇS ෙනPවන බවද මාෙ>  ශ්වාසය}.  

 
ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග< කථානායක�ම�, ෙමම  ගණන වා#තාව අද 

පා#Fෙ�*�වට ඉ@�ප5 %Cමට eරණය %Cම 	�බඳව මා 

ඔබ�මාට ස්�Sව*ත වනවා. නI5 මා 'තනවා, 

පා#Fෙ�*�වට තම} අප රෙ� IදL 	�බඳ  ?ධාන අ�කා� 

බලය Sෙබ*ෙ* %යලා.  

පැවැS පාලනය*  U* අෙ�  රෙ� මහ ජනයාෙ> ධනය 

ෙමPන තර� ?මාණය:  නාශ ෙකPට Sෙබනවාද  %යන එක 

	�බඳව එම වා#තාව  හරහා ෙහ�දරO ෙවනවාය %යලා අ	 

 ශ්වාස කරනවා. ග< කථානායක�ම�, ඒ �සා ෙ� සSෙ,Kම 

ෙ� වා#තාව ස�බ*ධෙය* පා#Fෙ�*�ෙO @න ෙදකක  

 වාදය: අපට ලබා ෙද*න. ෙ�  වාදය පැවැ5cම තවQරට5 

කL තබ*න 6�ව* එක: ෙනPෙව}. ඔබ�මා එම වා#තාව අද 

ඉ@�ප5 කරනවා න�, ෙහට සහ අ�Zදා %යන ෙද@න �ළ ෙ� 

පා#Fෙ�*�ෙO අ	 ඒ 	�බඳව  වාදය:  කරI. ඒ  වාදය අපට 

ලබා ෙද*න %යලා මම ඔබ�මට ෙය�ජනා කරනවා. 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ eරණය මට ත�වම ග*න බැහැ, ග< ම*\�ම�. ප:ෂ 

නායක�ම*ලාෙ> $ස්cම: කැඳවලා අ	 ඒ ගැන සාකwඡා 

කරI. [බාධා %C�]  

 
ග� වාUෙ1ව නානාය කාර මහතා (ජල ස6පාදන 
පහUක6 රාජW අමාතW/මා)     (மா��மி� வா+ேதவ நாணாய�கார - நீ�வழ/க0 வசதிக� இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - State Minister of Water 
Supply Facilities) 

 ග< කථානායක�ම�, එ�මාට ඒ ගැන ප:ෂ නායක 

$ස්cෙ�K කතා කර*න Smණා. ?UZ�ය සඳහා} එ�මා ඒ ගැන 

දැ* ෙ� සභාෙO කථා කර*ෙ*. 

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
අ	 ප:ෂ නායක $ස්cම: පව5වනවා. [බාධා %C�] අ	 ඒ 

අfව කටn� කරI. 

ග� මY9ද අමරZර මහතා ((වාහන ෙස[වා  
කළමනාකරණ අමාතW සහ I]3බල හා බලශ ^ 
අමාතW/මා) (மா��மி�  மஹி4த அமர5ர - ேபா��வர&�2 ேசைவக� 6காைம&�வ அைம2ச�� மி�ச�தி ம78� வ9ச�தி அைம2ச��) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of Transport 
Service Management and Minister of  Power and Energy) 

 ග<  කථානායක�ම�, එම ෙව�හා�ක  ගණන වා#තාව 

පා#Fෙ�*�වට ඉ@�ප5 %Cමට ඔබ�මා ග5 e*Qව 

	�බඳවඅපෙ> ?සාදය පළ කරනවා. ෙ� දැවැ*ත �ල= වංචාව 

යට ගහ*න, වැෙහ*න ඉඩ ෙනPK  ඒ ස�බ*ධෙය* /Sය  

sයා5මක කළ n�}  %යන මතෙ, ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO U�න 

අ	 Uය[ෙදනා ඉ*නවා. ඒ �සා එම වා#තාව ස�බ*ධෙය* 

ක�නG*  වාදය: පවැ5cම   	�බඳව  අප  Uය[ෙදනාෙ> 

කැමැ5ත Sෙබනවා.  

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ඒ eරණය ගැ/ම සඳහා ඉ:ම�*ම ප:ෂ නායක 

$ස්cමක ් කැඳවI.  

 
ග� මY9ද අමරZර මහතා (மா��மி�  மஹி4த அமர5ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ ගැන ප:ෂ  නායකය*ෙ> $ස්cෙ�K සාකwඡා කරලා, 

 වාදය 	�බඳ e*Qව අරෙගන, එය  වාදයකට පමණ: 2මා  

ෙනPකර, එම ෙහPරකමට දායක  j ඉහළ Uට පහළ ද:වා j 

Uය[ෙදනාට ද�ව� ලබා Kම ද:වාම sයා5මක ෙව*න 

ඔබ�මාෙ> අ|:ෂණය යටෙ5 කටn� කරා  %යා අ	  ශ්වාස 

කරනවා. 
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග< කථානායක�ම�,-  
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ග< අfර �මාර @සානායක මැS�ම�, අ	 ඉතා ඉ:ම�* ඒ 

ස�බ*ධෙය* සාකwඡාව: පව5වනවා.  

 
ග�    අ_? `. ෙපෙ&රා මහතා     (மா��மி� அஜி& :. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග< කථානායක�ම�, ඔබ�මාෙ> eරණය 	�බඳ 

පා#Fෙ�*�ෙO Uය[ ප:ෂවල එකඟතාව Sෙබන බව} 

ෙපෙන*ෙ*. මා 'තන හැ�යට ඒක ඉතා වැදග5 ක<ණ:. 

ෙමම ක<ණ 	�බඳව දැනට  ෙශ.ෂ �6Zගල මහා�කරණෙ, 

නl පවරල} Sෙබ*ෙ*. ඒ නl  භාගය සමා*තර කාරණය:. 

ෙකPෙහPම5, ෙ� වා#තාව COPE එකට ලබා Q* එක:. ෙමය 

ස�E#ණෙය* පා#Fෙ�*� ම*\ව<*ට ලබා Kම ඉතා 

වැදග5. ෙමPකද, ෙ�  ෂයය 	�බඳව අවෙබ�ධය Sෙබන, 

ස්වා|නව 'තා බලන, �ගමනවලට එළෙඹ*න 6�ව* 

Uය[ෙදනාට ෙම}* ෙහPඳ ?ෙOශය: ලැෙබනවා. එතෙකPට 

�ගමනවලට එළෙඹ*න 6�ව*. ෙමPකද, �යම වරදක<ව* 

පැ5තක U�යK, එයට %Uම ස�බ*ධය: නැS G�4*ට5, 

%Uම ස�බ*ධය: නැS ම*\ව<*ට5 එම බරපතළ වංචාව 

උපෙය�� කරෙගන බරපතළ ෙච�දනා එLල �ණා. [බාධා 

%Cම:]  
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[ග<   කථානායක�මා ] 
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ග� වාUෙ1ව නානාය කාර මහතා    (மா��மி� வா+ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ග< කථානායක�ම�  
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබ�මාට5 අවස්ථාව: ෙද*න�. ෙපP�ඩ: ඉ*න.  

 

ග� වාUෙ1ව නානාය කාර මහතා    (மா��மி� வா+ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ කාරණය 	�බඳ  වාදය: තවම පට* ග5ෙ55 නැහැ. 

එවැ�  වාදය: පට* ග*නවා න�, දැ* එය පට* ග�I. ෙ� 

 �යට කථා කරන එෙ: ෙ5<ම ෙමPක:ද? 

 

ග�    අ_? `. ෙපෙ&රා මහතා     (மா��மி� அஜி& :. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ �සා එම  වාදය ඉ:ම�*ම ලබා @ය n�}, ග< 

කථානායක�ම�.  

 

ග� �මD ලා9සා මහතා ((ජා සංව&ධන රාජW 
අමාතW/මා) (மா��மி� நிம0 லா�சா - ச6தாய அபிவி�&தி இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Community 
Development) 

ග< කථානායක�ම�, ඔබ�මා ග5 එ�තර e*Qව 	�බඳව 

අ	 ඔබ�මාට  ෙශ.ෂෙය* ස්�Sව*ත ෙවනවා. ඒ වාෙ>ම ග< 

අfර @සානායක මැS�මා ඉLලා U�යා, ඉතා ඉ:ම�* ඒ 

	�බඳ  වාදය: ෙද*න %යලා. ආ�l ප:ෂය  �යට අප 

ලෑස්S} එම  වාදය කර*න. එ ට, ප43ය කාලෙ,K footnotes 

දම6 ඒවා5, ඒවා වහ*න හද6 ඒවා5 	�බඳව අපට කථා 

කර*න 6�ව*. රෙ� Uය[ ජනතාව බලාෙගන ඉ*නවා, T 

ලංකා මහ බැං�ව මහ දවL  ෙකPLල කෑෙO ක�ද %යලා දැන 

ග*න. එම �සා ඉතා ඉ:ම�* ඒ 	�බඳව  වාදය: ලබා 

ෙද*න %යලා අ	 ඉLලා U�නවා. 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහPඳ}. ග< සභානායක�මා5, ග<  ප:ෂ නායක�මා5 

එ:ක කථා කරලා, ප:ෂ නායකය* සමඟ5 සාකwඡා කරලා ඒ 

ගැන eරණය: ග�I. 

 
ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ග< කථානායක�ම�, ෙමය ෙ� රෙ� ව#තමාන 

පා#Fෙ�*�ෙO ඉ*න Uය[ ෙZශපාලනඥය*ට5, 

ම*\ව<*ට5 හා� j UZ�ය:. ව#තමාන ආ�lෙO U�න 

සමහර ම*\ව<, ඇමSව< ෙ� වා#තාව එ�යට එනවාට කැමැS 

නැහැ. ෙමය  මSයට ක<ණ:. ඒ වා#තාව එ�යට එනවාට 

අකැමැS ෙමPකද? [බාධා %C�] එයට අකැමැS ෙව*න, බය 

ෙව*න එපා. ෙව�ල*න එපා. [බාධා %C�]  

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ග< ම*\�ම�, අ	 ඒ ගැන කතා කර*න�.  

ග� වාUෙ1ව නානාය කාර මහතා    (மா��மி� வா+ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ජ�ප# අ*දව*න හදනවා ඇS- [බාධා %C�] 

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

දැ* F	 ෙLඛනා@ය 	�ගැ*cෙ� අවස්ථාව. 
 

3- ෙDඛනාTය -.ගැ9Zම 
சம��பி�க�ப�ட ப�திர�க	 

PAPERS PRESENTED 
 
 

ග� ෙජb9ස්ට9 (නා9] මහතා (මා&ග සහ මහාමා&ග 
අමාතW, වරාය හා නාIක කටd/ අමාතW සහ ආ	e 
ප ෂෙf (ධාන සංIධායක/මා)  (மா��மி� ேஜா�=ட� ப�னா4� - 5தி ம78� ெந?@சாைலக� அைம2ச�� �ைற6க/க� ம78� கAப78ைற  அ9வ0க� அைம2ச�� அரசா/க� கBசியி� 6த7ேகாலாசாC�)  (The Hon. Johnston Fernando - Minister of Roads and 
Highways, Minister of Ports and Shipping and Chief 
Government Whip) 
ග< කථානායක�ම�, අ£ාමාත=�මා සහ IදL, ආ#¤ක සහ 

?Sප5S සංව#ධන අමාත=�මා, mZධශාසන, සංස්කෘSක සහ 

ආගGක කටn� අමාත=�මා සහ නාග�ක සංව#ධන, ජල 

ස�පාදන සහ �වාස පහ4ක� අමාත=�මා ෙවfෙව*, 

(i) 2016 ව#ෂය සඳහා නාග�ක සංව#ධන අ�කා�ෙ, 
වා#oක වා#තාව; සහ 

(ii)  2017 ව#ෂය සඳහා  T ලංකා ?Sප5S අධ=යන 
ආයතනෙ, වා#oක වා#තාව මම ඉ@�ප5 කරG.  

 එම වා#තා ආ#¤ක සංව#ධන 	�බඳ ආං©ක අ|:ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයPI කළ n�යැ} මම ෙය�ජනා 
කරG.   

 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

ග� ෙජb9ස්ට9 (නා9] මහතා   (மா��மி� ேஜா�=ட� ப�னா4�)  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

ග< කථානායක�ම�, අ£ාමාත=�මා සහ IදL, ආ#¤ක සහ 

?Sප5S සංව#ධන අමාත=�මා, mZධශාසන, සංස්කෘSක සහ 

ආගGක කටn� අමාත=�මා සහ නාග�ක සංව#ධන, ජල 

ස�පාදන සහ �වාස පහ4ක� අමාත=�මා ෙවfෙව*, මම 

2018.03.01 Uට 2018.10.26 ද:වා කාලයට අදාළව ෙපPQ 

ව=ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව  U* 2019.10.23 @න 

පා#Fෙ�*�ව ෙවත ඉ@�ප5 කරන ලද අටවැ� 

පා#Fෙ�*�ෙO ෙතවැ� සභා වාරෙ, ෙතවැ� වා#තාෙO ජාSක 

ජල ස�පාදන හා ජලාපවහන ම�ඩලය ස�බ*ධෙය* සඳහ* 

ක<p 	�බඳව පා#Fෙ�*�ෙO ස්ථාවර �ෙය�ග 120(4) 

?කාරව �C:ෂණ සහ ගf ලැu sයා මා#ග 	�බඳ වා#තාව 

ඉ@�ප5 කරG.  

එම වා#තාව ෙපPQ ව=ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයPI 

කළ n�යැ} මම ෙය�ජනා කරG.   
 
(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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පා#Fෙ�*�ව 

ග� ෙජb9ස්ට9 (නා9] මහතා   (மா��மி� ேஜா�=ட� ப�னா4�)  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

ග< කථානායක�ම�, අ£ාමාත=�මා සහ IදL, ආ#¤ක සහ 

?Sප5S සංව#ධන අමාත=�මා, mZධශාසන, සංස්කෘSක සහ 

ආගGක කටn� අමාත=�මා සහ නාග�ක සංව#ධන, ජල 

ස�පාදන සහ �වාස පහ4ක� අමාත=�මා ෙවfෙව*, 
 

(i) 2019 අංක 6 දරන  ස#ජන පනෙ5 6(1) වග*Sය යටෙ5 
2019.11.01 Uට 2019.11.30 ද:වා ජාSක අයවැය 
ෙදපා#තෙ�*�ෙO වැය �#ෂ අංක 240 යටෙ5 ප�Eරක 
සහාය ෙස.වා සහ හ@U අවශ=තා වග9� ව=ාපෘSය ම«* 
UQ කරන ලද ප�Eරක ෙව* %C� 	�බඳ සටහන; 

(ii) 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බQ ( ෙශ.ෂ  � ධාන) 
පනෙ5 3 වග*Sය යටෙ5 �ෂප්ාදන බQ ස�බ*ධෙය* 
IදL අමාත=වරයා  U* සාදන ලQව, 2019 ¬F 10 @නැS 
අංක 2131/29 දරන අS  ෙශ.ෂ ගැස� පෙ, පළ කරන 
ලද �යමය; 

(iii) 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බQ ( ෙශ.ෂ  � ධාන) 
පනෙ5 3 වග*Sය යටෙ5 �ෂප්ාදන බQ ස�බ*ධෙය* 
IදL අමාත=වරයා  U* සාදන ලQව, 2019 අෙග�ස�් 09 
@නැS අංක 2135/55 දරන අS  ෙශ.ෂ ගැස� පෙ, පළ 
කරන ලද �යමය; 

(iv) 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බQ ( ෙශ.ෂ  � ධාන) 
පනෙ5 3 වග*Sය යටෙ5 �ෂප්ාදන බQ ස�බ*ධෙය* 
IදL අමාත=වරයා  U* සාදන ලQව, 2019 අෙග�ස�් 10 
@නැS අංක 2135/68 දරන අS  ෙශ.ෂ ගැස� පෙ, පළ 
කරන ලද �යමය; 

(v) 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බQ ( ෙශ.ෂ  � ධාන) 
පනෙ5 3 වග*Sය යටෙ5 �ෂප්ාදන බQ ස�බ*ධෙය* 
IදL අමාත=වරයා  U* සාදන ලQව, 2019 ඔ:ෙත�බ# 
14 @නැS අංක 2145/12 දරන අS  ෙශ.ෂ ගැස� පෙ, 
පළ කරන ලද �යමය; සහ 

(vi) 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බQ ( ෙශ.ෂ  � ධාන) 
පනෙ5 3 වග*Sය යටෙ5 �ෂප්ාදන බQ ස�බ*ධෙය* 
IදL, ආ#¤ක සහ ?Sප5S සංව#ධන අමාත=වරයා  U* 
සාදන ලQව, 2019 ෙදසැ�බ# 01 @නැS අංක 2151/60 දරන 
අS  ෙශ.ෂ ගැස� පෙ, පළ කරන ලද �යමය  

 මම ඉ@�ප5 කරG.  

 එම ප�Eරක ෙව*%C� 	�බඳ සටහන සහ �යම රජෙ, 
IදL 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයPI කළ n�යැ} මම 
ෙය�ජනා කරG.    

 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග� චමD රාජප ෂ මහතා (මහවැ3, කෘiක&ම, 
වා�මා&ග සහ jාkය සංව&ධන අමාතW, අභW9තර 
ෙවළඳ, ආහාර Uර iතතාවය සහ පා�ෙභFlක Uබසාධන 
අමාතW සහ රාජW ආර ෂක රාජW අමාතW/මා) (மா��மி� சம0 ராஜபD - மகாவE, கம&ெதாழி0, நீ�Aபாசன� ம78� கிராமிய அபிவி�&தி அைம2ச�� உ�ளக வ�&தக, உணIA பா�காA� ம78� பாவைனயாள� நலேனா��ைக அைம2ச�� பா�காA� இராஜா/க அைம2ச��) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Mahaweli, 
Agriculture, Irrigation and Rural Development, Minister of 
Internal Trade, Food Security and Consumer Welfare and 
State Minister of Defence) 

ග< කථානායක�ම�, 2016 ව#ෂය සඳහා ජාSක ප¯ ස�ප5 

සංව#ධන ම�ඩලෙ, වා#oක වා#තාව මම ඉ@�ප5 කරG.  

එම වා#තාව Sරසර සංව#ධනය හා ප�සරය සහ ස්වභා ක 

ස�ප5 	�බඳ ආං©ක අ|:ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයPI කළ 

n� යැ} මම ෙය�ජනා කරG.   
 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

ග� ෙජb9ස්ට9 (නා9] මහතා   (மா��மி� ேஜா�=ட� ப�னா4�)  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

ග< කථානායක�ම�, ෙතPර�< සහ ස*�ෙOදන තා:ෂණ 

අමාත=�මා සහ උසස් අධ=ාපන, තා:ෂණ සහ නෙව�5පාදන 

අමාත=�මා ෙවfෙව* මම පහත සඳහ* �යම ඉ@�ප5 කරG.   

(i) 1978 අංක 16 දරන  ශව් ද=ාල පනෙ5 20(4)(ආ) 
වග*Sය යටෙ5 ග�පහ  Nමාරwk ආn#ෙOද 
 ද=ායතනෙ, අධ=:ෂ ෙවfවට 2019 අෙග�ස�් 01 @න 
Uට බලපැවැ5ෙවන ප�@ �U බලධරයා ෙලස ෙ�ජ# 
ජනරාL ( °ාGක) ෙහ.ර5 I@ය*ෙස.ලාෙ> උදය බ�ඩාර 
ෙහ.ර5 මහතා ප5 %Cම ස�බ*ධෙය* නගර සැල4�, 
ජල ස�පාදන හා උසස ් අධ=ාපන අමාත=වරයා  U* 
සාදන ලQව, 2019 අෙග�ස�් 23 @නැS අංක 2137/96 දරන 
අS  ෙශ.ෂ ගැස� පෙ, පළ කරන ලද �යමය;  

(ii) 1978 අංක 16 දරන  ශව් ද=ාල පනෙ5 20(4)(ආ) 
වග*Sය යටෙ5 ෙස±*ද#ය කලා  ශව් ද=ාලෙ, 
උප�ලපS ෙවfවට 2019 ෙදසැ�බ# 13 @න Uට 
බලපැවැ5ෙවන ප�@ �U බලධරයා ෙලස ස�මා�ත 
මහාචා#ය cරෙක�* I@ය*ෙස.ලාෙ> අෙ²ර5න 
බ�ඩාර මහතා ප5 %Cම ස�බ*ධෙය* සහ 2019 
සැ�තැ�බ# 24 @නැS අංක 2142/25 දරන අS  ෙශ.ෂ 
ගැස� පෙ, පළ කරන ලද �යමය ප�w³*න කරG* 
උසස ් අධ=ාපන, තා:ෂණ සහ නෙව�5පාදන 
අමාත=වරයා  U* සාදන ලQව, 2019 ෙදසැ�බ# 13 
@නැS අංක 2153/19 දරන අS  ෙශ.ෂ ගැස� පෙ, පළ 
කරන ලද �යමය; සහ 

(iii)  1978 අංක 16 දරන  ශව් ද=ාල පනෙ5 20(4)(ආ) 
වග*Sය යටෙ5 ග�පහ  Nමාරwk ආn#ෙOද 
 ද=ායතනෙ, අධ=:ෂ ෙවfවට 2019 ෙදසැ�බ# 13 @න 
Uට බලපැවැ5ෙවන ප�@ �U බලධරයා ෙලස ෙජ=ෂඨ් 
මහාචා#ය ජ�තා අෙ² Nම Fයනෙ> මහ5Gය ප5 %Cම 
ස�බ*ධෙය* සහ 2019 ෙනPවැ�බ# 07 @නැS අංක 
2148/34 දරන අS  ෙශ.ෂ ගැස� පෙ, පළ කරන ලද 
�යමය ප�w³*න කරG* උසස ්අධ=ාපන, තා:ෂණ සහ 
නෙව�5පාදන අමාත=වරයා  U* සාදන ලQව, 2019 
ෙදසැ�බ# 13  @නැS අංක 2153/20 දරන අS  ෙශ.ෂ 
ගැස� පෙ, පළ කරන ලද �යමය.  

 එම �යම අධ=ාපනය හා මානව ස�ප5 සංව#ධනය 
	�බඳ ආං©ක අ|:ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයPI කළ 
n�යැ} මම ෙය�ජනා කරG.    

 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�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� ස9T? සමරmංහ මහතා  (மா��மி� ச4தி& சமரசி/க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ග< කථානායක�ම�, Sරසර සංව#ධනය සහ ප�සර සහ 

ස්වාභා ක ස�ප5 	�බඳ ආං©ක අ|:ෂණ කාරක සභාෙO 
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සභාපS�Gය ෙවfෙව*, Sරසර සංව#ධනය සහ ප�සර සහ 

ස්වාභා ක ස�ප5 	�බඳ ආං©ක අ|:ෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙයPI කරන ලද, “1996 අංක 2 දරන |වර සහ ජලජ ස�ප5 

පනත යටෙ5 �ෙය�ග” ස�බ*ධෙය* j එ9 කාරක සභාෙO 

වා#තාව මම ඉ@�ප5 කරG.  
 
සභාෙ6සය මත ^nය d/යo �ෙයFග කරන ල7. சபா�ட�தி� இ��க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

(ශ්නවලට වා,ක -./� 
வினா�க��� வா��ல விைடக	 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

3යාපTං, ෙනbකළ ෙප01ග3ක ෛවදW 
මධWස්ථාන:  <^මය qයාමා&ග  பதி� ெச�ய	படாத தனியா! ம���வ நிைலய$க�: ச%ட  நடவ&�ைக  

UNREGISTERED PRIVATE MEDICAL CENTRES: LEGAL 
ACTION 

 
1/2020 

1. ග� r1sක ප^රණ මහතා     (மா��மி� �&திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙස±ඛ= සහ ෙZ�ය ෛවද= ෙස.වා අමාත=�Gයෙග* ඇy 

?ශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෛවද=ව<*ෙ> නG* T ලංකාව �ළ Fයාප@ංk 
කර ඇS ෛවද= මධ=සථ්ාන සංඛ=ාව 
ෙකPපමණද;  

 (ii) එම සංඛ=ාව E#ණ කා_න හා අ#ධ කා_න 
වශෙය* Fයාප@ංk කර ඇS ආකාරය අfව 
ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකPපමණද; 

 ය*න එ�Gය ෙමම සභාවට ද*ව*ෙ*ද? 

(ආ) (i) ෛවද=ව<* ස� ෙප±ZගFක ෛවද= 
මධ=සථ්ාන සංඛ=ාව 	�බඳ අවස* වරට 
සංගණනය: UQ කළ @නය කවෙ#ද; 

 (ii) නැවත සංගණනය: UQ %Cමට 	යවර ග*ෙ*ද; 

 (iii)  එෙස. න�, එම @නය කවෙ#ද; 

 ය*න5 එ�Gය ෙමම සභාවට ද*ව*ෙ*ද? 

(ඇ) (i) Fයාප@ංk සහSකය: ෙනPමැSව ෙප±ZගFක 
ෛවද= මධ=සථ්ානය: පව5වාෙගන යෑමට 
එෙර'ව ගත හැ% /Sමය sයාමා#ග කවෙ#ද; 

 (ii) ප43ය වසර ෙදක �ළ /Sය හIවට පIpවන 
ලද Fයාප@ංk ෙනPකළ ෛවද= මධ=සථ්ාන 
සංඛ=ාව ෙකPපමණද; 

 ය*න එ�Gය සඳහ* කර*ෙ*ද? 

(ඈ) ෙනPඑෙස. න�, ඒ ම*ද? 

  �காதார� ம	
� �ேதச ைவ�திய ேசைவக� அைம�சைர� ேக�டவினா: (அ) (i) ம���வ�களி� ெபயாி" இல%ைகயி" பதி& ெச'ய(ப�)�ள ம���வ நிைலய%களி� எ,ணி�ைக யாெத�பைத.�; 

 (ii) ேம	ப0 எ,ணி�ைக 12 ேநர ம	
� ப3தி ேநர எ�ற வைகயி" பதி& ெச'��ள வித�தி	 கிண%க  தனி�தனியாக எ5வளெவ�பைத.�;  அவ� இ�சைப�3 அறிவி(பாரா? (ஆ) (i) ம���வ�க8�3 ெசா9தமான தனியா� ம���வ நிைலய%களி� எ,ணி�ைக ெதாட�பாக இ
தியாக கண�ெக)(: ேம	 ெகா,ட திகதி யாெத�பைத.�;  (ii) மீ,)� கண�ெக)(: ேம	ெகா�ள நடவ0�ைக எ)(பாரா எ�பைத.�;  (iii) ஆெமனி"  அ�திகதி யாெத�பைத.�;  அவ� இ�சைப�3 அறிவி(பாரா? (இ) (i) பதி&� சா�றித< இ"லாம" தனியா� ம���வ நிைலய%கைள நடா��வத	3 எதிராக எ)�க� =0ய ச�டாீதியான நடவ0�ைக யாெத� பைத.�;  (ii) கட9த இர,) ஆ,)க8�3� ச�ட�தி� 1� ெகா,)வர(ப�ட பதி& ெச'ய(படாத ம���வ நிைலய%களி� எ,ணி�ைக யாெத�பைத.�;  அவ� 3றி(பி)வாரா? (ஈ) இ�ேற", ஏ�?   
 asked the Minister of  Healthcare and Indigenous 

Medical Services:  
 
 

(a) Will she inform this House -  

 (i) the number of medical centres that have 
been registered in Sri Lanka under the 
names of doctors; and 

 (ii) the numbers of such medical centres 
according to the basis of their registration, 
i.e. whether as full-time or part-time, 
separately? 

 

(b) Will she also inform this House -   

 (i) the date on which a census was last 
conducted in respect of the numbers of 
private medical centres belonging to 
doctors; 

 (ii) whether steps will be taken to conduct a 
census again; and  

 (iii) if so, the date on which it will be done?  
 

(c) Will she state -    
 

 (i) what legal measures can be taken against 
running a private medical centre without a 
certificate of registration; and 

 (ii) the number of unregistered medical centres 
that have been brought before the law 
during the past two years? 

 

(d)    If not, why?  
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පා#Fෙ�*�ව 

ග� ශා9ත බ	ඩාර මහතා (மா��மி� சா4த ப�டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ශා*ත බ�ඩාර ම*\�මා ෙ� ෙවලාෙO ඉ@�ප5 කරන  

point of Order එක ෙමPක:ද? 

 

ග� ශා9ත බ	ඩාර මහතා (மா��மி� சா4த ப�டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ග< කථානායක�ම�, ෙ� උ5තCතර පා#Fෙ�*�ව  U* 

 ෙශ.ෂ කාරක සභාව: ප5කර Smණා, මා#ග අන�< 

ස�බ*ධෙය*. 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ම*\�ම�, වාkක 	��< අෙ�:ෂා කරන ?ශ්නවලට 

	��< Kෙම* ප4ව මම ඔබ�මාට ඒ  කාරණය ම� කර*න 

අවස්ථාව ලබා ෙද*න�.  

ග< ඇමS�Gය 	��< ෙද*න. 
 
ග� පItාෙ1I ව9�ආරv, මහ?wය (කා9තා හා ළමා 
කටd/ සහ සමාජ ආර ෂණ අමාතW සහ ෙස0ඛW සහ 
ෙ1xය ෛවදW ෙස[වා අමාතW/wය) (மா��மி� (தி�மதி) பவி&ராேதவி வ�னிஆர2சி - மகளி�, சி8வ� அ9வ0க� ம78� சKகA பா�காA� அைம2ச��  +காதார� ம78� +ேதச ைவ&திய2 ேசைவக� அைம2ச��) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi - Minister of 
Women and Child Affairs and Social Security and Minister 
of  Healthcare and Indigenous Medical Services) 

ග< කථානායක�ම�, එම ?ශ්නයට 	��ර ෙමෙස.}. 

(අ) (i) 657%. 

 (ii)  

(ආ) (i) 2017.04.20 @න Uට 2018.01.11 @න ද:වා. 

 (ii) ඔO. 

 (iii) 2020.05.01 

(ඇ) (i)  Fයාප@ංkය පළIවර UQ %Cම/යාව5කා_න 
%Cම සඳහා දැf� Kම. 

  Fයාප@ංkය UQ %Cම/යාව5කා_න %Cම සඳහා 
4Q4 කාලය: �යම කර ෙදවනවර දැf� Kම. 

  Fයාප@ංkය පළIවර UQ %Cම/යාව5කා_න 
%Cම සඳහා j /Sමය �ෙOදනය ��5 %Cම. 
(මාසය: කL Kම: සමඟ) 

  එම �ෙOදනය ෙනPසලකා හැCම ෙහ� ඒ අfව 
sයා5මක ෙනPව*ෙ* න� අදාළ ?ෙZශෙ, 
මෙහස්ා5 උසා යක නl පැවCම 

  මෙහස්ා5 උසා යක �ෙය�ගය මත එම 
ෙප±ZගFක ෛවද= ආයතනය වසා දැ~මට 
කටn� %Cම. 

 (ii)   Fයාප@ංkය ෙනPලබා පව5වාෙගන යf ලබන 
ෛවද= මධ=සථ්ාන  511 සඳහා 2019 වසර �ළ 
/Sමය �ෙOදන ��5 කර ඇත. 

(ඈ) පැන ෙනPන¼. 

 
ග� r1sක ප^රණ මහතා    (மா��மி� �&திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග< කථානායක�ම�, අටවන පා#Fෙ�*�ෙO හතරවන 

සැUවාරෙ,K වාkක 	��< අෙ�:ෂාෙව* අසන ලද පළIවන 

?ශ්නයට මට අංග ස�E#ණ 	��ර: ලබා Kම 	�බඳව ෙස±ඛ= 

හා ෙZ�ය ෛවද= ෙස.වා  ෂයය භාර අමාත=�Gයට ?ථමෙය*ම 

මෙ> ෙග±රවය 6ද කරනවා.  

ග< ඇමS�Gය�, ෙ� සංඛ=ා ගැi�* ප��ලනය කර 

බැ[ෙවP5 ඔබ�Gයට ෙපෙ* , ඔබ�Gය �ෙය�ජනය කරන 

ර5න6රය @ස්�:කෙ, සහ මා �ෙය�ජනය කරන මාතර 

@ස්�:කෙ, -සමස්ත වශෙය* සබරගIව සහ ද�p පළා5වල-   

~ට වඩා ෛවද= මධ=ස්ථාන ගණන: Sෙබන බව. ඒක අෙ� ඇස ්

බැLමටම ෙපෙනනවා. ෙ� %යන සංඛ=ාව ෙනPෙව}, ½Gෙ, 

පවSන යථා#ථය. ඒ �සා,  ¾ෙද: Fයාප@ංk කර*න %යලා 

දැ*cම: දැ~ෙම* ෙහ� ඒ 	�බඳව දැfව5 %Cෙම* එහාට 

3'*, ?ාෙZ�ය ෙස±ඛ= ෛවද= �ලධා� කා#යාලය5 සමඟ 

බZධ කර ප4 පරම: UQ කරන sයාමා#ගය: හරහා ෙ� පවSන 

ෙස±ඛ= මධ=ස්ථාන - ද*ත ෛවද= මධ=ස්ථානය: ෙහ� 

සාමාන= ෛවද= මධ=ස්ථානය: ෙහ� ෙප±ZගFක ෛවද= 

මධ=ස්ථානය: ෙව*න 6�ව*- වඩා  �ම5 NමෙOදය: 

යටෙ5 ෙගPfගත කරන  ෙශ.ෂ sයා මා#ගය: ෙකෙර' 

අමාත=ාංශෙ, අවධානය ෙයPI කර*න 6�ව*ද? 

 
ග� පItාෙ1I  ව9�ආරv, මහ?wය (மா��மி� (தி�மதி) பவி&ராேதவி வ�னிஆர2சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඒ සඳහා  ෙශ.ෂ අවධානය: ෙයPI කරලා, අ	 

පා#Fෙ�*�වට5 ඒ ගැන වා#තා කර*න�, ග< ම*\�ම�. 

 
ග� r1sක ප^රණ මහතා    (மா��மி� �&திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග< කථානායක�ම�, ෙදවැ� අ�< ?ශ්නය ග< නF*ද 

ජයSස්ස ම*\�මා අහනවා. 
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  ෛවද= මධ=ස්ථාන ව#ගය Fයාප@ංkය 

ලබා ඇS 

සංඛ=ාව 

(2020/01/09 

@නට) 

1 E#ණ කා_න සාමාන= 

ෛවද= වෘ5Sෙ, ෙයKම 
        194 

2 අ#ධ කා_න සාමාන= 

ෛවද= වෘ5Sෙ, ෙයKම 
        394 

3 E#ණ කා_න  ෙශ.ෂඥ 

ෛවද= වෘ5Sෙ, ෙයKම 
          07 

4 අ#ධ කා_න  ෙශ.ෂඥ 

ෛවද= වෘ5Sෙ, ෙයKම 
          05 

5 E#ණ කා_න ද*ත ශල= 

වෘ5Sෙ, ෙයKම 
          37 

6 අ#ධ කා_න ද*ත ශල= 

වෘ5Sෙ, ෙයKම 
          20 

  එක�ව          657 
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ග� (ෛවදW) න39ද ජය^ස්ස මහතා (மா��மி� (ைவ&திய கலாநிதி) நளி4த ஜயதி=ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග< කථානායක�ම�, ෙස±ඛ= අමාත=ාංශය රජෙ, ෛවද= 

�ලධා�*ෙ> සංගමය5 එ:ක එක� ෙවලා, ආනය�ක %� 	� 

ප�ෙභ�ජනය 2මා %Cම සඳහා ඊෙ, දවෙස. Kප ව=ා�ත වැඩ 

	�ෙවළ: ආර�භ කළ ආකාරය මා දැ:කා. ග< ඇමS�Gය�, 

ඔබ�Gයට5 මතක ඇS, ග< mZ�ක පSරණ මැS�මා 

ක#මා*ත හා වා]ජ කටn� රාජ= අමාත=වරයා වශෙය* U� 

කාලෙ, ආනය�ක %� 	� ස�බ*ධෙය* වා#තාව�5 ෙ� 

පා#Fෙ�*�ෙO සභාගත කළ බව. ග< කථානායක�ම�, මට 

මතක} ඔබ�මා ඒ ෙවලාෙO %Oවා, ඒ ස�බ*ධෙය* @නක 

 වාදය: ෙද*න� %යලා. මම ඒ කාරණය5 ෙ� අවස්ථාෙO 

මත: කරනවා. 

ග< ඇමS�Gය�, ආනය�ක %� 	� ප�ෙභ�ජනය අl 

කර*න ෙස±ඛ= අමාත=ාංශය පැ5ෙත* UQ ෙකෙරන මැ@හ5 

cම ෙහPඳ}. ආනය�ක %� 	� �සා ෙස±ඛ= :ෙෂ.යට5 ?ශ්න 

ගණනාවකට I¾ණ ෙද*න UZධ ෙවලා Sෙබනවා. ෙ� %� 	� 

ආනයනය 2මා %Cම සඳහා ආ�lව: හැ�යට ඔබ�ම*ලාට 

ස්ථාවර 	යවර: ග*න බැ�ද? 

 
 
ග� පItාෙ1I  ව9�ආරv, මහ?wය (மா��மி� (தி�மதி) பவி&ராேதவி வ�னிஆர2சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ග< කථානායක�ම�, රෙ� ප�ෙභ�ජනය සඳහා අවශ= @යර 

%� ?මාණය අපට තවම �ෂ්පාදනය කර ග*න බැ� ෙවලා 

Sෙබනවා. අ	 6ංk කාලෙ, න� ගෙ� ඉ*න බ¿ හරකාෙග* 

ලබාග5 %� ෙබ�තලය: අෙ� ෙගවLවලට ෙගනැLලා Q*නා. 

හැබැ} දැ* £ා~ය ම�ටGf5 ඒ තර� %� ගවය* සංඛ=ාව: 

නැහැ. ඒ �සා මම 'තන  �යට රටට අවශ= ?මාණයට @යර %� 

�ෂ්පාදනය තවම UQ ව*ෙ* නැහැ, ෙ� ගැට[ව  ස�බ*ධෙය* 

දැ� ස්ථාවරයකට ය*න. ඒ �සා අදාළ අෙන: අමාත=ාංශ 

සමඟ5 එක� ෙවලා, ඉ@�ෙ,K NමNමෙය* තම} @යර %� 

භා තයට ජනතාව ෙයPI කර*න UZධ ෙව*ෙ*. තවම ෙ� 

ආ�lව වැඩ කටn� පට* ෙගන මාස ෙදක:ව5 නැහැ. 

ආ�lව:  �යට අ	 ඉ@�ෙ,K ඒ සඳහා sයාමා#ග ග*නවා. 

[බාධා %Cම:]  

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ම*\�ම�, අ�< ?ශ්න ෙදකකට  තර} අවස්ථාව 

ෙද*ෙ*.  

 
ග� (ෛවදW) න39ද ජය^ස්ස මහතා (மா��மி� (ைவ&திய கலாநிதி) நளி4த ஜயதி=ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග< කථානායක�ම�, ඒ 	�බඳ කF* ෙපPෙරP*Q j  වාදය 

-  [බාධා %Cම:]  

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ  වාදය ගැන මම ප:ෂ නායක $ස්cෙ�K කථා කර*න�, 

ග< ම*\�ම�.   

?ශ්න අංක 2 -41/2020- (1), ග< චG*ද  ෙÀU� මහතා - 
[සභා ග#භය �ළ නැත.] 

-�ෙව9 අධWාපන ආයතන: y� Yඟය பிாிெவனா� க�வி நி'வன$க�: ஆசிாிய! ப�றா�)ைற 
 PIRIVENA EDUCATIONAL INSTITUTES: TEACHERS' 

SHORTAGE  
69/2020 

3. ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

අධ=ාපන අමාත=�මාෙග* ඇy ?ශ්නය- (1): 

(අ) (i) 	�ෙව* අධ=ාපන ආයතන සඳහා Á<ව<* 
බඳවා ගැ/ෙ�K සලකා බලf ලබන �Fක 
අධ=ාපන 4Q4ක� කවෙ#ද; 

 (ii) දැනට 	�ෙව* අධ=ාපන ආයතනවල Á< 
'ඟය: පවS*ෙ*ද; 

 (iii) එෙස. න�, Á<ව<*ෙ> 'ඟය ෙකPපමණද; 

 (iv) අධ=ාපන අමාත=ාංශෙ,, 	�ෙව* අධ=ාපන 
ඒකකය ම«* 	�ෙව* අධ=ාපනය නංවා_මට 
ෙගන ඇS 	යවර කවෙ#ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙ*ද? 

(ආ) ෙනPඑෙස. න�, ඒ ම*ද?  க"வி அைம�சைர� ேக�டவினா: (அ) (i) பிாிெவனா� க"வி நி
வன%க8�கான ஆசிாிய�கைள ஆ�ேச�(: ெச'ைகயி" கவன�தி	 ெகா�ள(ப)கி�ற அ0(பைட க"வி�தைகைமக� யாைவ;  (ii) த	ேபா� பிாிெவனா� க"வி நி
வன%களி" ஆசிாிய� ப	றா�3ைற நில&கி�றதா;  (iii) ஆெமனி" ேம	ப0 ப	றா�3ைற நில&கி�ற ஆசிாிய�களி� எ,ணி�ைக யா�;  (iv) க"வி அைம�சி� பிாிெவனா� க"வி� =
 Aலமாக பிாிெவனா� க"விைய ேம�ப)�த ேம	ெகா,)�ள நடவ0�ைகக� யாைவ;  எ�பைத அவ� இ�சைப�3 அறிவி(பாரா? (ஆ) இ�ேற", ஏ�? 
 

asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House-  (i)  the basic educational qualifications that are 

taken into consideration when teachers are 
recruited to Pirivena educational institutes; 

 (ii)  whether there is a shortage of teachers in 

Pirivena educational institutes at present; 
 (iii)  if so, what the shortage of teachers is; and 
 (iv)  the steps that have been taken to uplift 

Pirivena education by the Pirivena 
Education Unit in the Ministry of 
Education? 

  (b)  If not, why?  
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පා#Fෙ�*�ව 

ග� රං_? mයඹලා-|ය මහතා (අධWාපන ෙස[වා රාජW 
අමාතW/මා) (மா��மி�  ர�ஜி&  சிய�பலாபி�ய - க0வி2 ேசைவக� இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - State Minister of 
Education Services)  

ග< කථානායක�ම�, අධ=ාපන අමාත=�මා ෙවfෙව* මා 

එම ?ශ්නයට 	��ර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) 	�ෙව* අධ=ාපන ම�ඩලය ම«* 
ප�ෙOණාචා#යව<* අfමත %Cම සඳහා සලකා 
බැෙලන 4Q4ක� වශෙය* ද:වා ඇS පහත 
සඳහ* 4Q4ක� අ��* එ: 4Q4කම: ස6රා 
SRම ?මාණව5 ෙO. 

∗  ශව් ද=ාල උපා�ය. 

∗ ?ාÂන ප��ත උපා�ය. 

∗  ශව් ද=ාලවල කලා ෙය�ග=තා ?ථම ශාස් 
පC:ෂණය. 

∗ ?ාÂන මධ=ම සාම#ථ= 4Q4කම. 

∗  ෙද=�දය හා  ද=ාලංකාර අවසාන  භාග 
සාම#ථ= සහSකය. 

∗ ෙOනILල සමාජ ෙස.වා Ã:Ä 6¾p 
ආයතනෙ, අවස*  භාග සාම#ථ= 
සහSකය. 

∗ පLෙLකැෙL ජාත=*තර ෙබ±Zධ 
 ශව් ද=ාල උපා�ය. 

∗ රජෙ, Á<  ද=ාල 6¾p සහSකය. 

∗ අ.ෙපP.ස. උසස ් ෙපළ  භාග සාම#ථ= 
සහSකය. 

∗ ජාSක නැ¿�/සං�ත අවසාන  භාග සාම#ථ= 
සහSකය. 

∗ එw.එ*.Å/චා#ට� සහSක හා  ශව් ද=ාල 
ෙකPGෂ* සභාව ම«* 	�ගf ලබන 
අධ=ාපන අමාත=ාංශය ම«* ප5c� ලබාKම 
සඳහා අfමත කර ඇS අධ=ාපන සහSක. 

∗ 	�ෙව* අධ=ාපන ම�ඩලය ම«* අfමත 
කරf ලබන ෙවන5 සහSක. 

 (ii) 2019 මැ} මස 09වන @නට පැවැS Uය[ Á< 
6ර�පාl 6රවා ඇත. 

 (iii) 2019 මැ} මස 09වන @නට පැවැS Uය[ Á< 
6ර�පාl 	යවා ඇත. ඉ*ප4 ඉ@�ප5 j 6ර�පාl 
සඳහා 2019.11.11 @න පැවැS 	�ෙව* අධ=ාපන 
ම�ඩලෙ,K, Á< ෙය�ජනා 272: අfමත c 
ඇත. ජනා�පSවරණය ?කාශයට ප5 කරන ලද 
කාල 2මාෙOK ෙමම ප5c� අfමත c ඇS අතර, 
මැSවරණ ෙකPGෂ* සභාෙO සභාපSෙ> අංක. 
EC/EDR/PRE-2019 හා 2019.09.18 @නැS 
චNෙLඛෙ, උපෙදස ් ප�@ ප5c� ලබාKම 
අ5'¿වා ඇත.  

  තවද, ජනා�පSවරණය ෙහ.�ෙව* අ5'¿වන ලද 
Uය[ බඳවා ගැ/� නැවත සමාෙල�චනය කර 
දැf� ෙදන ෙත: තවQරට5 තාවකාFකව 
අ5'¿වන ෙලස භා�ඩාගාර ෙLක�ෙ> අංක 
DMS/Policy/Recruitments හා 2019.11.20 @නැS 
F	ෙය* උපෙදස ්ලබා K ඇත.  

  නI5, තාවකාFකව අ5'¿වා ඇS එම ප5c� 
නැවත5 ලබාKම සඳහා ඉL_ම: IදL 

අමාත=ාංශෙ, ෙLක� ෙවත ඉ@�ප5 කර ඇS 
අතර, ඉ* ලැෙබන eරණය මත අදාළ ප5c� 
ලබා Kමට කටn� කරf ලැෙ². 

 (iv) ඔO. 

  අධWාපන අමාතWාංශෙf -�ෙව9 අධWාපන 
ඒකකය ම~9 -�ෙව9 අධWාපනය නංවා�මට 
ෙගන ඇ^ -යවර. 

 * Qෂක්ර පළා5වල සහ උ�<-නැ  ෙඟන'ර 
පළා5වල 	�ෙව* ආර�භ %Cමට හා ඊට අවශ= 
මානව, ෙභ±Sක ස�ප5 ලබාKම. 

 * 	�ෙව*වල Á< 6ර�පාl ?මාදය%* ෙතPරව 
ලබාKම හා 	�ෙව*වල Uය[ 
ප�ෙOණාචා#යව<* සඳහා ෙ*වාUක වැඩI� 
පව5වා, Á< 6¾p පළා5 ම�ටG* හා ජාSක 
ම�ටG* පව5වා අවස* %Cම. 

 * 2015 වසෙ# Uට 2019 වසර ද:වා 	�ෙව* 100: 
සඳහා <	යL ල:ෂ 40කට වැ� කා#යාල 
ෙගPඩනැ«F සහ ෙ*වාUකාගාර ලබාKම. 

 * 2015 වසෙ# Uට 2019 වසර ද:වා 	�ෙව* 292: 
සඳහා <	යL ල:ෂ 12: වන ස/පාර:ෂක 
පZධS හා ෙගPඩනැ«F ලබාKම. 

 * නව  ෂය �#ෙZශ ෙපP5 රචනා ෙකPට, IÐණය 
ෙකPට �U ප�@ ෙබදා හැCම. 

 * නව  ෂය �#ෙZශයට අදාළ නව ෙපළ ෙපP5 
රචනා ෙකPට, IÐණය ෙකPට  �U ප�@ ෙබදා 
හැCම. 

 * Uය[  	�ෙව* U4* සඳහා 4ර:ෂා U4 
ර:ෂණය sයා5මක cම. 

 * රජෙ, පාසL සඳහා ලබා ෙදන ෙපPQ පහ4ක� ද 
ලබා Kමට 	යවර ෙගන SRම. 

 * 	�ෙව*වල අ|:ෂණ හා �යාමන කටn� 
ක�න�ව හා Nමව5ව පව5වා ෙගන යෑම සඳහා 
අවශ= මානව ස�ප5 වන, 	�ෙව* අ|:ෂණ 
ස�බ*|කරණ �ලධා�* අfn:ත ෙකPට 
අවශ= 	යවර ෙගන SRම. 

(ආ) අදාළ ෙනPෙO. 
 

ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ග< කථානායක�ම�, ස�E#ණ 	��ර: ලබා Kම 

ස�බ*ධව අෙ� රාජ= ඇමS�මාට මා ස්�Sව*ත වනවා. 

මා ඇy ?ශ්නයට එ�මා ලබා Q* පළIවැ� 	��ෙ# Smණා, 

අෙපPස උසස් ෙපළ සම5cම ?මාණව5 %යන කාරණය. ඒ 

කාරණය 	�බඳව  ස්තරා5මකව දැනග*න මා බලාෙපPෙරP5� 

වනවා. ඒ %ය*ෙ*, තරග  භාගය%* ෙතPරව, ඍÒව Á< 

ප5cම: ලබාගැ/මට G.C.E. A/L පමණ: SRම ?මාණව5ද 

%යන කාරණය. 

ග< රාජ= ඇමS�ම�,  ෙ� ෙවනෙකPට සමාජය �ළ 

ක¤කාව: යනවා, රජෙ, පාසLවලට Á< සහායකය* බඳවා 

ගැ/ෙ� වැඩසටහන: sයා5මක වනවා  %යලා. මා ද*නා 

තරG*, Á<ව<* බඳවා ගැ/ෙ� sයා ප�පා�යට අfව, -

 ෙශ.ෂෙය* පළා5 සභාවල5 ෙමය Sෙබනවා- Á< සහායකය* 

ෙOවා, Á<ව<* ෙOවා, තරග  භාගය: පව5වා බඳවා ගැ/ෙ� 

Nමය තම} අෙ� රෙ� ව#තමානෙ, sයා5මක ෙව*ෙ*.  
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ග< රාජ= ඇමS�ම�, Á< සහායකය* බඳවා ගැ/මට 

ඔබ�ම*ලා e*Q කර Sෙබනවාද? එෙස. බඳවා ග*නවා න�, 

තරග  භාගය%* බඳවා ගැ/මට කටn� කරනවාද, එෙස.5 

නැ5න� ෙවන5 NමෙOදය: පා wk කර*න 

බලාෙපPෙරP5�ෙව* U�නවාද %යන කාරණය මම දැනග*න 

කැමැS}. 

 
ග� රං_? mයඹලා-|ය මහතා (மா��மி�  ர�ஜி&  சிய�பலாபி�ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

ග< කථානායක�ම�, මම IF* සඳහ* කෙළ. 	�ෙව* 

ආචා#යව<* බඳවා ගැ/ම සඳහා j වැඩ 	�ෙවළ ගැන}. Á< 

සහායකය* බඳවා ගැ/ම සඳහා j වැඩ 	�ෙවළ අ	 සකස ්

කරෙගන යනවා. ඒක ෙබPෙහ�  ට  � දභාවෙය* n� වැඩ 

	�ෙවළ:.  

 
ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

තරග  භාගය%* බඳවා ග*නවාද නැ5න�,- 

 
ග� රං_? mයඹලා-|ය මහතා (மா��மி�  ர�ஜி&  சிய�பலாபி�ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

අ	 තවම ඒ 	�බඳ අවසාන �ගමනයකට පැGණ නැහැ. 

නI5 අ	 බලාෙපPෙරP5� ෙවනවා, Á<ව<* බඳවා ගැ/ෙ� 

NමෙOදය �U ප�@  � දභාවෙය* n�ව sයා5මක කර*න. 

 
ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ග< රාජ= අමාත=�ම�, මෙ> අ�< ?ශ්නය �ෙ� තරග 

 භාගය: නැSව බඳවා ගැ/ෙ� Nමය: දැනට Sෙබනවාද 

ය*න}.  

 
ග� රං_? mයඹලා-|ය මහතා (மா��மி�  ர�ஜி&  சிய�பலாபி�ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

	�ෙව* ආචා#යව<* බඳවා ගැ/ෙ�K තරග  භාග 

පැවැ5jෙ, නැහැ. 

 
ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

තරග  භාගය%* 	ට ඔබ�ම*ලා Á<ව<* බඳවා ග*නා 

NමෙOදය: ඇS කරනවාද නැZද %යන කාරණය} මට දැන 

ග*න ඕනෑ.  

 
ග� රං_? mයඹලා-|ය මහතා (மா��மி�  ர�ஜி&  சிய�பலாபி�ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
නැහැ. එෙහම ෙව*ෙ* නැහැ.  

 
ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

රාජ= අමාත=�මා %ය*ෙ* තරග  භාගය%* Á<ව<* 

බඳවා ග*නවා  %යලා}.  

ග< කථානායක�ම�, මෙ> ?ශන්යට අදාළ ෙදවැ� අ�< 

?ශ්නය ග< ×මL ර5නායක ම*\�මා අහනවා. 

ග� nමD ර?නායක මහතා (மா��மி� பிம0 ர&நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග< කථානායක�ම�, මෙ> ෙදවැ� අ�< ?ශ්නෙය* ග< 

අධ=ාපන ෙස.වා රාජ= අමාත=�මාෙග* ක<p ෙදක: ගැන 

දැන ග*න කැමැS}.  එ: ක<ණ: තම}, ද<ව*ෙ> �ල 

ඇ�� ව�චරෙ, IදL ක�පාQ %Cම: ගැන දැ* මාධ=වල 

සාකwඡා වන එක. ෙදවන ක<ණ හැ�යට මා ඔබ�මාෙ> හ@U 

අවධානය ෙයPI කර*න කැමS}, ෙපPෙළP*න<ව අධ=ාපන 

 ද=ා Øඨෙ, Á< ©ෂ= ©ෂ=ාව* I¾ණ ෙදන බරපතළ ගැට[ 

%'පය: 	�බඳව. එ}* එක: තම} එ' ව�ර නැහැ. ඒ 

වාෙ>ම Uය[  වැU%� උ�රා 3'Lලා Sෙබනවා. Á< ©ෂ= 

©ෂ=ාව* ඉෙගන ග*ෙ* hall එකක. ඇ�� පැළ�� පවා Sයා 

ග*න තැන: නැS �සා ඉතා  ශාල Øඩාවකට ඔ�* I¾ණ Kලා 

Sෙබනවාය %යලා ඒ ෙදමO	ය* අපට දැf� Kලා Sෙබනවා. ඒ 

සඳහා ඉ:ම* මැ@හ5cම: කර*න %යලා ඔබ�මාෙග* 

ඉL_ම: කරන අතර, පාසL ළI*ට �ල ඇ�� සඳහා ලබා Q* 

ව�චරෙ, IදL අlෙවලා Sෙබනවාද, ඒ  �යට IදL අlෙවලා 

Sෙබනවා න� ඒ ඇ} %යන කාරණය   මම දැනග*න කැමැS}.  

 
ග� රං_? mයඹලා-|ය මහතා (மா��மி�  ர�ஜி&  சிய�பலாபி�ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

ග< කථානායක�ම�, �ල ඇ�� ව�චරෙ, IදL 

%Uෙස.5ම අlෙවලා නැහැ.  Uයයට 17: වැ� බZද සහ ජාSය 

ෙගPඩනැ¼ෙ� බZද ඒ �ළ Smණා. දැ* Sෙබ*ෙ* බQ හැ�යට 

Sෙබ*ෙ* Uයයට 8}. එ' වාUය5 ෙ� ද<ව*ට ෙ� තරගකා� 

ත55වය �ළ යා n�} %යන මතෙ, තම} අ	 ඉ*ෙ*.  

ග< ම*\�මා ඇy  ෙපPෙළP*න<ෙO අධ=ාපන  ද=ා 

Øඨෙ, ?ශ්නය 	�බඳව5 අ	 දැ� අවධානය ෙයPI කර*න 

බලාෙපPෙරP5� ෙවනවා.  

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

?ශ්න අංක 4 - 2/2020 - (1), ග< mZ�ක පSරණ මහතා. 

 
ග� r1sක ප^රණ මහතා    (மா��மி� �&திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග< කථානායක�ම�, මා එම ?ශ්නය අහනවා. 

 
 

ග� ෙජb9ස්ට9 (නා9] මහතා   (மா��மி� ேஜா�=ட� ப�னா4�)  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

ග< කථානායක�ම�, Ûඩා හා ත<ණ කටn� අමාත=�මා 

ෙවfෙව* එම ?ශ්නයට 	��ර Kම සඳහා සSයක කාලය: 

ඉLලා U�නවා.  
 
(ශ්නය ම/ Tනක7 ඉT�ප? �@මට �ෙයFග කරන ල7. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

?ශ්න අංක 5 - 42/2020 - (1), ග< චG*ද  ෙÀU� මහතා - 
[සභා ග#භය �ළ නැත.] 
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දහ6 පාසD y�ව�9: රජෙය9 ලබන (^ලාභ  அறெநறி	 பாடசாைல ஆசிாிய!க�: அரசா$க�தினா� வழ$க	ப.� ந/ைமக�  
DHAMMA SCHOOL TEACHERS: BENEFITS PROVIDED BY 

GOVERNMENT 

 

70/2020 

6. ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

අ£ාමාත=�මා සහ mZධශාසන, සංස්කෘSක සහ ආගGක 

කටn� අමාත=�මාෙග* ඇy ?ශ්නය - (1): 

(අ) (i) T ලංකාව �ළ ෙ� වන ට Fයාප@ංk කර ඇS 
දහ� පාසL සංඛ=ාව  ෙකPපමණද; 

 (ii) දහ� පාසL Á<ව<*ට රජය  U* ලබාෙදන 
?Sලාභ කවෙ#ද; 

 (iii) දහ� අධ=ාපනය නංවා_ම සඳහා ෙමම සේවwඡා 
දහ� පාසL Á<ව<* ෙවfෙව*  ඉ@�යට 
සැල4� කර ඇS වැඩසටහ* කවෙ#ද;  

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙ*ද? 

(ආ) ෙනPඑෙස. න�, ඒ ම*ද? 
 பிரதம அைம�ச�� :�தசாசன, கலாசார ம	
� சமய அBவ"க� அைம�ச�மானவைர� ேக�டவினா: (அ) (i) இல%ைகயி" இ� வைர பதி&ெச'ய(ப�)�ள அறெநறி( பாடசாைலகளி� எ,ணி�ைக யாெத�பைத.�; 
 (ii) அறெநறி( பாடசாைல ஆசிாிய�க8�3 அரசா%க�தினா" வழ%க(ப)கி�ற பிரதி பய�க� யாைவ எ�பைத.�; 
 (iii) அறெநறி� க"விைய ேம�ப)�த ேம	ப0 த�னா�வ அறெநறி( பாடசாைல ஆசிாிய� க8�காக தி�டமிட(ப�)�ள எதி�கால ேவைல�தி�ட%க� யாைவ எ�பைத.�;  அவ� 3றி(பி)வாரா? (ஆ) இ�ேற", ஏ�? 

 

asked the Prime Minister and Minister of 
Buddhasasana, Cultural and Religious Affairs: 

 (a)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of Dhamma Schools registered 
within Sri Lanka at present; 

 (ii)  the benefits provided to Dhamma School 
Teachers by the Government; and 

 (iii)  the programmes planned for these volunteer 
Dhamma School Teachers in order to uplift 
the Dhamma education? 

  (b)  If not, why?  

 
ග� ෙජb9ස්ට9 (නා9] මහතා   (மா��மி� ேஜா�=ட� ப�னா4�)  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

ග< කථානායක�ම�, අ£ාමාත=�මා සහ mZධශාසන, 

සංස්කෘSක සහ ආගGක කටn� අමාත=�මා ෙවfෙව* මම එම 

?ශ්නයට 	��ර ෙදනවා.  

(අ) (i) T ලංකාව �ළ ෙ� වන  ට Fයාප@ංk කර ඇS 
ෙබ±Zධ දහ� පාසL සංඛ=ාව 11,032%. 

 (ii)  ව#ෂයකට එ: වර: එ: Á<භවෙත�ට <	යL 
5000 බැ3* දහ� පාසL Á< Kමනා ලබාKම. 

  වා#oකව දහ� පාසL Á< �ල ඇ�� ?දානය 
%Cම. 

  දහ� පාසL Á< 6¾p වැඩI� පැවැ5cම. 

  සාමදාන  �ශච්යකාර පද  	�නැ~ම. 

  ෙබ±Zධ හා පාF  ශව් ද=ාලය හා T ජයව#ධන6ර 
 ශව් ද=ාලය එ:ව දහ� සරස ය mZධ ධ#ම 
��ෙල�මා වැඩසටහන ��* ��ෙල�මා ලබාKම. 

  පාF භාෂා ?ව#ධන 6¾p වැඩසටහ* පැවැ5cම. 

  වසර 50ක දහ� පාසL ෙස.වා කාලය ස�E#ණ j 
Á<භව�* සඳහා ෛවද= ආධාර ලබාKම.  

 (iii) ඉ@�යට sයා5මක %Cම සඳහා සැල4� කර ඇS 
වැඩසටහ* 

  දහ� පාසL Á<භව�* සඳහා ෙZ�ය හා  ෙZ�ය 
වශෙය* ව*දනා වැඩසටහ* සං ධානය. 

  දහ� පාසL Á<භව�* ර:ෂණය %Cම සඳහා 
ව=ාපෘSය: සැල4� කර SRම. 

  දහ� පාසL Á<ව<*ෙ> ෙස.වා කාලය ඇගÜම 
සඳහා Á< උපහාර වැඩසටහ* පැවැ5cම. 

  මාUකව <	යL 2000/-ක ගම*  යද� Kමනාව: 
ලබාKමට ෙය�ජනා කර SRම. 

(ආ) අදාළ ෙනPෙO.  

 
ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ග< ඇමS�ම�, එම ?ශ්නයට 	��ර ලබාKම ස�බ*ධව 

ඔබ�මාට ෙබPෙහPම ස්�Sව*ත ෙවනවා.  

ග< කථානායක�ම�, ෙ� රෙ� ෙබ±Zධ ජනතාව ෙවfෙව* 

වැඩ කරන නායකය�  �යට ඔබ�මා5 ද*නවා ඇS %යා මා 

'තනවා, ෙ� රෙ� ෙබ±Zධ ආගම  තර: ෙනPව Uය[ ආග� 

නඟා U¿cම ෙවfෙව* දහ� අධ=ාපන ආයතන  ශාල ෙස.වය: 

කරන බව. දහ� පාසL පව5වාෙගන යෑම සඳහා, දහ� 

අධ=ාපනය නැංcම සඳහා පළා5 සභාවF* පමණ: ෙනPෙව}, 

මධ=ම ආ�lෙවf5 e*Q eරණ අරෙගන වැඩසටහ* සකස ්

කර Sෙබනවා. නI5 දහ� අධ=ාපනය ලබාෙදන Á<ව<* 

	�බඳ ඇගැÜම: UQව*ෙ* ඉතාම අl ?මාණය%*. අෙ� 

ඇමS�මාට අමාත=ාංශෙය* එවා Sෙබන 	��ෙ# සඳහ* 

ෙවනවා, අ�<Q 50ක දහ� පාසL ෙස.වා කාලය ස�E#ණ j 

Á<භව�* සඳහා ෛවද=ාධාරය: ෙදනවා %යලා. අ	 'තI 

Á<වරය�  �යට දහ� අධ=ාපනය ලබාෙද*න අ�<Q 18K 

ආෙවP5, අ�<Q 68කට එහා 3යාම, ඒ %ය*ෙ* අ�<Q 70: 

වන Á<වරය�ට  තර} ෛවද=ාධාරය: ෙහ� ලබාෙද*න 

ඉSහාසය 6රාම Uය[ ආ�l කටn� කරලා Sෙබ*ෙ*. මම 

'තනවා ෙ�ක ෙÝද/ය ත55වය: %යලා. දහ� පාසL Á<ව< 

නඟා U¿ව*න ය� ය� කටn� කරනවා %යලා  සමහර 

ෙZශපාලන අවශ=තා ෙවfෙව* මැSවරණ කාලෙ, ෙපPෙරP*Q 

ප�කාවලට දහ� පාසL Á<වරයා ඇ�ළ5 කරනවා. නI5 අ	 

ද%නවා %UQ රජය: ��* ඒ සඳහා සාධ/ය වැඩසටහන: 

sයා5මක ෙවලා නැහැ %යලා. එම �සා මම ග< 

ඇමS�මාෙග* අහනවා, ඇ5තටම ව#තමාන රජය �ළ ෙහ� 
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දහ� පාසL Á<ව<*ට  ශ:Sය: -හ}ය:- ලබා ෙද*න ය� 

%U eරණා5මක වැඩසටහන: 	�බද අදහස: Sෙබනවාද 

%යලා. 

 
ග� ෙජb9ස්ට9 (නා9] මහතා   (மா��மி� ேஜா�=ட� ப�னா4�)  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

ග< කථානායක�ම�, ග< ෙහ.ෂා  තානෙ> ම*\�මා K#ඝ 

අ�< ?ශ්නය: ඇ¾වා.  

2008 අ�<ZෙZ ග< ම'*ද රාජප:ෂ ජනා�පS�මාෙ> 

ආ�lෙව* තම}, පළIවන වතාවට දහ� පාසL Á<ව<*ට 

<	යL 2,000ක Kමනාව: ෙද*න ෙය�ජනා �ෙ�. ඊට ප4ව 

හැම මාසයකටම <	යL 200 ගණෙ* අ�<Zදකට <	යL 

2,400ක ගම*  යදම: ලබා Q*නා. <	යL 2,000}, <	යL 

2,400} එක� �ණාම <	යL 4,400:. අද ෙවන ෙකPට දහ� 

පාසL Á<වරෙය�ට <	යL 5,000: ෙගවනවා. ඔබ�ම*ලාෙ> 

ආ�lෙව* අ�<Q පහටම <	යL 600: තම} වැ� කරලා 

Sෙබ*ෙ*.  ඒ කාරණය ඔබ�ම*ලා මත: %Cම ෙහPඳ}. ෙ�වා 

ප43ය අ�<Q පහක කාලය �ළ ඔබ�ම*ලාට කර*න Smp 

ෙZවL. අ	 <	යL 2,000ක Iදල:  තර: ෙනPෙව}, තව5 

Kමනා ගණනාව:ම ෙද*න ෙය�ජනා කර Sෙබනවා. අSග<  

ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ ජනා�පS�මාෙ>  රට හදන "ෙස±භාග=ෙ, 

දැ:ම" ?Sප5S ?කාශනෙ,5 ෙය�ජනා ගණනාව: එ�මා 

ඉ@�ප5 කර Sෙබනවා. මහ මැSවරණය ජය£හණය කරලා අෙ� 

රජය: යටෙ5 ඉ@�ප5 කරන පළIවැ� අය වැය ෙLඛනෙ,K 

දහ� පාසL Á<ව<*ට ලබා ෙද*න 6�ව* උප�ම සහනය ලබා 

ෙදන බව %ය*න ඕනෑ. ෙ� කාරණය @හා බැ[වාම Uයයට 

අßව:ම සහන ලබා K Sෙබ*ෙ* අෙ� රජෙය* බව 

ෙපෙනනවා. ග< ෙහ.ෂා  තානෙ> ම*\�මාට මම ෙ� කාරණය 

%ය*න කැමැS}. අl ගණෙ*, 2018 අ�<ZෙZK දහ� පාසL 

Á<ව<*ට �ල ඇ�� �ක ලබා ෙද*න ආ�lව IදL ෙව* 

කරලා නැහැ. අ	 දැනට <	යL GFයන පනහ: ඒ සඳහා ෙව* 

කර Sෙබනවා.  Á<ව<*ට අ�<Q ෙදකක �ල ඇ�� ලබාKෙ� 

arrears එක: Sෙබනවා. ප43ය රජය දහ� පාසL Á<ව<*ට 

�ල ඇ�මව5 Q*ෙ* නැS ආ�lව:. ඒක} ඇ5ත ත55වය. 

එම �සා තම} බ¾තරය: ජනතාව ප4 3ය රජය ෙවනස් කර*න  

අ[5 ජනා�පSවරෙය: බලයට ප5 කෙළ.. ඔබ�මාෙ> 

ෙය�ජනාව ෙහPඳ}. අෙ� රජය යටෙ5 ඔබ�මාෙ> ෙය�ජනාව5 

ඉ@�ෙ,K sයා5මක කර*න අ	 වග බලා ග*නවාය %යන 

කාරණය මත: කර*න කැමැS}. 

 
ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (மா��மி� ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ග< කථානායක�ම�, මම ෙදවැ� අ�< ?ශ්නය අහනවා.  

ෙ� ආ�lව යටෙ5 ෙහPඳ වැඩසටහන: sයා5මක කරනවා 

%යලා එ�මා %Oවා. අ	 %යනවා, අ[5 ආ�lව ප5 වන�< 

ඉ*ෙ* නැ�ව ඒක දැ*ම sයාවට නංවන එක වැදග5 %යලා. ඒ 

	�බඳව අ	 ග< ඇමS�මාෙ> අවධානය ෙයPI කරනවා. ප43ය 

ආ�lව ෙමP�5 කෙළ. නැහැ %යලා %ය*න බැහැ. රාජ= 

ෙස.වකය*ෙ> වැ¿ප <	යL 10,000%* වැ� කරලා ඒ ආ�lව 

වැඩ කළා %යලා ෙ� රෙ� ජනතාවට ෙප*වා K Sෙබනවා. ග< 

ඇමS�ම�, ඔබ�මා වග %යන ඇමSවරය� �සා මම 

උ5තරය: ෙද*න කැමැS}. ෙ� කාරණය දැ* ෙමතැනK ම� 

�ණා. ග< ×මL ර5නායක ම*\�මා5 ඒ ගැන  ම2ම: කළා. 

ව#තමානෙ, සාකwඡාවට බ�* වන ?ශ්නය: �සා ඔබ�මාට 

ෙ� සඳහා උ5තරය: ෙද*න 6�ව* න� වැදග5. 

<	යL 750:ව Smp පාසL �ල ඇ�� ව�චරය 

ඔබ�ම*ලා <	යL 525 ද:වා අl කරලා Sෙබනවා. එම 

ව�චරෙ, ව�නාකම අl කෙළ. නැහැ %යලා දැ* ෙ� ග< 

සභාෙOK %යැ�ණා. ඒක අසත=ය:. ඒක එෙහම �ෙ� ඇ} 

%යන කාරණය ග< ඇමS�මාට සඳහ* කර*න 6�ව* න� 

වැදග5. 

 
ග� ෙජb9ස්ට9 (නා9] මහතා   (மா��மி� ேஜா�=ட� ப�னா4�)  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

ග< කථානායක�ම�, එ�මාෙ> එ: අ�< ?ශ්නය: �Fක 

?ශ්නයට අදාළ ෙව*ෙ* නැහැ. එම �සා ඒ ?ශ්නය අදාළ 

ඇමSවරයා ෙග* අහන එක ෙහPඳ}. 

ඊළඟ ?ශ්නයට උ5තර ෙද*න�. ඒ සඳහා අ[S* ග*න 

6�ව* හැම sයාමා#ගය:ම අ	 අරෙගන Sෙබනවා. අ	 බQ අl 

කරලා Sෙබනවා, සහන Kලා Sෙබනවා. ෙ� ෙක� කාලය �ළ 

I� රටම 4Zද කරලා 	�UQ රට: බවට ප�ව#තනය කළා. රෙ� 

ආර:ෂාව ස�බ*ධෙය* ෙලP� ?ශ්නය: Smණා. අ	 රෙ� 

ආර:ෂාව ඇS කළා. එම �සා ෙ� රෙ� Smp   ධ ?ශ්නවලට 

ෙ� ෙක� කාලය �ළ �U  ස�� Kලා Sෙබනවා. රෙ� ආර:ෂව 

තම} පළIවැ� ?ශ්නය ව*ෙ*. ඒ ?ශ්නයට අ	  ස�� Kලා 

Sෙබනවා. ග< අ£ාමාත=�මා යටෙ5 තම} ෙ� අමාත=ාංශය 

sයා5මක ෙව*ෙ*. එම �සා එ�මා 2008K, -ෙ� රෙ� %Uම 

නායකෙය: දහ� පාසL Á<ව<*ට %UQ Kමනාව: Kලා 

Smෙ� නැහැ- එ�මා ඒ වැඩසටහන5 ආර�භ කරලා Sෙබනවා. 

එම �සා එ�මාෙ> නායක5වය යටෙ5 දහ� පාසL Á<ව<*ට 

අ�වා#යෙය*ම ෙහPඳ අනාගතය: උදාෙව} %යලා අ	  ශ්වාස 

කරනවා. 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙදවැ� වටය.  

 

 

�/ස wY9 ලංකා (ෙප01ග3ක) සමාගම: Iස්තර மிஹி/ ல$கா (தனியா!) க�பனி: விபர� 
MIHIN LANKA (PVT.) LIMITED: DETAILS  

 

41/2020 
 

2. ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (ග� චw9ද I ෙ�m� මහතා 
ෙව5වට) (மா��மி� ேஹசா விதானேக - மா��மி� சமி4த விேஜசிறி சா�பாக)  
(The Hon. Hesha Withanage on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri) 

සංචාරක  සහ  Áව*  ෙස.වා   අමාත=�මාෙග*   ඇy  

?ශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2/ස G'* ලංකා (ෙප±ZගFක) සමාගම 
සථ්ාපනය කරන ලද ව#ෂය කවෙ#ද; 

 (ii) 2/ස G'* ලංකා (ෙප±ZගFක) සමාගෙ� 
ආර�භක අරIp කවෙ#ද; 

 (iii) 2/ස G'* ලංකා (ෙප±ZගFක) සමාගම සථ්ා	ත 
කළ @න Uට අවස* අධ=à ම�ඩලය ද:වා එ' 
අධ=:ෂ ම�ඩලවල U� 6Zගලය*ෙ> න�, 
F	නය*, අධ=ාපන 4Q4ක� සහ ලැu වැ¿� හා 
අෙන�5 ?Sලාභ ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙ#ද; 

383 384 



පා#Fෙ�*�ව 

 (iv) 2/ස G'* ලංකා (ෙප±ZගFක) සමාගම 
ආර�භෙ, Uට ලැu අලාභය වා#oකව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙ#ද; 

 (v) 2/ස G'* ලංකා (ෙප±ZගFක) සමාගම ණය 
ලබාග5 රාජ= ආයතන, ණය ෙගcමට ඇS රාජ= 
ආයතන හා  එම ණය ?මාණය* කවෙ#ද; 

 (vi) 2/ස G'* ලංකා (ෙප±ZගFක) සමාගෙ� 
අනාගතය ස�බ*ධෙය* රජය ගැ/මට 
බලාෙපPෙරP5� වන 	යවර කවෙ#ද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන'ද? 

(ආ) ෙනPඑෙස. න�, ඒ ම*ද? �	
லா ம	
� விமான� ேசைவக� அைம�சைர� ேக�டவினா: 
(அ) (i) வைரய
�க(ப�ட மிஹி� ல%கா (தனியா�) க�பனி தாபி�க(ப�ட வ�ட� யாெத� பைத.�; 
 (ii) வைரய
�க(ப�ட மிஹி� ல%கா (தனியா�) க�பனியி� ஆர�ப ேநா�க%க� யாைவ ெய�பைத.�; 
 (iii) வைரய
�க(ப�ட மிஹி� ல%கா (தனியா�) க�பனி தாபி�க(ப�ட திகதி ெதாட�க� இ
தி பணி(பாள� சைப வைர அத� பணி(பாள� சைபயிE�9த ஆ�களி� ெபய�க�, 1கவாிக�, க"வி� தைகைமக� ம	
� ெப	
�ள ச�பள%க� ம	
� ஏைனய அF=ல%க� தனி�தனியாக யாைவ எ�பைத.�; 
 (iv) வைரய
�க(ப�ட மிஹி� ல%கா (தனியா�) க�பனி ஆர�ப� ெதாட�க� அைட9��ள ந�டமான� வ�டா9த� தனி�தனியாக எ5வளெவ�பைத.�; 
 (v) வைரய
�க(ப�ட மிஹி� ல%கா (தனியா�) க�பனியான� கட� ெப	
�ள அரச நி
வன%க� ம	
� கட� ெசB�த&�ள அரச நி
வன%க� ம	
� அ�கட� ெதாைகக� யாைவ எ�பைத.�; 
 (vi) வைரய
�க(ப�ட மிஹி� ல%கா (தனியா�) க�பனியி� எதி�கால� ெதாட�பாக அரசா%க� ேம	ெகா�வத	3 எதி�பா��3� நடவ0�ைக யாெத�பைத.�;  அவ� இ�சைப�3 அறிவி(பாரா? 
(ஆ) இ�ேற", ஏ�? 
 

asked the Minister of Tourism and Civil Aviation: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the Mihin Lanka (Pvt) 
Limited was established; 

 (ii) the initial objectives of the Mihin Lanka 
(Pvt) Limited; 

 (iii) separately, the names, addresses and 
educational qualifications of the persons 
who were members of the Board of 

Directors of the Mihin Lanka (Pvt) Ltd. 
from its establishment to its last Board of 
Directors along with salaries and other 
benefits received by them; 

 (iv) separately, the annual loss incurred by the 
Mihin Lanka (Pvt) Limited from its 
beginning; 

 (v) the names of government institutions from 
which loans were obtained by the Mihin 
Lanka (Pvt) Limited and the names of 
government institutions to which it has to 
settle loans along with the amounts 
obtained as loans; and 

 (vi) the steps that will be taken by the 
Government regarding the future of the 
Mihin Lanka (Pvt) Limited? 

(b) If not, why? 

 
ග� (ස9න රණ/ංග මහතා (කා&wක අපනයන සහ 
ආෙයFජන (ව&ධන අමාතW සහ සංචාරක සහ yව9 ෙස[වා 
අමාතW/මා) 
(மா��மி� பிரச�ன ரண�/க - ைக&ெதாழி0 ஏ78மதி ம78� 6தMB? ேம�பா? அைம2ச�� +78லா ம78� விமான2 ேசைவக� அைம2ச��) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Industrial 
Export and Investment Promotion and Minister of Tourism 
and Civil 
Aviation) 
ග< කථානායක�ම�, මා එම ?ශ්නයට 	��ර සභාගත* 

කරනවා. 
 
* සභාෙ6සය මත තබන ලද -./ර: 
* சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) 2006 ඔ:ෙත�බ# 27වන @න සමාගම: ෙලස සථ්ාපනය 
කරන ලK. 

 (ii) සමාග� සංසථ්ා	ත Fය Lෙල' සඳහ* ප�@ "ම�* සහ 
භා�ඩ සඳහා Áව* ?වාහන ෙස.වා sයා5මක %Cම සඳහා 
ෙZ�ය හා ජාත=*තර Áව* සමාග� ෙහ� Áව* ?වාහන 
 ආයතනය: ෙලස ව=ාපාරය %Cම." 

 (iii) අධ=:ෂ ම�ඩලවල U� 6Zගලය*ෙ> න� සහ F	නය* 

ඇ�>ම A* වශෙය* ද:වා ඇත.  

  අධ=ාපන 4Q4ක� - සමාගම ස�ව ඒ 	�බඳව වා#තා 
ෙනPමැත. 

  ලැu වැ¿� හා අෙන�5 ?Sලාභ ඇ�>ම B*  වශෙය* 
ද:වා ඇත.  

 (iv) ඇ�>ම C* වශෙය* ද:වා ඇත.  

 (v) ඇ�>ම D* වශෙය* ද:වා ඇත.  

 (vi) ෙ� වන  ට ෙකPළඹ ෙවෙළඳ මහා�කරණෙ, අ|:ෂණය 
යටෙ5 ඈවර කරන ලද සමාගම: ෙලස පවe. අංක 
17/2383/735/026-I හා 2017 ඔ:ෙත�බ# මස 31වන @නැS 
අමාත= ම�ඩල eරණය මත ෙමම eරණය ෙගන ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනPෙO. 
 

385 386 

————————— 
*  �ස්තකාලෙf තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 

[ග<  ෙහ.ෂා  තානෙ>  මහතා] 
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ඌව පළාෙ? ඇ^ ෙ1xය ��-| ක&මා9තශාලා: 
Iස්තර  ஊவா மாகாண�தி3�ள பா�மா ெதாழி�சாைலக�:விபர�  

LOCAL MILK POWDER FACTORIES IN UVA PROVINCE: 
DETAILS 

     
 42/2020 

 
 

5. ග� ෙහ[ෂා IතානෙB මහතා (ග� චw9ද I ෙ�m� මහතා 
ෙව5වට) (மா��மி� ேஹசா விதானேக - மா��மி� சமி4த விேஜசிறி சா�பாக) 
(The Hon. Hesha Withanage on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri) 

මහවැF, කෘoක#ම, වා�මා#ග සහ £ා~ය සංව#ධන 

අමාත=�මාෙග* ඇy ?ශ්නය - (1): 

 

(අ) (i) ඌව පළාත �ළ 	'� ෙZ�ය %�	� 
ක#මා*තශාලා සංඛ=ාව ෙකPපමණද; 

 (ii) එම ක#මා*තශාලාවල න� හා F	නය* 
කවෙ#ද; 

 (iii) 2015 ව#ෂෙ, Uට ෙ� ද:වා එම 
ක#මා*තශාලාවල �ෂප්ාදන ?මාණය එ: එ: 
ව#ෂය අfව ෙකPපමණද; 

 (iv) ව#තමානෙ,K ඌව පළා5 ෙZ�ය %�	� 
ක#මා*තශාලා I¾ණ K ඇS ගැට[  සâමට 
අමාත=ාංශය ගf ලබන 	යවර ක වෙ#ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙ*ද? 

(ආ) ෙනPඑෙස. න�, ඒ ම*ද? 
 

