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ඳළර්ලිනම්න්ුරල

(1)

කිරිඵත්ශගොඩ, භහඹහ ශටයස, අංක 99 දයන සථහනශඹහි
ඳදිංචි ඩබ්ලිේ.එච්.ඩබ්ලිේ.එම්. න්ධයහ රිඹහකහන්ති
භවත්මිඹශගන් රළබුණු ශඳත්භ;

PARLIAMENT
—————–—-

(2)

කිරිඵත්කුඹුය, ශකොශම ඳහය, අංක 500 දයන සථහනශඹහි
ඳදිංචි ඒ.ආර්.එස. ශප්රේභඵන්ධු භවතහශගන් රළබුණු
ශඳත්භ; ව
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(3)

ඵරපිටිඹ, ඳහශත්ගභ, ගහලු ඳහය අංක 373 දයන සථහනශඹහි
ඳදිංචි එල්. උඳහලි ද සිල්හ භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ.

தரரலன்நம்

2014 ம்தர் 11, தசவ்ரய்க்கறக
Tuesday, 11th November, 2014
________________________

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

පූ.භළ. 9.30 ඳළර්ලිනම්න්ුරල රැවහ විය.
කථළනළයකුරමළ [ගරු චමල් රළජඳක් මශතළ] මූළවනළරූඪ විය.
தரரலன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.
சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக
கறத்ரர்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ලිිළ නල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවම්ඳළදන ශළ
ජළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ණණ්ඩු ඳළර්හලන ප්රධළන
වංවිධළයකුරමළ)

(ரண்தைறகு
றரணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்தை
அகச்சதம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
தொற்ரகரனரசரதம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ, 2012 ර්ඹ වහ ඳයභහණුක ලක්ති අධිකහරිශේ
හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි. ශභභ හර්තහ තහක්ණ වහ
ඳර්ශේණ කටයුතු පිළිඵ උඳශේලක කහයක බහට ශඹොමු කශ
යුතු ඹළයි ශඹෝජනහ කයමි.
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

(Mr. Speaker)

ගරු න්වින් දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු සුවන්ත පංිකනිනම් මශතළ (ණර්ථික වංලර්ධන
නිනයෝජය අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர - ததரதபரர அதறறதத்ற
தறற அகச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Economic Development)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කඩත, කිරිල්රර, අංක 26 බී දයන
සථහනශඹහි ඳදිංචි රුක්හන් ශේනහධීය භවතහශගන් රළබුණු
ශඳත්භක් පිළිගන්මි.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ, පුණ්ඩළුඔඹ, කීනගවහින්න,
ළශවේන ඳහය, "යසික" ඹන ලිපිනශඹහි ඳදිංචි ජිය නිලහන්ත
ශවේහභහන්නශේ භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භක් පිළිගන්මි.

ඉදිරිඳත් කරන ද නඳත්වම් මශජන නඳත්වම් ිළිතබ කළරක
වභළල ඳෆලරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන දී.

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රහනල ලළිකක ිළිතුරරු
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කථළනළයකුරමළ

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

කහයක බහ හර්තහ පිළිගළන්වීභ. මුඳකහය වහ අබයන්තය
ශශ කටයුතු පිළිඵ උඳශේලක කහයක බහශේ හර්තහ, එභ
කහයක බහශේ බහඳති ගරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ විසින්
පිළිගළන්වීභ - ඳළමිණ නළත.

ප්රලසන අංක 3-4425/'13 - (1), ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක
භවත්මිඹ.

ගරු නරෝසි නවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) ரரவ ரசணரரக்க)

නඳත්වම්

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

தக்கள்

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

PETITIONS

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

ගරු චන්දිම වීරක්නකොඩි මශතළ (නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ
වශ කළරක වභළඳතිුරමළ)
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி
குழுக்கபறன் றசரபதம்)

(Mr. Speaker)

-

தறறச்

சதரரகதம்

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and
Chairman of Committees)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් තුන
පිළිගන්මි.

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයතුමිඹ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහඹක් කල්
ඉල්රනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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(ආ)

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(i)

ඉවත වන් ප්රශේලර ජනතහ මුහුණ ශදන
ඳහනීඹ ජර ගළටලු විඳීභ වහ යජඹ භඟින්
ශගන ඇති පිඹය කශර්ද;

(ii)

එභ ගළටලු විඳීභ වහ දළනට ශගන ඇති පිඹය
ප්රභහණත් වී ශනොභළති ඵ පිළිගන්ශන්ද;

(iii)

එශේ නම්, එභ ජනතහශේ ඳහනීඹ ජර ගළටලු
විඳීභ වහ ප්රභහණත් ළඩ පිළිශශක් ඇයීමභ
ශකශයහි අධහනඹ ශඹොමු කයන්ශන්ද;

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අංක 5-4473/'13 - (1), ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ.