 மகாவE, கம�ெதாழி", நீ�(பாசன� ம	
� கிராமிய அபிவி��தி அைம�சைர� ேக�டவினா: (அ) (i) ஊவா மாகாண�தி" அைம9��ள உ�நா�)( பா"மா ெதாழி	சாைலகளி� எ,ணி�ைக எ�தைனெய�பைத.�; 
 (ii) அ9த� ெதாழி	சாைலகளி� ெபய�க� ம	
� 1கவாிக� யாைவெய�பைத.�, 
 (iii) 2015 ஆ� ஆ,0E�9� இ�
 வைர அ9த ெதாழி	சாைலகளி� உ	ப�தி அள& ஒ5ெவா� வ�ட�தி	கைமய எ5வளெவ�பைத.�; 
 (iv) த	ேபா� ஊவா மாகாண�தி� உ�நா�)( பா"மா உ	ப�தி� ெதாழி	சாைலக� எதி�ேநா�கி.�ள பிர�சிைனகைள� தீ�(பத	3 அைம�� எ)�3� நடவ0�ைகக� யாைவ எ�பைத.�;  அவ� இ�சைப�3 அறிவி(பாரா? (ஆ) இ�ேற", ஏ�?  
asked the Minister of Mahaweli, Agriculture, 

Irrigation and Rural Development: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of local milk powder factories 
in the Uva Province; 

 (ii) names and addresses of the said factories; 

 (iii) the output of these factories in respect of 
each year since the year 2015 up to now; 
and 

 (iv) the measures to be taken by the Ministry to 
solve the problems faced at present by the 
local milk powder factories in the Uva 
province?  

(b) If not, why?   
 
 

ග� චමD රාජප ෂ මහතා  (மா��மி� சம0 ராஜபD ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa ) 

ග< කථානායක�ම�, එම ?ශ්නයට 	��ර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

*    සභාෙ�සය මත තබන ලද 	��ර: சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
Answer tabled: 
 

 

(අ) (i) 01 %. 

 (ii) නම - පැLව5ත ෙ�� ඉ*ඩසã්ස ්FGට� 

  F	නය -  පැLව5ත, m5තල. 

 (iii)  

 
 

 

 

 

 

  

 

 (iv) 2 016 ව#ෂෙ, අය වැය ෙය�ජනා අfව ෙZ�යව 
�ෂ්පාදනය කරf ලබන %�	� %ෙල�>ä� එකක 
 �p� Gල <	යL 735.00 ද:වා පහත ෙහåම 
ෙහ.�ෙව* පැLව5ත ෙ�� ඉ*ඩසã්ස ්FGට� ෙවත UQj 
පාlව 	�මැ2ම සඳහා එම සමාගම  U* 2015 ව#ෂෙ, 
ෙදසැ�බ# මස Uට 2018 ව#ෂෙ, සැ�තැ�බ# මස ද:වා 
ෙZ�ය ෙවළඳ ෙපPළ ෙවත ��5 කරන ලද %�	� 
%ෙල�>ä� එක: සඳහා හා�E#ණ Kමනාව: ෙලස 
<	යL 75.00 බැ3* ලබාKමට කටn� කරන ලK. 

 
 

2015 ව#ෂෙ, ෙදසැ�බ# මාසය <	යL GFයන   26.31 

2016 ව#ෂය  <	යL GFයන      215.48 

2017 ව#ෂය  <	යL GFයන      305.74 

2018 සැ�තැ�බ# මාසය ද:වා <	යL GFයන      165.61 

 

ෙගවf ලැu I� Iදල <	යL GFයන      713.14 
 

 

(ආ)   අදාළ ෙනPෙO. 

387 388 

ව#ෂය %�	� �ෂ්පාදන 

?මාණය (ෙමæ: 

ෙටP*) 

2015  2456.10 

2016  2876.30 

2017  4256.54 

2018  2829.42 

2019 ජනවා� මස Uට මැ} 

මස ද:වා 
 1317.10 



පා#Fෙ�*�ව 

ෙප01ග3කව  දැ56 7ෙම9 ඇ; (ශ්නය 
தனி அறிவி�த	 
ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
H�යා IරYත උපාsධා�9 රජෙf ෙස[වයට බඳවා 

ගැ<ම ேவைலய�ற ப%டதாாிகைள அரச ேசைவ�) ஆ%ேச!	56 ெச�த�  
 RECRUITMENT OF UNEMPLOYED GRADUATES TO PUBLIC 

SERVICE  

 
ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා (I�1ධ පා&ශ්වෙf 
නායක/මා)  
(மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ - எதி��கBசி 6த0வ�) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 

ග< කථානායක�ම�, $%යා  ර'ත උපා�ධා�* 	�බඳ 

ගැට[ව, පැවS සෑම රජය:ම I¾ණ Q* ගැට[ව: j අතර, 

පැවS එ:ස5 ජාSක ෙපරIp රජය සමෙ, $%යා  ර'ත 

උපා�ධා�* 20,000: පමණ ඍÒවම රාජ= ෙස.වයට බඳවා 

ග*නා ලK. ~ට අමතරව රජෙ, Kප ව=ා�ත ෙස.වා  හා අෙන�5 

සංවෘත ෙස.වා  සඳහා වන බඳවා ගැ/ෙ� තරග  භාග කලට 

ෙOලාවට පව5වG* එම තන�< සඳහා ද අඛ�ඩව උපා�ධා�* 

බඳවා ගැ/මට කටn� කරf ලැRය. අෙන�5 $%යා  ර'ත 

උපා�ධා�* Uය[ෙදනාම $%යාවලට බඳවා ගැ/මට ද සැල4� 

ෙකPට Su අතර, මැSවරණය ෙහ.�ෙව* එම කටn� 

තාවකාFකව අ5'¿cමට UQ  ය. එෙස.ම, ෙප±ZගFක අංශෙ, 

$%යා අවස්ථා 6�L %Cමටද අවධානය ෙයPI කරන ලK.  

G* අන�<ව, ප43ය ජනා�පSවරණ සමෙ,K Uය[  $%යා 

 ර'ත උපා�ධා�*ට ෙමම වසෙ# ජනවා� මස 01 @න වන  ට 

රජෙ, $%යා ලබා ෙදන බවට ෙපPQජන ෙපරIණ මැSවරණ 

ෙO@කාෙOK ෙපPෙරP*Q ලබා ෙදf ලැmවා. එෙස.ම, ෙමම වසෙ# 

මා#� මස 01වැ� @නට ෙපර දැනට U�න Uය[ $%යා  ර'ත 

අභ=*තර හා බා'ර උපා�ධා�*ට රජෙ, $%යා ලබා ෙදන 

බවට5, එ'K අ�<Q 35 උප�ම වයස් 2මාව ෙනPසලකා හ�න 

බවට5 අධ=ාපන අමාත= සහ Ûඩා හා ත<ණ කටn� අමාත= 

ඩලස් අලහ�ෙප<ම මැS�මා   U* ප43ය 13වැ� දා T ලංකා 

ෙපPQජන ෙපරIp ප:ෂ �ලසථ්ානෙ, පැවS මාධ= හIවකK 

?කාශ කරf ලැmවා. ෙමය ජාSක වැදග5කම%* n5 ක<ණ: 

බැ *, ෙ� 	�බඳව පහත සඳහ* ක<p ස�බ*ධෙය* 	��< 

හා පැහැ@F %C� රජෙය* බලාෙපPෙරP5� ෙවG. 

 

01. අභ=*තර හා බා'ර උපා�ධා�* ද ඇ�ළ5ව දැනට U�න 
I� $%යා  ර'ත උපා�ධා�* සංඛ=ාව ෙකPපමණද? 

02.  ඉහත සඳහ* Uය[ $%යා  ර'ත උපා�ධා�* 2020 
මා#� මස 01වැ� @න වන  ට රජෙ, $%යා සඳහා බඳවා 
ගැ/මට සැල4ම: රජය  U* සකස ් ෙකPට Sෙ²ද? ඒ 
සඳහා �ල= ?Sපාදන ෙව* කර ගැ/මට කටn� 
කර*ෙ* ෙකෙස.ද? 

03. ෙමම උපා�ධා�* බඳවා ගf ලබ*ෙ* රජෙ, �මන 
තන�<වලටද ය*න5, ස¤්ර ෙහ� තාවකාFක පදනG*ද 
ය*න5, ඔ�*ට ලබා Kමට �යGත වැ¿� ප�මාණ  
ෙමPනවාද ය*න5 සඳහ* කර*ෙ*ද? 

04.  "ෙස±භාග=ෙ, දැ:ම" ජනා�පSවරණ ?Sප5S 
?කාශෙ, 29වැ� 	¿ෙO සඳහ* වන ප�@ සෑම රාජ= 
ෙස.වකය�ටම  °ාම වැ¿� ලබා Kෙ� ?Sප5Sය යටෙ5 
ෙමම උපා�ධා�*ට  °ාම වැ¿� ලබා Kමට රජය කටn� 
කර*ෙ*ද? 

05. වයස අ�<Q 35ට වැ� උපා�ධා�* රාජ= ෙස.වයට 
ෙස.වයට බඳවා ගැ/ම සඳහා රාජ= ෙස.වා ෙකPGෂ* 
සභාෙO අfමැSය ලබා ෙගන Sෙ²ද? 

06. ෙමම උපා�ධා�* රාජ= ෙස.වයට බඳවා ගැ/ෙම* 
අන�<ව ඔ�*ෙ> ෙස.වය ඵලදාÜ ෙලස රජයට ලබා 
ගැ/ම සඳහා වැඩ 	�ෙවළ: සකසේකPට Sෙ²ද? 

07. $%යා  ර'ත උපා�ධා�* හැ<pෙකPට උසස ් ෙපළ 
 භාගය සම5, සාමාන= ෙපළ  භාගය සම5 හා සාමාන= 
ෙපළ  භාගය අසම5 	�ස ්සඳහා $%යා ලබා Kමට ය� 
සැල4ම: රජය  U* සකසේකPට Sෙ²ද?  

 
 
ග� ඩ�3�.�.ෙ�. ෙසෙනIර?න මහතා (ආ&�ක සහ 
(^ප?^ සංව&ධන රාජW අමාතW/මා) 
(மா��மி�  டபி�O.�.ேஜ. ெசெனவிர&ன - ெபா�ளாதார ம78� ெகா�ைகக�  அபிவி�&தி  இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - State Minister of Economy 
and Policy Development)  

ග< කථානායක�ම�,  අ£ාමාත=�මා සහ IදL, ආ#¤ක සහ 

?Sප5S සංව#ධන අමාත=, mZධශාසන, සංස්කෘSක සහ 

ආගGක කටn� අමාත= සහ නාග�ක සංව#ධන, ජල ස�පාදන 

සහ �වාස පහ4ක� අමාත=�මා ෙවfෙව* මම ග<  ප:ෂ 

නායක�මාෙ> ?ශ්නයට 	��< ලබා Kමට  බලාෙපPෙරP5� 

ෙවනවා.  

 

01. 2016.12.31 @න වන  ට උපා�ය ස6රා ඇS සංඛ=ාව 
අත�* 2018 වසෙ#K පළI අ@යර ෙලස 3,060:ද, 2019 
අෙග�ස�් හා සැ�තැ�බ# මාසවලK ෙදවන හා ෙතවන 
අ@යර ෙලස 16,800:ද වශෙය* උපා�ධා�* 20,000: 
ඔබ�ම*ලාෙ> ආ�lව යටෙ5 අභ=ාසලාè* ෙලස 
6¾pවට අfn:ත කර ඇත.   

 ඒ අfව දැනට $%යා  ර'ත උපාධාධා�* සංඛ=ාව 
අභ=*තර සහ බා'ර යන ෙදඅංශෙය*ම 44,000: පමණ 
වf ඇතැ} අෙ�:ෂා ෙකෙ#.  

02. අSග< ජනා�පS�මාෙ> "ෙස±භාග=ෙ, දැ:ම" 
?Sප5S ?කාශයට අfව උපාධාධා�* බඳවා ගැ/ම 
සඳහා දැනට සැල4� සකස ්කරG* පවe.  

03. සංව#ධන �ලධා�* බඳවා ගැ/ෙ� ෙස.වා ව=වසථ්ාවට 
අfව ඔ�* බඳවා ගැෙ*.  

04. රජෙ,  °ාම වැ¿� ලබා Kෙ� ?Sප5Sය අfව ඒ සඳහා 
කටn� ෙකෙරන අතර,  °ාම වැ¿� 	�බඳව ගැට[ව: 
ඇS ෙනPෙO. 

05.   රාජ= ෙස.වෙ, තන�< සඳහා බඳවා ගැ/ෙ� උප�ම වයස ්
2මාව අ�<Q 45 ෙලස සඳහ* �වද, ෙස.වා අවශ=තාව හා 
ෙස.වා ව=වසථ්ා  හා බඳවා ගැ/ෙ� ප�පා�ෙ, සඳහ* 
ෙකP*ෙZU අfව එම උප�ම වයස ්2මාව ෙවනස ්ෙO. ඒ 
අfව අවසථ්ාf�ලව රාජ= ෙස.වා ෙකPGෂ* සභාෙO 
අfමැSය ලබා ගැෙ*.  

06.   උපා�ධා�*ෙ> ෙස.වාව ඵලදාÜ ෙලස රාජ= ෙස.වයට ලබා 
ගැ/මට සැල4� හා  ඒ සඳහා වැඩ 	�ෙවළ සකස ් කර 
ඇත.  

07.   එෙම*ම සාමාන= ෙපළ සහ උසස ්ෙපළ සම5 අය රාජ= 
ෙස.වෙ, අවශ=තා අfව ඉ@�ෙ,K5 බඳවා ගැෙ*. 
එපමණ: ෙනPෙව}, සාමාන= ෙපළ සම5 නැS අයෙග* 
ල:ෂයකට $%යා ලබා Kෙ� ක�න� වැඩ 	�ෙවළ: 
දැනට ෙ� රජය ආර�භ කර Sෙබන බව5 මා ?කාශ 
කර*න කැමැS}. 

389 390 
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ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< අfර @සානායක මැS�මා, ස්ථාවර �ෙය�ග 27(2) 

යටෙ5 ?ශ්නය.  

 
ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග< කථානායක�ම�, ඊට ෙපර මා ෙ� කාරණය %ය*න 

කැමැS}. ෙව�හා�ක  ගණන වා#තා 	�බඳ  වාදය: පව5වන 

@නය ස�බ*ධෙය* ප:ෂ නායක $ස්cෙ�K eරණය කරනවා 

%යලා ඔබ�මා සඳහ* කළා. නI5 ප:ෂ නායක $ස්cම: 

පව5ව*න තවම eරණය කරලා නැහැ.  

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද මම ඒ ගැන කථා කරනවා.  ඒ සඳහා ෙ� සSෙ, @නය: 

ග*න මම බලාෙපPෙරP5� වනවා. 

 
ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග< කථානායක�ම�, ප:ෂ නායකය*ෙ> $ස්cම: 

කැඳවලා, ඒ  වාදය පව5වන @නය e*Q කරනවා %යලා තම} 

eරණය කරලා Smෙ�. නI5 අපට තවම දැf� Kලා නැහැ, 

ප:ෂ නායක $ස්cම: අද පව5වනවාද නැZද %යලා. 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද ප:ෂ නායක $ස්cම: පව5ව*න අමා<}. නI5 ෙහට 

ෙහ� ප:ෂ නායක $ස්cම: පව5ව*න බලාෙපPෙරP5� වනවා, 

ග< ම*\�මා. 

 
ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

හැබැ}, අ	 ෙ� සSෙ, ඒ  වාදය බලාෙපPෙරP5� වනවා, 

ග< කථානායක�ම�. 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ඒ ගැන කථා කරI. මා ඒ ගැන ෙය�ජනා කර*න�. 

 
ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

/SපSවරයා ෙ� වා#තා එ�යට ඒම වැළැ:cම සඳහා 

කටn� කර S×යK පා#Fෙ�*�ෙO ග<5වය ආර:ෂා කරG* 

එම වා#තා ඉ@�ප5 %Cමට කටn� %Cම 	�බඳව ඔබ�මාට මම 

ස්�Sව*ත වනවා. හැබැ}, ඔබ�මා ඒ වා#තා පා#Fෙ�*�ෙO 

සභා ෙ�සය මත �ක�ම තබ*ෙ* නැSව, ප:ෂ නායක 

$ස්cම:  ගස කැඳවා ෙ� සSෙ,ම ඒ  	�බද  වාද කර*න 

@නය: ලබා ෙද*න %යලා තම} ඔබ�මාෙග* මා ඉLලා 

U�*ෙ*. 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ඉL_ම ආ�l ප:ෂයට හා  ප:ෂයට ඉ@�ප5 

කර*න�. ඔබ�මාෙ> ෙය�ජනාව ගැන එදාට කථා කරI. 

 
ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අද ප:ෂ නායක $ස්cම: පව5වනවා ෙ*ද ග< 

කථානායක�ම�? 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද ප:ෂ නායක $ස්cම පව5ව*ෙ* කG¿ ප5 %Cම 
ස�බ*ධව}. 

 
ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙ� වා#තා - Reports - ගැන? ඔබ�මා දැ* eරණය කළා,- 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ඒ වා#තා Library එෙ: තබනවා. ඒ වා#තා ම*\ව<*ට 

ලබා ෙද*න දවස් ෙදක �න: ගත ෙO . අද release කර*න 

6�ව* ෙO . 
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අද Library එෙ: Sයලා, ඊට පස්ෙස.? 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඊට පස්ෙස. දවස් ෙදක:, �න:, හතර: ගත ෙO  

ම*\ව<*ට ලබා ෙද*න. ම*\ව<*ට ඒ 	ටප5 ලබා ෙද*න 

මම 	යවර ග*නවා. 

 
ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ %ය*ෙ*, 	ටප5 ලබා ෙද*න කාලය: ගත ෙවනවා? 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

	ටප5 ලබා ෙද*න �ක කාලය: ගත ෙO .  
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

Library එෙ: 	ටප5 9ය:  තර තබනවාද, ග< 

කථානායක�ම�? 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එක 	ටපත} අපට Sෙබ*ෙ*.  

391 392 



පා#Fෙ�*�ව 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා 
(மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපට අද දවස ඇ�ළත 	ටප5 ෙදක:ව5 ලබා ග*න බැ�ද?  

ග< කථානායක�ම�, ක�< ෙහ� ඒ වා#තා අරෙගන දවසම 

%යව*න පට* ග5ෙතP5 ෙවන5 කාටව5 ඒ වා#තා බල*න 

ලැෙබ*ෙ* නැහැ. 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ ස�බ*ධෙය* කළ n� ෙදය: ගැන කතා කරI.  
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ වාෙ> ෙZවL ෙව*න 6�ව*, ග< කථානායක�ම�.  
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහPඳ},  ෙහPඳ}. අ	  ඒකට ෙමPනවා ෙහ� ෙදය: කරI.  
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග< කථානායක�ම�,   ෙගPඩ: අය ඉ*න �සා - 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ම*\�ම�,  මට පැය 48: ෙද*න.  
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග< කථානායක�ම�, ක�<* ෙහ� ෙමම වා#තාව පැය 

ගණනාව: ෙපරළා ෙපරළා '�ෙයP5 එෙහම - 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
:ෂ]කව ෙනPෙව}. අප ෙකPෙහPම හ� 	ටප5 9පය: ලබා  

ෙද*න�. ?ශ්න එ%* එක  සඳා ග�I.  

ග< ම*\�ම�, ඔබ�මා ස්ථාවර �ෙය�ග 27/2 යටෙ5 

?ශ්නය අහනවාද?  
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අහනවා, ග< කථානායක�ම�. 

 
 

II 
 

එ6�� lIUෙ6 ව?ම9 ත??වය  எ�.சி.சி. உட/ப&�ைகயி/ த�ேபாைதய நிைலைம  
CURRENT STATUS OF THE MCC AGREEMENT 

 
ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග< කථානායක�ම�, ෙමම  ?කාශ ඉ@�ප5 %Cමට 

අවස්ථාව ලබා Kම  	�බඳව මා ඔබ�මාට ෙබෙහ * ස්�Sව*ත 

ෙවනවා. එ:ස5 ජනපද රජෙ, Millennium Challenge 

Corporation ආයතනය  සමඟ 3 4ම: අ5ස* %Cමට  

ආ�lව yදාන�ව U�න බවට වන 6ව5  ෙහ.�ෙව* පැන නැ¼ 

ඇS ගැට[සහගත ත55වය 	�බඳව ෙමම සභාෙO අවධානය 

ෙයPI කරවf කැමැS}.  ග< (Eජ=) අ�රFෙ, රතන ස්වාG* 

වහ*ෙස.  ?කාශ කර Sෙබනවා මම දැ:කා, "ෙමම 3 4ම 
උඩරට 3 4ම හා සමාන}. ෙමය එවැ� පාවා Kෙ� 3 4ම:" 

%යලා. අෙ� ෙග±රව/ය හාI<ව* වහ*ෙස.ෙ> අදහස එය}. 

ග< කථානායක�ම�, ෙ� කාරණය 	�බඳව ක<p ඉ@�ප5 

%Cම සඳහා  අවස්ථාව ලබා Kම 	�බඳව මම ඔබ�මාට නැවත 

වර: ස්�Sව*ත ෙවනවා.  

T ලංකා රජය එ:ස5 ජනපද රජෙ, Millennium Challenge 

Corporation ආයතනය සමඟ 3 4ම: අ5ස* කර*නට  යෑම 

	�බඳව මතෙíදා5මක ත55වය: ප4 3ය වසර මැද භාගෙ, 

Uට රට �ළ ද:නට ලැmණා. එය බරපතළ ෙලස කර�යට 

පැG]ෙ, 2019 ඔ:ෙත�බ# මස අගK පැවැS ආ�lව  U* එම 

3 4�ගත cම  සඳහා කැ×න�  අfමැSය: ලබා ග5 බව  

වා#තා cම5 සමඟ}.  ෙනPවැ�බ# පළIවැ� දාට ෙපර එය 

අ5ස* තබf ඇS බවට වා#තා පළ �ණද, ඒ සමඟ පැන නැîp 

 ෙර�ධතා ෙහ.�ෙව* එය අ5ස* තැRම කL තැmණා.  

අපට මතක},  'ට6 IදL අමාත= මංගල සමරcර මහ5මයා 

6න-6නා, @�රා ?කාශ කරG* U�යා, එය අ5ස* කරන බවට. 

ග< කථානායක�ම�, නI5 රෙ� පැවැS  ෙර�ධතාව �සා එය 

අ5ස* කර ගැ/මට ෙනPහැ% �ණා. ෙකෙස. �වද, එළැෙඹG* 

Smp ජනා�පSවරණෙ, ?ධානතම මාතෘකාවF* එක: බවට 

ෙමම 3 4ම ප5ව Smණා. ෙ� අතර T ලංකාෙO එ:ස5 ජනපද 

තානාපS කා#යාලය ෙනPවැ�බ# 06වැ� @න �ෙOදනය කෙළ., 

එය ෙනPවැ�බ# 16වන @නට ප4ව, එන� ජනා�පSවරණෙය* 

ප4ව අ5ස* තබf ඇS බව}.  

ජනා�පSවරණෙය* ප4ව ව5ම* ආ�lව  U* 

Millennium Challenge Corporation ආයතනය සමඟ අ5ස* 

%Cමට �යGත  3 4ම නැවත සලකා බැ_මට yදාන� වන බව5, 

3 4ම  අධ=යනය %Cම සඳහා කැ×න� අfමැSය: අfව 

කG¿ව5 ප5 කරන ලද බව5 ප43ය ෙදසැ�බ# මාසෙ, K 

ජනමාධ= වා#තා කළා.  ග<  කථානායක�ම�, එය ඉතාම  

වැදග5.  ෙමම 3 4ම අධ=යනය %Cම සඳහා කG¿ව: ප5 

කර*න ඕනෑ %යලා ව#තමාන ආ�lව eරණය කළා. ග< 

කථානායක�ම�, ජනා�පSවරණය කාලෙ, මැSවරණ 

ෙO@කාෙO කරන ලද ?කාශ අfව ෙ� 3 4ම අධ=යනය  කරලා 

පමණ: ෙනPෙව},  ෙමය ඇS තරමට පC:ෂාවට භාජන කරලා 

Sෙබනවා - කලා5 Sෙබනවා- %යා} අපට දැfෙ�. ෙමම 

3 4ම 	�බඳව ඒ තරමටම  ශාල ආ*ෙද�ලනය: ඇS �p බව 

ග< ස්වා~* වහ*ෙස.5 ද*නවා. හැබැ}, අද %ය*ෙ* 

ෙමPක:ද? ෙමම 3 4ම නැවත අධ=යනය කර*න ඕනෑ %යලා 

අද %යනවා. මා ද*ෙ* නැහැ, ජනා�පSවරණ ෙO@කාෙOK ඒ 

	�බඳව ක<p ඉ@�ප5 කෙළ. අධ=යනය%* ෙතPරවද %යලා. 

ඒ ෙකෙස. �ව5 ආ�lව දැ* eරණය: ෙගන Sෙබනවා, ෙ� 

	�බඳව අධ=යනය  කර*න. එම කG¿ව අගමැSවරයා ඇ�� 

  ධ 	�ස් හIc ඇS බව5, ක<p අධ=යනය කරG* U�න 

බව5 වා#තා �ණා.  

ෙ� ත55වය �ළ පැන න«න පහත ගැට[වලට 	��< ලබා 

ෙදf ඇතැ} මා බලාෙපPෙරP5� ෙවනවා. 

 

1. GෙL�ය� චැෙL*À ෙක�පෙ#ෂ* 3 4ම අධ=යනය 
%Cම සඳහා කG¿ව: ප5 කරන ලZෙZ කවදාද? 
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2. එම කG¿වට   න� කරන ලද සාමා`කය* ක�<*ද? 
කාෙ> සභාපS5වෙය* එය $ස ්ව*ෙ*ද? 

3. එම කG¿වට අදාළ අධ=යන වා#තාව ඉ@�ප5 %Cම සඳහා 
ය� කාල රාIව: ලබා K Sෙ²ද? ඔ�*  U* එය ඉ@�ප5 
කරf ලබ*ෙ* කවදාද? 

4. එම වා#තාව ලැmp ප4ව සභාවට ඉ@�ප5 කර*න 
කටn� කර*ෙ*ද? 

ග< කථානායක�ම�, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා Kම 	�බඳව 

ඔබ�මාට ෙබPෙහPම ස්�S}. 
  
ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා (Iෙ1ශ සබඳතා අමාතW, 
��ණතා සංව&ධන, H�ර ෂා හා ක6ක� සබඳතා 
අමාතW සහ පා&3ෙ69/ෙ� සභානායක/මා) (மா��மி�  திேனP �ணவ�தன - ெவளிநாB? உறIக� அைம2ச�� திற�க� அபிவி�&தி, ெதாழி0�ைற ம78� ெதாழி0 உறIக� அைம2ச�� பாரா�ம�ற2 சைப 6த0வ��) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign 
Relations, Minister of Skills Development, Employment and 
Labour Relations and Leader of the House of Parliament) 

 

1.  ග< කථානායක�ම�, එ:ස5 ජාSක ප:ෂ රජෙ, 
අමාත= ම�ඩලය  U* අfමත කරන ලද, ජනතාවෙ> 
 ෙර�ධයට ල: j Millennium Challenge Corporation 
3 4ම අෙ� රටට හා�කර �සා එදා  <Zධ ප:ෂෙ, 
'ට6 අ	 ඉතා පැහැ@Fව ඒ 	�බඳව ෙහ�දර� කළා.  

 එ:ස5 ජාSක ප:ෂ රජය බලයට ආෙO 	� පස ෙදPෙර* 
ෙනPෙව}. එ:ස5 ජාSක ප:ෂ රජය බලයට ආෙO යහ 
පාලනය %යන Gථ=ාව: යටෙ5 අටවා ග*නා ලද 
ෙZශපාලන 3 4ම: යටෙ5}. ඒ ෙZශපාලන 3 4ම 
 U* රටට කරන ලද හා� එ%* එක �වැ$@ %Cමට 
ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ මැS�මා ?ධාන අ	 
ජනා�පSවරණෙ,K රෙ� ජනතාවට ඉතා පැහැ@Fව 
?Sඥා K ජන අfමැSය ලබාෙගන Smණා. ග< අfර 
@සානායක මැS�මා  U* සඳහ* කරන ලද 3 4ම 
අධ=යනය කර, ඒ 	�බඳව ක<p  සත්රා5මකව 
eරණය %Cමට 2019 ෙදසැ�බ# 18වන @න පැවැS අප 
අමාත= ම�ඩල $සc්ෙ�K අදාළ කG¿ව ප5 කර 
Sෙබනවා. 

2. අෙ� රෙ� ෙකPළඹ  ශව් ද=ාලෙ, 4?UZධ 
මහාචා#යවරෙය� වන ලFතU� Áණ<ව* මහතා එ' 
සභාපS; Å.එස.් ජයcර මහතා, සාමා`ක; ජනා�පS /Sඥ 
�හාL ජයව#ධන මහතා, සාමා`ක; නාලක ජයcර මහතා, 
සාමා`ක. 

3.  ඉතා පැහැ@Fව අෙ� රජය කාල රාIව: Kලා, ඒ කාල 
රාIව �ළ එය අවස* කර*න eරණය: ෙගන 
Sෙබනවා. එම කG¿වට ෙදන ලද කාල රාIව අfව අදාළ 
වා#තාව ඉ@�ප5 %Cම සඳහා මාස හතරක කාලය: ලබා 
K Sෙබනවා.  

4.  වා#තාව ලැmp ප4ව රජය ඒ 	�බඳව සභාව දැfව5 
%Cමට 	යවර ග*නවා.  

අෙ� රටට හා�කර %Uව: අප ඉ@�යට ෙගන ය*න 

බලාෙපPෙරP5� ව*ෙ* නැS බව ය�5 ෙමම සභාවට ?කාශ 

කර*න මා කැමැS}, ග< කථානායක�ම�.  

ඔබ�මාෙ> අවසරය මත මාෙ> වග9ම: සඳහ* කර*න5 

මා කැමැS}. අද @න තම} ඔබ�මා Committee of Selection 

?කාශයට ප5 කෙළ.. Committee of Selection එකට තම} 

පා#Fෙ�*�ෙO ඉS� කG¿ UයLල ප5 %Cෙ� බලය 

Sෙබ*ෙ*. එම කG¿ ප5 %Cෙම* ප4ව තම} අෙ� ඒ 

කG¿වලට ඊළඟ eරණවලට ගම* කර*න 6�ව* ව*ෙ*. අද 

පස්ව< 3.00ට ඔබ�මා Committee of Selection කැඳවා 

Sෙබනවා. ඉ* ප4ව අදාළ කG¿ UයLල ප5 %Cමට අවශ= 

	යවර ගැ/ම සඳහා රජය අවශ= සහෙය�ගය ඔබ�මාට ලබා 

ෙදනවා, ග< කථානායක�ම�. ඉ* අන�<ව එම කG¿වලට 

ස්ථාවර �ෙය�ග අfව කටn� %Cමට හැ%යාව ලැෙබනවා. 
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග< කථානායක�ම�, එම ?කාශය 	�බඳව ෙනPෙව} මා 

ෙ� %ය*ෙ*. ග< සභානායක�මා දැ* %Oවා, අද සවස 3.00ට 
ෙ5C� කාරක සභාව - Committee of Selection - කැඳවා 
Sෙබනවා, ඒෙක* තම} Committee on Parliamentary 
Business ප5 කර*න5 UQ ව*ෙ* %යලා. ග< 
කථානායක�ම�, ඒ අfව  ශාල අපðංශය: ෙවනවා. ග< 
@ෙ*ෂ් Áණව#ධන සභානායක�මා ෙ� ?කාශ කර*ෙ*, එය 
ප5 කරන ෙත: අපට ප:ෂ නායක $ස්cම කැඳවලා, ෙ� 
වා#තාව ගැන  වාද කර*ෙ* කවදාද %යලා eරණය: ග*න 
බැ� බව}. අපට ප:ෂ නායක $ස්cම: කැඳcෙ� හැ%යාව�5 
නැ5න�, ෙ� වා#තාව ගැන  වාදය: පව5ව*න  Nමය�5 
නැ5න� ඒ ගැන අ	 ෙ� සභාෙව* eරණය: ගත n�} %යලා 
මා 'තනවා.  

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද සවස 3.00ට අපට ෙ� ?ශ්නය  සඳා ග*න 6�ව*. අද 

ෙ5C� කාරක සභාව ප5කර ග*නවා. 
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙ5C� කාරක සභාව ප5 %Cෙම* ප4ව, ෙහට ෙ� වා#තාව 

 වාදයට ග*න 6�ව* ෙO  %යලා ඔබ�මා 'තනවාද? 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙපබරවා� මාසෙ, @න හය} පා#Fෙ�*�ව 

පැවැ5ෙව*ෙ*. 
  
ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක ෙ*. ඒ �සාම තම} ෙ� උන*Qව, ග< 

කථානායක�ම�. 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අපට අද ඒ ගැන සාකwඡා කරලා eරණය: ග*න 6�ව*.  

ඔබ�මා එ*න, අද $ස්cෙ� K  අ	 කථා කරI.   
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙපබරවා� මාසෙ, @න හය}, ෙ� මාසෙ, @න �න}, 

ඔ:ෙක�ම තව @න නවය} පා#Fෙ�*�ව පැවැ5ෙව*ෙ*. 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද අ	 බලාෙපPෙරP5� ෙවනවා ෙ5C� කාරක සභාව ප5 

කරලා අවස* කර*න. 
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පා#Fෙ�*�ව 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග< කථානායක�ම�, ෙමතැනසඳහ* ෙවනවා  තවම 
Committee on Parliamentary Business ප5 කරලා නැS �සා 
අපට ෙ�  වාදය ගැන සාකwඡාව: කර*න අවස්ථාව: නැහැ 
%යලා. 

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

 අ	 අද Committee on Parliamentary Business ප5 

කර*න බලාෙපPෙරP5� වනවා. 
 

ග� අ5ර Tසානායක මහතා (மா��மி� அ)ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක ෙහPඳ}. 
 

ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා   (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ග< කථානායක�ම�, අfර �මාර @සානායක ම*\�මා 
?කාශ කළ ආකාරයට Committee of Selection ෙහ� Committee 
on Parliamentary Business නැSව තම} ජනා�පSවරණෙය* 
ප4ව ෙමෙත: කාලය: අ	 ෙ� පා#Fෙ�*� $ස්c� පව5වා 
Sෙබ*ෙ*. එ'K ඔබ�මා අප දැfව5 කරලා, ඔබ�මා  U* 
ප:ෂ නායක කාරකාK* Uය[ෙදනාම කැඳවා ඒ න=ාය පය 
e*Q කළා. මම 'ත*ෙ* නැහැ, Committee on Parliamentary 
Business ෙහ� Committee of Selection පා#Fෙ�*�ෙO න=ාය 
පය සකස් කර*නට අත=වශ=ම} %යලා. දැ* ෙ� සSෙ, @න 
හතරක පා#Fෙ�*� වැඩ කටn� e*Q කෙළ.5, Committee on 
Parliamentary Business  ෙහ� Committee of Selection 
Sයාෙගන ෙනPෙව}. ඒ �සා Committee on Parliamentary 
Business සහ Committee of Selection අපට ප5 කර ග*න 
6�ව*. එයට යට5 ෙනPc, ග< අfර @සානායක ම*\�මා 
%ය6 ආකාරයට අපට ප:ෂ නායක $ස්cම: පැවැ5cෙ� 
බාධාව: නැහැ.  

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ  ගැන අ	 කථා කරI. බාධාව: නැහැ.  
 

ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා (மா��மி�  திேனP �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග< කථානායක�ම�,  පා#Fෙ�*�ෙO ස්ථාවර �ෙය�ග හා 

පා#Fෙ�*� ස�?දාය ගැන ග<  ප:ෂ නායක�මාට U'ප5 

කර*න අවශ= නැහැ %යලා මා 'තනවා. එ�මා ෙහPñ* 

ද*නවා, පා#Fෙ�*� කටn� කරෙගන ය*න තම} 

Committee on Parliamentary Business ප5 කර*ෙ* %යලා. 

Committee on Parliamentary Business ප5 %Cම සඳහා තම} 

ඔබ�මා, අප සමඟ සාකwඡා ෙකPට අද @න ෙ5C� කාරක සභාෙO 

සාමා`කය* ?කාශයට ප5 ක ෙළ..  එ' සාමා`කය*  ?කාශයට 

ප5 කළාට පස්ෙස. එය $ස් ය n�}.   ඔබ�මා අද සවස 3.00ට ඒ 

කG¿ව කැඳවා Sෙබනවා. ඒ �සා එයට බා'රව කටn� 

කර*නට දැ* බැහැ. ඔබ�මා  සවස 3.00ට ෙ5C� කාරක සභාව 

කැ  ෙඳOවාට පස්ෙස. ඒ කG¿ව  U* Committee on 

Parliamentary Business ප5 කරනවා.  

ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO %Uම  වාදය: වළ:ව*න අ	  
yදාන� නැහැ.  ෙමPකද, ෙ� ගැට[වලට වග උ5තරකාරෙය� 
ඉ*ෙ* ඔය පැ5ෙ5. වංචාකාරෙය� �ක ඉ*ෙ* එහා පැ5ෙ5. 
ජනතාව e*Qව: Kලා ෙගදර යැOෙO ඒක}. [බාධා %C�] ඒ 

අයෙ> මÁL ෙගවLවල 3ෙ, තI*නා*ෙස.ලා}.  ෙමය කථා 
කර*න අවශ= නැහැ. [බාධා %C�] ෙමPකද, අ�<Q ගණනාව: 
4Q ¾f ගාලා වහලා දම6 මහ බැං� වංචාෙO වගඋ5තරකාරෙය� 
ක�ද %යන එක I� රටම ද*නවා. ඒ �සා මම සභානායකවරයා 
හැ�යට  ප:ෂනායක�මාට ය�5 %යනවා, අ	 පා#Fෙ�*� 
ස�?දාය අfගමනය කරG* ඉ:ම�* වැඩ කරI %යලා. 
එwචර} කර*න Sෙබ*ෙ*. 

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහPඳ}, ග< සභානායක�ම�.  ෙ� ගැන ෙලP� ගැට[ව: 

නැහැ. අපට කථා කරලා ෙ� කාරණය  සඳා ග*න 6�ව*. 
 

ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ග< කථානායක�ම�, ඇ5තටම මම ග< සභානායක�මාට 

%ය*න අදහස් කෙළ. ෙමෙත: පා#Fෙ�*� $ස්c� පව5ව6 

ආකාරය ගැන}. එතැනK ඒ NමෙOදය අfගමනය කෙළ. ෙ� 

රෙ� 4බ UZ�ය උෙදසා, ?ජාත*වාදෙ, 4බ UZ�ය උෙදසා 

ෙ� වාද  වාද පැවැ5cම �ළ, ?ජාත*වාK Áණාංග  UයLල:ම 

ස�E#ණ වන �සා}.  ඒ �සා මම %ය*ෙ*,  අෙ� ඉ@� 

Parliamentary Business e*Q කර*නට Committee of 

Selection and Committee on Parliamentary Business 

බාධාව: කර ග*නට අවශ= නැහැ %යන කාරණය}. ෙමPකද, ඒ 

සඳහා E#වාද#ශය: Sෙබනවා. 
 

ග� (�ජW) අ/ර3ෙf රතන Yw (மா��மி� (வண.) அ&�ரEேய ரதன ேதர�) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ග< කථානායක�ම�,  MCC 3 4ම ස�බ*ධෙය* අfර 
�මාර @සානායක ම*\�මා සඳහ* කළා. එම ?ශ්නය ම� %Cම 
ගැන මම එ�මාට ස්�Sව*ත ෙවනවා.  ෙශ.ෂෙය*ම ප43ය 
රජෙ, කැ×න� ම�ඩලෙය* තම} ෙ� 3 4ම අfමත කෙළ.. 
හැබැ}, අද  ප:ෂනායක�මා ෙ� 3 4මට  <Zධ5වය පළ 
කරලා Sෙබනවා. ග<  ප:ෂනායක�ම�, මම 'තන හැ�යට 
ම*\ ක�ඩායම හැ�යට ෙව*න 6�ව* ඔබ�මා එම 
 <Zධ5වය පළ කරලා Sෙබ*ෙ* . අ	 ඒ ගැන ස්�Sය පළ 
කරනවා. ඒ වාෙ>ම මම ෙදමළ ජාSක ස*ධානයට5, අෙන�5 
Ð ඩ ෙZශපාලන ප:ෂවලට5 %යා U�නවා, ෙමය ජාSක 
වැදග5කම%* n� ?ශ්නය: බව. 

ප43ය ආ�lව කාලෙ, 4� කLFය:  U* තම} ෙමය 
අfමත කෙළ.. කැ×න� ම�ඩලය පා wk කරලා ෙ�ක අfමත 
කරලා Sෙබනවා. ඒක අ2< ත55වය:. නI5 අද අ	 
ස්�Sව*ත ෙවනවා,- [බාධා %Cම:] ග< 4òව ෙස.නUංහ 
ම*\�ම�, මම කථා කළාට පස්ෙස. ඔබ�මාෙ> අදහස ්
%ය*න. ග< කථානායක�ම�, ෙ� ?ශ්නය අද ජාSක 
වැදග5කම%* n5 ?ශ්නය:. ෙමPකද, අ	 ෙ� 3 4ම අ5ස* 
කර*න ය*ෙ* ෙය�ධ රට: එ:ක}. ඒ �සා උපායමා#3ක 
ෙලස ෙම}* එ�යට යෑම ඉතා වැදග5.   

 ෙශ.ෂෙය*ම ජනා�පS අෙප:ෂකයා ජය£හණය කරcෙ�K 
අ	 ෙ� MCC 3 4ම ?ධාන මාතෘකාව: බවට ප5 කළා. ඒක 
ස�E#ණෙය* ඇ5ත:. ඒ වාෙ>ම ෙ� ගැන අධ=යනය කර*න 
ප5 කර6 කG¿ව �ෙය�ජනය කළ මහාචා#ය ලFතU� 
Áණ<ව* මහතා සහ නාලක ජයcර මහතා ෙ� මතවාදය ෙගPඩ 
නැ¼ෙ�K ඉතාම ශ:Sම5ව ෙප/ U� ෙදෙදෙන� බව5 ෙ� 
අවස්ථාෙO K සඳහ* කර*නට ඕනෑ. එම �සා ෙ� කG¿ව ප5 
%Cෙ�  වරද: අ	 ද%*ෙ* නැහැ. ෙ� 3 4ම ගැන අපට 
@ෙ*ෂ් Áණව#ධන මැS�මා5 පැහැ@F කළා. MCC 3 4ම 
%ය*ෙ* %Uෙස.5ම ව#තමාන රජයට 	�ග*න 6�ව* 
3 4ම: ෙනPෙව}. 
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ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහPඳ}, ෙ� ගැන  වාදය: කර ෙගන ය*න අවශ= නැහැ.   

 
ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ග< කථානායක�ම�, ෙ� අවස්ථාෙO K මම ෙග±රව/ය 

අ�රFෙ, රතන ස්වා~* වහ*ෙස.ට ෙ� ස�බ*ධෙය* පැහැ@F 

%Cම: කර*නට ඕනෑ. කැ×න� ම�ඩලෙ, K ෙ� MCC සහ 

SOFA %යන 3 4� ගැන කථා වනෙකPට මම ඊට  <Zධ �ණා. 

ඒක මම පැහැ@F කර*න ඕනෑ. එපමණ: ෙනPෙව}, ස්තවාදය 

වැළැ:cෙ� පනත ෙවfවට ?Sස්ත පනත: ෙගන එ*න 

ඕනෑය %යන අවස්ථාෙO K5 මම එයට  <Zධ �ණා. එම �සා 

මම පැහැ@Fව %ය*න කැමැS}, ෙ�ක අද-ඊෙ, ඇS කර ග5 

මතය: ෙනPෙව} %යන එක. කැ×න� ම�ඩලෙ, K මම ඒකට 

 <Zධ �ණා.  

ඒ වාෙ>ම ග< කථානායක�මාට මම %ය*නට ඕනෑ, MCC 

3 4ම %ය*ෙ*  ෙශ.ෂෙය*ම ජනා�පSවරණෙ, K දැ� 

 වාදයකට ල: j කාරණාව: බව. ෙ� ස�බ*ධෙය* කථා 

කරන ෙකPට රට ෙL  ල: ෙවනවා %Oවා, දළ දා හාIQ<ෙව� 

ව*දනාමාන කර*නට යනෙකPට සහ ජය T මහා ෙබ��* 

වහ*ෙස. ව*දනාමාන කර*න යනෙකPට ඒ පාෙ# එක පැ5ත: 

ලංකාවට අ}S}, අෙන: පැ5ත අ}S ව*ෙ* ඇෙම�කාවට 

%Oවා. ඒ වාෙ>ම ඒ හැම ෙZකටම ලංකාෙO තානාපS 

කා#යාලෙය* අවසරප සහ බලප ග*න UZධ ෙව} %Oවා, 

ෙ� MCC 3 4ම �සා. එවැ� අදහස් ඉ@�ප5 කළ අය දැ* 

%යාෙගන එනවා, ෙ� 3 4ෙ� 70: ෙහPඳ} [, 30} [ ෙහPඳ 

නැ5ෙ5 %යලා. 

 
ග� ගාw� ෙලbRෙB මහතා (නාග�ක සංව&ධන රාජW 
අමාතW/මා) (மா��மி� காமினி ெலா��ேக - நகர அபிவி�&தி இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. Gamini Lokuge - State Minister of Urban 
Development)  

එෙහම %OෙO ක�ද? 

 
ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

මම ෙ� අවස්ථාෙO K පැහැ@Fවම %ය*න කැමැS}, අ	 

හැෙම�ම හැම අවස්ථාවක Kම එක ස්ථාවරයක ඉ*න එක  

ෙබPෙහPම වැදග5 වන බව. එම �සා මෙ> ස්ථාවරෙ, %U 

ෙවනස: �ෙ� නැහැ. MCC 3 4මට වාෙ>ම ?Sස්ත 

පනතට5 මම පැහැ@Fවම  <Zධ �ණා. 

 
ග� එස්.එ6. ම� කා& මහතා (மா��மி� எ=.எ�. மாி�கா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ග< කථානායක�ම�, ?ජාත*වාදය ග< කරන ජනතා 

�ෙය�`තය* හැ�යට අ	 බ¾තරෙ, කැමැ5තට ඉඩ ෙදනවා. 

එම �සා හැටනව ල:ෂයක ජනතාව: MCC 3 4ම ෙහPඳ 

නැහැ} %යලා අප පරදවා Sෙබන �සා MCC 3 4ම ෙහPඳ 

නැහැ; ඒක අfමත කර*න බැහැ. හැබැ}, ප43ය 

ජනා�පSවරණයට කF* ඒක මාරකය: ෙව*න5, දැ* ඒක 

 ම#ශනය කර*න කG¿ව: දමන එක5 අතර පරස්පර  ෙර�� 

ත55වය: Sෙබනවා. එම �සා MCC 3 4ම ඕනෑ නැ5න� 

කG¿ දම*න ඕනෑ5 නැහැ; Uයයට 70: ෙහPඳ} %යලා �ක� 

අතගාලා බල*න ඕනෑ5 නැහැ.  ෙමPකද,  ෙ� රෙ� හැටනව 

ල:ෂය: ජනතාව %යා Sෙබනවා, MCC  3 4ම එපා %යලා. 

දැ* ඉS* ඔය @ව ෙදෙක* කථා කර*ෙ*, @ව ෙදෙ: හැUCම 

Sෙබ*ෙ* අෙ� ෙනPෙව}, ඒ ෙගPLල*ෙ>}. ඒ �සා  MCC 

3 4ම එපා. බ¾තරෙ, කැමැ5තට ඉඩ ෙද*න. ෙ�කට අ	 

 <Zධ}. 

 
ග� U�ව ෙස[නmංහ මහතා  (மா��மி� +ஜீவ ேசனசி/க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ග< කථානායක�ම�, අෙ� ග<  ස්වා~* වහ*ෙස. පැවy 

ප�@  ප:ෂ නායක�මා ඉතා පැහැ@Fව ෙ� ස�බ*ධෙය* 

?කාශය: කරලා Sෙබනවා. ඔබවහ*ෙස. දැ* ආ�lව5 එ:ක 

ඉ*නවා. නI5, ග< ජනා�පS�මා ෙහ� අගමැS�මා ෙ� 

ස�බ*ධෙය* %Uම ?කාශය: කරලා නැහැ, ෙ�ක අLල අLලා 

ඉ*නවා. ග< ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ මැS�මාට ඇෙම�කාව5 

සමඟ ෙහPඳ ස�බ*ධක� Sෙබන �සා එ�මාට 6�ව*, ෙ� 

3 4ම ෙහPඳට අධ=යනය කරලා අවලංÁ %Cමට කටn� කර 

ග*න.    

ග< කථානායක�ම�, ෙපP_Uය භාර අමාත=වරයා5  

සභාෙO U�න �සා මම ෙ� කාරණය එ�මාට මත: කර*න 

කැමැS}. ග< ඇමS�ම�, MSD  එෙ: හැට ගණන: 

ෙZශපාලන ෙහ.� මත මා< කරලා Smණා. අද ෙවනෙකPට තව 

55: මා< කර*න e*Qව: ෙගන Sෙබනවා.  ඔබ�මා 

සාමාන=ෙය* සාධාරණය ග< කරන ඇමSවරය� වශෙය* මම 

ෙ� කාරණය ඔබ�මාෙ> අවධානයට ෙයPI කරවනවා.  

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහPඳ},   එ�මා ඒ ගැන අවධානය ෙයPI කර}.  

~ළඟට, අමාත=ාංශ �ෙOදන - ග<  �6ණතා සංව#ධන, 

$9ර:ෂා හා ක�ක< සබඳතා අමාත=�මා. 

 
 

ෙ1ශපාලන ප.ගැ<6 : ��ණතා සංව&ධන, 
H�ර ෂා හා ක6ක� සබඳතා 

අමාතW/මාෙB (කාශය 
அரசிய	 பழிவா�க	: திற�க� 

அபிவி��தி, ெதாழி	�ைற ம��� 
ெதாழி	 உற!க� அைம"சாின� #�� 
POLITICAL VICTIMIZATION: STATEMENT BY 

MINISTER OF SKILLS DEVELOPMENT,  
EMPLOYMENT AND LABOUR RELATIONS 

 
ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා (Iෙ1ශ සබඳතා අමාතW, 
��ණතා සංව&ධන, H�ර ෂා හා ක6ක� සබඳතා 
අමාතW සහ පා&3ෙ69/ෙ� සභානායක/මා) (மா��மி�  திேனP �ணவ�தன - ெவளிநாB? உறIக� அைம2ச�� திற�க� அபிவி�&தி, ெதாழி0�ைற ம78� ெதாழி0 உறIக� அைம2ச�� பாரா�ம�ற2 சைப 6த0வ��) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign 
Relations, Minister of Skills Development, Employment and 
Labour Relations and Leader of the House of Parliament) 

ග<  ප:ෂ නායක�මා ප43ය 08වැ� දා ෙZශපාලන 

ප�ගැ/� වශෙය* ෙස.වකය* ඉව5 %Cම ගැන අසන ලද 

?ශ්නයට  මා 	��ර සපයනවා.  

399 400 



පා#Fෙ�*�ව 

 ප:ෂ නායක ග< ස`5  ෙ?.මදාස මැS�මා  U* ස්ථාවර 

�ෙය�ග 27(2) යටෙ5 ඉ@�ප5 කරන ලද ?ශ්නෙ, සඳහ* 

ආයනත අ��* ලංකා ඛ�ජ ෙතL /Sගත සංස්ථාවට පමණ: 

අදාළ පැG]Lල: 2019.11.19ෙව� @න ක�ක< 

ෙදපා#තෙ�*�වට ලැR ඇS අතර, එ' පැG]Fක< ව*ෙ* 

ජාSක ෙස.වක සංගමය}. ලංකා ඛ�ජ ෙතL /Sගත සංස්ථාෙO 

ෛද�ක පදනG* ෙස.වෙ, ෙයPදවා U� ෙස.වකය* 167ෙදෙන� 

හට ෙස.වයට වා#තා %Cම සඳහා සංස්ථා ප�°යට ඇ�� cමට 

අවසර ලබා ෙනPKම 	�බඳව එම පැG]LෙL සඳහ*ව ඇත. එම 

පැG]Lල 	�බඳව ක�ක< ෙදපා#තෙ�*�ෙO කා#Gක 

සබඳතා අංශය  U* ෙදපා#ශව්යම කැඳවා සාකwඡාව: පව5වා 

ඇත. එම සාකwඡාවට ලංකා ඛ�ජ ෙතL /Sගත සංස්ථාව 

ෙවfෙව* ඉ@�ප5 j �ලධා� මහතා ?කාශ කර ඇ5ෙ5 ෙමම 

ෙස.වකය*ෙ> ෙස.වය අවස* කර ෙනPමැS බව5, තාවකාFකව 

ෙස.වය නවතා ඇS බව5ය. ෙමම කා#Gක ආර�ල 	�බඳව 

පC:ෂණ කටn� තවQරට5 sයා5මක ෙවG* පවe.  

එෙම*ම, ග<  ප:ෂ නායක�මා අසන ලද ?ශ්නෙ, සඳහ*   

ජාSක ?Sප5S, ආ#¤ක කටn�, නැවත ප@ංk %C� හා 

6න<5ථාපන, උ�< පළා5 සංව#ධන සහ ෙය±වන කටn� 

අමාත=ංශය හරහා �U sයා ප�පා�යකට අfව බඳවාග5 

ව=ාපෘS සහකාර තන�ෙ# ෙස.වකය* යැ} %යා U� අය 

ස�බ*ධවද, අධ=ාපන අමාත=ාංශය හරහා බඳවාග5තා යැ} %යා 

U� පාසL ෙස±ඛ= සහකාර ෙස.වකය* ගැනද, 6රා ද=ා 

ෙදපා#තෙ�*�ෙO ක�ක< ෙස.වකය*, �වාස සංව#ධන 

අ�කා�යට බඳවාග5 ෙස.වකය*, T ලංකා ගමනාගමන 

ම�ඩලෙ, NමෙOදය: හරහා උසස්c� ලබා Q* වැ� 	�සකෙ> 

උසස්c� අ5 '¿වා ඔ�* නැවත ෙපර තන�රට ප5 කළාය 

%යන කාරණය 	�බඳවද, ෙස±ඛ= අමාත=ාංශෙ, ෙඩංÁ ම#දන 

වැඩසටහන සඳහා බඳවාග5 :ෙෂ. මQ< ම#දන සහායකව<* 

	�බඳවද %UQ පැG]Lල: අද @න ද:වා ක�ක< 

ෙදපා#තෙ�*�ව ෙවත ලැR ෙනPමැS බව මා වග 9ෙම* ?කාශ 

කරනවා. 

ක�ක< ෙදපා#තෙ�*�ව ෙවත %Uය� පැG]Lල: 

ලැෙබ*ෙ* න�, ඒ 	�බඳව සාධාරණව පC:ෂා කර අවශ= 

කටn� කළ හැ% බව මා ක<ණාෙව* ද*වා Uôමට කැමැS}, 

ග< කථානායක�ම�. 

ග< කථානායක�ම�, හ@U /Sය අෙ� රෙ� සාමාන= /Sය 

බවට ප5 කර*න එදා එ:ස5 ජාSක ප:ෂ ආ�lව ඉතාම 

'�ව:කාර ෙලස ?Sස්ත පන5 ෙක¿�පත ඉ@�ප5 කළා. එය 

ඉ@�ප5 කළ 'ට6 ග< ඇමS�මා දැ* ෙ� ග< සභාෙO 

ඉ*නවා. එ�මා පා#Fෙ�*�වට එම පන5 ෙක¿�පත ඉ@�ප5 

කළා. එය ස�මත කර ග*න මාස ගණනාව: උ5සාහ දැ<වා; ඒ 

ගැන ක<p %Oවා. ම'*ද රාජප:ෂ මැS�මා 6Iඛ   <Zධ 

ප:ෂය හැ�යට අ	 ෙ� රෙ� මහ ජනතාවට, ආගGක 

නායකය*ට ඒ ගැන ක<p %Oවා. නI5, ම#දනය ෙගෙන*න 

Smp ඕනෑකම �සා ?ජාත*  ෙර�� වැඩ 	�ෙවළ: ෙගන 

3ය එ:ස5 ජාSක ප:ෂ ආ�lව ඒ %Uව: තඹ ෙදP}�වකට 

ගණ* ග5ෙ5 නැහැ. ම#දනය �සාම ඔ�*ට ෙZශපාලන 

වශෙය* පරාජය කරා ගම* කර*න UZධ �ණා.  

එම කG¿ෙO සභාපSවරයා හැ�යට කටn� කළ ග< මය*ත 

@සානායක මැS�මාට මම   ෙශ.ෂෙය* ස්�Sව*ත වනවා. එ�මා 

අ	 සඳහ* කළ ක<pවලට සව* Kලා, එම ද<p, ම#දනකාC 

පනෙ5 වග*Sෙය* වග*Sය පC:ෂා කළා. අ	 එම කG¿ෙO 

සාමා`කය* හැ�යට ඒ පනත ගැන ක<p %ය*න අවස්ථාව 

සලසා ග5තා. ජනා�පS ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ මැS�මාෙ> හා 

අ£ාමාත= ම'*ද රාජප:ෂ මැS�මාෙ> නායක5වෙය* අෙ� 

අමාත= ම�ඩලය eරණය කළා, ඒ ම#දනකාC, මෘග පනත 

ඉLලා අස් කර ග*න. ඔබ�මාට ඉLලා අස් කරග*න බැ� �p 

ෙZ, /S ෙපPතට ය*න ඉඩ ෙනPK අ	 ඉLලා අස් කරෙගන 

Sෙබනවා. ග< කථානායක�ම�, ඒ sයාව කර*න 6�ව* 

�ෙ�, ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ මැS�මා  ©ෂ්ට ජය£හණය: 

ලබG* ජනා�පS j �සා}.  

 
ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ග< කථානායක�ම�, ෙ� රජය බලයට ප5cම5 සමඟ මම 

සඳහ* කළ ඒ ආයතන UයLෙLම ෙස.වක ම#දනය, 

$%යාවF* එ�යට දැ~ම, Kමනා සහ වැ¿� ෙනPෙගcම, 

උසස්c� නතර %Cම වැ� sයාදාම හරහා එම ෙස.වක ?ජාව 

බරපතළ අසහනයකට, Øඩනයකට ල: කර Sෙබනවා. මම ඒ 

ගැන කනගා¿ ෙවනවා. අෙ� ග< සභානායක�මා ක�ක< 

ෙදපා#තෙ�*�ෙO පැG]F අංශෙ, ?ධාන  ම#ශන �ලධා�යා 

බවට ප5ෙවලා U�නවාද %යන ?ශ්නය අපට  ම� ෙවනවා. 

ෙමPකද, ෙ�ක ක�ක< ෙදපා#තෙ�*�ව හරහා ෙකෙරන 

ෙදය: ෙනPෙව}. එ�මාට Smණා, අදාළ ෙ#õය 

අමාත=ාංශවF*, ආයතනවF* ඒ ෙතPර�<  මසා බලා, ෙ� 

වාෙ> ෙදය: UQ ෙවනවාද, නැZද %යලා ~ට වඩා Nමව5ව, 

 �ම5ව ෙසPයා බලා ෙ� උ5තCතර සභාවට 	��< සපය*න. 

ක�ක< ෙදපා#තෙ�*�ෙO පැG]F Smණාද, නැZද %යන 

කාරණාව ෙනPෙව}, අෙ� පැG]LෙL ?ධාන පදනම. දස දහස් 

ගණන කෙ> ò ත අද අනාථ ෙවලා. ඔ�* අද මහ පාරට ඇද 

දමලා. ඒක තම}, සත= කථාව.  

මම කනගා¿ ෙවනවා, අෙ� උග5 සභානායක�මා ප�ණත 

ෙZශපාලනඥය� හැ�යට ෙ� ක<p කාරණා 	�බඳව ෙ� 

සභාව  �ම5ව දැfව5 ෙනP%Cම 	�බඳව. ඒ �සා මම ග< 

සභානායක�මාෙග* නැවත5 ෙබPෙහPම කා<]කව ඉLලා 

U�නවා, අදාළ ෙ#õය අමාත=ාංශවF*, ඒ   ධ රාජ= 

ෙදපා#තෙ�*�වF* ෙතPර�<  මසලා, ක<ණාකර ෙ� 

සභාවට සත=වාK 	��ර:  - [බාධා %Cම:] 

 
ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා (மா��மி�  திேனP �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග< කථානායක�ම�, මට තව ක<p 9පය: %ය*න 

Sෙබනවා.  

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< සභානායක�ම�, ඔබ�මා කථා කළාට ප4ව අ	 අද 

දවෙස. ?ධාන වැඩ කටn�වලට ෙයPI ෙවනවා.  

 
ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

සමාෙව*න, ග< කථානායක�ම�, මම කථා කරලා ඉවර 

නැහැ. මම ග< සභානායක�මාෙ> අදහස්වලට සව* Q*නා. 

 ෙශ.ෂෙය*ම මම එ�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා, ෙහට ෙහ� 

අ�Zදා, එෙහම නැ5න� ඊළඟ $ස්c� සSෙ,K ෙ� 

ස�බ*ධෙය*  �ම5 	��ර: ලබා ෙද*න %යලා. ඒ වාෙ>ම 

- [බාධා %Cම:] 

401 402 

[ග<  @ෙ*ෂ් Áණව#ධන  මහතා] 
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ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා (மா��மி�  திேனP �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග< කථානායක�ම�, එ�මා කථාව: පව5වනවා. 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග<  ප:ෂ නායක�ම�, ඔබ�මා  ක<p ඉ@�ප5 කරලා 

අවසානද? 
 

ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

නැහැ, ග< කථානායක�ම�. මම ෙ� කථාව: පව5වනවා 

ෙනPෙව}. එ�මා ඉ@�ප5 කළ ඒ වැදග5 අදහස්වලට තම} මම 

ෙ� ?Sචාර ද:ව*ෙ*. [බාධා %Cම:] ස්ථාවර �ෙය�ග 27(2) 

යට ෙ5 ?ශ්නය: ඉ@�ප5 කළාම, එ�මා ?Sස්ත පනත ගැන 

කථා කළා. ඒ �සා මට5 අ}Sය: Sෙබනවා ඒකට උ5තරය: 

ෙද*න. 

 ෙශ.ෂෙය*ම ෙ� කාරණය ස�බ*ධෙය* මම එ�මා 

දැfව5 කර*න කැමැS}. එ�මාෙ> පා#ශ්වෙය* ?Sස්ත 

පනතට  <Zධව කටn� කර*න ඇS. එෙහම නැහැ %යලා මම 

%ය*ෙ* නැහැ. නI5, මම පැහැ@Fවම %ය*න ඕනෑ, ?Sස්ත 

පනත ස�බ*ධෙය* කැ×න� ම�ඩලය �ළ පැහැ@F 

 ෙර�ධතාව: ම� j බව. මා පමණ: ෙනPෙව},  කැ×න� 

ම�ඩලෙ, තව5 සාමා`ක සාමා`කාව* ගණනාව: එයට 

 <Zධව කථා %Cම �සා තම} ඒ පනත යථා#ථය: ෙනP�ෙ�. 

ඒක} සත= කථාව. ඒ කාරණාව ෙකෙර'5 ෙ� අවස්ථාෙO ග< 

සභානායක�මාෙ>5, ෙ� වැදග5 සභාෙO5 අවධානය ෙයPI 

කරව*න මා කැමැS}. 
 

ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා (மா��மி�  திேனP �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග< කථානායක�ම�, සත=ය ජය ග*නා �සා තම}, 

ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ මැS�මා ජය£හණය කෙළ.. අ	 දැක6  

සත=ය තම}, öඑ*Ø ආ�lව: යටෙ5 ?Sස්ත පනත /Sගත 

ෙවනවා %යන කාරණය. එය /S ෙපPතට ඇ�ළ5 ෙනPc ඉව5 

කර*න ෙහ.� j සත=ය ව*ෙ*, ජනතාව ලබා Q* ෙග�ඨාභය 

රාජප:ෂ ජනා�පS�මාෙ> ජය£හණය}. තව5 එවැ�  

ජය£හණ රා©ය: අ5කර ගැ/මට අපට හැ%යාව Sෙබනවා.  

'ට6 ඇමS�මා -ව#තමාන  ප:ෂ නායක�මා- කැ×න� 

ම�ඩලෙ,K ත�වම එයට  <Zධ �ණාද, නැZද %යන කාරණය 

අ	 ද*ෙ* නැහැ. නI5, එම පන5 ෙක¿�පත පා#Fෙ�*�වට 

ෙගනැLලා ස�මත කර ග*න öඑ*Ø ආ�lව අ*Sම දවස 

ද:වාම උ5සාහයක ෙයQණා. 'ට6 ආ�lව හැ�යට ඔබ�ම*ලා 

ඒ වග9ම භාර ග*න ඕනෑ. වැ$Zද: න� ඒක වැ$Zද:ම තම}.  

සත=ය එය}.  

ග< කථානායක�ම�,  ප:ෂ නායක�මා සඳහ* කළ 

ආකාරයට, ය� ආයතනයකට ස�බ*ධ ෙස.වකය* ය� 

අසාධාරණයකට ල: �ණාම, නැ5න� ෙස.වකෙය�ෙ> වැඩ 

නැවැ5jවාම ඒ ස�බ*ධෙය* ක�ක< ෙකPමසා�ස්�මාට 

පැG]F කරන බව ඔබ�මා5 ද*නවා. ග<  ප:ෂ නායක�මා 

ඔය ?ශ්නය අහලා දැ* සS ෙදකකට වැ�}. නI5 අද ද:වා ෙ� 

ස�බ*ධෙය* පැG]Lල: ලැ×ලා නැහැ. That is the normal 

procedure under which we can intervene. ඛ�ජ ෙතL /Sගත 

සංස්ථාෙO ෙස.වකය* ස�බ*ධෙය* දැනට ලැmp එක 

පැG]Lලකට අ	 මැ@හ5 c Sෙබනවා. ෙ� ෙවfෙව* 

අfගමනය කළ හැ% /SCS අfව} sයා කළ හැ:ෙ:.   

4Q4ක� නැS අය ෙගනැLලා රස්සාවලට දැ�මාට අ	 

%ෙප*ෙ* නැහැ; කනගා¿ ෙව*ෙ*5 නැහැ. යෙම: 

$%යාෙව* අස් කරලා Sෙබනවා න� අ	 ඒ ගැන ෙසPයා 

බලනවා. හැබැ}, 4Q4ක� නැS අය ගැන5 පC:ෂණය: 

කර*න අ	 ලෑස්S}. ඒ වාෙ>ම, ඒ අයට ප� ෙගOෙO 

ෙකPෙහPමද %යන කාරණය ගැන5 අ	 ෙවනම පC:ෂණ 

පව5වාෙගන යනවා.  

ස්ථාවර �ෙය�ග 27 (2) යටෙ5 අසන ?ශ්නයකK, ෙ� 

පා#Fෙ�*�ෙO කටn� කරෙගන යෑමට හැ%වන ආකාරයට, 

�වැ$@ව Nමයට එය අහ*න %යලා මම  ප:ෂ 

නායක�මාෙග* ඉLලා U�නවා.  

 
ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ග< කථානායක�ම�, ග< @ෙ*ෂ් Áණව#ධන මැS�මා 

සඳහ* කර6 එ: අදහස: 	�බඳ මෙ> ?Sචාරය ද:ව*න 

කැමS}. එ�මා සඳහ* කළා, "සත=ය ජය£හණය කළා" %යලා. 

ෙබ�ංk Gල, අ#තාපL Gල, හාL Gල, øf Gල @හා බැ[වාම අපට 

ෙපෙනනවා සත=ය ද අසත=ය ද ජය£හණය කෙළ. %යලා. 

G�ස්4*ට අද òව5 ෙව*න බැ� ත55වය: Sෙබන 

ෙමPෙහPතක,  ෙO@කාව උඩ ?කාශ කර6 සත=ය ජය£හණය 

කරව*නට කා<]කව කටn� කර*න %යලා මම එ�මාෙග* 

ඉL_ම: කරනවා.  
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 දැ* ?ධාන කටn�වලට යI. [බාධා %C�]  ග<  ප:ෂ 

නායක�මා ඔබ�මා කථාව අවස* කර*න. 
 

ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ග< කථානායක�ම�,  ෙ� කාෙ> උපෙදස් ද %යලා මම 

ද*ෙ* නැහැ. ෙවනදා න� - ඒ කාලෙ, - 'ට6  ප:ෂ 

නායක�මාෙ> mike එක off ෙව*ෙ* නැහැ ස�?දායය: 

හැ�යට. ෙ� කාලෙ, තම} mike එක off ෙව*ෙ*. ඒක වැර@}. 

මම %ය*න කැමS}, ෙO@කාව: ෙO@කාව: පාසා ඉ@�ප5 

කර6 ඒ සත=ය ජය£හණය කරව*න; ඒක යථා#ථය: බවට ප5 

කරව*න %යලා.  

 
ග� ච9Tම ගමෙB මහතා (மா��மி� ச4திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

ග< කථානායක�ම�,- 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ම*\�මා, ඔබ�මාට ෙමPක:ද %ය*න Sෙබ*ෙ*? 
 

ග� ච9Tම ගමෙB මහතා (மா��மி� ச4திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

ග< කථානායක�ම�, ග< සභානායක�මා %Oවා ක�ක< 

ෙදපා#තෙ�*�වට පැG]F ලැ×ලා නැහැ %යලා. ෙදසැ�බ# 31 

ෙව� දා ෙවනෙකPට ෙÀතවනාරාම ව=ාපෘSෙ, වැඩ කළ  

ක�ක<ව* 60 ෙදෙන�ෙ> ෙස.වය අවස* කරලා Sෙබනවා. ඒ 
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පා#Fෙ�*�ව 

වාෙ>ම ෙපබරවා� මාසය අවසාන වන  ට ෙඩංÁ ම#දන 

�ලධා�*ෙ> $%යා නව5වනවා %යලා දැf� Kලා Sෙබනවා.  

ක�ක< ෙදපා#තෙ�*�ව ඒ පැG]Lල:ව5 භාර ග*ෙ* 

නැහැ. එවැ� ත55වය: තම} දැ* Sෙබ*ෙ*. සභානායක�මා 

%යනවා ක�ක< ෙදපා#තෙ�*�වට පැG]F කර*න [. 

ක�ක< ෙදපා#තෙ�*� ව පැG]Lල භාර ග*ෙ* නැS �සා 

තම} පා#Fෙ�*�වට ක<p ඉ@�ප5 කරලා Sෙබ*ෙ*.   
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ර*ජ* රාමනායක ම*\�මා,- 
 

ග� ඉ9Tක අ5�1ධ ෙහ[ර? මහතා (�වාස රාජW 
අමාතW/මා) (மா��மி� இ4திக அ)�&த ேஹர& - 5டைமA� இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Housing) 

ග< කථානායක�ම�, ෙ�  ෙස.වකය* ස�බ*ධෙය* ග< 

 ප:ෂ නායක�මා සඳහ* කළා. එ�මාෙ> කාලය �ළ බඳවා 

ග5 Uය[ ෙස.වකය* බඳවා ග5ෙ5 එ�මාෙ> �වමනාවට 

ෙනPෙව}, �ලධා�*ට අfව} %යලා එ�මා එදා කර ඇ�යා. ඒ 

ෙස.වකය* Uය[ෙදනා ෙප�ස්ට# ගහ*න}, ෙZශපාලන වැඩ 

කර*න} තම} කටn� කෙළ.. ෙකP*ා5 පදනම යටෙ5 බඳවා 

ග5 %Uම ෙකෙන:ෙ> වග 9ම එ�මා ග5ෙ5 නැහැ. එ�මා ෙ� 

වග 9ම අරග*නවා න�  ෙහට �ණ5 ඒ ෙස.වකය*ට $%යා 

ලබා ෙද*න රජය yදාන�. එ�මා ඒ වග 9ම ග*ෙ* නැS �සා 

තම} ෙ� ෙගPLල* නැවත ෙස.වෙ, 	'¿ව*න බැ�. එ�මාෙ> 

කාලෙ,ම තම} ඔය ෙස.වකය* Uය[ෙදනාෙ> $%යා අවස* 

ෙවලා Smෙ�. ඒ �සා එ�මාට ඒ වග 9ම ග*න %ය*න. 

එතෙකPට අ	 ඒ කටn� කර*න�. 
 

ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ග< කථානායක�ම�, අෙ� ග< රාජ= ඇමS�මා ෙ� 

අවස්ථාෙO ෙ� උ5තCතර සභාවට සාවද= ?කාශය: ඉ@�ප5 

%Cම ගැන මා කනගා¿ ෙවනවා. ඒ �සා මෙ> අවධානය එ�මාට 

ෙයPI කර*ෙ* නැහැ. අෙ� සභානායක�මාෙග* මම ඉL_ම: 

කරනවා,  �ම5ව ෙතPර�< �ක ෙහPයලා බලලා, සත= 

ෙතPර�< මත ෙ� ගැන සත= 	��ර: ෙ� සභාවට ඉ@�ප5 

කර*න %යලා. [බාධා %Cම:] අ �ම5  �යට ඒ ක#තව= UQ 

�ණාය %යන එක මම %Uෙස.5ම 	�ග*ෙ* නැහැ. ඒ �සා මම 

අෙ� ග< සභානායක�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා, මම ඉ@�ප5 

කර6 ස්ථාවර �ෙය�ග 27(2) ?ශ්නයට  �ම5, සත=වාK 

	��ර: ලබා ෙද*න %යලා. [බාධා %Cම:] 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

මම ග< සභාෙව* කා<]කව ඉLලා U�නවා, අද ෙ� ගැන 

 වාද ෙනPකර ?ධාන වැඩ කටn�වලට යI %යලා.  
 

ග� U�ව ෙස[නmංහ මහතා  (மா��மி� +ஜீவ ேசனசி/க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ග< කථානායක�ම�, legal point එක: Sෙබනවා. 

ග< කථානායක�ම�, ක�<ව5 ඇමSව< වග 9ම භාර 

ග*න ඕනෑ නැහැ. /Sය අfව මාස හය: ෙකP*ා5 පදනම 

මත ෙස.වය කළා න� අ�වා#යෙය*ම ඒ අයෙ> $%යා ෙද*න 

ඕනෑ. ඒක ඇමSවරයාෙ> වග 9මව5, ෙLක�වරයාෙ> වග 

9මව5 ෙනPෙව}. ඒක තම}, ෙ� රෙ� Sෙබන /Sය. [බාධා 

%Cම:] /Sය ද*ෙ* නැහැ ෙ*. [බාධා %Cම:] ඔබ�මා 

ෙකPෙහPමද /Sය ද*ෙ*? /Sයට අfව එෙහම කර*න බැහැ. 

ඔබ�ම*ලා ට}, y� ඇ*දට /S ද*ෙ* නැහැ. ෙපP�ඩ: 

ඉෙගන ග*න ඕනෑ. [බාධා %Cම:] 

 
ග�  ගාw� I_? Iජය�� ෙසboසා මහතා (மா��மி� காமினி விஜி& விஜய6னி ெசாQசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ග< කථානායක�ම�, - 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග<  `5  ජයI] ෙසP}සා ම*\�මා. අපට ?ධාන 

කටn�වලට ය*න Sෙබනවා. 

 
ග�  ගාw� I_? Iජය�� ෙසboසා මහතා (மா��மி� காமினி விஜி& விஜய6னி ெசாQசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ෙක�ෙය* ?කාශ කර*න�. ග< කථානායක�ම�, - [බාධා 

%C�] 

ග< කථානායක�ම�, අSග< ජනා�පS�මා ය*ෙ*, 

'' ය5මඟ'' දැ* මට ෙපෙන*ෙ* ෙ� ෙගPLල*ට Sෙබ*ෙ*, 

"බඩ  ය5මඟ" %යලා}. ඒක} ෙ� කෑ ගහ*ෙ*. [බාධා 

%Cම:] 

 
ග� ඉ9Tක අ5�1ධ ෙහ[ර? මහතා (மா��மி� இ4திக அ)�&த ேஹர&) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ග< කථානායක�ම�, /Sඥ 4òව ෙස.නUංහ ම*\�මා ෙ� 

ෙස.වකය* ෙකP*ා5 පදනම මත බඳවා ගැ/ම ගැන /Sඥය� 

 �යට කථා කරනවා. ග< කථානායක�ම�, ෙ� ප5c� 

Fnෙ�ම සඳහ* කර Sෙබනවා, "2019.01.14 බඳවා ෙගන 2019. 

07.13 අවස* �ණාම අ�වා#යෙය*ම එළෙඹන ත55වය මත 

ෙ� ප5cම ලබා Kෙම* ප4ව ෙස.වය අවස* ෙවනවා. නැවත 

බඳවා ගැ/ම: කර*ෙ* නැහැ" %යලා. ෙ� /Sඥ මහ5තයාට 

මම %යනවා, "/Sඥ මහ5තෙය�, ඒ  �යට තම} ව#තමාන  

 ප:ෂ නායක�මා එදා ප5c� Kලා Sෙබ*ෙ*" %යලා. 

Uයඹලා ගස් යට උස, G� බව මත ප5c� Q*නාට, රජෙ, 

ෙස.වකය* එෙහම බඳවා ග*න බැහැ. [බාධා %Cම:] Uයඹලා 

ගස් යට ඒවා කර*න 6�ව*.  
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ම*\ව<�, ෙ� කාරණය  වාදය: කර ග*න එපා. 

[බාධා %Cම:]  

 ග<  ප:ෂ නායක�මා. අ	 දැ* ෙ� වාදය අවස* කරI. 
[බාධා %Cම:] ඉඳග*න. දැ* ඉඳග*න. ග< 4òව ෙස.නUංහ 

මැS�මා, ඉඳග*න. [බාධා %Cම:] අද වැඩ ෙගPඩ: Sෙබනවා. 

ග<  ප:ෂ නායක�මාට දැ* අවස්ථාව ෙද*න.  
 

ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  (மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ග< කථානායක�ම�, ෙ� Uය[ ආයතනවලට බඳවාෙගන 

Sෙබන �ලධා� මහ5ම මහ5~* Uය[ෙදනාම 

405 406 

[ග<  ච*@ම ගමෙ>  මහතා] 
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ජනා�පSවරණය අවස්ථාෙOK5 ෙස.වය කරG* U� �ලධා� 

මහ5ම මහ5~*. [බාධා %Cම:] ඒ අය  �ම5 ෙකP*ා5 

පදනෙ� ෙස.වෙ, �රත ෙවලා U�ෙ,. ඒ ගැන %ය6 �සා මම 

අදහස් 9පය: ?කාශ කර*නට ඕනෑ, ග< කථානායක�ම�. 

2014K 'ට6 ජනා�පS ම'*ද රාජප:ෂ මැS�මා චNෙLඛය: 

ෙගනාවා, @න 180: ස�E#ණ කළ Uය[ රාජ= �ලධා�* ස්¤ර 

%Cමට. [බාධා %Cම:] ඒ ෙවලාෙO cadre එක බැ[ෙO නැහැ, 

ෙලP�ෙ> ඇමS�ම�. @න 180 ස�E#ණ කර6 Uය[ෙදනාෙ> 

ප5c�  �ම5ව ලබාQ*නා. [බාධා %Cම:] ඒ කැ×න� e*Qවම 

2019K sයා5මක කරG*  �ම5ව ෙ� බඳවා ගැ/ෙ� sයාවFය 

sයා5මක ෙකෙරනෙකPට මැSවරණ ෙකPමසා�ස්�මා ඒකට 

මැ@හ5ෙවලා පැහැ@Fවම %යලා Sෙබනවා, ෙ� ප5c� �ක 

මැSවරණෙය* ප4ව ලබාෙද*න %යලා. ඒක තම} සත= 

කථාව.  

ඇ5තටම ෙබPෙහPම වැර@ ආකාරයට ඒ �ලධා� මහ5ම 

මහ5~*  ශාල ?මාණය: එ�යට දමා Sෙබනවා. ෙ� වාෙ> 

ෙදය: 2015K UQ �ෙ� නැහැ. [බාධා %Cම:] ග<  මL cරවංශ 

ඇමS�මා ලබාQ* ප5c� %Uම ෙදය: අ	 2015K නතර කෙළ. 

නැහැ. 2014K 'ට6 ජනා�පS ග< ම'*ද රාජප:ෂ මැS�මාෙ> 

නායක5වෙය* sයා5මක j එම චNෙLඛය අ	 එෙලසම 

sයා5මක කළා. අ	 ඒක ආප4  හැෙරOෙO නැහැ. ඒ �සා මම 

කා<]කව නැවත වර: ඉL_ම: කරනවා, ෙ� දස දහස් 

ගණනකෙ> ò ත අ*ධකාර කර*ෙ* නැSව ක<ණාකරලා ඒ 

අයෙ> ප5c� �ක ලබාෙද*න  %යලා.  

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

දැ* ෙමම ක<ණ ස�බ*ධෙය* ෙදපා#ශවෙය*ම අදහස ්

?කාශ කළා. අද �ෙය�ග රා©ය: ස�මත කර ගැ/මට5 

Sෙබනවා. එම �සා ක<ණාකරලා ෙ� කටn5ත අවසාන 

කර*න සහාය ෙද*න. නැ5න� ෙ� පා#Fෙ�*�ව  '�ව: 

බවට ප5ෙවනවා. [බාධා %Cම:] ඔබ�ම*ලා ෙ� වාදය අවසාන 

කර*න. දැ* ඔබ�ම*ලා ෙ� ස�බ*ධෙය* අදහස් ?කාශ 

කළා. පC:ෂණය: කරලා ෙ� ස�බ*ධෙය* ෙතPර�< ෙහPයා 

ග�I. එෙහම නැSව ෙ� සභාෙO වැඩ කටn� ෙගනය*න බැහැ. 

රාජ= ඇමS�ම�, ඔබ�මාෙ> කථාව අවස* කර*න.  

 
ග� ඉ9Tක අ5�1ධ ෙහ[ර? මහතා (மா��மி� இ4திக அ)�&த ேஹர&) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ග< කථානායක�ම�, සංෙOK ?ශ්නය: �සා} ෙ� ගැන 
කථා කර*ෙ*. කාෙ> ෙහ� $%යාව: නැ�ව 3යා න� ඒ 
ස�බ*ධෙය* ඇ5තටම රජය: වග %ය*නට ඕනෑ. හැබැ}, 
ෙ� $%යා නැS කෙළ. අ	 ෙනPෙව}. ෙ� 2019.07.13වන @න 
නැS කර6 $%යා. අ	 බලයට එ*ෙ* 2019.11.16* පස්ෙස.. 
එ�මා එකම ෙස.වකයාෙ> $%යාව හතර වතාව: කාලය K#ඝ 
කර කර ඉ@�යට ෙගනාවා.  ඒ කාලය �ළ ඔ�* ස්¤ර කෙළ. 
නැහැ. 

එම ප5c� ස්¤ර ෙනPකර ජනා�පS ෙකPGසමට 3'Lලා 
%Oවා, ඒක එ�මාෙ> වැඩ�5 ෙනPෙව} %යලා. ග< 
කථානායක�ම�, දහස් ගණන: බඳවා ග�ZK ඒ ප5c� 
F	ෙ,ම ගහලා Sෙබනවා, "ලබා ග*නා ප5cම %Uම ෙවලාවක 
ස්¤ර ප5cම: ෙලස සලක*ෙ* නැහැ" %යලා. [බාධා %Cම:] 

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker)" 
ග< 4òව ෙස.නUංහ මැS�ම�, ඔබ�මාට �* හතර වතාව: 

අවස්ථාව Q*නා.  

ග� U�ව ෙස[නmංහ මහතා  (மா��மி� +ஜீவ ேசனசி/க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ග< කථානායක�ම�, ග< අමාත=�මාෙ> දැfව5 %Cමට} 

%ය*ෙ*. මහජන ෙප5ස� 	�බඳ කාරක සභාෙO 'ට6 සභාපS 

වශෙය* ෙ� වාෙ> ?ශ්න රා©ය: අ	 සාකwඡාවට අරෙගන 

Sෙබනවා. Fn�වල ෙමPනවා Smණ5 ප:ෂ, පාට ෙíදෙය* 

ෙතPරව අ	 ඒ ස�බ*ධෙය* කටn� කරලා Sෙබනවා. 

ආයතනවF* Fnම: ෙද*න 6�ව*, "අ�<Q එකහමාරකට 

ප4ව K#ඝ කර*ෙ* නැහැ. ෙ�ක ස්¤ර $%යාව: ෙනPෙව}" 

%යලා. හැබැ}, ෙමPන ප:ෂෙය* Q*න5 - එ�ම*ලා Q*න5, 

අ	 Q*න5- /Sය අfව මාස 6: ස�E#ණ කළාට ප4ව 

අ�වා#යෙය*ම ෙකP* ා5 පදනම මත බඳවා ග5 ෙස.වකෙය: 

ඉව5 කර*න බැහැ. ඒ ස�බ*ධෙය* sයා කර*න අ	 බැñලා 

ඉ*නවා. කාෙ>ව5 වැ$@ ෙහPය*න එපා. හ�යට වැඩ  කර*න. 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහPඳ}, /Sය sයා5මක කර*න අවස්ථාව ෙද*න�. [බාධා 

%Cම:] ඉ:ම�* ඔබ�මාෙ> කථාව අවස* කර*න. අද @නට 

�යGත වැඩ කටn� ¾ඟ: Sෙබනවා.  

ෙ� ?ශ්නය ගැනද ඔබ�මා5 කථා කර*න හද*ෙ*?  මම 

අවස්ථාව Q*නාට ඒ ෙක* අn� ?ෙය�ජන ග*න එපා. 

 
ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

නැහැ. ග< කථානායක�ම�, ග<  ප:ෂ නායක�මා එදා 

ග<  ෂය භාර ඇමS�මා  �යට  ජනා�පS ෙකPGෂ* සභාෙOK 

පැහැ@Fව,- 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන %ය�ණා ෙ*. ඇමS�මා ඒ ගැන %Oවා. ඒක 

ඇමS�මා පැහැ@F කළා.  

 
ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
පැහැ@Fව 	�ග*නවා, එ�මා  U* ෙ� ප5c� ලබා Q*ෙ* 

නැහැ %යලා. එෙහම න� අද ෙකPෙහPමද එ�මා %ය*ෙ* 

 �ම5ව ෙ� ප5c� Q*නාය %යන එක. ඒ �සා,- 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
?ධාන වැඩ කටn� ආර�භෙ,@ ෙය�ජනා, ග< 

සභානායක�මා. [බාධා %Cම:]  ප:ෂ නායක�මා %ය*න.  

 
ග� ස_? ෙ([මදාස මහතා  
(மா��மி� சஜி& பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ග< කථානායක�ම�, මම ඉLල*ෙ* එකම ෙදය}.  2014 

ව#ෂෙ, 'ට6 ග< ජනා�පS ම'*ද රාජප:ෂ මැS�මා 

sයා5මක කළ චNෙLඛය 2019 ව#ෂෙ, අෙ� රජය sයා5මක 

කළ �සා ඒ ගැන ෙද �යකට සලක*න එපා. ඒක} මම 

ඉLල*ෙ*.  ජනතාවෙ> ò ත5 එ:ක ෙසLල� කර*න එපා 

%යන එක} මම ෙ� අවස්ථාෙO %ය*ෙ*. 

407 408 



පා#Fෙ�*�ව 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Okay. Your point is taken.  

?ධාන වැඩ කටn� ආර�භෙ,K ෙය�ජනා.  

 
ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා 
(மா��மி�  திேனP �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග< කථානායක�ම�, ස්ථාවර �ෙය�ග අfව කටn� 

කරනවා න� ෙ� ?ශ්නය ඇS ෙව*ෙ* නැහැ. ඔබ�මා හැම 

ෙකනාටම අවස්ථාව Kම  �සා} ෙ� ?ශ්න ඇS ෙව*ෙ*. ඒ �සා 

අ	 ස්ථාවර �ෙය�ග අfව කටn� කරනවා න�, ෙමයට 

	��<5 හ�බ ෙවනවා. ඒ වාෙ>ම සභාෙO �යGත කටn�5 

කර ෙගන ය*න 6�ව*කම ලැෙබනවා.  
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහPඳ}, ?ධාන වැඩ කටn� ආර�භෙ,K ෙය�ජනා ඉ@�ප5 

කර*න. 

 
 

පා&3ෙ69/ෙ� කටd/ 
பாரா$ம�ற அ%வ	 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා 
(மா��மி�  திேனP �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග< කථානායක�ම�,  මා පහත සඳහ* ෙය�ජනාව ඉ@�ප5 

කරනවා: 

"න=ාය පෙ, ?ධාන කටn�වල අංක 1 Uට 25 ද:වා සහ අංක 29 Uට 

46 ද:වා  ෂයය* 	�බඳ වැඩ අද @න $ස්cෙ�K 27 දරන 

පා#Fෙ�*�ෙO ස්ථාවර �ෙය�ගෙය'  � ධානය*ෙග* �දහස්  ය 

n� ය". 

 
(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 
 

ෙ?@6 කාරක සභාව 
ெதாி!&'( 

COMMITTEE OF SELECTION 

 

ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා 
(மா��மி�  திேனP �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග< කථානායක�ම�,  පහත සඳහ* ෙය�ජනාව මා ඉ@�ප5 

කරනවා: 

"පා#Fෙ�*�ෙO ස්ථාවර �ෙය�ග 114'  � ධානවල �ම: සඳහ*ව 

Smණ ද, පව5නා සභාවාරෙ, ෙස.වය %Cම සඳහා ෙ5C� කාරක සභාව, 

කථානායකවරයාෙ> සභාපe5වෙය* සහ ෙZශපාලන ප:ෂවල 

නායකය* ෙහ� ඔ�*ෙ> �ෙය�`තය* ද ඇ�ළ5ව පා#Fෙ�*�ව 

 U* න� කරf ලබන සාමා`ක ම*\වරය* දහහ5 ෙදෙන�ෙග* 

(17) සම* ත  ය n� ය". 

 
(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

II 
 
 

ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා 
(மா��மி�  திேனP �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග< කථානායක�ම�,  පහත සඳහ* ෙය�ජනාව මා ඉ@�ප5 

කරනවා: 

 
 

"අද @න පා#Fෙ�*�ව  U* ස�මත කරන ලද ෙය�ජනාව ?කාරව, 
පහත න� සඳහ* සාමා`ක ම*\වරය* දහහ5 ෙදනා (17) පව5නා 
සභාවාරය �ළK ෙම9 ෙ5C� කාරක සභාෙO ෙස.වය කළ n�ය" :- 
 

 

ග< චමL රාජප:ෂ මහතා  

ග< �මL U�පාල ද ULවා මහතා 

ග< @ෙ*ෂ් Áණව#ධන මහතා 

ග< ෙජP*සට්* ?නා*Q මහතා 

ග< ඩ>ලස් ෙZවාන*ද ◌ා මහතා 

ග< ම'*ද සමරUංහ මහතා 

ග< ගාGû ෙලP�ෙ> මහතා 

ග< ම'*ද යාපා අෙ²ව#ධන මහතා 

ග< ෙර�'ත අෙ²Áණව#ධන මහතා 

ග< ල:ෂ්ම* %�ඇLල මහතා 

ග< ෙජ�* අමර�ංග මහතා 

ග<  `ත ෙහ.ර5 මහතා 

ග< �සා� බ@nK* මහතා 

ග< පාඨ_ ච�	ක රණවක මහතා 

ග< මෙන� ගෙ*ස* මහතා 

ග< �ෙර�ෂ* ෙපෙ#රා මහතා 

ග< මාෛව ෙස�. ෙස.නා�රාජා මහතා 
 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ෙ?@6 කාරක සභා Hස්Zම 
ெதாி!&'(& #)ட�  

     MEETING OF THE COMMITTEE OF SELECTION 
 

 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
2020 ජනවා� මස 21 වන @න එන�, අද @න අ.භා.3.00ට 

ෙ5C� කාරක සභාෙO $ස්cම: මාෙ> �ල කාමරෙ,K 

පැවැ5cමට �යGත බැ * ඊට පැGණ සහභා3 වන ෙලස 

සාමා`ක ම*\ව<* Uය[ෙදනාෙග* කා<]කව ඉLලා U�G. 

~ළඟට, ?ධාන කටn� ආර�භෙ,K ෙය�ජනා 	�බඳ දැf� 

Kම. ග< (Eජ=) අ�රFෙ, රතන 'Gපාණ* වහ*ෙස.. 
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ෙප01ග3ක ම9A9ෙB පන? ෙකC6ප? 
தனி உ�+பின, ச)ட
ல�க� 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
උඩරට Iවාහ හා T කසාද (ඉව? �@ෙ6) පන? 

ෙකC6පත 
 க9&ய விவாக�, மணநீ�க� (நீ�க�) ச%ட<ல� 

KANDYAN MARRIAGE AND DIVORCE (REPEAL) BILL 
 

 
ග� (�ජW) අ/ර3ෙf රතන Yw (மா��மி� (வண.) அ&�ரEேய ரதன ேதர�) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ග< කථානායක�ම�, Iස්F�  වාහ හා @:කසාද /Sයට5, 

උඩරට  වාහ හා @:කසාද /Sයට5 අදාළ සංෙශ�ධන පන5 

ෙක¿�ප5 එකවර ඉ@�ප5 කර*න} මම බලාෙපPෙරP5� 

�ෙ�. නI5, ඒවා ෙව*ව ඉ@�ප5 කර*න UQ �ණා. ග< 

කථානායක�ම�, එක රට: �ළ Uය[ෙදනාටම සාධාරණ  

/Sය: අවශ= වන �සා මා පහත සඳහ* ෙය�ජනාව ඉ@�ප5 

කරනවා:    

"උඩරට  වාහ හා @:කසාද ඉව5 %Cම සඳහා j පන5 ෙක¿�පත 
ඉ@�ප5 %Cමට අවසර @ය n�ය." 

 
ග� mmර ජයෙකb� මහතා (மா��மி� சிசிர ஜயெகா�) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

 
Im9 ස්�ර කරන ල7. ஆேமாதி�தா". 
Seconded. 

 
(ශ්නය Iමසන ලT9 සභා ස6මත Iය. 
පන? ෙකC6පත ඊට අ5�ලව පළ�වන වර �යවන ලT9, එය 

��ණය �@මට �ෙයFග කරන ල7.  
වා&තා �@ම සඳහා 52(6)වන ස්ථාවර �ෙයFගය යටෙ? පන? 

ෙකC6පත රාජW ප�පාලන, ස්වෙ1ශ කටd/, පළා? සභා හා පළා? 
පාලන අමාතW/මා ෙවත පවරන ල7. 

 வினா வி�க�ப��, ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. இத%ப&, ச�ட'ல( )த%)ைற மதி�பிட�ப��, அ,சிட�பட க�டைளயிட�ப�ட�. 
 ச�ட�ல� நிைல�க�டைள இல. 52(6)இ�ப�, ெபா�நி�வாக, உ�நா�ட வ!க�, மாகாண சைபக� ம$%� உ�&ரா�சி அைம)ச��* அறி�ைக ெச,ய.ப/த$காக) சா�ட.ப�ட�. 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 
Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils 
and Local Government for report. 

 
ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ග< කථානායක�ම�,- 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ර*ජ* රාමනායක ම*\�ම�, ඔබ�මා %ය6 ක<ණ 

මා සලකා බැ[වා. පා#Fෙ�*� ස්ථාවර �ෙය�ග අfව ෙ� 

අවස්ථාෙO statement එක: %Cමට  අවස්ථාව ෙද*න බැහැ. 

නI5, ය� %U කාරණය: Sෙබනවා න�, එය මා ෙවත Fvතව 

ඉ@�ප5 කර*න. 
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මම ෙබPෙහPම ෙක�ෙය* %යලා අවස* කර*න�, ග< 

කථානායක�ම�. 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ම*\�ම�, ෙ� ෙවලාෙO අවස්ථාව ෙද*න බැහැ. 

නI5, පා#Fෙ�*�ෙO අද  වාදය පට* ග5තාට ප4 ඔබ�මාට 

අවස්ථාව ෙද*න 6�ව*.  ප:ෂෙ, ?ධාන සං ධායක�මාෙග* 

කාලය ඉLලා ග*න. වර?සාද ?ශ්නය: වශෙය* ඉ@�ප5 

කර*න දැ* අවස්ථාව ෙද*න බැහැ. ෙවන5 ක<ණ: 

Sෙබනවා න�, මට Fvතව ඉ@�ප5 කර*න. මම අදාළ අංශ 

සමඟ ඒ ගැන සාකwඡා කර*න�. 
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ෙහPඳ}, ග< කථානායක�ම�. 
 

ග� ශා9ත බ	ඩාර මහතා (மா��மி� சா4த ப�டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ග< කථානායක�ම�, රථවාහන අන�< 	�බඳව 

පා#Fෙ�*�ෙO5, ඔබ�මාෙ>5  ෙශ.ෂ අවධානය ෙයPI 

කර*න මම කැමැS}. �üෙය* ඉහළ යන රථවාහන අන�< 

	�බඳව ක<p  ම#ශනය %Cම සඳහා වන පා#Fෙ�*�  ෙශ.ෂ 

කාරක සභාව: පව5වාෙගන 3යා. එම  ෙශ.ෂ කාරක සභාවට 

ව#තමානය ෙවනෙකPට ෙමPකද ෙවලා Sෙබ*ෙ* %යන 

කාරණය මම දැනග*න කැමැS}. එම කාරක සභාෙO �#ෙZශ 

ලැmණාද, එම �#ෙZශ sයා5මක �ණාද, එෙහම නැ5න� ඒ 

කටn� මඟ නැවSලා Sෙබනවාද? මා#ග අන�< අ�ක ෙලස 

UZධ cම ෙ� ෙවනෙකPට රෙ� ඉතාම සංෙOK කාරණය: බවට 

ප5ෙවලා Sෙබනවා. එම �සා මා#ග අන�< 	�බඳව අෙන:, - 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග< ම*\�ම�, එම කාරක සභාෙO වා#තාව ඉ@�ප5 කරලා 

Sෙබනවා. 
 

ග� ශා9ත බ	ඩාර මහතා (மா��மி� சா4த ப�டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ග< කථානායක�ම�, ඒ කාරණය තම} මා ම� කර*ෙ*. 

එම �#ෙZශ  ඉ@�ප5 කළාය %යා මා#ග අන�< අවම ෙවලා 

නැහැ. එම �සා ෙ�ක ජාSක වැදග5කම%* n5 ?ශ්නය: 

හැ�යට සලකා, පා#Fෙ�*�ෙO  ෙශ.ෂ අවධානය ෙයPI කරලා,  

ෙ� 	�බඳව ප:ෂ නායක කG¿ෙOK5 කථා කරලා, නැවත 

 ෙශ.ෂ  කාරක සභාව: ප5 කරලා ෙහ� ෙ� සඳහා sයාමා#ගය: 

ග*න. ෙ�ක අද රෙ� සංෙOK හා දැෙවන ?ධාන ?ශ්නය: බවට 

ප5ෙවලා Sෙබනවා. G�4* පාරවLවල, තැ* තැ*වල ස5� 

වාෙ> මැෙරනවා. දවසකට 10ෙදෙන�ට වඩා මැෙරනවා. ඒ 

වාෙ>ම ආබා�ත වන ?මාණය5 අS ශාල}. G�4* මැෙරන 

සංඛ=ාව ගැන  තර} අ	 කථා කර*ෙ*. නI5  ශාල 	�ස: 

ෙ� �සා ආබා�ත ෙවනවා. ෙ� කාරණය රෙ� දැවැ*ත ?ශ්නය: 

බවට ප5ෙOගන යන �සා, �ය අන�< අවම %Cම සඳහා 
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පා#Fෙ�*�ව 

පා#Fෙ�*�ෙO මැ@හ5 cම ෙකෙර' ඔබ�මාෙ>  ෙශ.ෂ 

අවධානය ෙයPI කර*න. ඒ වාෙ>ම  ෂය භාර අමාත=ව< 

Uය[ෙදනා එක� ෙවලා ෙ� සඳහා ක�න� වැඩ 	�ෙවළ: 

sයා5මක කරI  %යා මම ෙ� ෙවලාෙO මත: කර*න 

කැමැS}. 

 
ග� (ෛවදW) Uද&�< (නා9]�DෙD මහ?wය  (மா��மி� (ைவ&திய கலாநிதி)(தி�மதி) +த�ஷினி ப�னா4���ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ග< කථානායක�ම�, ග< ශා*ත බ�ඩාර ම*\�මා ඉතාම 

වැදග5 ?ශ්නය: ම� කෙළ.. ෙමPකද, මා#ග අන�< �සා  ò ත 

 ශාල සංඛ=ාව: - ෙශ.ෂෙය*ම ත<ණ ò ත- අපට අ'G 

ෙවනවා වාෙ>ම, ආබා�ත ත55වයට5 ප5 ෙවනවා. එම �සා 

මා#ග අන�< අවම කර ගැ/ම වාෙ>ම ඒවා වළ:වා ගැ/මට 

අ	 කටn� කර*නට ඕනෑ. එම �සා අදාළ කාරක සභාෙO 

කටn� සsය %Cෙ� ෙය�ජනාව ඉතාම වැදග5 බව මා5 

පවසනවා. 

 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද @න න=ාය පෙ,  ෂය අංක 1 Uට 9 ද:වා ඇS |වර හා 

ජලජ ස�ප5 පනත යටෙ5 �ෙය�ග 9: අfමත %Cම.  

|වර හා ජලජ ස�ප5 අමාත= ග< ඩ>ලස් ෙZවාන*දා 

මහතා.  
 

�වර හා ජලජ ස6ප? පනත: �ෙයFග 
கட�ெறாழி	 நீாிய	 வள�க� ச)ட�: 
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  [பி.ப. 2.32] 
 
ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (�වර හා ජලජ ස6ප? 
අමාතW/මා) 
(மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா - கட7ெறாழி0 ம78� நீரக வளKல/க� அைம2ச�) 
(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources) ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள, நா� பி�வ�� பிேரரைணைய� பிேராி�கி�ேற�: 
"1996 ஆ� ஆ��� 2ஆ� இல
க, கட�ெறாழி� நீாிய� வள�க� ச�ட�தி� 61(1)(தஇ) ம�%� 61(1)(தஈ) பிாிவி� கீ( இல�ைக நீ*+பர+பி-� மீ�  ம�%� நீ*வா( உயிாின வள�கைள ேபணி
கா�த� ெதாட*பி� கட�ெறாழி�, நீாிய� வள�க� அபிவி3�தி அைம4சரா� ஆ
க+ப�5, 2017 மா*4 03ஆ� திகதிய 2008/30ஆ� இல
க அதிவிேசட வ*�தமான+ ப�திாிைகயி� பிர:ாி
க+ப�ட;� 2019.10.23ஆ� திகதி சம*+பி
க+ப�ட;மான ஒ?�@விதிக� அ�கீகாி
க+ ப5மாக." ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள, இ�ைறய தின�, கட$ெறாழி& ம$(� நீரக வள*ல,க- அைம.சரா& 

ஆ�க�ப0ட, 1996ஆ� ஆ45� 2ஆ� இல�க,  கட$ெறாழி& ம$(� நீாிய& வள,க- ச0ட6தி�கீழான ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி;கைள இ<த. சைபயிேல பிேராி6=, அ= 9றி6= உைரயா$(வத$9 வா?�@ வழ,க�ப0டைமையயி0A :தB& என= ந�றிைய6 ெதாிவி6=� ெகா-கி�ேற�. அ<த வைகயி&, இ�ைறய பாராDம�ற ஒ8,9� ப6திர6தி& பிரEாி�க�ப0A-ள 9றி6த ஒ8,9விதிக- ப$றிய  1ஆ�, 2ஆ�, 3ஆ�, 4ஆ�, 7ஆ�, 8ஆ� ம$(� 9ஆ� இல�க� பிேரரைணகைள� பிேராி�கி�ேற�. 5ஆ� 6ஆ� இல�க� பிேரரைணக- ஆ?;�9 உ0பA6த�படேவ45 இ��ப தனா&, அவ$றிைன நா� இ�ெனா� சமய6தி& பிேராி�க வி��கி�ேற�.      
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, are you moving Item Nos. 5 and 6 
also? 
 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා 
(மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

No, Sir.  நா0ைட� க05ெய8�@� Eபி0ச6தி� ேநா�9ட� உ,கD�9 ஒ� நா0ைடJ� நா0A�9 ஓ� எதி�கால6ைதJ� உ�வா�9கி�ற இ<த ம�க- ஆ0சியி&, :த� :தB& நாடாDம�ற6தி& சம��பி�க�பAகி�ற ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி;க- எ�ற வைகயி&, இ<த ஒ8,9விதிகைள ேமத9 ஜனாதிபதி ேகா0டாபய ராஜபM அவ�கள= தைலைமயி�கீ8�, ெகௗரவ பிரதம� மஹி<த ராஜபM அவ�கள= வழிநட6தBO� என= அைம.சி� இராஜா,க அைம.ச� ெகௗரவ சன6 நிசா<த ெபேரரா அவ�கள= ஆேலாசைனக- ம$(� அPசரைணயிO� எம= அைம.சி� ெசயலாள� தி�மதி இ<= ர6நாய�க அவ�கள= ப,களி�பிO� இ,9 சம��பி�கி�ேற�. எம= நா0A�9� நா0A ம�கD�9� கட$ெறாழிலாள�கD�9� ந�னீ� மீ�பி56 ெதாழிலாள�கD�9� 9றி�பாக, எம= எதி�கால. ச<ததியின��9� ந�ைம பய�க�Q5ய வைகயி& இ<த ஒ8,9விதிக- ஆ�க�ப0A வ�6தமானியி& பிரEாி�க� ப0டன. கட<த ஆ0சி� கால6தி�ேபா=� நா�, கட$ெறாழி& ம$(� கட$ெறாழிலாள�க-, ந�னீ� மீ�பி56 ெதாழி&, அதிேல ஈAப0A-ள உைழ�பாள�க- ச�ப<தமான ப&ேவ( பிர.சிைனக- ெதாட�பிலான விடய,கைள� ேக-விகளி� ஊடாக;� உைரகளி� ஊடாக;� இ<த. சைபயிேல :�ைவ6தி�<ேத�.  அ<தவைகயி&, இ�( இ,9 சம��பி�க�ப05��கி�ற ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி;கைள நாP� =ைறசா� அதிகாாிகDட� ஆரா?<= பா�6=-ேள� எ�பைதJ� E05�கா0ட வி��@கி�ேற�.  எம= நா05& கட$ெறாழி& ெதாட�பி& ேமத9 ஜனாதிபதி ேகா0டாபய ராஜபM அவ�க- தன=, "நா0ைட� க05ெய8�@கி�ற Eபி0ச6தி� ேநா�9" எ�ற  ேத�த& விUஞாபன6தி& விாிவாக� 9றி�பி0A-ளா�. "இ<= ச:6திர6தி& 5 இல0ச� ச=ர கிேலா மீ$ற� கட& பிரா<திய6தி& 1,700 ச=ர கிேலா மீ$ற� பர�பளவிலான கைரேயார6தி$9 உாிைம ேகா�� நா�, பாாிய நதிக-, நீ�6ேத�க,கD�9 உாிைம ேகா�� நா�, மிக விைரவி& கட$ெறாழிB& த�னிைற; காண ேவ4A�" என ேமத9 ஜனாதிபதி அவ�க- அ<த6 ேத�த& விUஞாபன6திேல 9றி�பி0A-ளா�. ேமO�, கட<த மாத� 03ஆ� திகதி ேமத9 
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[ග<  ශා*ත බ�ඩාර  මහතා] 



2020  ජනවා�  21 ஜனாதிபதி ேகா0டாபய ராஜபM அவ�க- நாடாDம�ற6தி& ஆ$றிய ெகா-ைக� பிரகடன உைரயிO� கட$ெறாழி& ெதாட�பி& அ86தமாக� Qறியி�<தைதJ� நா� இ,9 நிைன;Qர வி��@கி�ேற�. கட&சா� ெபா�ளாதார� ெதாட�பாக;� இைதவிட� Q5ய கவன� ெசO6த�பட ேவ4A� என வBJ(6திJ-ள ேமத9 ஜனாதிபதி அவ�க-, கட$ெறாழிைல :�ேன$(வத$96 ேதைவயான தி0ட,க- 9றி6=� ெதளி;பA6தி யி��கி�றா�.  இ6தைன :�கிய6=வ�வா?<த ஓ� அைம.சிைன எ�னிட� ஒ�பைட6=-ள ேமத9 ஜனாதிபதி அவ�கD�9� ெகௗரவ பிரதம� அவ�கD�9� எம= ம�க- சா�பாக என= ந�றிைய6 ெதாிவி6=�ெகா-வ=ட�, இ<த அைம.சிைன எ�னிட� ஒ�பைட6த ேமத9 ஜனாதிபதி அவ�கள=� ெகௗரவ பிரதம� அவ�கள=� ந�பி�ைக�9 வO. ேச��9� வைகயி& என= ெசய$பாAக- அ��பணி�@ட� :�ெனA� க�பA� எ�பைதJ� இ<த. ச<த��ப6திேல ெதாிவி6=� ெகா-ள வி��@கி�ேற�.  Xழ;� கடைல� ெகா4A-ள நா� 'ாி�' மீ�கைளJ� ம$(� கடOண; வைககைளJ� இற�9மதி ெச?வத$காக� ெப��பாலான அ<நிய. ெசலவாணிைய. ெசல; ெச?= ெகா45��கி�ற நிைலைம மா$ற�பட ேவ4A�. இ�( Eமா� 50 ஆயிர� மி&Bய� Yபா? வைரயி& எம= கடOண; ஏ$(மதி காண�பAகி�ற நிைலயி&, கடOண; சா�<த இற�9மதி. ெசலவின� Eமா� 35 ஆயிர� மி&Bய� Yபாயாக இ��கி�ற=. எனேவ, இற�9மதி. ெசலவின,கைள� ேபாதியளவி& 9ைற6=, ஏ$(மதி வ�மான6ைத� QAமான வைரயி& அதிகாி�க ேவ45 J-ள=. அத$ேக$ற வைகயி& இ6ெதாழி$(ைறைய ந[ன ெதாழி&\0ப,கDட� ேமO� வி]தாி�க ேவ4A�. எம= ம�கD�9 நியாயமான விைலகளி& தரமான கடOண; ம$(� ந�னீ� உயி�வா^ உண; வைகக- கிைட�பத$9� அேதேநர�, எம= ஏ$(மதி� ெபா�ளாதார6தி& அதிQ5ய ப,களி�பிைன ேம$ப5 உ$ப6திகளி�*லமாக ஈ05� ெகாA�பத$9� நா� கட$ெறாழி& ம$(� ந�னீ� மீ�பி56 =ைறகைள� Q5ய விைரவி& விைன6திற�மி�கதாக� க05ெய8�பேவ45ய ேதைவ ஏ$ப0A-ள=.  ெவளிநா0A� பட9க- எம= கட&வள� ப9திகD�9- ேம$ெகா-கி�ற ெதாழி& :ய$சிகைள, எம= நீ4ட நா0க- பட9கைள� ெகா4A அ&ல= ெவளிநா0A நீ4ட நா0க- பட9கைள வாடைக�9 அம�6தி, எம= கட$ெறாழிலாள� கைள - கட$ெறாழிB& ஆ�வமி�கவ�கைள�ெகா4A நாேம தரமி�க வைகயி& ேம$ெகா-வத$கான ஏ$பாAக- :�ெனA�க�பட ேவ45J-ளன.  எம= கட$ெறாழிO�9 உாி6தான வள,கைள6 _ர ேநா�9 அ5�பைடயி& அபிவி�6தி ெச?யேவ45ய=� ேபணி� பா=கா�க ேவ45ய=மான ேதைவ இ��கி�ற=. அேதேநர�, கட$ெறாழி& சா�<த வசதிகைள வழ,க� Q5யதான =ைறகளி� உ0க0டைம�@ ஏ$பாAக- அைன6=�, ந[ன வசதிகைள� ெகா4டதான @திய ெதாழி&\0ப,கDட� ம(சீரைம�க�பட ேவ45ய ேதைவ இ��கி�ற=. அைன6=� கட$ெறாழிலாள�களி�, ந�னீ� மீ�பி56 ெதாழிலாள�களி� நல�க- க�திJ�, த$ேபாதி�� கி�ற அவ�கள= வா^வாதார,கD�9 எ`விதமான பாதி�@கD� ஏ$படாத வைகயிO�, அவ�கள= வா^வா தார,கைள ேமO� :�ேன$ற�Q5ய வைகயிO� உாிய ெசய$பாAகைள :�ெனA�க ேவ45ய ேதைவ 

இ��கி�ற=. உைழ�பி$ேக$ற வ�மான� எ�ற வைகயி& இ6=ைறகைள ேமO� வள�6ெதA�பத�*லமாக ஆ�வ :-ள எவ�� இ6ெதாழிB& ஈAபட�Q5ய Xழைல உ�வா�9வத$கான ேதைவJ�, இ6=ைறக- சா�<= மைன� ெபா�ளாதாரர6 ெதாழி&:ய$சிகைளJ� ப4ைணகைளJ� பர<தளவி& ஏ$பA6தேவ45ய ேதைவJ� இ��கி�ற=. அ6=ட�, இ6=ைற சா�<த அதிகாாிகளின=� பணியாள�களின=�  ேசைவகைள ெம�ேமO� விைன6திற�மி�கதாக ேம�பA6த ேவ45ய ேதைவ இ��கி�ற=. இ6=ைற சா�<= ெசய$பா05& இ�<= வ�கி�ற நி(வன,க- 9றி6=� மிக அதிகமான அவதான,கைள. ெசO6த ேவ45யி��கி�ற=.  9றி�பாக, எம= அைம.சி�கீ^ ெசய$ப0A வ�கி�ற ேதசிய நீாிய& வள,க- ஆரா?.சி, அபிவி�6தி :கவ� நி(வக� - NARA ,  ேதசிய நீ�வா^ உயிாின வள��@ அபிவி�6தி அதிகாரசைப - NAQDA ேபா�ற நி(வன,க- :�ேன$ற,க4A வ�கி�ற நிைலயி&, அவ$ைற ெம�ேமO� ேம�பA6த ேவ45ய ேதைவJ� உ-ள=. இல,ைக மீ�பி5� Q0A6தாபன�, சீேனா� ம$(� 'ேநா�6 சீ' - வட கட&  நி(வன� ேபா�றைவ கட<த கால. ெசய$பாAக- காரணமாக மிக;� பி�த,கிய ம0ட6தி& காண�பAகி�றன. எனேவ, இ<த நி(வன,கைள விைரவாக இலாப� ஈ0ட�Q5ய நி(வன,களாக� க05ெய8�ப ேவ45ய ேதைவயி��கி�ற=. அ<தவைகயி&, அத$9ாிய நடவ5�ைகக- த$ேபா= :�:ரமாக ேம$ெகா-ள�ப0A வ�வைதJ� இ,9 நா� ெதாிவி�க வி��@கி�ேற�. அ6=ட�, கட$ெறாழி& ம$(� ந�னீ� மீ�பி56=ைற சா�<த அதிந[ன ெதாழி&\0ப6=ட�Q5ய பயி$சிகைள எம= இள� ச:தாய6தின�� பய�ெபற�Q5ய வைகயி& ேமO� விாிவாக;� பரவலாக;� வழ,கேவ45ய ேதைவJ� இ��கி�ற=. எனேவ, இ6ேதைவக- அைன6 ைதJ� சம கால6தி& விைர<= b�6தி ெச?= ெகா-வத$காக� கAைமயான :ய$சிகைள எம= அைம.E ேம$ெகா4A வ�கி�ற= எ�பைதJ� இ,9 ெதாிவி6=� ெகா-ள வி��@கி�ேற�.  அைம.E அOவலக6தி& மா6திர� அம�<=ெகா4A தீ�மான,கைளJ� :5;கைளJ� எA�காம&, இ6=ைற Jட� ச�ப<த�ப0ட அைன6= இட,கD�9� ேநர5யாகேவ ெச�( கள ஆ?;கைள ேம$ெகா4A�, கட$ ெறாழிலாள�க-, ந�னீ� மீ�பி56 ெதாழிலாள�க-, ஆ�வல�க- ம$(� =ைறசா� அதிகாாிகDட� கல<=ைரயா5J�, அவ�கள= ஆேலாசைனகைளJ� க�6=�கைளJ� ெப$(வ�கி�ேற�. இ6தைகய கள விஜய,க- கட$ெறாழி& ம$(� ந�னீ� மீ�பி56 =ைறகைள ேமO� வOமி�கதாக :�ேன$(வத$9 உ(=ைணயான அPபவ,கைள என�9� ெகாA6= வ�வைதJ�  நா� இ,9 E05�கா0ட வி��@கி�ேற�. அ=ம0Aம�றி, இ6தைகய கள விஜய,க- இ6ெதாழி$(ைற களி& ஈAபAகி�றவ�கD�9� அதிகாாிகD�9� பணியாள�கD�9� நா0A ம�கD�9� ஒ�விதமான ந�பி�ைகைய ஏ$பA6தி வ�கி�ற=. ேமத9 ஜனாதிபதி, ெகௗரவ பிரதம� உ-ளி0ட இ<த அரசா,க:� எம= அைம.E� இ6=ைற சா�<= பாாிய ேம�பாAகைள ேம$ெகா-D� எ�ற ந�பி�ைக அவ�களிைடேய ேதா$(வி�க�ப0A  வ�கி�ற=. அ<த வைகயி&, இ<த *�( மாத கால�ப9தி�9- எம= ம�களி� ந�பி�ைக�9ாிய வைகயிலான கட$ெறாழி& ம$(� ந�னீ� மீ�பி56=ைற சா�<த நிைலெப( அபிவி�6தி�கான ஆர�ப, அ5�பைட ஏ$பாAகைள நா� ேம$ெகா4A வ�கி�ேறா�. 
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පා#Fෙ�*�ව அA6= வ�கி�ற கால,களி& ஏைனய நைட:ைற. ெசய$பாAகைள6 =ாிதமாக :�ெனA�க உ-ளைதJ� இ,9 E05�கா0ட வி��@கி�ேற�.  ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள, எ&ைல தா45ய=� அ6=மீறிய=� தைடெச?ய�ப0ட உபகரண,கைள� ெகா4ட=மான கட$ெறாழிைல நா� :$றாக நி(6த ேவ45ய ேதைவயி��கி�ற=. இ= இ�ைறய ச<ததியின��9 ம0Aம&ல, நாைளய எம= ச<ததியின�� கான இ�ைறய எம= க0டாய� ெபா(�பா9�.  இ�(�Qட ேம$ப5 ச0டவிேராத :ைறயிலான கட$ெறாழி& காரணமாக எம= கட&வள� அதிகளவி& அழி�க�ப0A வ�கி�ற=. நா05& ப&ேவ( ப9திகளி& த,கள= ெசல;கD�ேக$ப அ(வைடக- கிைட�பதி&ைல எ�ற 9ைறபா05ைன� கட$ெறாழிலாள�க- :�ைவ6= வ�கி�றன�. அ<தவைகயி& பா�9நீாிைண :த& ம�னா� வைள9டா வைரயிலான கட$ ப9தியி& கட& வள,க- ெதாட�பி& இ<தியா;ட� இைண<= ஓ� ஆ?விைன நட6=வத$9� நா� எ4ணிJ-ேளா�. இ<தியாவி� Central Marine Fisheries 

Research Institute, இ<திய ம6திய அரசி� கட$ெறாழி& திைண�கள�, தமி^ நா05� கட$ெறாழி& ப&கைல�கழக� ம$(� இல,ைகயி� நீரக வள *ல,கD�கான ஆ?; நி(வகமான NARA, கட$ெறாழி& திைண�கள� ம$(� யா^�பாண� ப&கைல�கழக� உ-ளி0ட ஏைனய ப&கைல�கழக,க- எ�பன Q05ைண<= ேம$ப5 ஆ?விைன :�ெனA�ப= ஆேரா�கியமாக இ��9ெமன நா� நிைன�கி�ேற�. இ<த ஆ?வி� பி�ன�, அத� ெப(ேப(கD�9 அைமவாக� பா�9நீாிைண :த$ெகா4A ம�னா� வைள9டா வைரயிலான கட$ப9தியி& கட$ ெறாழி& :காைம6=வெமா�ைற வO;-ளதாக :�ெனA�9� தி0ட� 9றி6=� ஆேலாசி6= வ�கி�ேறா�. அேதேநர�, த$ேபா= எம= நா0A� கட$ெறாழிலாள� கD�9� ெப�� பாதி�பிைன உ4Aப4ணி வ�கி�ற எ&ைலமீறிய கட$ெறாழி& :ய$சியான இ<திய இ8ைவ� பட9க-*லமான பிர.சிைன விைரவி& தீ�� எ�ற ந�பி�ைகJ� த$ேபா= ஏ$ப0A-ள=. கைரேயார,கைள அ45யதாக� கட$ெறாழிB& ஈAப0A வ�கி�ற இ<திய 9றி�பாக, தமி^நா0A இ8ைவ� பட9க-*லமான ெதாழி$ ெசய$பாAகைள மா$றி, அவ$ைற ஆ^கட& ெதாழிலாக :�ெனA�பத$ெகன இ<திய ம6திய அரசா,க� தமி^நா0A அரE�9� பாாியள; நிதியிைன வழ,கிJ-ளதாக6 ெதாிய வ�கி�ற=. இ<திய ம6திய அரசி� இ<த. ெசய$பா05ைன நா� வரேவ$கி�ேறா�. அ<த வைகயி&, எம= ம�க- சா�பாக இ<திய அரE�9 என= ந�றிைய6 ெதாிவி6=� ெகா-கி�ேற�.  அேதேநர�, ேமத9 ஜனாதிபதி ேகா0டாபய ராஜபM அவ�க- இ<தியாவி$9 விஜய� ேம$ெகா4A, இ<திய� பிரதம� ம0ட6தி&, இ<திய� கட$ெறாழிலாள�களா& எம= நா0A� கட$ெறாழிலாள�கD�9 ஏ$ப0A வ�கி�ற பிர.சிைனக- ெதாட�பிO� கல<=ைரயா5 இ�<தைதJ� நா� இ,9 நிைன;Qர வி��@கி�ேற�.  அ6=ட�, கட$ெறாழி& சா�<த ச0ட,களிO� ப&ேவ( தி�6த,கைள� ெகா4Aவரேவ45ய ேதைவயி& நா,க- இ��கி�ேறா�. 9றி�பாக, பிரேதச6தி$9� பிரேதச� கட& வள,கைள ஆ?;ெச?= அறி<=, அத$ேக$பதான ெதாழி& சா� ஒ8,9விதிகைள� ெகா4Aவர ேவ45J-ள=.  

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you have five minutes more. 
 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා 
(மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I need another ten minutes more. 
 

ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Is that okay by the Hon. Leader of the House? - 
[Interruption.]  Okay. Then, you go ahead, Hon. Minister. 
 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා 
(மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Thank you.  கடேலார� சா�<= வா^<= வ�கி�ற ம�க- த,கள= வா^விட,க- ெதாட�பி& எதி�கால6தி& ஆப6தான நிைலைம�9- த-ள�பட�Q5ய வா?�@�க- அதிகமாகேவ இ��பதாக ஆ?;க- எ.சாி�கி�ற நிைலயி&, இ�ம�கள= வா^விட,க- :த$ெகா4A ெதாழி&வா?�@க- வைர யிலான அைன6= விடய,கைளJ� க�6தி& ெகா4டதான, விUஞானb�வமான, அறிவிய& சா�<த, நிைலேபறான அபிவி�6திேய இ�ைறய கட$ெறாழி& =ைறயி� ேதைவ யாக இ��பைத நா� உண�<= ெகா4A-ேளா�. ேமO�, கள�@கைள ைமயமாக�ெகா4ட கடOண; ேம�பாA 9றி6=� நா� ெவ9 அவதான6ைத. ெசO6தி வ�கி�ேறா�. எம= நா0ைட� ெபா(6தவைரயி&, Eமா� 160,000 ச=ர கிேலா மீ$ற� கள�@சா� நீரக வள*ல,க- காண�பAகி�றன. அ<த வைகயி&, அத$கான ஆ?;க- ேம$ெகா-ள�ப0A அ6தி0ட6ைத. ெசய$பA6=வத$9 ஏ$பாAக- :�ெனA�க�ப0A வ�கி�றன. 9றி�பாக, இறா&, ெகாAவா மீ�, களவா? மீ�, கடல0ைட ம$(� ந4A ேபா�ற ப4ைணகைள ேமO� உ�வா�9வத$9� அவ$ைற விாி;பA6=வத$9� இத�*லமாக6 தி0ட மி0A-ேளா�. இேதேநர�, ந�னீ� மீ�பி56 ெதாழி$(ைற ெதாட�பிO� எம= விேஷட அவதான,க- ெசO6த�ப0A வ�கி�றன எ�பைதJ� நா� இ,9 E05�கா0ட வி��@கி�ேற�. இ6=ைற�ெகன எம= நா05& *�( இல0ச6தி$9� அதிகமான ச=ர கிேலா மீ$ற� நீரக வள*ல,க- காண�பAகி�றன. அ<தவைகயி&, த$ேபா= நீரக வள*ல,கைள�ெகா4ட நீ�நிைலகைள ைமய�பA6தி மீ� 9UEக- விAவி�க�ப0A வ�கி�றன. ேமO�, கமநல. ேசைவக- திைண�கள6தி$9 உாியதான த$ேபா= _�<= ேபாJ-ள 9ள,க- ம$(� நீ�நிைலகைள இன,க4A, அவ$ைற மீள� @னரைம6=, கமநல. ேசைவக- திைண�கள6=ட� இைண<= ந�னீ� மீ�பி56 =ைறைய :�ெனA�பத$9� ஏ$பாAகைள ேம$ெகா4A வ�கி�ேறா�. இ<த6 தி0டமான= விவசாய�, கா&நைட வள��@ ம$(� ந�னீ� மீ�வள��@ ேபா�ற *வித6 =ைறக- சா�<த பய�கைள6 தர�Q5ய தி0டமா9�. இதdடாக� கிராம ம0ட,களி� ெபா�ளாதார6=ைறைய ேம�பA6=வ=� கிராம ம�களி� ேபாஷா�9 நிைலயிைன ேம�பA6=வ=� ஏ$(மதி� ெபா�ளாதார6=ைற�9 
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2020  ජනවා�  21 வO.ேச��ப=� எம= எதி�பா��பா9�  எ�பைதJ� இ,9 அறிய6 த�கி�ேற�. ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள, இ�ைறய தின� இ<த. சைபயிேல சம��பி�க�ப0A-ள ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி;க- யா;� இ<த நா05ன=� நா0A ம�களின=� 9றி�பாக எம= எதி�கால. ச<ததியினர= நல�க�திேய வ9�க�ப0A-ளன எ�பைத நா� மீ4A� இ,9 E05�கா0ட வி��@கி�ேற�. அA6=, ேம$ப5 ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி;க- ெதாட�பிலான பி�னணி கைள மிக. E��கமாக இ,9 விபாி�க வி��@கி�ேற�.  இ�ைறய ஒ8,9� ப6திர6தி& :தலாவ= விடயமாக ;-ள 9றி6த ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி;களான=, எம= நா05� நீ� பர�@கD�9- நீ�வா^ உயிாின,கைளJ� நீரக வள*ல,கைளJ� பா=கா�கி�றைம ப$றியதா9�. எம= நா05ேல காண�பAகி�ற நீரக வள*ல,கைள� ெகா4ட நிைலகளி& நீ�வா^ உயிாின,கD�9� அேதேநர�, நீரக வள*ல,கD�9� பாதி�பிைன உ4A ப4ண�Q5ய எ`விதமான கழி;� ெபா�0கைளJ� எறிவ=, ெகா0Aவ= இ<த ஒ8,9விதிகளி�*ல� தைட ெச?ய�பAகி�ற=.  அ4ைமயிேல நா� ப&ேவ( ப9திகD�9 ேம$ ெகா45�<த கள விஜய,களி�ேபா= நீரக வள*ல� ப9திக- பல;� கழி;� ெபா�0களா& மிக அதிகமாகேவ பாதி�க�ப05�<தைத� காண�Q5யதாக இ�<த=. அவ$ைற உடன5யாக. E6தU ெச?Jமா( அதிகாாிக- ம$(� பணியாள�கD�9� பணி�@ைரகைள விA6தாO�, அ6தைகய கழி;� ெபா�0கைள நீ� நிைலகளி& எறிகி�றவ� களிைடேய, ெகா0Aகி�றவ�களிைடேய விழி�@ண�; ஏ$படாதவைரயி& கழி;� ெபா�0களி� தா�க6திB�<= நீ� நிைலகைள� பா=கா6=� ெகா-வெத�ப= க5னமான காாியமா9�.  
 
ග� කථානායක/මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please! ෙ� අවස්ථාෙOK ග< �ෙය�ජ= 

කථානායක�මා �ලාසනයට පැGෙණනවා ඇS.  
 
අන/�ව ග� කථානායක/මා Mලාසනෙය9 ඉව? �ෙය9,  

�ෙයFජW කථානායක/මා  [ග� ෙ�.එ6. ආන9ද Rමාරm� මහතා] 
MලාසනාNඪ Iය.  அத%பிற-, மா./மி- சபாநாயக" அவ"க� அகிராசன� தினி%� அகலேவ, பிரதி, சபாநாயக" அவ"க� [மா./மி- ேஜ.எ(. ஆன5த -மாரசிறி] தைலைம வகி�தா"க�. 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI] took the 
Chair. 
 

ග� �ෙයFජW කථානායක/මා (மா��மி� பிரதி2 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, please continue with your speech. 
 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා 
(மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ  பிரதி. சபாநாயக� அவ�கேள, ந�றி.   அ<த வைகயி&, இத$கான விழி�@ண�; ஏ$பாAகைள6 த$ேபா= நா� பரவலாக :�ெனA6= வ�வ=ட�, நீரக வள*ல� ப9திகைள6 =�@ர; ெச?கி�ற நடவ5�ைக 

கைளJ� ஆர�பி6=-ேளா�. த$ேபா= @6தள� மாவ0ட6தி& ஹலாவ6த ப9தியி& இராஜா,க அைம.ச� அவ�கள= தைலைமயி& என= அைம.சி� உ6திேயாக6 த�க- உ0பட� பல� 9றி6த :�மாதிாியான நடவ5�ைகைய ேம$ெகா45�<தா�க- எ�பைதJ� இ<த. ச<த��ப6தி& ெதாிவி6=, அத$9 எ�Pைடய பாரா0A� கைளJ� ெதாிவி�கி�ேற�.   கைரேயார,களி& காண�பAகி�ற க4ட& தாவர,கைள ஏேதP� வைகயி& அழி�பத$கான தைடயிைனJ� இ<த ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி; ெகா4A-ள=. த$ேபா= உலகிேல ப&ேவ( தாவர இன,க- அழி<= வ�வதாக;�, எம= நா05O� ப&ேவ( தாவர,க- அழிைவ எதி�ேநா�கி வ�வதாக;� ஆ?;க- Q(கி�ற நிைலயி&, அதி& :�கியமானதாக இ<த� க4ட& தாவர� காண�பAகி�ற=. 9றி�பாக, மீ� ம$(� இறா& ெப��க6தி$9, கா&நைட உண;�9, கட$கைரயி� பா=கா�பி$9, காியமிலவாJவி� அளைவ� 9ைற�பத$9, கட& வள,கைள� ேபeவத$9, கட& நீைர6 _?ைமயா�9வத$9, கட&வா^ அ,கிகளி� வா^விடமாக, பசைள உ$ப6தி�9, பறைவகD�9� @கBடமாக, ம4 அாி�ைப6 தA�பத$9 என� ப&ேவ( ந�ைமகைள வழ,9கி�ற க4ட& தாவரமான=, எம= நா05ேல த$ேபா= Eமா� 8,000 ெஹ�ெடய� பர�பளவி& இ��பதாக� Qற�ப0டாO�, அ= அழிவி� விளி�ைப ேநா�கி. ெச&வதா&, உடன5யாக� க4ட& தாவர இன� பா=கா�@ ஏ$பாAகைள ேம$ெகா-ள ேவ45ய ேதைவJ� க4ட& தாவர,கைள வள��9� ேதைவJ� அ6தியாவசியமாக உ-ள= எ�பைதJ� இ,9 E05�கா0ட வி��@கி�ேற�. ெகௗரவ பிரதி. சபாநாயக� அவ�கேள, இர4டாவ= விடயமாக உ-ள ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழிவான=, 1996ஆ� ஆ45� 2ஆ� இல�க� கட$ெறாழி& ம$(� நீாிய& வள,க- ச0ட6தி� 28வ= பிாி;ட� ேச�6= வாசி�க�பட ேவ45ய விடய,க- ப$றியதா9�. இ<த ஒ8,9விதிக-, ']பிய�' என�பAகி�ற ஈ05 ெபா�6த�ப0ட அதாவ=, Q�:ைன ெகா4ட =�பா�கி ெகா4A அ&ல= Q�ைமயான ஆJத6ைத� ைகயி& ெகா4A, கட$ெறாழிB& ஈAபAவைத6 தைட ெச?கி�ற=. இ<த :ைறயான= இ�( உலகி� ப&ேவ( நாAகளிேல தைட ெச?ய�ப0A வ�கி�ற=. கட& வள6ைத ெவ9வாக அழி�கி�ற இ<த :ைறயிைன. XழBயலாள�க-, அல,கார மீ� ஆ�வல�க-, வனஜீவிக- ஆ�வல�க-, E$(லா� பயணிக- ேபா�ற பல�� எதி�6= வ�கி�றன�. ேம$ப5 ெதாழி& :ைறைம காரணமாக அல,கார மீனின,க- அழிவைட<= வ�கி�ற நிைலைம மிக அதிகமா9� எ�ப=� 9றி�பிட6த�கதா9�. அேதேநர6தி&, ஒ� 9றி�பி0ட இன,கைள6 தவிர ஏைனய இன மீ�கைள� பி5�பத$9 இைத� பய�பA6தலாெம�ற ஒ� சி( தி�6த6ைதJ� நா� இ,9 ெகா4Aவர வி��@கி�ேற�.    அA6=, *�றாவ= விடயமாக உ-ள ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழிவான=, இல,ைகயி� உ-ேளா, இல,ைகயி� கட& நீரக வள*ல� ப9திகளிேலா 'த�@வா' என�பAகி�ற ஒ� வைக விள மீ�கைள� பி5�பதான= தைட ெச?ய�பAகி�றைம ச�ப<த�ப0டதா9�. Eமா� 20 மீ$ற� ஆ^கடB& க$பாைறகைள அ45யதாக வா8கி�ற, XழO�9 மி9<த ந�ைம பய�கி�ற இ<த அாிய வைக மீனின:� த$ேபா= அழிைவ ேநா�கி வ�வதாகேவ ஆ?;க- ெதாிவி�கி�றன. 12 வ�ட ஆJ0 கால6ைத� ெகா4ட இ<த மீனினமான= 5 வ�ட6தி& :0ைட இட 
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පා#Fෙ�*�ව ஆர�பி�கி�ற=. எனிP�, கட$ெறாழிB& ஈAபAகி�றவ�க- இ<த வைக மீனின6ைதJ� 9ைற வயதி& பி56= வ�வதாO� அழி6= வ�வதாO� இ�( அழி; நிைலைய ேநா�கியதாக இ<த மீனின� இ��பதா&, இவ$றி� *லமாக உ$ப6தியாகி�ற சிக�@ இறா& என�பA� கட& இறா& இன:� அழி;�9 உ0ப0ேட வ�கி�ற= எ�பைத இ,9 E05�கா0ட வி��@கி�ேற�. ெகௗரவ பிரதி. சபாநாயக� அவ�கேள, நா�காவ= விடயமாக உ-ள ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழிவான=, ேதசிய \க�;6 ேதைவகD�காக இற�9மதி ெச?ய�பAகி�ற மீ� வைகக- ம$(� கடOண; உ$ப6திகD�9 உாியதான 1980ஆ� ஆ45� 26ஆ� இல�க உண;. ச0ட6தி� ஒ8,9விதிக- ம$(� அத� கீ^ வ9�க�ப0A-ள ஏேதP� க0டைளகD�9 உ0ப0A, கட$ெறாழிB& இைரயாக� பய�பA6=வத$கான உண; எ�ற வைகயிேலா, ம�கள= \க�;�காக அ&ல= 9ளிY0ட�ப0ட அ&ல= 9ளிY0ட�படாத அ&ல= ாி�களி& அைட6த மைற:க ம$(� ேநர5 நிைல ெகா4ட மீனின,க- ம$(� கடOண; உ$ப6திகைள இற�9மதி ெச?த&, ஏ$(மதி ெச?த&, மீ- ஏ$(மதி ெச?த& ேபா�ற ெசய$பாAகளி& ஈAபAகி�ற வ�க- கட$ெறாழி& ம$(� நீாிய& வள6=ைற6 திைண�கள6தி& பதி; ெச?த& ேவ4A� எ�ற விடய6ைத� ெகா4A-ள=.  இ=, ேம$ப5 =ைறக- சா�<த ெசய$பாA களி� ேபா=, தர6ைத� ேபeவத$9�, விைன6திற�மி�க =ைறசா� ெசய$பாAகைள6 ெதாட�வத$9� அேதேநர�, உ-f�� கடOண; உ$ப6தியாள�கள= ச<ைத வா?�@ கD�கான நல� க�திJ� வ9�க�ப0A-ளைம 9றி�பிட6த�க=.  ெகௗரவ பிரதி. சபாநாயக� அவ�கேள, இ�ைறய ஒ8,9� ப6திர6தி& ஐ<தாவ= ம$(� ஆறாவ= விடய,களாக உ-ள ஒ8,9விதிகைள நா� இ�( இ,9 :�ைவ�கவி&ைல.  அA6=, ஏழாவ= ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழிவான=, எம= நா05� E$(லா6 =ைறயிைன ேம�பA6=� ேநா�கி& 1985ஆ� ஆ4A ெப�ரவாி மாத� 21ஆ� திகதிைய� ெகா4ட=�, 337/48ஆ� இல�க6ைத உைடய= மான அதிவிேஷட வ�6தமானியி& பிரEாி�க�ப0ட 1984ஆ� ஆ45� கைரவைல கட$ெறாழி& ஒ8,9 விதிக- 'அ' அ0டவைணயி& 'காB மாவ0ட�' எP� தைல�பி�கீழான 23வ= வைகயிைனJ�, அதPட� ெதாட�பான 9றி�பிைனJ� நீ�9வத� ஊடாக தி�6தU ெச?ய�பAகி�ற விடயமா9�. அதாவ=, காB மாவ0ட6தி& E$(லா� பயண அபிவி�6தி ஏ$பாAகளா& பாதி�க� ப05�<த கைரவைல6 ெதாழிலாள�க-, E$(லா6=ைற சா�<த தர�பின�ட� ஏ$பA6தி�ெகா4ட ேப.E வா�6ைதக- ெவ$றியைட<தத� காரணமாக, ேம$ப5 ெதாழிலாள�க- அத$கான இழ�iAகைள� ெப$(� ெகா4டதா&, இ<த நீ�க6ைத ேம$ெகா-ளேவ45ய அவசிய� ஏ$ப0A-ள=.  எ0டாவ= ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி;களான=, எம= நா05� தனி6=வமி�க ெபா�ளாதார வலய6தி$9-, ஆ^கடB& அ&ல= ேவெறா� நா05ன= தனி6=வமி�க ெபா�ளாதார வலய6தி$9- ஏேதP� ெவளிநாெடா� றின= ெகா5Jட�Q5ய பட9களி& பணியா$(கி�ற எ<தேவா� இல,ைகய�� ச0டவிேராத, அறி�ைக 

யிட�படாத ம$(� :ைறய$ற கட$ெறாழிB& ஈAபAவைத6 தA�9� வைகயி& வ9�க�ப0A-ள=. 9றி�பாக. ச0டவிேராத, அறி�ைகயிட�படாத ம$(� :ைறய$ற கட$ெறாழிB& ஈAபAகி�ற ஒ� நபேரா அ&ல= படேகா இ<த நா0A� கட$ பர�பிேலா அ&ல= ேவ( எ<தெவா� நா05ன=� கட$ பர�@களிேலா கட$ெறாழி& ெச?வைத6 தA�பத� ஊடாக ச0டவிேராத, அறி�ைகயிட�படாத ம$(� :ைறய$ற கட$ெறாழிைல6 தA�கி�ற ெசய$பா0A�9 ேமO� வO. ேச��பதாகேவ இ<த ஒ8,9விதிக- ஆ�க�ப0A-ளன.  
 
ග� �ෙයFජW කථානායක/මා (மா��மி� பிரதி2 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, you have one more minute. 

 
ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා 
(மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, give me three more minutes, please.  ெகௗரவ பிரதி. சபாநாயக� அவ�கேள, ஒ�பதாவ= ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி;க- ேம$ப5 ச0டவிேராத, அறி�ைகயிட�படாத ம$(� :ைறய$ற கட$ெறாழிைல6 தA�பத$கான விடய,கைள� ெகா4டதா9�. அ<த வைகயி&, படகி� உாிைமயாள� அ&ல= பிரதானி படகி� பதி; ஆவண,கைள அ&ல= ஆவண,களி� பிரதிகைள, ெதாழி& அPமதி�ப6திர,கைள அ&ல= அவ$றி� பிரதிகைள6 ெதாழிB& ஈAபAகி�ற பட9களிP- ைவ6தி��க ேவ4A� எ�பத� ஊடாக. ச0டவிேராத, அறி�ைகயிட�படாத ம$(� :ைறய$ற கட$ெறாழிைல உ(தி�பA6தி� ெகா-வத$9�, அேத ேநர�, தைடெச?ய�ப0ட ெதாழி& :ைறைமகைள6 தA�9� வைகயி&, மி�பிற�பா�கிகைள� ெகா4A ெச&லாம&, 12 'ேவா0' மி�சார வO;�9 ேம$படாத ப$றாியிைன பய�பA6=வைத உ(தி ெச?வதாக;� அைமய� Q5யதா9�. அ<த வைகயி&, கட$ெறாழி$ (ைறைய ேமO� அறிவிய& ாீதியாக ேம�பA6=� ேநா�கிO� ச�வேதச உட�ப5�ைககளி� விதி:ைற கD�9 அைமவாகவாக;� கட& வள6ைதJ�, கட$ெறாழிலாள�கள= வா^வாதார,கைளJ� ேபணி� பா=கா�9� வைகயிO�, இ,9 சம��பி�க�பட;-ள ஒ8,9விதிக- - :�ெமாழி;கD�9 உ,க- அைனவாி ன=� ஆதர; கி0A� என எதி�பா��கி�ேற�.  அேதேநர�, எம= நா05& கட$ெறாழி& =ைறயிைன அறிவிய& சா�<த, நிைலேபறான =ைறயாக அபிவி�6தி ெச?வத$ெகன ேமத9 ஜனாதிபதி ேகா0டாபய ராஜப�ச அவ�கD� ெகௗரவ பிரதம� மஹி<த ராஜபM அவ�கD� வழ,கிவ�� தைலைம6=வ6தி$9� வழிகா0ட&கD�9� அவ�கD�9 என= ந�றிைய6 ெதாிவி6=� ெகா-கி�ேற�. அ6=ட�, எ�Pட� இைண<= ெசய$ப0A வ�கி�ற என= அைம.சி� இராஜா,க அைம.ச� ெகௗரவ சன6 நிசா<த ெபேரரா அவ�கD�9� அைம.சி� ெசயலாள� தி�மதி இ<= ர6நாய�க அவ�கD�9� ேமலதிக. ெசயலாள�க- உ0பட அைம.சி� அதிகாாிகD�9� கட$ெறாழி& ம$(� நீரக வள *ல,க- திைண�கள� பணி�பாள� தி�. கினிேக பிரச�ன ஜான�க 9மார உ-ளி0ட திைண�கள அதிகாாி கD�9�, ஏைனய அைன6= நி(வன,களி� பிரதானிக- உ-ளி0ட அதிகாாிகD�9� பணியாள�கD�9� என= 

421 422 

[ග< ඩ>ලස් ෙZවාන*දා  මහතා] 



2020  ජනවා�  21 ந�றிகைள6 ெதாிவி6=�ெகா4A, எம= நா05� கட$ெறாழி& =ைறைய ேம�பA6=� பணியி& உ,க- அைனவர=� ப,களி�@கD� கிைட�க ேவ4A� எ�ற ேகாாி�ைகையJ� :�ைவ6=, விைடெப(கி�ேற�. ந�றி. வண�க�.  
 
(ශ්නය සභා��ඛ කරන ල7. வினா எ��திய(ப�ெப�ற�. 
Question proposed. 
 
ග� �ෙයFජW කථානායක/මා (மா��மி� பிரதி2 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

~ළඟට, ග< �ෙර�ෂ* ෙපෙ#රා මැS�මා. ඔබ�මාට  නා� 

නවයක කාලය: Sෙබනවා. 
 

ග� �හාD ගල�ප?^  මහතා (மா��மி� நிஹா0 கலAப&தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ග< �ෙය�ජ= කථානායක�ම�, මට ග< ඩ>ලස් 

ෙZවාන*දා ඇමS�මාෙග* ෙපP� පැහැ@F %Cම: කර ග*න 

ඕනෑ. 
 
ග� �ෙයFජW කථානායක/මා (மா��மி� பிரதி2 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ�මාට කථා කර*න අවස්ථාව:  Sෙබනවා. 

ක<ණාකරලා ඒ ෙවලාෙO K අහ*න. 

දැ* ග< � ෙර�ෂ* ෙපෙ#රා ම*\�මා කථා කර*න. 

 
[අ.භා.3.01] 

 

ග�    �ෙරFෂ9 ෙපෙ&රා මහතා     (மா��மி� நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ග< �ෙය�ජ= කථානායක�ම�, |වර සහ ජලජ ස�ප5 

පනත යටෙ5  ඉ@�ප5 කර Sෙබන �ෙය�ග 9පය:  ගැන  වාද 

කරන ෙ� අවස්ථාෙO මට5 ඒ 	�බඳව අදහස් දැ:cමට කාලය 

ලබා Kම ගැන ඔබ�මාට ස්�Sව*ත වනවා.  |වර සහ ජලජ 

ස�ප5 පනත යටෙ5 ෙගෙනන �ෙය�ග ස�බ*ධෙය* පව5වන 

ෙ�  වාදයට එක� ෙව*න කF*  මා ෙ� කාරණය   %ය*න 

කැමS}.  

පාස්� @න ?හාරය එLල ෙවලා මාස නවය: ස�E#ණ වන 

අද @නෙ,  ව5ම* රජෙය* අ	 ඉLලනවා,  පාස්� @න ?හාරය 

�සා Gය 3ය සහ �වාල ලැuව* හට සාධාරණය: ඉ¿ %Cම 

ෙවfෙව*  �ම5 පC:ෂණය: පව5ව*න %යලා. ෙමPකද, අද 

වනෙකPට ඔබ�ම*ලා බලයට ප5 ෙවලා මාස ෙදක: වනවා. 

ෙ� මාස ෙදක �ළ ක�ද අ5 අඩංÁවට ග5ෙ5,   පාස්� ?හාරය 

	�බඳව අනාවරණ �ෙ� ෙමPන වාෙ> අ[5 ක<pද %යලා 

%ය*න අ	 තවම හ�යට ද*ෙ* නැහැ.  

අද රජය �ෙය�ජනය කරG* ග< ෙජP*ස්ට* ?නා*Q 

අමාත=�මා %Oවා,  ෙ� වනෙකPට ෙ� රෙ� ජාSක ආර:ෂාව 

ස්ථා	ත කරලා Sෙබනවාය %යලා. එෙහම ජාSක ආර:ෂාව 

ස්ථා	ත කරලා Sෙබනවා න�,  පාස්� ?හාරයට ස�බ*ධ Uය[  

ස්තවාK*, ඊට උදO Q* Uය[ෙදනාම ෙ� අවස්ථාව වනෙකPට 

අ5අඩංÁවට අරෙගන අවස*ද %යලා අ	 අහ*න කැමැS}. 

පාස්� ?හාරයට ස�බ*ධ Uය[  ජාල, ඒ Uය[ ෙZවL ෙ� 

වනෙකPට  නාශ කර, නැS කර දමා Sෙබනවාද %යලා අ	 ෙ� 

අවස්ථාෙO අහනවා. ඒ �සා ඒ  	�බඳව5 අවධානය ෙයPI 

කර*න %යා මා ඉLලා U�නවා. පාස්� ?හාරය 	�බඳව මතකය 

නැS ෙOෙගන 3ය5, ඒ අ'ංසක ජනතාවට ය� සාධාරණය: 

පා#Fෙ�*�ව ��* ලබා ෙද*න ඕනෑය %යන ෙය�ජනාව  ෙ� 

අවස්ථා ෙO K මා  ඉ@�ප5 කරනවා. 

|වර හා ජලජ ස�ප5 අමාත= ග< ඩ>ලස් ෙZවාන*දා 

මැS�මා -අෙ� අ[5 ඇමS�මා- |වර ක#මා*තය නඟා U¿cම 

සඳහා අද ෙය�ජනා රා©ය: ඉ@�ප5 කරලා Sෙබනවා. අෙ� 

65තලම @ස්�:කය �ෙය�ජනය කරG* එම රාජ= අමාත=�මා 

ප5 ෙවලා Sෙබනවා. |වර ජනතාවෙ> ගැට[  සâමට සsය 

වශෙය* කටn� කර*න අවස්ථාව: ලැ×ලා, |වර ජනතාවෙ> 

අනාගතය ස�E#ණ කර*නට එ�ම*ලාට ශ:Sය ලැෙ²වා 

%යා මා 4බ පතනවා.  

ග< �ෙය�ජ= කථානායක�ම�, ව5ම* රජය බලයට 

ප5ෙවලා මාස ෙදක: ගත �ණ5, ව5ම* රජය යටෙ5 Sෙබන 

ය� ය� ආයතනවලට තවම සභාපSව< සහ අධ=:ෂ ම�ඩල 

ප5 කරලා නැS බව මා ෙ� අවස්ථාෙO  මත: කර*න කැමS}, 

ග< අමාත=�ම�.  සභාපSව<* සහ අධ=:ෂ ම�ඩලවලට 

අවශ= 6Zගලය* ෙත�රා ෙගන ප5 කර*න %යලා ග< 

ජනා�පS�මා හතර ෙදෙන�ෙග* සම* ත ෙකPG�ය: ප5 

කරලා Sෙබන බව අ	 ද*නවා. නI5 |වර හා ජලජ ස�ප5 

සංව#ධන අමාත=ාංශය යටෙ5 Sෙබන ය� ය� ආයතනවලට 

තවම සභාපSව< හා අධ=:ෂ ම�ඩල ප5 කරලා නැහැ %යලා 

අපට ආරංk ෙවලා Sෙබනවා. ඒ �සා ෙ� ආයතන අයාෙL යන 

ත55වයකට අද වනෙකPට ප5 ෙවලා Sෙබනවා.  

"ෙන�#5  2" ආයතනය %ය*ෙ* ඉතාම වැදග5 

ආයතනය:. අෙ� රෙ� |වර ජනතාවට අවශ= දැL ආ�ප*න 

ලබා Kම වැ� ඉතාම වැදග5 ෙZවL   ෙ� ආයතන ��* UQ 

වනවා.  ෙශ.ෂෙය*ම 2ෙන�# දැL ක#මා*ත ශාලාව මා 

�ෙය�ජනය කරන ෙව*න�6ව ආසනය �ළ 	'ටා Sෙබනවා. 

එම ආයතන අද වනෙකPට වැඩ කර*ෙ* නැS ත55වයට ප5 

ෙවලා Sෙබනවා, ග< අමාත=�ම�. ඒ �සා, අධ=:ෂ ම�ඩල 

සහ සභාපSව< වහාම ප5 කරලා, ෙ� ක#මා*තශාලාවලට 

අවශ= �ල= පහ4ක� සපයලා, ඒ සභාපSව< සහ අධ=:ෂ 

ම�ඩල යටෙ5 ෙ� ආයතන ඉ@�යට ෙගන ය*න කටn� 

කර*න, ඒ සඳහා අවශ= මඟෙප*cම ඉතා ඉ:ම�* ලබා 

ෙද*න %යලා අ	 ෙ� අවස්ථාෙOK රජයට %යනවා. 

ග< �ෙය�ජ= කථානායක�ම�, ෙ� වන  ට òවන  යදම 

අ�ක ෙලස වැ� ෙවලා Sෙබනවා. සාමාන= ජනතාවට  තර: 

ෙනPෙව}, |වර ?ජාවට5 එය බලපා Sෙබනවා. බ¾@න |වර 

යාා 'Gය*ට5 අද ෙ� òවන  යද� බර උ¾ල*න අමා<}. 

ව5ම* රජය  ඉ@�ෙ,K ෙතL Gල  වැ� කර}ද %යන සැකය 

|වරයා �ළ Sෙබනවා.  ඉ@�ෙ,K ෙතL Gල වැ� ක ෙළP5, ඒ 

ත55වයට I¾ණ ෙද*න ඔ�*ට අමා<}. අපට මතක}, එදා 

|වරයා සාමකා~ව පාරට එනෙකPට ෙව� උ�ඩෙය* තම} ඔය 

සමහර අය |වරයාට උ5තර Q*ෙ*.  එදා හලාවත වැLෙL 

|වරය* ඉ*ධන සඳහා තම*ෙ> සාධාරණ අ}Sය ගැන කථා 

කරන ෙකPට, ෙව� Sයලා ඔ�* ම#දනය කර*නට කටn� කළා. 

සාමාන= |වරයා පමණ: ෙනPෙව}, බ¾@න යාාවල 

අ}Sක<ව* පවා අද අපහ4තාවකට ප5 ෙවලා U�නවා. |වර 

ක#මා*තෙය* ඒ ෙගPLල*ට ලැෙබන ආදායම අl ෙවලා 

Sෙබනවා. මැද ෙපර@ග ?ශ්නය සහ අෙන�5 කාරණා �සා අද 

ෙතL Gල වැ�cෙ� අවදානම: ම� ෙවලා Sෙබනවා.  

2015K අෙ� රජය බලයට පැG] වහාම ෙතL Gල අl කරලා, 

|වරයාට දැෙනන  සහනය: ලබා Kමට කටn� කළා. 2015ට 
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පා#Fෙ�*�ව 

කF* |වරයා òවන බෙර* G�%ලා U�ෙ,. අ	 සහනාධාර Q* 

�සා |වරයා ඒ ත55වෙය* Iදා ග*න අපට 6�ව* �ණා.  

ඔබ�ම*ලා ෙ� Uය[ කාරණා 	�බඳව අවධානය ෙයPI 

කර*න. |වරයා නැවත5 ආදාය� නැS ත55වයකට, Q� 

Q�ප5භාවයට ප5 ෙවන අ*දමට වැඩ  කර*න එපා %යලා 

 ෙශ.ෂෙය*ම අ	 රජෙය* ඉLලා U�නවා.  

/S  ෙර�|, වා#තා ෙනPj සහ අ �ම5 |වර කටn� 

	�බඳව    ග< අමාත=�මා  ෙශ.ෂෙය*ම සඳහ* කළා. මට 

මතක}, 2015 ව#ෂයට ෙපර ෙ� පා#Fෙ�*�ෙOKම අ	 ෙ� 

ගැන  වාද කළ ආකාරය. 2015 ව#ෂයට කF* පැවS රජය ෙ� 

	�බඳව කටn� ෙනPකළ �සා nෙර�පා සංගමෙය* ම5ස= 

අපනයන තහනමකට ල: ෙව*න අපට  UZධ �ණා. ඒ ෙහ.�ව 

�සා අෙ� |වර ක#මා*තය කඩා වැ¿ණා.  ම5ස= �ෂ්පාදනයට 

ස�ලන Gල: |වරයාට හ�බ �ෙ�  නැහැ. ඒ තහනම ඉව5 

කරෙගන, nෙර�පයට නැවත5 අෙ� ම5ස= ස�පත අපනයනය 

කර*න 6�ව* වාතාවරණය: හදලා, ඒ ��* නැවත |වර 

ක#මා*තය නඟාU¿cම සඳහා අෙ� රජය කටn� කළා. 

අද ඒ කටn�වලට නැවත5 බාධා ඇS කරන ත55වය: අ	 

ද%නවා. ෙZශපාලන හ}ය අරෙගන, අපෙ> I¾Q eරෙ, පවා 

/S  ෙර�|ව |වර ක#මා*තය කරන ඇතැ� 	�ස් ෙ� 

ෙවනෙකPට5 ඉස්සරහට ඇ Lලා Sෙබනවා. ග< ඇමS�ම�, 

අ	 ඔබ�මාට  ෙශ.ෂෙය* මත: කරනවා, |වර ස�පත ආර:ෂා 

කර ගැ/ම ඔබ�මාෙ> වග9ම බව.  අ	  |වර ක#මා*තය 

හ�යට කෙළP5  තර} ඉ@� පර�පරාවලට ඒක ආර:ෂා කර 

ෙද*න අපට 6�ව* ෙව*ෙ*. ඔබ�මා දැ* /S ෙගනැLලා 

Sෙබනවා. ග< ඇමS�ම�, ඒ වග9ම භාරෙගන, ඔබ�මාෙ> 

E#ණ අ|:ෂණය යට ෙ5, ෙZශපාලන බලපෑම%* ෙතPරව ෙ� 

/S හ�යට sයා5මක කර*න %යලා අ	 ඉLලා U�නවා.    

ඔබ�මා මත: කළ ආකාරයට, ඉ*@යාf |වරය*ෙ> 

?ශ්නය ඔබ�මා �ෙය�ජනය කරන උ�<කරෙ, අෙ� |වර 

ජනතාවට  ශාල ෙලස බලපෑවා. ෙ� ?ශ්නයට ස්ýර  ස�ම: 

අවශ=}. අ	 ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO5 දැ* අ�<Q ගණනාව: 

Sස්ෙස. ඒ ගැන කථා කරනවා. ඉ*@යාෙO |වරෙය� අෙ� ම5ස= 

ස�පත අLලා ග*න අෙ� I¾Q eරයට එනවා.   අ	 ඒ අය 

අLලාෙගන නැවත �දහස් කරනවා. ෙ� ?ශ්නයට5 ස්ýර 

 ස�ම: Sෙබ*න ඕනෑ. ඒක ඔබ�මාට ත�වම කර*න බැහැ. 

ග< ජනා�පS�මාෙග* මම ඉLලා U�නවා, ඉ*@යාf  රජය5 

සමඟ සාකwඡා කරලා, ෙ� ?ශ්නයට ස්ýර  ස�ම: ලබා ෙද*න 

කටn� කර*න %යලා. ස්�S}.  

 
ග� �ෙයFජW කථානායක/මා (மா��மி� பிரதி2 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

~ළඟට, ග< සන5 �ශා*ත ෙපෙ#රා රාජ= ඇමS�මා. 

ඔබ�මාට  නා� 12ක කාලය: Sෙබනවා. 

 
ග� සන? �ශා9ත ෙපෙ&රා මහතා (�වර හා w�Tය 
ම?සW ක&මා9ත රාජW අමාතW/මා) (மா��மி� சன& நிசா4த ெபேரரா - கட7ெறாழி0 ம78� ந�னீ� மீ�பி�� ைக&ெதாழி0 இராஜா/க அைம2ச�)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera -State Minister of 
Fisheries and Inland Fisheries Industry) 

ග< �ෙය�ජ= කථානායක�ම�, තව ෙපP�ඩ: ?මාදෙවලා 

මට කථා කර*න අවස්ථාව ලබා ෙද*න 6�ව* න� ෙහPඳ}. 

එත ෙකPට අෙ� ග< ම*\�ම*ලා ඉ@�ප5 කරන කාරණාවලට 

මට උ5තර ෙද*න 6�ව*.  

ග� �ෙයFජW කථානායක/මා (மா��மி� பிரதி2 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහPඳ}.  

ග< ෙසLව� අෛඩ:කලනාද* ම*\�මා කථා කර*න. 

ඔබ�මාට  නා� 5ක කාලය: Sෙබනවා. 