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති
ශදකක් කල් ඉල්රනහ.

லர் ங்கல், டிகரனகப்தை அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ)

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

தனரங்தகரட ரர்ல் தரகுறறல், இம்தைல்ரத தறரச
தசனரபர் தறரறவுக்குரற தம்தயறன்ண, கும்தல்க,
தொத்தட்டுரக, ற கறரம் ற்தம் கறங்சறகுரண
ஆகற கறரங்கபறல் றத்ம் க்கள் லண்ட கரனரக
கடுகரண
குடிலர்ப்
தற்நரக்குகநக்கு
தொகம்தகரடுத்துள்பரர்கள் ன்தக அர் அநறரர?

(ஆ) (i)

ரரன குநறப்தறடப்தட்ட தறரசங்ககபச் ரசர்ந்
க்கள் தொகம்தகரடுக்கும் குடிலர் தறச்சறகணக்கு
லர்வு
கரண்தற்கரக
அசரங்கத்றணரல்
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்ப
டடிக்கககள்
ரகதன்தகத்ம்;

(ii)

ரற்தடி தறச்சறகணக லர்ப்தற்கு ற்ரதரது
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்ப
டடிக்கககள்
ரதரதுரணல்ன ன்தக ற்தக்தகரள்ரர
ன்தகத்ம்;

(iii)

ஆதணறல்,
ரற்தடி
க்கபறன்
குடிலர்
தறச்சறகணக
லர்ப்தற்கு
ரதரறபவு
ரகனத்றட்டதரன்கந
ஆம்தறத்ல்
தரடர்தறல் கணம் தசலுத்துரர ன்தகத்ம்

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අංක 6-4505/'13 - (2), ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ.

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු නිනයෝමළල් නඳනර්රළ
නිනයෝජය අමළතයුරමළ)

මශතළ

(විනද්

ක යුුර

(ரண்தைறகு றரரரல் ததரர - தபறரட்டலுல்கள்
தறற அகச்சர்)

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of External
Affairs)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විශේල කටයුතු අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහ තුනක් කල්
ඉල්රනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

asked the Minister of Water Supply and Drainage:
(a)

Is he aware people residing in the villages of
Pambahinna, Kumbalgama, Muththettuwegama,
Diyawara village and Kinchigune belonging to the
Imbulpe Divisional Secretary's Division of the
Balangoda Electorate have been facing a grave
scarcity of drinking water for a long period of
time?

(b)

Will he inform this House -

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ඉඹුල්නේ ප්රළ.නල්. නකොට්ඨළවය: ඳළනීය ජ හිඟය
இம்தைல்ரத தறரச தசனரபர் தறரறவு : குடிலர்ப்
தற்நரக்குகந

IMBULPE DS DIVISION: SCARCITY OF DRINKING WATER

இன்ரநல், ன்?
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(i)

the action taken by the Government to solve
the problem of drinking water faced by the
residents of the above mentioned villages;

(ii)

whether he admits the fact that steps taken
so far to solve the aforesaid problem have
not been sufficient; and

(iii)

if so, whether attention will be focused to
initiate a satisfactory programme to solve
the problem of drinking water of the
aforesaid people?

7. ගරු දුනන්හ ගන්කන්ද මශතළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ (1) :
(අ)

ඵරංශගොඩ භළතියණ ශකොට්ඨහශේ, ඉඹුල්ශේ ප්රහශේශීඹ
ශල්කම් ශකොට්ඨහඹට අඹත් ඳමහින්න, කුමල්ගභ,
මුත්ශතට්ටුශගභ, දිඹය ගම්භහනඹ ව කිංචිගුශණ් ඹන
ගම්භහනර ඳදිංචි ජනතහ දීර්ඝ කහරඹක් තිසශේ උග්ර
ඳහනීඹ ජර හිඟඹකට මුහුණ දී සිටින ඵ එතුභහ
දන්ශනහිද?