 
 [பி.ப. 3.12] 
 
ග� ෙසDව6 අෛඩ කලනාද9 මහතා (�ෙයFජW 
කාරක සභාප^/මා) 
(மா��மி� ெச0வ� அைட�கலநாத� - �S�களி� பிரதி& தவிசாள�) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) ெகௗரவ பிரதி. சபாநாயக� அவ�கேள, ந�றி.   கட$ெறாழி& அைம.E சா�பாக� ேபEவத$9 :�ன� ஒ� விடய6ைத. ெசா&ல வி��@கி�ேற�. அைம.ச� விம& [ரவ,ச அவ�க- ம�னா��9 விஜய� ெச?தி�<தேபா=, ம�னா� - தைலம�னா� பிரதான [தியிேல ெச&வாாி எ�ற கிராம6திேல அைம�க�ப0ட பன<=�@ உ$ப6தி நிைலய6தி� திற�@ விழாவிேல, :தBேல தமிழிO� இர4டாவதாக. சி,கள6திO� *�றாவதாக ஆ,கில6திO� எ8த�ப05�<த ெபய�� பலைகைய மிக. ச<ேதாஷமாக6 திற<=ைவ6=வி0A� ெகா8�@�9 வ<த பி�@ ஓ� அறிவி6தைல வி05��கி�றா�. அதாவ=, :தB& சி,கள:� இர4டாவதாக6 தமி8� *�றாவதாக ஆ,கில:� வர�Q5யவா( அ<த� ெபய�� பலைகைய மா$றேவ4A� எ�( அறிவி6தி��கி�றா�. அ<த� ெபய��பலைக த$ேபா= அ`வா(  மா$ற�ப05��கி�ற=.  ஏ� இ<த ஓர வUசைன? தமி^ ம�க-, சி,கள ம�க- எ�ற பா9பா0ைட இ<த நா05ேல மற�க ேவ4A�, எ&ேலா�� ஒ�றாக வா^கி�ற நிைலைய ஏ$பA6த ேவ4A� எ�( நிைன�கி�ற இ<த. XழBேல, மீ4A� மீ4A� இன,கD�ெகதிரான ஒ� ெசய$பாடாக இ<த விடய, கைள� ைகயா-வ= இன,கD�கிைடயி& ஒ$(ைமைய ஏ$பA6=வத$கான ந&ல வா?�ைப ஏ$பA6தா= எ�பைத நா� இ,9 9றி�பிட வி��@கி�ேற�. ஆகேவ, அைம.ச� அவ�க- ந�9 ேயாசி6= உடன5யாக அ<த� ெபய��பலைகைய :�ன� இ�<த=ேபா& மா$(வத$9 நடவ5�ைக எA�க ேவ4A�. வழைமயாக எ,கDைடய வட�9, கிழ�கிேல, தமிழ�க- QAதலாக இ��கி�ற பிரேதச,களிேல தமி^ :தB& இ��க6த�கவா(தா� ெபய��பலைகக- அைம�க�பAகி�றன. சி,கள�, தமி^ ஆகிய இர4A� அரசக�ம ெமாழிக-. இர4A� ஒேர அ<த]ைத� ெப$ற ெமாழிக-. தமிழ�க- QAதலாக வா^கி�ற இட,களிேல ஏ� தமிைழ :த�ைம�பA6தி 9றி6த ெபய�� பலைககைள அைம�க�Qடா=? அ`வா( ெபய�� பலைககைள அைம6தா& எ�ன ந0ட� ஏ$பட� ேபாகி�ற=?  இ�ப5யான ெசய$பாAக-தா� தமி^ ம�கைளJ� சி,கள ம�கைளJ� பிாி�பத$கான ஒ� வா?�ைப ஏ$பA6=கி�ற=. ஆகேவ, அதைன� கவன6தி$ ெகா-ள ேவ4Aெம�( மீ4A� ேக0A�ெகா4A, கட$ெறாழி& அைம.E ச�ம<தமாக. சில ஆேலாசைன கைளJ� க�6=�கைளJ� ெசா&ல வி��@கி�ேற�.    உ4ைமயிேல, எ,கDைடய அைம.ச� ட�ள] ேதவான<தா அவ�க- தன= கடைமைய� ெபா(�ேப$(, 
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[ග<  �ෙර�ෂ* ෙපෙ#රා  මහතා] 



2020  ජනවා�  21 எ,கDைடய பிரேதச6தி& ம0Aம&லாம&, சி,கள� பிரேதச6திO� :8*.சாக. ெசய$பAவைத நா,க- காண�Q5யதாக இ��கி�ற=. இ= ந&ெலா� விடய�. அைம.ச� அவ�க- அ<த. ெசய$பா0ைட6 ெதாட�<= :�ெனA�க ேவ4A�.   எ,கDைடய மீனவ� ச*க6ைத� ெபா(6தம05ேல, 9றி6த பல விடய,களிேல வழ,க�பAகி�ற மானிய,க-, ஏைனய சOைகக- அவ�கD�9� கிைட�பதி&ைல. உதாரணமாக, கடBேல மீ�பி5�க. ெச&O�ேபா= மீனவ� ஒ�வ� இற<தா& அத$கான இழ�i0ைட� ெப$(� ெகா-ள�Q5யதாக insuranceஐ ெசய$பA6=வத$கான வா?�ைப அவ�கD�9� ஏ$பA6த ேவ4A�. அேதேபால அவ�கDைடய உைடைமகD�9� இழ�iAகைள� ெப$(�ெகா-ள வா?�@கைள ஏ$பA6த ேவ4A�. ேமO�, இ<திய ேரால�களி� வ�ைகயாO� எம= மீனவ�க- பாதி�க�பAகி�றா�க-. இ`வா(  கட$ெறாழிB& ஈAபAகி�ற எ,கDைடய ம�க- பாதி�க�பAகி�றேபா=,  அவ�க- மீ4A� கட�பAகி�ற ஒ� X^நிைல ஏ$பAகி�ற=.   இைதவிட :�கியமான ஒ� விடய� ப$றிJ� 9றி�பிட ேவ4A�. எ,கDைடய நா0A�9 வ�மான6ைத� ெப$(� ெகாA�கி�ற *�( பிரதான ெதாழி&க- இ��கி�றன. அைவயாவன, மைலயக6திேல ேம$ெகா-ள�பAகி�ற  ேதயிைல�  பயி�.ெச?ைக, விவசாய�, மீ�பி5 :தBயன வா9�. மீ�பி5, விவசாய� எ�பவ$ைற�  ெபா(6தம05ேல அவ$(�கான உ$ப6தி� ெபா�0கD�கான விைல நி�ணய� ெச?ய�படாம& இ��கி�ற=. அதாவ=,  ெந&O�9 விைல நி�ணய� ெச?ய�படவி&ைல. அேதேபால, மீ�கD�9� விைலக- நி�ணயி�க�படவி&ைல. இவ$(�கான விைலக- நி�ணயி�க�பAகி�றேபா=தா� எ,கDைடய மீனவ� ச*க:� ம$(� விவசாயிகD� ந�ைம ெப(வா�க-. இ&ைலேய&, ெந&ைல� ெகா-:த& ெச?கி�ற :தலாளிக- இ<த நிைலைமைய� பய�பA6தி�ெகா4A ெந&ைல� ெகா-ைளய56=� ெகா-வா�க-. :தலாளிக-, :தBேல பண6ைத� ெகாA6= எ,கDைடய மீனவ ச*க6ைத6 த,கDைடய க0A�பா05ேல ைவ6=�ெகா4A ெந&ைல� 9ைற<த விைலயி& வா,9கி�ற =��பா�கிய நிைல காண�பAகி�ற=. அேதேபால எ,கDைடய மீனவ� ச*க6ைதJ� த,கDைடய க0A�பா05ேல ைவ6=� ெகா4A, அ<த மீனவ�க- பி5�கி�ற மீைன� 9ைற<த விைலயிேல வா,கி. ெசய$பAகி�ற ஒ� =��பா�கிய நிைலJ� இ��கி�ற=.  அA6=, எ,கDைடய மீனவ� கிராம,களிேல காண�பAகி�ற உ- [திக-, பாடசாைலக- ம$(� சி(வ� பாடசாைலக- ேபா�ற விடய,களிO� அைம.ச� அவ�க- QAத& கவன� ெசO6த ேவ4A�. கட<த அரசி&Qட கட$ெறாழி& அைம.ச� எ,கDைடய பிரேதச6திேல எ<த� கவன:� ெசO6தவி&ைலெய�பைத நா� இ,9 9றி�பிட வி��@கி�ேற�. நா,க- பல ேகாாி�ைககைள :�ைவ6=� Qட, அைவ நைட:ைற�பA6த�படவி&ைல. ஆகேவ, இதைன நீ,க- கவன6தி& எA�க ேவ4A�. இ�( என�9 5 நிமிட,க-தா� ஒ=�க�ப05��கி�றன. அதனா& இ<த விடய� ச�ப<தமாக நா� அதிக� உைரயா$ற :5யா=-ள=. உ,கDைடய ெசய$பாAக- எ,கDைடய மீனவ� ச*க6தி$9 ந&ல ஓ� எA6=�கா0டாக இ��க ேவ4Aெம�( நா� இ,9 9றி�பிட வி��@கி�ேற�.  ேமO�, அதிக மைழ காரணமாக எ,கDைடய விவசாயிகளி� ெச?ைக அழி<=ேபாயி��கி�ற=. அத$கான 

நkடஈ0ைட விவசாய6 திைண�கள� வழ,9கி�றேபா=� Qட, insurance ெச?தவ�கD�9 ம0A�தா� அ<த நkடஈA வழ,க�பAவதாக அறிய�கிைட�கி�ற=. உ4ைமயிேல insurance ப4ண:5யாத அ�பாவி விவசாயிகD� இ��கிறா�க-. இ�ைறய விடய6தி$9. ச�ப<தமி&லாத ஒ� விடய6ைத நா� இ�ெபா8= இ,9 ெசா&B� ெகா45��கி�ேற�. ஏென�றா&, அைம.ச� அவ�கD�9 இ= ெதாிய ேவ4A�. ஆகேவ, அ`வாறான விவசாயிகD�9� நkடஈ0ைட வழ,க ேவ4A� எ�( ேக0A� ெகா-கி�ேற�. ெந&O�கான விைல நி�ணய� ெச?ய�படாத காரண6தா& அ�றாட� எ,கDைடய விவசாயிக- :தலாளிகளி� ைக�9- சி�கி6  தி4டாA கிறா�க-. விவசாய6திdடாக� ெப(கி�ற ஊதிய6தி� *லமாக தா,க- அைடமான� ைவ6த ெபா�0கைள ம0A�தா� அவ�களா& மீ0க�Q5யதாக இ��கி�றேத தவிர, :�ேன$றகரமான ெசய$பாAகளி& அவ�களா& ஈAபட :5யவி&ைல. ஆகேவ, விவசாய அழி;கD�9� நிவாரண� வழ,9� வைகயி& அரசா,க� ந&ல ஒ� தீ�மான6ைதெயA�க ேவ4Aெம�( ேக0A� ெகா-கி�ேற�. எதி��க0சி6 தைலவ� அவ�க- :�@ [டைம�@ அைம.சராக இ�<தா�. அ<த ாீதியிேல அவ� வட�9, கிழ�கிேல [0A6தி0ட,கைள வழ,கியி�<தா�. ச�ப<த� ப0டவ�க- [A க0ட அPமதி வழ,கிய பி�@, அத$காக. சி(ெதாைக� பண�தா� அவ�கD�9 வழ,க�ப0ட=. அ<த� பண� :8ைமயாக� ெகாA�க�படவி&ைல. இ�<தேபாதிO� எ,கDைடய ம�க- ந�பி�ைகேயாA கட�கைள� ெப$(� 9றி6த [Aகைள� க05னா�க-. இ�ெபா8= வா,கிய கடைன6 தி��பி� ெகாA�க :5யாத Xழ& அவ�கD�9 ஏ$ப05��கி�ற=. இ�ெபா8= மைழ கால�. அ,9 Qைரயி&லாத [Aக- இ��கி�றன. இ`வாறாக அ<த [0A6தி0ட� பயனாளிக- மிக;� =�ப6தி$9-ளாகியி��கிறா�க-. [டைம�@ வசதிக- ப$றிய அைம.E ெகௗரவ பிரதம� அவ�கD�9� கீ^ வ�வதா& அவ� இ= 9றி6=� கவன6தி& எA�கேவ4A�. த$ேபாைதய எதி��க0சி6 தைலவ� [டைம�@ அைம.சராக இ��9�ேபா= ேம$ெகா4ட [டைம�@ விடய,களி& த$ேபாைதய அைம.ச� கவன� ெசO6த�Qடா= எ�ற நிைலைம இ��க�Qடா=. ஏென�றா&, இைவ அரசா,க� ெகாA6த [0A6தி0ட,களா9�. எ,கDைடய ம�க- மிக;� =�ப6=�9 உ-ளா�க�ப05��கிறா�க-. மைழ கால6திேல அவ�க- 9றி6த [Aகளி& இ��பத$கான வா?�பி&ைல. அைதவிட, கடனாளிக- மிக;� கkட�ப0A� ெகா45��கிறா�க-. அவ�க- ேமO� கட� வா,9கி�ற நிைலைம காண�பAகி�ற=. எனேவ, இ<த விடய6ைதJ� கவன6திெலA�க ேவ4A� எ�( ேக0A� ெகா-கி�ேற�.  இ(தியாக, அைம.ச� அவ�க- நி.சயமாக 9றி6த 03 மாத,களிேல எ,கDைடய மீனவ. ச*க6=�9 ந&ல எதி�கால6=�கான சாியான வழிைய� கா0டேவ4Aெம�( ேக0A, விைடெப(கி�ேற�. ந�றி. வண�க�.  
 
 
ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා 
(மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, give me a few seconds to reply to the Hon. 
Member. 
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පා#Fෙ�*�ව 

ග� �ෙයFජW කථානායක/මා (மா��மி� பிரதி2 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

We are running short of time.  

 
ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා 
(மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) உ,கDைடய ந�பி�ைக எ<தவைகயிO� [4ேபாகா=. இ<த அரசா,க� 03 மாத கால6தி$9 - Vote on Account - கண�9 வா�9� பண6திdடக6தா� ெசல;கைள ேம$ெகா-ள ேவ45யி��கி�ற=. ஆைகயா&, இ<த 03 மாத கால6=�9- இத$9� காைச ஒ=�9வத$9 அரசா,க6திட� எ<தள; காE இ��9ேமா ெதாியா=. இ`[0A6 தி0ட� ச�ப<தமாக நா� பிரதம�ட� ஏ$ெகனேவ கல<=ைரயா5 இ��கி�ேற�. அவ� 9றி6த ேகாாி�ைகைய நிைறேவ$(வத$9 :ய$சி ெச?வத$காக. ெசா&Bயி��கி�றா�.  
 
ග� �ෙයFජW කථානායක/මා (மா��மி� பிரதி2 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

~ළඟට, ග< ර*ජ* රාමනායක මැS�මා. ඔබ�මාට  නා� 

22ක කාලය: Sෙබනවා.  

ඊට ?ථම ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�මා �ලාසනයට 

පැGෙණනවා ඇS.  

 
අන/�ව ග� �ෙයFජW කථානායක/මා Mලාසනෙය9 ඉව? 

�ෙය9, �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා [ග� ෙසDව6 
අෛඩ කලනාද9 මහතා] MලාසනාNඪ Iය. அத%பிற-, மா./மி- பிரதி, சபாநாயக" அவ"க� அகிராசன�தினி%� அகலேவ, -7களி% பிரதி� தவிசாள" அவ"க� [மா./மி- ெச	வ( அைடகலநாத%] தைலைம வகி�தா"க�. 

 Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, 
and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
SELVAM ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 
ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Ranjan Ramanayake, please start your speech.  
 

 

[අ.භා.3.22] 

 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, මට ෙ� අවස්ථාව ලබා 

Kම 	�බඳව ඔබ�මාට ස්�Sව*ත ෙවනවා. |වර හා ජලජ 

ස�ප5 පනත යටෙ5 ඉ@�ප5 කර Sෙබන �ෙය�ග 

ස�බ*ධෙය* වචනය: කථා %Cමට අවස්ථාව ලැRම ගැන මම 

ස*ෙත�ෂ ෙවනවා. නI5 මට ලැR Sෙබන කාලය ඉතා 2Gත 

�සා මා IF* ග< කථානායක�මාෙග* ඉL[ වරය 	�බඳ 

පැහැ@F කර*නට ෙ� අවස්ථාව ෙයPදා ග*නා බව IF*ම 

සඳහ* කරනවා. ලංකාෙO ජනතාවට පැහැ@F %Cමට  ශාල, 

K#ඝ  ස්තරය: මට Sෙබනවා. මා සමඟ සංවාදෙ, ෙයQණා යැ} 

%යන ඔ5�ක<ව*, ෙතPර�< සපය*න*, උපාය þතය*, 

ෙZශපාලනඥය*, ෙZශපාලන ප:ෂවල නායකය*, 

 �4<ව<*, ආගGක නායකය*, ආගGක �ෙය�`තය*, 

ව=වසායකය*, අ�කරණයට ස�බ*ධ sයාකා�*,  *@ත cý 

ග]කාව*, කලාක<ව*, ආර:ෂක අංශෙ, �ලධා�* සමඟ 

මා කළ සංවාදවල සංස්කරණය කළ, සංස්කරණය ෙනPකළ, 

 කෘS කළ,  කෘS ෙනPකළ, ෙවනස් කළ, ෙවනස් ෙනPකළ, 

සංවාද ප43ය  @නවල ලංකාෙO සහ ෙල�කෙ, ජනතාව ප:ෂ, 

 ප:ෂ නාFකා හරහා, කෙ� යන නාFකා හරහා, ජනමාධ= 

හරහා ප:ෂ ෙíදෙය* ෙතPරව °වණය කළා. ප43ය කාලෙ, 

ෙ�වා ස�බ*ධව ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO මෙ> නම %යG* කර6 

කථා මම remand එකට ෙවලා අහෙගන '�යා. මට ඒ ගැන 

උ5තර බñ*න අවස්ථාව: Smෙ� නැහැ, ග< �ෙය�ජ= කාරක 

සභාපS�ම�. මම ඒ Uය[ 6ව5 ප5 වා#තා, සංවාද,  වාද, සò  

සාකwඡා ආK Uය[ ෙදය ෙදස උෙ�:ෂාෙව* බලාෙගන '�යා. 

පා� ෙග} වළං ×ñනවා වාෙ> ඒවා %Oවා Gස ඒකට ස�බ*ධ j 

පා#ශ්වයට -මට- උ5තර බñ*න අවස්ථාව: ලැmෙ� නැහැ. ඒ 

�සා මම ෙ� අවස්ථාව ඒ සඳහා ෙයPදා ග*නවා.  

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�,  පා#Fෙ�*� 

ම*\වරය� ෙලස මා හට 'G වර?සාද කඩ කරG* ප43ය 

හතරවැ� @න රා\ එ:වරම ෙපP_Uෙය* ෙගදරට පැGණ මෙ> 

Qරකථනය, මෙ> ෙගදර Smp laptop එක, hard disk එක ඇ�� 

Uය[ උපාංග  අ5අඩංÁවට ග5තා. ෙ� සභාෙO U�න කාට ෙහ� 

ඒ ෙZ �ණා න�, මම එයට  <Zධව නැ¼ U�නවා. ෙ� සභාෙO 

ඉ*න අයෙ> Qරකථනවල ෙප±ZගFක සංවාද ඇS; ජායා�ප 

ඇS; තම*ෙ> ෙප�වSය*  සමඟ කර6 සංවාද ඇS; 

ෙනPෙය�5 ෙZවL ඇS. ෙ� ෙල�කෙ, ෙප�වSය* සමඟ 

සංවාද කෙළ. මා පමණ: ෙනPෙව}. මෙ> ෙ� Uය[ උපකරණ 

එකවර ෙපP_Uෙය* අරෙගන 3යා.  ඒවා අරෙගන අවසරය%* 

ෙතPරව -[බාධා %Cම:] ඔබ�මාෙ> සංවාදය5 Sෙබනවා.   

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, ෙපPQ ජනතාවට} මම 

ෙ� කථාව %ය*ෙ*. þෂණ ෙහ�දරO %Cෙ� සටෙ*K, ෙ� 

හඬපට ජාSයට ෙහ�දරO %Cම �සා  ෙප±ZගFකව හා� j සෑම 

මfෂ=ෙය�ෙග*ම මම I� හදවS*ම, අවංකවම සමාව 

ඉLලනවා. පා#Fෙ�*� ම*\ව�යක වන '<�කා ෙ?.මච*Ð 

ඇ�� Uය[ෙදනාෙග*ම මම සමාව ඉLලනවා. මම 'තාමතා 

ෙමම ක<p ෙහ�දරO කෙළ. නැහැ. ෙ�වා, වචන ෙවනස් කරන 

ජනතාව: U�න �සා මෙ> ආර:ෂාවට මෙ> ෙගදර Sයාෙගන 

U�යා පමණ}. කාෙ>ව5 ප�L ò ත අ�L %Cමට, කාෙ>ව5 

සාමය නැS %Cමට මම %Uම ෙදය: ෙහ�දරO කෙළ. නැහැ. 

එෙහම ෙහ�දරO කර*ෙ* ලංකාෙO ?UZධ �l 

ව=ාපා�කය�ෙ> �l නාFකාව: %යන එක මම ෙ� 

අවස්ථාෙOK ලංකාෙO ජනතාවට පැහැ@F කරලා %යනවා. ඒ 

වාෙ>ම මම %යනවා, 'රෙගදරK කථා කර*න මට ෙවන5 

Qරකථනය: නැහැ %යලා. මා සමඟ සංවාද කළ ඔ5�ක<ව*ට, 

මා සමඟ කථා කළාය %යන  �4<ව<*ට, රජෙ, 

ෙස.වකය*ට, CID එෙ: මහ5ව<*ට මා %යනවා,  අ	 ෙ� 

ෙස.රම කෙළ. ෙ� රෙ� අ'ංසක Q�ප5 G�4*ෙ> සLF 

ෙහPරක� කර6 ෙහP<* ඇ�ළට දම*න Gස: ෙහP<* �දහස් 

කර*න ෙනPෙව} %යලා. ඒ �සා අ	 Uය[ෙදනා එක� ෙවලා 

ෙ� සටන ජය£හණය කරI. අ	 සටන පාවා ෙද*ෙ* නැහැ. අ	 

එක� ෙවලා ෙ� සටන @ගටම ෙග�යනවා %යන එක5 මම ෙ� 

අවස්ථාෙOK %යනවා. ඒ වාෙ>ම, මා ළඟ Sෙබන ෙ� රටට 

අනාවරණ  ෙනP�p Uය[  සංවාද සහ ආ�lව හංගන සංවාද 

�#èතව අද මා සභාගත* කරනවා.  

 
* හඬපට ඉT�ප? ෙනbකරන ල7.    ஒ9�பதி:க� சம"�பிக�படவி	ைல. 
   Voice recordings not tendered. 
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ඒ සංවාදවලK මා සමඟ කථා කළ  �4<ව<  ඉ*නවා, 

අග �4<ව< ඉ*නවා, රාජ= නායකෙය� ඉ*නවා. ඒ අය %ය6 

කථා ජනතාවට දැනග*න අ}Sය: Sෙබනවා. ඒ රාජ= 

නායකය*ෙ> හ�*ම ඒවා Sෙබනවා. ඒවාෙ, කැ×න� 

ඇමSව< ඉ*නවා, කැ×න� ඇමSව<*ෙ> ෙන�නලා ඉ*නවා, 

ඒ අයෙ> ද<ව* ඉ*නවා. ඒ අය මට Qක %යලා Sෙබනවා. ඒ 

Uය[ෙදනාෙ>ම හඬපට භය නැSව, �#èතව ර*ජ* රාමනායක 

අද සභාගත කරනවා. ඒවා හැ*සා� ෙදපා#තෙ�*�ෙO 

�ලධා�*ට මෙග* ලබා ග*න 6�ව*. මම ඒවා අද 

පා#Fෙ�*�වට ලබා ෙදනවා.  

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, ර*ජ* රාමනායක වන 
මම ඇ} ෙ� වාෙ> ෙදය: කෙළ. %යලා සමහ< අහනවා, ෙ� 
රෙ� ජනතාව  මෙග* අහනවා. ග< �ෙය�ජ= කාරක 
සභාපS�ම�, මම COPE එෙ: සාමා`කෙය:. COPE එක 
Sෙබ*ෙ* þෂණ වංචා ගැන, ෙහPරක� ගැන ෙහPය*න}. ඒ 
වාෙ>ම මම ෛනSක කටn� (þෂණ  ෙර�|) සහ මාධ= 	�බඳ 
ආං©ක අ|:ෂණ කාරක සභාෙO සාමා`කෙය:. ග< �ෙය�ජ= 
කාරක සභාපS�ම�, මම ප43ය කාලෙ, ග< 4�L 
හ�*ෙන5S ම*\�මා5 එ:ක COPE එෙ: Uය[ 
වැට_�වලට සsයව දායක ෙවwච 6Zගලෙය:. ඒ වැට_�වලට 
යZK ඒ අයට5 ෙහPෙර*, මාධ=ෙOK*ට5 ෙහPෙර*  මෙ> 
c�ෙය� කැමරාව: ෙවනම අරෙගන 3යා. එෙහම අරෙගන  
ය*ෙ* ෙමPකටද, ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�? 
ලංකාෙO G�4* වාෙ> වචනය ෙවනස් කරන, %Oව ෙZ "නැහැ" 
%යන, "මතක නැහැ" %යන, "ද*ෙ* නැහැ" %යන ජනතාව: 
මම ෙල�කෙ, ෙකPෙහ.ව5 දැකලා නැහැ. සමහර අය %යනවා, 
"මම %OෙO නැහැ" %යලා. %OෙO නැහැ %යලා %OෙවP5 
ෙප*ව*න ඒක මා ළඟ Sෙබනවා. "මම ද*ෙ* නැහැ" %යලා 
%OෙවP5, ඒක ෙප*ව*න5 මා ළඟ සා:o Sෙබනවා. ෙ� 
වාෙ> ෙZවL ප¾3ය �ෙ: �ණා, ග< �ෙය�ජ= කාරක 
සභාපS�ම�. එ:තරා දවසක පාFත රංෙග බ�ඩාර  ම*\�මාට 
එස්.R. @සානායක ම*\�මා කථා කළා. කථා කරලා %Oවා, 
"රංෙග ඔයා එනවාද? දැ* ආෙවP5 ඔබට කැ×න� ඇමSකම: 
ග*න 6�ව*" %යලා. ඒ සංවාදය Facebook එෙ: 3යා. රංෙග 
බ�ඩාර ඇ Lලා ෙ� කාරණය ජනමාධ= ඉ@ �	ට %Oවා න� 
ජන මාධ= ෙO@* %ය}, "ෙබP< බ}ලා %ය*න එපා. අපට 
 recordings ෙප*ව*න" %යලා. පා#Fෙ�*�ෙO මා හැම දාම  
ෙහPෙර�  ගැන අනාවරණ  කරZK, හැමෙදනාම %OෙO, 
"recordings ෙප*ව*න. සා:o ෙප*ව*න" %යලා}. අ	 
ද*නවා, ඔ¾ ෙල�ක ෙහPෙර: %යලා. අ	 ද*නවා 4නාG 
වංචාව, කතරගම �වස ස�බ*ධ වංචාව, Avant Garde fraud 
එක, මහ බැං� බැ��කර වංචාව ආ@ය 	�බඳව %යZK ජනතාව 
ෙමPනවාද %OෙO %යලා. "සා:o ෙක�, ෙබP< මඩ ගහ*න එපා. 
බ}ලා %ය*න එපා. පච 

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

“එපා" %යලා} %OෙO. ඒ �සා තම} ග< �ෙය�ජ= කාරක 

සභාපS�ම�, ඒ හැම ෙදයටම අවශ= සා:o, ද5ත - data -, 

ෛවද= වා#තා, certified copies UයLලම තබා ග5ෙ5 %යලා 

ෙ� කථාව අහෙගන ඉ*න ජනතාවට මා %යනවා. එෙහම කෙළ. 

ෙහP<* අLල*න, ෙහP<* �l කර*න, ෙහP<* ඇ�ළට 

දම*න Gස: ෙහP<* �දහස් කර*න ෙනPෙව}.  ෙ� සංවාදවල 

එක තැනකව5 %යලා නැහැ, "අර ෙහPරා ෙගදර යව*න. අර 

ෙහPරා �දහස් කර*න" %යලා. ෙ�වාෙ, %යලා Sෙබ*ෙ*ම, 

"ඇ} ෙ� අය ඇ�ළට දම*ෙ* නැ5ෙ5? ෙ� අය ෙල�ක ෙහP<. 

ෙ� අය ලංකාෙO ජනතාවෙ> සLF ෙහPරක� කළා. ෙ� අය 

ඇ�ළට දම*න. ෙ� අයට ද�ව� ෙද*න" %යලා}, ග< 

�ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�. ඒ �සා කාෙග*ව5 ච�ත 

සහSක මට ඕනෑ නැහැ. ෙමතැන ඉ*න þoතය*ෙග* ච�ත 

සහSක මට ඕනෑ නැහැ. මෙ> හදවත ද*නවා, මා ෙ�වා record 

කෙළ. ෙමPකටද %යලා.   ෙ�වා ප�ගත කෙළ. ෙමPකටද %යලා. 

ෙ� UයLලම ඔ�6 කර*න අද මට හඬ පටවL වාෙ>ම c�ෙය� 

පට5 Sෙබනවා. ඒ �සා කාටව5 ෙසLල� කර*න,  වාද 

කර*න බැහැ. මා ෙ� Uය[ ෙZවL අද @න සභාගත කර*ෙ* 

ෙබPෙහPම �#èතව}. ෙමPකද, මා ද*නවා, ඒ අයට ෙමයට 

උ5තර බñ*න බැහැ} %යන එක.  

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, ප43ය දවස්වල , 

සා:oක<ව* GලK ගැ/ම ස�බ*ධෙය* මා දැ:කා. ෙ� 

කාරණය මට %OෙO '<�කා ෙ?.මච*Ð මැS�ය}. එ�Gයෙ> 

	යා ළඟ වැඩ කළා, "ෙබ�ෙL" %යලා �}ව# ෙකෙන:. ෙ� 

�}ව# QG*ද ULවාෙ> පළIවන නlෙOK භාරත ල:ෂ්ම* 

ෙ?.මච*Ð පැ5ෙ5 U�යා. අ*Sමට <	යL ල:ෂ 70: Kලා ඒ 

6Zගලයා ග5තා. ඊට පස්ෙස. ඒ 6Zගලයා ෙවන සා:oය: Q*නා. 

 
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මැS�මාෙ> නlෙO - මා කාටව5 අපහාස කරනවා ෙනPෙව}. - 
ඒ සා:oකා�යට ෙමPකද �ෙ�? FCID එෙ: නlව දැ�මා. ග< 
�ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, දැ* අ[5 Nමය තම} 
 5Sකාරයා}, පැG]Fකාරයා} ෙස�t වන එක. එෙහම 
ෙස�ෙවලා %යනවා, "අ	 දමI, Q#වල නlව:" %යලා. Q#වල 
නlව: දැ�මාම මඟ@ හැෙලනවා. FCID එෙ: ර   ද=ාලංකාර 
අහනවා, "Q#වල නlව: දැ�ෙමP5 තI*නා*ෙස. මට 9ය: 
ෙදනවාද? මඟK නlව හැෙල*න මම ෙද*න� වැෙ�. මට ෙක�� 
9ය: ෙදනවාද?" %යලා.  එතෙකPට සLF ග5තා; සා:oකා�ය 
�lවට නැගලා, "FCID එක මට බලපෑ� කළා" %Oවා; නlව 
අහක 3යා. ප43ය දවස ් �ෙ:ම අLලස ් ෙහ� þෂණ ෙච�දනා 
 ම#ශන ෙකPGසෙ� පවර6 නl UයLලම ඉව5 �ෙ� එෙහම}. 
ප43ය �ෙ:ම /SපS ෙදපා#තෙ�*�ෙව* පවර6 නl 
ෙබPෙහPමය: ඉව5 �ෙ� එෙහම}. ෙමPක:ද �ෙ�? ෙහP< 
අLලන එ:ෙකනා}, ෙහPරා} ෙද*නා ෙස� ෙවලා, එක�ෙවලා 
ÅL එක දමලා, මඟK නlව හලනවා. ජනතාව බලාෙගන 
ඉ*නවා. ෙමෙහම ෙZවL තම} �ෙ�. ඒ �සා තම} මා 
 �4<ව<*ෙ> කථා, අ�කරණ �ලධා�*ෙ> කථා,  ෙහPරාෙ> 
කථා, පැG]Fකාරයාෙ> කථා,  5Sක<වාෙ> කථා UයLලම 
record කෙළ.. දැ* ෙ²ෙර*න හ�බෙව*ෙ* නැහැ.  

එදා ආ�lව බලයට ආෙO ෙහP< අLලනවා %යලා}. 2015 
ජනවා� 08 වන දා ä 12.00ට Airport එක වහලා ෙහP< 
අLලනවා %යලා} බලයට ආෙO. නI5 ඒ ආ�lව ෙමPකද 
කෙළ.? එදා ä ෙහP<*ට පැනලා ය*න choppers ෙදක: Q*නා. 
ඒක තම} S5ත ඇ5ත. මා ෛම\පාල U�ෙස.න මහ5මයාට ග< 
කරනවා. එ�මා IL කාලෙ, ෙහP<* අLල*න හැQවා. 
ෙමPක:ද �ෙ�? ඊට පස්ෙස. බැ��කර වංචාව UZධ �ණා. 
බැ��කර වංචාව ස�බ*ධෙය* ඇෙල�Uයස් මට කථා කර6 
phone call එක5 මා ළඟ Sෙබනවා. මට සLF ෙද*න හද6 call 
එක5 මා ළඟ Sෙබනවා. ඒක} මා භය නැ�ව ඉ*ෙ*. ෙමPකද, 
ඔ¾ට %ය*න බැහැ, මට කථා කෙළ. නැහැ} %යලා.  

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, අෙ� ෙගදරට සòc 
සාකwඡාවකට '<, ෙදරණ, Uයත යන �මන නා�කාව%* 
ක�<* ආෙවP5 මෙ> කථාව  කෘS කරලා දමන �සා මා මෙ> 
ෙප±ZගFක cameraman ෙකෙන: තබා ග*නවා. මෙ> 
ෙප±ZගFක cameraman ෙකෙන: I� කථාවම ප�ගත කරනවා. 
ෙමPකද? '< නා�කාෙO  කාශනය ව*ෙ* ෙ#නට ඕනෑ 
කෑLල. ''ෙදරණ''  නා�කාෙO  කාශනය ව*ෙ* මා G @F5 
ජයcරට ඕනෑ කෑLල. ''Uයත'' නා�කාෙO  කාශනය ව*ෙ* ඒ 
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පා#Fෙ�*�ව 

අයට ඕනෑ කෑLල. ඒවා ෙවනස් ෙනPකර*න තම} මා U�න 
සòc සාකwඡා ෙවනම camera එක%* record කෙළ.. එ' 
?Sඵල මා අද �:S  ñනවා. මා භය නැහැ. ෙමPකද, මම  කථා 
කර6 ඒවා මා ළඟ Sෙබන �සා. ප43ය �ෙ: ෙ� ෙZවL UZධ 
�ණා.  

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, සර5 අෙ�	�ය 
මහ5මයා ආ*ෙද�ලනා5මක නl e*Qව: Q*නාය %යලා 
ෙපP�ට න�ෆ#  U* ඔ¾ ඝාතනය කරf ලැmවා. ෙපP�ට 
න�ෆ#ෙ> ෙග�ලෙය: එ�ෙ, වමෙ* දැ�මා. ඒ වමෙ* sample 
එක: අරෙගන තම} ක<p ෙසPයා ග5ෙ5. සර5 අෙ�	�ය 
මහ5මයා �l කාරය�ට මරණ ද�වම Q*f �සා ෙගදර 
ෙප��ෙක�ව �ළK ෙව� කාලා මැ<ණා. ඒ භය, දැ* ඉ*න 
�lකාරෙය�ට මරණ ද�වම K6 පZG] එ*. රණවක 
ÁණSලකට5 Smණා, ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�. ඒක 
තම} S5ත ඇ5ත. ඒ නl e*Qව Q* 'ට6  �4< ෙමPරායස් 
මහ5මයා නl e*Qව Kලා භය �සා ත'�යට පැනලා 3යා. 
පZG] එ*. රණවක ÁණSලකෙ> ද<වාට ඉස්ෙක�ෙL -
ෙර�යL එකට- ය*න  �ය: Smෙ� නැහැ. එ�Gය මට කථා 
කරලා %Oවා, "ෙ� මදා  �lකාරෙය� මෙ> 6තාට ඇU� 
ගහ*න ඉ*නවා, එම �සා එයාට ෙපPFස් ආර:ෂාව ෙද*න" 
%යලා.  මම E`5 ජය4*දරට කථා කළා; ඒෙක5 recording 
එක Sෙබනවා. 'ට6 ජනා�පS ෛම\පාල U�ෙස.නට කථා 
කළා; ඒෙක5 recording එක Sෙබනවා. මම ෙපPFස් 
�ලධා�ෙය: එ:ක වාහනය: යැOවා, ඒ  �4<ව�යෙ> 6තාට 
ඇU� ගහනවා %යලා %ය6 �සා. ඒක වැර@ද? ඒක තම} S5ත 
ඇ5ත. ෙමතැන %Uම බලපෑම: කෙළ. නැහැ. ඔය �lකාරයාෙ> 
නlව �6Zගල  �4< මlLල: ඉ@�ෙ, අහලා, නැවත 
mවෙනක අ[ හාෙ#, මලLෙගPඩ, 
යසාZ ෙඩ�  ඇ�� පංච 
6Zගල  �4< මlLල:   U* මරණ ද�වම Q* නlව:; 
e*Qව:. අද  

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

�lකාරයා ෙවfෙව* කථා කරනවා. සමහර ස්වාG* 
වහ*ෙස.ලා5 �lකාරයා ෙවfෙව* කථා කරනවා. ඒ Uය[ 
ෙදනාෙ>ම හදවත ද*නවා, ෙ� "��ෙඩ:" %යලා. අෙ� සර5 
 ෙÀෙස.කර මහ5මයා %Oවා වාෙ>,  පාල� �න හ*@ෙ, �G 
ආහාර  �ණ6, restaurant එකක 'ට6 cashier ෙකෙන: අද 
ෙකPෙහPමද ෙක�� ගණ* ෙහPයලා Sෙබ*ෙ*?  %යලා මම 
ආදරûය ජනතාවෙග* අහනවා. ෙ� �l සLF. ෙ� අය  

ෙවfෙව* ෙප/ ඉ*ෙ* � �ෙඩ�. ��ඩ*ෙග* සLF 
ග5ත ස්වා~* වහ*ෙස.ලා ඉ*නවා. ��ඩ*ෙග* සLF ග5ත,  
'< එකට භය ෙZශපාලනඥය* ඉ*නවා. ඒ ෙගPLල* කථා 
කර*ෙ* නැහැ. නI5 මම ඉSහාසෙ, ඉඳලා හැම දාම ග5ෙ5 
 *@තයාෙ> පැ5ත. ඒක  ෙ� රෙ� හැෙම�ම ද*නවා. 
ෙපPෙහPසතාෙ>, බලව*තයාෙ> පැ5ත මම ග5ෙ5 නැහැ.  

පස් මා�යාව ආවා. මම පස් ව=ාපා�කය*ෙ> පැ5ත ග5ෙ5 
නැහැ. මම ග5ෙ5 පස් මා�යාව �සා @�ල	�ෙ, �ංවල ව�ර 
නැS j ජනතාවෙ> පැ5ත. මැද ෙපර@ග ?ශ්නය ආවාම  �ඨ 
ෙලP� ව=ාපා�ක ඒජ*Uකාරය*ෙ> පැ5ත මම ග5ෙ5 නැහැ. 
මම ග5ෙ5 අmඩා×, lබා}, �ෙO�වල ඉ*න අෙ� අ'ංසක 
Q�ප5 අ�මලා, අ:කලා, නං3ලාෙ> පැ5ත. එතෙකPට 
ඒජ*Uකාරෙය� මා  මර*න ආවා.  

භාරත ල:ෂ්ම*ෙ> ?ශ්නෙ,K මම ඇ}  භාරත ල:ෂ්ම*ෙ> 
පැ5ත ග5ෙ5? මම '''<'' එෙ: පැ5ත ග5තා න� අද5 ''ෙකP	 
චැ�'' එෙ: හැම දාම ඉ*ෙ* මම; ඒ ෙගPLල*ෙ> ස�මාන 

උෙළෙL ජන
ය න�වා මම;  ම�� �:U5 ළඟ වා� කෙළ. මම; 
අ�L කE# ළඟ වා� කෙළ. මම. ඒ Uය[ ෙZවL අමතක කරලා 
මම ග5ෙ5, හඬ: නැS - voiceless - මfසස්යාෙ> පැ5ත. මම 
ඒ ගැන ස*ෙත�ෂ ෙවනවා. මම ස*ෙත�ෂ ෙවනවා, ඒ පැ5ත 
අරෙගන  මට එක @ගට 'ෙ# ය*න �ණ5 ?ශ්නය: නැහැ 
%යලා. මම හැම දාම ග5ෙ5 Ø�තයාෙ> පැ5ත. මම ඒක ප43ය 
�ෙ:ම කළා.  

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, ප43ය දවසව්ල අෙ� 

ෙගදරට වැඩම කළා, ෙපP� අ'ංසක ස්වා~* වහ*ෙස.ලා 

ෙදනම:. ඒ අ�ම} තා5ත} මට කථා කරලා %Oවා, "අෙ* 

ර*ජ* ඇමS�මා, ෙ� අ'ංසක ස්වා~* වහ*ෙස.ලා ෙදනම 

þෂණය කරලා, ෙ� ෙවfෙව* ෙප/ U�*න" %යලා. මෙ> 

staff එකම %Oවා, "	ස්4 නට*න එපා, ෙ� රෙ� Uයයට 76: 

mZධාගෙ�, ක� ගෙL ඔ�ව ගහ ග*න එපා, ෙ�කට involve 

ෙව*න එපා, ෙ�කට අත Sය*න එපා" %යලා. ඔ�ෙO අත 

ගහෙගන %Oවා. මම %Oවා, "අෙ*  පO ෙ*. ෙ� ස්වා~* 

වහ*ෙස.ලා අඬනවා, þෂණය ෙවලා, අ	 ෙ�කට ෙප/ U�I" 

%යලා. "ඒක න� කර*න එපා, ඒක කෙළP5 ඉවර}, ක��ය වට 

කරලා ගහනවා, ආගමට අත Sය*න එපා" %Oවා. මම '�වා, 

කම: නැහැ %යලා. මම  ඒ අ�මා තා5තාෙග* ඇ¾වා, "ඇ} 

මෙ> ළඟටම ආෙO" %යලා. %Oවා, "ඔබ�මා  තර} ෙවන අය 

කථා කර*න භය ඒවා කථා කර*ෙ*, අපට ෙවන ය*න තැන: 

නැහැ" %යලා. මම ඇ¾වා, "ඇ}, නායක ස්වා~* වහ*ෙස.ලා 

ළඟට ය*ෙ* නැ5ෙ5?" %යලා. මට %ය*න Qක}. එතෙකPට 

ඒ තා5තා - ඒ තා5තා mල5Uංහල- %Oවා, ඒ ෙගPLල* අSf5  

ඒ වරද ෙවලා Sෙබනවා %යලා. ය*න තැන: නැහැ  %Oවා. 

ෙබLල ගහලා 3ය5 කම: නැහැ %යලා 'තලා මම %Oවා, 

"ර}�, මම ෙ�කට ඉ@�ප5 ෙව*න�" %යලා.  

ඊට පස්ෙස. කැල]ෙ, ඔය ?ශන්ය එZK ෙමPනවාද ඒ අය 
%OෙO? "ජෙ*ලෙය* එ�ය බැ[වා, කැල] ගඟ ෙදබෑ �ණා, 
ක6වා 	'නාෙගන 3යා, නෙය: '�යා, ඇෙම�ක* ෙව�ට# 
ව�ර ෙබ�තලයක ඌ දමා ග5තා" %යලා. ෙ�වා ගැන මම එක 
@ගටම සට* කෙළ., ඡ*ද බලාෙගන ෙනPෙව}. අද5 මම කථා 
කර*ෙ* ඡ*ද බලාෙගන ෙනPෙව}. මම ස්වා|නව ඉLලනවා. 
තI*නා*ෙස.ලාට ඕනෑ න� ඇප නැ�ව මම ෙගදර යව*න. 
ඒකට %U ?ශ්නය: නැහැ. ඇ5ත කථා කරලා 'ෙ# ඉ*නවා; 
ෙබP< %යලා, G�4* රවටලා එ�ෙ, ඉ*ෙ* නැහැ. මම ඒක 
න�mකාරව  ñනවා. මම න�mකාරව  ñනවා. මම කර6 හැම 
?කාශයකම වග9ම මම ග*නවා.  

ප43ය �ෙ: ෙZශපාලන ෙO@කාෙOK මම ඉස්සරහ 'ට6 
ජනතාව %Oවා, "ර*ජ* අ}යා, ෙග�ඨාභය මහ5මයා 
ඝ�ටාරය: ෙහPරක� කළා %යලා %ය*න" %යලා. මම %Oවා, 
"මම එෙහම %ය*ෙ* නැහැ. මම ඒ  �ෙ, එක ෙබP<ව: 
%OෙවP5, %ය6 ෙස.රම ඇ5ත නැS ෙවනවා" %යලා. මම 
%Oවා, ඒ ඝ�ටාරය "ආෙල�ෙක� උදපා@" kපටෙ, 
�ෂ්පාදකවරයා වන Kandy City Centre  �#මාතෘවරයා  Kලා 
Sෙබනවා %යලා. ඒ  හාරෙ,  හාරා�පS %Oවා,  ඝ�ටාරය 
Sෙබනවා  %යලා. ඒ �සා මම ෙබP< %ය*ෙ* නැහැ. මෙ> 
ෙZශපාලනෙ, ෙබP<ව නැහැ.  

තI*නා*ෙස.ලා ද%*න ඇS, මම ප43ය කාලෙ, %Oවා,  

පා#Fෙ�*� ම*\ව< ෙකPෙ:* ෙබPනවා %යලා.  මට ඒක 

ඔ�6 කරග*න බැ�ව අසරණ ෙවලා ඉ*දැZK මම කථා කළා, 

තI*නා*ෙස.ලා අද මා ස�බ*ධව  '� කරන එ:තරා 

ෙකන�ට. 	nG හංසමාF. එයා තම}  හ�යටම  ස්තර ඇSව 

%OෙO ෙකPෙ:* ගහන ම*\ව<*ෙ> න� �ක. Night 

clubsවල ෙකPෙ:* ගහන පා#Fෙ�*� ම*\ව<*ෙ> න� 

�ක අ*න Sෙබනවා. එතෙකPට උපාය þතෙය:  �යට මම ඒ 

වැෙ� කරලා Sෙබනවා. දැ* UයLල ෙහ� ෙවලා Sෙබනවා.  
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[ග< ර*ජ* රාමනායක  මහතා] 
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මැ:ෙඩPනL�ස් බෑ> එෙ: 'චාF' අරෙගන ආෙO ක�ද,  'අ}ස්' 

අරෙගන ආෙO ක�ද, සLF ෙබද*ෙ* ක�ද %යලා අද ෙහ� 

ෙවලා Sෙබනවා. ෙ� ෙස.රම ෙහ� කර ග*නට ෙනPෙය�5 

උපNම පා wk කර*න ෙවනවා. 

මම කර6 වැෙ� ගැන   මට කාෙග*ව5 සදාචාරා5මක 

certificates ඕනෑ නැහැ. මම ද*නවා, මම කෙළ. හ� වැඩ: 

%යලා. ඒක කෙළ. මෙ> ò තය පරQවට Sයලා. මෙ> ò තය 

නැS ෙව} %යන අවදානම S×යK5 මම ඒ ෙZ කෙළ.,  ෙ� රෙ� 

ජනතාව ෙවfෙව*ය %යන ඒ ස�ට මට Sෙබනවා.  මට5 

6�ව*, ෙදන ෙදය: කාලා, ෙවන ෙදය: බලාෙගන ඉ*න. මට5 

6�ව*, හැෙම�ටම අත වනලා, 'නා ෙවලා, අ}ස් Û�  �ණන 

G�ෙහ: වාෙ> ඉ*න.   %U ?ශ්නය: නැහැ. ක�<5 යා�}. 

"හෙල� මචං",  "හෙල� මචං" %යලා ෙස.රම එ:ක යා� ෙවලා 

ඉ*න 6�ව*. නI5 ෙදෙක��  Uල:ෂයක ජනතාව අප 

පා#Fෙ�*�වට එව*ෙ* එෙහම කර*නද?  ඒ අය �ෙය�ජනය 

කර*න} අප එව*ෙ*. අද ෙ� �l සLF �සා, �l නාFකා 

�සා  I� රටම  නාශ ෙවලා} Sෙබ*ෙ*. 
 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ග< ම*\�ම�, ඔබ�මාට තව  නා� ෙදකක කාලය: 

Sෙබනවා. 
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, give me a couple of minutes more. 
 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

කාෙ> ෙOලාෙව*ද ෙද*ෙ*?  නම %ය*නෙක�.   
 

ග� රං_? අ�Iහාෙ& මහතා (மா��மி� ர�சி� அ�விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluwihare) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, මෙ> ෙOලාෙව*  නා� 

පහක කාලය:  ෙදනවා. 
 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ඔබ�මාට ෙOලාව: ෙව* කරලා Sෙබනවාද? 
 

ග� රං_? අ�Iහාෙ& මහතා (மா��மி� ர�சி� அ�விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluwihare) 

ඔO, Sෙබනවා. 
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, මම දැ:කා, ෙ� ගැන 

ෙකPGසම: ප5 කර*න %යලා ග< අගමැS�මා %යා 

ත ◌ි ෙබනවා. එ�මාට මෙග* double salute එක:. 6�ව* න� 

ප5 කර*න %යලා මම ආ�lවට අÃෙය�ග කරනවා. ඒ 

ෙකPGසම ප5 කරZK files 	�* අරෙගන මම එනවා, ඒ 

ෙකPGසමට. මා ළඟ Sෙබනවා, එ�මා5  කථා කර6 හඬ පට. 

2005K “ව*ෙෂP�” %යන film  එක කරZK,  මම ඒ නlෙව*  

�ෙදPස් �ණාම, "ර*ජ* ඔයා අද එ�ෙ, ඉ*ෙ* මම '*දා. 

ඔයාට කළ Áණ නැහැ" } %ය6 හඬ මා ළඟ Sෙබනවා.  

ග� ම9Aවරෙය  (மா��மி� உ8Aபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ක�ද ඒ? 

 
ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රාජ= නායකෙය:.   

එ�මාට ප43ය කාලෙ, ඕනෑ �ණා,  මෙ> “ව*ෙෂP�” 

%යන film එක බල*න. ඒ කාලය මම ච*�කා මැS�යට 

 <Zධව sයා කළ කාලය.  එ�මා5 එ:ක film  එක බල*න 

ආෙO ක�ද? ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO ඉ*න I�ෙහ��. අ	 ඒක 

බැ[ෙO ෙකPෙහ.Kද?  Cine City එෙ:. ක�< එ:කද? සං�තාෙ> 

මfස්සයා 
ය*ත කා�ය�ෙප<ම එ:ක}. මම ෙ� S5ත ඇ5ත 

කථා කර*ෙ*. ඒ film එක බල6 දවෙස. තම} හ�යටම 

ල:ෂ්ම* ක@#ගාම# මැS�මා මැ<ෙ�.  මම ම'*ද මහ5තයා 

එ:ක තම} “ව*ෙෂP�” film එක බැ[ෙO.   

මෙ> Uය[ සංවාද  ප�ගත %C� මෙ> ළඟ  Sෙබනවා. මා 

මැ<ව5 ?ශ්නය: නැහැ. ඒවා hard disksවල දාලා අවශ= 

තැ*වල lockersවල දාල} Sෙබ*ෙ*. ෙ� ර�* 	ට5 

Sෙබනවා. ඒ �සා මම %Uම ?ශන්ය: නැSව ෙ� වැෙ�ට I¾ණ 

ෙදනවා.   මට ෙලP�ම �වමනාව �ෙ� ෙමPක:ද?  රජය ආෙO 

ෙහP< අLල*න}. නI5, රජය ෙහP< ඇL[ෙO නැහැ. ෙහP< 

 U* රජය අLලා ග5තා.   

ෙ� ෙබP<වට ඇප 	ට ඉ*න අයෙ> 'ත ද*නවා, හදවත 

ද*නවා, ඒ ෙගPLල* ෙහP< %යලා. ඒ ෙගPLල*  ෙමwචර 

ෙපPෙහPස5 �ෙ� ෙකPෙහPමද? ෙ� �l ව=ාපාර කෙළ. 

ෙකPෙහPමද? ෙ� ෙස.රම ජනතාව ද*නවා. හැම ෙදයකKම 

අහ*ෙ* ෙමPක:ද?  "��ෙඩ�" %ය*ෙ* ෙමPක:ද? "සා:o 

ෙප*වප*" %යලා}.  ෙක�, සා:o  %යලා}.  "සා:o ෙක�" 

%යලා අහනවා! දැ* සා:o  Sෙබනවා; හඬ පට Sෙබනවා;  

ෛවද= වා#තා Sෙබනවා; certified copies Sෙබනවා; 'B' වා#තා 

Sෙබනවා. සමහ< %යනවා, මම 3'Lලා ශා�ෙග* වා#තා 

ග5තා[.  ඇ5ත.  මම  වාදවලට ය*න ඉස්ෙසLලා පෑන:, 

ෙකPළය: අරෙගන 3'* ශා�ෙග* අහනවා, "අද  වාදයට 

එ*ෙ* ෙරPෂ* රණUංහ. මට %ය*න, අ�<ද* ෙවලා 

Sෙබ*ෙ* 9 ෙදන:ද,  ෙ*  ස�ප5  ඉ*ෙ* ෙකPෙහද?" 

%යලා. ඒ වාෙ> ෙZවL මම අහනවා. ඒ Uය[ ෙZවL මම Fයා 

ග*නවා. මෙ> මාමා, කාෙල� ෙෆP*ෙස.කා මහ5තයා භය නැSව 

%යනවා,  "6තා, මම %යන එක record කර ග*න" %යලා. අ	, 

ඒ වාෙ> ජානවF* එන G�ස්4.  ජය �මාරණ�ංග මහ5තයා -

ම ෙ> මාමා- ඇ5ත කථා කරලා ෙපPLෙහ.*ෙගPඩ එ�මාෙ> 

�වස ඉ@�	ටK ෙව� කාලා මැ<ණා. එ�මා  අද5 අමරûය}. 

 ෙමPකද, එ�මා ෙහPරක� කෙළ. නැහැ; වංචාව, þෂණය නැහැ. 

මෙ> මාමා, කාෙල� ෙෆP*ෙස.කා තම} ලංකාෙO 'ට6 එකම 

ෛවද=වරයා තම*ෙ> ප�ය වැ�} %යලා ෛවද= සභාවට 

Fnම: Q*න. ඒවා ෙකP	 කරලා තම} ර*ජ* රාමනායක 

කටn� කර*ෙ*.   

ප43ය කාලෙ, ෙ� පා#Fෙ�*� ම*\ව<*ට <	යL 

ල:ෂය: ප� වැ� �ණා. මට තවම ඉ*න '�*න ෙගය: නැහැ. 

මම %Oවා, ඒ <	යL ල:ෂය එපා  %යලා.  අ�<Q �න: Sස්ෙස. 

ඒ <	යL ල:ෂය ෙනPග*න ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO ඉ*න එකම 

ම*\වරයා මම. පැGûෙ� Kමනාව ෙනPග*නා එකම 

ම*\වරයා මම. ඇ}, අ	 එෙහම කර*ෙ*? ඔවා ෙදf පරහට 

තමා ස�මෙත' 	'ටා Uට. අf*ට "ෙහPරා" %යනවා න�, 
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පා#Fෙ�*�ව 

ෙහP< අLල*න යනවා න�, ඉස්ෙසLලා තI* ෙහPරක� 

ෙනPකර ඉ*න ඕනෑ. අද ෙහP< ගැන කථා කරන අය ෙල�ක 

ෙහP< ෙ* ෙද}යෙ*! ෙ� ෙල�ක ෙහP< %යනවා, "අf* 

ෙහP<" %යලා. තI* ෙහP< ගැන කථා කරනවා න�, තI* 

ෙහPෙර: ෙනPc ඉ*න ඕනෑ. අමද=ප ව=ාපාරෙ, සභාපS කන 

පැෙළ*න Rලා අ�: අයට ෙබP*න එපා %යලා හ� ය*ෙ* 

නැහැෙ*. ඒක තම} S5ත ඇ5ත. ඒ �සා මම නැවත නැවත5 

ම'*ද රාජප:ෂ මහ5මයාට}, ජනා�පS අSග< ෙග�ඨාභය 

රාජප:ෂ මහ5මයාට} %යනවා, ෙ� ගැන ෙහPය*න 

ෙකPGසම: දා*න %යලා. ෙද}යෙ*, ෙකPGසම: දා*න; මම 

files අරෙගන එ*න�. හැබැ}, ෙග�ඨාභය මහ5තයාෙ> හඬ පට 

න� මා ළඟ නැහැ. මම හැම දාම ඇ5ත %යනවා. ම'*ද 

මහ5මයාෙ> හඬ පට හය: හත: Sෙයනවා. �සානා න�: මර6 

ෙවලාෙO මම ම'*ද මහ5තයාට කථා කළා. එ�මාට මම %Oවා, 

"ස# �සානා න�:ෙ> ෙබLල කපලා" %යලා. �ලා* ෙපෙ#රා 

මැS�මා ෙමතැනට ඇ Lලා %Oවා, "අ*න සමාව හ�බෙවලා. 

අ	 ඇය 4මාන ෙදෙක* ෙග*වනවා." %යලා. "සමාව Q*නා 

%Oව5 ඒ ෙකLලෙ> ෙබLල කපලා ඉවර}.  එෙහම %Oවාම 

ම'*ද මහ5තයා මට බැ*නා, "ඔයා  තරද වැඩ කෙළ., අ	 වැඩ 

කෙළ. නැZද? Housemaidsලා ෙමwචර ගාණ: වැඩ කරනවා. 

ඒෙක* ෙඩPල# ×Fයන අට: එනවා. ඔයා %යන  �යටද වැඩ 

කර*න %ය*ෙ*?" %යලා. ඒ හඬ පටය5 Sෙයනවා. 
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අ�කරණයට බලපෑ� කර6 ඒවා-  

දැ* %යනවා ෙ*, මම අ�කරණයට බලපෑ� කළා %යලා.  

 
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පZGû රණවක ÁණSලකට කථා කරලා වා4ෙZව එවලා, අෙ� 

mZ�කෙ> මාම��ය වන Gය 3ය ෙහ.ම*ත ව#ණ�ලy�ය 

එවලා මා ෙ²රග5 එක5  
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

%යලා Sෙබනවා. "ර*ජා උඹට කළ Áණ නැහැ, උඹ ෙ²<ෙO 

මම, උඹ අද එ�ෙ, ඉ*ෙ* මම '*දා." %යන එක5  %යලා 

Sෙබනවා. ඒක5 මම සභාගත* කරනවා. කම: නැහැ ෙ*ද? 

ඒවා5 අ	 සභාගත කරI. 

 
ග� ම9Aවරෙය  (மா��மி� உ8Aபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

කම: නැහැ.  

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඇ}, ෙවන  ඒවා  තර: දා*ෙ*?  ඇ}, ඒ ෙගPLල*ට 

අවාU ඒවා දම*ෙ* නැ5ෙ5? ෙමතැන ඉ*න කැ×න� 

ඇමSව< මට බැ*නා. ඒ ඇමSව<*ෙ> ෙන�නලා මට කථා 

කර6 ඒවා5 Sෙබනවා. ෙන�නා ෙකෙන: %Oවා, "අෙ*! අ}ෙ, 

ෙගදර එ*න. ඇ Lලා ෙ�වා රටට %ය*න. මෙ> මහ5තයාට 

අගමැS U'නය: Sෙයනවා. තව5 කැ×න� ඇමSවරෙය�ෙ> 

ෙන�නාෙ> හඳහෙ* Sෙයනවා, එයා බැ*ද ෙකෙන: අගමැS 

ෙවනවා %යලා. ෙමයා මා divorce කරලා 3'* එයා බැ*දා." 

%යලා. ද*නවාද  ක�ද %යලා? [බාධා%C�]  
 

ග� Y��කා ෙ([මච9� මහ?wය (மா��மி� (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம2ச4திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

අ	 න� ද*නවා. 
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
"එතෙකPට අ}ෙ,, ෙමයා මා ඇතහැරලා ඒ කැ×න� 

ඇමSවරයාෙ> ෙන�නා බැ*ෙZ හඳහෙ* Sෙයන  �යට 

අගමැS ෙව*න ඕනෑ �සා. අ}ෙ,, ෙ�වා පා#Fෙ�*�ෙO  

%ය*න" %යලා ඇය %Oවා. එෙහම %ය6 videos මා ළඟ 

Sෙයනවා. ෙගදර යZK කැමරාව: හංගාෙගන 3යා. අෙ*, mini-

swimming pool එක�}, ෙලP� swimming pool එක�} 

Sෙයනවා. ෙකPෙහPමද එෙහම ෙව*ෙ*? එෙහම ෙව*න බැහැ. 

අ	 ක�ණා�ය ඉස්සරහට 3'Lලා කථා කරI. ඇය Uංග# එෙ: 

වැඩ කර6 ෙකLල:. The Finance Company PLC එෙ: sales 

representative ෙකෙන:. අෙ* මහ5ව<�, ෙකPෙහPමද ෙක�� 

ගණ* සLF Sෙය*ෙ*? මම ප43ය �ෙ: ඒ අයට Sෙයන, 

එංගල*තෙ, ෙගය: ගැන %Oවා. මා මරාෙගන ක*න පැ*නා. 

"ඔ�6 කරප*; ඔ�6 කරප*" %Oවා. මම Land Registry එකට 

කථා කරලා අර ච*@මාL හරහා ඔ�6 ෙකP	ය ෙග*fවා. ඔ�6 

ෙකP	ය ෙප*fවාම ඇමS�මා %Oවා, "ඔO ෙගය: Sෙයනවා; 

මෙ> ද<ව*ට ඉස්ෙක�ෙL ය*න ෙ> ග5තා" %යලා. 

ෙමෙහම} අ	 ෙහP< ඇL[ෙO. ෙහP< අLලZK unethical 

ෙව*න ඕනෑ. ෙහP<* එ:ක discipline නැහැ; ෙහP<* එ:ක 

චාරය: නැහැ. ෙහP<*ට චාරය: නැ5න� ෙමPකටද අ	 

චාරව5 ෙවලා. ෙහP<*ට discipline නැ5න�, අ	 ෙමPකටද 
disciplined ෙවලා? ෙහP< ඉස්සරහ	ට අ	 ෙමPකටද 

gentlemenලා ෙව*ෙ*?  ඒ �සා මම %යනවා, ම'*ද 

මහ5තෙය�, ෙග�ඨාභය මහ5තෙය� 6�ව* න�- 

"The New York Times" ප5තෙ#ට නl දානවා %යලා මග 

ඇ�යා. අර "The New York Times" එෙ: ක#තෘ ම}කL තවම 

නl වැෙටන�< බලාෙගන ඉ*නවා. එයා තම} %OෙO, 6ෂ්පා 

රාජප:ෂෙ> 3pමට ෙමwචර ආවා; ඇLෙL Áණවංශ 

ස්වා~*වහ*ෙස. ෙඩPල# Sස්අටදහස: ග5තා %යලජ. ඒවා 

%OෙO "The New York Times" ප5තෙ# ම�යා අ×හR². නl 

දානවා %Oවා. දැ�මාද? අ�<Q ෙදක: ගත �ණා. ෙ�ක5 ඒ 

වාෙ>ම තම}. මම ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO ඉඳ* දැ* %ය*න�. 

6තා, ෙ�කට නl දා*ෙ* නැහැ; දැ�ෙමP5 උ*ටම 

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙ�කට ෙකPGස� ෙ>*ෙ* නැහැ. ෙමPකද, ඒ අයෙ> හඬ 

Sෙබනවා; ඒ අයෙ> �ප Sෙබනවා. මා ෙ� ෙස.රම කෙළ. 2015 

ජනවා� 08වන දා ෙහP< අLලනවා %යලා ආ6 ආ�lෙO 

437 438 

———————————- 
* හඬපට ඉT�ප? ෙනbකරන ල7.    ஒ9�பதி:க� சம"�பிக�படவி	ைல. 
   Voice recordings not tendered. 

[ග<  ර*ජ* රාමනායක  මහතා] 
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n�කම: ඉෂ්ට කර*න Gස: මෙ> ෙප±ZගFක ෙZකට 

ෙනPෙව} %යන එක මම ෙබPෙහPම අවංකව %යනවා. 

අ�මාපLලා! ෙÀ4 පLලා! mQ* පLලා!  ශ්වාස කරනවා න�, 

 ශ්වාස කර*න.  ශව්ාස කළ5 ෙනPකළ5 මට වැඩ: නැහැ. 

ෙමPකද, මම ඒවා කෙළ. ෙහPඳ 'S* %යලා මම ද*නවා. මට 

ෙහP<*ෙග* ච�ත සහSක ෙමPකටද? ච�ත සහSක ෙද*න 

6�ව* ක��ය ෙමතැන ඉ*නවාද? එෙහම ක�ද ඉ*ෙ* 

ෙමතැන? වැF permits Sෙයන 75:  ඉ*නවා; bar permits 

Sෙබන 100: ඉ*නවා; එතෙන�L ෙග*වන හතරෙදෙන: 

ඉ*නවා; 
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙග*වන ෙද*ෙන: ඉ*නවා; race-by-race කරන 

එ:ෙකෙන: ඉ*නවා. ඒ අයෙග*ද මම ච�ත සහSක 

ඉLල*ෙ*?  

මම තරග කළ හැම ආසනයකම, හැම @ස්�:කයකම මට 

ෙබPෙහ� ඡ*ද ලැmණා. ග�පහ @ස්�:කෙය* ඉL[වා; ඡ*ද 

216,000: ලැmණා. ර5න6රය @ස්�:කෙය* ඉL[වා; ඡ*ද 

119,000: ලැmණා. G�ස්4 ඇ5ත කථා කරන ෙකනාෙ> body 

language එක ද%නවා. ෙමයා ඇ5ත ද කථා කර*ෙ*, ෙ� 

කර*ෙ* ෙබP<ව:ද, රඟපෑම:ද %යලා G�4*ට ෙ5ෙරනවා.  

ෙ� ෙZශපාලනය මට හ�ය*ෙ* නැ5න� මම ය*න� 

ෙගදර. මෙ> ප:ෂ සාමා`ක5වය අ'G කළා, 3ය 4මානෙ,. 

කම: නැහැ. මට මෙ> ආසනය අ'G කළා. මෙ> සං ධායක 

�රය අ'G කළා. මෙ> මාමාට �ණා වාෙ> ඉ@�ෙ,K මෙ> 

ò තය5 අ'G ෙව*න 6�ව*. නI5, මම කවදාව5 ඒවාෙය* 

සැෙල*ෙ* නැහැ. 
 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ග< ම*\�ම�, ඔබ�මාට  නා� ෙදක: Sෙබනවා. 
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මම නැවත නැවත5 %ය*ෙ*, ෙ�ක �ක�ම ය*න ෙද*න 

එපා %යලා}. ෙ� ස�බ*ධෙය* අ�වා#යෙය*ම ෙකPGසම: 

ප5 කර*න. ඒ ෙකPGසමට මම එනවා. මම නැවත නැවත5 ඒ 

කාරණය %යනවා. ෙ� හඬපටවල Sෙබන, ජනතාව දැනගතn� 

ෙZවල list එක: මම Fයාෙගන ආවා.   

අෙ� කාංචන මLF ඉ*නවාද ද*ෙ* නැහැ. කාංචන මLF5 

මෙ> ඔ5�ක<ෙව:. ඔ*න දවස: කාංචන මLF 3යා, 

penthouse එකට. Penthouse එකට 3'Lලා ෙදPරට ත�¿ව: 

දැ�මා. අෙ*, ෙදPර ඇ�ෙ, අ�කා  ෙÀy�ය ෙනPෙව}, ෙවන 

ෙකෙන:. ඒෙක* තම} බැ��කර වංචාව හ4�ෙ�. ඒක තම} 

ඇ5ත කථාව. න'L  ෙÀy�යෙ> Qව තම} අ*Sමට ඇ Lලා 

%OෙO penthouse එෙ: ෙගවL ග5ෙ5 ක�ද %යලා. ඒක කෙළ. 

කාංචන. මම ඒක record කළ '*දා, 'නැහැ' %ය*න දැ* බැහැ. 

ඒක5 Sෙබනවා. කාංචන මLFට බැහැ, එෙහම කෙළ. නැහැ 

%ය*න. 

 
ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ග< ම*\�මා, ඔබ�මාට �යGත කාලය අවසාන}.  

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

බැ��කර වංචාෙO අ#Ò* ඇෙල�Uයස ් මට කථා කර6 

recordings Sෙබනවා. එයා මට සLF ෙද*න හද6 බව සඳහ* 

එක5 Sෙබනවා. sක� ÛඩාෙO මහා වංචාවලට අදාළ ඒවා5 

Sෙබනවා.  
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මහ5මයා ගැන, match-fixing ගැන, sක� Ûඩකෙය� සLF 

ග5ත හැ� ඒවාෙ, Sෙබනවා. ඒ ෙස.රම Sෙබනවා.  

තව එක ෙදය: %ය*න Sෙබනවා. ඒ, තI*නා*ෙස.ලා 

ක�<5 ද*ෙ* නැS ෙදය:. ෂා<: ඛා*ට ලංකාෙOK ෙබ��බ 

ගැ¾ෙO ක�ද? ෙස�ම හාIQ<ව*ෙ> පළIෙව� Áණාfස්මරණ 

දවෙස. ෂා<: ඛා*ට ෙබ��බ ගැ¾ෙO ක�ද? ඒක මට Gෙය: 

Âනෙ,@ %Oවා.  
 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙබPෙහPම ස්�S}, ග< ම*\�මා. 
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, මට  නා�ය: ෙද*න. 
 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙවලාව නැහැ. 
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔ¾ ඒක %යZ@ මම ෙහPෙර* record කර ග5තා. අ*Sමට 

ආෙය5 3'Lලා ඒක5 telephone එෙ:- ෙහළ උ<මෙ, 

  
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මහ5තයා ද*නවා. එ�මාෙග* අහ*න. එතැනK ෙදෙදෙන: 

මැ<ණා. බැ� ෙවලාව5 ෂා<: ඛා* මැ<ණා න�, තවම 

ලංකාවට ගහනවා. ෙම*න ෙමෙහම} ෙZවL  �ෙ�.  

තව5 ඒවා ගැන5 -ෙZශපාලනෙ, අLලස් ගැන5, අF 

ෙහPරකම ගැන5- Sෙබනවා. උlෙO ධ�මාෙල�ක හාIQ<ව*ෙ> 

ප*සෙL උෙZ ෙවZ@ අFෙය: දාලා 3ෙ, ක�ද? රාජ= 

නායකෙය:.  
 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ග< ම*\�මා, ෙවලාව ඉවර}.  
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එයා ඒක %යන හඬපටය Sෙබනවා. තව5 ඒවා Sෙබනවා-  

439 440 



පා#Fෙ�*�ව 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Nimal Lanza. 
 

 

[අ.භා. 3.53] 

 
ග� �මD ලා9සා මහතා ((ජා සංව&ධන රාජW 
අමාතW/මා) (மா��மி� நிம0 லா�சா - ச6தாய அபிவி�&தி இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Community 
Development) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, ග< ර*ජ* රාමනායක 

ම*\�මාෙ> කථාෙව* පස්ෙස. මට කථා කර*න ලැRම 

	�බඳව  ස�¿ ෙවනවා. එ�මාෙ> හඬපට 	�බඳව, එ�මාෙ> 

සංවාද 	�බඳව එ�මා ඉතාම ෙහPඳ පැහැ@F %Cම: කළා. 

හැබැ}, ඒ කථාව �ළ එ�මා 'තා මතා අමතක කර6 ෙZවL 

ෙගPඩ: Sෙබනවා. එ�මා %Oවා, ෙ� UයLල කෙළ. ෙහP< 

අLල*න %යලා. එ�මා %Oවා, ෙ� UයLල කෙළ. ෙ� රෙ� 

Sෙබන වංචා ෙසPය*න %යලා. එ�මා %Oවා, එ�මා 

පා#Fෙ�*�ෙO නැS ෙවලාවලK} එක එ: ෙකනා ෙ�වා ගැන 

කථා කෙළ. %යලා.  

මම ග< ර*ජ* රාමනායක මහ5තයාෙග* ?ශ්නය: 

අහනවා. ඔබ�මාෙ> ජන
යභාවය �සා, ඔබ�මා පා#Fෙ�*� 

ම*\වරය� �සා, එදා ඔබ�මා ඇමSවරය� �සා $%යා ලබා 

ග*න කා*තාෙව� ආවා. එෙහම ආ6 කා*තාව: තI* ළඟට 

එවලා 

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඉ¿ කර*න 6�ව*ද %යලා ඔය %ය6 	nG හංසමාF එ:ක 

තI*නා*ෙස. þරකථනෙය* සාකwඡා කළා %යන එක 

තI*නා*ෙස. 	�ග*නවාද, එෙහම කර6 එක හ�ද %යා 

පළIෙව� ?ශ්නය  �යට මම තI*නා*ෙස.ෙග* අහනවා. 

 
ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

ඊළඟට මම තI*නා*ෙස.ෙග* අහ*න ඕනෑ- 

 
ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මෙ> නම %යැ�ණා. ර*ජ* රාමනායක %යන නම 

%යැ�ණා. 

 
ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? %ය*න, ග< ම*\�මා. 

ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

මෙ> ෙවලාව මට ෙද*න. 

 
ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, මෙ> G ග< �මL 

ලා*සා ඇමS�මා %Oවා,- 

 
ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 

 
ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ෙපP�ඩ: ඉ*න. මම තවම උ5තර Q*ෙ* නැහැ.  

 
ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, මම අහ*ෙ* ?ශ්න 

ෙදක}. රජෙ, $%යාව: ලබා ග*න ආ කා*තාව ෙගදරට 

 එව*න %Oවා, 

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉ¿ කර ග*න. ඒ ගැන 	nG හංසමාFෙග* ඇ¾වා. 

තI*නා*ෙස. %ය*ෙ*, එෙහම කෙළ. නැහැ %යලාද?  

ඊළඟට, අ�<Q 19ක කා*තාවක සමඟ කළ Qරකථන 

සංවාදයකK තI*නා*ෙස. අහනවා, ඒ ෙකLල 4Q ද, ඒ ෙකLල 

ක� ද- [බාධා %C�] 

 
 
ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? 

 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, ~ගIෙO '�යා 

	ෙL*Ð* %යලා මfස්සෙය:. ඒ 	ෙL*Ð* තම} ග]කා 

මඩ� කර*ෙ*.  

 
ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 
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ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, එ�මා ෙහP< අLල*න 

ආවා න� ඇ} අර එව*න හදන කා*තාව  4Qද %යලා 

අහ*ෙ*?  ඒ කා*තාව* ක�ද %යලා අහ*ෙ* ඇ}? එ�මා 

දැ* Uංහල ශ²ද ෙක�ශයට අ[5 වචන එක� කරලා Sෙබනවා. 

දැ* ෙකPLෙල� ෙකLෙල� හ�බ �ණාම ඒ වචන කථා 

කර*ෙ*. ෙමPක:ද එ�මා අහ*ෙ*?   

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

6�ව*ද %යලා අහනවා; ද 
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

%යලා අහනවා; සමනලෙය:ද %යලා අහනවා.  

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කර ග*නවාද %යලා අහනවා.   ෙ�වා තම} කථා කෙළ.. එ�මා 

අද ෙ� සභාවට ඇ Lලා �ක� ෙබ��ස5වෙය: ෙව*න 

හදනවා. ෙ� රෙ� G�ස්4 ඉ@�ෙ, ප43ය කාලෙ, 4Q ච�තය: 

 �යට ෙප/ U�ය තI*නා*ෙස. ක� ච�තය: %යලා 

තI*නා*ෙස.ෙ> recordings ��*ම G�ස්4 අද වටහාෙගන 

ඉවර}.  ඒ �සා ෙමතැනට ඇ Lලා  පා#Fෙ�*�ව ෙනPමඟ 

යව*නට, ෙ� රෙ� G�ස්4 ෙනPමඟ යව*නට ආෙය5 

තI*නා*ෙස.ට බැහැ. තI*නා*ෙස. ෙ� රෙ� G�ස්4 ෙනPමඟ 

යැOවා; පා#Fෙ�*�ව ෙනPමඟ යැOවා. ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO 

බලය, ම*\වරය�ෙ> බලය උපෙය�3 කරෙගන අ'ංසක Q�ප5 

කා*තාෙව�- [බාධා %Cම:] 

 
ග� /ෂාර ඉQ�D අමරෙස[න මහතා (மா��மி� �ஷார இ4�னி0 அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? 

 
ග� /ෂාර ඉQ�D අමරෙස[න මහතා (மா��மி� �ஷார இ4�னி0 அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, මම අහ*ෙ* �මL 

ලා*සා මැS�මා  ර*ජ* රාමනායක මැS�මා එ:ක ෙමwචර 

තරහා ෙමPකද?  

 
ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 

ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, මෙ> අවස්ථාව ෙද*න, 

මෙ> අවස්ථාව  ෙද*න. මෙ> mike එක off කරනවා.  

ග< �ෙය�ජ= කාරක සභාපS�ම�, මම එ�මාෙග* 

අහ*ෙ* ඉතාම  සරල ?ශ්න ෙදක �න:. ෙද යෙ*, ෙහP< 

අLල*න ආවා න� කා*තාව 4Qද, ක�ද,  
 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කර*න 6�ව*ද,   
 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

6�ව*ද %යලා අහ*න ඕනෑ නැහැ ෙ*. ලÀජා නැS, ෙමPන 

තර� 
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

Sෙබන 6Zගලෙය:ද තI*නා*ෙස.? [බාධා %Cම:] ලÀජ}, 

ලÀජ}. අෙ� ම*\ව<* තI*නා*ෙස. හ�*වලා Q*ෙ* ක� 

ච�ත %යලා. අද තI*නා*ෙස. තම} ක� ච�තය. ජන
යභාවය 

සඳහා ,  

 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ජන
ය ෙව*න 6�ව* න� ඕනෑ ෙදය: කරන ෙ� 

පා#Fෙ�*�ෙO ඉ*න 
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ම*\වරයා  �යට තම} අද රෙ� ජනතාව තI*නා*ෙස.  

ද%*ෙ* %යන එක %ය*නට ඕනෑ. එ�මා ෙහP< අLලනවා 

%යලා ෙමPක:ද රඟපා6 ච�තය? 	:ෙපPක�කාරෙය� 

	:ෙපPක� ගහලා, "ෙහPරා, ෙහPරා, ෙහPරා" %යG* Qවනවා. 

Qවලා ෙවන අය අLලනවා. හැබැ}, ෙහPරා ක�ද? 

	:ෙපPක�කාරයා. තI*නා*ෙස.5 ඒ වාෙ> තම}.  
 

ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி& தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please!  Will an Hon. Member propose the 
Hon. Wijepala Hettiarachchi to the Chair? 

 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I propose that the Hon. Wijepala Hettiarachchi do 
now take the Chair. 
 
(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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පා#Fෙ�*�ව 

අන/�ව ග� �ෙයFජW කාරක සභාප^/මා Mලාසනෙය9 
ඉව? �ෙය9, ග� Iෙ�පාල ෙහ�|ආරv, මහතා MලාසනාNඪ Iය. 

 அத%பிற-, -7களி% பிரதி� தவிசாள" அவ"க� அகிராசன� தினி%� அகலேவ, மா./மி- விேஜபால ெஹ�&ஆர,சி அவ"க� தைலைம வகி�தா"க�. 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the 
Chair. 

 
ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

ෙ� රෙ� ජනතාවට කළ අපහාසයට තම}  ෙ� ප�ස* Kලා 

Sෙබ*ෙ*. ෙ� රෙ� ජනතාවට ගහ6 මඩ, ෙ� රෙ� 

6Zගලය*ෙ> ච�ත ඝාතන %C� තම} තI*නා*ෙස.ට ෙ� 

ප�ස* Kලා Sෙබ*ෙ*. කළ කළ ෙZ පලKලා Sෙබ*ෙ*. 

තI*නා*ෙස. ෙ� රෙ� ෙබ±Zධ ආගමට අපහාස කළා, 

කෙත�Fක ආගමට අපහාස කළා. තI*නා*ෙස.}, මම} අදහන 

අෙ� කෙත�Fක ආගෙ� ම�ය�Gයට තI*නා*ෙස. අපහාස 

කළා. ඒ �සා අපට Qක: ෙOදනාව: Sෙබනවා. අපට Qක, 

තI*නා*ෙස. ඒ  

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථාව කෙළ. කා*තාව: එ:ක, ග]කාව: එ:ක. ම�ය�Gය 

ගැන කථා කර*න තI*නා*ෙස.ට Sෙබන අ}Sය ෙමPක:ද? 

තI*නා*ෙස. මට ෙ� පා#Fෙ�*�ව �ළ උ5තර ෙද*න. 

කෙත�Fකෙය� ඉතාම  උ�� ෙලස අදහන ම�ය�Gයට අපහාස 

%Cම 	�බඳව අෙ� දැ�  <Zධතාව ෙ� පා#Fෙ�*�ව �ළ 

තI*නා*ෙස.ට ?කාශ කර*න ඕනෑ.  

ඊළඟට, ෙ� ෙZශයට mQ* වැ�ය තැන තම} කැල]ය. 

තI*නා*ෙස. අද5 කැල]ය ප*සෙL නායක හාIQ<ව*ට 

අපහාස කළා. තI*නා*ෙස. තවම පාඩම: ඉෙගන ෙගන නැහැ. 

තI*නා*ෙස.ට ෙ� උදාෙවලා Sෙබ*ෙ* ඒ කළ පO ප�ස* 

ෙදන කාලය:. 

තI*නා*ෙස. එක එ:ෙකනාෙ> ජාතකය ෙසPය*න එපා.  

එක එ:ෙකනාෙ> ජාතකය ෙසPය*න ඉස්ෙසLලා 

තI*නා*ෙස.ෙ> ජාතකය ෙසPය*න.   /Sය නමලා, /Sය 

වළලලා, /Sය අව/Sය කරලා, අද  �ශ්චයකාරව<*ෙ> වැඩ 

තහන�ෙවලා, ෙපP_Uෙ, අයෙ> වැඩ තහන�ෙවලා. 

 �ශ්චයකාරව<*ට පC:ෂණවලට I¾ණ  ෙද*න UQෙවලා 

Sෙබනවා.  තI*නා*ෙස. තම} ෙ� Uය[ෙදනා අමා<ෙO දාලා 

Sෙබ*ෙ*.  

ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO ග< ම*\වරය� වන ර*ජ* 

රාමනායක මැS�මා %යනවා, එ�මා ඇමSව<*ෙ> ෙන�නලාට 

කථා කරලා Sෙබනවා [, ම*\ව<*ෙ> ෙන�නලාට කථා 

කරලා Sෙබනවා [. ඒ   හඬ පට Sෙබනවා %යලා blackmail 

කරනවා. කාවද ෙ� blackmail කර*ෙ*? එ:ස5 ජාSක 

ප:ෂෙ, ම*\ව<* blackmail කරනවා, මට සහෙය�ගය 

ෙද*න, ඔය Uය[ ෙදනාෙ> ෙන�නලාෙ> හඬ පට මා ස�ව 

Sෙබනවා %යලා.  ෙන�නලා එ:ක ෙම�මා ෙමPනවාද කථා 

කෙළ.?  රෙ� ආ#¤ක ව#ධනය වැ� කර*නද,  එෙහම නැ5න� 

තම*ෙ> අමාත=ාංශවල කරන කා#ය භාරය 	�බඳවද එ�මා 

කථා කෙළ.? නැහැ. එ�මා ඇ�ඩ*ෙ> මැ:කා වාෙ> කැර%ලා 

කැර%ලා ආ6 තැන අ	 දැ:කා. කැර%ලා කැර%ලා ෙකPෙහ.ටද 

ආෙO %යලා අ	 දැ:කා.    
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එකටම} එ*ෙ*. අ	 දැ:කා ෙ* අර කා*තාව- [බාධා %C�] 

ග< '<�කා ෙ?.මච*Ð ම*\�Gය ඒ  ගැන කථා කර*ෙ* 

නැහැ. හැබැ}, ෙම�මා කැර%ලා, කැර%ලා එතැනටම එනවා.  
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< රාජ= ඇමS�ම�, ඔබ�මාට Sෙබ*ෙ* තව  නා� 

ෙදක: පමණ}. 
 

ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

මෙ> ෙවලාව ෙද*න, �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

තව Sෙබ*ෙ*  නා� ෙදක}. 

 
ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ෙබ±Zධය*ට කර6 ඒ 
�ගාවට, කෙත�Fකය*ට කර6 ඒ �ගාවට තම} එ�මාට 
ප�ස* Q*ෙ*. මට හ� ලÀජ}. එ�මා අද %යනවා, ෙÀ4 පLලා 
[. ග< ර*ජ* රාමනායක ම*\�ම�, තI*නා*ෙස. 
ෙකPෙහPමද ෙÀ4 පLලා %ය*ෙ*? තI*නා*ෙස. %Oවා ෙ*, 
"මම කෙත�Fක ආගම අදහ*ෙ* නැහැ" %යලා. එෙහම න� 
ෙකPෙහPමද ෙÀ4 පLලා %ය*ෙ*? [බාධා %C�] අද5 
තI*නා*ෙස. %OෙO අසත= ෙ*. ග< ර*ජ* රාමනායක 
මහ5මයාට මා %යනවා, පාස්� ?හාරයට- [බාධා %C�] පාස්� 
?හාරය UZධ �ෙණ5- 

[බාධා %C�] තI*නා*ෙස.ෙග}, ශා�ෙග} හඬ පටෙ, 
Sෙබනවා, අෙ� mZ� අංශෙ, 'ට6 4ෙ#ෂ ්සෙල} මා< කර*න 
%යලා. ඒ �සා එදා Gය 3ය 300ට5 තI*නා*ෙස. පැහැ@Fවම 
වග %ය*න ඕනෑ. ෙමPකද, 4ෙ#ෂ් සෙල}  mZ� අංශෙය* මා< 
කළාට පස්ෙස. තම} mZ� අංශය අඩ පණ �ෙ�. ඒ �සා තම} 
කෙත�Fක ජනතාව 300: මැ<ෙ�. ඒකට වග %ය*න ඕනෑ 
ක�<5 ෙනPෙව}, ර*ජ* රාමනායක}, ශා�} %යන එක ෙ� 
පා#Fෙ�*�ෙO K අ	 පැහැ@Fවම %ය*න ඕනෑ. 

අද බල*න සමාජෙ, UZධ ෙවලා Sෙබන ෙZවL. සමහර 
මාධ=ෙOK*ට තම* ෙස.වය කළ මාධ= ආයතනවF* අ}* 
ෙව*න UZධ ෙවලා. සමහර ප�L divorce  ෙවලා. සමහර 
කා*තාව* වහ ෙබPන ත55වයට ප5 ෙවලා. අද ෙබPෙහ� 
ෙදෙන�ට එ�යට බැහැලා ය*න බැ� ත55වයකට ප5 කරලා 
Sෙබ*ෙ* අ	ද? අ	, තI*නා*ෙස.ලා උසා යට අLලලා 
Q*නාද, ෙපP_Uයට අLලලා Q*නාද? නැහැ. තI*නා*ෙස. 
 U* අෙන: අයට ෙනPද*වා කර6 ඒ 

 
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

445 446 
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record ෙක�Lල තම} ෙ� තI*නා*ෙස.ට ප�ස* Kලා 
Sෙබ*ෙ*. ඒ �සා ග< ම*\�මාට අද මම පා#Fෙ�*�ෙO 
ඉඳලා %යනවා, ය� ය� 6Zගලය*ට ෙබP<වට මඩ ගහ*න එපා; 
ච�ත ඝාතනය කර*න එපා %යලා. තI*නා*ෙස. කර6 ෙZවL 
තම} ෙ� ඇස් පනා 	ට තI*නා*ෙස.ට ප�ස* Kලා 
Sෙබ*ෙ*. ඒ �සා අද Uට ෙහ� තI*නා*ෙස. ෙ� 
පා#Fෙ�*�ව �ළ වැදග5  �යට කථා කර*න %යලා, මම 
තI*නා*ෙස.ට මත: කරනවා. තI*නා*ෙස. නැවත නැවත5 
ඒ  �යට කටn� කෙළP5,  තI*නා*ෙස. ~ගIව �ළ කර6 
sයාදාම UයLල මම ෙහ� කරනවා %යන එක5 ?කාශ කරනවා. 
[බාධා %Cම:]  ෙහP< අLල*න ෙපP_Uය Sෙබනවා. ෙහP< 
අLල6වාම /Sය sයා5මක කර*න උසා ය Sෙබනවා.  ඒ 
�සා පා#Fෙ�*� ම*\වරය�    �යට තI*නා*ෙස.ට බැහැ- 
[බාධා %C�] 

 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< ර*ජ* රාමනායක ම*\�මා. 
 

ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, එ�මා @3* @ගටම %යනවා 

ඒ හඬ පට මම මාධ=යට Q*නා %යලා. ඒ හඬ පට මම මාධ=යට 

Q*ෙ* නැහැ. ඒවා මෙ> ෙප±ZගFක ගබඩාෙO Smෙ�. ඒ  හඬ 

පට UයLලම මාධ=යට Q*ෙ* ෙපP_Uය  U*. ඒ හඬ පට මම 

මාධ=යට Kලා නැහැ. 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙහPඳ}, ෙබPෙහPම ස්�S}. ග< �මL ලා*සා රාජ= 

ඇමS�ම�, ඔබ�මාෙ> කථාව අවස* කර*න. 
 

ග� �මD ලා9සා මහතා  (மா��மி� நிம0 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

යහ පාලන ආ�lව: බලයට ෙගනාව5, යහ පාලන ආ�lව 
ෙහP< අLල6 නැS �සා [ එ�මා   ධ �ම*ණ කරලා ෙහP< 
ඇL[ෙO. එෙහම න� ෙමPකටද ලÀජා නැ�ව ඔය ආ�lෙO 
'�ෙ,? ෙහP< අLල*ෙ* නැ5න� අ}* ෙවලා ය*න Smණා 
ෙ*. තI*නා*ෙස.ට ෙපP_Uය ෙව*න බැහැ. තI*නා*ෙස. 
ෙපPFස්පS ෙනPෙව}. තI*නා*ෙස. අග  �4< ෙනPෙව}. 
තI*නා*ෙස. පා#Fෙ�*� ම*\වරෙය:. COPE එෙ: 
ඉඳෙගන- [බාධා %C�] ස�E#ණෙය*- [බාධා %C�] කටn� 
කර6 ම*\වරෙය:. 

 

ග� කංචන Iෙ�ෙස[කර මහතා (ෙ? ක&මා9ත සංව&ධන 
රාජW අමාතW/මා) (மா��மி� க@சன விேஜேசகர - ேதயிைல� ைக&ெதாழி0 அபிவி�&தி இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera- State Minister of Tea 
Industry Development)  

Sir, I rise to a point of Order. 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�,  මම සභාෙO නැS ෙවලාවක 
අෙ� ර*ජ* රාමනායක ම*\�මාෙ> කථාෙO K මෙ> නම 
සඳහ* ෙවලා Sෙබනවා. එ�මාට මා  ස්�Sව*ත වනවා. 
බැ��කර වංචාව 	�බඳව,  ෙශ.ෂෙය*ම එයට ස�බ*ධ 

ඇමSවරෙය: ෙගය: GලK ගැ/ම ස�බ*ධෙය* අ	  ෙ� 
පා#Fෙ�*�ව �ළ ක<p අනාවරණ කරලා, /S කටn5තකට 
ෙග�wචා. [බාධා %C�] එ�මා %ය6 ෙZ වැර@ නැහැ. මෙග* ඒ 
අනාවරණය කර ගැ/ම 	�බඳව} %OෙO. නI5 ග< 
ම*\�ම�, ඔබ�මා %Oවා, ඔබ�මාෙ> ඔ5�ක<ව� හැ�යට 
මම කටn� කළා %යලා. ඔබ�මාෙ> ඔ5�ක<ව� හැ�යට මම 
කටn� කෙළ. නැහැ. ඔබ�මා මට එක වතාව: කථා කළා.  

 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

හ�, අවස* කර*න. Point of Order එක ඉවර}. 
 

ග� කංචන Iෙ�ෙස[කර මහතා (மா��மி� க@சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

කථා කරලා- 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< කංචන  ෙÀෙස.කර රාජ= ඇමS�ම�, වැ�ය කාලය 

ෙද*න අමා<}. 
 

ග� කංචන Iෙ�ෙස[කර මහතා (மா��மி� க@சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ෙපP� ෙවලාව: ෙද*න, �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�.  

ග< ර*ජ* රාමනායක ම*\�ම�, ඔබ�මා මෙග* ඇ¾වා,  

"ෙකPෙහPමද ෙහPරා  අLල ග5ෙ5?" %යලා. ඔබ�මා එක 

වතාව: මට කථා කරලා ඒ ගැන අහලා Sෙබනවා. ඒ ක<p 

�වැර@ කර*න %යලා මම ඔබ�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා. 

 
ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, එ�මාට මම %U අපහාසය: 

කෙළ. නැහැ. ඇ5තටම UZ�ය �ණාද %යලා, එ�මා හරහා මා 

දැfව5 �ණා. එ�මාට මෙ> ෙග±රවය 6ද කරනවා. එ�මා මෙ> 

ඔ5�ක<ව� ෙනPෙව}. එ�මා මෙ> G�ෙර:; ෙග±රව/ය 

G�ෙර:. ඒ වාෙ>ම එ�මා සමඟ මම- [බාධා %C�]  

 
ග� ර�ෆ් හ�6 මහතා  (மா��மி� றIA ஹகீ�) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, I rise to a point of Order. 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ~ට ෙපර කථා කර6 ක¤කයා 

ෙ� හඬ පට ජව�කාෙO ෙකPටස් හැ�යට ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO 

ෙනP%ව n� සමහර වචන පා wk කළා. ක<ණාකර එම වචන 

හැ*සා� වා#තාෙව* ඉව5 කරනෙම* මම බැගෑප5ව ඉLලා 

U�නවා. ෙමPකද, ෙ�ක- [බාධා %C�] 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

සභා ග#භය �ළ ?කාශ ෙනPකළ n� ය� ය� වචන 

%යැ�ණා. ඒවා හැ*සා� වා#තාෙව* ඉව5 කරන ෙලස මා 

ද*වා U�නවා.  

~ළඟට, ග< �හාL ගල�ප5S ම*\�මා. ඔබ�මාට  නා� 

18: Sෙබනවා. 
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පා#Fෙ�*�ව 

[අ.භා.4.04] 

 
ග� �හාD ගල�ප?^  මහතා (மா��மி� நிஹா0 கலAப&தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ව#තමාන ආ�lෙO |වර හා 

ජලජ ස�ප5 අමාත=වරයා  U* අද @න ෙමම ග< සභාවට 

ඉ@�ප5 කර Sෙබන, |වර සහ ජලජ ස�ප5 පනත යටෙ5 j 

�ෙය�ග ස�බ*ධෙය* මා  ෙශ.ෂෙය*ම එ�මාෙ> අවධානය 

ෙයPI කරව*න කැමැS}. වග9� දරන ෙමPන ආ�lව:, 

ෙමPන ඇමSවරෙය: �ණ5 කම: නැහැ, ය� :ෙෂ.ය: 

ස�බ*ධෙය* ය� ආකාරයක  � ධාන හා ෙරÁලාU ඉ@�ප5 

කරනවා න�,  ෙශ.ෂෙය*ම එම ක#මා*තය ආර:ෂා කරග*න, 

එම ක#මා*තය සංව#ධනය කර*න, එම ක#මා*තෙ, ?ගSය 

ඉ@�යට ෙගනය*න වාෙ>ම, එම ක#මා*තෙය* යැෙපන සහ 

ක#මා*තය කරෙගන යන ජනතාව ආර:ෂා %Cම 	]ස, ඒ 

අයෙ> යහපත 	]ස තම} ඒ සෑම ෙදය:ම ෙගන ආ n5ෙ5 

%යන එක} අ	  ශ්වාස කර*ෙ*. ඒ �සා මා  ෙශ.ෂෙය*ම ෙ� 

ෙමPෙහPෙ5K ව#තමාන ඇමS�මාෙ> අවධානය ඒ සඳහා ෙයPI 

කරවනවා.  ෙශ.ෂෙය*ම ඉ@�ෙ,K ෙමම sයාමා#ග 

ග*නෙකPට, ඒ ස�බ*ධෙය*  �ම5 ෙලස සාකwඡා කර, 

ෙසPයා බලා අදාළ �ලධා�* සමඟ තවQරට5 සංවාදයක ෙයK, 

ඒවා |වරයාෙ> සහ |වර ක#මා*තෙ, ?ගSයට ෙහ.�වන 

ආකාරයට, වාU ලැෙබන  �යට කළ n�} %යලා මා ඔබ�මාට 

%යා U�නවා.   

ග< ඇමS�ම�, ඔබ�මා අද @න ඉ@�ප5 කර Sෙබන 

�ෙය�ග අතර  ෙශ.ෂෙය*ම ජලජ eරයට අපÐව= එක� %Cම 

වැළැ:cම ස�බ*ධෙය* j �ෙය�ගය: Sෙබනවා. මම  ශ්වාස 

කරන  �යට, එම �ෙය�ගය ඉතාම යහප5 එක:; ෙහPඳ එක:. 

එම �ෙය�ගය අfව sයා කෙළP5, ජලජ eරය ආර:ෂා ෙවනවා. 

ජලජ eරෙ, Sෙබන කෙඩPලාන වැ� ජලා�ත ශාක -වෘ:ෂ ලතා

-  නාශ %Cම �සා එම ජලජ eරය  නාශ ෙවනවා. ඒ වාෙ>ම, ඒ 

�ළ U�න ඉස්ස* ඇ�� ම5ස= ස�පත5 I�ම�*ම  නාශ 

ෙවනවා.  

ඇ5ෙත*ම ක�ද, ෙ� ෙZවL %යන එක ගැන මම ෙ� 

ෙමPෙහPෙ5 ඔබ�මාෙ> අවධානය ෙයPI කරවනවා. ඔබ�මා ෙ� 

ගැන ෙසPයා බල*න. ෙ�  �යට -කළ6 ෙOවා, ෙද@ය ජලාශ 

කළ6 ෙOවා, ෙවරළ eරය ෙOවා- අෙ� ජලජ eරය ආ�තව 

Sෙබන වෘ:ෂලතා ස�E#ණෙය* නැS කරලා, සාගරය ෙගPඩ 

කරලා, කළ6 ෙගPඩ කරලා ඒවා මත වාසස්ථාන හද*ෙ*, 

restaurants, සංචාරක �ෙ:තන හද*ෙ*, ඒවාෙ, තව5 

ෙනPෙය: ආකාරෙ, ව=ාපාර ×' කර*ෙ* ක�ද? ඒ, ෙ� රෙ� 

ෙZශපාලනඥෙය�. ඉහළ Uට පහළ ම�ටම ද:වා U�න -

ජනා�පSවරයාෙ> Uට ?ාෙZ�ය සභා ම*\ව<* ද:වා j- ෙ� 

රෙ� ෙZශපාලනඥය* සහ ඒ අයෙ> ෙහංච}ය* තම} ෙ� 

කටn5ත කර*ෙ*. අ	 %යනවා ෙ*, "වැට5 �යර5 ෙගPය� 

කා න�, කාට පවස� ඒ අමා<ව?" %යලා. ෙ�ක5 හ�යට ඒ 

වාෙ> වැඩ:. ග< ඇමS�ම�, ෙ� �ෙය�ග ඉතාම ෙහPඳ}. 

නI5 ෙ� �ෙය�ග sයා5මක %Cෙ�K ඒවාට  <Zධ ෙවන, 

ඒවාට අÃෙය�ග කරන, එම කටn�වල �රත ෙවලා ජලජ eරය 

 නාශ කරන 6Zගලය* ගැන ඔබ�මාෙ> අවධානය ෙයPI 

කර*න %යලා මා ඉL_ම: කරනවා. 

ග< ඇමS�ම�, 2019.10.23 වන @න ඉ@�ප5 කර ඇS, 

|වර සහ ජලජ ස�ප5 අමාත=වරයා  U* සාදන ලQව, 2018 

අෙ?.L 05 @නැS අංක 2065/33 දරන අS  ෙශ.ෂ ගැස� පෙ, 

පළ කරන ලද මාදැL ක#මා*තය ස�බ*ධ �ෙය�ග ගැන5 

සලකා බල*න %යලා මා ඔබ�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා.  

ග< ඇමS�ම�, උ�ර, නැ ෙඟන'ර, වයඹ, 3�ෙකPන, 

��ත, ඊසාන, බට'ර %යන ෙ� හැම ෙවරළකම මාදැL 

ක#මා*තය  ශාල වශෙය* UZධ ෙවනවා. මාදැL ක#මා*තය 

UZධ ෙව*ෙ*, අෙ� ෙවරළ කලාපෙ, ෙනPගැi< I¾ෙZ. ඒ 

�සා මාදැL ෙමෙහය වනෙකPට අ�වා#යෙය*ම එම ෙවරෙළ., 

එම I¾ද �ළ ගLපර Sෙබ*න බැහැ. ඒක එම |වර 

ක#මා*තෙ, ෙයෙදන, මාදැL ෙමෙහයවන |වරය* ද*නවා. 

ෙමPකද, ගLපර SmෙණP5 මාදැL ඒවාෙ, පැට_  නාශ 

ෙවනවා. ඒ �සා ෙ� ක#මා*තය කර*න න�, ගLපර නැSව, 

වැLල ස�E#ණෙය* ව�ෙර* වැ'ලා Sෙය*න ඕනෑ.  ෙ� 

ෙමෙහn� @යෙ� ඉඳලා කර*ෙ*.  පරO, ෙකළවLෙල� වාෙ> 

 ශාල මා�, �ඩා මා� £හණය කරග*න -ආහාරයට ග*න- අ'ං 

	�* I¾ෙZ Uට ෙවරළ ?ෙZශයට එනවා. ඒක අහ�ෙබ* UQ 

ෙව*ෙ*. ඒ වාෙ> අවස්ථාවලK ෙ� මාදැLවලට අර මා�ව* 

අ¾ෙවනවා. මාදැL ක#මා*තය කරන කාලයට ඒක හ�ම 

අහ�ෙබ* UZධ ෙව*ෙ*. ඒක ෙමPනම ආකාරය%*ව5 

වළ:ව*න බැහැ. හැබැ},  @යඹ I¾ෙZ මාදැL දම*ෙ* නැහැ. 

ෙවරළ කලාපෙ, තම} මාදැL දම*ෙ*. එම �සා, ෙ� �ෙය�ග 

sයා5මක %Cමෙ�K ඔබ�ම*ලා ෙදපාර:ව5 කLපනා කර 

බල*න. ෙමPකද,  ශාල 	�ස: අද ෙ� මාදැL ක#මා*තෙය* 

යැෙපන �සා. ඔ�*ට ඒෙක*  ශාල ආදායම: ලැෙබනවා. ඒ 

වාෙ>ම  ෙ� ක#මා*තය ��* පා�ෙභ�3කයාට �ඩා මා� 

ප�ෙභ�ජනය කර*න අවස්ථාව: ලැෙබනවා.  ෙමවැ� �ෙය�ග 

ෙගෙනනෙකPට, ඒ ��* ?ාෙය�3කව ඇS වන Qෂ්කරතා ගැන5 

සලකා බල*න ඕනෑ. ඒවාට  කLප ෙයPදG* තම} අ	 ෙ� /S 

CS sයා5මක කළ n5ෙ5. ඒ �සා, ෙ� ස�බ*ධෙය* 

ෙදපාර: Uතා බල*න %යලා මම ඔබ�මාෙග* ඉLලා U�නවා. 

ග< ඇමS�ම�, ඔබ�මා %Oවා, අද @න න=ාය පෙ, 

සඳහ* වන 5වන �ෙය�ගය  ඉ@�ප5 කර*ෙ* නැහැ %යලා. 

/S  ෙර�|, වා#තා ෙනPj සහ -ඒක හැෙද*න ඕනෑ ''වා#තා j''  

%යලා- අ �ම5 |වර කටn� වැළැ:cමට, නතර %Cමට සහ 

	¿ දැ9මට වරාය* ස'ත රාජ=ය*ෙ> 	යවර  sයා5මක %Cම 

ස�බ*ධෙය* තම} එම �ෙය�ගය හදලා Sෙබ*ෙ*. 

අෙ� I¾Q 2මාවට  	ට ?ෙZශවF* |වරෙය� එනවා. අ	 

'තI, ඉ*@යාෙO අය %යලා. ග< ඇමS�ම�, ඔබ�මාෙ> 

කථාෙOK ෙ� ගැන %Oවා.  උ�< ?ෙZශෙ, U�න ෙකන� 

 �යට ඔබ�මා ෙ� ගැන ද*නවා. ඉ*@යාf |වරයා ඇ Lලා 

අෙ� උ�< I¾ෙද* වසරකට <	යL ෙක�� 5,000: අපට 

අ'G කළා. ෛද�කව යාා 1,500:, 2,000: වැ�  ශාල 

සංඛ=ාව: ඇ Lලා, trawling %යන /S  ෙර�| ප*න Nමය 

උපෙය�3 කරෙගන අෙ� උ�< I¾ෙZ -ෙවරළාස*නෙ, පවා- 

ම5ස= ස�පත ස�E#ණෙය* අර ෙගන යනවා. අ	 ෙ� ගැන ඇS 

තර� කථා කළා; Adjournment Debates පැවැ5jවා. ෙ� 

ෙවfෙව* අ	 1996 අංක 2 දරන |වර සහ ජලජ ස�ප5 පනත 

සංෙශ�ධනය කරලා, ඒ සඳහා අවශ= /Sමය sයා මා#ග ග*න 

අමාත=ාංශයට අවස්ථාව සලසා Q*නා. නI5, අදට5 ඒවා 

sයා5මක ෙව*ෙ* නැහැ.  

රාජප:ෂ ආ�lව ඉ*@යාව}, Âනය} ආර:ෂා කළා 

වාෙ>ම, ර�L  NමUංහ මහ5මයාෙ> ආ�lව5 ඉ*@යාව}, 

Âනය} ආර:ෂා කළා. Indonesian, Chinese, Taiwanese, 

Korean යාා ඇ Lලා අෙ� උ�< සහ ද�p I¾ෙZ ම5ස= 

ස�පත ඩැහැ ග*නවා; ෙකPLල කනවා. හැබැ}, ඉ*@යාf යාා 

 තර} අLලා ග5ෙ5. ජනා�පS ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ මහ5මයා 

ප43ය දවස්වල ඉ*@යාවට 3'Lලා සාකwඡා කරලා, ඒ 

අගමැSවරයාට ෙපPෙරP*Q �ණා, ඒ අLලා ග5 යාා 6005 

�දහස් කරනවා %යලා. නI5 එ�මාෙ> පා#ශ්වෙ, අය 

 ප:ෂෙ, ඉ*නෙකPට ෙමPනවාද %OෙO? කංචන  ෙÀෙස.කර 
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ම*\�මා  ප:ෂෙ, ඉ*නෙකPට පා#Fෙ�*�ෙOK ඇy 

?ශ්නයක@ පැහැ@Fවම ෙ� ගැන %Oවා ; ඉ*@යාf |වර 

යාාවF* කරන ආNමණය එ�මා එදා ෙහළා දැ:කා. නI5, අද 

එ�ම*ලාෙ> ආ�lෙO ජනා�පSවරයා ඒ රටට 3'Lලා, /S 

 ෙර�|  �යට අෙ� ම5ස= ස�පත ෙනළාග5ත ඒ ඉ*@යාf 

|වර යාාවලට අභය දානය ෙදනවා. ෙමPක:ද, ෙ� ?Sප5Sය?  

ග< ඇමS�ම�, දැ* ඔබ�මාෙ> කථාෙOK ෙ� ගැන %Oවා. 
 ෙශ.ෂෙය*ම ෙ� ස�බ*ධෙය* සැල%Fම5 ෙව*න ඕනෑ.   
අණ පන5 sයා5මක කරG* අ	 අෙ� |වර ස�පත ආර:ෂා 
කරනවා වාෙ>ම, 	ට රටවල අයට ඒ ස�පත ෙනළා ග*න 
ෙමහාට එ*න ෙනPK, ඒ /S sයා5මක කරලා ෙ� ස�පත 
ආර:ෂා කර ග*න5 ඕනෑ. ඒ වග9ම රජයට5,  එම රජෙ, |වර 
අමාත=වරයා  �යට ඔබ�මාට5 Sෙබන බව මම මත: කර*න 
කැමැS}.  

ග< ඇමS�ම�, ඒ වාෙ>ම මම ඔබ�මාෙ> අවධානයට 
ෙයPI කරනවා,  U�< ම4* ස�බ*ධෙය* වන �ෙය�ගයට. 
එ' සඳහ*ව Sෙබනවා, "%U තැනැ5ෙත�  U* T ලංකා ජල 
eරය �ළ speargun එක: ෙහ� අෙ5 රඳවන ලද, උL කරන ලද 
�< භා ත කරG* |වර ෙමෙහn� ෙනPකළ n� බවට  � 
 ධාන ඇ�ළ5 කර ඇත" %යලා. ෙමය ඉතාම  යහප5; ඉතාම 
ෙහPඳ}. ෙමම speargun එක: භා ත කර*ෙ* ක�ද? අෙ� 
සමහර අය ෙZ�ය වශෙය*  ෙන�ද Ûඩාව: හැ�යට ම4* 
අLල*න, ම4*ට  @*න, ම4*ට 'ංසා Øඩා කරලා අLල*න 
ඒවා අlෙව* ෙයPදා ග*නවා. ඒක තI*නා*ෙස.ලාෙ> 
/SCS5 එ:ක දැ* අl ෙවලා Sෙබනවා. දැ* ෙ� Nමය 
sයා5මක කර*ෙ* ක�ද?  ෙZ�ය සංචාරකය*.  ෙZ�ය 
සංචාරකය* ෙ� Nමය sයා5මක කරනවා. ෙ� Nමය 
sයා5මක %Cම ��*  ඒ හා�ය ඇS ෙවනවා. ඒ හා�ය 
වළ:ව*න ෙමවැ� �ෙය�ග ෙගෙනන එක ඉතාම  ෙහPඳ}.  

ග< ඇමS�ම�, ඒ වාෙ>ම   U�< ම4* ස�බ*ධෙය* 
ගැට[ව: ම� ෙවනවා. ග< ඇමS�ම�,  ඒ %GQ�ක<ව* 
 U�< ම4* අLල*ෙ* ෙකPෙහPමද? %GQ�ක<ව* �ඩා 
දැල: අරෙගන 3'Lලා I¾ෙZ %G@ලා �ඩා  U�< ම4* 
ඉ*න ?ෙZශෙ, ඒ දැල වට කරනවා. ෙ� දැෙල* ගLපර 
වැෙහනවා; ෙකPරLපර වැෙහනවා. ඊට  පස්ෙසK ඒ 
ෙකPරLපරවලට ත�¿ව: දැ�මාට ප4ව ඒ මා� එ�යට ඇ Lලා 
ෙ� දැලට අ¾ෙවනවා. ෙ� �ෙය�ග යටෙ5   U�< ම4* 
ඇL_ම තහන� කෙළP5 ෙමPකද ෙව*ෙ*? ඒ  U�< 
ම5 ස=ය* අLලන ක#මා*තෙය* අපට  ශාල  ෙZශ  �මය:  
ලැෙබනවා.  ඒ ක#මා*තෙය* ජනතාව  ශාල 	�ස:  òව5 
ෙවනවා; |වරය*  ශාල ?මාණය: òව5 ෙවනවා. ඒ �සා අ	 
ඔබ�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා ෙ�  U�< ම4* ඇL_ෙ� 
ක#මා*තය ×ඳ වැෙට*ෙ* නැS ෙව*න කටn� කර*න  
%යලා.  ෙ� ගැන NARA එක ද*නවා; |වර ෙදපා#තෙ�*�ව 
ද*නවා; අධ=:ෂ�ම*ලා, අධ=:ෂ ජනරාL�ම*ලා ද*නවා. 
ෙ�කට %U ගැට[ව%* ෙතPරව  කLපය: ෙද*න 6�ව*. 
ෙකPරLපරවලට හා� ෙනPවන  �යට දැෙL ඇස් ?මාණය වැ� 
කරලා ෙහ� එෙහම නැ5න� ඒ �ඩා දැල තව5 �ඩා කරලා ෙහ� 
ගැට[ව%* ෙතPරව ෙ� ම5ස= ක#මා*තය කරෙගන ය*න 
%GQ�ක<ව*ට 6�ව*කම Sෙබනවා. ඒ වාෙ>  කLප හ�*වා 
Kලා ෙ� කටn5ත කළා න� වඩා5 ඵලදායක} %යන එක} අ	 
 ශ්වාස කර*ෙ*. ඒ ක#මා*තය ×ඳ ව�ට*න එපා %යලා අ	 
ඔබ�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා.  

ඊළඟට ඇමS�මා %යලා Sෙබනවා, "ම5ස= ස�පත සහ ඒ 
ම5ස= ස�පතට අදාළ ෙනPවන |වර �ෂ්පාදන අ	 	ටරට 
යවනවා  - අපනයනය කරනවා- %යලා. ඒ වාෙ>ම අ	 
ආනයනය5 කරනවා. අපනයනය කරලා අ	 ආදාය� ෙහPයා 
ග*නවා. අපට  යද� UQ ෙවනවා" %යලා. ඔබ�මා ඒ ගැන 

පැහැ@F කරලා Sෙබනවා. 2017 වා#oක ම5ස=  අපනයන 
ආදායම <	යL GFයන Sස්නවදහස් ෙදUයSහ}. 2017 වා#oක 
ම5ස= ආනයන ?මාණය දළ වශෙය*  ෙමæ:ෙටP* එ:ල:ෂ 
ෙදදහස්  ස්ස:. අපනයන ආදායමට වඩා ආනයන  යදම වැ�}. 
ඒ �සා ෙ� ගැන  ෙශ.ෂෙය*ම සැල%Fම5 ෙව*න ඕනෑ. 
ඇමS�ම�,  වැ�6ර ම5ස= ගහණය UQවන කාලයට, වැ�6ර 

ම5ස= �ෂ්පාදනය කරන කාලයට අ	 	ටර�* මා¡, කරවල, 

උ�බලකඩ, �9මා¡ ෙගෙනන එක නව5ව*න ඕනෑ; ය� 
?මාණය: 2මා කර*න ඕනෑ. එතෙකPට තම}, ස�ත මහා 
සාගරයට 3'Lලා, þප5වලට 3'Lලා අමා<ෙව* |වර 
ක#මා*තය කරෙගන අපට ස�ප5 ෙග න එන ඒ |වරයාට 
�යGත Gල: ලැෙබ*ෙ*. එෙහම නැ5න� c �ෂ්පාදනයට, 
එළව[ �ෂ්පාදනයට, පල�< �ෂ්පාදනයට යන කලම තම} 
ෙම*න ෙ� ම4* �ෂ්පාදනයට5 UZධ ෙව*ෙ*. ෙමPන ආ�l 
Smණ5 වසර ගණනාව: Sස්ෙස. @3* @ගටම ෙ� කටn5ත 
කරෙගන 3යා. අද වන�<5 %Uම ආ�lවකට ?Sප5Sය: 
නැහැ, ඒ |වරයා අLලාෙගන එන මා�වලට, ඔ�*ෙ> 
මහ*Uයට අදාළව �ශ්kත Gල: ලබා Kලා ක#මා*තය 
පව5වාෙගන ය*න. ඔ�*ෙ> ?ශ්න �ක  සඳ*න මැ@හ5 
ෙව*න අද5 ?Sප5Sය: නැහැ. ඒ �සා ෙ� �ෙය�ග ෙගෙනන 
ෙකPට, අෙ� අපනයන ආදායම වැ� කරග*න5, ආනයන  යදම 
අl කරග*න5 කටn� කර*න %යලා අ	 ඉL_ම: කරනවා.  

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< ම*\�ම�, ඔබ�මාට තව  නා� ෙදක: Sෙබනවා. 

 
ග� �හාD ගල�ප?^  මහතා (மா��மி� நிஹா0 கலAப&தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ග< ඇමS�ම�, ඒ වාෙ>ම බ¾@න යාාවල ෙමෙහn� 

පZධSය 	�බඳව මම ඔබ�මාට යම: %ය*න ඕනෑ. අෙ� 

බ¾@න යාාවල VMS 1,500: Sෙබනවා. ග< ඇමS�ම�, 

ෙම}* 983:ම අsය}. ෙ�වා repair කරG* -අ[5වැ�යා 

කරG*- තම} Sෙබ*ෙ*. ෙ� 	�බඳව අධ=:ෂ 

ජනරාL�මා5, සහකාර අධ=:ෂ�ම*ලා5 අ�වා#යෙය*ම 

ද*නවා. ඒ ගැන කථා කර*න අ	 ඔබ�මාෙග* සාකwඡාව: 

ඉL[වා. ඔබ�මා අපට සාකwඡාව: Q*නා. මම ඔබ�මාට ඒ 

ස�බ*ධෙය* ස්�Sව*ත ෙවනවා. ඒ සාකwඡාෙOK ඔබ�මා 

%Oවා, ඕස්ෙ�Fයාෙව* තව5 VMS උපකරණ 2,000: 

ෙග*වනවා %යලා. ඒවා අරෙගන ඇ Lලා ස  ෙනPකර6 

ෙබ��¿වලට ඒවා ස  කර*න ලබා ෙදනවා %Oවා. ඒ ගැන 

ගැට[ව: නැහැ. නI5 ?ශ්නය Sෙබ*ෙ* ෙමය}. 1,500: 

ෙවwච ෙ� VMS පZධSය sයා5මක �ණ5, ෙනP�ණ5 එක 

මාසයකට දළ වශෙය* <	යL 3,000: අය කරනවා. ෙ�වා 

IF* Q*ෙ* ෙනPGෙL. ෙ�වා sයා5මක ෙවන ෙකPට 

මාසයකට <	යL 3,000: ග5තා. නI5 දැ* sයා5මක 

�ණ5, ෙනP�ණ5 ඔ�* ඒ Iදල අ�වා#යෙය*ම ෙගව*න 

ඕනෑ. ෙ�වා අsය �ණාම තම*ෙ> සLFවF* තම}  |වරයා 

ඒවා අ[5වැ�යා කරග*න ඕනෑ. ඒ �සා අද ෙ� VMS පZධS 

|වරය*ට බරපතළ  �ෙ, ගැට[ව: ෙවලා Sෙබනවා; 

?ශ්නය: ෙවලා Sෙබනවා. ඒ �සා ඔබ�මා ෙ� ස�බ*ධෙය* 

කLපනා කර බලා ඉතාම  'තකර sයාමා#ගය: ග*න %යලා 

අ	 ඉL_ම: කරනවා. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< ම*\�ම�, �යGත කාලය අවසාන}. කථාව අවස* 

කර*න. 
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පා#Fෙ�*�ව 

ග� �හාD ගල�ප?^  මහතා (மா��மி� நிஹா0 கலAப&தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඊළඟට ර:ෂණය ගැන %ය*න ඕනෑ. මට තව  නා�ය: 

ෙද*න, �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙවලාව අවසාන}, ග< ම*\�ම�.  නා� භාගය: 

ෙද*න�, කථාව අවස* කර*න. 

 
ග� �හාD ගල�ප?^  මහතා (மா��மி� நிஹா0 கலAப&தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

බ¾@න |වර යාාවලට ර:ෂණය: හ�*වා Kලා Sෙබනවා. 

අ	 %යනවා, ෙප±ZගFක අංශය වාෙ>ම රාජ= අංශය5 ෙමයට 

මැ@හ5 කර ග*න %යලා. ෙබ��¿ 'Gයා  U* යාාව වාෙ>ම 

ගැ]ය*ද ර:ෂණය කරනවා. ඒ ගැ]යාට ෙවනම ර:ෂණය: 

Sෙබනවා. හැබැ}, ෙ� ර:ෂණ ෙදෙක*ම ?Sලාභ ලැෙබ*ෙ* 

ෙකPෙහPමද? ෙ� ගැ]යා ෙබ��¿ෙOK මැ<ෙණP5 ඒ ර:ෂණය 

හ�බ ෙව*ෙ* නැහැ. ආපදාව: ෙවලා ෙබ��¿ෙOK මැ<ෙණP5 

ගැ]යාට ර:ෂණය හ�බ ෙව*ෙ* නැහැ. ඔ¾ I¾දට වැ�ලා 

මැෙර*නම ඕනෑ, ර:ෂණය ලබාග*න. ෙබ��¿ව5 එෙහම}. 

ෙබ��¿ව අ#ධහා� �ණාට කවදාව5 ර:ෂණය හ�බ ෙව*ෙ* 

නැහැ. ඒ �සා ෙ� ස�බ*ධෙය* ඉතාම  ඉ:ම�* sයා5මක 

ෙවලා ඵලදාÜ ෙලස ෙ� ර:ෂණය ලබා Kමට කටn� කර*න 

%යලා මම ඔබ�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට ග< ශා*ත බ�ඩාර ම*\�මා. ඔබ�මාට  නා� 

නවයක කාලය: Sෙබනවා. 

 

 

[අ.භා.4.23] 

 
ග� ශා9ත බ	ඩාර මහතා (மா��மி� சா4த ப�டார) 
(The Hon. Shantha Bandara)  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, අද |වර ක#මා*තය ආ�තව 

නව �ෙය�ග 9පය: ඇ�ළ5 කරන අවස්ථාවක |වර 

ක#මා*තය 	�බඳව කථා කර*න ලැRම ස�ට: හැ�යට 

සලකනවා. අෙ� සාගරය අෙ� රටට Sෙබන  ශාල ස�පත: 

හැ�යට අ	 සලකනවා. ෙ� කාරණය ගැන කථා %Cෙ�K මා 

IF*ම මත: කර*න කැමැS}, සාගරය þoත ෙවන ආකාරයට 

අද කටn� රා©ය: UZධ ෙවන බව. ඒ �සා ඒවා අවම කර*න ඒ 

වාෙ>ම ඒ ත55වය ස�E#ණෙය*ම නැS කර*න නව /S 

සකස් %Cමට අවශ= �ෙය�ග අද ෙ� පා#Fෙ�*�වට ඉ@�ප5 

%Cම ගැන අ	 ස�¿ ෙව*න ඕනෑ. 

සංචාරක ව=ාපාරය 	�බඳව5, ම5ස= ස�පත ලබා ගැ/ම 

	�බඳව5 අප  ෙශ.ෂ අවධානය ෙයPI කර Sෙබනවා. 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ගාLල @ස්�:කය �ෙය�ජනය 

කරන ම*\වරය� හැ�යට ඔබ�මා ?ාෙය�3කව ද*නවා අද 

ෙහ�ටL  ශාල ?මාණය: සාගරය ආ�තව, ඒ ආස*නෙ, 	'ටා 

Sෙබන බව.  සමහර ෙහ�ටL �යම ෙලස කළමනාකරණය 

කරෙගන Sෙබනවා. ෙහ�ටL  ශාල ?මාණයක මලාපවහන 

පZධS රා©ය: සාගරයට Iදාහ�න ත55වයට ප5කර 

Sෙබනවා. එෙස. Iදාහ�න ත55වයට ප5 %Cම5 සමඟ ම4* 

වාෙ>ම ජලජ පැළෑ�  ශාල ?මාණය:  නාශ ෙවG*, අෙ� 

උ<මය හා�යට ල:ෙවG* පවSනවා. එම �සා ෙ�වා ෙපPතට 

පමණ: 2මා ෙනPකර ඒවාට අදාළ අංශ �යමාකාරව දැfව5 

කර, ෙ� ස�බ*ධව /S ඉතා ත@* sයා5මක කර*න.  අ	 

ද*නවා ෙවන5 රටවල ෙ� ස�බ*ධ /S ඉතා ත@* sයා5මක 

වන බව. ඒ �සා ඒ වැ$@ වළ:වා ගැ/මට අවශ= කටn� 

UQෙවනවා. ඒ �සා ෙමයට අදාළ වන ප�සර අංශ ෙව*න 

6�ව*, සංචාරක ක#මා*තයට අදාළ අංශ ෙව*න 6�ව*,   

අෙ� ආර:ෂක අංශ ෙව*න 6�ව*, ඒ UයLල �U ප�@ 

දැfව5 කරලා ෙමවැ� කටn� UQ ෙනPව*නට න� අද අප 

ස�මත කරග*නා �ෙය�ග එ:ක ඉ@�යට යා n�}.  

|වර ක#මා*තෙ, ෙයෙදන |වරය* අද ඉතාම Qෂ්කර 

ò තය: තම} ගත කර*ෙ*. |වර ප�ල: %Oවාම, ඒ |වර 

ප�ල හැමදාම එකම තැනක} ඉ*ෙ*.  ඉතාම අlෙව* 

ඔ�*ෙ> ආ#¤ක ශ:Sය ව#ධනය වන බව තම} ද%*ෙ*. ඒ 

�සා රජය: හැ�යට ෙ� 	�බඳව ය� මැ@හ5 cම: ඒ ඒ ?ෙZශ 

ම�ටG*  ෙහ� UQකර, ඔ�*ෙ> ආ#¤කය නංවන වැඩ 

	�ෙවළ:, ඔ�*ෙ> òවන ත55වය උසස් ම�ටමට ග*නා වැඩ 

	�ෙවළ: අ�වා#යෙය*ම sයා5මක  ය n�ව Sෙබනවා, 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�. එයට ෙහ.�ව තම}  ෙශ.ෂෙය*ම 

|වර ක#මා*තය5 සමඟ එ: ක�ඩායම: පමණ: ෙOගෙය* 

ආ#¤ක වශෙය* ශ:Sම5 cම. නI5, ෙ� ෙවfෙව* මහ*U 

වන, ඇප කැප වන |වර ප�L සඳහා ලැෙබන ?Sලාභය 

ෙබPෙහPම අl} %යන එක ඔ�* එ:ක සාකwඡා කරZK 

ෙබPෙහPම පැහැ@Fව ?කාශ කර Sෙබනවා. ඇ5ෙත*ම ෙ� 

අයෙ> ර:ෂණ Nම ෙදස බැ[ව5, ව*@ ලබාෙදන NමෙOද  

ෙදස බැ[ව5 ඒවා ඉතා ම*දගා~ ත55වයක} Sෙබ*ෙ*. 

අෙ� අSග< ජනා�පS ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ මැS�මාෙ> 

"ෙස±භාග=ෙ, දැ:ම" ?Sප5S ?කාශනය �ළ |වර 

ක#මා*තය 	�බඳව ෙහPඳ දැ:ම: ෙබPෙහPම පැහැ@Fව 

ඉ@�ප5 කරලා Sෙබනවා. ඒ අfව |වර ක#මා*තය අෙ� රෙ� 

ආ#¤කය ශ:Sම5 %Cමට පා wk කර*න 6�ව*. අ	 සාගර 

ආ#¤කය: 	�බඳව ෙබPෙහ� කාලයක Uට කථා කළා. හැබැ}, 

ඒ 	�බඳව අවශ= �U වැඩ 	�ෙවළ ෙ� වනෙත: අපට yදාන� 

කරගැ/මට ෙනPහැ% c Sෙබනවා. ෙ� කාලප�wෙ�දෙ,Kව5 

|වර ක#මා*තය 	�බඳව ෙහPñ* අවධානය ෙයPI කරලා 

කටn� කර*න ඕනෑ. |වර ක#මා*තය  වාෙ>ම අපට ස�පත: 

ෙවලා Sෙබන මහා සාගරය අෙ� රෙ� ස�පත: බවට ප5කර  

ෙගන  ආ#¤කයට දැවැ*ත ශ:Sය:  ඇS කරග*න අපට 

6�ව*.  

 ෙශ.ෂෙය*ම ම5ස= ක#මා*තය 	�බඳව GSP Plus 

සහනය 2023 ව#ෂය ද:වා ලබාග*න අපට හැ%යාව ලැR 

Sෙබනවා. අSග< ජනා�පS�මා, අ£ාමාත=�මා ඇ�� ව5ම* 

ආ�lව ෙගනයන වැඩ 	�ෙවළ 	�බඳව  ෙZශ රටවල පවSන 

පැහැKම, ඒ වාෙ>ම රට �ළ ඇSෙවලා Sෙබන ෙZශපාලන 

ස්ථාවරභාවය  ආK ක<p UයLල සැල%Lලට ෙගන GSP Plus 

සහනය 2023 ව#ෂය ද:වා ලබාෙද*න nෙර�පා සංගමය 

eරණය කර SRම රට: හැ�යට අප ලබාග5  ශාල 

ජය£හණය:. ඒ සහන ලබාග*නවා වාෙ>ම, ඒ සහන  ��* 

අෙ� රෙ� ජාSක ආ#¤කය ශ:Sම5 කර*නට අප වගබලා 

ග*නට ඕනෑ.  |වර ක#මා*තය හරහා දැනට අ	 අපනයනය 

කරන ම5ස= ?මාණයට වඩා ෙල�ක ෙවෙළඳෙපPළ �ළ අෙ� 

රෙ� ම5ස= ස�පත 	�බඳව වැ� අවධානය: ෙයPI ෙවලා 

Sෙබනවා. ඒ �සා ෙල�කෙ, අෙන: රටවL සමඟ තරග 

කරG*, අෙ� රෙ� ම5ස= ඉL[ම ?ෙය�ජනයට ග�G* 

වැ�6ර ම5ස= ?මාණය: අපනයනය කරනවා න�  ශාල 

වශෙය*  ෙZශ  �මය ලබාග*න අපට 6�ව*කම ලැෙබනවා. 

අෙ� නව ආ�lෙO එම  ෂයභාර අමාත=�ම*ලා ෙදපළම 
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 ෙශ.ෂ අවධානය ෙයPI කර කටn� කර*නට ඕනෑ 

කාලවකවාfව:  තම} Sෙබ*ෙ* %යා මම 'තනවා.  

ම5ස=ය* අපනයනය කරලා අෙ� රටට Iදල: ලබා 

ග*නවා.  රෙ� සාමාන= ජනතාව5 එ:ක කථා බහ කරන ෙකPට 

 ශාල වශෙය* මා� ගණ* බව සාමාන= ජනතාවෙ> අදහස 

ෙවලා Sෙබනවා. ෙ� ෙහ.�ව �සා  ෙ?�ô* බ¾ල ආහාරය: වන 

මා� ප�ෙභ�ජනය කර*න, -ම5ස= ආහාර ප�ෙභ�ජනය කර*න

- ඒවා ද<ව*ට ලබා ෙද*න Sෙබන අවස්ථාව ¾ඟ: Qරට 3F� 

3'* Sෙබනවා.  මා�  අපනයනය කරලා  ෙZශ  �මය අෙ� 

රටට ෙග*වා ග*න ශ:Sය ලබා ග*නවා වාෙ>ම රට �ළ අෙ� 

අ'ංසක ජනතාවට,  ෙශ.ෂෙය*ම ද<ව*ට ෙ?�ô* බ¾ල j 

මා� ආහාරයට ග*න 6�ව*  �යට අl Gලකට  ලබා ෙද*න 

න� |වර සංස්ථාව ඇ�� ආයතන මැ@හ5ෙවලා ~ට වඩා වැ� 

අවධානය: ෙයPI කරලා කටn� කර*න ඕනෑ. ඒ ස�බ*ධ  

මැU F ගණනාව: Sෙබන බව අ	 ද*නවා. ෙ� ෙවfෙව* 

ෙමPන තර� අවස්ථා  අපට Smණ5  කර*න ඕනෑ NමෙOද  

ෙමPනවාද %යා අ	 ෙසPයා බල*න ය*ෙ* නැහැ. අ	 ෙසPයා 

බැ[වාම ෙබ��¿  ශාල ?මාණය: කැÅ 3'* Sෙබනවා. ඒ 

කටn� කර*න අවශ= �Fක අවශ=තා ඉතාම ෙහPඳ ම�ටමකට 

ෙගෙන*න අපට බැ� ෙවලා Sෙබනවා. ඒ �සා �යම ම5ස= 

අස්වැ*න අද අ	 ලබා ග*ෙ* නැහැ. ෙගPඩ: ෙවලාවට අ	 

කර*ෙ* ලබා ග*නා ම5ස= අස්වැ*ෙන* 

Áණා5මකභාවෙය* ෙහ× ෙහPඳම - number one quality එෙ: - 

ම5ස= ?මාණය  ෙZශ රටවලට යවන එක}. එෙහම න�, 

�*වැ� ප*Sයට5 වඩා පහළ ම�ටෙ� ම5ස= ?මාණය  තම} 

අෙ� රට අභ=*තරයට ඇ 5 අෙ� රෙ� ජනතාව ප�ෙභ�ජනය 

කර*ෙ*. ඒ �සා |වර සංස්ථාවට දැවැ*ත වග9ම: Sෙබනවා, 

ෙ� ක<p ෙදකම ෙහPñ* කළමනාකරණය කරෙගන අෙ� රෙ� 

ජාSක ආ#¤කය ශ:Sම5 කර*න 6�ව*  �යට සාගර ස�පත 

පා wk කර*න.  

අ	 හැම දාම %යනවා වාෙ> අෙ� කෘo ක#මා*තයට, 

අධ=ාපන :ෙෂ.යට තවම �U NමෙOදය:  හදාෙගන නැහැ 

වාෙ>ම,   |වර ක#මා*තයට5 �U NමෙOදය: හදා ෙගන 

නැහැ.  ඒක �සා තම}  �*  ට අපට එක එක ?ශ්න ම� 

ෙව*ෙ*. ෙමය අ[5 ආර�භය: ග*න ෙවලාව:. අ[5 රාජ= 

නායකෙය: ප5 ෙවලා Sෙබන ෙවලාව:.  ෙශ.ෂෙය*ම, ඒ ප5 

�p රාජ= නායකයා එ: එ: :ෙෂ.වලට පැහැ@F NමෙOද  

හද*න ඕනෑය %යG* පැහැ@F ත55වයක ඉñG* නායක5වය 

ෙදන ෙකෙන:. එවැ� වකවාfවක |වර ක#මා*තය5  සැල4� 

සකස් කරලා, රට වෙ�ටම Sෙබන සාගර ස�පත රෙ� ආ#¤කය 

ශ:Sම5 කරන ෙමවලම: බවට ප5 කර ග*න අ	 Uය[ෙදනා 

කැප ෙව*න ඕනෑ. ෙබPෙහPම ස්�S}. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
~ළඟට, ග< �ෂාර ඉ��L අමරෙස.න මැS�මා. ඔබ�මාට 

 නා� 9ක කාලය: Sෙබනවා. 
 

[අ.භා.4.32] 

 
ග� /ෂාර ඉQ�D අමරෙස[න මහතා (மா��மி� �ஷார இ4�னி0 அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ඉ*@ය* සාගරෙ, I� ඇටය 

%යලා තම} අෙ� රටට %ය*ෙ*. ෙ� I� ඇටය වෙ�ටම 

Sෙබ*ෙ* ඉ*@ය* සාගරය. ඉ*@ය* සාගරෙ, I� ඇටෙය* 

ලබා ග5ත ස�ප5 ෙමPනවද %යන කාරණය ගැන අදට5 අ	 

කථා කරනවා. අ	 I¾ෙද* -I¾Q ස�පෙත*, සාගරෙය*- ලබා 

ග5ත ?Sලාභ 	�බඳව සෑ�මකට ප5 ෙව*න 6�ව*ද %යන 

කාරණය අපට අදට5 කථා කර*න UQ ෙවන කාරණය:.  

 ෙශ.ෂෙය*ම අද GSP Plus සහනය ගැන කථා කළා. 

තI*නා*ෙස.ලාෙ> ආ�lව කාලෙ, අfගමනය කළ  ෙZශ 

?Sප5Sය සහ ආ�lෙO ?Sප5S �සා අපට GSP Plus සහනය  

අ'G ෙවන ත55වයකට ප5 ෙවලා Smණා. nෙර�පා ම5ස= 

තහනම ඉව5 කර ග*න අෙ� ආ�lවට හැ%යාව: ලැmණා. 

අපට GSP Plus සහනය  ලබා ගැ/ෙ� අවස්ථාව: ලැmණා. ඒ 

වාෙ>  ශාල ජය£හණ රා©ය: අපට �:S  ñ*න හැ%යාව 

ලැmණා. ම5ස= අපනයනෙය* අෙ� රටට අ'G c ෙගPස් Smp 

 ශාල Iදල: අෙ� රටට නැවත ලබා ගැ/මට ප43ය අෙ� රජය 

කටn� %Cම 	�බඳව මම  ෙශ.ෂෙය* ස*ෙත�ෂයට ප5 

ෙවනවා. ෙ� අ[5 ආ�lවට දැ* Sෙබ*ෙ* ඒ කටn� ×ඳ 

වැෙට*න ෙද*ෙ* නැ�ව අඛ�ඩව ඉ@�යට අරෙගන යන 

එක}. ඒ සඳහා මා ඔබ�ම*ලාට 4බ පතනවා. ඔබ�ම*ලා ඒ 

ස�බ*ධෙය* කටn� කර} %යලා මා  ශ්වාස කරනවා.  

සාගරෙ, ඉ*න මා� ෙනPෙව}, අද ඇෙ� මා� නටන 

ත55වයකට ප5 ෙවලා Sෙබනවා.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ඇ ෙ� මා� නට*ෙ* 

ෙමPනවා �සාද? සාගරෙය* වට j, අෙ� මහ ෙපPෙළPෙO 

වැෙවන එළව[ �ක ග*න 3යාම තම} G�4*ෙ> ඇ  ෙ� මා� 

නට*ෙ*. ලංකා ඉSහාසෙ, පළIවැ� වතාවට එළව[ කඩ 

මංෙකPLලය වා#තා �ණා. ෙවනදා අෙ� ආර:ෂක අංශවF* 

IරකාවL දැ�ෙ� බැං�වලට, එ:ෙක� ර5තර* බl කඩවලට. 

ඒ වාෙ> තැ*වලට තම} ෙවනදා අ	 IරකාවL දැ�ෙ�. හැබැ}, 

අද අෙ� රෙ� එළව[ කඩ  ෙකPLලකන ත55වයකට  ප5ෙවලා 

Sෙබනවා. ෙබPෙහPම අE<}. ව#තමාන ආ�lව -අ[5 

ආ�lව- බලයට ප5 �ණාට පස්ෙස. තම} එළව[ කඩ  

ෙකPLලකන ත55වයට ප5 �ෙ�. ෙල�ෙක* උ�� රට 

ලංකාව %යලා %යනවා. ෙ� මාතෘ ½Gය උලාෙගන, හපාෙගන, 

බදාෙගන ක*න ආ6 ක��ය ඉ*නවා. ඒ මහ ෙපPෙළPෙO 

හැQp, අෙ� මාතෘ ½Gෙ, හැQp එළව[ Gල 	�බඳව කථා 

කරන ෙකPට, අද අෙ� ඇ ෙ� මා� නටනවාය %යන එක මම 

%ය*න කැමැS}, �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�. 

මම පා#Fෙ�*�වට එළව[ මLල: ෙගනාවා. ෙ� එළව[ 

මLෙL බ¿ Sෙබනවා. �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ඔබ�මා 

ෙ� මහ ෙපPෙළPෙO U�න 6Zගලය� හැ�යට ද*නවා ඇS, බ¿ 

%ෙල� එක: <	යL 400}; ෙ� මහ ෙපPෙළPෙO වැෙවන බ¿ 

%ෙල� එක: <	යL 400}. ෙ� මහ ෙපPෙළPෙO බ¿ 

වැෙව*ෙ* නැ5න� අ	 සාග රෙ, ෙහ� ෙ�වා වව*න ඕනෑ. 

තI*නා*ෙස.ලාෙ> කාලෙ, මහ ෙපPෙළPෙO වැෙව*ෙ* 

නැ5න� සාගරෙ, ෙහ� වව*න අ	 තා:ෂණය සකස් කර*න 

ඕනෑ. 

 
ග� කංචන Iෙ�ෙස[කර මහතා (மா��மி� க@சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ෙ� සභා ග#භය ඇ�ළට 

ෙ>*න 6�ව* Ðව= සහ ෙ>*න බැ� Ðව= Sෙබනවා. එ�මා 

ෙ� ග< සභාවම අනාර:oත කරලා, ෙ� වාෙ> ෙZවL 

සඟවාෙගන ෙගනාෙO ෙකPෙහPමද %යලා ඔබ�මා පC:ෂණය: 

කර*න. ඒ 	�බඳව වහාම පC:ෂණය: කර*න, �ලාසනා�ඪ 

ග< ම*\�ම�. 

455 456 



පා#Fෙ�*�ව 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙහPඳ}. මම ඒ ස�බ*ධෙය* දැf� ෙද*න�. 
 

ග� /ෂාර ඉQ�D අමරෙස[න මහතා (மா��மி� �ஷார இ4�னி0 அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

එළව[ �ක: ෙගනාවා %යලා ෙ� සභාව අනාර:oත 

ෙව*ෙ* නැහැ. තI*නා*ෙස.ලාට G�ස් �l ෙ>*න 6�ව*, 

තI*නා*ෙස.ලාට උL 	' ෙ>*න 6�ව*. මට ෙබ�ංk 

කරල%* ෙ� සභාෙO අනාර:oතභාවය: ඇS කර*න බැහැ. 

�ලාසනා�ඪ ග<  ම*\�ම�, අද ෙවෙළඳ ෙපPෙළ. ෙබ�ංk 

%ෙල� එක: <	යL 350: බවට ප5ෙවලා Sෙබනවා. ඒ 

වාෙ>ම මා ළඟ කැර� Sෙබනවා, �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�. 

මම ඔබ�මාට %ය*ෙ*, අද  වෘත ෙවෙළඳ ෙපPෙළ. කැර� 

%ෙල� එක: <	යL 600}. ෙල�ෙක* උ�� රට ලංකාව}. 

සාගරය: මැද 6ංk රට: ඇත. සාගරය: මැද Sෙබන ෙ� 6ංk 

රෙ� තම} අද කැර� %ෙල� එක <	යL 600: ෙවලා 

Sෙබ*ෙ*. ඒ එ:කම, මම අද �� G�ස් ෙගනාවා. �� G�ස ්

%ෙල� එක: <	යL 550}. සාගරය: මැද Sෙබන 6ංk රෙ� 

තම} G�ස් %ෙල� එක: <	යL 550ට 3'Lලා Sෙබ*ෙ*. 
 

ග� ම9Aවරෙය  (மா��மி� உ8Aபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ප�ස්ස� කරග*න. 
 

ග� /ෂාර ඉQ�D අමරෙස[න මහතා (மா��மி� �ஷார இ4�னி0 அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඔO, ඒක තම}. මට ආර:ෂාව අවශ=}. ෙ�වා සභාවට 

ෙගෙනන එක අනාර:oත නැහැ. මෙ> ළඟ Sෙබන ර5තර* 

වාෙ> එළව[ �ක ආප¾ අරෙගන ය*න මට ආර:ෂාව අවශ=}. 

ඒ වාෙ>ම මා ළඟ _:ස් Sෙබනවා. �ලාසනා�ඪ ග< 

ම*\�ම�, අද වන  ට _:ස් %ෙල�>ä� එක: <	යL 750}.  

 
ග� ම9Aවරෙය  (மா��மி� உ8Aபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ෙමPනවා? 

 
ග� /ෂාර ඉQ�D අමරෙස[න මහතා (மா��மி� �ஷார இ4�னி0 அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඉS* ෙකPෙහPමද? ෙ� සාගරය: මැද, සාගර ස�ප5 ගැන} 

කථා කර*ෙ*. හැබැ}, සාගරය: මැද Sෙබන ෙ� 6ංk රෙ� 

වැෙවන ඒවාෙ, Gල ගණ* තම} ෙ� මාස ෙදකට ඉහළ 3'Lලා 

Sෙබ*ෙ*. මා ළඟ තව බl Sෙබනවා, �ලාසනා�ඪ ග< 

ම*\�ම�. මෙ> ළඟ Sෙබනවා ත:කාF. ඔබ�මා ද*නවා ද, 

ෙ� සාගරය: මැද Sෙබන 6ංk රෙ� අද ත:කාF %ෙල�>ä� 

එක: <	යL 470} %යලා?   
 

ග� ම9Aවරෙය  (மா��மி� உ8Aபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

කාලා වෙර*. 
 

ග� /ෂාර ඉQ�D අමරෙස[න මහතා (மா��மி� �ஷார இ4�னி0 அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ත:කාF %ෙල�>ä�  එක <	යL 470}! �ලාසනා�ඪ ග< 

ම*\�ම�, ෙ� තම} ෙමතැන Sෙබන ව�නාම භා�ඩය. මම 

ෙබPෙහPම 4ර:oතව තම} ෙ�ක ෙමතැනට අරෙගන ආෙO. 

ෙම*න මා ළඟ Sෙබනවා ර�øf. ෙකPෙහPමද, සැපද? ර�øf 

ලාභ} ද? ම'*ද රාජප:ෂ මහ5මයා ප43ය ජනා�පSවරණය 

ෙවලාෙO ෙO@කාවල ර�øf ෙප*න ෙප*නා "ෙකPෙහPමද, 

සැපද? ර�øf කෑවා ද?" %යලා අහ6 හැ� අ	 දැ:කා. එ�මා 

එෙහම තම} ඇ¾ෙO. හැබැ}, ම'*ද රාජප:ෂ මහ5තයලා,-

[බාධා %Cම:]- ර�øf අස්වැ*න ග*න ෙපPL ගස්වF* 

පලදාව ග*නවා වාෙ> මාස ගණ* ය*ෙ* නැහැ. ර�øf 

අස්වැ*න ග*න ය*ෙ* දවස් 40}, 45}; මාසය}, ෙදක}. ඒවා 

ෙක� කා_න ෙභ�ග. තI*නා*ෙස.ලා සැල4� කර*න ෙ�වා 

මහා සාගෙ# ෙහ� ය�%U Nමයකට වව*න, තI*නා*ෙස.ලා 

බලයට ආවාට පස්ෙස. ෙ�වා මහ ෙපPෙළPෙO වැෙව*ෙ* 

නැ5න�, එෙහම ?ශ්නය: Sෙබනවා න�.  ර�øf %ෙල�>ä� 

එක: අද <	යL 600}, �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�.  

ෙමෙහම ෙවනෙකPට අෙ� අ'ංසක මfස්සෙය: òව5 

ෙව*ෙ* ෙකPෙහPමද? ඒ දවස්වල න� කෑම කෙ�කට 3යාම මස් 

කෑLල, මා� කෑLල තම} ඒ කෙ� ඉ*න ෙස.වකයා අෙ� කෑම 

	ඟානට ෙබQෙO. හැබැ} අද? අද ෙබ�ංkවF* පට* ග5තාම, 

බ¿වF* පට* ග5තාම ෙබදාෙගන කන කෑම එකට එළව[ �ක 

ෙබද*ෙ* ෙස.වකෙය:. බැ� ෙවලාව5 ෙබ�ංk ෙදපාර: ෙබදා 

ග5ෙතP5 ඒ කෙ� IදලාF ෙදපාර: රවනවා.  

හ@Uෙ, දාන ෙගවL ඇS ෙවනවා. මළෙගවL, මîL ෙගවL 

ඇS ෙවනවා. අද G�4* ක*ෙ* ෙකPෙහPමද? අද G�4* 

ගස්වල Sෙබන ෙපPෙළPස් ගැට,   ධ ෙකPළ ව#ග, කවදාව5 

භා ත ෙනPකර6 ෙZවL ආහාරයට ග*නා ත55වයට ප5 ෙවලා 

Sෙබනවා. දැ* අ*Sමට ෙ� ආ�lව අෙ� රෙ� G�4* 

තණෙකPළ කන nගයකට තම}  ප5 කරලා Sෙබ*ෙ*.  
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< ම*\�මාට �යGත කාලය දැ* අවසාන}. 
 

ග� /ෂාර ඉQ�D අමරෙස[න මහතා (மா��மி� �ஷார இ4�னி0 அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, මට තව ත5පර 10: ෙද*න.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ෙ� කාලෙ, හැ�යට ò තයට 

පවා ත#ජනය: ඇS  ය හැ% බl භා�ඩ ෙතPගය: දැ* මා ළඟ 

Sෙබනවා. මට ෙ� �ක ආෙය5 4ර:oතව අරෙගන ය*න 

අවශ= ආර:ෂාව ලබා ෙද*න %යා5 ඉLලා U�G* මෙ> වචන 

ස්වLපය අවස* කරනවා. ඔබ�මාට ෙබPෙහPම ස්�S}. 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

~ළඟට, ග< සන5 �ශා*ත ෙපෙ#රා රාජ= අමාත=�මා 

කථා කර*න. ඔබ�මාට5 ලැෙබන කාල ෙOලාව  නා� 12}. 
 

[අ.භා. 4.42] 

 
ග� සන? �ශා9ත ෙපෙ&රා මහතා (�වර හා w�Tය 
ම?සW ක&මා9ත රාජW අමාතW/මා) (மா��மி� சன& நிசா4த ெபேரரா - கட7ெறாழி0 ம78� ந�னீ� மீ�பி�� ைக&ெதாழி0 இராஜா/க அைம2ச�)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera -State Minister of 
Fisheries and Inland Fisheries Industry) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ෙ� අවස්ථාව ලබාKම 

	�බඳව මම හදවS*ම ඔබ�මාට ස්�Sය 6ද කරනවා.  
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අ	 අෙ� |වර පනත යටෙ5 ෙගෙනන �ෙය�ග කාලෙය* 

කාලයට ගැළෙපන ආකාරයට සංෙශ�ධනය කරනවා.  nගෙ, 

අවශ=තාව අfව ඒවා සංෙශ�ධනය ෙවන ෙවලාෙOK ඒ සඳහා 

අදහස් දැ:cමට අවස්ථාව ලබාKම 	�බඳව මම ඔබ�මාට 

ස්�Sව*ත ෙවනවා. අෙ� ෙ� ෙග±රව/ය සභාෙO ය� ය� 

ම*\ව< ෙ� |වර  ෂය ස�බ*ධව සහ අෙන�5 කාරණා 

ස�බ*ධව කථා කර6 ෙZවL 	�බඳව උ5තර ෙද*න5 මම 

ෙමය අවස්ථාව: කර ග*නවා. ~ට කF* කථා කර6 ග< �ෂාර 

ඉ��L අමරෙස.න මෙ> සෙහ�දර ම*\�මා අෙ� වයඹ පළා5 

සභාෙO මා5 එ:ක එකට 'ට6 ම*\වරෙය:. මම 'තන  �යට 

එ�මාෙ> දැfෙ�, අවෙබ�ධෙ, අl පාlව: නැහැ. මම ද*නා 

හැ�යට එ�මාට උපා�ය�5 Sෙබනවා. හැබැ}, එ�මාට ෙපර 

පාසL අධ=ාපනය 	�බඳ ගැට[ව: Sෙබනවා ද ද*ෙ* නැහැ. 

ෙ� ආ�lව ඇ Lලා මාස ෙදෙක* එළව[ Gල උl ය��< 

කර*න, පල�< Gල උl ය��< කර*න බැහැ. 

තI*නා*ෙස.ලාෙ> ආ�lව කාලෙ, තI*නා*ෙස.ලා 

ෙපPෙහPර සහනාධාරය කපලා, 2මාස'ත ලංකා ෙපPෙහPර 

සමාගමට ×Fයන 600: ෙපPLල Sයලා, 2මාස'ත ලංකා 

ෙපPෙහPර සමාගම  නාශ කළා. ග< �ෂාර ඉ��L අමරෙස.න 

ම*\�ම�, ෙ� ග< සභාෙව* එ�යට ය*න එපා.  ெகா@ச இ�/க. எ/ேக ேபாற?  මෙ> ෙ� කථාව5 අහලා ය*න. එෙහම 

ෙපPLල Sය6 ආ�lව: අද ඇ Lලා ලÀජා නැSව %යවනවා.  

ඒ වාෙ>ම, අෙ� ර*ජ* රාමනායක ම*\�මා, එ�මාෙ> 

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ක<p කාරණා 	�බඳ ෙ� රෙ� ජනතාව දැfව5 කළ ෙOලාෙO 

හතර අෙ5 ගෑවා %යලා} මම කLපනා කර*ෙ*. අෙ� සමහර 

ම*\ව<, සමහර උද ය හැUෙරන ආකාරය දැ:කාම 

පා#Fෙ�*� ම*\වරෙය: %යලා %ය*න ලÀජා 'ෙතන 

ත55වයට  අද ප5 ෙවලා Sෙබ*ෙ*.  

ග< �ෙර�ෂ* ෙප ෙ#රා 'ට6 රාජ= ඇමS�මා තහන� 

ප*න Nමය 	�බඳව කථා කළා. එ�ම*ලා ආ�l කර6 ප43ය 

කාලෙ, සමහර තහන� ප*න Nම /ත=f�ල කර*න %යලා 

අෙ� �ලධා�*ට බලපෑ� කළා; ත#ජනය කළා.  

තI*නා*ෙස.ලාෙ> ආ�lව සමහර ප*න Nම දැLවල ඇ' 

?මාණය එහාට ෙමහාට කරලා ඒ තහන� ප*න Nම /ත=f�ල 

කර6 ආ�lව:; ල}ලා හා 4<:� දැL ප*න Nමය 

/ත=f�ල කර6 ආ�lව:; ල}ලා හා 4<:� දැL ප*න 

Nමය /ත=f�ල %Cම සඳහා පගාව ග5ත  ග5ත ආ�lව:. අද 

ලÀජා නැSව ෙමතැනට ඇ 5 තහන� ප*න Nම 	�බඳව කථා 

කරනවා.  

හලාවත ඇ*ට/ෙ> මරණය 	�බඳව කථා කළා. ෙ� උද ය 

හලාවත ඇ*ට/ මැ<p ගම* ඔ¾ එ:ස5 ජාSක 

පා:oකෙය: කර ග5තා. එදා ෙල�ක ෙවෙළඳ ෙපPෙළ. ෙබPර 

ෙතL බැරලය ඉහළ යනෙකPට, ලංකාෙO G�4*ට දරා ග*න 

බැ� තර� ඉ*ධන Gල ඉහළ යනෙකPට ඒ අ}SවාUක� @නා 

ගැ/ම සඳහා එ�යට බැහැ6 |වරය*  අn�  �යට ෙපළ ගස්වලා  

සමහර බංෙකPෙළP5 ෙZශපාලන ප:ෂ කර6 ෙZවL �සා තම} 

ඇ*ට/ වාෙ> ත<ණය*ට මැෙර*න UQ �ෙ�. එ:ස5 ජාSක 

ප:ෂය ඇ*ට/ෙ> මරණය market කර*න 3යාට, මැ<p 

ඇ*ට/ එ:ස5 ජාSක පා:oකෙය: කර*න 3යාට 

ඇ*ට/ෙ> ෙZශපාලන මතය, ඇ*ට/ දර6 ෙදශපාලන 

ස්ථාවරය ඊට වඩා ෙවනස් එක: බව පැහැ@Fව %ය*න ඕනෑ. 

ඇ*ට/ අ}යා අ	5 එ:ක 'ට6 ෙකෙන:. ඇ*ට/ෙ> බා�පා 

වන ෙස.ත* හලාවත, එෙගPඩවැLෙL මෙ> කලාප නායකයා. 

ෙස.ත*ෙ> අ}යාෙ> 6තා තම} ඇ*ට/. ඒ ඇ*ට/ෙ> මරණය 

ඉතාම අවාසනාව*ත මරණය:. ඒ මරණයට වග %ය*න ඕනෑ 

ෙවන ක�<ව5 ෙනPෙව}. ජනතාව අතර බංෙකP ෙලP5 ෙවලා 

Smp ෙZශපාලන ප:ෂ තම*ෙ> ප¿ ආකLප, ප¿ අවශ=තා 

IQ* පIpවා ගැ/ම සඳහා |වරය* පා wk %Cෙ� ?Sඵලය: 

හැ�යට තම} ඒ UZ�ය  �ෙ� %යන කාරණය මත: කර*න 

ඕනෑ.  

ග<  ෙසLව� අෛඩ:කලනාද* ම*\�මාෙ> කථාෙOK 

%Oවා, උ�රට අlෙව* සැල�වා %යලා. උ�රට අlෙව* 

සැල�වාය %ය*න, ඒ ගැන හඬ: නඟ*න අ}Sය: 

Sෙබ*ෙ* උ�ෙ# U�න මහජන �ෙය�`තය*ෙග* අෙ� 

ඩ>ලස් ෙZවාන*දා මැS�මාට පමණ}. එ�මා හැමදාම 

ෙ²Q�වාදයට  <Zධව, ස්තවාදයට  <Zධව කථා කර6 

ෙකෙන:. එ�මා ෙ� රට ඒ9ය රට:  �යට Sෙබ*න ඕනෑය 

%යලා  ශ්වාස කර6 ෙකෙන:. උ�රට සංව#ධනය ඕනෑ නැහැ 

%යන උද ය එදා5 '�යා, අද5 ඉ*නවා. පළා5 සභා Nමය 

හරහා උ�රට ලබා Q* IදLවF*  Uයයට 65:, 70: වසර 

අවසානෙ, ආප4 ඇ 5 Sෙබන බව ඒ 	�බඳ ෙසPයා බැ[වාම 

ෙප/ යනවා. ඔ�*ෙ> මතය ෙව*ෙ* රජය%*, එෙහම 

නැ5න� ආ�lව%* කරන සංව#ධන ව=ාපෘSය ගැන 

ෙනPෙව}. ෙමයට එකම  ස�ම ඊළා� රාජ= ලබා ෙදන එක 

%යලා} ඔ�* Uත*ෙ*. ඒ උද යට අ	 අනාගතෙ,K වැඩ 

කරලා ෙප*ව*න බලාෙපPෙරP5� ෙවනවා. ඒ සඳහා අප ස�ව 

ෙහPඳ සැල4� Sෙබනවා. මෙ> කැ×න� ඇමSවරයා වන ඩ>ලස් 

ෙZවාන*දා මැS�මාට උ�ෙ# ජනතාවෙ> දැෙවන ගැට[ 

�රාකරණය %Cමට ෙලP� �වමනාව: Sෙබනවා. අ	 ඒ සඳහා  

 ශාල වැඩ 	�ෙවළ: �#මාණය කරලා5 Sෙබනවා.  

කළ6 සංව#ධන ව=ාපෘSය සඳහා <	යL GFයන 3,000ක, -

ඒ %ය*ෙ* <	යL ල:ෂ 30,000ක- දැවැ*ත Iදල: ෙව* 

කරලා Sෙබනවා. ෙ� Iදල ෙගන ෙගPස් උ�ර ට හලZK, උ�< 

?ෙZශය සංව#ධනය කරZK ඒ පළාත සංව#ධනය කර*ෙ* 

ෙකPෙහPමද %යලා උ�ෙ# මහජන �ෙය�`තය*ෙ> ඇස් 

ඇෙර}.  

අ	 ෙ� වන  ට කා*තා සං ධාන වැඩ 	�ෙවළ උ�< 

පළාෙ5 යාපනය @ස්�:කෙ, ආර�භ කරලා Sෙබනවා. ඒ 

£ා~ය ආ#¤කය ශ:Sම5 ෙවZK, Q�ප5 |වර කා*තාවට 

ෙදප}* නැ¼මට හැ% වැඩ 	�ෙවළ සකස් ෙවZK  උ�ෙ# 

G�4*ෙ> ඇස් ඇෙර}.  ෙ� සංව#ධන ව=ාපෘS උ�රට එZK, 

හැමදාම රාජප:ෂ  ෙර�|ව ඡ*දය පා wk කර6 උද ය ග5ත 

e*Qව වැර@} %යලා 'ෙ5  %යන කාරණය අෙ� 

අෛඩ:කලනාද* ම*\�මාට මත: කර*න ඕනෑ.    

�හාL ගල�ප5S සෙහ�දරයා -අෙ� ග< ම*\�මා- 

ඉ@�ප5 කර6 සංඛ=ා ෙLඛන, ෙතPර�< වැ$@} %යලා} මා 

'ත*ෙ*. අෙ� ම5ස= ආනයනය වැ�}, අපනයනය අl} 

%ය*න තම} එ�මා ෙ� ග< සභාවට ක<p ෙගනහැර පෑෙO. 

ඒ �සා අ	 ඒ 	�බඳ ෙතPර�< හ@U ෙ, ෙග*වා ග5තා. 

2019 වසර වනෙකPට ම5ස=ය ආනයන ව�නාකම දළ 

වශෙය* <	යL GFයන 36,000}. ම5ස= අපනයන ව�නාකම 

දළ වශෙය* <	යL GFයන 48,000}. එ' පරතරය <	යL 

GFයන 15,000කට ආස*න ?මාණය: වනවා. එම �සා අෙ� 

රෙ� ම5ස= ආනයනයට වඩා අපනයනය වැ�}. ෙකPෙහPම 

නI5, ෙ� වාෙ> 9ප Áණය%* අෙ� ම5ස= අපනයනය වැ� 

කර*න අ	 බලාෙපPෙරP5� වනවා. ?ධාන වශෙය*, 
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පා#Fෙ�*�ව 

අපනයනය ම«* සLF හ�බ කරZK, ඉස්ස* ක#මා*තය ?ධාන 

තැන: ග*නවා.  

මා පළා5 |වර ඇමSවරයා හැ�යට වැඩ බාර ග�ZK අෙ� රට 

�ළ ඉස්ස* �ෂ්පාදනය Smෙ� ෙමæ:ෙටP* 1,500}. අ	 

පා wk කර6 ය� ය� උපාය මා#ග �සා අපට 6�ව*කම 

ලැmණා, එම �ෂ්පාදනය ෙමæ:ෙටP* 8,000 ද:වා වැ� 

කර*න. ෙමæ:ෙටP* 1,500: ෙලස Smp එම �ෂ්පාදනය අ	 

ෙමæ:ෙටP* 8,000 ද:වා වැ� කළා. අ	 ෙ� වනෙකPට සැල4� 

කරලා Sෙබනවා, ෙබ� %Cම සඳහා ඉස්ස* ව#ග ආනයනය 

කර*න. 4Q 6LF ව}රසය �සා ඉස්ස* ක#මා*තෙ, 

�ෂ්පාදනය අl ෙවලා Smණා. ඉස්ස* අපනයනය වැ� %Cම 

සඳහා  4Q 6LF ව}රසයට ඔෙරP5� ෙදන  ෙශ.ෂ ඉස්ස* ව#ග -

මO ස5�- ෙ� වන ට ආනයනය කරලා Sෙබනවා. SPF 

monodon, SPF Vannamei ආ@ ඉස්ස* ව#ග ආනයනය කරලා, 

ඒ හරහා ඉස්ස* �ෂ්පාදනය අදට වඩා දහÁණය%* වැ� %Cම} 

අෙ� ඉල:කය ෙවලා Sෙබ*ෙ*. අෙ� ඉල:කය, ෙ� වසර පහ 

ස�E#ණ වන ට ඉස්ස* අපනයනය  තර: ෙමæ:ෙටP* 

100,000 ද:වා වැ� %Cම}.  

G�@ය |වර ක#මා*තය ෙදස බලZK ෙපෙනනවා, G�@ය 

|වර ක#මා*තය ආ�ත වැO 30,000කට ආස*න සංඛ=ාව: 

Smණ5 ඒවා අත�* ම5ස= පැටO තැ*ප5 කර*න 6�ව* 

�ත= ජලාශ හා කා_න ජලාශ හැ�යට Sෙබ*ෙ* වැO 10,000: 

 තර} %යලා. ඒවාෙය* වැO 2,000කට ස�ලන මා� පැටO 

�කව5 අ	 තවම දාලා නැහැ. වැO 10,000: ෙත�රා ෙගන  G�@ය 

ඉස්ස*  ශාල ?මාණය: එම වැO �ළ ෙබ� කර*න අ	 ඉල:ක 

කරෙගන Sෙබනවා. 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< රාජ= ඇමS�මා, ඔබ�මාට තව5  නා� ෙදකක 

කාලය: පමණ} Sෙබ*ෙ*. 
 

ග� සන? �ශා9ත ෙපෙ&රා මහතා (மா��மி� சன& நிசா4த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

අෙ� ඉස්ස* �ෂ්පාදනයට  ශාල ඉL[ම: Sෙබනවා. Âනය 

ආ@ රටවL අෙප* ඉස්ස*  ශාල වශෙය* ඉLලනවා. G�@ය 

ඉස්ස* �ෂ්පාදනය කරලා ෙම æ:ෙටP* 250: තම} අප දැනට 

අපනයනය කර*ෙ*. අෙ� ඉල:කය, G�@ය ඉස්ස* 

ෙමæ:ෙටP* 10,000 ද:වා අපනයනය %Cම}.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, අ	 තහන� ප*න Nම නතර 

කරලා Sෙබනවා. ඒ වාෙ>ම, පන5, ?ඥ�S සංෙශ�ධනය කරලා 

Sෙබනවා. අෙ� රෙ� සංචාරය කරන Iවාෙව* ඇ Lලා සමහ< 

අෙ� ම5ස= ස�පත  නාශ කරනවා. සමහර සංචාරකය*, 

සංචාරක  ලාසෙය* අෙ� රටට ආවාට ඒ අය ඇ5තටම මහා 

ෙලP� සLFකාරය* ෙනPෙව}. එයාලා �ක� එක  තර: 

හදාෙගන එ*ෙ*, අෙ� රෙ� Sෙබන මා� �ක අLලාෙගන 

ය*න}. ජනතාවට 'තවා@  �යට, |වර ජනතාව ෙ> ශ:Sය 

වැ� කරන  �යට අ	 පන5, ?ඥ�S සංෙශ�ධනය කරලා 

Sෙබ*ෙ* ඒ �සා}.  

අෙ� �හාL ගල�ප5S සෙහ�දරයා %Oවා, අප අLලාෙගන 

Sෙබන ෙබ��¿ 600 �දහස් කරනවා %යලා අෙ� අSග< 

ජනා�පS�මා ඉ*@යාවට 3'Lලා %ය6 බව. රටවL ෙදක අතර 

ගfෙදf කරන ෙකPට ය� ය� ෙZවL කර*න අපට UQ ෙවනවා. 

අෙ� |වරය* ඒ රෙ� I¾Q 2මාෙO@ හ4 වනවා. ඒ රෙ� 

|වරය* අෙ� I¾Q 2මාෙO@ හ4 වනවා. ඒ අවස්ථාවලK 

|වරය* �දහස් කර ගැ/ම සඳහා අ	 රාජ= තා*�ක වශෙය* 

කථා කරනවා. හැබැ}, අ	 �මන ෙහ� රට: ඉ@�ෙ, දණ ගහලා 

නැහැ; �මන ෙහ� රට: ඉ@�ෙ, ෙදකට නැGලා නැහැ. ඒ අයෙ> 

කාලෙ,K වාෙ> ෙබ��¿ දහස් ගණන: ඇ Lලා, bottom 

trawling කරලා, අෙ� සාගර ස�පත  නාශ කරන කL, I¾Q 

ප�ල  නාශ කරන කL අ	 ඇස්, ක* වහෙගන ඉඳලා නැහැ 

%යන කාරණය මා ඉතාම පැහැ@Fව %ය*න ඕනෑ.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, මට කථා කර*න අවස්ථාව 

ලබා Kම 	�බඳව ඔබ�මාට ස්�Sය 6ද කරG* මා �හඬ වනවා.  

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. S. Shritharan. You have 14 minutes. 
 

 [பி.ப. 4.53]  
ග� එස්. ¢තර9 මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, இ�ைறய தின� கட�ெறாழி! ச�ப#தமான ச$ட%தி� கீழான ஒ(�விதிக) ெதாட�பான விவாத� நைடெப�றா+�,ட, நா� ஒ- விடய%ைத .த/! .�ைவ0க வி-�1கிேற�. 2020 சனவாி மாத� 18ஆ� திகதி சனி0கிழைம சனாதிபதி8ட� இ#த நா$90கான ஐ. நா. வதிவிட� பிரதிநிதி ஹ�னா சி�க� அவ�க) உைரயா<யத� அ<�பைடயி!, காணாம! ேபாேனா� ெதாட�பி! சனாதிபதி அவ�க) ெவளி�ப9%தியி-0கி�ற க-%>% ெதாட�பாக 2020 சனவாி 20ஆ# திகதிய தின0ர! ப%திாிைகயி� யா?�பாண� பதி�பிேல ஒ- ெச@தி ெவளிவ#தி-#த>.   
 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ෙ� අවස්ථාෙOK ක�<* ෙහ� ග< 

ම*\වරෙය� ග< මය*ත @සානායක ම*\�මාෙ> නම 

�ලාසනය සඳහා ෙය�ජනා කර*න.  
 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I propose that the Hon. Mayantha Dissanayake do 
now take the Chair.  
 
(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

අන/�ව ග� Iෙ�පාල ෙහ�|ආරv, මහතා Mලාසනෙය9 
ඉව? �ෙය9, ග� මය9ත Tසානායක මහතා MලාසනාNඪ Iය.  அத%பிற-, மா./மி- விேஜபால ெஹ�&ஆர,சி அவ"க� அகிராசன�தினி%� அகலேவ, மா./மி- மய5த திசாநாயக அவ"க� தைலைம வகி�தா"க�. 