(c)

If not, why?
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි.
(අ)

(ආ)

ඵරංශගොඩ භළතියණ ශකොට්ඨහශේ ඉඹුල්ශේ ප්රහශේශීඹ
ශල්කම් ශකොට්ඨහඹට අඹත් ශභභ ගම්භහනර භූශගෝලීඹ
පිහිටීභ වහ ඳහරිරික තත්ත්ඹ ශභඹට ශවේතු හධක වී ඇත.
(i)

(ii)

ශභහි වන් ඳමහින්න, කුමල්ගභ, මුත්ශතට්ටුශගභ,
දිඹය ගම්භහනඹ ව කිංචිගුශණ් ඹන ප්රශේලරට
අභතය ඊට ඹහඵද පිහිටි පුක්ගවශර,
කයගසතරහ ඹන ග්රහභ නිරධහරි ම් ශභන්භ
ඵයගමු විලසවිදයහරය ඹ ෂ්ය වහ කහර්ඹ
භණ්ඩර ප්රජහට ඳහනීඹ ජරඹ ළඳය භ වහ
ලකයතහ අධයඹනඹ සිදු කය යහඳිති හර්තහ
කස කය ඇත. ශම් ඹටශත් ඵයගමු
විලසවිදයහරඹ වහ අට ජීත් න 6,300ක
ජනගවනඹකට ජරඹ ළඳය භට ඵරහශඳොශයොත්තු
න අතය ඇසතශම්න්තුගත මුදර රුපිඹල් මිලිඹන
1,072.0කි. ශභභ යහඳිතිඹ ළරසුම් වහ ඉදිකිරීම්
කටයුතු වහ ශකොන්ත්රහත්කරුන් ශතෝයහ
ගළනීභට අදහශ ශටන්ඩර් ඳත්රිකහ කස කය නිභ
කය ඇත.
ශභභ ප්රශේලශේ පිහිටහ ඇති ජර ූලරහ්ර සිඹල්රභ
විඹළි කහරශේදී සිඳී ඹන ඵළවින් තියහය විඳුභක්
ළඳය භ වහ සිදු කශ අධයඹනඹට ළි  කහරඹක්
අලය විඹ. අශනකුත් ජර ූලරහ්ර හරි භහර්ග
කටයුතු වහ ව ඳහනීඹ ජර කටයුතු වහ ශන්
කය ගළනීභ ඉතහ ක්රභත් ශගොවි ජනතහශේ
එකඟතහශන් සිදු කශ යුතු ඇත.
ඒ අනු ර්හ කහරශේදී ශේළි ඔශඹන් අතිරික්ත
ජරඹ රඵහ ගළනීභට ව විඹළි කහරශේදී භනර
ළ ජරහලශඹන් ජරඹ රඵහ ගළනීභට අදහශ
ආඹතන භඟ එකඟතහට ඳළමිශණමින් සිටී.
ගළටලු විඳීභට අලය සිඹලු ප්රභහණත් පිඹය
ශගන ඇත.

(iii)

ඔේ. ඉවත දක්හ ඇති ඳරිදි කටයුතු කයමින් සිටී.

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

ගරු දුනන්හ ගන්කන්ද මශතළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දළනුත් කශහ, ඳමහින්න,
මුත්ශතට්ටුශගභ ශම් 6,300ක විතය ජනතහක් සිටිනහ කිඹහ.
ඒ හශේභ විලසවිදයහර ෂ්යශඹෝත් ඒ අට ශන්හසික සිටිනහ
කිඹන එක භභ දළනුත් කයන්න ඕනෆ. විලසවිදයහර ෂ්යඹන්ටත්,
ඒ අට ගම්භහනරටත් ශම් ප්රලසනඹ උග්ර ශර ඵරඳහනහ. අභ
ලශඹන් 10,000ක හශේ ජනකහඹක් ඒ ප්රශේලර ජීත් ශනහ.
ඔඵතුභහ කිේහ, ශඹෝජනහක් ශගනහහ, ඒක ක්රිඹහත්භක කයන්න
රුපිඹල් මිලිඹන 1,072ක් ශන් කශහඹ කිඹහ. ඒ ශඹෝජනහ
ශගනළල්රහ, දළන් ලකයතහ හර්තහත් ඔඵතුභන්රහ ළඳය භට
කටයුතු කය තිශඵනහ. ඒක ක්රිඹහත්භක කයන්ශන් කදහද කිඹහ
දළන ගන්න කළභළතියි.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එන අවුරුේශේ ක්රිඹහත්භක කයන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඔඵතුභහ වන් කයපු
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විලසවිදයහර කහයණඹ භභ පිළිතුශර්ත් වන් කශහ. ඒක දීර්ඝ
කහරඹක් තිසශේ විලසවිදයහරඹ මුහුණ ශදන ගළටලුක්. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, විලසවිදයහරඹට අපි ශඹෝජනහ කශහ,
ඳශමුශන්භ ශනභ ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ ක්රභඹක්
විලසවිදයහරඹ තුශ ඇති කයන්න කිඹහ. ඒකට ූලරය ප්රතිඳහදන
උස අධයහඳන අභහතයහංලශඹන් ඳසු  අඹ අවුරුේශේ ශන්
ශකරුශණ් නළවළ. එශවභ වුණහ නම් අඳට ත ප්රභහණඹක් විඹදභ
අඩු කය ගන්න පුළුන් ශනහ.