Whereupon THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI left the 
Chair, and THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair. 
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[ග< සන5 �ශා*ත ෙපෙ#රා  මහතා] 
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ග� එස්. ¢තර9 මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) “ காணாம! ேபாேனா� எ!ேலா-� இற#>வி$டன�; அவ�க) இ#த நா$<! இ!ைல” என சனாதிபதி, ஹ�னா சி�க� அவ�களிட� றி�பி$டதாக அ#த� ப%திாிைகயிேல மிக விலாவாாியாகD ெச@தி ெவளியிட�ப$<-0கி�ற>. இ#த நா$<ேல 2008 - 2009ஆ� ஆF90 கால� பதியி! ஒ- பாாிய இன அழி�1 8%த� நைடெப�ற>. கட#த 30 ஆF9கH0 ேமலாக இ� தமி? ம0க) பாாிய அளவி! ெகா!ல�ப$டா�க), அவ�க)மீ> ப!ேவ�ப$ட இட�களி! இன� ப9ெகாைலக) ேம�ெகா)ள�ப$டன எ�ப> நாடறி#த, உலகறி#த விடய�. இதைன யா-� ம��பத�� இ!ைல, யா-� நிராகாி0கI� .<யா>. அJவாறான ஓ� இ�தி 8%த கால%திேல - 2009ஆ� ஆF<ேல சரணைட#த ெபா>ம0கH� ேபாராளிகH� இராLவ%தினரா! ெகா!ல�ப$<-0கிறா�க) அ!ல> காணாமலா0க�ப$<-0கிறா�க). அவ�க) சரணைட#த த�கான ஆதார�க) உ)ளன எ�பைத� ப!ேவ��ப$ட சா$சிய�க) ெசா!/யி-0கி�றன. றி�பாக, இ�ெபா(> ஒ- 1திய கF9பி<�பாக இ#த நா$<Mைடய சனாதிபதி, “காணாம! ேபாேனா� யா-மி!ைல; அவ�க) எ!ேலா-� ெகா!ல�ப$9)ளா�க)” எ�� ெசா�னா!, இ#த நா$90)ேள 8%த� நட#தெபா(>, .)ளிவா@0கா/+� வIனியாவி+� ஒ�பைட0க�ப$டவ�க) எ�ேக எ�பத� அவ-ைடய பதி! எ�ன? தா@, த#ைதய�களா! ஒ�பைட0க�ப$டவ�க), மைனவிமாரா! ஒ�பைட0க�ப$ட வ�க) எ�ேக? பி)ைளக) தா@, த#ைதய�கைள ஒ�பைட%தி-0கிறா�க); தா@, த#ைதய�க) பி)ைளகைள ஒ�பைட%தி-0கிறா�க). இJவாறானவ�கH0 எ�ன பதிைல இ#த அரசா�க� ெசா!ல இ-0கி�ற>? றி�பாக, வண0க%>0ாிய பிரா�சிP அ<களா� தைலைமயிேல 560� ேம�ப$ட ேபாராளிக) சரணைட#>, அவ�க) ெகாF9 ெச!ல�ப$டத�கான ஆதார�க) உ)ளன. அேத கால� பதியிேலேய வி9தைல� 1/களி� S%த உ��பினராக இ-#த பாலமார� அவ�கH� அவ-ைடய மக� Tாிய%ேதவ� அவ�கH� இராLவ%திட� சரணைட# தி-#தெபா(>, இராLவD ச�பா%>0 கா!கேளா9� இராLவ உ9�10கேளா9� இ-#த இராLவ%தின� U�றி நி�க எ90க�ப$ட 1ைக�பட�க) அ#த0 கால%திேல “ல�கா கா<ய�” ப%திாிைகயிேல பிரUாி0க�ப$<-#தன. இதைனவிட, அ�ெபா(> BBC இMைடய ெச@தியாளராக இ-#த பிரா�சிP காிச� அவ�க) த�Mைடய 9வி$டாி+� இ#த� பட�கைள ெவளியி$9, இ#த நா$<ேல அரசா�க%திட� சரணைட#த இவ�க) எ�ேக எ�பத�கான ப!ேவ�ப$ட விடய�க) .�ைவ0க�ப$டன.  இJவா� பல ஆயிர0 கண0கானவ�க) சரணைட#>, இ�� காணாம! ேபாயி-0கிறா�க). இ�� 1,200 நா$கைள எ$9� நிைலயிேல அவ�கHைடய தா@, த#ைதய�க) வIனியா, .!ைல%தீI, யா?�பாண�, கிளிெநாDசி, தி-ேகாணமைல, ம$ட0கள�1 எ�� பல பிரேதச�களி! ேபாரா<0 ெகாF<-0கிறா�க). இ#த நா$<Mைடய சனாதிபதிதா� அ�ெபா(> பா>கா�1 அைமDசி� ெசயலாளராக இ-#> அ#த 8%த%ைத வழி நடா%தினா�. அ#த 8%த%திேல இJவளI ப9ெகாைலக) நட#தி-0கி�றன. சி�னV சிறா�கH0 உணI வழ�க� படவி!ைல. எ%தைனேயா ேப� ைக> ெச@ய�ப$டத� பி�பா9 ெகாைல ெச@ய�ப$<-0கிறா�க). இ�ப<யான �றDசா$90க) இ-0கி�ற நிைலயிேல, இJவாறானேதா� 

அ<�பைடய�ற அ#த0 க-%ைத நா�க) வ�ைமயாக0 கF<0கி�ேறா�. மிக .0கியமாக, 2015ஆ� ஆF<ேல இல�ைகயிMைடய அ�ேபாைதய ெவளிநா$ட+வ!க) அைமDசராக இ-#த ம�கள சமரWர அவ�களினா! ஐ0கிய நா9க) சைபயிேல, "காணாம! ேபானவ�க), ேபா� �ற�க) ெதாட�பி! நா�க) விசாரைணகைள நட%>கிேறா�. இத�D ச�வேதச நா9கHைடய ஒ%தைழ�ைப� ெப��0ெகா)கிேறா�" எ�ெற!லா� ஒ�1த! வழ�க�ப$டத� பி�பா9தா� இ#த� ேபா�0 �ற விசாரைணக) ெதாட�பான நடவ<0ைகக),ட >ாித� ப9%த�ப$9, நியாயமான .ைறயிேல நீதியி� அ<�பைடயிேல விடய�க) .�ெகாF9வர�ப$டன. இைவெய!லா� நா$<ேல நட#த> எ�� அ#த அரU ஏ��0ெகாFடத� பி�பா9, அ#த அரைச� பிற ஏ��0ெகா)கி�ற இ�ெனா- தர�1 அதைன நிராகாி�பதாக0 றி�பி9வ> இ#த நா$90� பாாியளவி! அபகீ�%திைய ஏ�ப9%>� எ�பைத நா� இ#த இட%திேல பதிI ெச@ய வி-�1கிேற�.  ெகௗரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, ஐ0கிய நா9க) சைபயி� மனித உாிைமக) ஆைணயாள� 2014 - 2015 கால க$ட%திேல த�Mைடய பிரதிநிதிகளாக Mr. Martti Ahtisaari, Ms. Asma Jahangir, Silvia Cartwright எ�ற S�� ேபைர நியமி%தி-#தா�. இவ�களி� ேம�பா�ைவயி! ச�$ரா ெப@னாP அவ�ளா!    எ(த�ப$ட ஐ.நா. மனித உாிைம உய� Pதானிகாி� அறி0ைகயான> மிக% ெதளிவாக� ப!ேவ�ப$ட விடய�கைளD ெசா!/ இ-#த>. இJவா� ஜPமி� T0கா ேபா�றவ�களி� அறி0ைககளி+� ப!ேவ�ப$ட தர�10கH0� பல தடைவ ெசா!ல�ப$<-0கி�றன. ஜPமி� T0கா அவ�க) இ�கி-#த பல ெகாைல .கா�க), சி%திரவைத .கா� கைள� பட�கேளா9� ஆதார�கேளா9� ெவளியி$<-0 கி�றா�. இJவாறான ச�பவ�க) நைடெப�றி-0கி�றன, ப!ேவ�ப$டவ�க) சரணைட#தத�கான ஆதார�க) உF9. கFகFட சா$சிய�களாக அவ�க) ைகயளி0க� ப$<-0கி�றா�க). அJவா� ைகயளி0க�ப$டவ�க) இ�ெபா(> இ!ைலெய�றா! இ#த நா$<Mைடய நீதி எ�ேக ெச!ல� ேபாகி�ற>? இ#த நா$<Mைடய நியாய� எ�னவாக அைமய� ேபாகிற>? உலக நா9க) இத� எ�ன பதிைலD ெசா!ல� ேபாகி�றன?  விசாரைண நட%>கிேறா�, மனித உாிைமகைள� ேபLகிேறா�, மனித உாிைமகH0� பதி! ெசா!கிேறா� எ�� ெசா�ன இ#த நா$<ேல, இ�ெபா(> எ>I� நட0கவி!ைல, யா-� இ�ேக உயி-ட� இ!ைல எ�� ைகைய விாி%தா!, இத�கான பதி! எ�ன? இத�கான நீதி, நியாய� எ�ன? இத�கான பதிைல யா� ெசா!ல� ேபாகிறா�க)?  ெகௗரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, ஓ� இன� அழி0க�ப$<-0கி�ற>. அ#த இன%தி�மீதான ப9ெகாைல மிக ேமாசமாக0 க$டவி?%> விட�ப$<-0 கி�ற>. 20ஆ� \�றாF<� இ�தியி+� 21ஆ� \�றாF<� ஆர�ப%தி+� இ#த உலக� ெவ$கி% தைலனிய0 ,<யளI0 மிக� ெபாிய மனித� ப9ெகாைல இ#த� ]மி� ப#திேல நட#தி-0கி�ற>. இத�கான நீதியான விசாரைணையD சாியான .ைறயி! ெச@ய% தவறினா!, நாைள இைத�ேபால இ�Mெமா- நா$<ேல நட0� பிரDசிைனகH0 ஐ0கிய நா9க) சைபயினா! எ�ன ெச@ய .<8�? மனித உாிைமக) ஆைண0(வினா! எ�ன ெச@ய .<8�? யா� இத�ாிய நீதிைய� ெப��% தர� ேபாகிறா�க) அ!ல> யா� இத�ாிய நீதிையD ெசா!ல� ேபாகிறா�க)? உலக நா9க) எ!லா� திரF9, 
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පා#Fෙ�*�ව தமிழ�கHைடய ேதசிய வி9தைல� ேபாரா$ட%ைத8� அவ�கHைடய ேதசிய வி9தைல0கான ஆணிேவைர8� பி9�கி எறிவத� .(ைமயான ஒ%>ைழ�ைப0 ெகா9% தி-#தன. இ��, மனித உாிைமக) நிராகாி0க�ப$ட நிைலயி!, காணாம! ேபானவ�கH0ாிய நீதி கிைட0காத நிைலயி!,  இவ�க)  அத�காக� ேபாரா9கி�றெபா(> உலக நா9கHைடய பதி! எ�னவாக இ-0க� ேபாகிற>?  எதி�வ-� ெப�ரவாி மாத இ�தியி/-#> மா�D மாத இ�தி வைர8� ெஜனிவாவிேல மனித உாிைமக) மாநா9 நைடெபற இ-�பதாக நா� நிைன0கி�ேற�. அதிேல இல�ைகமீ> சாியானேதா� அ(%த� பிரேயாகி0க% தவறினா!, இ#த உலக� ப#திேல நீதிய�ற மனித�களாக, நீதி கிைட0காத ஓாினமாக, தமிழின� நிராகாி0க�ப$ட இனமாக மா�ற�ப9ெம�பைத உலக% தைலவ�கH0 நா� இ#தD சைபயி^டாகD ெசா!/ ைவ0க வி-�1கிேற�. மிக .0கியமாக, அழி0க�ப$ட ஒ- ேதச%தி/-#>, அழி#> ேபான ம0க) ழாமி/-#>, இன அழி�1D ெச@ய�ப$ட ஒ- ேதச%தி/-#>தா� எ�கHைடய உாிைம0 ர!கைள நா�க) .�ைவ0கிேறா�. ெவ�மேன அபிவி-%தி .லா� ]ச�ப$ட அ!ல> எ�கHைடய ம0களி� உாிைமக) நிராகாி0க�ப$ட ஓ� இனமாக உ�களிட� நா�க) எைத8� ெகVசி0 ேக$கவி!ைல. நட#த அநியாயமான ச�பவ� கH0 நீதி ேவF9ெம�ப>தா� .0கியமான>. இ#த நீதி ெதாைல0க�பட0,டா>. உFைமக) கFடறிய�ப$9, நீதி நிைலநா$ட�பட ேவF9�. இ#த நா$<ேல இJவாறான ஓ� அன�%த� மீF9� நைடெபறா> எ�பத�கான ஓ� உ%தரவாத� வழ�க�ப9� வைர0�, இ#த நா$<Mைடய ஜனநாயக� எJவா� அைமய� ேபாகி�ற> எ�பத� இல�ைக அரUக)தா� பதி! ெசா!ல ேவF9� எ�பைத நா� இ#த இட%திேல பதிI ெச@ய வி-�1கிேற�.  இல�ைகயிேல நட#த இ�தி 8%த%தி�ேபா> ேம� ெகா)ள�ப$ட ேபா�0�ற�க) ெதாட�பி! Channel 4 நா� தடைவ ஆதார�கைள ெவளியி$<-0கி�ற>. Channel 4 ெதாைல0கா$சி ஊடாக0 ெகாF9வர�ப$ட ஒJேவா� உFைம8� ஒJேவா� ேபா�0�றD சா$சிய.�, ைக> ெச@ய�ப$டவ�க), சரணைட#தவ�க) ெகா!ல� ப$ட ச�பவ�க) எJவாெறJவாெற!லா� நைடெப�றன எ�பத�� ஆதார�களாக உ)ளன. சரணைட#தவ� கHைடய விபர�ப$<ய! உF9. சரணைட#தைம0கான கFகFட சா$சிய�க) உF9. இJவாறான ஒ- நிைலயிேல, நா$<Mைடய அதி8%தம ஜனாதிபதி அவ�க) இவ�ைற நிராகாி�பாரானா!, அ> அவ� நா$<Mைடய ஜனாதிபதிெய�ற ெசய�பா$<ேல, த�Mைடய வா0கிேல அ<�பைடய�ற த�ைமைய ெவளி�ப9%>கி�றா�, நீதி0� 1ற�பாக நட0கி�றா� எ�பைதேய ெவளி�பைடயாக0 கா$9�.    2000ஆ� ஆF9 கால�பதியி! மி-Uவி! பதியி! எ$9� ேபா ் ெகாைல ெச@ய�ப$டைம ெதாட�பாக0 ைக> ெச@ய�ப$9 மரண தFடைன விதி0க�ப$ட பைட Wர� ஒ-வ� எ#தெவா- ச%த� ச#த<8மி!லாம! அFைமயி! ஜனாதிபதியா! ெபா> ம�னி�10 ெகா90க�ப$9 வி9தைல ெச@ய�ப$<-0கி�றா�. இ> மிக ேமாசமான ஒ- காாிய�. எ$9� ேபா் ெகாைல ெச@ய�ப$<-0கிறா�க). அவ�களி� 9�ப%தின-0 இ>வைர நீதி கிைட0கவி!ைல. .�னா) பாராHம�ற உ��பின� ரவிராa அவ�களி� ெகாைல ெதாட�பி! இ>வைர நீதி கிைட0கவி!ைல. ேஜாச� 

பரராஜசி�க� அவ�களி� ெகாைல ெதாட�பி! இ>வைர நீதி கிைட0கவி!ைல. மா� ெபா�ன�பல� அவ�களி� ெகாைல ெதாட�பி! இ>வைர நீதி கிைட0கவி!ைல.  சிவேனச� அவ�களி� ெகாைல ெதாட�பி! இ>வைர நீதி கிைட0கவி!ைல. ஆனா!, றி%த ெகாைல ெச@தவைர எ#தD ச%த.மி!லாம! இ#த நா$<� ஜனாதிபதி வி9தைல ெச@தி-0கி�றா�. ஜனாதிபதி பல விடய�கைள அறிவி0 கி�றா�. ம0கH0� பல ெச@திகைளD ெசா!கி�றா�. இJவாறான ஒ- நிைலயி! இ#தD ெச@திக) இ#த நா$<ேல ம0கH0D சாியானதாக அைம8மா? இ#த நா$<ேல வா?கி�ற ம0களிேல இரF9 .0கியமான ேதசிய இன�க) உ)ளன. நா�க) சி�கள% ேதசிய இன%ைத ஏ��0 ெகா)கி�ேறா�. அேதேநர�, தமி?% ேதசிய இன� அழி0க�ப$<-0கி�ற>.  அவ�கHைடய ேதசிய வா?I அழி0க�ப$<-0கி�ற>. அ#த இன� தி$டமி$9 அழி0க� ப$<-0கி�ற>.   அFைமயி!, ம�னா� மாவ$ட%திேல உ)ள பைன அபிவி-%திD சைப00 கீ?வ-� >�1% ெதாழி�சாைல யிMைடய ஆர�ப விழாI0 வ-ைக த#>, அத� ெபய�� பலைகைய% திற#>ைவ%த சி�கள இன%ைதD ேச�#த அைமDச� ெகௗரவ விம! Wரவ�ச    அவ�க) சி�கள இன%தி� ெவறி%தன%ேதா9 நட#தி-0கிறா�. .தலாவதாக% தமி?ெமாழி எ(த�ப$<-#த அ#த� ெபய�� பலைகையD சி�கள ெமாழி .தலாவதாக இட�ெப��ப< மா�றி எ(தி, தி-�பI� நி�வியி-0கிறா� எ�றா!, அவ� சி�கள இன ெவறிைய எJவா� ஊ$9கி�றா� எ�பைத ெகௗரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள நீ�க) 1ாி#>ெகா)H�க)! இ#த நா$<ேல எ�ெக� தமிழ�க) ,9தலாக வா(கி�றா�கேளா, அவ�க) வா(கி�ற அ#த� பிரேதச�களி! அவ�களி� ெமாழி0 .�Mாிைம வழ�க�பட ேவF9� எ�ப> ச$ட ாீதியாக ஏ��0 ெகா)ள�ப$<-0கி�ற>. கட#த அரசா�க கால%திேல ெகௗரவ அைமDச� மேனா கேணசMைடய தைலைமயிேல இ> மிக% ெதளிவாக நைட.ைற�ப9%த�ப$ட>. அத�காக ெகௗரவ அைமDச� மேனா கேணச� அவ�க) பல தடைவ .ய�சி பFணியி-#தா�. அ#த .ய�சிக),ட இ�� ம(�க<0க�ப$9, விம! Wரவ�ச அவ�களா! அ#த� ெபய��பலைக மா�ற�ப$<-0கி�ற>. இ> மிக அப%தமான ஒ- ெசயலா�. நீதி0� 1ற�பாக, ஒ��ைம0� 1ற�பாக, இ#த நா$<ேல வா(கி�ற ஒ- பதி ம0க) த�கH0 அ<ைமயாக%தா� இ-0கேவF9� எ�� ெசா!+கி�ற வைகயி! சி�கள - ெபௗ%த ேமலாதி0கD சி#தைனேயா9 விம! Wரவ�ச அவ�களா! அ#த� ெபய��பலைக மா�ற�ப$<-�ப> மிக ேமாசமான ஒ- காாிய� எ�பைத8� நா� இ#த இட%திேல பதிIெச@ய வி-�1கி�ேற�. இ#த நா9 நீதியி� பாைதயி!, நியாயமான பாைதயி! ெச!லேவF9மானா!, ச%திய%தி� வழியி! இ#த நா9 இ-0கேவF9� எ�றா!, ெகௗதம 1%த-ைடய ெகா)ைககைள இ#த நா$<ேல இ-0கி�ற ஒJெவா-வ-� பி�ப��வதாக இ-#தா!, உFைம, நீதி, க-ைண, கா-Fய� உ)ள மனித�களாக நீ�க) இ-#தா!, இ#த நா$<ேல வா(கி�ற ஏைனய ேதசிய இன�கைள0 ெகௗரவி0கI� மதி0கI� .த/! நீ�க) தயாராக ேவF9�.  ெகௗரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, றி%த விடய�களி! உலக நா9களிMைடய றி�பாக அெமாி0க, ஐேரா�பிய, இ#தியா ேபா�ற நா9கHைடய ப�களி�1 இ!லாத ஒ- நிைலைமயி!, இ#த நா$<ேல ஒ-ெபா(>� நீதி கிைட0க�ேபாவதி!ைல. ேமத ஜனாதிபதி 
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[ග<  එස්. Tතර*  මහතා] 



2020  ජනවා�  21 அவ�கHைடய க-%தாக இ-0க$9�, அவரா! வள�0க�ப9கி�ற விம! Wரவ�ச ேபா�ற அைமDச�கHைடய >ேவஷமான ேபDU0களாக இ-0க$9�, ெசய�பா9களாக இ-0க$9�, அைவ இ#த நா$90கான நீதியாக அைமயா>. நா�க) நீதி0காக� ேபாரா9கி�ற ஓ� இன�. நா�க) ெகா!ல�ப$டவ�க); அழி0க�ப$டவ�க). நா�க) சா�ப! ேம$<ேல இ-#> நிமி�#> நி�கி�ற ஓ� இன�. அ#தவைகயி!, எ�கHைடய நீதி0காக மீF9� மீF9� நா�க) ேபாரா<0 ெகாFேடதா� இ-0கி�ேறா�. அ#த உFைமகைள� 1ாி#> நீதிைய நிைலநா$9வத� .த/! நீ�க) தயாரா�க). ெபா-ளாதார� எ�ப> இன ெசௗஜ�ய%தி+� ஓ� இன%திMைடய ஒ��ைமயி+� அ#த இன%திMைடய சக வா?வி+�தா� த�கியி-0கி�ற>. ெவ�மேன ஓ� இன%ைத அட0கி, அ#த இன%ைத அழி%>வி$9, அ#தD சா�ப! சா�ராaய%திேல த�கHைடய ெபா-ளாதார%ைத0 க$< எ(�பலா� என0 க->வ> பக! கனவாகேவ அைம8� எ�பைத0 ,றி, நிைறI ெச@கி�ேற�. ந�றி. 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට, ග< ගාGû  `5  ජයI] ෙසP}සා ම*\�මා. 

ඔබ�මාට  නා� 9ක කාලය: Sෙබනවා. 
 

 

[අ.භා.5.08] 

 

ග�  ගාw� I_? Iජය�� ෙසboසා මහතා (மா��மி� காமினி விஜி& விஜய6னி ெசாQசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�,  ෙශ.ෂෙය*ම 'ට6 |වර 

ඇමSවරයා හැ�යට මම නව |වර හා ජල ජ ස�ප5 

ඇමSවරයාට5, රාජ= ඇමSවරයාට5 ¯භ පතනවා. අෙ� ඩ>ලස ්

ෙZවාන*දා මැS�මා5, අ	5 ෙබPෙහPම 'තව5 Gය*. අ	 

එක�ෙවලා ෙ� ?ශ්න 	�බඳව K#ඝ කාලය: සාකwඡා කළා. 

එෙස. සාකwඡා කරලා අ	 සා�'ක eරණ ග5තා. උ�< 

නැ ෙඟන'ර පමණ: ෙනPෙව}, I� රෙ�ම U�න Uංහල, ෙදමළ, 

Iස්F� |වර ?ජාවට අ	 එකාකාරව සැල�වා. මා කනගා¿ 

ෙවනවා, Tතර* ම*\�මාෙ> කථාෙOK භාෂා ?ශ්නය: 

ඇදෙගන කථා %Cම ගැන. ෙමවැ� ?ශ්න ඇදෙගන ෙදමළ 

ජනතාව අ*තවාදයට තL[ කර*න වැඩ කරනවා න�, එය අෙ� 

රටට ගැළෙප*ෙ* නැහැ %යලා මා 'තනවා.  

අ	 ද*නවා, පැය  Uහතෙර* රාජ= භාෂාව Uංහල භාෂාව 

කරනවා %යලා 1956K අ	 ෙZශපාලන වශෙය* ජය£හණ ලබා 

ග5 බව. එෙහම කරලා, එයට සාධාරණය ඉෂ්ට කර*න 

බ�ඩාරනායක මැS�මා yදාන� වනෙකPට එදා ෙ� රෙ� 'ට6 

සමහර Eජක කාරකාK* එයට  <Zධ �ණා. අවසානෙ,K ෙමPකද 

�ෙ�? Uයයට 50, Uයයට 100 �ණා. අ*Sෙ�K Uංහල අයට 

Uංහල භාෂාෙවf5, ෙදමළ අයට ෙදමළ භාෂාෙවf5 වැඩ 

කර*න තම} UZධ �ෙ�. "භාෂා ෙදක} එක රට}, එක භාෂාව} 

රටවL ෙදක}" %යලා} එදා ආචා#ය එ*.එ�. ෙපෙ#රා, 

ෙකPL * ආ#. ද ULවා වැ� වෙ� ෙZශපාලනඥෙය� %OෙO. 

අද ඒක ඔ�6ෙවලා Sෙබනවා. ඒ �සා අ	 ෙ�වා}* පාඩ� 

ඉෙගන ෙගන, අෙ� රෙ� සැබෑ සමාජ ප�ව#තනය: සඳහා, ජන 

ò තය @np %Cම සඳහා සා�'ක ?ය5නය: දැ�ය n�}. 

භාෂාෙO අ}Sය, ඔ�*ෙ> òව5 cෙ� අ}Sය ලබා @ය n�}; 

ඒවා තහ�< කළ n�}. ආ�lNම ව=වස්ථාව අfව 

?ජාත*වාK රාජ=යක Sෙබන �Fක අ}SවාUක� ඔ�*ට 

ලැ×ය n�} %යන එක අ	 පළIව  ශ්වාස කරනවා.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, මා  ෙශ.ෂෙය* මත: 

කර*න ඕනෑ, කර@ය, G�@ය, %�L@ය %යන අංශ �ෙ*ම |වර 

ක#මා*තය අෙ� රෙ� UZධ ෙවන බව. ෙ� රෙ� |වර ජනතාව 

ෙ� අංශ �ෙන* අෙ� දළ ජාSක �ෂ්පාදනයට Uයයට 1.4ක 

දායක5වය: ලබා ෙදනවා. එය IදF* ග5ෙතP5, ඇෙම�කාf 

ෙඩPල# GFයන 1,300: පමණ ෙවනවා. අෙ�  මා� අස්වැ*න 

ෙටP* ල:ෂ 5කට ආස*න}. ඒ වාෙ>ම සමස්ත °ම බලකාය 

Uයයට 3.7} ; 6Zගලය* 575,000: පමණ ඉ*නවා. ෙමය රෙ� 

ජාSක �ෂ්පාදනය:.  රෙ� ෙ� �ෂ්පාදනය අ	 වැ� කර*ෙ* 

ෙකPෙහPමද? �ෂ්පාදනය වැ� කර*න ඕනෑ �ක� ෙනPෙව}. 

ප�සරය ආර:ෂා කරෙගන, |වර අපරාධ -  fisheries crimes - 

UZධ ෙව*ෙ* නැS  �යට} එය කළ n5ෙ5. |වර අපරාධ 

UZධවන එක ගැන අ	 ෙන�#ෙO රාජ=ය සමඟ5, අසLවැU 

රාජ=ය* සමඟ5 සාකwඡා කරලා 3 4�වලට එළiණා. අ	 

ද*නවා, ඉ*@යාf |වරය* ආNමණ�Fව ඇ Lලා, bottom 

trawling කරලා, අෙ� I¾Q ප5ල ස�E#ණෙය*ම  නාශ කර 

දමා Sෙබන බව. අ	 එයට I¾ණ ෙද*න ඕනෑ. අ	 එයට 

මැ@හ5ෙවලා, ඒ 	�බඳව සාකwඡා කරලා එකඟතාවලට 

පැG]යා. ඒවා sයා5මක  ය n�}. ඒවා කL දම*න, මඟ 

හ�*න, ප4බා*න 6�ව*කම: නැහැ.  

 ෙශ.ෂෙය*ම ෙ� සාගර ප5ල ගෙOෂණය කර*න 

ෙන�#ෙO රාජ=ෙ, �ජි� නැ*ස* ෙන±කාව ~ට අ�<Q 40කට 

කF* ආවා. මා |වර ඇමS වශෙය* U� කාලෙ, ඒ ෙන±කාව 

නැවත ඇ Lලා ෙ� රෙ� Sෙබන |වර ස�ප5 ගැන 

ස�E#ණෙය* ගෙOෂණය කළා. ඒ වා#තාව අපට ලැmණා. ඒ 

වා#තාෙO � #ෙZශ, ඒ වා#තාෙව* ලබාග5 ද5ත ස�බ*ධෙය* 

ග*නා sයාමා#ග ෙමPනවාද?  මා දැ:කා, ඊෙ, ෙපෙ#දා Âන 

නැව�5 ඇ Lලා ගෙOෂණය: කළ ආකාරය. අපට ?ශ්නය: 

Sෙබනවා. මා %ය*ෙ* නැහැ, Âන නැව: ඇ Lලා ගෙOෂණය 

කළ එකට මා  <Zධ} %යලා. නI5 හැම රට:ම ෙ�  �යට 

ගෙOෂණය කර*ෙ* ෙමPන ෙහ.�වකටද, ෙමPන කාරණාවකටද? 

ඒවාෙය* අෙ� රටට Sෙබන වැදග5කම ෙමPක:ද %යන 

?ශ්නය අ	 ග< ඇමS�මාෙග* අහනවා. ග< ඇමS�ම�, 

ඔබ�මා ෙ� ගැන ෙසPයා බල*න.  

මා මත: කර*න කැමැS}, අෙ� කාලෙ, |වර වරාය* 

?Sසං ධානය කළ බව. ග< ඇමS�ම�, ඔබ�මා ද*නවා, 

කලමැ�ය |වර වරාය, ගාLල නව ජැ�ය, ම}ෙල�� වරාය අ	 

ආර�භ කළ බව. අෙ� ආ�lව කාලෙ, ඒවා  වෘත කළා. අෙ� 

රාජ= ඇමS�මාෙ> @ස්�:කෙ, ෙවLලමංකෙ# |වර වරාය අ	 

ආර�භ කළා. ඊළඟට බල	�ය |වර වරාය, ~ගIව කළ6ව 

සංව#ධනය කළා. ෙමය  ෙශ.ෂ වැඩ 	�ෙවළ:.  

අ	 ද*නවා, අද 4� ව#ෂාපතනය: ඇS �ණ5 සමහර 

?ෙZශ යට වන බව. I�රාජෙවල ෙගPඩ %Cම �සා ව5තල 

?ෙZශය යට ෙවනවා. ඒ ප �ෙZශෙ, ජන ò ත අ�L ෙවනවා. 

ඊළඟට කටාන, ~ගIව යන ?ෙZශ UයLලම යට ෙවනවා. 

එතෙකPට එම නගරවල වැUය*ෙ>, ග�වා2*ෙ> ජන ò තය 

අ�L ෙවනවා. එය �වැර@ %Cම සඳහා තම} අප ෙ� කළ6 

සංව#ධන ව=ාපෘSය ආර�භ කෙළ.. �ලාසනා�ඪ ග< 

ම*\�ම�, ෙ� කළ6 සංව#ධන ව=ාපෘSෙ,K අප අවධානය 

ෙයPI කළ �Fක කාරණා %'පය: Sෙබනවා. එ:@න යාා සහ 

බ¾@න යාා ආර:ෂාකාCව හා Nමව5ව නැවeෙ� පහ4ක� 

සැල2ම, ම5ස= ෙව*ෙZUය UQ වන කාලෙ,K ෙලLලම හා ඒ 

අවට ?ෙZශවල ඇS වන රථ වාහන තදබදය සඳහා  ස�� ලබා 

Kම. ~ගIව කළ6ව හා ඒ අවට ?ෙZශවල ප�සර සංර:ෂණය, 

ප�සරය අලංකාරව5 %Cම හා Nමව5ව පව5වාෙගන යාම, ජල 

බස්නා Nම, ඇළ මා#ගවල ජලය පහ4ෙව* සංසරණය cම 

සඳහා, ඒවාෙ, 	C ඇS ෙරP* මඩ ඉව5 %Cම, අවශ= සථ්ානවල 
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පා#Fෙ�*�ව 

කළ6 ගැi< %Cම %යන කාරණාවලට තම} අප එ'K IL තැන 

Q*ෙ*. ඒ ෙZවL ෙනPකර, එම ව=ාපෘSය සා#ථකව �ම 

කර*න 6�ව* %යලා මා  ශ්වාස කර*ෙ* නැහැ,  

~ගIව උසා ය හැQවා. අ	 eරණය කළා, ෙලLලම ම5ස= 

අෙළ  මධ=ස්ථානය @np කර*න. �Fක අවශ=තාව ව*ෙ* 

කෙඩPලාන ආර:ෂා %Cම}. ෙමPකද, කළ6ව: %ය*ෙ* 

ම5ස= ස�පෙ5 අÃජනන මධ=ස්ථානය:. එෙහම න�, ඒ 

අÃජනන මධ=ස්ථානෙ, Sෙබන ෛජව   ධ5වය, ශාක �ක අ	 

ආර:ෂා කර*න ඕනෑ. නI5 අභාග=යකට වාෙ>, ඒ කටn� 

හ�යා◌ාකාරව UZධ ෙව*ෙ* නැහැ. අගරදÁ< මැQෙ#K, අS 

උ�� මැLක� කා@නL රං`5 'Gපාණ* වහ*ෙස.ෙ> 

?ධාන5වෙය* 2018.08.30වන දා අ	 ෙ� |වර ගැට[ ගැන 

සාකwඡා කළා. හලාවත  අගරදÁ<�මා5 එයට සහභා3 �ණා. 

එ'@ එම කාරණා 	�බඳව උ*වහ*ෙස. K#ඝ වශෙය* අප  

දැfව5 කළා. අෙ� ?ස*න 3�ෙ> අධ=:ෂ�මා, අද රාජ= 

�ලධා�*ෙ> මැ@�ෙ, ඇS %යලා මම 'තනවා. UQ j ඒ 

 නාශය ගැන එ�මා ද*නවා.  

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< ම*\�ම�, ඔබ�මාට තව  නා� ෙදකක කාලය: 

Sෙබනවා.  

 
ග�  ගාw� I_? Iජය�� ෙසboසා මහතා (மா��மி� காமினி விஜி& விஜய6னி ெசாQசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

සංචාරක ව=ාපාරෙ, ෙයPදවන යා*�ක ෙබ��¿වF* ��5 

වන ෙතL ජලයට I4 cම �සා කෙඩPලාන ප�සරය  නාශ 

ෙවනවා. එම ශාක සහ ප�සරය ආර:ෂා %Cමට තම} කළ6 

සංව#ධන ව=ාපෘSෙ,K IL තැන ෙද*න ඕනෑ.  කළ6 

%ය*ෙ*, ම5ස= අÃජනනය සඳහා Sෙබන ෙත�තැ*න:. එම 

ෙත�තැ*න  නාශ කර*ෙ* නැSව එය ආර:ෂා %Cම 

අSශ}*ම වැදග5 %යලා මා  ශව්ාස කරනවා.  

ඊළඟට, අ	 G�@ය |වර ක#මා*තය අරග�I. උඩවලව 

ජලාශෙ, අද 	'නන මා�වා අරෙගන, �* මා� ෙලස සකස් 

කරලා ෙහට ෙද*න අපට 6�ව*කම Smණා. අෙ� කාලෙ, අ	 

ඒක කළා; ඒවා ඉතාම රස}. �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, 

අ�<Q ගණ* පL �p, ජරා �p, �p �p, පpෙව� ගහ6 

සැම* 	ට ර�* ෙග*වනවාට වඩා එය ෙහPඳ}. හැබැ}, අෙ� 

වැOවල ම5ස= ඝන5වය අl}. ඒ කටn� @np කර*න සඳහා 

රජෙය* IදL ෙව* ෙවනවා ම@. ඒ, එක කාරණාව:.  

ග< ඇමS�ම�, වැO දසදහසක ම5ස= පැට� දම*න ඕනෑ 

%යලා ඔබ�මා %Oවා. ඒක ඉතා ෙහPඳ}. මම5 ඒක පට* 

ග5තා. අ	5 වැOවලට මා� පැට�* දැ�මා. අ	 අ[S* වැO Uය 

ගණන: හැQවා. ඒවාෙ, ම5ස= පැටO දම*න 6�ව*කම 

Sෙබනවා. හැබැ}, එම වැOවල ම5ස= ඝන5වය �U අn�* 

පව5වාෙගන යා n�}. ග< රාජ= ඇමS�ම�, ඔබ�මා5, මම5 

සහභා3 �ණා ෙ*, "තැෙ?Pෙ²*" එෙ: පැවS සI�වකට. ෙ� 

වැඩ 	�ෙවළ  උ�<, නැ ෙඟන'ර $%යා ?ශ්නයට ෙහPඳ 

 ස�ම:. ල:ෂ එකහමාරකට $%යා ෙද*න 6�ව*. ෙඩPල# 

×Fයන පහක ආදායම: ලංකාවට ෙගෙන*න 6�ව*. ඒ අයට ඒ 

අවස්ථාව සලස*න. එදා අ	 ඒ ෙය�ජනා ඉ@�ප5 කළා. 

ෛම\පාල U�ෙස.න 'ට6 ජනා�පS�මාට %Oවා; |වර 

ස�ෙ�ලන පැවැ5jවා. මා�ෙව: ෙද*ෙන: අLලාෙගන කාලා, 

කU�6 �ක: Rලා, අර:� �ක:, හැF අර:� �ක: Rලා �දා 

ග*නා අ'ංසක |වරයා ෙග*වලා, ඔ�*ට ෙ� සමාජෙ, 

ව�නාකම:, අගය: Sෙබනවාය %යන එක අ	 ඔ�6 කළා. ඒ 

අය සමාජෙ, වැදග5 6Zගලය* හැ�යට හ�*ව*න, ඔ�*ෙ> 

ආ#¤කය @np කර*න අවශ= වැඩ 	�ෙවළ sයා5මක 

කර*න අ	 Uය[ සැල4� හදලා Sෙබනවා.  

මට ෙගPඩ: ෙZවL කථා කර*න Sෙබනවා. නI5 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ෙවලාව අවස* %යලා %ය*න 

ඔබ�මා මෙ> I¾ණ බලනවා. මම කැමැS නැහැ, ඔබ�මා 

අපහ4තාවට ප5 කර*න.  

ග< ඇමS�ම�, අ	 ෙ� කටn�වලට සහාය ෙද*න�; උදO 

කර*න�. ෙ� Sෙබන සමහර අlපාlක�, Q#වලක� මඟ 

හරවාෙගන, උ�ෙ# ඉඳලා ද�ණට යන�<, කL	�යට යන�< 

අ	 |වර ක#මා*තය @np කරI. I¾Q �ඩැLෙල�, ක��ෙව�, 

ඉස්ෙස� ආ@ෙය* රටට  ශාල ආදායම: ලබා ග*න 6�ව*. 

අපට Sෙබන  ෙZශ  �මය ?ශ්නයට ඒක ෙලP� උ5තරය: 

ෙO . ග< ඇමS�ම�, ඒ හැම කටn5තකටම අ	 ඔබ�මාට 

සහාය ෙදනවා; රාජ= ඇමS�මාට සහාය ෙදනවා. ෙ� �ෙය�ග 

�ක  ෙහPඳ}. ෙ� �ෙය�ගවල සඳහ* වන තව එක ක<ණ: 

ගැන %යලා මම කථාව අවස* කර*න�.  ඔබ�මා ෙම*න ෙ� 

කාරණය ගැන ෙපP�ඩ: සාකwඡා කර*න, ග< ඇමS�ම�.   

�ෙය�ග අංක 1 සහ 2 ස�බ*ධෙය* මා ග< ඇමS�මාෙ> 

අවධානයට ෙයPI කරනවා. අංක 2 �ෙය�ගය ම«* %ය*ෙ* 

ෙZ�ය |වර ෙබ��¿ �ළ spearguns තබා ගැ/ම ෙනPකළ n�} 

%යන එක}.  ර5මලාන ?ෙZශෙ,5, තව5 සමහර ?ෙZශවල5 

 ෙZ©කය* ඒවා භා තය Ûඩාව: - sport එක: - හැ�යට 

සලකනවා. දැ* ඒ සඳහා ය� %U /S CS දාලා Sෙබනවා. 
ඊළඟට, outboard engines ස  කරෙගන ත� ෙබ��¿ෙO ප*න 

Nමයට යන අය ඉ*නවා. ක�ෙL තම} ෙයPත ගැට ගහ 

ග*ෙ*.  ත� අS* තම} sයා කරව*ෙ*.  හැබැ}, ඒ වාෙ> 

ෙකන�ට ෙලP� මා�ෙව: හ4 �ෙණP5 මා �වා ග*න සමහර 

 ට යකඩ �ර: අවශ= ෙවනවා. ඒක ෙග*වන එක5 තහන� 

කරලා Sෙබනවා.  ඒ වාෙ> ෙZවL �සා ෙ� |වරය* 

අපහ4තාවට ප5 ෙවලා ඉ*නවා. ඒ �සා ෙත�ප�, 	ටත එ*`ම 

- outboard engines -  ස  කර6 යාා, බ¾@න යාා, එ:@න 

යාා -ෙ�වා- ගැන ෙසPයා බලා,  සාකwඡා කර eරණ ග*න 

%යා ඉLලා U�නවා.   

අවසාන වශෙය* මම රජයට එක කාරණය: %ය*න 

කැමැS}. අෙ� කාලෙ, |වර ජනතාවට <	යL 70ට ලා�6 

ෙතL Q*නා. දැ* ෙ� රෙ� |වර ජනතාවට ලා�6 ෙතL Gල 

වැ� වන ඉ«ය ඇ 5 Sෙබනවා. ලා�6 ෙතL සහනය ඒ කාලෙ, 

ග5ෙ5 මම5, ග< ක *ද ෙහ.ෂා* ජයව#ධන ම*\�මා5, 

මෙ> රාජ= ඇමS�මා5 මංගල සමරcර ඇමS�මා එ:ක, IදL 

අමාත=ාංශය එ:ක ෙලP� අරගළය: කරලා}. ඒක |වර 

අමාත=ාංශෙ, �ලධා�* ද*නවා. ක<ණාකර, ඒ ලා�6 ෙතL 

සහනාධාරය |වර ජනතාවට ඉ@�යට5 පව5වා ෙගන යන බවට 

සහSකය: අපට රජෙය* අවශ=} %යන එක මත: කරG* මා 

�හඬ ෙවනවා. ෙබPෙහPම ස්�S}. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

මම5 කැමැS}, dynamite fishing Nමය ස�බ*ධව ග< 

ඇමS�මාෙ> අවධානයට ෙයPI කර*න. Dynamite fishing 

Nමය5 ලංකාෙO හැම තැනකම Sෙබනවා. ඒක හ� භයානක}. 

මම ග< ඇමS�මාෙග* ඉL_ම: කර*න කැමැS}, ඒ 
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dynamite fishing Nමය 	�බඳව5 ය� %U වැඩ 	�ෙවළ: 

හද*න %යලා.  

~ළඟට, ග< ච*@ම cර:ෙකP� ම*\�මා. ඔබ�මාට  නා� 

නවයක කාලය: Sෙබනවා.  

 

[අ.භා.5.19] 

 
ග� ච9Tම Zර ෙකb� මහතා  (மா��மி� ச4திம 5ர�ெகா�) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ෙ� වැදග5  වාදය ආර�භ 

කර*න කF* මා මත: කර*න කැමැS}, ග< Tතර* 

ම*\�මා ෙ� සභාව ෙනPමඟ යැcම: කර*න උ5සාහ ග5 බව. 

එ�මා ෙ� අවස්ථාෙO සභාෙO ෙනPU�ය5 මම ඒ ගැන පැහැ@F 

%Cම: කර*න ඕනෑ. %UQ ආකාරය%* උ�< ?ෙZශෙ, 

Uංහල භාෂාෙව* පමණ: කටn� %Cමට උ5සාහය: අරෙගන 

නැහැ. පැහැ@Fවම භාෂා �ෙන*ම ඒ boards ස  කර Sෙබනවා. 

උ�< නැ ෙඟන'ර පමණ: ෙනPෙව}, Uයයට 98: Uංහල 

ෙබ±Zධ ජනතාව òව5 වන අෙ� ?ෙZශවල5 භාෂා �ෙන*ම 

කටn� %Cමට රජය කටn� කරනවාය %යන එක පැහැ@Fව 

%ය*න ඕනෑ. ඒ �සා ජනතාව ෙනPමඟ යව*න එපා %යා ඉLලා 

U�නවා.  

ඒ  තර: ෙනPෙව}. එදා ස්තවාදය නැS කර*න කටn� 

කර6, අසාධාරණක� UQ �p රණ  <ව*ට �දහස ලබා ෙදනවා  

%යන එක අSග< ජනා�පS�මා එ�මාෙ> මැSවරණ සමෙ,Kම 

?කාශ කළා.  එව* එ: අවස්ථාව: අරෙගන,  අසාධාරණය: 

�p රණ  <ව�ට සාධාරණය ඉ¿ �p ෙවලාවක ඒ 	�බඳව 

 ෙOචනා5මකව කථා කර*න එපා, ෙ� ර�* 	ට උද යට 

ෙවන5 අදහස් ෙදන ආකාරයට. අ	 ස්තවාදය නැS කරලා 

ඉවර}. අද Uංහල ෙOවා, ෙදමළ ෙOවා, Iස්F� ෙOවා, ඒ 

Uය[ෙදනාටම එක ආකාරයට සලකන රජය:, පාලන Nමය: 

තම} උදා ෙවලා Sෙබ*ෙ*.   

අද @න |වර හා ජලජ ස�ප5 අමාත=�මා  U* ෙමම 

�ෙය�ග ඉ@�ප5 %Cම ස�බ*ධව මා ස්�Sව*ත ෙවනවා. ෙ� 

ෙබPෙහPමය: �ෙය�ග ඉතාම වැදග5. අපÐව= බැහැර %Cම 

වැළැ:cම සඳහා j �ෙය�ග |වර $%යාවට වාෙ>ම සංචාරක 

කටn�වලට ඉතාම වැදග5 වනවා. �ලාසනා�ඪ ග< 

ම*\�ම�, ෙ� �ෙය�ග sයා5මක ව*ෙ*දැ} ෙසPයා බැ_ම 

සඳහා වැඩ 	�ෙවළ:, ය*ණය: sයා5මක  ය n�}. එෙහම 

නැ5න� ෙමPන �ෙය�ග පැෙනOව5, ෙමPන /S දැ�ම5 ෙ� 

Sෙබන ත55වය නවS*ෙ* නැහැ. අද ෙ� �ෙය�ග පැනcම 

��* අපÐව= I¾දට බැහැර %Cම ෙබPෙහ� Qරට නවe  %යා 

අප  ශ්වාස කරනවා.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ග< ගාGû  `5  ජයI] 

ෙසP}සා ම*\�මා සභාෙO අවධානයට ෙයPI කළා, spearguns 

භා ත %Cම ස�බ*ධව; තiවා ම5ස=යා මැCම ස�බ*ධව. 

එ�මා ඉ*න කාලෙ,ද ද*ෙ* නැහැ, ෙ� %යන ගැස� එක 

��5 කෙළ.,  ෙ� /Sය ෙගනාෙO. තiවා ම5ස=ා ආර:ෂා 

%Cම අත=වශ=}. තiවා ම5ස=යා පමණ: ෙනPෙව}, 3රවා 

වැ� ම5ස=ය* පවා ආර:ෂා %Cම සඳහා /S ස�පාදනය  ය 

n�}. ෙකෙස. ෙවත5, අ	 සංචාරක ක#මා*තෙය* වාෙ>ම, 

|වර ක#මා*තෙය* òව5 වන රට:. ඒ �සා සංචාරක 

ක#මා*තෙ, ?ව#ධනය සඳහා හා� ෙනPවන ආකාරයට ෙ� 

�ෙය�ග පැන ය n�} %යලා මා  ශ්වාස කරනවා. 

 ෙශ.ෂෙය*ම අෙ� ?ෙZශවලට5 සංචාරකය*  ශාල ?මාණය: 

පැGෙණනවා spearguns භා තෙය* මා�* ඇL_ම සඳහා. ෙ� 

අයට තiවා ෙනPවන, 3රවා ෙනPවන, අෙන�5 ආර:oත ම4* 

ෙනPවන ම4*ට  Kම සඳහා j අවසරය ලබා @ය n�} %යලා 

මම ෙය�ජනා කරනවා. ඒ ස�බ*ධව අෙ� රජය කටn� කර} 

%යා අ	  ශ්වාස කරනවා.  

ග< ඇමS�ම�, ඒ වාෙ>ම අෙ� අවධානය ෙයPI කර*න 

ඕනෑ,  %G@ලා මා� අLලන, ෙපP%�ස්ස* අLලන ?ජාවට 

Sෙබන ?ශ්න ගැන. පර�පරා ගණනක එවැ� |වර ?ජාව: අද 

ෙ� රෙ� U�නවා. තම* ත�යම %G@ලා ෙපP%�ස්ස* ඇ�� 

මා� අS* අLලාෙගන එන ජනතාව: ඉ*නවා. ෙ� 

ක#මා*තය කර*න 6�ව* ව*ෙ* වසෙ# මාස %'පය: 

පමණ}. ඒ අයට මාස ගණනාව: ඒ ක#මා*තය %Cම තහන� 

කරලා Sෙබනවා. ඒ තහනම නැS මාසවල5 රා\ කාලෙ, එ9 

ක#මා*තෙ, �යැෙළන උද යට තහනම: පනවලා Sෙබනවා. 

මම ග< ඇමS�මාෙ> අවධානයට ෙයPI කරවනවා, ඒ තහනම 

	�බඳව  ෙශ.ෂ අවධානය: ෙයPI කරලා ව#ෂෙ, ම4* මැCමට 

අවසර K ඇS කාල2මාව �ළ ඒ ආකාරයට ම4* ඇL_ම සඳහා, 

 ෙශ.ෂෙය*ම ෙපP%�ස්ස* ඇL_ම සඳහා අවස්ථාව ලබා 

ෙද*න %යලා. 

ග< ඇමS�ම�, ඒ වාෙ>ම ෙබ��¿ව: @යඹට යනෙකPට, ඒ 

වාෙ>ම ෙබ��¿ව @යෙ� ගම* කරන  ට බලපය: ඔ�* 

ස�ව S×ය n�} %යලා �ෙය�ගය: ෙය�ජනා කරලා 

Sෙයනවා. ඒක ෙහPඳ}. හැබැ}, අ	  ?ාෙය�3කව දැ:කා, 

ෙබPෙහ� ෙබ��¿ @යඹට ෙගනය*න කF* 6රව*න Sෙයන 

application එක ෙබPෙහPම ව=ා�ල බව. අ	 ඉLලා U�නවා, 

ෙබPෙහPම සරල, ඕනෑම |වරය�ට 6රව*න 6�ව* ආකාරෙ, 

ෙප�රමය: හ�*වා ෙද*න %යලා. එෙහම නැ5න� ඒ හැම 

ෙකෙන�ටම ෙප�රමය 	රcම සඳහා අවශ= කරන සහාය ලබා 

Kමට  �ලධා�ෙය�  ප5 කර*න %යලා.  අ	 ද*නවා 

|වරය*ට තා:ෂණය හ�*වාKමට කටn� කරනවා %යන 

කාරණය. නI5 තවම5 අෙ� |වරය*ට ඒ තා:ෂණයට අfව 

iPad එක පා wk කරලා ඒ කටn� %Cමට හැ%යාව නැS 

?ශ්නය: Sෙබනවා.  ඒ සා:ෂරතාව දැනට ෙනPමැScම �ළ ඒ 

අය ?ශ්නවලට I¾ණ Kලා Sෙබනවාය %යන එක5 අ	 ද*නවා. 

ඒ �සා ඒ අය ස�බ*ධව කටn� %Cම 	�බඳ කාරණය 

ඔබ�මාෙ> අවධානයට අ	 ෙයPI කරනවා. 

ඊළඟට අප ?ෙZශයට අදාළ ඒ වාෙ>ම  අමාත=ාංශයටම අ}S 

කාරණය: ස�බ*ධව ඔබ�මාෙ> අවධානයට ෙයPI කරවනවා. 

ග< ඇමS�ම�, ප43ය කාලෙ, ෙදPඩ*þව |වර වරාෙ,  වැF 

ඉව5 %Cමට කටn� ෙනP%Cම �ළ ෙ� වන ට වැFවF* 

	�ලා} Sෙබ*ෙ*. පැäFය |වර වරාය අද ෙවනෙකPට 

වැF×ම: පමණ}. එතැන වරාය: ෙපෙන*න5 නැහැ. ඒ �සා 

ෙ� වරාය* සංව#ධනය %Cෙ� කටn� 	�බඳව5 ඔබ�මාෙ> 

අවධානය ෙයPI කර*න %යා මා ඉLලා U�නවා.  

අෙන: ?ශ්නය තම} ෙ� කාලෙ, ෙබPෙහ� ?ෙZශවල පැSර 

යන ෙඩංÁ ?ශ්නය. අද ෙඩංÁ මQ<ව* ජනනය කරන ?ධාන 

මධ=ස්ථාන බවට |වර වරාය* ප5ෙවලා Sෙබනවා. ෙමPකද, 

ෙබPෙහ� ෙබ��¿ අතහැර දාලා Sෙයනවා. ඒ �සා |වර 

අමාත=ාංශෙ, බලධා�*ෙග* අ	 ඉLලා U�නවා, ඒ ප�°ය භාර 

උද යට ෙඩංÁ ම#දනය සඳහා අවශ= අවධානය ෙයPI කර*න 

%යලා පැහැ@F උපෙදස් ලබා ෙද*න %යලා.   

|වර :ෙෂ.ය ෙ� රෙ� ආදායම වැ� %Cම සඳහා,  ෙZශ 

 �මය ෙගන ඒම සඳහා  ශාල ෙලස ?චFත කළ n� අංශය: 

වනවා. මෑත ඉSහාසය ග5ෙතP5, ව#තමාන අගමැSවරයා තම}  

එදා |වර ඇමSවරයා හැ�යට ෙ� :ෙෂ.යට වැ�ම ෙස.වය: 

කර6, ඒ වාෙ>ම  ශාලම දායක5වය: ලබා K6 |වර 
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පා#Fෙ�*�ව 

අමාත=වරයා ව*ෙ*. එ�මාෙ> උපෙදස්, අවවාද අfශාසනා 

ස'තව අෙ� රජයට ඉ@�ෙ,K හැ%යාව ලැෙබ}, ෙමරට ම5ස= 

�ෂ්පාදනය වැ� %Cම සඳහා j තා:ෂණය හ�*වාKමට. ඒ 

වාෙ>ම �ඩා |වර ෙබ��¿,  ශාල |වර ෙබ��¿, බ¾@න යාා, ඒ 

වාෙ>ම තා:ෂණය ස'ත යාා සඳහා |වර කා#Gකය* 6¾p 

කරලා ඒ සඳහා අවශ= කරන සහෙය�ගය, දායක5වය ලබා ෙදf 

ඇතැ} අ	 බලාෙපPෙරP5� වනවා.  

ෙමය |වර හා ජලජ ස�ප5 අමාත=ාංශයට අදාළ ක<ණ: 

�සා ඇමS�මාෙග* මම අද තව5 ඉL_ම: කර*න කැමැS}. 
ගාLල, ර5ගම වැLෙල* 4� ප*න |වර ක#මා*තය සඳහා 

 ශාල 	�ස: $%යාවට යනවා. ඒ අය ගාLල ෙකP¿වට ඇ�� 

වන තැන තම} ර5ගම වැLල Sෙබ*ෙ*, ග< ඇමS�ම�. ඒ 

ස්ථානයට %UQ පහ4කම: නැහැ. ඒ අයට තම*ෙ> �ෂ්පාදන 

 �ණා ගැ/ම සඳහා පහ4කම: නැහැ. ඒ ස්ථානෙ, U�න |වර 

?ජාව වාෙ>ම ?ෙZශෙ, ජනතාව5, පා�ෙභ�3ක}f5  ශාල 

අපහ4තාවලට ප5වනවා. එම �සා ඒ 	�බඳව ඔබ�මාෙ> 

ෙප±ZගFක අවධානය ෙයPI කර ඒ අයට අවශ= සහන ලබා 

ෙද*න,  ඒ ස්ථානය සංව#ධනය කර ෙද*න %යලා මම 

ඔබ�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා.  

ග< ඇමS�ම�, අප ඉ@�ප5 කරන ක<p ස�බ*ධෙය* 

ඔබ�මා සටහ* දමා ග*න �සා මම නැවත ෙ� ක<ණ %යනවා. 

අ[5 |වර වරාය: හද*න උ5සාහ කර6 පැäFය 	�බඳව 

 ෙශ.ෂ අවධානය: ෙයPI කර ඔබ�මා ෙසPයා බල*න. අද |වර 

:ෙෂ.යටම අදාළ ෙවලා Sෙබන ?ශ්නය: තම}, වරායවල වැF 

'රcම. වරාය �සා පාෙ# වැF 	�ලා %යලා ඊෙ,5 අෙ� @ස්�: 

ස�බ*|කරණ කG¿ෙOK ?ශ්නය: ම� �ණා. වැF 4Zධ %Cම 

සඳහා j යා*ණය: ෙම*ම NමෙOදය: අවශ=}. මම 

'ත*ෙ* ෙ� කටn5ත භාර ලංකා |වර වරාය /Sගත 

සංස්ථාවට}. එම �සා ඒ සඳහා වැඩ 	�ෙවළ: ඇS කර*න 

%යන ඉL_ම මම ඔබ�මාට කරනවා.  

|වර :ෙෂ.ය ඉ@�යට ෙගන යෑම සඳහා දැ:ම: සහ වැඩ 

	�ෙවළ: ස'තව ෙ� ආකාරයට �ෙය�ග පැනcමට කටn� 

%Cම ��* |වර :ෙෂ.ය  �ම5 ෙවලා  නය: ස'තව ඒ 

��* අෙ� |වරයා |වර වෘ5Sකෙය� බවට ප5 ෙවලා වැ� 

ලාභය: ලබන |වර ව=ාපා�කය� බවට ප5 ෙව}.   

තව5 ඉL_ම: කර*න මම කැමැS}. එන�, |වරයා සඳහා 

බැං� Nමය: ඇS %Cම. |වරයා ෙමPන ආකාරයට ෙකPපමණ 

IදL ෙහOව5 හැම දාම Q�ප5, �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�. ඒ 

අයට ඉS�%Cම 	�බඳව, ආෙය�ජනය %Cම 	�බඳව දැfම: 

තවම ලබා Kලා නැහැ. එම �සා |වර ?ජාව ආ#¤ක වශෙය* 

ශ:Sම5 %Cම සඳහා බැං� පZධSය ස�බ*ධෙය* දැfව5 

%Cම සහ ඊට ඔ�* ස�බ*ධ %Cම සඳහා j වැඩ 	�ෙවළ: 

ආර�භ කර*න %යන ඉL_ම5 මම ෙ� අවස්ථාෙOK  කරනවා.  

මට කථා %Cමට ෙ� අවස්ථාව ලබා Kම 	�බඳව මෙ> 

ස්�Sය 6ද කරG*, ෙ� කටn� සා#ථක ෙOවා %යා ?ා#ථනා 

කරනවා. එෙස.ම,  %GQ� කරG* ත�ව spearfishing gun ම«* 

ෙපP%�ස්ස* ඇL_මට කටn� කරන |වරය* සඳහා, ෙ� 

@නවල රා� කාලයට පනවා Sෙබන තහනම 	�බඳව අවධානය 

ෙයPI කර*න %යලා මා නැවත5 ඉLලා U�නවා. ඒ 	�බඳව 

මම අමාත=ාංශෙ, ෙLක��Gය සමඟ කථා කළා. එ�Gය ෙහPඳ 

?Sචාරය: දැ:jවා. ඔබ�මා5 අද අෙ� ක�ඩාය� $ස්cෙ�K ඒ 

සඳහා ෙහPඳ ?Sචාරය: දැ:jවා. ඒ 	�බඳව ක�නG* කටn� 

කර*න %යා ඉLලා U�G* මා �හඬ වනවා. 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/�� உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

|වර හා G�@ය ම5ස= ක#මා*ත රාජ= ඇමS�මා ය� 

අදහස: ඉ@�ප5 කර*න අවස්ථාව ලබා ෙද*න %යා ඉL_ම: 

කර Sෙබනවා. 

 
ග� සන? �ශා9ත ෙපෙ&රා මහතා (மா��மி� சன& நிசா4த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, කථා කර*න 4� ෙOලාව: 

ඉL[ෙO ෙමතැන ම� කළ කාරණය: ස�බ*ධෙය* අදහස: 

?කාශ කර*න}.  අද  ?ධාන වශෙය* %Oවා, ඩ}නම}� භා ත 

කර ම5ස=}* මැCම 	�බඳව. ල}ලා සහ 4<:� දැL භා තය 

%යලා ප*න Nමය: Smණා. ෙ�ක තහන� කර6 ප*න 

Nමය:. ෙ� ස�බ*ධෙය* වහ*න ෙදය: නැහැ. ප43ය 

ආ�lෙO U� සමහර බලධා�* ෙ�කට මැ@හ5 ෙවලා අෙ� 

�ලධා�*ට බලපෑ� කරලා ෙවන ෙවන න�වF* ෙ� ප*න 

Nම කර*න %යලා බලපෑ� කළා. ඒෙ: ?Sඵලය: හැ�යට 

නැවත වතාව: ෙවන ෙවන න�වF* ඒ තහන� ප*න Nම 

sයා5මක කළා. නI5 අ	 eරණය කර Sෙබනවා, ජනවා� 

පළIවැ� දා Uට ඒ UයLලම තහන� කර*න.  

මම  ෙශ.ෂෙය*ම අෙ� ෙදපා#තෙ�*�ෙO �ලධා�*ට 

ස්�Sය 6ද කරනවා. අද දවෙස.5 කL	�ය ?ෙZශෙ, ඩ}නම}� 

පා wk කරලා ම5ස=ය*  නාශ කර*න ග5 උ5සාහය: 

ඔ�* ව=#ථ කර Sෙබනවා. ඒ අfව ම5ස=ය* සමඟ  ශාල 

	�ස: අ5අඩංÁවට අරෙගන Sෙබනවා. ඒ අය අ�කරණයට 

ඉ@�ප5 කරනවා. 

~ට කF* කථා කළ ම*\�මා %Oවා, forms set එක 

6රවන එක කරදර} %යලා. ඉතාම සං9#ණව Smp 

ඉL[�පය අ	 දැ* සරල කරලා Sෙබනවා. ඒ වාෙ>ම ම4* 

මැCමට I¾දට යනෙකPට  Fය%ය F 6රව*න 3යාම ව�ර5 

එ:ක -ෙතත5 එ:ක- ෙ� ෙZ කර*න බැ� �සා ඇ«F සල�p 

තබා I¾දට ය*න5, ඇ«F සල�p තබා ආප¾ රටට ඇ�� 

ව*න5 අ	 Nමය: හදලා Sෙබනවා. ඒ වාෙ>ම |වරය*ට 

ජලෙ,K පා wk කර*න 6�ව*  ද 5 හැ�f�පත: අ	 

හ�*වා K Sෙබනවාය %යන කාරණය5 මම මත: කර*න 

ඕනෑ. 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

~ළඟට, ග< '<�කා ෙ?.මච*Ð මැS�ය. 

 
[අ.භා.5.33] 

 
ග� Y��කා ෙ([මච9� මහ?wය 
(மா��மி� (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம2ச4திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, අද @න  වාදයට ල:  ෙවන  

මාතෘකාව 	�බඳව  ෙනPෙව} මම කථා කර*න හද*ෙ*.  

ෙමPකද, ර*ජ* රාමනායක මැS�මා  U* ප�ගත කර, ෙ� 

දවසව්ල  Sරගත වන අ[5ම නාට=, "Prison Break 2". එ:තරා 

සෙහ�දර ය�  U* 'ෙ# ඉ*න තම*ෙ> සෙහ�දරයා ෙ²රා  

ග*න  ෙ� දවස්වල හඬපට කර�යට ෙගනැLලා Sෙබනවා. 

සංස්කරණය කර6  හඬ පට,  හඬ  ෙවනස් කර6 හඬ පට %යන ඒ 

හඬ පට 	�බඳව මම අද කථා කරනවා.  ෙමPකද, ෙ� 

ස�බ*ධෙය* අද ෙවනෙකPට �lකාරය*, මාධ= ඇ�� I� 
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[ග<  ච*@ම cර:ෙකP�  මහතා] 
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ලංකාවටම '<�කා ෙ?.මච*Ð  	�බඳව වැර@ මතය: 

ෙගනෙගPස් Sෙබනවා. මම නැවත ෙZශපාලනය කළ5 එක}, 

නැත5  එක}.  ෙ�ක කර*ෙ* ෙකPතැ�*ද,  ෙ� හඬ පට  

සංස්කරණය කර*ෙ*  ෙකPතැන ඉඳලා ද ආK j හැම ෙZම  

පැහැ@F කරලා ජනතාවට %යලා,  ෙ� ෙවලාෙO මම ෙවfෙව* 

ක�<5 ෙප/ U�*ෙ* නැ5න�,  කා*තාව:  �යට මා 

ෙවfෙව* ෙප/ U�*න මට UZධ ෙවනවා. අද Uය[ෙදනා 

එක� ෙවලා මට ගL  ගහනවා. äට Rෙගන ඇ Lලා, තම*ෙ> 

×�ඳට ෙනPසෑෙහ*න ගහන, ඔ�ව ×5Sවල හ�පන සමහර 

සැGය*  %යනවා, "මෙ> මහ5තයා මෙ> ද5 ෙදක: 

�lෙව*න මට ගහලා, I¾ණ  කෘS කරලා"  %යලා. තම*ෙ> 

මහ5තයාෙ>  Fං3ක ස�බ*ධතා 	�බඳව පවා තව5 

කා*තාව* සහ 	�G*  එ:ක ඕපාQප කථා කරන කා*තාව* 

%යනවා, "මම මෙ> මහ5තයාව රව�ටලා"  %යලා. යහ�ව* 

සමඟ එකට එක� ෙවලා   '� කරනෙකPට, ඒ  '�වලට  

හ}ෙය* ෙකP: හඬලා Uනාෙවන කා*තාව* %යනවා, "මම 

ර*ජ* රාමනායක5 එ:ක  '� කරනවා. ඔ¾5 එ:ක 

ස�බ*ධතාව: පව5වලා" %යලා. මම %ය*න කැමS},  

Iලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ෙ� Uය[ෙදනා  අද 

¯Zධව*තෙය�. අද ෙ� Uය[ ක� ච�ත   එක� ෙවලා, අෙන: 

G�4*ෙ> ò තවල 4Q Sෙබනවාද %යලා ෙහPයනවා. අන*ත 

ක� Sෙබන G�4* අද ¯Zධව* තය* ෙවලා Sෙබනවා.  ෙ� 

Uය[ෙදනාම එක� ෙවලා එක කා*තාව:  වට කරෙගන ගL 

ගහනවා. මම ඒ හැමෙදනාටම %යනවා ඔෙහPම ෙනPෙව}, හඬ 

පට Uයය: ආව5,  ගL Uයය:  U කළ5 මෙ> කට වහ*ෙ* 

මම මැ<p  දවසට  තර} %යලා. ඔය �lකාරය*ට  <Zධව, 

ෙ� ආ�lෙO වැර@ක<ව*ට  <Zධව, Uර ෙගද�* එ�යට  

ග*න හදන  QG*ද ULවාට  <Zධව, ඔ¾ෙ>  සෙහ�දරයා  වන 

ෙ#න ද  ULවාට  <Zධව එදා බලය: නැSව කථා කර6 මට, එදා  

ම'*ද රාජප:ෂලා5 එ:ක හැ�6p මට, එදා බලය: නැ�ව 

QG*ද ULවා  'ර ෙගදරට යව*න  සට* කර*න මට 6�ව* 

න�  ඒ ෙකP*ද, ඒ  හ}ය  ඒ  �යටම තවම5 මට Sෙබනවා.  

දැ* මට  මඩ ගහ*ෙ* ඇ}? මම  ෙහPරක� කරලාද?  මම ගැන  

එක �ල= ෙච�දනාව:  Sෙබනවා න�  %ය*න. මම �l 

 �ණලාද,  පස් කපලාද, ග]කා මඩ� දමලාද, ෙමPක: කරලාද 

මට මඩ ගහ*ෙ*? මෙ> සමකා_න Gය� එ:ක මම   

Qරකථනෙය* සාකwඡාව: කරනවා. ඒෙ: හඬ සංස්කරණය 

කරලා, සංවාදය සංස්කරණය කරලා Sෙබනවා.  යහ�ව* 

ෙදෙදෙන� එ:ක කථා කරන ඕපාþපය: සමාජ මාධ= හරහා පළ 

කරලා, මට මඩ ගහනවා. නැ�ව මම ෙහPරක� කරලාව5, G/ 

මරලාව5, �l  �ණලාව5  ෙනPෙව} එෙහම කර*ෙ*. ෙ� 

රෙ� G�4*ට අද ක*න ෙබP*න නැ�ව U�න ෙවලාවක රෙ� 

G�ස්4 රස කර කර හඬ පට අහනවා. හඬ පට අහලා, බඩ3*න 

�වා ග*නවා. මම ඊෙ,  ෙ� ස�බ*ධෙය* CID  එකට 

complain කළා. ලංකාෙO /Sය අfව, 2007 අංක 24 දරන 

ප�ගණක අපරාධ පනෙ5 07වැ� වග*Sෙ, Sෙබනවා, 

"ෙදෙදෙන� අතර ¾වමා< වන Qරකථන සාකwඡාව: ඒ 

ෙදෙදනාෙ> කැමැ5ත%* ෙතPරව කා ළඟ ෙහ�  Sයා ග*න5 

බැහැ, ප�ගත කර*න5 බැහැ,  �ණ*න5 බැහැ, ?ද#ශනය 

කර*න5 බැහැ" %යලා. අද Hiru TV නාFකාව, ෙදරණ 

නාFකාව, ජාSක �පවා'�ය, ITN නාFකාව %යන නාFකා 

හතරට  <Zධව මම CID එකට පැG]F කර Sෙබනවා. ඒ 

වාෙ>ම මම ෙහට අ�Zදා ඉතාම  ඉ:ම�* <	යL ×Fයනය: 

ඉLලලා, ෙ� channels හතරටම  <Zධව ව*@ නlව: දමනවා. 

6�ව* න� මා5 එ:ක හැ�ෙප*න. අ	 බලI,  ක�ද @න*ෙ* 

%යලා. ෙ� Uය[  හඬ පට සංස්කරණය කර6 ඒවා %යලා මම 

ඔ�6 කරලා  ෙප*වනවා. මම <	යL ×Fයනය: ඉLලනවා, 

'< නාFකාෙව*. '< එක අද ඔතැන ඉ*ෙ* G�4*ට �l 

 �ණලා. ඒ �l සLF මම නැවත අරෙගන අ'ංසක Q�ප5 

G�4*ට ෙබදලා ෙදනවා. මට ශත පහ:ව5 ඕනෑ නැහැ, ඔය 

�l සLF.   

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, මම %ය*න� ෙකPෙහPමද 

ෙ�ක ෙව*ෙ* %යලා. ෙපP_Uෙය* Q*නා ෙ�ක ෙ#නට. 

ෙ#නට  �pවා  ෙපP_Uෙය*. දැ* ඉ*නවා, අපතෙය:! ෙ� 

ළඟK සංචාරක ව=ාපාරය ?ව#ධනය %Cමට %යලා 'ඉරාÀ' %යලා 

අපතෙය�ට Q*නා, Director කම:. ෙ#න ෙ� හඬ පට �ක 

ඉරාÀට ෙදනවා. ඉරාÀ තව පහෙළPස් ෙදෙන� පමණ එ:ක 

එක�ෙවලා ඉරාÀෙ> Noize TV ' ප�ගත %C� කාමරවල 

හැමදාම -ෙ� අවස්ථාෙOK5, පැය 24ම-  ෙ� හඬ පට සංස්කරණය 

කරලා සමාජ මාධ=වලට Iදා හ�නවා. ර*ජ* රාමනායක කථා 

කරලා Sෙබ*ෙ* මා5 එ:ක  තර: ෙනPෙව}, ෙ� 

ම*\ව<* 225* භාගයකට වඩා 	�ස: එ:ක කථා කරලා 

Sෙබනවා. හැබැ}, එ�යට එ*ෙ* මෙ> ඒවා; එ�යට එ*ෙ* 

ශා�ෙ> ඒවා; එ�යට එ*ෙ* පZGû රණවකෙ> ඒවා. ඇ} ඒ? 

ෙ� ෙවලාෙO යන “Prison Break 2” %යන නාටකෙ, ?ධාන 

ච�ත තම} ෙ� ඉ*ෙ*. ෙ�වා එ�යට දාලා G�4* �ළ මතය: 

හදනවා, "QG*ද බබා. QG*ද අ'ංසක}. QG*ද �ක� යන 

අතර�ර '<�කාෙ> තා5තා ඔ�වට ෙව� Sයාෙගන" %යලා. 

එෙහම  ෙ� ෙගPLල* කථාව: හදනවා. ඒ කථාවට අදාළ ?ධාන 

ච�ත තම} ෙ�වා. උ5සාහ කරලා බැ[වා, මට ෙමPනවා ෙහ� 

නl Sෙබනවාද %යලා ෙසPයා ග*න. ෙමP�5 නැහැ. අ5 

අඩංÁවට ග*න ෙහ.� නැහැ. කා*තාවකට ගහ*නට 6�ව* 

අ*Sම ෙZ තම} ච�තයට ගහන එක. දැ* ක��යම 

එ:ක¾ෙවලා මෙ> ච�තය ඝාතනය කර*න  හදනවා.  

ඔබ�ම*ලා ද*නවා ඇS, මම ෙZශපාලනය පට* ග5ත 

දවෙස. ඉඳ* නාමL එ:ක යා�} %යලා5 කථා 3ය බව. ෙ� 

පා#Fෙ�*�ෙO ඉ*න 6�ව* තර� 	�G*ට මෙ> නම 

ස�බ*ධ කරලා කථා හැQවා. සැ[ණාද? නාමLෙග* 3'* 

අහ*න, මා5 එ:ක යා�ෙවලා '�යාද %යලා එක දවස:ව5. 

මම එයාට girlfriendsලා ෙස�  කර*න න� උද� කරලා 

Sෙබනවා. 3'* අහ*න, යා�වා ෙ*. එක දවස:ව5 යා�ෙවලා 

ඉඳලා Sෙබනවාද %යලා අහ*න. හැබැ}, ඒ ගැන5 මට කථා 

හදලා Sෙබනවා. කා*තාව: පා#Fෙ�*�ව �ෙය�ජනය 

කරනෙකPට එන ?ශ්න ෙ�වා. හැබැ}, මම ඒවාට සැෙල*ෙ* 

නැහැ. ඒවාට I¾ණ ෙද*නට මට හ}ය ෙද*න ශ:Sම5 

ෙකP*ද: Sෙබන, ෙහPඳ 	�Gෙය:, ෙහPඳ මfස්සෙය: මට 

ඉ*නවා.  ක��ය: එක�ෙවලා මඩ ගහන ෙ� ෙවලාෙO 

ශ:Sම5ව නැ¼ U�*න ඒ මfස්සයා මට ස�E#ණ ශ:Sය 

ෙදනවා.  

Noize TV එක ඇ�ෙළ. කරන සංසක්රණය: ෙ�ක. ෙමPක: 

ෙහ� කථාවකK ර*ජ* “hello” %යනවා. ඒෙක* “hello” එක 

ග*නවා, තව5 තැනක කථා කරන එක: ෙ�කට dub කරනවා. 

ෙ� ග< සභාෙO  ෙ� අවස්ථාෙO ර*ජ* රාමනායක ම*\�මා 

ඉ*නවා.  ෙ� රටට @F5 �l ෙ>නවා %යලා මම එ�මා එ:ක 
%Uම දවසක කථා කරලා Sෙබනවාද? නැහැ. ෙ� රටට �l 

ෙ>*ෙ* @F5ද %යන එක මම ද*ෙ* නැහැ. හැබැ} ෙ� රටට 

�l ෙග*ෙ* QG*ද ULවාෙ> අ}ය}, QG*ද ULවා} %යන 

එක මම ද*නවා. ඒක ෙ� I� රටම ද*නවා. @F5 �l 

ෙ>නවාද %යලා මම ද*ෙ* නැහැ. ර*ජ* රාමනායක 

ම*\�මා කවදාව5  මා5 එ:ක  @F5 ගැන කථා කරලා නැහැ. 
හැබැ} අ	 ෙද*නා �l ගැන, ෙ#න ගැන, QG*ද ගැන කථා 

කරලා Sෙබනවා. ඇ} ඒවා එ�යට එ*ෙ* නැ5ෙ5? එක 

කථාවක Sෙබනවා, අ	 කථා කර6 ෙද}* ඒ ෙගPLල*ට 

වාUෙවන �ක  තර: දාලා, අවාUෙවන �ක කපා හැරලා. ඒ 

වාෙ> ඒවා ෙගPඩ: Sෙබනවා. තව ඉස්සරහට5 ඒ වාෙ> ඒවා 

එ}.  
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පා#Fෙ�*�ව 

ඔබ�ම*ලා  ෙ�ෙ: බරපතළකම ෙ5<� ග*න. ඒ දවස්වල- 

මෙ> තා5තා මැ�wච IL කාලෙ,-  

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

QG*දට ප[ ය*න බැ*නා, "�lකාරයා" %යලා. අද 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

%යනවා, "QG*ද �l  :ෙ: නැහැ" %යලා. අද 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

%යනවා, "QG*ද අ'ංසකෙය:, ඒ �සා එ�යට ග*න ඕනෑ" 
%යලා. ඇ} ෙ�? අද ෙ� රෙ� ?ධා�යා, අද ෙ� රට කර*ෙ* 
ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ ෙනPෙව}. අද ෙ� රෙ� බලය Sෙබ*ෙ* 
ම'*ද රාජප:ෂට ෙනPෙව}. අද ෙ� I� ලංකාවම 
ෙහPLල*ෙ* ෙ#න. ෙ#න අෙ5 තම} ෙ� Uය[ෙදනාෙ> සා:o 
Sෙබ*ෙ*. ෙහට අ�Zදා ෙවනෙකPට ෙ#නට ෙපP� වැඩ} 
කර*න Sෙබ*ෙ*. ෙ#නෙ> මLF ෙවfෙව* කථා කෙළ. 
නැ5න�, ෙ� සභාෙO ඉ*න එ: ෙකෙන�ෙ> ෙහ� ෙපP� clip 
එක: එ�යට දානවා. එක: දා6 ගම* 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

යනවා ෙ#න ගාවට. අද ෙ� I� ලංකාවම ෙ#න අතට අරෙගන 
Sෙබ*ෙ*. �ක� කLපනා කරලා බල*න. ෙහට අ�Zදාට 
ෙ#නට 'ෙතනවා, "මම යනවා, පා#Fෙ�*�වට" %යලා. ෙ#නට 
මහ ෙලP� ෙදය: කර*නට නැහැ. ම'*ද ගාවට 3'* %ය*න 
Sෙබ*ෙ*, "මට ෙද*න �ක� එක. නැ5න� ද*නවා ෙ*, මම 
ළඟ Sෙබන බl. ඒවා එ�යට දානවා " %යලා}. ම'*ද රාජප:ෂ 
අ�වා#යෙය* �ක� එක ෙදනවා.  මL cරවංශලාට, 
ග�ම*	ලලාට %යනවා, "තI*නා*ෙස.ලා පැත5කටෙවලා 
ඉ*න, මට ෙකPළඹ @ස්�:කෙය* පළIෙව�යා ෙව*න ඕනෑ" 
%යලා. පැ5තකටෙවලා ඉ*නවා 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඊළඟට, ෙ#න පා#Fෙ�*�  එනවා. ෙ#නට අවශ= න� ෙ� 

පා#Fෙ�*�ෙO බ¾තරය අරෙගන ෙ� රෙ� අගමැS ෙව*න5 

6�ව*. ඇ}? ෙ#න ගාව තම} බl �ක Sෙබ*ෙ*. ෙ� සභාෙO 

ඉ*න Uය[ ෙදනා  
 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙ> 3'Lලා ෙ#නව ෙ� රෙ� අගමැS කරනවා. ඒ %ය*ෙ* 
ෙ� රෙ� ?ධාන �lකාරෙය: ෙ� රෙ� අගමැS ෙවනවා. ඒ 
ඇ}? ෙ� ෙවලාෙO බලය Sෙබ*ෙ* ෙ#න අෙ5 '*දා. ලÀජා 
ෙව*න ඕනෑ, ෙ� සභාෙO ඉ*න Uය[ෙදනා. ලÀජා ෙව*න 
ඕනෑ, ෙ� සභාෙO ඉ*න Uය[ෙදනා ෙ� වාෙ> ත55වයකට 
ප5cම 	�බඳව. 

මට හ� කනගා¿}. මෙ> 	යා මැ<p ෙවලාෙO ෙ� සභාෙO 

ඉ*න Uය[ෙදනා  ෙමPනවාද %OෙO? "එයා �lකාරයා නං3, 

එයා �lකාරයා Qව, ෙහPඳ වැෙ� එයාට ෙවwච ෙZ. ඔයාෙ> 

තා5තාට ෙ� ෙවwච ෙZ ගැන අ	 කනගා¿ ෙවනවා, QG*ද 

ULවාට ඔෙහPම ෙවලා ම@. ඔය �lකාරයාට ඔෙහPම ෙවලා ම@. 

එයා 'ර ෙගදරට අ�වා#යෙය*ම යව*න ඕනෑ. අ	 ඔය සටන 

	¿පස ඉ*නවා " %Oවා. එදා එෙලස %ය6 ක��ය අද %යනවා, 

"QG*ද ULවා අ'ංසක}" %යලා. QG*ද ULවා අ'ංසක නැහැ. 

මම %U තැනක %යලා නැහැ, " QG*ද ULවා අෙ� තා5තාට 

ෙව� S²බා" %යලා. ශා�  එෙහම %යලා5 නැහැ. ශා�ෙ> 

සා:oවල Sෙබ*ෙ*, "QG*ද ULවාට පළIවැ� වරටම ෙව� 

වැQණා" %යලා. ඒක5 ඇ5ත. හැබැ}, ඒ වාෙ> ත55වය: ඇS 

කර*න QG*ද ULවා උෙZ ඉඳ* Uය[ෙZ plan කළා; ක��යම 

උU ගැ*jවා. ඒක අ�වා#යෙය* plan කරලා කර6 G/ 

මැ<ම:. ඒ G/ මැ<ම සඳහා ඕනෑ අ  ආnධ වාහනය%* තව 

වාහනයකට දා ග5තා. ඒවාට අණ Q*නා. ඒවා  UයLලම කෙළ. 

QG*ද ULවා. එතැන ඝාතනය: UZධ ෙව*ෙ*. ඝාතනය: UQ 

%Cම සඳහා ස�E#ණෙය* සං ධානය %Cෙ� වැ$Zදට තම} 

ඔ¾ට මරණ ද�වම �යම ෙවලා Sෙබ*ෙ*. ෙමPකද, ඒ 

සං ධානෙ, අවසානය �වමනාව ව*ෙ*  ඝාතනය. ඒක තම} 

ඇ5ත. අපට හංග*න ෙදය: නැහැ.  

එෙහම න� ෙ� QG*ද ULවා බබාද? අෙ� තා5තා ඇ�� තව 

�* ෙදෙන: ඔ�වට ෙව� Sයා ග5තාද? ෙ� Uය[ෙදනා සත=ය 

ද*නවා.  ලÀජ} %ය*න, දැනෙගන ෙ� ෙගPLල* 
 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

හංගාෙගන ඔෙහ. පැ5තකට ෙවලා  ඉ*නවා. ෙමPකද, ෙ� 

ෙගPLල*ෙ>  
 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගැන, ෙ� ෙගPLෙල�  ෙකPෙහ.ද 3'* Sෙබ*ෙ*, රට රටවලට 

3'Lලා කා5 එ:කද '�ෙ,, ෙකP}  �යටද G�4*ෙ> සLF 

ගසා කෑෙO ඒ හැම ෙZම ෙ#න ද*නවා. කාවද මැ<ෙO, ඒවාට 

orders Q*ෙ* ක�ද, ඒ හැම ෙZම අද ෙ#න ද*නවා. ඇ5තටම 

කනගා¿}. ඇ5තටම භය ෙව*න ඕනෑ,  ප:ෂෙ, ඉ*න අ	 

ෙනPෙව}. ච�ත ඝාතනය හැෙර*න අපට ගහ*න %Uම 

ආnධය: ඔබ�ම*ලා ළඟ නැහැ. අපට මඩ ගහන ෙවලාෙO 

ෙ#න ඔබ�ම*ලාට ඔබ�ම*ලාෙ> ඇ5ත ෙප*වනවා. ඒ �සා 

ඔබ�ම*ලාට UZධ වනවා, ෙ#න %යන %යන පදයට නට*න. 

3'* 
 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මහ5තයාට %ය*න, වැ� කL ය*න කF*  

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මහ5තයා5 අLෙL නටව*න ෙ#නට 6�ව* බව. ඒක 

දැනටම5 කරනවා. නැ5න� 

 
[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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[ග< '<�කා ෙ?.මච*Ð මහ5Gය මහතා] 
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මහ5මයා ඊෙ, %ය}ද, "QG*දට මරණ ද�වම ලබා ෙද*න 
ලෑස්S ෙවwච ක��යව5 එLල*න ඕනෑ" %යලා. ඒක �සා අද 
පZGû රණවක මැS�යට  <Zධව ෙප�ස්ට# ගහලා Sෙබනවා. 
"G/ම< පZG] රණවක එLලා මරf" %යලා ඔ*න ෙකPළඹ 
@ස්�:කෙ,ම ෙප�ස්ට# ගහලා. එ�Gය ෙමPනවා කළාටද? 
එ�Gය සත=වාKව e*Qව: Kලා Sෙබනවා. ර*ජ* රාමනායක 
ෙකPතැන ෙහ� පZGû රණවකට %යලා Sෙබනවාද,  "අර වැෙ� 
ෙ�  �යට කර*න" %යලා.  නැහැ. ර*ජ* රාමනායක 
අහ*ෙ*, ෙමPකද ෙව*ෙ* %යන එක  තර}. ඒ �සා ඔය 
"Prison Break 2"වලට ෙ� රෙ� G�4* අ*ද*න බැහැ. ෙ� 
රෙ� G�4* ද*නවා, ෙහට-අ�Zදා QG*ද ULවා එ�යට ග*න 
තම} ෙ� හද*ෙ* %යලා. ඒ ෙවfෙව* කෑ ගහ*න ඉ*ෙ* 
මම  තර}. නැS �ෙ�, මෙ> තා5තා. ෙ� එ: ෙකෙන�ෙ>ව5  
ෙනPෙව}, මෙ> තා5තා}  නැS �ෙ�. ෙOදනාව Sෙබ*ෙ*, 
මට. QG*ද ULවා එ�යට ග*න හදනෙකPට මෙ> තා5තා 
ෙවfෙව* කෑ ගහ*න ඉ*ෙ* මම  තර}. මම මහ වනචර, මහ 
ජරා ගෑ�ෙය: බව G�4*ට %යලා, මෙ> කට වහලා, මා 
එ�යට දැ�මාට පස්ෙස. ෙ� ෙගPLල*ට ෙ� ෙගPLල*ෙ> වැෙ� 
කර ග*න ෙබPෙහPම ෙLU}. හැබැ} මම %ය*න කැමැS}, ඔය 
%U ෙZ%* මා ව�ට*න බැ� බව. "ෙ� ගෑ� ෙමෙහම}. 
ෙමයාෙ> ච�ෙ5 ෙමෙහම}. ෙමයා ෙමය5 එ:ක යා�}" යනා@ 
කත*දර %යලා මා ව�ට*න 6�ව* %යලා ක�< ෙහ� 
'තාෙගන ඉ*නවා න� ඒ අයට මම ෙ� ෙZ %ය*න ඕනෑ. ~ට 
වඩා ?ශ්න මට ඇ Lලා Sෙබනවා. ඒවාට මම I¾ණ Kලා 
Sෙබනවා. මට ඔය හඬ පට ෙමPනවාද? මම හැ�6ෙ� 
�lකාරෙයP5 එ:ක, G/ ම<ෙවP5 එ:ක, රෙ� ජනා�පSව< 
එ:ක. ඒ ෙගPLල* එ:ක හැ�	wච මට ෙ� හඬ පට ෙමPනවාද? 
මට ෙ#න  ක�ද?  

මට ඉරාÀ %ය*ෙ*  ක�ද? මහ ෙලP�වට සංස්කෘSය ගැන 
කථා කරනවා. ඒ වාෙ>ම ආගම, ජාSය ගැන කථා කරනවා. මහ 
ෙලP�වට සංස්කෘSය, ආගම හා ජාSය ගැන කථා කරන 
එ:ෙකනා ප43ය දවස්වල රණ  <ෙව� ගැන කථා කළා. 
ආබා�ත රණ  <ව* උපවාස කරන තැනට 3'Lලා, වා� ෙවලා 
ඉරාÀ ෙමPනවාද %OෙO? ප43ය ආ�lව ඒ ආබා�ත රණ 
 <ව* ෙවfෙව* කථා කෙළ. නැහැ %Oවා. ඇ5තටම ඉරාÀ 
රණ  <ව* ෙවfෙව* කථා කෙළ. ෙකPෙහPමද %යන එකට මම 
ෙපP� කථාව: %ය*නද? !ෙ>�ය# ෙකෙන: ඉ*නවා, රc*Ð 
~ගමආරwk %යලා.  

 

ග� සන? �ශා9ත ෙපෙ&රා මහතා (மா��மி� சன& நிசா4த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, අද සාකwඡා ව*ෙ* |වර 

සහ ජලජ ස�ප5 පනත යටෙ5 ෙගෙනන �ෙය�ග 

ස�බ*ධෙය*.  
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

එ�Gයෙ> නම සඳහ* �ණ �සා මම ඉඩ ෙදනවා. 
 

ග� සන? �ශා9ත ෙපෙ&රා මහතා (மா��மி� சன& நிசா4த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ෙ�ක ඉවරය: නැහැ. එ�Gයෙ> ෙප±ZගFක කාරණා ෙ� 

ග< සභාෙO- [බාධා %C�] ෙමතැන නැS අයෙ> න� %ය %යා- 

[බාධා %C�] 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< රාජ= ඇමS�ම�, එ�Gයෙ> නම සඳහ* �ණ �සා මම 

ඉඩ ෙදනවා. 

ග� සන? �ශා9ත ෙපෙ&රා මහතා (மா��மி� சன& நிசா4த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

එක එක 6Zගලය*ෙ> න� %ය %ය අපහාස කරනවා. 

එ�Gයෙ> නම සඳහ* �ණා න�, වර?සාද ?ශ්නය: ම� 

කර*න Smණා. 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

එ�Gයෙ> නම සඳහ* �ණ �සා �ලාසනෙය* ඒ අවසරය 

ෙදනවා. 
 

ග� Y��කා ෙ([මච9� මහ?wය 
(மா��மி� (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம2ச4திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

මට 6�ව*. මට ඒ අ}Sය Sෙබනවා. 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

�ව:� ෙප*න6වා, ගෑf භය කර6වා Sෙබනවා ව}බ# එෙ:. 

[බාධා %C�] ඒවා අ	 ළඟ Sෙබනවා. ඔබ�මා ෙපP�ඩ: ඔෙහPම 

ඉ*න. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< '<�කා ෙ?.මච*Ð ම*\�Gය, දැ* ඔබ�Gයෙ> 

කථාව කර*න. 

 
ග� Y��කා ෙ([මච9� මහ?wය 
(மா��மி� (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம2ச4திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

මට %ය*න Sෙබ*ෙ* ෙ�ක}. රc*Ð ~ගමආරwk 

%ය*ෙ* !ෙ>�ය# ෙකෙන:, ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ මහ5මයා 

ෙවfෙව* හැම ෙවලාෙOම කථා කර6.  ඉරාÀ %ය*ෙ* 

ප:ෂයකට අ}S G�ෙහ: ෙනPෙව}. යහ පාලන ආ�lව 

බලයට ආ6 ගම* ඉරාÀ තම*ෙ> laptops �ක අරෙගන 

රස්සාව: ඉLලා ෙගන පළIෙව*ම ෛම\පාල U�ෙස.න 

ජනා�පS�මා ළඟට 3යා, Sෙබන වැඩ �ක කරලා ෙද*න� 

%යලා.  එයා ෙමPක:ද කෙළ.? ෙග�ඨාභය මහ5මයා5 එ:ක 

'ට6 රණ  <ව� වන, රc*Ð ~ගමආරwkව එතැ�* - 

Defence Ministry  එෙක* - මා< කරවනවා, %FෙනPwkයට. 

ඔ*න, ඉරාÀෙ> වැඩ. හැබැ}, ෛම\පාල U�ෙස.න 

ජනා�පS�මා ෙහPඳ ෙදය: කළා. එ�මා G�හා වැඩට ග5ෙ5 

නැහැ. අ*න, එතැ�* තම} එයාට යහ පාලනය5 එපා 

ෙව*ෙ*. එෙහම නැSව, ෙ� රටට ආදරය �සා ෙනPෙව} 

එෙහම ෙව*ෙ*. එයාට ෙමPකව5 ×ස්නස ්එක: කරග*න බැ� 

ෙවනවා, ඒ ආ�lවට 3'Lලා. ඒ �සා තම} එයා ආෙය5 

සැරය: ෙග�ඨාභය ළඟට 3ෙ,. එෙහම නැSව, ඉරාÀ රටට 

ආදරය �සා ෙනPෙව} එෙහම 3ෙ,. ඉරාÀෙ> ක�*ම %යා 

Sෙබනවා, "මම සංස්කෘSය  නාශ කරනවා. මට ෙ� 

සංස්කෘSෙය* ඇS වැඩ: නැහැ." %යලා. අෙ� රෙ� G�ස්4 

හ�ම þප5 මානUක5වෙ, ඉ*නා වහ[* [. ඉරාÀ  U*ම 

බ}ය*ට පහර: ගහනවා. ෙ�, ඔබ�ම*ලාම උඩ Sයාෙගන 

U�න, සංචාරක ව=ාපෘS ?ව#ධනය කරන මහා ෙලP� 

අධ=:ෂවරයා.  

ඉරාÀ  U* ෙ� රෙ� කා*තාව*ෙ> �<වත ෙකPwචර න� 
ෙප*වා Sෙබනවාද, YouTube එෙ:. සමFං3ක කත*දර5 

479 480 



පා#Fෙ�*�ව 

ෙප*වා Sෙබනවා. අ	 අෙ� ඇස් ෙදක 	යාෙගන, �හඬව  : ට# 
ර5නායක මහ5මයාෙ> U*Q ෙකPwචර රස  *දනය කරනවාද? 
ඔ¾ එ�මාෙ> ෙප±ZගFක ò තය ෙයPදාෙගන YouTube එකට 
c�ෙය� එක: හදලා දැ�මා. එෙහම න� ඔ¾ ෙ� රටට, ජාSයට, 
සංස්කෘSයට ආදරය කරන මfස්සෙය:ද? ඔ¾ හැම දාම 
තම*ෙ> �වමනාවලට, තම*ට සLF 9ය: හ� හ�බ 
කරග*න c�ෙය� හද6 ෙකෙන:. ෙ� වාෙ> G�ස්4 දමාෙගන 
ද, අෙ� ලංකාෙO සංචාරක ව=ාපෘS, සංචාරක ක#මා*තය වැ� 
@np කර*න හද*ෙ*? ඉරාÀ ගැන %ය*න, තව ෙZවL 
Sෙබනවා. 

දැ* හඬ පට සංස්කරණය කර කර අපට මඩ ගහනවා. මම 
ඉරාÀ ෙකPLලාට ෙදය: %ය*න කැමැS}. ඉරාÀෙ> අ�මා}, 
නං3} :ල² 3'Lලා ෙගදර එ*ෙ* ä එකට ෙදකට. ඒ අයට 
අlම ගණෙ* ä දහයටව5 ෙගදර එ*න %ය*න. ෙමPනවා 
�ණ5, ගැහැf ෙ*. අ�මාට}, නං3ට} එෙහම %ය*න %යලා 
ඉරාÀට %ය*න. ඒ වාෙ>ම, ෙහ.�ව ෙමPක:ද ද*ෙ* නැහැ, 
ඉරාÀෙ> තා5තා,  "SරාÀ cරර5න}, මLරාÀ cරර5න} 
එංගල*තෙ,K -  [බාධා %Cම:] 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ග< ම*\�Gය, please wind up your speech  now. 

 
ග� Y��කා ෙ([මච9� මහ?wය 
(மா��மி� (தி�மதி) ஹி�ணிகா பிேரம2ச4திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

Give me just one minute, Sir.  

ෙමPනවා ෙවලාද ද*ෙ* නැහැ, එංගල*තෙ,K මLරාÀ 

cරර5න අ5 අඩංÁවට ග5ෙ5? ඒ කත*දර ඔ:ෙක�ම අ	 

ද*නවා. අවසාන වශෙය* මට %ය*න Sෙබ*ෙ* ෙ�ක}. මට 

��ඩා එ�යට දැ�ම5 එක}; නැත5 එක}. ලÀජා ෙව*න ඕනෑ, 

ෙහට අ�Zදා ෙවනෙකPට ෙමතැන  U�න ක��යට ෙ#නෙ> 
අLෙL නට*න ෙවන එක ගැන. මම Qවක  �යට මෙ> 

රාජකා�ය කරලා ඉවර}.  

මම ෙ� රෙ� G�4*ට ෙදය: %යනවා. යා�ෙව� 
ෙදෙදෙන� කථා කර6 ඕපා þපය: මහා ෙලP�වට අරෙගන මා 
ච�තය: නැS ගැහැ�යක  �යට හංවl ගහ*න හදනවා න�, 
ෙමතැන U�න Uය[ෙදනා නැවත5 3'Lලා ක�ණා�ෙය* 
I¾ණ බල*න. සLFවලට, Hiru TV එෙ: ෙපP� airtime 

එකකට ෙ�  �යට තම*ෙ> ආ5මය පාවා ෙද*න එපා, 
G/ම<ව* ෙවfෙව*. කවදා ෙහ� දවසක ක�ණා�ය 
ඉස්සරහට 3යාට ප4ව තම*ෙ> �<වත තම*ට ෙපෙ*  
%යනවා.  

අ*Sමට තව ෙපP� ෙදය: %ය*න ඕනෑ. ර*ජ* 
රාමනායක මැS�ම�, ඔබ�මා වැර@ වැඩ: කළා. ඔබ�මා අෙ� 
Qරකථන සංවාද මෙග* අහ*ෙ* නැSව, ෙරෙක�� කරලා 
Sෙබනවා. G�4* අතර වැර@ මතය: Sෙබනවා. ර*ජ* 
රාමනායක මැS�මා මෙ> සෙහ�දරෙය: වාෙ>. අ	 ෙහPඳ 
යා�ෙව�. අ	 ඕනෑ ෙදය: කථා කරනවා. ෙමතැන  U�න හැම 
ෙදනාම මෙ> සෙහ�දරෙය�, මෙ> යා�ෙව�. අ	 කා*තාව* 
 �යට ෙZශපාලනය කරන උද ය. අ	 	�G තම} ආ°ය 
කර*ෙ*. එෙහම නැSව, ෙමතැන ගැහැf ෙගPඩ: ඉ*නවායැ? 
	�G තම} ආ°ය කර*න ෙව*ෙ*. අ	 කථා කර*ෙ* 	�G 
එ:ක. අ	 ඒ ෙගPLල* එ:ක  ෙන�ද ෙවනවා; ස�¿ ෙවනවා; 
කථා කරනවා. ෙවන ෙZවL කර*න ය*ෙ* නැහැ. අ	 අෙ� 
ප�L ò තය5 ගත කරනවා, ඉතාම ෙහPඳට. ඒ �සා මම ර*ජ* 

රාමනායක මැS�මාෙග* ෙපP� ඉL_ම: කරනවා. ෙමතැන 
ෙ� අය කටවL ඇ රෙගන බලාෙගන ඉ*නවා ෙ*, ර*ජ* 
රාමනායක මැS�මා}, මම} අතර ෙමPක:ද  S²ෙ² %යලා 
දැනග*න. ෙපP�ඩ: ඔබ�මාෙ> ක�*ම %ය*න, ඇ5තටම 
අ	 ෙදෙදනා අතර Smෙ� ෙමPක:ද, අ	 ෙදෙදනා ඇ5තටම 
කථා කරලා Sෙබ*ෙ* ෙමPනවාද %යලා.  

ඔය  �යට හඬ පට සංස්කරණය කරලා අෙ� ò ත  නාශ 

කර*න 'තාෙගන ඉ*නවා න�, මම ඉතාම �වමනාෙව* ඒ 

අයට %ය*න කැමැS}, මම න� මෙ> 
 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

Kලා Sෙබ*ෙ* මෙ> මහ5තයාට  තර} %යන එක. හැබැ}, 

කනගා¿වට කාරණාව න�, ෙමතැන ඉ*නා ක��ය ඔ:ෙක�ම 
 

[Mලාසනෙf අණ ප�T ඉව? කරන ල7.] 
[அகிராசன க�டைள�ப& அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙද*ෙ* ෙ#න ULවාට cම}. මට ඒක ගැන න� Sෙබ*ෙ* 

6Qමාකාර කනගා¿ව:.  

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්�S}, ග< ම*\�Gය.  

~ළඟට, ග< 4ස*ත 6ංk�ලෙ� රාජ= අමාත=�මා.  

 
ග�  Uස9ත �ං,�ලෙ6 මහතා (Rඩා හා මධW ප�මාණ 
වWවසාය සංව&ධන රාජW අමාතW/මා) 
(மா��மி� +ச4த �@சிநிலேம - சிறிய ம78� ந?&தர அளவிலான ெதாழி06ய7சி அபிவி�&தி இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame - State Minister of Small 
and Medium Enterprise Development)  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, - [බාධා %Cම:] 
 

ග� කංචන Iෙ�ෙස[කර මහතා (மா��மி� க@சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< 4ස*ත 6ංk�ලෙ� රාජ= ඇමS�ම�, ෙපP�ඩ: 

ඉ*න. 

ග< කංචන  ෙÀෙස.කර රාජ= ඇමS�ම�, ඔබ�මාෙ> 

point of Order එක ෙමPක:ද? 
 

ග� කංචන Iෙ�ෙස[කර මහතා (மா��மி� க@சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ර*ජ* රාමනායක 

ම*\�මා කථා කරන ෙOලාෙO, ෙ� සභාෙO   ධ 

ම*\ව<*ෙ> න� පා wk කරලා %Oවා, හඬ පට සභාගත 

කරනවා %යලා. �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, මම 

ඔබ�මාෙග* දැන ග*න කැමැS}, ෙ� වන ට %Uම හඬ 

පටය: ෙහ� එ�මා %ය6 සා:o %Uව: සභාගත කරලා 

Sෙබනවාද %යලා. 

481 482 

[ග<  '<�කා ෙ?.මච*Ð මහ5Gය ] 
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ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< රාජ= ඇමS�ම�, මට ඒ ගැන ග< කථානායක�මාෙග* 

අහ*න ෙවනවා. [බාධා %C�]  

 
ග� කංචන Iෙ�ෙස[කර මහතා (மா��மி� க@சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

සභාගත කරලා නැහැ %යලා} %ය*ෙ*. 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ ගැන මම ද*ෙ* නැහැ. මම ඒ ගැන දැfව5 නැහැ. [බාධා 

%Cම:] මා දැfව5ව Kලා නැහැ. 

 
ග� කංචන Iෙ�ෙස[කර මහතා (மா��மி� க@சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

අ	 එ�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා, එෙහම ෙදය: Sෙබනවා 

න�, සභාගත කර*න %යලා. [බාධා %Cම:] 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< 4ස*ත 6ංk�ලෙ� රාජ= ඇමS�ම�, දැ* ඔබ�මා 

කථා කර*න. 

 
ග�  Uස9ත �ං,�ලෙ6 මහතා 
(மா��மி� +ச4த �@சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, - [බාධා %Cම:] 

 
ග� ර9ජ9 රාමනායක මහතා  (மா��மி� ர@ஜ� ராமநாய�க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< ර*ජ* රාමනායක මැS�ම�, ඔබ�මා වා� ෙව*න. 

ග< කථානායක�මා ෙහට ෙහ� අ�Zදා ඔබ�මාට  ෙශ.ෂ 

කාලය: ෙව* කරලා ෙද}. 
 

ග� කංචන Iෙ�ෙස[කර මහතා  (மா��மி� க@சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera)  

Sir, I rise to a point of Order.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, එ�මා අෙ5 Sෙබන හඬපට 

�ක සභාගත කරනවා න�, අර ම*\�Gය %ය6 කථා ගැන 

දැනග*න එ�Gයට5 ඒවා ඉවහL ෙව}. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එක: ෙනPෙව}, ග< රාජ= 

අමාත=�ම�. වා� ෙව*න. 

ග< 4ස*ත 6ංk�ලෙ� රාජ= අමාත=�මා. 

[අ.භා.5.53] 

 
ග�  Uස9ත �ං,�ලෙ6 මහතා 
(மா��மி� +ச4த �@சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�,  ෙශ.ෂෙය*ම අද  වාද කරන 

මාතෘකාව එක:; කථාවට ල: �ෙ� තව5 එක:. අෙ� 'තව5 

ම*\�Gය ?කාශ කළා, එක එක මාධ=වලට ඕනෑ  �යට අ	 

නැටෙවනවා %යලා. ග< ම*\�Gය�, එෙහම නැටෙවන 

උද ය5 ඇS,  නැටෙව*ෙ* නැS ක��ය5 ෙගPඩ: ඇS. 

එෙහම නැටෙවන අය නට6වාෙO. නට*ෙ* නැS අයට අපහාස 

කර*නට එපා %යන  ෙශ.ෂ ඉL_ම කර*න මා කැමැS}.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, අෙ� ෙසP}සා ම*\�මා, ඒ 

වාෙ>ම අෙ� ච*@ම cර:ෙකP� ම*\�මා %Oවා, තiවා 

ම5ස=යා- [බාධා %Cම:] 
 

 
ග� ආන9ද අ�?ගමෙB මහතා (மா��மி� ஆன4த அ9&கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, පා#Fෙ�*�වට ෙත�රා එවා 

Sෙබන මහජන �ෙය�`තය* හැ�යට අප ඇ Lලා ඉ*ෙ* මහ 

ජනතාවෙ> Q: ක�� ගැන කථා කර*න}. අද ෙ� 

පා#Fෙ�*�ෙO ෙවන5  වාදය: S×යK, ෙප±ZගFකව - [බාධා 

%Cම:] මට ත5පරය: ෙද*න, �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�. 

අ	 ෙ� සභාෙO වා� ෙවලා ඉ*ෙ* G�4*ෙ> ඡ*දෙය* 

ඇ Lලා}. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

That is not a point of Order.  

ග< 4ස*ත 6ංk�ලෙ� රාජ= අමාත=�ම�, ඔබ�මාට 

�යGත කාලය ෙගc යනවා. 

 
ග�  Uස9ත �ං,�ලෙ6 මහතා 
(மா��மி� +ச4த �@சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
අ	 %ය*ෙ* ෙ�ක}. Spearguns පා wkය ම«*, උL 

කරන ලද �< පා wkය ම«* කරන ම5ස= දඩයම 

 ෙන�දාංශය: වශෙය* කළාට %Uම ?ශ්නය: නැහැ. නI5,- 

[බාධා %C�] 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ග< ම*\ව< වා� ෙව*න. [බාධා %C�] 

ග< ආන*ද අ[5ගමෙ> ම*\�මා, ක<ණාකර වා� ෙව*න. 

[බාධා %C�] ක<ණාකර වා� ෙව*න. [බාධා %C�] 

 
ග�  Uස9ත �ං,�ලෙ6 මහතා 
(மா��மி� +ச4த �@சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මා ග< අමාත=�මාට මත: කර*න කැමැS}, ඒ කටn5ත 

ලංකාෙO ෙවන5 ඕනෑම I¾Q eරයක කර*න 6�ව*- [බාධා 

%C�]    

483 484 



පා#Fෙ�*�ව 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< ආ�l ප:ෂෙ, ?ධාන සං ධායක�මාෙග* මම 

ඉL_ම: කරනවා,- [බාධා %C�]  

 
ග�  Uස9ත �ං,�ලෙ6 මහතා 
(மா��மி� +ச4த �@சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
නI5, ��ණාමලය @ස්�:කෙ,, I¾Q eරෙ, තiව* ෙහ� 

3රා ම5ස=ය* ෙහ� [බාධා %C�]-  
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< '<�කා ෙ?.මච*Ð මැS�ය, වා� ෙව*න. [බාධා 

%C�] ක<ණාකර වා� ෙව*න.  
 

ග�  Uස9ත �ං,�ලෙ6 මහතා 
(மா��மி� +ச4த �@சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
එම ?ෙZශෙ, I¾Q eරෙ, �මන ම5ස=ය�ව5 speargun 

එෙක* මර*න ඉඩ ෙද*න එපා. ��ණාමලය @ස්�:කෙ, 

I¾Qබඩ ?ෙZශෙ, ම5ස=ය* එෙස. මරණ එක 2මා කර*න; 

ස�E#ණෙය* තහන� කර*න. ලංකාෙO අෙන�5 ?ෙZශවල 

සංචාරක ක#මා*තයට ඒ Nමය ඉවහL ෙවනවා න�, ඒ සඳහා 

අවසර Q*නාට කම: නැහැ. ෙමPකද, රටට  ෙZශ  �මය එ*න 

ඕනෑ, සංචාරකෙය� එ*න ඕනෑ �සා. නI5, අෙ� @ස්�:කෙ, 

 ශාල වශෙය* 4රතL ම4* ඇL_ෙ� ව=ාපාරය ෙකෙරනවා. 

එෙහම නැ5න�, I¾Q ඉස්ස* ඇ�� I¾Q ම4* අLලා 	ට රට 

යවන උද ය ෙගPඩ: ඉ*නවා. ඒ අයට,- [බාධා %C�] 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< ආන*ද අ[5ගමෙ> ම*\�මා, ක<ණාකර �ශ්ශ²ද 

ෙව*න. [බාධා %C�]  
 

ග�  Uස9ත �ං,�ලෙ6 මහතා 
(மா��மி� +ச4த �@சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
එම ම4*- [බාධා %C�]  ර� ඉසස්ා නමැS ම5ස=යා  නාශ 

�ෙ� තiවා %යන ම5ස=යා ස�E#ණෙය* G�ස්4  U* උL 

කරන ලද �< මා#ගෙය*, එෙහම නැ5න� spearguns 

මා#ගෙය* දඩය� කරන �සා}. ඒ �සා} එය නතර කර*න 

%යලා අප %ය*ෙ*. ඒක ��ණාමලය @ස්�:කය සංචාරක 

ක#මා*තයට5 වැදග5. ග< ඇමS�මාෙග* මා ඉLලා U�නවා, 

ඒ ?ෙZශෙ, පමණ: spearguns භා තයට ඉඩ ෙද*න එපා 

%යලා. සංචාරක ක#මා*තයට අවශ=  �යට අෙන: පළා5වල 

එය UQ කළාට කම: නැහැ.  

මම කැමැS}, ෙ� කාරණය5 තI*නා*ෙස.ට මත: කර 

ෙද*න. ��ණාමල නගරාස*න ?ෙZශෙ, Black Bay %යලා 

ස්ථානය: Sෙබනවා. ඒක ස�E#ණෙය*ම පා wk කර*ෙ* 

එ@ෙනදා |වර ක#මා*තය කරන 4�ප*න |වරය*. එ' 

I�ම�* 4�ප*න |වරය* òව5 �ණා. නI5, එ' දමා Su 

ෙබ�යා �ක ප4 කා_නව %Uය� 	�ස: ඉව5 කර Sෙබනවා. ඒ 

�සා ඒ ෙගPLල*ට ඒ කටn5ත කර ගැ/ෙ� අපහ4තාව: ඇS 

ෙවලා Sෙබනවා. මම |වර �ෙය�ජ= ඇමSවරයා වශෙය* 

U�යK ෙප±ZගFකව ෙකෙන�ෙග* ආධාර අරෙගන එවැ� 

ෙබ�යා පහ:  ස්ථා	ත කළා. නI5, දැ* ෙවනෙකPට ඒවා නැහැ. 

Black Bay |වර වරාෙ, Uංහල, දGළ, IසF්� යන Uය[ෙදනා 

|වර කටn�වල ෙයෙදන �සා ඒ 	�බඳ අවධානය ෙයPI 

කර*න %යා මම ඔබ�මා ෙග* ඉLලා U�නවා.  

%*�යා ?ෙZශෙ, 4�ප*න |වර වරාය: Sෙබනවා. එ' 

ඉ*න |වරෙය� කර*ෙ* ෙබ�Lල*, අලෙගPlව* අඟL 

එකහමාෙ# දැL දමා ඇL_ම}. එම |වරය*ට සැත6� 7: Qරට 
3'* දැL දැGය හැ% �ණ5, |වර ෙදපා#තෙ�*�ව ඔ�*ට K 

Sෙබන GPS ද5ත වැර@ �සා  %ෙල�~ටර 15: ෙහ� 20: Qරට 

3'Lලා ඒ රස්සාව කර*න අද UQ ෙවලා Sෙබනවා. ඒ 

G�ස්4*ට එwචර Qර 3'Lලා ඒ ව=ාපාරය,  එෙහම නැ5න�  

අලෙගPlව* අLලන එක  කර*න බැ� �සා  |වර ව=ාපාරෙ, 

ෙයK U�න ඒ Iස්F� ජාSකය*ට, Uංහල ජාSකය*ට, දGළ 

ජාSකය*ෙ>  |වර  $%යාව අ'G ෙවලා Sෙබනවා.   ග< 

අමාත=�ම�, ඔබ�මාෙ> අවධානය ඒ ෙකෙර' ෙයPI කරන 

ෙලස ඉLලා U�නවා.  ඒ 	�බඳව දැfව5 %Cම සඳහා දැනටම5  

|වර හා ජලජ ස�ප5 ෙදපා#තෙ�*�ව, ��ණාමලය 

කා#යාලෙය* ඔබ�මාෙ> අමාත=ාංශයට F	ය: එවලා 

Sෙබනවා. ඒ 	�බඳව අවධානය ෙයPI කරන ෙලස මම ග< 

ඇමS�මාෙග* ඉL_ම: කර*න කැමැS}.  

ෙමම |වර සහ ජලජ ස�ප5 පනෙ5  �ෙය�ග  යටෙ5 

ඔබ�මා ඉතා වැදග5 ක<p කාරණා %'පය:  ඉ@�ප5 කර 

Sෙබනවා. ��ණාමල මහ ෙර�හෙL Uය[ අපÐව=, කාf පZධS 

I¾දට හරවා Sෙබනවා. ෙ� ෙහ.�ෙව*  I¾Q ජලය අ	�UQ  

ෙවනවා. ෙZ�ය  ෙZ�ය සංචාරකය* ඇ Lලා I¾ෙZ 

%Gෙදනවා. එ' ම4* ඇL_ම,  එෙහම නැ5න� ෙවන5    

sයාදාමවලට ෙමය බලව5 පහර: ෙවලා Sෙබනවා. ෙ� 

	�බඳව අවධානය ෙයPI කරලා, ඒ 	�බඳ ෙස±ඛ= 

අමාත=ාංශය5 එ:ක සාකwඡා කරලා, ෙ� අපÐව= 	�UQ  කරලා 

I¾දට Iදා හ�*න කටn� කර*නය %යලා ඉL_ම: කර*න 

කැමැS}.  

ග< ඇමS�ම�, ඔබ�මාෙ> අමාත=ාංශෙය* ~ට අ�<Q 

9පයකට කF* මO යාා ෙදක: GලK ග*න ෙඩPල# GFයන 

ගණනක Iදල: Âනයට ෙගවලා Sෙබනවා. අද වන�< ඒ මO 

යාා ෙදක ආෙO නැහැ. ඒ මO යාා ෙදක ආෙO නැS එක 

	�බඳව ඔබ�මාෙ> අවධානය ෙයPI කරලා, ඒ සLFවලට 

ෙමPකද �ෙ�, මO යාා ෙදකට ෙමPකද �ෙ� %යලා  ෙහPයා 

බල*න %යලා මා  ෙශ.ෂෙය*ම ඉL_ම: කර*න කැමැS}.  

ඒ වාෙ>ම ප43ය කාල 2මාව �ළ ෙක�%ලා} Uට 

ලංකාප¿න ද:වා I¾ෙZ ඩ}නම}� භා තය  ශාල වශෙය*  

UQෙවG* පැව�ණා. ඒ කටn5ත නතර %Cමට නා ක හIදාව, 

|වර ෙදපා#තෙ�*�ව, ෙපPFස් ෙදපා#තෙ�*�ව ෙමPන තර� 

උ5සාහ කළ5, ඒ ෙගPLල*ට ලැෙබන ෙතPර�< ?මාණව5 

ෙනPcම �සා ඒ කටn� කර ගැ/මට අපහ4තා රා©ය: ආවා. ඒ 
වාෙ>ම ඩ}නම}� ෙයPදා ම4* මරන ව=ාපාරය නතර කර*න 

න�, |වර පනත යටෙ5  නl දාලා හ�ය*ෙ* නැහැ.  66රණ 

Ðව= ආඥා පනත යටෙ5 නl දැ�ෙමP5 තම} ඒ sයාදාමය නතර 

කර*න 6�ව* ව*ෙ* %යලා මම මත: කර*න කැමැS}.   

|වර හා ජලජ ස�ප5 ෙදපා#තෙ�*�ෙO �ලධා�* ඒ 	�බඳව 

දැfව5 කර*න %යලා මම ඔබ�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා.  

ඒ වාෙ>ම අද වන ට ජනතාවට අ'තකර ෙ:රළ ගංජා,  ෂ 

ම5Ðව= වැ� ෙZවL ෙමම I¾Q eරෙය* ෙගPඩ×මට ඇ Lලා 

Sෙබනවා. ෙපP_Uය, � ධ හIදාව, නා ක හIදාව ෙ�වා 

අLලාෙගන Sෙබනවා.  ග< ඇමS�ම�,  අද නව තා:ෂණය 

Sෙබනවා.  ෙ��න යාා භා ත කරලා ෙ� කටn� �C:ෂණය 

කර  ඒවා වළ:වා ගැ/මට  හැ%යාව Sෙබනවා. 
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ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ග< ඇමS�ම�, ඔබ�මාට තව5 G�5� ෙදකක කාලය: 

Sෙබනවා. 

 
ග�  Uස9ත �ං,�ලෙ6 මහතා 
(மா��மி� +ச4த �@சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ග< ඇමS�ම�, ෙ� ක<p 	�බඳව ඔබ�මාෙ> අවධානය 

ෙයPI කර*න %යලා මා ඉLලා U�නවා.  

ඒ වාෙ>ම අෙ� ��ණාමල I¾Q eරෙ, තම} ෙලP�ම නැO 

ගම* මා#ගය Sෙබ*ෙ*. ඒ නැOවල යන G�ස්4  ශාල ෙලස 

I¾දට �p දමනවා.  ඒවා ඔ:ෙක�ම එ*ෙ* ��ණාමලය, 

ෙක�%ලා}, ලංකාප¿න ෙවරළ eරයට. එෙහම නැ5න� IලSO 

ෙවරළ  eරයට. ෙ� 	�බඳව ෙවරළ ආර:ෂක ෙදපා#තෙ�*�ව 

සහ නා ක හIදාව දැfව5 කරලා,  �මන ෙහ� NමෙOදය%* 

ෙ� නැOවF* අපÐව= 	ටතට  දැ~ම නව5ව*න ඕනෑ.  

අෙ� ෙවරළ eරෙ, සංචාරක ක#මා*තය  ශාල වශෙය* 

?චFත කර*න 6�ව*. අSග< ජනා�පS�මා අනාගතෙ, K 

අෙ� රෙ�  සංචාරක ක#මා*තය ව=ා�ත කර*න යන ස්ථානය: 

වන ෙපP� L ද:වා ෙවරළ eරය 	�UQ %Cම සඳහා අදාළ 

අෙන�5 Uය[ අමාත=ාංශ5 එක� කරෙගන  කටn� කර*න 

%යලා ග< ඇමS�මාෙග* ඉL_ම: කර*න කැමැS}.  ඒ 

වාෙ>ම  |වර ජනතාව දැfව5 %Cෙ� වැඩසටහ* පව5වG*,  

ඒ ෙගPLල* ලබා ග*නා ම5ස= ස�පS* උප�ම ?ෙය�ජන 

ග*න කටn� සලස*න %යලා5 ඉLලා U�නවා.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�,  අෙ� '<�කා ෙ?.මච*Ð 

ම*\�Gයට '5 �Kම: ඇS ෙවලා,  අද සාකwඡාවට බ�*වන 

මාතෘකාව ෙවනස් කරG* එ�Gය  කථා කළා. මම  ෙශ.ෂෙය*ම 

%ය*න කැමැS}, අ	 ෙ� ග< සභාෙO K කථා කරන ෙZ 

	�බඳව ෙ� රෙ� ල:ෂ සංඛ=ාත ජනතාව  බලාෙගන ඉ*න බව. 

අ	 ඔ�*ට ආද#ශය: ෙද*න ඕනෑ. අෙ� ෙගදර Sෙබන ?ශ්න 

ෙ� ග< සභාවට ෙගනැLලා හ� ය*ෙ* නැහැ. ෙ� ග< සභාෙO 

K කථා ෙවwච වචන ෙමPනවාද?  ඉස්සරහ}, පස්ස} ගැන තම} 

කථා කෙළ..  G�ස්4 ඡ*දය Kලා අප පා#Fෙ�*�වට එව*ෙ* 

ෙ�කටද?  G�ස්4 ඡ*දය Kලා අප පා#Fෙ�*�වට එව*ෙ* 

ෙ� ර ෙ� G�4*ෙ> ?ශ්න ගැන කථා කර*න}. ඒ �සා ග< 

ම*\�Gය, ක<ණාකරලා කථා කරනෙකPට ආද#ශව5  �යට 

කථා කර*නට කටn� කෙළP5 ෙහPඳ}. "ජ�ෙමට වඩා 6<Zද 

ෙලP�}" %යලා %යමන: Sෙබනවා. ඒක නැS කර ග*න 

%යලා ඉL_ම: කරG* මෙ> කථාව අවස* කරනවා. ස්�S}.  

 [பி.ப. 6.02]  
ග� ඉ6රා9 මහNෆ් මහතා (மா��மி� இ�ரா� மVWA) 
(The Hon. Imran Maharoof) ெகௗரவ தைலைம தா�� உ��பின� அவ�கேள, இ�ைறய இ#த விவாத%திேல உைரயா��வத� ேநர� வழ�கியைம0காக .த/! என> ந�றிைய% ெதாிவி%>0 ெகா)கி�ேற�. தி-ேகாணமைல மாவ$ட%ைத� ெபா�%த வைரயி!, றி�பாக கிFணியா, Se�, ேதா�]� அேதேபா�� ெவ-க!, Dசெவளி, 1!ேமா$ைட ேபா�ற பதிகளிேல மீ�பி<%ெதாழிைல ந�பி% தம> அ�றாட வா?0ைகயிைன நடா%தி0 ெகாF<-0கி�ற ,9தலான ம0க) இ-0கி�றா�க). 1திய ெதாழி!f$ப� அ!ல> 1திய 

வசதிக) ெச@> ெகா90க�படாைமயினா! எ�கHைடய பிரேதச%திேல இ-0கி�ற மீனவ�க) வ)ள�, ேதாணி, eF<!, வைல ேபா�ற உபகரண�கைள� பய�ப9%திேய மீ�  பி<�பவ�களாக இ-0கி�றா�க). ெகௗரவ அைமDச� அவ�கேள, ஏைனய நா9களி! மீனவ% ெதாழி/! .�ென90க�ப9கி�ற நWன ெதாழி!f$ப .ைறகைள எதி�கால%தி! எ�கHைடய மீனவ�கH� கைட�பி<0� வைகயிலான ஒ- தி$ட%ைத0 ெகாF9வர ேவF9� எ�பைத இ#த இட%திேல நா� ேக$90ெகா)கி�ேற�.  இ#திய மீனவ�க) நம> நா$90 கட! எ!ைல0) வ#> மீ�பி<�பத�Sலமாக ந� நா$9 மீனவ�கH0 ஏ�ப9கி�ற பாதி�ைப�ேபா��, தி-ேகாணமைல மாவ$ட0 கட! எ!ைல0) ெவளி மாவ$ட மீனவ�க) வ#> மீ� பி<0கி�ற காரண%தினா!,  ப!ேவ�ப$ட பிரDசிைனக) இ�� எ�கHைடய மாவ$ட%திேல ஏ�ப$90 ெகாF<-0கி�றன. கட�ெறாழிைல மா%திர� ந�பியி-0கி�ற மீனவ�க) அநாைதகளா0க�ப9கி�ற ஒ- நிைலைம8� அவ�கH0கிைடயி! சFைட அ!ல> .�க! ஏ�ப9கி�ற ஒ- நிைலைம8� இ�� எ�கHைடய மாவ$ட%திேல ஏ�ப$90 ெகாF<-0கி�ற>. றி�பாக,    Dசெவளி, 1!ேமா$ைட� பிரேதச�களிேல அதி,9தலான அளவிேல இ#த நிைலைம காண�ப9கி�ற>. இJவாறான பிரDசிைனக) காரணமாக ச�ப#த�ப$டவ�க) ெபா/P நிைலய�களி! .ைறயி9கி�ற, ஆ��பா$ட�களி! ஈ9ப9கி�ற ெசய�பா9க) இட�ெப�கி�றன. இJவா� ெவளி மீனவ�க) எ�கHைடய பிரேதச%திேல வ#> மீ� பி<0கி�ற ெசய�பா$<னா!, இ�� எ%தைனேயா படக) ெகாH%த�ப$9, ெசா%>0கH� நாசமைட#தி-0கி�றன. ஆைகயா!, இ#த� பிரDசிைன0கான ஒ- சாியான தீ�ைவ0 ெகௗரவ அைமDச� அவ�க) வழ�கேவF9� எ�பைத8� இ#த இட%திேல ேவF<0ெகா)கி�ேற�. ெகௗரவ அைமDச� அவ�கேள, றி�பாக, நா�க) பிரதிநிதி%>வ�ப9%>கி�ற தி-ேகாணமைல மாவ$ட%தி! பலரா+� ேபச�ப9கி�ற U-0வைல� பிரDசிைன0கான சாியான ஒ- தீ�ைவ அைமDசி^டான ஒ- U��நி-ப� Sலமாக நீ�க) அ.!ப9%த ேவF9ெம�ற விடய%ைத நா� இ#த இட%திேல ,றி0ெகா)ள வி-�1கி�ேற�. 1970ஆ� ஆF9 .த! Uத#திரமாகD U-0வைலைய� பய�ப9%தி மீ�பி<%தவ�கH0 2011ஆ� ஆF</-#> அMமதி�ப%திர� வழ�கி�ற ஒ- நைட.ைற ெகாF9வர�ப$<-0கி�ற>. இ#த நைட.ைறைய0 ெகாF9வ#தத�� பி�ன� எ�கHைடய பிரேதச%திேல 7 கிேலாமீ�ற-0 அ�பா! ெச�� மீ�பி<0க ேவF9ெம�ற ஒ- விடய.�  அத�Sலமாக0 ெகாF9 வர�ப$<-0கி�ற>. கிFணியா, Se�, ஜமா/யா ேபா�ற பிரேதச�களிேல சிறிய படக)Sலமாக மீ�பி<0கி�ற மீனவ�க)தா� இ-0கிறா�க). கட/ேல 7 கிேலாமீ�ற-0 அ�பா! ெச�� மீ� பி<0கி�ற வசதி இவ�களிட� இ!ைல. ஆைகயா!, இதி+� நீ�க) கவன� ெச+%த ேவF9�. அ%>ட�, இ#த 7 கிேலாமீ�ற-0 அ�பா! ெச��தா� மீ�பி<0க ேவF9ெம�ற க$9�பா9 தி-ேகாணமைல மாவ$ட%தி� மா%திரமா இ-0கி�ற>? எ�ற ேக)வி இ�� எ!லா மீனவ�களிட.� எ(#தி-0கி�ற>. ஏென�றா! சில மாவ$ட�களி! அJவாறான க$9� பா9க) தள�%த�ப$<-0கி�றனவா? அ!ல> இ-#>� இ!லாத> ேபா�� இ-0கி�றதா? எ�ற ேக)விக) எ�கHைடய மீனவ�களா! ேக$க�ப9கி�றன. U-0 வைல அMமதி�ப%திர� வழ�வதிேல .ைறயான ஓ� ஒ(�.ைற இ!லாத ஒ- நிைலைம காண�ப9கி�ற>. 
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පා#Fෙ�*�ව றி�பாக, சில வ-ட�களி! 8 மாத�கH0�  சில வ-ட�களி! 10 மாத�க) அ!ல> 6 மாத�கH0 அ#த அMமதி வழ�க�ப9கி�ற காரண%தா! மீனவ�க) பல இ�ன!கைள - கiட�கைள அMபவி0கி�றா�க). ஆைகயா!, இவ�ைற8� க-%தி�ெகாF9 இத�கான சாியான ஒ- தீ�ைவ8� வழ�கேவF9ெம�� இ#த இட%திேல ேக$90ெகா)கி�ேற�.  அFைம0காலமாக க9� மைழ ெப@> வ-வத� காரணமாக மீனவ�க) மாத0 கண0கி! கட+0D ெச!ல.<யாத T?நிைல ஏ�ப$<-0கி�ற>. அதனா! அவ�களி� இய!1 வா?0ைக பாதி0க�ப$<-0கி�ற>. ஆைகயா!, அவ�க) த�கHைடய வா?வாதார%ைத ஈ$<0 ெகா)வத�கான உதவிைய அரசா�க� ேம�ெகா)ள ேவF9ெம�ற விடய%ைத8� இ#த இட%திேல ,றி0 ெகா)கி�ேற�. அ%>ட�, எாிெபா-) மானிய%ைத8� அவ�கH0 நியாயமான .ைறயிேல வழ�கேவF9ெம�� ேக$9, என> உைரைய .<%>0ெகா)கி�ேற�.  
 

[අ.භා. 6.08]    
 

ග� £යා� Iෙ�I¤ම මහ?wය  (மா��மி� (தி�மதி) Xயாணி விேஜவி�கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, |වර ක#මා*තය %ය*ෙ* 

ෙ� රට ෙපPෙහPස5 රට: කර*න අපට ෙයPදා ග*න 6�ව* 

ක#මා*තය:. එම ක#මා*තය ගැන සාකwඡා කරන ෙ� 

ෙමPෙහP ෙ5,  මට5 අදහස ් ද:ව*න අවස්ථාව: ලබා Kම ගැන 

ඔබ�මාට ස්�Sව*ත ෙවනවා.  

ඊට ?ථම, අද ෙ� පා#Fෙ�*�ෙO ඇS �p ත55වය ගැන 

මම  නා�ය: කථා කර*න ඕනෑ. කා*තා ම*\ව�යක  �යට 

'<]කා ෙ?.මච*Ð මහ5Gයට ය� අපහාසය: ෙවලා Sෙබනවා 

න� අවංකවම මා ඒ ගැන කනගා¿ ෙවනවා. හැබැ}, ග< 

ම*\�Gය�, ඔබ�Gය5 මව:. මා5 මව:. අ	 ~ට වඩා 

ආද#ශව5ව කටn� කර*න ඕනෑ. ය� ය� වචන පා wk කරZK 

අපට '5ෙOදනා ඇS ෙව*න 6�ව*. මම5 මෙ> ò ත කාලය 

�ළK අබමL ෙ#pවක තර�ව5 ෙහPරකම: කරලා නැහැ; 

අf*ෙ> ෙදය: අරෙගන නැහැ. හැබැ}, අ	 ෙZශපාලනයට 

ඇ Lලා ෙගPඩ: අපහාස  ඳලා Sෙබනවා. කා*තාව*  �යට 

අ	 ඒ වාෙ> ?ශ්නවලට I¾ණ ෙදZK mZ�ම5ව කටn� 

කර*නට ඕනෑ. එෙහම නැS �ෙණP5, කා*තා ෙZශපාලනෙ, 

ත55වයම කඩා වැෙටනවා.  

ෙ� හඬ පට 	�බඳ UZ�ය අද අෙ� පා#Fෙ�*�ෙO  වාදයට 

ල: ෙවලා Sෙබන කාරණය:.  G�4*ට ඕනෑම ෙදය: කථා 

කර*න 6�ව*. නI5 යහ�ෙව� අතර කථා කරන ෙZවL 

ප�ගත %Cම ෙහPඳ නැහැ.  මම න� කවදාව5 �pහ<ප කථා 

කර*ෙ* නැහැ. හැබැ}, ඒවා කථා කරන G�ස්4 ඉ*නවා. ඒ 

කථා ප�ගත %Cම තම} ෙමතැන Sෙබන පළI වැ$Zද.  

ඊළඟට, අ�කරණ :ෙෂ.යට ෙZශපාලනඥය* අත ගැ2ම5 

වැ$@}. මම /Sඥව�ය:. වැඩබලන මෙහස්ා5ව�යක 

 �යට5 මම කටn� කර Sෙබනවා. 2008 ව#ෂෙ,K මම 

ෙZශපාලනයට පා තබන �< -1998 Uට අ�<Q 10ක කාලය:- 

වැඩ බලන මෙහස්ා5ව�යක  �යට කටn� කළ කාලෙ,ව5 

මම මෙ> ෙස.වාදායකෙය� ෙප±ZගFකව හ�බ ෙවලා නැහැ. 

 �4<ව<* සමඟ කළ සංවාද ඇ�ළ5 හඩ පටවF* අද සත=ය 

ෙසPයා ෙගන Sෙබනවා. අ�කරණ :ෙෂ.ෙ, ෙ� කඩා වැôම 

ගැන අප �ළ ෙලP� කනගා¿ව: Sෙබනවා. ෙ� රට �ළ ඇS 

�p ඒ මතවාදය ඒ තර� ෙහPඳ ෙදය: ෙනPෙව}. 

ෙZශපාලනඥය* 	�බඳව5 නරක මතවාදය: අද රෙ� ඇS 

ෙවලා Sෙබනවා.  

අ�කරණ  :ෙෂ.ය ෙ�  �යට කඩා වැ¿ණාම ෙමPකද 

ෙව*ෙ*? ෙ� සඳහා වග %ව n� පා#ශ්ව ෙ� රට  නාශයට 

තම} ෙ� අරෙගන 3'Lලා Sෙබ*ෙ*. ෙ� රෙ� òව5 වන වග 

%ව n� 6රවැUය*  �යට හැම ෙකෙන�ටම ෙ� වග 9ම භාර 

ග*න ෙවනවා.  ෙශ.ෂෙය*ම, ෙ� ර ටට ආද#ශව5 6රවැUය* 

 �යට පා#Fෙ�*�ෙව* අ	 එය පට* ග*න ඕනෑ. 

පා#Fෙ�*�ව ඒ ආද#ශව5භාවය ෙප*fෙවP5, රට5 

ආද#ශව5 ෙවනවා.   

ර*ජ* රාමනායක ම*\�මා  �ශ්චයකාරව<*ට කථා 

ෙනPකර '�යා න�, ෙ� ?ශ්නය ඇS ෙව*ෙ* නැහැ. 

 �ශ්චයකාරව< %ය*ෙ* අපට වඩා  ඉහළ අය}. 

 �ශ්චයකාරව< තම*ෙ> ආචාර ධ#ම $:කා න� ෙ� කඩා 

වැôම රෙ� UZධ ෙව*ෙ* නැහැ. අෙ� වග %ව n� 	�ස් අතර 

තම} ෙ� කඩා වැôම, ෙ� අපරාධය UQ ෙවලා Sෙබ*ෙ*. 

අ�කරණෙ, කටn�වලට මැ@හ5 cම, ඇ«F ගැ2ම 

අ�කරණයට අපහාස %Cම:. /Sය පැ5ෙත* බැ[ෙවP5, ෙ� 

ස�බ*ධෙය* ෙගPඩ: sයා මා#ග ග*න 6�ව*.    

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, අද @නෙ, අ	 සාකwඡා 

කරන මාතෘකාව ගැන5 මම ෙපP�ඩ : කථා කර*න ඕනෑ. |වර 

ක#මා*තෙ, උ*නSය ෙවfෙව* අ	 |වරය*ට ලා�6 ෙතL 

සහනාධාරය: ලබා Q*නා. ඒ සහනාධාරය තවQරට5 

පව5වාෙගන ය*නට ඕනෑ. |වර ක#මා*තෙ, @npව 

ෙවfෙව* අද අ	 ෙ� �ෙය�ග ස�මත කරනවා. ෙ� �ෙය�ග 

ම3*,  ෙශ.ෂෙය*ම ජාSක උද=ාන %'පය:, අභය½G 

%'පය: න� කරලා, ෙවරළ සංර:ෂණය %Cෙ� වැඩ 

	�ෙවළ:  සකස් කර Sෙබනවා.  

ඒ  තර: ෙනPෙව}, ම5ස= අපරාධ, |වරය* ස�බ*ධ 

අපරාධ ගැන5 /S CS ෙ� �ෙය�ග �ළ අඩංÁ ෙවලා Sෙබනවා. 

Q#ලභ ම4*ෙ> ò ත ආර:ෂා %Cමට, ෛජව   ධ5වය 

ආර:ෂා %Cමට, ෙකPරLපර ආර:ෂා %Cමට5 ෙ� �ළ 

?Sපාදන සලසා Sෙබනවා. ඒ අfව, ෙ� /S CS ��*  රෙ� 

ස්වාභා ක ස�ප5 ආර:ෂා කරග�G*, |වර ක#මා*තය 

ඉ@�යට ෙගන යෑමට අපට 6�ව*කම ලැෙබනවා.  

අද ඉ@�ප5 කර Sෙබන ෙ� �ෙය�ග ගැන අෙ� මැS 

ඇමS�ම*ලා කථා කළා. ඒ කාරණා එ%* එක අරෙගන කථා 

කර*න මට ෙවලාව ම@. �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�. ෙමය, 

ඉතා වැදග5 /S ස�හය: sයාවට නංව*න අවශ= �ෙය�ග 

ස�මත කරග*නා අවස්ථාව:. ෙ� /S CS ම3* |වර 

ක#මා*තය @np ෙවනවා වාෙ>ම, |වරයාෙ> වෘ5eය 

ආර:ෂාව5 සැලෙසනවා.   

අSග< ජනා�පS�මාෙ>, "ෙස±භාග=ෙ, දැ:ම" ?Sප5S 

?කාශනය �ළ5  ෙශ.ෂෙය*ම |වරය* ස�බ*ධෙය* කථා 

කර Sෙබනවා. ඔ�*ෙ> ආර:ෂාව ස�බ*ධෙය*  ෙශ.ෂ වැඩ 

	�ෙවළ: සකස් කර*න තම} අSග< ජනා�පS�මා අද ෙ� 

රට භාරෙගන Sෙබ*ෙ*.  

අ	  ෙශ.ෂෙය*ම @ස්�: ස�බ*|කරණ කG¿ෙOK5 

ෙම*න ෙ� කාරණය සාකwඡා කළා. අ�පාර @ස්�:කෙ, 

|වරය*  ශාල 	�ස: ඉ*නවා. @ස්�: ස�බ*|කරණ කG¿ව 
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[ග<  ඉ�රා* මහ�ෆ ් මහතා] 
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 �යට ප43ය කාල2මාෙO අ	 ෙය�ජනාව: අfමත කර ග5තා. 

ප43ය කාලෙ, අ�පාර @ස්�:කෙ, |වරය*ෙ> ඒ òවෙන�පාය 

අ'G �ණා. �i< ෙගP තැ* කරන ජනතාවෙ>5 òවෙන�පාය 

අ'G �ණා. ෙ� අයට ය� %U සහනය: ෙද*න අ	 ආ�lව: 

 �යට මැ@හ5 ෙව*න ඕනෑය %යන ෙය�ජනාව අ	 එම 

කG¿ෙOK ස�මත කරලා එOවා. ෙස.නානායක සIÐෙය* පට* 

ග5තාම, දැවැ*ත G�@ය වැO රා©ය: Sෙබන @ස්�:කය: 

තම}, අෙ� @ස්�:කය. 

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 

ග� £යා� Iෙ�I¤ම මහ?wය  (மா��மி� (தி�மதி) Xயாணி விேஜவி�கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මට තව  නා�ය: ලබාෙද*න, �ලාසනා�ඪ ග< 

ම*\�ම�.  

ඔ[ L වරාය වහ*න %යලා ෙ� ෙවනෙකPට සමහර අය 

ෙය�ජනා කරනවා.  ශාල  යදම: දරලා අෙ� @ස්�:කෙ, හදලා 

Sෙබන ෙ� වරාය අ	 $කග*න ඕනෑ. ෙමම වරාය සෑKෙම* 

I¾Q ඛාදනය UZධ ෙවලා, ඔ[ L, �*දj# %යන ග�මානවලට 

හා�ය: ෙවනවා %යලා %යනවා. ෙ� ඔ[ L වරාය හද*න 

ෙගනා6 ගL Sෙබනවා. ඒ ගL දමලා I¾Q ඛාදනය නව5ව*න 

6�ව*, ග< ඇමS�ම�.  

අෙ� @ස්�:කෙ, G�@ය |වර ක#මා*තය වැ� @np 

කර*න, ඒ වැOවල ම5ස= වගාව වැ� කර*න කටn� කර*න 

ඕනෑ. ඒ වාෙ>ම, Sස්දහසක  තර ප�L සංඛ=ාව: ඔ[ L වරාය 

ආ�තව |වර ක#මා*තෙ, ෙයෙදනවා. ඒ �සා එම |වර වරාය5 

ආර:ෂා කරG*, ඉ@�ෙ,K ෙ� රෙ� |වර ක#මා*තය @np 

කර*න ඕනෑ. අපට  ෙZශ  �මය උපය*න 6�ව*, මහා 

ධනස්ක*ධය: ෙහPය*න 6�ව* ක#මා*තය: තම}, ෙ� 

|වර ක#මා*තය.  ර5න6රෙ, මැ]: Sෙබනවා වාෙ>ම, රට 

වෙ�ම Sෙබන ෙ� I¾ද5 අෙ� රටට මහා ස�පත:. ඒ �සා ෙ� 

ස�පත ආර:ෂා කරග*න කටn� කර*න %යා ඉLලා U�G*, 

මෙ> කථාව අවස* කරනවා.  ස�්S}. 

  [பி.ப. 6.18]  
ග� අ�]Dලාහ් මහ්Nෆ් මහතා (மா��மி� அA�0லா மஹWA) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) பி�மி�லாஹி	  ர�மானி	  ரஹீ�. ெகௗரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, இ�� நைடெப�� மிக .0கியமான ஓ� அைமDசி� மீதான விவாத%தி! கல#> ெகாF9 ேபUவத�D ச#த��ப� த#தைம0 ந�றிைய% ெதாிவி%>0 ெகா)கி�ேற�.  இ#த அைமDைச� ெபா��ேப�றி-0கி�ற ஒ- தமி? ேபU� மகனாகிய ெகௗரவ அைமDச� ட0ளP ேதவான#தா அவ�கைள நா� கட#த வார� ச#தி%>� ேபசியேபா>, எம> மாவ$ட%தி+)ள மீனவ�கHைடய பிரDசிைனைய% தீ�%> ைவ�பத� உடன<யாக நடவ<0ைக எ9�பதாக0 ,றினா�. அதாவ>, அ#த மீனவ� ச�க�கைள அைழ%> வ#> அவ�கHைடய பிரDசிைனகைள% தா� ேநர<யாக0 ேக$டறி#> தீ�%> ைவ�பதாக0 ,றியி-0கி�றா�. 

அ>ம$9ம!லாம!, எம> பிரேதச%தி� ேநர<யாக வ-ைகத-வதாகI� என0 வா0�தியளி%தி-0கி�றா�. அத�காக நா� ெகௗரவ அைமDச� அவ�கH0 .த/ேல ந�றிைய% ெதாிவி%>0 ெகா)கி�ேற�.  இ#த நா$<ேலயி-0கி�ற கட! வள%ைத� ெபா�%த வைரயிேல, Uமா� 517,000 ச>ர கிேலாமீ�ற� கட�பர�பிைன0 ெகாFடதாக எம> கட! வள� அைம#>)ள>. அேதேபா��, உல� வலயமான> Uமா� 489,000 ச>ர கிேலாமீ�ற� பர�பளI)ள ந�னீ� வள%ைத0 ெகாF9)ள>. இ#த நா$<Mைடய U�றளவிேல ம�னா�, யா?�பாண�, .!ைல%தீI, தி-ேகாணமைல, ம$ட0கள�1, ெபா%>வி! வைரயிலான பிரேதச� கி$ட%த$ட 889 கட! ைம! நீள%ைத0 ெகாFட>. அேதேநர%தி!, ம�னா-0 அ�பா!, அ�பா#ேதா$ைட ெதாட0க� ெகா(�1 வைரயான பதி 459 கிேலாமீ�றராக இ-0கி�ற>. எம> வட0, கிழ00 கைரேயார� பதி ஒ- வளமி0க பதியாக% திக?கி�ற>. இ#த நா$<� மீM�ப%தியி! S�றி! இரF9 பதி அ�கி-#> கிைட0கி�ற>. ம�னாாி/-#> .!ைல%தீI வைரயான பிரேதச%திேலேய ,9தலான அதாவ> 40 சதWதமான மீM�ப%தி ெச@ய�ப9கி�றைம உ�கH0% ெதாி8�. அ�ேகேய மீனி� பிற�1� வள�Dசி8� காண�ப9கி�ற>. கட! அ<%தளேமைட என0 ,ற�ப9கி�ற continental shelf அ#த� பிரேதச%திேல அைம#தி-0கி�ற>. அத� அFைமயி! இ-0கி�ற இ#தியா ம��� மாைல%தீI ேபா�ற நா$9 மீனவ�கHைடய ேரால� படகளா! அ�)ள மீ�வள� ெகா)ைளய<0க�ப9வைத இ�� நா�க) காFகி�ேறா�.  அ�� மீ�பி<% >ைற0� ெபா��பாக இ-#த அைமDச�களிட� அதாவ> ேஜாச� ைம0க! ெபேரரா ெதாட0க� மஹி#த விேஜேசகர வைர பதவி வகி%த அைமDச�களிட� எ�கHைடய மீனவ�கHைடய பிரDசிைன கைள� ப�றி நா�க) ெசா!/ வ#தி-0கி�ேறா�. றி%த 30 வ-ட கால%தி! தீ�0க�படாத இ#த� பிரDசிைனக) இ�ைறய அைமDச� அவ�களி� பதவி0 கால%திேல தீ�0க�ப9� எ�ற ந�பி0ைக எம0 உF9.  தி-ேகாணமைலயிேல இ-0கி�ற inner harbour area இ! 7 கட! ைம! eர%தி�) மீ�பி<%ெதாழிைல ேம�ெகா)ள.<யாத Tழ! இ-0கி�ற> எ�ப> உ�கH0% ெதாி8�. கிFணியா, Se� பிரேதச மீனவ�க) 25 கட! ைம! eர%தி� அ�பா! ெச��தா� மீ�பி<0க .<8�. அேதேநர� அவ�களா! சிறிய கFணா<� படகைள0 கட+00 ெகாF9ெச!ல .<யா>)ள>. ஏென�றா!, அதிேல கா/% >ைற.க%தி! காண�ப9வ> ேபா�� buoy க) - மிதைவக) 4 கட! ைம! eர%தி�) இட�ப$9 அைடயாள�ப9%த�ப$<-0கி�ற>. ஆகேவ, அ#த மீனவ�க) சிறிய வ)ள�களி+� படகளி+� ெச�� த�கHைடய மீ�பி<ைய% ெதாட�வத� நீ�க) அMமதி0க ேவF9�.  அ� கைரேயார�களிேல இ-0கி�ற றி%த .கா�க) அவ�க) மீ�பி<யி! ஈ9ப9வத�% தைடயாக இ-0 கி�றன. ஆகேவ, அ> ச�ப#தமாகI� நடவ<0ைக எ90க ேவF9�. ெகௗரவ அைமDச� அவ�கேள, உ�கைள� ெபா�%தவைரயிேல நீ�க) ெசா!+கி�றவ�ைற ெச@கி�ற ஓ� அைமDசராக0 கட#த கால�களி! திக?#தி-0கி�றீ�க). அேதேநர� நீ�க) இ#த ம0கHைடய ெமாழிைய� 
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පා#Fෙ�*�ව 1ாி#>ெகா)கி�றவ� எ�ற வைகயிேல, கட#த 30 வ-ட காலமாக அ#த மீனவ�க) அMபவி%>0ெகாF<-0கி�ற இ#த% தைடைய நீ0கி% த-W�க) எ�ற ந�பி0ைக என0கி-0கி�ற> சிறிமாேவா பFடாரநாய0க அவ�கHைடய கால%திேல, அதாவ> 1972 - 1974ஆ� ஆF9 கால�பதியி!தா� மீ�பி<0 ,$9றID ச�க�க) உ-வா0க�ப$டன. பி�ன� அ#தD ச�க�க) ‘ேநா�ேவ’ எ�கி�ற அைம�பி�கீ? வ#தா+�,ட அத� தைலவ�க), நி�வாக உ%திேயாக%த�க) அ%தைன ேப-� எம> சி�பா�ைமD சSக%ைதD சாராதவ�களாக, எ�கHைடய ெமாழிைய� 1ாி#>ெகா)ளாதவ�களாகேவ இ-#தா�க). ஆகேவ, இ#த விடய%தி! எ�கHைடய சி�பா�ைமD ச.க%தின-0 நிவாரண� வழ�� வைகயி! நடவ<0ைக எ90க�பட ேவF9�.  இ�� 1!ேமா$ைட ெதாட0க� இல�ைக%>ைற வைர0� இ-0கி�ற 105 கட! ைம! பர�பிேல எ�கHைடய மீனவ�க) ஆ?கட+0D ெச!ல0,<ய வைகயி! அவ�களிட� வள�க) ஒ��ேமயி!ைல. ஆகேவ, உ�கHைடய கால�பதியி! அ#த� பிரேதச%தி! வா?கி�ற 80 சதWதமான மீனவ�கH0 றி%த உதவி%தி$ட�க) கிைட0க வழிெச@ய ேவF9� எ�� ேக$90 ெகா)கி�ேற�. இ#த விடய%திேல எ�கHைடய மீனவ�க) அைமDச� அவ�கHைடய உதவிைய நா< நி�கி�றா�க).  இ�� பாராHம�றD சைப .த!வராக% ெதாிI ெச@ய�ப$<-0கி�ற அைமDச� ெகௗரவ திேனi ணவ�தன அவ�க) சிற#த பF1)ளவ�. மனிதாபிமான .)ள ஓ� அைமDசராக நா� அவைர0 காFகி�ேற�. அ#த வைகயி! ெகௗரவ அைமDச� திேனi ணவ�தன அவ�கH0 நா� ந�றி ,ற0 கடைம�ப$<-0கி�ேற�. ெகௗரவ அைமDச� அவ�கேள! எம> கைரேயார� பதி ம0கHைடய மீ�பி<% ெதாழி/! இ-0கி�ற றி%த தைடகைள நீ0கி% த-வதிேல உ�கHைடய ஒ%>ைழ�1 எ�கH0 அவசியமானதா�. இ�� எ�கHைடய மீனவ�க) ஆ?கட/! மீ�பி<0க .<யாத அளI0 நிைலைம காண�ப9கி�ற>. அதாவ>, பல ெவளிநா9க) எ�கH0D சிறிய சிறிய படகைள உ�ப%தி ெச@> த-கி�றேபாதி+�, ெவளிநா$9 'ேரால�' படக) எ�கHைடய பிரேதச மீ�வள%ைத0 களவா<0ெகாF9 ெச!கி�ற நிைலைம காண�ப9கி�ற>. எனேவ, நீ�க) இ#தD ெசய�பா$ைட%  த9%> நி�%த ேவF9�, எ�கHைடய மீனவ ம0கள> உாிைமகைள ெவ�� ெகா90க ேவF9ெம�� ேக$90ெகா)கி�ேற�.  இ�� தைடெச@ய�ப$ட மீ�பி< .ைற ப�றி எ!லா� ,ற�ப9கி�ற நிைலயி!, எம> மீனவ�கH0� பயி�சிகைள வழ�கி அவ�கH0 ம%தியி! 1திய மீ�பி< .ைறகைள அறி.க�ப9%த ெகௗரவ அைமDச� அவ�க) நடவ<0ைக எ90க ேவF9� எ��� இ#தD ச#த��ப%திேல நா� ேக$90 ெகா)ள வி-�1கி�ேற�.  நா� பிரதி அைமDசராக இ-#தேபா>, எ�கHைடய இய�ைக% >ைற.க%திேல க�ப! க$9மான ேவைலகைள ேம�ெகா)வத�காகD ச�ப#த�ப$ட இரF9 நி�வன� கH0 அ> ச�ப#தமான விபர�கைள% ெதாிய� 

ப9%தியி-#ேத�. அ� க�ப! க$9மான ேவைலகைள ேம�ெகா)வத� நடவ<0ைக எ90க�பட ேவF9�. அ� 1டைவ0க$9, 1!ேமா$ைட, கிFணியா ேபா�ற பிரேதச�களி! ம$9ம!ல, ேதா�]ாி+� மீ�பி<% >ைற .க%ைத அைம%>% த-வதாக அ�� மஹி#த அமரWர அவ�க) வா0�தி அளி%தி-#தா�. 2010இேல Uச#த 1Vசிநிலேம அவ�க),ட இJவா� வா0�தி அளி%தா�. றி%த ேவைலக) இட�ெபறாத நிைலயி!, ெகௗரவ அைமDச� அவ�கேள, உ�கHைடய கால� பதியிேல அ#த மீ�பி<% >ைற.க�க) அைம0க�ப9வத� நீ�க) நடவ<0ைக எ90க ேவF9�.  இ�தியாக, அைமDச� ேஜா�Pட� ப�னா#> அவ�க) தன> பதவி0 கால%திேல எம> பிரேதச%தி+)ள >ைற.க%திேல க�ப! க$9மான� பணிகைள ேம� ெகா)வத� நடவ<0ைக எ9%>, அ#த% >ைற.க� ெத� கிழ0காசியாவிேல சிற#த க�ப! க$9� இடமாக விள�வத� ஆவன ெச@ய ேவF9� எ�� ேக$9, விைடெப�கி�ேற�.  
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad 

Mansoor. We have about three to four minutes left.  

 

 [பி.ப. 6.24]  
ග� �හ6ම] ඉ�රාY6 �හ6ම] ම9;& මහතා (மா��மி� 6ஹ�ம� இAராஹி� 6ஹ�ம� ம�!�)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) பி�மி�லாஹி	  ர�மானி	  ரஹீ�. ெகௗரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, கட�ெறாழி! நீாிய! வள�க) ச$ட%தி�கீ? ெகாF9வர� ப$<-0கி�ற ஒ(�விதிக) ெதாட�பான விவாத%திேல கல#>ெகா)வதிேல நா� மகி?Dசியைடகி�ேற�. என0 ஒ>0க�ப$ட ேநர� தராளமாக0 ைற0க�ப$ட நிைலயிேல, நா� மிகD U-0கமாக� ேபசேவF<ய நி��ப#த%திேல இ-0கிேற�.  இ#த விவாத� ஆர�பி0க�ப$ட ேநர%தி/-#> றி%த விவாத� ெதாட�பாக அ!லாம!, ேவ� ேவ� விடய�க) ச�ப#தமாக%தா� ெப-�பாலான பாராHம�ற உ��பின�க) அதி+� ஆH� க$சியி! இ-0கி�ற உ��பின�க) ேபசினா�க). அ#த வைகயிேல தனிமனித� கHைடய அசி�க�கைள8� அவ�கHைடய இரகசிய� கைள8� ப�றி� ேபUவத� இ#த உயாிய சைப பாவி0க�ப9வைதயி$9 நா� கவைல�ப9கி�ேற�. அ>I� கட#த சனாதிபதி% ேதா்த/� பி�ன�, அவசரமாக ஆH� க$சி0 வ#த பாராHம�ற உ��பின�க) ம��� அைமDச�க) ஒ- .�மாதிாியான அைம�பிேல இ#த ஆ$சிைய0 ெகாF9ேபாவா�க), இ#த நா$ைட .�ேன��வா�க) எ�� ம0க) ந�பி0ெகாF<-#தா�க). இJவாறான ஒ- Tழ/ேலதா�, நைக�10ாிய ஒ- சைபயாக இ#த� பாராHம�ற� மாறியி-0கிற>.  சக பாராHம�ற உ��பின� ரVஜ� ராமநாய0க அவ�க) ேசமி%> ைவ%தி-#த ெதாைலேபசி உைரயாட!க) 
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[ග<  අ²QLලාහ් මහ�්ෆ ්  මහතා] 



2020  ජනවා�  21 அவரா! ெவளி�ப9%த�படவி!ைல எ�றா! அ> ெபாிய �றமான விடய� அ!ல. ஆனா!, றி%த உைரயாட!க) Sலமாக அவ� �றவாளியாக0 காண�ப$டா!, அவைர% தF<�ப> றி%> யா-0� ஆ$ேசபைன கிைடயா>. ஆனா!, அ#த உைரயாட! பதிIகைள0 ைக�ப�றிய ெபா/சா� இ�� அவ�ைற% தாராளமாக ெவளி�ப9%தி இ-0கிறா�க). அைவ ஊடக�களி+� "YouTube", .க\! ேபா�ற சSக வைல%தள�களி+� மிக% தாராளமாக� பாிமாற�ப9கி�றன. இ> மிகI� அநாகாிகமான விடய மா�. ெபா��1வா@#த அரசா�க� எ�ற வைகயிேல அவ�களா! இ%தைகய உைரயாட!க) ெவளி�ப9%த� ப9வைத மிக0 ேகவலமான, அசி�கமான ஒ- விடயமாகேவ நா� பா�0கிேற�. ெகௗரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, எ�கHைடய ேநர கால%ைத இ#த நா$<Mைடய ெபா-ளாதார%ைத ேம�ப9%>கி�ற விடய�கH0� பாவி0காம!, இJவாறான விடய�களி! பாவி�பைத% தவி�%>0 ெகா)ள ேவF9� எ�கி�ற விடய%ைத இ#தD சைபயிேல ெசா!/0ெகா)ள வி-�1கி�ேற�.  ெகௗரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, நா� எதி�%தர�பி! அம�#த பிற இ#த� பாராHம�ற%தி! ேபUகி�ற .தலாவ> ேபDU இ>வா�. இ#தD ச#த��ப%தி! ேமத ேகா$டாபய ராஜபl அவ�க) ஜனாதிபதியாக% ெதாிI ெச@ய�ப$டைம றி%> அவ-0 எ�Mைடய வா?%>0கைள% ெதாிவி%>0 ெகா)கி�ேற�.  அ9%த ெபா>% ேத�த/! 2/3 ெப-�பா�ைமைய ெப�வத�காக ேமத ஜனாதிபதி ேகா$டாபய ராஜபl அவ�களி� தைலைமயிலான தர�1 இ�� க9� .ய�சிகைளD ெச@> ெகாF<-0கி�ற>. எத�காக அவ�க) இ#த 2/3 ெப-�பா�ைம� ெப��0ெகா)வத� .ய�சி0கி�றா�க) எ�ப> ப�றி எ�கH0 ெவளி�பைடயாக% ெதாியவி!ைல. அேதேநர� அவ�க) ம0கH0களி%த வா0�திகைள அவ�கHைடய பதவி0 கால%தி�)ேள நிைறேவ��வத�காக% ேதைவ�ப9கி�ற அைன%> ஆதரIகைள8� நா�க) எதி�0க$சியி! இ-#தா+� தாராளமாக% த-வத�% தயாராக இ-0கி�ேறா�. அதாவ>, மாணவ�கH00 காலணிகைள இலவசமாக வழ�கி�ற விடயமாக இ-#தா+� சாி, விவசாயிகH0 உர மானிய� வழ�கி�ற விடயமாக இ-#தா+� சாி, றி%த விடய�க) அைன%ைத8� அரசா�க� நிைறேவ��வத� நா�க) எ�கHைடய ஆதரைவ% தரவி-0கி�ேறா� எ�பைத% ெதாிவி%>0 ெகா)கி�ேற�. ந�றி.      [பி.ப. 6.29]  
ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சைப0% தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, இ� எ�Mைடய அைமDU சா�#த .�ெமாழிIக) பிேரரைணகளாக .�ைவ0க�ப$<-0 கி�றன. ஆH� க$சி உ��பின�கH� எதி�0க$சி உ��பின�கH� சிற#த க-%>0கைள8� ஆேலாசைன கைள8� .�ைவ%தா�க). நா� அவ�கHைடய க-%>0 கைள8� ஆேலாசைனகைள8� க-%தி! ெகாF9 ெசய�ப9ேவ� எ�பைத0 ,றி0ெகா)கி�ேற�.  ந�றி.  
 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

II 
 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I move,  

"That the Regulations made by the Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development under Section 61 of the Fisheries 
and Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 read with Section 28 of 
the aforesaid Act relating to Prohibition of Use of Spears in Fishing 
Operations and published in Gazette Extraordinary No. 2008/31 of 
03rd March 2017, which were presented on 23.10.2019, be 
approved."  

 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

 

III 
 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I move,  

"That the Regulations made by the Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development under Section 61 of the 
Fisheries and Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 read with 
Sections 29 and 61(1)(u) of the aforesaid Act relating to 
Prohibition of Catching Fish Species Thambuwa and published in 
Gazette Extraordinary No. 2014/4 of 11th April, 2017, which 
were presented on 23.10.2019, be approved. "  

 
(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

 
IV 

 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I move,  

That the Regulations made by the Minister of Fisheries and Aquatic 
Resources Development and State Minister of Mahaweli 
Development under Section 61(1)(u) of the Fisheries and Aquatic 
Resources Act, No. 2 of 1996 relating to Fish and Fishery Products, 
Import and Re-export Management and published in Gazette 
Extraordinary No. 2023/51 of 15th June, 2017, which were 
presented on 23.10.2019, be approved."  

 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

V 
 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I move,  

"That the Regulations made by the Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development under Section 61(1)(b) of the 
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Fisheries and Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 read with 
Section 64(a) of the aforesaid Act relating to Beach Seine Fishing 
and published in Gazette Extraordinary No. 2065/33 of 05th April, 
2018, which were presented on 23.10.2019, be approved."  

 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

VI 
 
ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I move,  

"That the Regulations made by the Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and Rural Economy under Section 
61(1) (t) of the Fisheries and Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 
relating to Minimum Standards for the citizens of Sri Lanka 
engaged in fishing operations in foreign flagged fishing boats and 
published in Gazette Extraordinary No. 2107/50 of 25th January, 
2019, which were presented on 23.10.2019, be approved."  

 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

VII 
 

ග� ඩBලස් ෙ1වාන9දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான4தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I move,  

"That the Regulations made by the Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development under Section 61 of the 
Fisheries and Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996 read with 
Sections 6, 7, 8, 9 and 10 of the aforesaid Act relating to Fishing 
Operations and published in Gazette Extraordinary No. 2115/8 of 
18th March, 2019, which were presented on 23.10.2019, be 
approved."  

 

(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

 
කDතැEම 
ஒ�திைவ�� 

ADJOURNMENT 

 
ග� Tෙ9ෂ් yණව&ධන මහතා 
(மா��மி�  திேனP �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, "පා#Fෙ�*�ව දැ* කL 

තැ×ය n�ය"} මා  ෙය�ජනා කරනවා. 

 
(ශ්නය සභා��ඛ කරන ල7. வினா எ��திய(ப�ெப�ற�. 
Question proposed. 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කL තබන අවස්ථාෙO ෙය�ජනාව ඉ@�ප5 %Cම, ග< 

�හාL ගල�ප5S ම*\�මා. 
 

ග� �හාD ගල�ප?^  මහතා (மா��மி� நிஹா0 கலAப&தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, සභාව කL තබන අවසථ්ාෙO 

ෙය�ජනාව ඉ@�ප5 %Cමට කF*  ග< ඩ>ලස ් ෙZවාන*දා 

ඇමS�මාෙග* ඉL_ම: කරනවා, ෙදවැ� වග*Sය ෙකෙර' 

 ෙශ.ෂ අවධානය ෙයPI කරලා, - 
 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

දැ* ඒක ඉ@�ප5 කරලා ඉවර}, ග< ම*\�මා. ඔබ�මා 

කL තැRෙ� ෙය�ජනාව ඉ@�ප5 කර*න. 
 