ගරු දුනන්හ ගන්කන්ද මශතළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ලකයතහ හර්තහශේ තිශඵන්ශන්, විලසවිදයහරඹට විතයක්
ශනොශයි, ම්පර්ණශඹන් ඒ ගම්භහනත් භඟයි.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දළන් තිශඵන්ශන්, ම්පර්ණ විලසවිදයහර ප්රශේලඹ වහ ගම්භහන
සිඹල්ර අන්තර්ගත.

ගරු දුනන්හ ගන්කන්ද මශතළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ශවොයි. ශඵොශවොභ සතුතියි.

මඩුඳළර අභය භූමිය: ඳවහ කෆපීම

டுவீற சரனம்: ண்தட்டிகற்நல்
MADU ROAD SANCTUARY : DIGGING OF SOIL

2752/’12

1. ගරු නජෝන් අමරුරංග මශතළ (වජිත් නප්රේමදළව මශතළ
නලනුල )

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு சஜறத் தறரரச
சரர்தரக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Sajith
Premadasa)

නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණ අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ (1):
(අ)

(ආ)

භන්නහයම් දිසත්රික්කශේ, භඩු ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ඵර
ප්රශේලශේ පිහිටි, භඩුඳහය අබඹ භූමිඹට අඹත් මුළු ිමම්
ප්රභහණඹ ශකොඳභණද ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(i)

ඉවත වන් අබඹ භූමිශේ සිදු කයන ඳස කඳහ
ඉත් කිරීභ නිහ න තුන්ට වහ නහන්තයඹට
වහනි සිදුන ඵත්;

(ii)

ශම් න විට අබඹ භූමි ඵර ප්රශේලශේ අක්කය 10
ක ඳස කඳහ ඇති ඵත්;

එතුභහ පිළිගන්ශනහිද?
(ඇ)

(i)

භඩුඳහය අබඹ භූමි ඵර ප්රශේලශේ සිදු කයනු රඵන
ඉවත වන් ඳස කළපීභ නතය කිරීභට කටයුතු
කයන්ශන්ද;

(ii)

එභ ඳස කළපීභට අනුඵර දුන් අඹට වහ ඳස කඳන
රද අඹට එශයහි ගන්නහ ව ක්රිඹහභහර්ග කශර්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ணசலரசறகள், ணப் ரதடகக அகச்சகக் ரகட்ட
றணர:
(அ)

ன்ணரர் ரட்டத்றன் டு தறரச தசனரபர்
தறரறறல் அகந்துள்ப டுவீற சரனத்றற்கு
தசரந்ரண
தரத்க்
கரறறன்
அபவு
வ்பதன்தக அர் குநறப்தறடுரர?

(ஆ) (i)

ரற்தடி சரனத்றல் இடம்தததகறன்ந ண்
தட்டிகற்நப்தடுல்
கரரக
ண
றனங்குகலக்கும்
ணத்றற்கும்
ரசம்
ற்தடுகறன்நதன்தகத்ம்;

(ii)

ற்கணர, சரன ஆலககப் தறரசத்றல்
10
க்கர்
கரறறல்
ண்
தட்டிகற்நப்தட்டுள்பதன்தகத்ம்

ගරු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ (ලනජීවී
වම්ඳත් වංරක්ණ අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற
ணசலரசறகள் பப் ரதடகக அகச்சர்)

டுவீற சரன ஆலககப் தறரசத்றல்
இடம்தததகறன்ந
ரற்தடி
ண்
தட்டிகற்நப்தடுக டுத்துறதத்துற்கு
டடிக்கக டுப்தரர ன்தகத்ம்;

(ii)

ண்க
தட்டிகற்தற்கு
உடந்கரறதந்ர்கலக்கும்
ண்க
தட்டிகற்நறர்கலக்கும்
றரக
ரற்தகரள்பப்தடும்
டடிக்கககள்
ரகதன்தகத்ம்

அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஈ)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, පිළිතුය සදහනම්. ප්රලසනඹ අවන ගරු
ජිත් ශප්රේභදහ භන්රීතුභහ ශම් ගරු ගරු බහශේ ශනොභළති නිහ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භභ වභළගත* කයනහ.