 ද�ව9 පාසDවලට ඇ/ළ? �@ ෙ6 Isම? 
¤මෙ�දය  பாடசாைலகளி
 மாணவ�கைள அ�மதி�பத�கான �ைறயான ேவைல�தி�ட� 

PROPER MECHANISM FOR SCHOOL ADMISSIONS 
 

[අ.භා. 6.31] 
 

ග� �හාD ගල�ප?^  මහතා (மா��மி� நிஹா0 கலAப&தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, සභාව කL තබන අවසථ්ාෙO 

 වාදය සඳහා මා ෙමම ෙය�ජනාව ඉ@�ප5 කරනවා: 

"2020 වසර සඳහා පළI වසරට ළI* ඇ�ළ5 කර ගැ/ෙ� කටn� ෙ� 

@නවල රට 6රා පාසLවල UQ ෙවG* පවe. ෙ� අතර පාසL අධ=ාපනය 

ලැRමට වයස් ස�E#ණ කර ඇS නIQ, අෙ�:oත පාසL ෙනPලද 

ද<ව* සැල%ය n� සංඛ=ාව: U�න බවද වා#තා ෙO. ෙමම ද<ව*ෙ> 

ෙදමO	ය*  U* එම ද<ව*ද සමඟ එම පාසL ඉ@�	ට  ෙර�ධතා 

ද:වG* Uôෙ� අවසථ්ා ගණනාව:ද ජනමාධ=  U* වා#තා කරG* 

U�}. ෙමය ඉතා කනගා¿දායක ත55වය%. 

ò තෙ, මහ5 බලාෙපPෙරP5� ඇSව පාසL අධ=ාපනයට ඇ�ළ5 

cමට U�න ෙමම ද<ව*ට අෙ�:oත පාසL ලබාKම සඳහා  �ම5 වැඩ 

	�ෙවළ: සකස් කළ n� යැ} ෙමම ග< සභාවට ෙය�ජනා කර U�G." 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ඇ5තටම ෙ� කාරණය අද 

ජාSක ම�ටG* අවධානය ෙයPI කළ n� ඉතාම  eරණා5මක 

?ශ්නය: ෙවලා Sෙබනවා. ෙමම ?ශ්නය ජාSෙ, ෙÝදවාචකය: 

බවට ප5ෙවලා Sෙබනවා. ඔබ�මා ද*නවා, ෙ� ෙමPෙහPත වන 

 ට ද<ව*ෙ> ළමා කාලය I�ම�*ම අෙහ�U ෙවලා Sෙබන 

බව. ද<ෙව: පළIවැ� වසර සඳහා පාසලට ඇ�ළ5 කර*න 

ෙනPහැ% �ෙණP5, ඊට �ක: Q�* 	'� ජන
ය පාසලකට 

ඇ�ළ5 කර*න අ�මලා, තා5තලා ෙයPI ෙවනවා. ද<වා උෙZ 

5ට  තර නැ«�ටවනවා. ඒ5 ද<වා �@. ද<වාෙ> I¾ණ 

ෙස�දනවා. ඒ5 ද<වා �@. ද<වාට uniform එක අ*දවනවා. 

ඒ5 ද<වා �@. ද<වාට බ5 කවනවා. ඒ5 ද<වා �@. ඊළඟට 

ද<වාෙ> ෙපP5 බෑ> එක කරට දමනවා. ඒ5 ද<වා �@. පාසL 

වෑ* රථය එනවා. ඒ5 ද<වා �@. අ�මලා, තා5තලා ද<වා  

වාහනය ඇ�ළට තL[ කරලා දමනවා. ද<වා වාහනයට 

නැඟලා5 �@. ද<වා පාසලට යනවා. පාසෙLK5 ද<වා �@. 

හවසට ෙගදර එනවා. එතෙකPට5 ද<වා �@. ෙම*න ෙ� 
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අ �ම5 ත55වය �සා ද<වාෙ> ළමා කාලය I�ම�*ම 

අෙහ�U කරලා Sෙබනවා. අෙ� අධ=ාපන පZධSය අද ෙ� 

ත55වයට ×ඳ වැôම �සා අ�මලාට, තා5තලාට UZධ ෙවනවා 

බලධා�* පස්ෙස., මැS ඇමSව<* පස්ෙස. 3'Lලා 	*ෙස�l 

ෙවලා ෙකPෙහPම හ� Fnම: අරෙගන තම*ෙ> ද<වා ජන
ය 

පාසලකට තL[ කරලා දම*න. ඒක දැවැ*ත ෙÝදවාචකය: 

 �යට අ	 ද%නවා. 

ප43ය ආ�lෙO 'ට6 ?UZධ ඇමSවරය� වන එස්.R. 

@සානායක මහ5මයා ද<ව*ෙ> අ�මලාට, තා5තලාට %ය6 

කථාව: තම}, ගෙ� Sෙබන Uය[  පාසL වසා දමා, තම*ෙ> 

ද<ව* අ�වා#යෙය*ම නගරෙ, Sෙබන ජන
ය පාසLවලට 

ඇ�ළ5 කර*න %යලා. ඒකට ෙහ.�ව ෙමPක:ද? එ�මා ගෙ� 

පාසෙL ඉෙගන ග5ෙ5. නI5, එ�මා ගෙ� පාසල අමතක කළා. 

ගෙ� පාසල අමතක කරලා අද එ�මා අ'ංසක අ�මලාට, 

තා5තලාට ජය£හණය කළ ෙනPහැ% බලාෙපPෙරP5� ඇS 

කරනවා. 

අ�මා ද<ෙව: දස මාසය: �ෙස. දරාෙගන ඉඳලා ෙ� 

ෙල�කයට ×' කර*න දැවැ*ත ෙවෙහස: දරනවා. එෙහම 

ෙවෙහස: දරලා ද<ෙව: ×' කරලා, අ�<Q 5 ස�E#ණ jවාට 

ප4 පාසලකට ඇ�ළ5 කරනවා. �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, 

ය� ව#ෂයක ජනවා� 31* ප4 ද<ෙව: ඉපQෙණP5, ඒ ද<වාෙ> 

වයස ස�E#ණ නැS �සා පාසලකට ය*න ඊළඟ ව#ෂය 

වන ෙත: බලාෙගන ඉ*න ඕනෑ. ෙ�ක 6Qම අපරාධය:. ඒ �සා,  

ද<වාෙ> වයස ස�E#ණ ෙව*ෙ* ජනවා� 31ට ෙපර න�, අl 

ගණෙ* මාසයකට කF* ද<වා උපත ලබ*න ඕනෑ. ඒ �සා 

ෛවද=වරය� ලවා Uෙස.�ය* සැ5කම: ම«* ෙ� ෙනPෙ�� 

ද<වා ග*න සමහර අ�මලා ෙපළ#ලා Sෙබනවා. ෙනPෙ�� 

ද<ව�ෙග* අපට බලාෙපPෙරP5� ෙව*න 6�ව* ෙZ 

ෙමPක:ද? එම ද<ව*ට පළIවැ� වසෙ# ඉඳලා අÃෙය�ග ජය 

ගැ/ෙ� හැ%යාව, මානUක සහ ශාC�ක ව#ධනය අ'G ෙවනවා. 

ඒක හ� අපරාධය:. අද වන�<5 ෙ� 	�බඳව �U sයා 

මා#ගය: අරෙගන නැහැ %යලා අප  ශ්වාස කරනවා.  

අ	 ද*නවා, අද පළා5 සභා පාසL සහ ජාSක පාසLවල 
ඉ*න  QහLපSව<,  QහLපSව�ය*, ඒකට අ5 උද� ෙදන උප 
 QහLපS,  QහLපSව�ය*, ඒ පාසෙL ඉ*න ෙජ=ෂ්ඨ 
Á<ව<*  - මම %ය*ෙ* ෙ� හැම ෙදනාම %යලා ෙනPෙව} - 
 ශාල 	�ස: ෙමම ද<ව* පාසලට ඇ�ළ5 කර*න සLF 
ග*න ෙපළ#ලා Sෙබන බව. �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, 
ඔබ�මා ද*නවා, ?UZධ ජාSක පාසLවල, පළා5 සභා පාසLවල 
 QහLපSව�ය* අLලස් ෙගන අLලස් දැලට ෙකP¿ ෙවලා 
Sෙබන හැ�. ඒ   ස්තර අ	 ප5තරවල, �පවා'�ෙ, ��ස්වල 
දැකලා Sෙබනවා. ඔ�* ද<ව*  �ණනවා. තම*ට5 ද<ව* 
ඉ*නවාය %යන හැ¼ම ඔ�* �ළ ඇ5ෙ5 නැහැ. සමහර මැS 
ඇමSව< තම*ෙ> �ර කාලය �ළ  QහLපSව<*ට ඒ ද<ව* 
පාසLවලට ඇ�ළ5 කර ගැ/මට අවකාශය ලබා Q*නා. ඒක 
හ�යට "ව�රාට දැF 	'ය Q*නා වාෙ>" තම}. ඒ Nමය තවම 
�වැ$@ ෙවලා නැහැ.  ෙශ.ෂෙය*, ෙ� ස�බ*ධෙය* ග< 
ෙර�'] �මා� ම*\�Gය5 එ:ක ස�බ*ධ ෙවලා, එ�Gයෙ> 
සභාපS5වෙය* පළIවැ� වසරට ළම} ඇ�ළ5 කර ගැ/මට 
 ෙශ.ෂ NමෙOදය: සකස් කර*න අ	 මැ@හ5 �ණා. එ'K, අ	 
  ධාකාර ත55ව  සැල%Lලට ෙගන එම NමෙOදය සකසා 
S ෙබනවා. නI5, ඒ NමෙOදය sයා5මක කරන 6Zගලය*ෙ> 
Sෙබන ගS,  හ�යට "ආෙ# Áණ නෑෙ# - මLල %'Lෙල* 
නෑෙ#" %යනවා වාෙ> තවම5 ෙවනස් ෙවලා නැහැ. ඒ �සා අද5 
අ�මලා තා5තලාට UZධ ෙවලා Sෙබනවා, තම ද<ව*ට �යGත 
පාසල අ'G cම �සා, ඒ ද<ව* කෙ# තබා ෙගන 3'*, පාරවL 
ගණෙ* රස්SයාQ ෙවලා, ඔ�*ෙ> අ}Sය ආර:ෂා කර ගැ/මට 

බලධා�*ට සහ ෙZශපාලනඥය*ට බලපෑ� කරලා 
එ�ම*ලාෙ> ඇස් අරව*න. ෙ� ත55වය ඉතාම 
කනගා¿දායක}. මම ෙප±ZගFකව ද*නවා, ජාSක පාසLවල 
සහ පළා5 සභා පාසLවල ඉ*න  QහLපSව<*, 
 QහLපSව�ය* 	�බඳව. ඒ වාෙ>ම මම ෙ� 	�බඳව අවංකව 
ද*නවා; මට  ශ්වාසය: Sෙබනවා;  අ5දැ9ම: Sෙබනවා. මස ්
රා5තL ෙදකට, අර:� ෙබ�තලයට, සLFවලට ෙ� ද<ව* 
පාසලට ග*නවා. එක දවස: තංගLෙL මස් ෙව  ෙළඳා� කරන 
IදලාF ෙකෙන� මට %Oවා, "අෙ* ම*\�මා, ක�L ෙදක 
අLලලා වñ*න�, මට %ය*න ලÀජ} මෙ> ද<වා එක වසරට 
ඇ�� කළ පාසෙL  QහLපSවරයාෙ> �වසට හැම දාම මස් 
%ෙල� ෙදක ෙදක යව*න ඕනෑ" %යලා. ඇ5ත කථාව: මම ෙ� 
%ය*ෙ*. අද ෙ� වාෙ> ෙÝදවාචකය: තම} Sෙබ*ෙ*. 
 �ලÀජ}, අර:� ෙබ�තලයට5 ද<වා  පාසලට  ඇ�ළ5 කර 
ග*නවා. පාසෙL  QහLපSවරයා තම} ෙ�වා ග*ෙ*. අ	 
ෙ�වා ඕනෑ තර� දැකලා Sෙබනවා. මාධ=වF* ෙහ�දර� 
කරලා, ද�ව� Kලා Sෙබනවා. ඒ5 ඔ�* %Uම ආකාරයක 
පාඩම: ඉෙගන ෙගන නැහැ. මම ෙ� %ය*ෙ* හැමෙකනාටම 
ෙනPෙව}. ෙ� ස�බ*ධෙය* අ	 කථා බහ කරලා, ඔ�*ට 
පැහැ@F කර Q*නා. එක එක රජය* සහ එක එක 
'අමාත=ාංශවF* ෙ� ස�බ*ධෙය*   ධ උපNම භා ත කළා. 
'ළඟම පාසල-ෙහPඳම පාස ල', 'ස	� පාසL' සංකLප sයා5මක 
කළා. නI5 එම පාසL �වැර@ව ඒ තැ*වල ස්ථානගත කරලා, 
එම පාසLවලට සමගා~ව අl පහ4ක� Sෙබන පාසLවලට 
ෙභ±Sක හා මානව ස�ප5 �ක ලබාKලා එම පාසL ස�E#ණ 
%Cම} කළ n� ව*ෙ*. ඒ ස	� පාසලට ෙහ� ෙහPඳම පාසලට 
ෙහ� ජන
ය පාසලට ය�%U %ෙල�~ට# ගණනක Qර%* එම 
පාසල ආර�භ කරලා, ඒකට අවශ= මානව සහ ෙභ±Sක ස�ප5 
ලබාKම කරනවා න� අ	  ශ්වාස කරනවා, ය� ?මාණයකට ෙහ� 
ෙ� ත55වෙය* ෙගPඩ එ*න 6�ව*කම Sෙබනවා %යලා. 
නI5 ඒ ස�බ*ධෙය* කටn� sයා5මකcෙ�K ඒවා 
�Uයාකාරෙය* UQ �ෙ� නැහැ} %යන එක} අ	 සඳහ* 
කර*ෙ*. ඒ �සා අද සLF Sෙබන G�4* 4Q4ක� නැS 
�ණ5   ධාකාර Nම යටෙ5 තම*ෙ> ද<ව* අවශ= 
පාසLවලට ඇ�ළ5 කරවනවා. පාසලකට ද<ෙව� ඇ�ළ5 කර 
ගැ/ෙ�K ගෘහ�Fක පදනම මත ෙOවා, ආස*න ප@ංkය මත 
ෙOවා, ෙදමO	ය* ආ@ ©ෂ= ©ෂ=ාව*cම මත ෙOවා, සෙහ�දර 
සෙහ�ද�ය* එම පාසෙL අධ=ාපනය ලබා SRම සහ තව5 
  ධාකාර 4Q4ක� පදන� කර ෙගන ඇ�ළ5 කර ග5ත5, 
අ*Sෙ�K ෙ� එකකටව5 අ¾ ෙනPc අ'ංසක Q� Q�ප5 
අ�මලා, තා5තලාෙ> ද<ව* තවම5 පාසල: නැSව Q: 
 ñනවා. දැ*  ජනවා� මාසය5 අවසාන ෙව*න} හද*ෙ*. ඒ 
ෙදමO	ය* අ	 හ�බ ෙව*න ඇ Lලා අපට ෙ� Q: ගැන Lල 
%යනවා. අ	 �<5තර} ඒවාට. ඒ �සා සLF නැS G�4*ට 
අද මහා ෙÝදවාචකයකට I¾ණ ෙද*න UZධ ෙවලා Sෙබනවා. 
ෙ�වාට ය� ආකාරයක �වැර@  ස�� Sෙබනවා;  ස�� 
නැ5ෙ5 නැහැ. ග< ෙර�'û �මා�  ෙÀර5න ම*\�Gය සහ 
අ	 එක� ෙවලා එ�Gයෙ> සභාපS5වෙය* n:ත කG¿ව 
සාකwඡා කරන ෙවලාෙO5 එයට ස�බ*ධ j  QහLපSව<, 
අධ=:ෂව<, අධ=ාපන ෙLක��ම*ලා වැ�   ධ තලවල 
ඉ*න අයට අ	 ෙ� ත55වය උදාහරණ ස'තව පැහැ@F කරලා 
Q*නා; ෙ5<� කරලා Q*නා. නI5, අද5 ෙ�වා ය� 
?මාණය%* UQ ෙවනවා. ෙ�වාට තදබල  �ෙ, ෙZශපාලන 
බලපෑ� Sෙබනවා. ඒවාට  QහLපSව< ෙබPෙහPමය: යට 
ෙවලා ඉ*නවා. ඒ �සා අ	  ශ්වාස කරනවා, ෙම*න ෙ� %යන 
ආකාරයට කටn� UQ කෙළP5 ය� ?මාණය%* ෙහ� ෙ�කට 
 ස�ම: ෙද*න 6�ව*කම: Sෙබනවා %යලා. ෙ�කට �ශ්kත 
Á< මා< ?Sප5Sය: පළා5 සභා ම�ටG*, ජාSක පාසL 
ම�ටG* sයා5මක කරනවා න�, ය�තා: Qරකට ෙ�ෙක* 
ෙගPඩ එ*න 6�ව*කම Sෙබනවාය %යලා අ	  ශ්වාස 
කරනවා. ඒ Á< මා< ?Sප5Sය සාධාරණ ස#වකා_න එක: 
 ය n�}.  

499 500 



පා#Fෙ�*�ව 

ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග< ම*\�ම�, අපට Sෙබන කාලය ඉතා 2Gත}. 

 
ග� �හාD ගල�ප?^  මහතා (மா��மி� நிஹா0 கலAப&தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මම ඉ:ම�*ම කථාව අවස* කර*න�, �ලාසනා�ඪ ග< 

ම*\�ම�.  

Á<වරෙය: දැ* ඉ*න පාසෙL Uට අLල6 පාසලට ස්ථාන 

මා< කළාට වැඩ: ෙව*ෙ* නැහැ. Á< මා< ?Sප5Sය ඒක 

ෙනPෙව}. ජන
ය පාසලක අl ගණෙ* අ�<Q 3: 'ට6 

Á<ව�ය: ගෙ� පාසලට අ�<Q 3කට දමනවා න�, ය�තා: 

Qරකට ඒ ගෙ� පාසෙL ළම} ජන
ය පාසලට එන එක නතර 

ෙවනවා ඇS %යලා අ	  ශ්වාස කරනවා.  

මම උදාහරණය: %ය*න�. හ�බ*ෙතPට @ස්�:කෙ,, 

තංගLල ෙකP�ඨාසෙ, නා��ගIව ?ාථGක  ද=ාලයට 4Q4ක� 

ඇS නා��ගIව �ඩාවැLල ?ෙZශෙ, ළම} Uය[ෙදනාම 2017 

වසෙ# පළIවැ� වසරට 3ෙ, තංගLල ආද#ශ ?ාථGක 

 ද=ාලයට සහ තංගLල ?ාථGක  ද=ාලයට}. 2018 අ�<ZෙZ 

Á< මා< ?Sප5Sය: අfව තංගLල ආද#ශ ?ාථGක  ද=ාලෙ, 

Á<ව�ය: නා��ගIව ?ාථGක පාසලට දැ�මා. ඇමS�ම�, 

ඔබ�මා  ශ්වාස කර*න, 2018 අ�<ZෙZK �ඩාවැLෙL ළම} 

50:  තර තංගLල ආද#ශ ?ාථGක  ද=ාලෙ, පළI වසරට එන 

එක I�ම�*ම නතර �ණා. ෙම*න ෙ�  �යට ?ාෙය�3ක 

 ස�� Sෙබනවා. Á< මා< ?Sප5Sය sයා5මක කරන අය 

හ�යට සාධාරණව කLපනා කරලා ඒ කටn� UQ කරනවා න�, 

මම කF* %ය6  �යට ෙව* ෙවලා, ෙකP* ෙවලා, ¾දකලා 

ෙවලා ඉ*න ද<ව*ට  රස්SයාQ ෙව*න ලැෙබ*ෙ* නැහැ. ඒ 

ද<ව*ට සාධාරණය: ඉ¿ %Cෙ� හැ%යාව එ}* ලැෙබනවාය 

%යන එක අ	  ශ්වාස කරනවා. ඒ �සා ෙ� ස�බ*ධෙය* 

අධ=ාපන බලධා�*ෙ> ඇස් ඇරලා, ඇස් ෙයPI කරලා ෙ� 

ද<ව*ට සාධාරණය: ඉෂ්ට කර*න මැ@හ5 ෙව*න %යන 

ඉL_ම කරG* මා �හඬ ෙවනවා. 

 

 

[අ.භා.6.44] 

 
ග� ෙරFY� Rමා� Iෙ�ර?න මහ?wය (மா��மி� (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர&ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, මට ෙ� අවස්ථාව ලබා Kම 

	�බඳව පළIව ඔබ�මාට ස්�Sව*ත ෙවනවා. �U වයස 

ස�E#ණ කර පාසL අධ=ාපනයට ඇ�ළ5 cමට yදාන�ව U�න 

ද<ව*ට අෙ�:oත පාසL ලබා Kම සඳහා  �ම5 වැඩ 

	�ෙවළ: අවශ= යැ} ද ඒ සඳහා කටn� සකස් කර*න යැ} ද 

ෙය�ජනා කරG* ග< �හාL ගල�ප5S ම*\�මා ඉ@�ප5 කළ 

ෙය�ජනාව ස්¤ර කරG* ඒ 	�බඳව ය� අදහස: ?කාශ 

කර*නට මා බලාෙපPෙරP5� ෙවනවා.  

ද<ෙව� පාසෙL පළI වසරට ඇ�ළ5 ෙවනවා %ය*ෙ*, ඒ 

ද<වා ò ත ගමන යෑම සඳහා අවශ= මා#ගයට පා තැRම} %යන 

එක අ	 ද*නවා. ඒ වාෙ>ම, ෙදම�	ය*ෙ> එකම 

බලාෙපPෙරP5�ව තම ස�පත වන ද<ව*ට අධ=ාපනය ලබා 

Kම}. ඒ සඳහා ග*නා �Fක 	යවර තම} පළI වසරට ද<ෙව� 

ඇ�ළ5 කරcම. ෙම'K අප සැල%Fම5 ෙව*න ඕනෑ 

කාරණය: Sෙබනවා. නගරබද පාසLවල තද බදය ඇS cම 

ස�බ*ධෙය* අප ෙවනම කථා කර*නට ඕනෑ. නI5, ග�බද 

?ෙZශවල ෙ� ත55වය ඇS c SRම අප සැල%Lලට ග*න 

ඕනෑ.  

ප*S කාමරයක U�න ද<ව* ගණන 40: කළ n�} %යන 

ෙය�ජනාව: රජය ෙගනැ 5 Sෙබනවා. අ	 ෙ� ෙය�ජනාව 

	�බඳව ~ට වඩා  වාදා5මකව කථා කර*නට ඕනෑය %යා මම 

'තනවා. පය බරවායට 	�කර ෙබෙහ5 බැඳලා හ�ය*ෙ* නැහැ 

%යන එක මම ෙ� ෙවලාෙO මත: කරනවා. ප*S කාමරයක 

ඇ5තටම U�ය n� ළI* ගණන 9යද %යන එක 	�බඳව අ	 

 වාද කර*නට ඕනෑ. අධ=ාපනය 	�බඳ ජාත=*තරෙ, Sෙබන 

පරාGS ෙමPනවාද %යන එක අප සැල%Lලට ග*න ඕනෑ. 

මෙන�  ද=ාඥය*, එෙහම නැ5න� අධ=ාපනඥය* ප*Sයක 

U�ය n� ළම}* ගණන ස�බ*ධෙය* දරන අදහස් ෙමPනවාද 

%යන එක අප සැල%Lලට ග*න ඕනෑ. ප*Sවල උග*වන 

Á<ව<*,  QහLපSව<* ඒ ස�බ*ධෙය* දරන මතය 

ෙමPක:ද %යන එක අප සැල%Lලට ග*න ඕනෑ. ඒ වාෙ>ම, 

ළම}* 40ට වැ�ෙය* U�න, ළම}* 40: U�න, ළම}* 35ට 

වැ�ෙය* U�න, ළම}* 20ට වැ�ෙය* U�න ප*Sවල 

ද<ව*ෙ> අධ=ාපන ත55වය ෙකෙස.ද ය*න 	�බඳව ඒ 

අයෙ> �Fක සංකLප ලබා ගැ/ම 	�බඳව ස~:ෂණය කර*න 

ඕනෑ. එෙහම කෙළP5 ප*Sයක U�ය n� ළම}* ගණන 40ද 

%යන එක 	�බඳව අපට ෙහPඳ eරණය: ග*න 6�ව* ෙව} 

%යා මා 'තනවා. කාලwෙ�දයකට Sෙබ*ෙ* G�5� 40} 

%යලා අ	 ද*නවා. ඒ G�5� 40 කාලwෙ�දය ආර�භ cමට 

ෙපර Á<වරයා ෙහ� Á<ව�ය ළම}* 40: U�න ප*Sයකට 

ආෙවP5 G�5� 40ම උග*ව*න 6�ව*. ෙවන5 ප*Sයක 

Uට එනෙකPට G�5� %'පය: ගත ෙවනවා. එතෙකPට 

උග*ව*න 6�ව* ෙව*ෙ* G�5� 35} %යලා අ	 'තI. 

පාඩම ෙගPඩ නඟ*නට G�5� 20:  තර යනවා. එතෙකPට 

ද<ව* 	�බඳ අ|:ෂණයට, ඇගැÜම කර ගැ/මට Sෙබ*ෙ* 

G�5� 15}. ප*Sයක ළම}* 40: U�න  ට එක ද<ව� 

ෙකෙර' අවධානය ෙයPI කරග*න Á<වරයාට G�5� 

භාගයක ෙවලාව: ෙහ� ලැෙබනවාද %යලා අප ෙසPය*නට 

ඕනෑ. Á<ව�යක වශෙය* කටn� කළ �සා මම ද*නවා, 

ද<ව* ෙකෙර' Á<වරයාෙ> අවධානය ෙයPI %Cෙ� වග9ම 

	�බඳව වාෙ>ම, Á<වරයාෙ> Øඩනය ෙකPwචරද %යන එක 

	�බඳව5.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, මම කතාව ෙක�ෙය* 

අවස* කර*න�. ප*Sෙ, U�න ළම}* 40ෙදනා 	�බඳවම 

අවධානය ෙයPI %Cෙ�K Á<වරයා ෙලP� Øඩාවකට ප5 

ෙවනවා. Á<ව<* 9ෙදෙන: ඇ 5 ඒ 	�බඳව කථා කරනවාද 

%යලා මෙන� ෛවද=ව<*ෙග* ඇ¾ෙවP5 %ය}.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, ?ාථGක ප*Sවල ඉෙගfම 

ලබන අව�ය තම} �Fක සංකLප ලබා ෙදන අව�ය. නවය 

ප*Sයට  තර යනකL �Fක සංකLප ලබා Kම තම} UQ 

ව*ෙ*. ද<වාට �Fක සංකLප �ක  �ම5ව ෙනPලැmෙණP5 

ෙමPකද ෙව*ෙ*? ෙමය කාලය අරෙගන කතා කළ n� 

කාරණය: වන �සා මට තව5  ෙපP� කාලය: ලබා ෙද*න. 

�Fක සංකLප �ක  �ම5ව ෙනPලබන ද<වා �Fක සංකLප 

නැSව ඉS� �ක ස�E#ණ කර ග*ෙ* ෙකPෙහPමද,  භාගවලට 

I¾ණ ෙද*ෙ* ෙකPෙහPමද? ?ාථGක ප*Sෙ,K ළම}* ගණන 

වැ� �ෙණP5 ෙහPඳද, ළම}* ගණන අl �ෙණP5 ෙහPඳද %යන 

ක<ණ 	�බඳව රජය අවධානය ෙයPI කර}. Á<වරයාට පහ4 

ෙව*ෙ*, ද<වාට වඩා5 4Q4 ව*ෙ* ළම}* වැ� ප*S 

කාමරය ද, ළම}* අlෙව* U�න ප*S කාමරය ද?   

ෙම*න ෙ� කාරණාව ෙහ.� ෙකPටෙගන නගරය �ළ ඇS 

වන තද බදය නැS කර*නට5, ගෙ� පාසල වැෙහ*න යන එක 

501 502 



2020  ජනවා�  21 

නව5ව*නට5, තම ප�සරය �ළම වැෙඩG* ද<වාට ළඟම 

Sෙබන පාසලට ය*නට5 අවශ= වටා	ටාව හදා ෙද*න "ළඟම 

පාසල - ෙහPඳම පාසල" ආ@ වැඩසටහ* ම«*   ධ අවස්ථාවලK 

  ධ රජය* e*Q අරෙගන Sෙබනවා.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, පළIවන ෙ°.]යට ළI* 

ඇ�ළ5 %Cම සඳහා චNෙLඛය: එනවා. ඒ තම}, අංක 

2008/21 දරන චNෙLඛය. ෙ� චNෙLඛය අ�<Zෙද* අ�<Zද -

 �*  ට- සංෙශ�ධනයට ල: �ණා. මා �ෙය�ජනය කරන 

අධ=ාපනය හා මානව ස�ප5 සංව#ධනය 	�බඳ ආං©ක 

අ|:ෂණ කාරක සභාෙO අfකG¿ෙOK5 17/2016 දරන 

චNෙLඛයට අ	 සංෙශ�ධන 21: ඇ�ළ5 කළා. එෙස. 

සංෙශ�ධනය කර6 චNෙLඛය තම} දැ* sයා5මක ෙව*ෙ*. 

ෙ� Sෙබ*ෙ*, ෙ°.ෂ්ඨා�කරණ නl අංක S.C.F.R. No: 

235/2011 දරන නlෙO eරණය. ප*Sයක ඉ*න ඕනෑ ළම} 

ගණන 35} %යන එක 2016 Uට ඉ@�යට sයා5මක කළ n� 

බවට �ෙය�ගය: Kලා Sෙබනවා. ෙමම ෙ°.ෂ්ඨා�කරණ නl 

e*Qව මා ෙ� අවස්ථාෙOK සභාගත* කරනවා. 

ෙමම 2මාව නl e*Qව%* ?කාශයට ප5 කරලා Sෙබනවා. 

එෙහම න�, ළම}* සංඛ=ාව 40: %Cම 4Q4 ද %යා මා 

අහනවා. 

ඉSහාසෙ, ග5 වැ$@ e*Q �සා -අ�ෙස.වක පදනම මත 

 QහLපSව<* ප5 %Cම, අ�ෙස.වක පදනම මත අධ=ාපන 

ප�පාලන ෙස.වෙ, �ලධා�* ප5 %Cම ආ@ය �සා- ඇS j 

 සඳා ගත ෙනPහැ% ?ශ්න -ගැට[- ගණනාව: අධ=ාපන 

:ෙෂ.ය �ළ අද5 Sෙබනවා. ඒ වාෙ>ම, නැවත වතාව: 

ළම}* 40: ප*S කාමර යට ෙගPf %Cම ම«* ඉ@�යට  සඳා 

ග*න බැ� ගැට[ ඇS කර*න එපා %යන කාරණය5 මා ෙ� 

අවස්ථාෙOK මත: කරනවා. ප*S කාමරයකට ළI* 40: 

ඇ�ළ5 කරලා ෙ� ඇS කර*න ය*ෙ* අ[S* Á< 

සහායකව<* බඳවා ගැ/ෙ� Nමය: න�, පZධSයට හා� වන 

ආකාරෙ, e*Q ෙනPගැ/මට වග බලා ග*න %යා5 මා ඉLලා 

U�නවා. 

පාසල ආස*නෙ, U�න ද<වාට %Uම ගැට[ව: නැSව 

පාසලට එ*න 6�ව*  �යට ළඟම Sෙබන පාසෙL පහ4ක� 

වැ� කරG* Á<ව<* අවශ= ?මාණය ලබා @ය n�}. මා ග< 

ම*\�මාෙ> ෙය�ජනාව ය�5 වර: ස්¤ර කරG*, ළI* 40 

සංඛ=ාවට ය*ෙ* නැSව ප*S කාමර ?මාණය වැ� කරG* 

ෙහ� පාසල ළඟ U�න ළමයාට  �ම5ව, තද බදය%* ෙතPරව 

ඉෙගන ග*න 6�ව* NමෙOදය: සකස් කර Kම 4Q4} %යා මා 

ෙ� ග< සභාවට ?කාශ කර U�නවා. 

 

 

[අ.භා.6.52]  

 
ග� (මහාචා&ය) ආ¥ මාරmංහ මහතා 
(மா��மி� (ேபராசிாிய�) ஆ+ மாரசி/க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, අෙ� �හාL ගල�ප5S 

ම*\�මා  U* ඉ@�ප5 කරන ලද සභාව කL තැRෙ� 

ෙය�ජනාව ස�බ*ධෙය* මෙ> අදහස් ද ?කාශ කර*න 

අවස්ථාව ලබා Kම ගැන මා ඔබ�මාට ස්�Sව*ත වනවා. ෙ� 

ෙය�ජනාෙO සඳහ* කාරණාව  ෙශ.ෂෙය* අධ=ාපනය හා මානව 

ස�ප5 සංව#ධනය 	�බඳ ආං©ක අ|:ෂණ කාරක සභාෙO 

සාමා`කය* හැ�යට එ�මා ද ඇ��ව අප Uය[ෙදනා �තර 

සාකwඡා කරන මාතෘකාව:. ෙ� කාරණය ගැන හැම දාම 

සාකwඡා කරනවා. නI5, ප*Sයක U�ය n� ළම} 35 2මාව 

40 %Cෙ� ෙය�ජනාව �සා අපට තවම ස්¤ර -ෙවනස් ෙනPවන- 

?Sප5Sය: රටට හදා ග*න බැ� ෙවලා Sෙබනවා. අප සලකා 

බැFය n� ?ධාන කාරණය තම}, ප*S කාමරයක U�ය n� 

ළම} ගණන 35 %යන ෙය�ජනාව එ*ෙ* ඇ} %යන එක. 

මෙන�  ද=ා5මකව, ළමෙය�ට  ඉෙගන ග*න Sෙබන 

වටා	ටාව සෑKම, ෙල�කෙ, @np රටවල Sෙබන ද5ත 

සැල%Lලට ගැ/ම වාෙ>ම අෙ� ද<ව*ට අ[S* 'ත*න, 

k*තනය ෙවනස් කර*න අවශ= වටා 	ටාව සෑKමට 4Q4 

/Sය: හැ�යට තම} ප*S කාමරයක U�ය n� ළම}* 

ගණන 35} %යන /Sය ඇS ෙව*ෙ*. ග< ෙර�'û �මා� 

 ෙÀර5න ම*\�Gය %Oවා වාෙ> ෙ�ක ෙ°.ෂ්ඨා�කරණ නl 

e*Qව%* eරණය ෙවwච කාරණය:. එෙහම න�, ෙ� 

කාරණය ස�බ*ධෙය* රටට ස¤්ර ?Sප5Sය: අවශ=}. ඒ 

�සා ෙ� 35 2මාව ෙවනස් කර*න එපා %යලා අ	 ෙය�ජනා 

කරනවා. ෙ� ෙවනස් %Cම �සා �Fක වශෙය* අධ=ාපන 

:ෙෂ.ය �ළ  ශාල අ#mද ගණනාව: ඇS වනවා. පළIවන එක 

තම}, ළI* 35 2මාව 40 %Cම �සා ?ධාන පාසL �කට 

Sෙබන ඉL[ම වැ� cම සහ ?ධාන පාසL ආස*නෙ, Sෙබන 

�ඩා පාසL �ක ඔ:ෙක�ම වැෙසන ත55වය: අනාගතෙ,K 

ඇS cම.  

අෙ� රජය Smp කාලෙ, "ළඟම පාසල - ෙහPඳම පාසල" 

වැඩසටහන sයා5මක කර*න අ	 සැල4� හදලා, අවශ= 

ෙගPඩනැ«F පහ4ක� හා ය�තල පහ4ක� UයLල ලබා Q*ෙ* 

අනාගතෙ, ෙම*න ෙමවැ�  ?ශ්නය: ඇS ෙනPව*න}. 

උදාහරණය:  �යට  මෙ> අ5 දැ9� අfව  මම දැක Sෙබනවා,  

ජපානය වාෙ>  රටවල ඕනෑම ද<ව�ෙ> F	නය අfව ෙකP}  

පාසලටද ය*ෙ* %යන එක ඉෙ²ම eරණය ෙවලා Sෙබනවා. ඒ 

ද<වා යා n� පාසල, ඒ පාසෙල* ෙවන5 පාසලකට යනවා න� 

4 ෙශ.$ ෙහ.� Sෙය*න ඕනෑ. ඒක ඉතාම  අමා< කා#යය:. 

ඒකට ෙහPඳම  ස�ම  තම}  "ළඟම පාසල - ෙහPඳම පාසල" 

%යන concept එක.  තම*ෙ> �වස ආස*නෙ, - �වස ළඟ - 

ඉඳලා 6�ව* තර� ප}* යන Qර%* Sෙබන පාසLවලට තම} 

ෙල�කෙ, ෙබPෙහ� රටවල ද<ව* ය*ෙ*. නI5  ලංකාෙO  

NමෙOදය �ළ - මට මතක}, 1982 ව#ෂෙ, මම ෙකPළඹ 

ආන*ද  ද=ාලයට එනෙකPට උෙZ හත ෙවන ෙකPට ෙකPළඹට  

එ*න ඕනෑ �සා උෙZ නැ«ටලා, හතරහමාර බස ් එෙ: ආෙO. 

1982 ව#ෂෙ, Uටම අ	  ෙ� අ#mදෙ, ඉ*නවා. උෙZ 

හතරහමාරට 	ට5ෙවලා  3'* ඉස්ෙක�ෙL අවස* ෙවලා ආප¾  

ෙගදර එනෙකPට  හවස �නහමාර, හතර ෙවනවා. අද5 ඒ  

ත55වය අ	 අ5  ñනවා. ?ධාන ෙපෙළ. පාසLවලට  එ*ෙ* 

එම පාසL ළඟම ප@ංk  ද<ව*  ෙනPෙව}.  පැය ෙදක, �නක 

කාලය: ගතෙවන Qරක ඉඳ* එන ද<ව* තම} ඒ පාසLවලට 

එ*ෙ*. ෙ� �සා ෙමPකද ෙවලා Sෙබ*ෙ*? එම �සා ද<ව�ට 

ඉෙගන ග*න Sෙබන කාල 2මාව 2මාස'ත ෙවලා Sෙබනවා.  

පාසෙL K ඉෙගන ග*න කාලයට අමතරව ද<ව�ට අ[S* 

'ත*න  Sෙබන කාලය ස�E#ණෙය*ම නැS ෙවලා Sෙබනවා. 

එම ද<වා පාසල අවස* c නැවත ෙගදර 3යාට පස්ෙස. මානUක 

Øඩනෙය* ඉ*ෙ*. මහ*U ෙවලා ෙගදර 3යාම  ඉ:ම�* 

කර*ෙ* �දා ග*න එක}.  එෙහම නැ5න� ඒ Øඩනය5 එ:ක 

ද<වා  අධ=ාපනෙය* බැහැර ෙවනවා. ඒ �සා අ	 කළ n5ෙ5, 

ප*S කාමරය �ළ  භාග  ෙ:*%ය අධ=ාපන Nමෙය* 

ප�බා'රව  ෙ� රෙ� අනාගතය ගැන 'තන අ[5 k*තනය: 

ඇS %Cම}; අ[S*  'ත*න 6�ව* ද< පර6ර: �#මාණය 

%Cම}. ඒකට ඉතා  අවශ= කාරණය තම} ද<ව* ඉෙගන 

503 504 

————————— 
*  �ස්තකාලෙf තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා#Fෙ�*�ව 

ග*නා ප�සරය.  ඒ ප�සරය ෙබPෙහPම 2Gත ඉඩ:  බවට ප5 

�ෙණP5, pack ෙව*න, pack ෙව*න ද<වාෙ> k*තන ශ:Sය 

 නාශ ෙවනවා. ඒ �සා  ප43ය @නවල අ	 ආං©ක අ|:ෂණ 

කාරක සභාවට  වා#තාව: ඉ@�ප5 කළා. ඒ වා#තාෙO අ	 කථා 

කෙළ., STEM අධ=ාපනය ගැන}.  ද=ාව, ග]තය, තා:ෂණය, 

ඉං`ෙ*<   ද=ාව ස�බ*ධෙය* අධ=ාපන Nමය ෙවනස ්

ෙව*න ඕනෑ ආකාරය ගැන}.  එම වා#තාව අ�ෙළ.  ෙ� Uය[ 

කාරණා ගැන අ	 කථා කර Sෙබනවා.  Uඑ: වැ� ශත ව#ෂයට 

අවශ= දැfම, - අ	 ඒකට %යනවා "21st Century Skills" %යලා. 

ද<ව* අධ=ාපනය හැදෑ�ය n�   ධ :ෙෂ. ෙල�කය හ�නා 

ෙගන Sෙබනවා. එම හ�නාග5 :ෙෂ. 	�බඳ  ?මාණව5 

දැfම: ඇS ද<ව*  ×' කෙළ. නැ5න�, රෙ� අනාගතෙ, 

උ5පාදනය වන $9ර:ෂාවලට අවශ= උපා�ධා�* ×' 

%Cෙම* වැළෙකනවා. ෙබPෙහPම පහ4ෙව*  ප*S කාමරෙ, 

අධ=ාපනය %Cම,   නැ5න� ප*S කාමරය �ළ  k*තන 

ශ:Sය වැ� %Cම ��* ද<ව*ෙ> skills develop %Cම ආK 

Uය[ෙZවL සඳහා  අවශ= වට	ටාව හැෙදන එකට ෙ� Uය[ 

කාරණා බලපානවා. ඒ �සා  ෙශ.ෂෙය*ම  අ	 අධ=ාපන 

ඇමS�මාෙග*  ඉLලා U�නවා, ආ�l මා< ෙවZK  ?Sප5S 

ෙවනස් ෙනPකර,  ප*S කාමරය: �ළ U�න ©ෂ= සංඛ=ාව 

Sස්පහ, හත�හ කර*න %යලා.  ෙ� ෙZවL  කර*ෙ* 

තම*ෙ> ඡ*දදායකය* ස�¿ කර*න න�,  ඒ ��* ෙව*ෙ*  

අධ=ාපනය නැවත5 වළ පLලට ෙගන යෑම}. ඒ �සා අ[S*  

'තන පර6ර:, ෙල�කය ෙවනස් කර*න 6�ව* පර6ර: 

හද*න න�, අ[S* @np වන තා:ෂණය5 එ:ක ඉ@�යට යන, 

skills එ:ක  ෙල�කය ජය ග*න ක�ඩායම: හද*න න� අෙ� 

රටට ෙවනස් ෙනPෙවන අධ=ාපන ?Sප5S අවශ=}.  ඒ �සා 

තම} "ළඟම පාසල - ෙහPඳම පාසල" වැඩසටහන හරහා  ෙම*න 

ෙ� ?Sප5Sය රෙ� ස්ථා	ත කරලා,  ගෙ� පාසල @np කර*න 

අ	 ෙය�ජනා කෙළ..  ගෙ� පාසල ඇ�ෙළ*ම  ශ්ව ද=ාලය  

ද:වා යන ද<ව* ×' කර*න 6�ව* න� ඒක ඒ  ගමට 

ස�පත: ෙවනවා. ඒ ගම තව තව5 @np ෙවනවා. ගෙ� ද<ව* 

ගම ගැන 'ත*න ග*නවා. අද ෙව*ෙ* ෙමPක:ද? නමට 

 තර: ගම Sෙබනවා, ද<ව* නගරයට එනවා. අ�මලා, 

තා5තලා කර*ෙ* ෙමPක:ද? නගරය ළඟ ෙගය: �Fයට 

ෙගන ඒ ෙගදර අ�මා  තර: ඉ*නවා, තා5තා ගෙ� ඉ*නවා. 

එෙහම නැ5න� තා5තා  තර: ඒ ෙගදර ඉ*නවා, අ�මා ගෙ� 

ඉ*නවා. ෙ� ආK ?ශ්න �සා අ�ම}, තා5ත} එකට U�ය n� 

අෙ� ව�නාම සංස්කෘSය5 අද  නාශෙවලා Sෙබනවා. ෙමය 

ෙÝදවාචකය:. ෙ� ෙÝදවාචකය අ	  ෙ5<� ග5ෙ5 නැ5න�, 

පැලැස්තර අලවන, ඒ ෙවලාෙO අවශ=තාවට අfව  ස�� ෙදන 

NමෙOද ගැනම කථා කෙළP5 අෙ� T ලාං9ය ජාSය ඉ@�යට 

ය*ෙ* නැහැ, �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�. එම �සා ෙ� 

වැදග5 සභාෙව* අ	 ඉLලා U�නවා,  ෙශ.ෂෙය* අධ=ාපන 

ඇමS�මාෙග* ඉLලා U�නවා, ෙ� ස�බ*ධෙය* ග< 

ඇමS�මාෙ> අවධානය ෙයPI කර ස්¤ර ?Sප5Sය:, ෙවනස ්

ෙනPවන ?Sප5Sය: ඇS කර*න උ5සාහ කර*න %යලා.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�ම�, මට ෙ� ෙOලාව ලබාKම 

ස�බ*ධෙය* ඔබ�මාට ස්�Sව*ත ෙවනවා.  

 
ග� MලාසනාNඪ ම9A/මා (மா��மி� தைலைமதா/��  உ8Aபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ෙ� අවස්ථාෙOK ක�<* ෙහ� ග< 

ම*\වරය� ග< �යා�  ෙÀ Nම මහ5Gයෙ> නම �ලාසනය 

සඳහා ෙය�ජනා කර*න. 

ග� (ස9න රණ/ංග මහතා (කා&wක අපනයන සහ 
ආෙයFජන (ව&ධන අමාතW සහ සංචාරක සහ yව9 
ෙස[වා  අමාතW/මා) 
(மா��மி� பிரச�ன ரண�/க - ைக&ெதாழி0 ஏ78மதி ம78� 6தMB? ேம�பா? அைம2ச�� +78லா ம78� விமான2   ேசைவக� அைம2ச��) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Industrial 
Export and Investment Promotion and Minister of Tourism 
and Civil 
Aviation) 
"ග< �යා�   ෙÀ Nම මහ5Gය දැ* �ලාසනය ගත 

n�ය"} මා ෙය�ජනා කරනවා.  
 
(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
අන/�ව ග� මය9ත Tසානායක මහතා Mලාසනෙය9 ඉව? 

�ෙය9, ග� £යා� Iෙ�I¤ම මහ?wය �ලාසනාNඪ Iය. 
 அத%பிற-, மா./மி- மய5த திசாநாயக  அவ"க� அகிராசன�தினி%� அகலேவ, மா./மி- (தி=மதி) ?யாணி விேஜவிகிரம அவ"க�  தைலைம வகி�தா"க�. 
 

Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair, 
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
 

[අ.භා.7.00] 

 
ග� ජානක ව R¦ර මහතා (අපනයන කෘiක&ම රාජW 
අමාතW/මා) (மா��மி� ஜானக வ����ர - ஏ78மதி� கம&ெதாழி0  இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. Janaka Wakkumbura - State Minister of Export 
Agriculture)  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�Gයෙග* අවසර}.  

අෙ� ග< �හාL ගල�ප5S ම*\�මා  U* ෙගෙනන ලද 

ෙය�ජනාව කාෙල�kත ෙය�ජනාව:. ෙ� @නවල පාසLවලට 

ද<ව* ඇ�ළ5 %Cම ස�බ*ධෙය* සමහර  ද=ාලවල ය� ය� 

ගැට[ Sෙබනවා. මා ඊෙ, ඇ#F	�යට 3ය ෙවලාෙO ඇ#F	�ය 

ජනා�පS  ද=ාලයට -ජාSක පාසලට-  ෙදම�	ය* රා©ය: 

ද<ව* අරෙගන ආවා. ග< ඇමS�ම�, එම පාසෙL Sෙබන 

?ශ්නය ෙ�ක}. 1 වසෙ# ප*S 9: Smණා. අ�<Q ෙදකකට, 

�නකට ෙපර එ}* ප*S 2: ඉව5 කර Sෙබනවා. ෙ� රෙ� 

ජනගහනය අlෙවලා නැහැ, ජනගහනය වැ�ෙවලා Sෙබනවා. 

නI5 පාසLවල ප*S අlෙවලා Sෙබනවා. එතෙකPට UZධ 

ෙව*ෙ* පාසLවලට ඇ�ළ5 කර ග*නා ද<ව* ?මාණය 

තව5 අlcම}. ඒ අlcම �ළ  ද<ව*ට පාසල: නැ�ව ඇ ද 

ඇ ද ඉ*න ෙවනවා. ඒ ද<ව*ෙ> ෙදම�	ය* අද ර5න6රය 

පළා5 අධ=:ෂ�මා හ�බ ෙව*න5 ඇ Lලා Smණා. දැ* ඒ 

අයට අමාත=ාංශයට එ*න %යා Sෙබනවා. ග< ඇමS�ම�,   

ෙ� ද<ව* පාසL යා n� කාලෙ, පාසල: ෙසPයG* මහ පාෙ# 

ඇ @*නට UQ ෙවලා Sෙබනවා.  ඒ �සා ෙමම පාසLවල එක 

ප*Sය: ෙහ� වැ� කර*නය %යලා මා ඉLලනවා.  ඒ 

ද<ව*ෙ> ෙදම�	ය* දවස් 2: ෙ� ගැන උZෙඝ�ෂණය කළා. 

පාසLවල එක ප*Sය: ෙහ� වැ� කර Q*ෙනP5, ඒ ද<ව* 

පාසLවලට ඇ�ළ5 කර ග*න 6�ව*කම: ලැෙබ}. ඒ 

පාසLවල ඉඩ පහ4ක� පවා Sෙබනවා. හැබැ} සමහර 

 ද=ාලවල  QහLපSව< තම*ෙ> '� මනාපයට තම} කටn� 

කර*ෙ*. දැ* පාසලට Sෙබන  Qර ?මාණය බල*න කවක¿ව 

Sයලා ර�ම: ගහනවා. ගඟ: Sෙබනවාද, ඇළ: Sෙබනවාද, 

ළම}*ට එ*න 6�ව*ද %යලා බල*ෙ* නැහැ.  ෙ� ජාSක 

505 506 

[ග<  මහාචා#ය) ආ¯ මාරUංහ  මහතා] 
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පාසල ළඟ ච*�කා වැවට ජලය යන මහ ඇළ Sෙබනවා. මහ 

ඇෙළ* එහා පැ5ෙ5 තම} ?ාථGක  ද=ාලය Sෙබ*ෙ*. 

ළම}* Øනලා ය*නද? ඒ ෙගPLල*ට ළඟම පාසල ෙ� පාසල}. 

හැබැ} Qර අfව බැ[ෙවP5 ළඟම පාසල ?ාථGක  ද=ාලය}. 

ෙ�වා ෙ5<� ග*ෙ* නැ�ව තම}   QහLපSව< ෙ� 

චNෙLඛවලට අfව වැඩ කර*ෙ*.  

මෙ> ගෙ� Sෙබනවා, ��ඇLල  ද=ාලය. පලාෙවල 

 ද=ාලය %යලා තව  ද=ාලය: Sෙබනවා. @ගාන %යන ගෙ� 

ළම}*ට මහ පාර @ෙ> බස ් එෙ: ඇ Lලා පලාෙවල  ද=ාලය 

ළ«* බ'*න 6�ව*. හැබැ} ��ඇLල  ද=ාලයට %ෙල�~ට# 

එකහමාර: ප}* ය*න ඕනෑ. ඒ  ද=ාලය ළම}*ට ළඟ}. 

හැබැ} ය*න Sෙබ*ෙ* ප}*. බස් එෙ: එන ළම}*ට මඟ 

Sෙබන පාසලට යනවාට වඩා Qර Sෙබන පාසලට යන එක තම} 

පහ4 ෙව*ෙ*. අ	 බල*න ඕනෑ, ද<ව*ට පහ4ෙව* ය*න 

6�ව*  �යට පාසල: ෙත�රා ෙද*න. එෙහම නැ5න� අ�මාට, 

තා5තාට UZධ ෙව*ෙ* ද<වා අරෙගන පාසලට යන එන එක}. 

1 වසරට ළම}* ඇ�ළ5  කර ගැ/මට ඒ ෙදම�	ය* හැමදාම 

ෙZශපාලනඥය* පස්ෙස. එනවා. එය අපට5 කරදරය:; 

ෙදම�	ය*ට5 කරදරය:. ෙ� කරදරය අවස* කර*න අ	 

කටn� කර*න ඕනෑ.  

ඊළඟට 6 වසරට ද<ව* ඇ�ළ5 කර ගැ/ෙ�K5 ?ශ්නය: 

Sෙබනවා. මෙ> ?ෙZශෙ, කලවාන ජාSක පාසෙL 

 QහLපS�මා ඒ ස�බ*ධෙය* එක එක /S දමනවා. එක 

පාසල%* ළම}* ඇ�ළ5 කර ග*ෙ* නැහැ} %යනවා. ඈත 

පාසලක ළම}* ඇ�ළ5 කර ග*නවා. මම ඒ ගැන අද5 පළා5 

අධ=:ෂ�මාට %Oවා. ඒ වාෙ> අය ගැන පC:ෂණය: පව5වලා 

අවශ= කටn� කර*න ඕනෑ. නැ5න� ෙදමO	ය* ළම}* 

අරෙගන කා#යාල වෙ� කැරෙකනවා. පළා5 කා#යාලයට යනවා; 

කලාප කා#යාලයට යනවා. අෙ*! ඒ ද<ෙව�5 4Q පාට ග�ම:, 

කGසය: ඇඳෙගන අ�මාෙ> අෙ5 එLFලා යනවා. මා 

ඔබ�මාෙග* ඉLලනවා, ආෙය5 ම� ෙනP වන  �යට ෙ� 

?ශ්නය  සඳ*න %යලා. ෙගPඩ: ෙවලාවට අ	 බල*න ඕනෑ, 

ද<වාෙ> පැ5ෙත*. ද<වාෙ> පැ5ෙත* බලලා තම} ෙ� 

?ශ්නය  සඳ*න ඕනෑ. මා 'තනවා, අෙ� ඇමS�මා ෙ� ?ශ්නය 

	�බඳව සාධාරණව බලලා කටn� කර} %යලා. ඇ#F	�ය 

ජාSක පාසෙL ඒ වහ6 ප*S ෙදෙක* එක:ව5 ආප4 ඇරලා 

Q*ෙනP5, ඒ ද<ව*ෙ> ?ශ්නයට ය� %U  ස�ම: ලැෙබ}.  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�Gය�, ද<ව* වැ� ෙවනවා Gස: 

අl ෙව*ෙ* නැහැ ෙ*. ඉස්ෙක�ල වැෙහ*න ෙහ.�ව තම} සෑම 

ෙදමO	ෙය:ම තම*ෙ> ද<වා නගරෙ, පාසලකට ඇ�ළ5 

කර*න බලාෙපPෙරP5� cම. ඒකට උ�පැ*න සහSකෙ, ඉඳලා 

ඒ ඉස්ෙක�ෙL ළඟ F	නය: ඇ�ළ5 කරලා අවශ= Fය%ය F 

හදනවා. අපට5 ඒ ගැන කර*න ෙදය: නැහැ. ෙගවL �Fයට 

අරෙගන, ඒ  ෙවfෙව* කර*න 6�ව* Uය[ ෙZවL 

ෙදමO	ය* කරනවා. ගෙ� පාසලට යව*න %යලා අ	 ෙකPwචර 

%Oව5, ඕනෑම ෙකෙන: කැමැS} තම*ෙ> ද<වා ඉහළ 

පාසලකට යව*න. ෙගPඩ: අය %යනවා, "ගෙ� පාසල 

වැෙහ*න ෙද*න එපා" %යලා. හැබැ} ඒ ඉස්ෙක�ලවලට ළම} 

යව*ෙ* නැS අයම තම} එෙහම %ය*ෙ*. තම*ෙ> ළම} ඒ 

ඉස්ෙක�ලවලට යව*ෙ* නැහැ. හැබැ}, "ගෙ� පාසල 

Sෙබ*නම ඕනෑ" %යලා %යනවා. ඒ5 ඒ %යන අයෙ> ළම} ඒ 

ඉස්ෙක�ලවල නැහැ.  

අ	 Uය[ෙදනාෙ>ම බලාෙපPෙරP5�ව: Sෙබනවා  ෙහPඳ 

පාසL පZධSය: හද*න. අෙ� ආ�lව කාලෙ, අ	 අ[5 

පාසL රා©ය: හැQවා. මම ඒ කාලෙ, 6ංk පාසL හත: හැQවා. 

අද ඒවා ෙගPඩ: @np ෙවලා Sෙබනවා. අ	 "කලවාන රාජ9ය 

 ද=ාලය" %යලා අ[5 පාසල: හැQවා. දැ* එ' ළම} 600: 

ඉ*නවා. ට�ෙම* ඈත �ණ5 ෙදමO	ය* ඒ ඉස්ෙක�ෙලට 

ද<ව* අරෙගන යනවා. අ	 ඒ වාෙ> අ[5 ඉස්ෙක�ල හදලා 

ෙද*න ඕනෑ.  

ප43ය කාලෙ, -ම'*ද රාජප:ෂ 'ට6 ජනා�පS�මාෙ> 

කාලෙ,- අ	 ර5න6ර නව නගරෙ, IL ගල: තැmවා, අ[5 

?ාථGක පාසල: හද*න. ඒ ද<ව*ට ය*න පාසල: නැහැ. අ	 

අ:කර දහයක ඉඩම: අරෙගන, �ලෑ* එක ඇඳලා, ෙට*ඩ# 

කැඳවලා, ඔ:ෙක�ම කරලා IL ගල5 තැmවා; සLF5 Q*නා. 

හැබැ}, ප43ය අ�<Q හතරහමාරක කාලය Sස්ෙස., ර5න6ර 

නව නගරෙ, අ	 අ[S* හද*න හද6 ඒ පාසෙL ඉ@%C� 

කටn� %Uව: කෙළ. නැහැ. ෙහ.�ව, ඒකට අ	 "ම'*ද 

රාජප:ෂ  ද=ාලය" %යලා නම තැmව �සා}. අ	 එදා ඒ 

ආ�lවට %Oවා, "නම අ}* කරලා ෙ� පාසල හද*න" %යලා. 

නI5 ඒ පාසල හැQෙO නැහැ. ව#තමාන අෙ� ආ�lෙව*, ග< 

ඇමS�ම�, ඔබ�මාෙග* අ	 ඉLලනවා, ඒ පාසෙL වැඩ පට* 

අරෙගන, ර5න6ර ?ෙZශෙ, ද<ව*ට Sෙබන ගැට[වට 

 ස�ම: ලබා ෙද*න %යලා. ඒ ?ෙZශෙ, අ[5 ?ාථGක 

පාසල: හැෙද*න ඕනෑ. එම �සා, ඒ පාසල හද*න කටn� 

කර*න %යා ඉLලා U�G*, ෙ� ?ශ්නය තව5 ඔl Qව*ෙ* 

නැS ෙව*න, ෙමයට ස්¤රසාර  ස�ම: ලබා ෙද*න ඔබ�මාට 

ශ:Sය, ෛධ#යය ලැෙ²වා} ?ා#ථනා කරG*, මා �හඬ 

ෙවනවා. ස්�S}. 

 

 

[අ.භා.7.07] 

 
ග� රං_? mයඹලා-|ය මහතා (අධWාපන ෙස[වා රාජW 
අමාතW/මා) 
(மா��மி�  ர�ஜி&  சிய�பலாபி�ய - க0வி2 ேசைவக� இராஜா/க அைம2ச�) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - State Minister of 
Education Services)  

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�Gය�,  ඉතාම කාෙල�kත 

මාතෘකාව: 	�බඳව කථා කර*න ෙ� සභාව ෙයPI කරවා SRම 

ගැන ග< �හාL ගල�ප5S ම*\�මාට අ	 ස්�Sව*ත 

ෙවනවා. 

2020 ව#ෂෙ,, පළIවන ෙ°.]යට ද<ව* ඇ�ළ5 කර 

ග*ෙ* 2009.05.24 @නැS 29/2019 චNෙLඛය අfව}. ඒක 

හැම පා#ශ්වය: සමඟම සාකwඡා කරලා ෙබPෙහPම 

සැල%Lෙල* හද6 චNෙLඛය:. පළා5 අධ=ාපන අධ=:ෂව<, 

අධ=ාපන ෙLක�ව<, අධ=ාපන අමාත=ාංශෙ, Uය[ 

බලධා�*ෙ> අදහස් එ' ෙගPf ෙවලා Sෙබනවා. ඒ වාෙ>ම 

අධ=ාපන ෙLක��මා 2019.02.22 @න ෙවනම චNෙLඛ 

සංෙශ�ධන කG¿ව: ප5 කළා. එම කG¿ෙO �#ෙZශ5 ෙමතැන 

ෙගPf ෙවලා Sෙබනවා. ඒ වාෙ>ම,   ධ රාජ= ආයතනවල සහ 

ජාSක පාසLවල  QහLපSව<*ෙ> අදහස් ඒ සඳහා ෙගPf 

කරෙගන Sෙබනවා. ඒ වාෙ>ම, මහජන �ෙය�`තය*ෙග* 

ලැෙබන ෙය�ජනා,  ෙශ.ෂෙය*ම පා#Fෙ�*� අ|:ෂණ කාරක 

සභාෙO  ෙය�ජනා යන UයLල5 එ' ෙගPf ෙවලා Sෙබනවා. 

ෙමම චNෙLඛය සකස් %Cෙ�K, ඒ සඳහා උන*Q j Uය[ 

ආයතනවල -මා ඒ ආයතන UයLෙLම න� %ය*න ය*ෙ* 

නැහැ.- ෙය�ජනා ෙගPf කර ගැ/මට  ෙශ.ෂ ෙවෙහස: දරලා 

Sෙබනවා.  ෙශ.ෂෙය*ම, හැම දාම ෙ� ෙවfෙව* අදහස් දැ:j, 

K#ඝ කාලය: Á<ව�යක ෙලස ෙස.වය කළ, මාතෙL 

@ස්�:කෙ, අෙ� පා#Fෙ�*� ම*\�Gය පවා ෙ� සඳහා 

ෙය�ජනා ඉ@�ප5 කර Sෙබනවා. ෙ� සඳහා ප5 කළ චNෙLඛ 

සංෙශ�ධන කG¿ව @3* @ගටම ෙ� 	�බඳව සාකwඡා කර 

507 508 



පා#Fෙ�*�ව 

Sෙබනවා. ඔ�* $ස්c� වාර  ශාල සංඛ=ාව: පව5වා 

Sෙබනවා, ඒකමSක eරණයකට එ*න. පා#Fෙ�*� අ|:ෂණ 

කාරක සභාව සමඟද ඉතා ඍÒ ස�බ*ධතාව: පව5වා, ආං©ක 

අ|:ෂණ කාරක සභාෙO අධ=ාපනය 	�බඳ අfකාරක සභාෙO 

සභාපS, ෙර�'û �මා�  ෙÀර5න මැS�ය, ග< �හාL 

ගල�ප5S මැS�මා, ග< U�නාL ද ෙමL මැS�මා, ග< ෙO[ 

�මා# මැS�මා, ග< (ෛවද=) නF*ද ජයSස්ස මැS�මා, ග< 

(මහාචා#ය) ආ¯ මාරUංහ  මැS�මා යන සාමා`කය* සමඟ 

 ශාල වාර ගණන: සාකwඡා කරලා තම} ෙ� චNෙLඛය 

අවසානෙ, /Sය: බවට ප5 කර Sෙබ*ෙ*.  

ෙකෙස. �ව5, ෙ� චNෙLඛය sයා5මක කරZK ය� ය� 

?ශ්න පැන නැ¼ Sෙබනවා. අ	 ෙ� සඳහා  ස�� ලබා @ය n�}. 

ද<ව*ට අධ=ාපනය, ෙදමා	ය*ෙ> Øඩනය ෙවලා. අෙ� ග< 

ජානක ව:�iර රාජ= ඇමS�මා %Oවා වාෙ>, අද ෙදමා	ය*  

 ශාල Øඩනයක ඉ*නවා. එ@ෙනදා කටn� කර ගැ/මට බැ� 

තර� සමාජ Øඩනය: ෙ� �ළ �#මාණය ෙවලා Sෙබනවා.   

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�Gය�, ෙ�ක අෙ� කථා බහට ල: 

j එක ෙය�ජනාව:. ෙක� කා_න  ස��, මැ@ කා_න  ස�� සහ 

@Áකා_න  ස�� සම«* ෙ� ?ශ්නයට උ5තර ෙහPය*න ඕනෑ 

%යලා  අධ=ාපන අමාත=ාංශය හැ�යට අ	 කLපනා කරනවා.  

දැ* ෙ� U4* 35 %යන සංඛ=ාව 40 ද:වා වැ� %Cම 

%ය*ෙ*, ඉතා ෙක� කා_න ෙය�ජනාව:. හැබැ}, ෙ�ක 

'�මෙ5ට කර*න ෙකP} ෙවලාවකව5 අ	 උ5සාහ කර*ෙ* 

නැහැ. ෙමPකද, ෙ�ක  අ�වා#යෙය*ම අ�කරණයට ක<p 

ඉ@�ප5 කරලා ලබා ගත n� eරණය:.  

 Sෙබන අ[5 ත55වය5 එ:ක දැ* තව5 අ[5 

ෙය�ජනාව: ඉ@�ප5 ෙවලා Sෙබනවා, චNෙLඛ ෙදක: ඉ@�ප5 

කර*න %යලා. ඒ,  ෙශ.ෂෙය* තරගකා� පාසLවලට එ: 

චNෙLඛය: සහ තරගකා� ෙනPවන පාසLවලට තව5 

චNෙLඛය�5 වශෙය*. ෙමPකද, ෙ� පාසL ෙදකටම එක 

චNෙLඛය sයා5මක %Cම ��f5 ෙ� ?ශ්නය තව5 බැä<� 

ෙවලා, උ£ ෙවලා, පැටFF ස'ත ෙවලා Sෙබනවා. ඉS* ෙමවැ� 

උ5සාහ ග*නා අතෙ#, අ	 yදාන� ෙ�වා සඳහා 4Q4 වැඩ 

	�ෙවළ: සකස් කර*න.  ෙශ.ෂෙය*ම ව#තමාන රාජ= 

නායකයා හැ�යට ෙග�ඨාභය රාජප:ෂ මැS�මා එ�මාෙ> 

වැඩසටහෙ* 4 ෙශ.$ අවස්ථාව: අධ=ාපනය සඳහා ලබා Kලා 

Sෙබනවා. ඒ �ළ ඉතා පැහැ@Fව හැම ද<ව�ටම ෙලPවට 

ගැළෙපන අධ=ාපනය: වාෙ>ම, ෙහPඳ අධ=ාපනය: ලබා Kෙ� 

වග9ම පැව�ලා Sෙබනවා. ඒ �සා අ	 yදාන�, @Áකා_න 

 ස�� ෙ� සඳහා ලබා  ෙද*න.  

දැනටම5 අ	 අධ=ාපනඥය*ෙග* සැQ�ල5 කා#ය සාධන 

බළකාය: ප5 කරලා මාස හයක කාලය: ලබා Kලා Sෙබනවා, 

වහාම ෙ� සඳහා  ස�� ලබා ෙද*න %යලා. දැ* අ	 yදාන�, 

දැනට පවSන ජාSක පාසL 374 ජාSක පාසL 1,000 ද:වා වැ� 

කරලා ඒ  අවශ= පහ4ක� ඒ පාසLවලට ලබා ෙද*න.  ඒ 

වාෙ>ම, ෛභාෂා පාසL, 4	� පාසL හැ�යට සැලෙකන පාසL 

20: හැම @ස්�:කෙ,ම ඇS කර*න කටn� කරනවා.  අෙ� 

ග< ජානක ව:�iර මැS�මා %ය6, ර5න6 රෙ, නව නගරෙ, 

IL ගL තබා  තවම5 ඉ@ කර නැS ඒ පාසල ඉතා ඉ:ම�* ඒ 

යටෙ5 ඉ@ කර ඒ වැඩකටn� �මා කර*න බලාෙපPෙරP5� 

ෙවනවා.  ඒ වාෙ>ම, ජනා�පS කා#ය සාධන බළකාය හරහා5 

අධ=ාපනය ශ:Sම5 කර*න අවශ= ෙය�ජනා  ග*න අ	 

yදාන�.  

මම තව5 වැදග5 කාරණාව: %ය*න�. අෙපPස උසස්ෙපළ 

 භාගෙය* සම5ව  ශ්ව ද=ාලයට ඇ�ළ5 cම සඳහා  Z-score 

එක eරණය %Cෙ�K, දැනට පවSන Qෂ්කර @ස්�: පදනම 

ෙවfවට Qෂ්කර පාසL හ�නා ග�G* කටn� කර*න අ	 

බලාෙපPෙරP5� ෙවනවා. ෙමPකද, දැ* Qෂ්කර @ස්�:ක හ�නා 

ෙගන Sෙබනවා.  හැබැ}, ෙ� @ස්�:ක ?මාණෙය* දැ* 

Uයයට 90: Qෂ්කර @ස්�:ක බවට5 ප5 ෙවලා Sෙබනවා. 

ෙමතැනK ඒ @ස්�:කය �ළ Sෙබන අසම�Fතතාව ගැන5 

බල*න ඕනෑ. �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�Gය�,  ඔබ�Gය5 

ද*නවා ඇS, අ�පාර අග නගරෙ,  පාසලක Sෙබන පහ4ක� 

සහ ඈත ෙපP� L සහ අ:කෙර}ප5�ෙO Sෙබන පාසලක ඇS 

පහ4ක� අතර ෙලP� ෙවනස: Sෙබන බව. ඒ �සා අ	 yදාන�, 

පාසL පZධSය  ෙ°.] ගණනාවකට ෙබදලා පාසලට ෙපPQ 

ල�p පZධSය: ලබා ෙද*න. ඒ Qෂ්කර පාසෙL ද<වාට -

තම*ෙ> @ස්�:කෙ, �ණ5- අග නගරෙ, Sෙබන පාසෙL 

U�න ද<වාට වඩා පහ4ෙව* උසස් අධ=ාපනය සඳහා ළඟා cමට 

අවශ= පහ4ක� ලබා Kමට අ	 කටn� කරනවා. 

 භාග ෙ:*%ය ෙනPවන, ©ෂ= ෙ:*%ය අධ=ාපනය: සකස ්

%Cම ස�බ*ධව  අෙ� ග< ආ¯ මාරUංහ ම*\�මා  කථා කළා. 

වැදග5ම ෙZ ව*ෙ*, රජෙය* රජයට, එෙහම නැ5න� 

ඇමSවරයාෙග* ඇමSවරයාට ෙවනස් වන ෙ� අධ=ාපන 

?Sප5Sය ජාSක අධ=ාපන ?Sප5Sය: බවට ප5 %Cම}.  ෙ� 

UයLල 	�බඳ සරල Nමය: S×ය  n�}. දැ* අ	 ද*නවා, 

 ශ්ව ද=ාලයට ද<ව* ඇ�ළ5 %Cම ගැන කාටව5 Øඩනය: 

නැS බව. ක�<5 ඒ ස�බ*ධෙය* ඇමSවරයා ෙහPයා ෙගන 

එ*ෙන5 නැහැ, අමාත=ාංශයට එ*ෙන5 නැහැ. ඒ �සා එවැ� 

සරල Nමය: හද*න අවශ=}. තම*ෙ> ද<වා පාසලට ඇ�ළ5 

%Cම 	�බඳව ෙකෙන�ට අවෙබ�ධ ෙවන ඒ වාෙ>ම, තව5 

ෙකෙන�ට උLලංඝනය කර*න බැ� NමෙOදය: හද*න 

අවශ=}.  ෙශ.ෂෙය*ම අධ=ාපන අමාත=ාංශය ද<ව* 

පාසLවලට ඇ�ළ5 %Cෙ� වග9ෙම* Iදවා, ?Sප5S 

සකස*නා බවට ප5 කරලා fQ< අනාගතෙ,K ෙ� මහා 

ගැට[වට K#ඝ කා_න  ස�� ලබා ෙද*න අ	 බලාෙපPෙරP5� 

ෙවනවා. ඒ අතර ෙ� ?ශ්නයට ෙක�කා_නව  ස�� ෙසPය*ෙ* 

ෙකPෙහPමද %යන එක ගැන5 අ	 ෙවෙහෙසනවා %යන 

කාරණාව වග9ෙම* ?කාශ කරනවා. ෙ� කාල2මාව �ළ අෙ� 

කා#ය සාධන බලකාෙ, U�න  Zව5 මහ5ව<*ෙ> වා#තාව 

ලද  ගසම සමාජෙ, ෙ� 	�බඳ උන*Qව: ද:වන 

Uය[ෙදනාෙ>, පා#Fෙ�*�ෙO, ආං©ක අ|:ෂණ කාරක 

සභාෙO Uය[ෙදනාෙ> අවධානයට ල: කරG* වැ� 

ෙදෙන�ෙ> ඒකමSක e*Qව ප�@ @Áකා_නව  ස�� 

ලබාෙද*න අ	 බලාෙපPෙරP5� ෙවනවා. එක පැ5ත%* 

ද<ව*ට ෙහPඳ අධ=ාපනය: ලබාKමට5, අ�: පැ5ෙත* 

ෙදමO	ය*ට Sෙබන මහා අසහනකාC Øඩනය නැS %Cමට5, 

ෙලPවට ගැළෙපන අධ=ාපනය: ස'ත ද<ෙව: �#මාණය 

%Cෙ� වග9ම ඉෂ්ට %Cමට5 අ	 බලාෙපPෙරP5� ෙවන බව ෙ� 

අවස්ථාෙO වග9ෙම* ?කාශ කරනවා. 

 

ග� �හාD ගල�ප?^  මහතා (மா��மி� நிஹா0 கலAப&தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ග< රාජ= ඇමS�ම�, ඒ ස�බ*ධෙය* ගැට[ව: නැහැ. 

නI5 ජන
ය පාසLවලට ඇS ඒ Øඩනය නැS කර ග*න 

�වමනා න�, මා %ය6  �යට අ�වා#යෙය*ම Á< මා< 

?Sප5Sය sයා5මක කර*න ඕනෑ. එය පාසෙල* පාසලට 

ෙනPෙව}, අර Qෂ්කර ගෙ� Sෙයන පාසලට නගරෙ, පාසෙL 

U�න ජන
ය Á<ව�ය අlම ගණෙ* අ�<Q �නකටව5 මා< 

කරනවා න� නගරෙ, පාසLවලට Sෙබන Øඩනය 

අ�වා#යෙය*ම �/ කර ග*න 6�ව*කම Sෙබනවා.   

509 510 

[ග<  රං`5  Uයඹලා	�ය  මහතා] 
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එතෙකPට ද<ව* නගරයට ෙගෙන*ෙ* නැහැ. මම ඒ 	�බඳව 

උදාහරණය: %යG* U�ෙ, ඒ ෙවලාෙO. තංගLෙL අ	 එෙහම 

ෙදය: කළා. නI5 ඒක @ගට පව5වාෙගන ය*ෙ* නැහැ.  

ඊළඟට ඔබ�මා %Oවා, ජාSක  ශ්ව ද=ාලවල ඇS ?ශ්නය 

ගැන. ග< රාජ= ඇමS�ම�, තවම5 බල*න, උසස් ෙපළ 

ෙදවැ� අ�<ZෙZ  භාගය ග*නා�<ම පළI අ�<ZෙZ  භාග 

?Sඵල එ*ෙ* නැහැ. ?Sඵල ආව5 ෙමPක:ද ෙව*ෙ*? 

ෙදවැ� අ�<ZෙZ ?Sඵල එන�<  ශ්ව ද=ාලයට ග*ෙ* 

නැහැ. ෙදවැ� අ�<ZෙZ ළමයාෙ> ?Sඵල ෙහPඳ}. නI5 ඒ 

ළමයාට ආප4  ශ්ව ද=ාලයට ය*න හ�බ ෙව*ෙ* නැහැ. ෙ� 

ගැට[ව තවම5 @ගටම පවSන ෙදය: ෙ*. ෙ� සඳහා5  

ඉ:ම�* NමෙOදය: හදනවා න�, අපට ෙ� Sෙබන ගැට[ ය� 

?මාණය%* �රාකරණය කර ග*න 6�ව* %යලා අ	  ශ්වාස 

කරනවා. අ	 ෙ� කාරණය සෑෙහන කාලය: Sස්ෙස. 

ඔබ�ම*ලාට %යලා Sෙබනවා. අෙ� ×මL ර5නායක 

සෙහ�දරයා,  4�L හ�*ෙන5S සෙහ�දරයා, ඒ වාෙ>ම නF*ද 

ජයSස්ස සෙහ�දරයා ෙ� 	�බඳව @3* @ගටම කථා  කරලා 

Sෙබනවා. ඒ �සා ෙ� ?ශ්නයට ඵලදාÜ  ස�ම: ෙද*න %යන 

ඉL_ම කරනවා. 

 
ග� රං_? mයඹලා-|ය මහතා 
(மா��மி�  ர�ஜி&  சிய�பலாபி�ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

�ලාසනා�ඪ ග< ම*\�Gය�, එ�මා ඉ@�ප5 කළ ඒ 

ක<ණ ඉතා වැදග5. එය මෙ> කථාෙව* 3F� 3ය ෙකPටස:. 

 ෙශ.ෂෙය*ම Á<ව<*ෙ> 6¾pව ගැන කථා කරනවා න�, අප 

ස�ව Sෙබන Á<  ද=ාØඨ 19ම  ශ්ව ද=ාල බවට ප5 කර*න 

අ	 බලාෙපPෙරP5� ෙවනවා. හැම Á<වරෙය:ම උපා�ධා� 

අධ=ාපනඥය� බවට ප5 %Cම එක කාරණාව:. ඒ වාෙ>ම ෙ� 

Sෙබන අසම��ත Á< මා< Nමයට  ස�� ෙසPය*න5 ඕනෑ. 

අෙ� රෙ� Á<ව<* ෙදල:ෂ හත�ස් හ5දහස: ඉ*නවා. ඒ 

%ය*ෙ* ළI* 17ෙදෙන�ට එක Á<වරෙය: ඉ*නවා. එය 

ද�p ආUයාෙO ඉතාම ෙහPඳ ත55වය:. හැබැ}, ෙ� Sෙබන 

අසම�Fතතාව, පාසL වශෙය* Sෙබන  ෂමතාව, භාෂාමය 

වශෙය* Sෙබන  ෂමතාව, ඒ වාෙ>ම  ෂයය* වශෙය* 

Sෙබන  ෂමතාව ඉතාම ඉහළ}. සමහර @ස්�:කයක අග 

නගරෙ, ඇS පාසLවල Á<ව< ඉ*නවා. නI5 ෙකළවර 

Sෙබන පාසLවල   Á<ව< ඇ5ෙ5ම නැහැ. සමහර පාසලක 
අS�:ත Á<ව< 50: ඉ*නවා.  භාෂාමය වශෙය* ග5ෙතP5, 
ව� පාසLවල අ�ක Á< 'ඟය: Sෙබනවා. ෙ� UයLලම ෙගPf 

කර ග5ත වැඩසටහන: තම} කා#ය සාධක බලකායට අ	 

භාරKලා Sෙබ*ෙ*. අ	 ෙ� 	�බඳව ඉතාම  � දභාවෙය* 

n� වැඩ 	�ෙවළකට ය*න බලාෙපPෙරP5� වනවා. සරලවම 

%OෙවP5, ප43ය කාලෙ, අධ=ාපන අමාත=ාංශය ප5ෙවලා 

Smෙ�, ඒ වාෙ>ම වග9ම බවට ප5ෙවලා Smෙ� ද<ව* 

පාසLවලට ඇ�ළ5 %Cම, Á<ව<* මා< %Cම සහ 

 ෙශ.ෂෙය*ම අනධ=යන කා#ය ම�ඩලය බඳවා ගැ/ම %යන 

කාරණා ස�බ*ධෙය*. �ලාසනා�ඪ ග< ම*\�Gය�, අ	 

ෙම*න ෙ� කාරණා �ෙන*ම G@ලා ?Sප5S සකස*නා බවට 

ආ�ඪ ෙවලා ඒ වග9ම භාරෙගන ෙ� ක<p සඳහා ස්¤රසාර 

	�ය� ෙසcෙ� ව=ායාමයක ෙය@ලා ඉ*නවාය %යන කාරණය 

%ය*න කැමැS}. 

 
(ශ්නය Iමසන ලT9, සභා ස6මත Iය. வினா வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 
 

පා&3ෙ69/ව ඊට අ5�ලව අ. භා. 7.18ට, 2020 ජනවා� 
22වන බදාදා අ.භා.  1.00 වන ෙත  කD lෙfය. அத�ப� பி. ப. 7.18 மணி�� பாரா�ம�ற�, 2020 சனவாி 22, �த�கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒ�திைவ�க�ப ட". 

Parliament adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 22nd January, 2020.  
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සැ.d. 
 

ෙමම වා#තාෙO අවසාන IÐණය සඳහා ස්ව9ය කථාවල �වැර@ කළ n� තැ* ද:වf �U ම*\* G* 	ටපත: ෙගන 
 �වැර@ කළ n� ආකාරය එ' පැහැ@Fව ල�p ෙකPට, 	ටපත ලැR ෙදසSය: ෙනPඉ:මවා  

හැ9සා¨ සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස. එ ය n�ය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �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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Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  
sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැ9සා¨ වා&තා  
ෙකbළඹ 5, ෙපbDෙහ[9ෙගbඩ, ��ළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයY -Y| 

රජෙf (වෘ?^ ෙදපා&තෙ69/ෙ� -Y| රජෙf (කාශන කා&යාංශෙය9  
wල 7 ගත හැක. 

 

ෙමම හැ9සා¨ වා&තාව  www.parliament.lk ෙව� අඩIෙය9  
බාගත හැක.     ஹ�சா� அறி�ைகயி� பிரதிகைள  இல. 163, கி'ல�பைன (தி, ெபா
ேஹ�ெகாட,  ெகா*�+ 5இ
 அைம-./ள  அரசா0க தகவ
 திைண�கள�தி� அரசா0க ெவளி12க/ அ3வலக�தி
   பண� ெச3�தி� ெப�4�ெகா/ளலா�. 

 
 இ-த ஹ�சா� அறி�ைகைய www.parliament.lk எ�� இைணய�தள�தி6'-.  பதிவிற�க� ெச7ய �89�. 
 

 

 

 

 

 

 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
 
 

This Hansard Report can be downloaded from 

www.parliament.lk 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
T ලංකා රජෙ, IÐණ ෙදපා#තෙ�*�ෙO IÐණය කරන ලK. 