* බහශම්ඹ භත තඵන රද පිළිතුය:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)
(ආ)

(a)

(b)

(d)

of

Wildlife

Resources

න තුන්ට වහ නහන්තයඹට වහනි න ආකහයශේ ඳස
කඳහ ඉත් කිරීභක් සිදු කය ශනොභළත.

(ii)

අලුතින් හදන භහර්ගඹක් වහ අක්කය එකකටත් අඩු භූමි
ප්රශේලඹකින් ඳස රඵහ ගළනීභ සිදු කය ඇත.

(i)

ශම් න විට නතය කය ඇත.

(ii)

ඳස කඳමින් සිටි ළකකරුන් 06 ශදශනකුට විරුේධ
භන්නහයභ උහවිශේ නඩු අංක 33911, 33912, 33913,
33914, 33915, 33916 ඹටශත් නඩු ඳයහ ඇත. ඳස කළපීභට
රැශගන එන රද JCB ඹන්ත්රඹ වහ ්ළක්ටර් 05ක්
අධිකයණඹට ඉදිරිඳත් කය ඇත.

අදහශ ශනොශේ.

ශ්රී ංකළ දුම්රිය නදඳළර්තනම්න්ුරල අයත් ඉඩම්:
විවහතර

3553/’13

2. ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

Will he admit that -

(ii)

(ඈ)

(i)

LANDS BELONGING TO SRI LANKA RAILWAYS : DETAILS

Will he state the total extent of land belonging to
Madu Road Sanctuary in Madu Divisional
Secretary's Division in Mannar District?

(i)

(c)

Minister

(ඇ)

ශවක්ටඹහර් 26,677ක් ශේ.

இனங்ககப் தைககறத் றகக்கபக் கரறகள்:
றதம்

இன்ரநல், ன்?

asked the
Conservation:

 தசரய்சர -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa Minister of Wildlife Resources Conservation)

அர் ற்தக்தகரள்ரர?
(இ) (i)
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digging and removal of soil in the aforesaid
sanctuary cause damages to the wild
animals and the forest; and
soil has been dug in an area of 10 acres
within the territory of the sanctuary by
now?

Will he inform this House (i)

whether action will be taken to stop the
aforesaid digging of soil in the territory of
Madu Road Sanctuary; and

(ii)

the action that will be taken against the
persons who encouraged the digging of soil
and those who were involved in the act?

If not, why ?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ප්රහවන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)

(i)

ශ්රී රංකහ දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුට අඹත් ඉඩම්
අක්කය ගණන දිසත්රික් ඳදනමින් ශකොඳභණද;

(ii)

එභ ඉඩම් හණිජභඹ ංර්ධන කටයුතු වහ
ශඹොදහගත වළකිද;

(iii)

ශනොඑශේ නම්, අධික ටිනහකභකින් යුත් එභ
ඉඩම් හණිජ කටයුතු වහ ශඹොදහ ශනොගන්ශන්
භන්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ) දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුට අඹත් කිසිඹම් ඉඩභක්
ශඳෞේගලික අංලඹට ශවෝ ශනත් ශඳෞේගලික භහගභකට
රඵහ දී තිශබ්ද ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ) ඉවත (ආ) ඹටශත් වන් කය ඇති ඳරිදි ඉඩම් රඵහ දී තිශබ්
නම්,
(i)

එශේ රඵහ දී ඇති එක් එක් ඉඩශභහි ප්රභහණඹ
ඳර්චසලින් ශවෝ අක්කයලින් ශකොඳභණද;

(ii)

එභ එක් එක් ඉඩශභහි මිර ශකොඳභණද;

(iii)

එකී ඉඩම් කය කහර ඳරිච්ශේදඹක් වහ රඵහ දී
තිශබ්ද;
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(iv)

එකී ඉඩම් රඵහදීභට අදහශ ගනුශදනුශහි සබහඹ
කශර්ද (රඵහදුන්ශන් ඉල්ලීභ ඳරිදිද; එශේ
ශනොභළතිද ඹන්න);

(v)

එකී ඉඩම් කය පුේගරශඹකුට රඵහදුන්ශන්ද;

(vi)

එකී ඉඩම් බහවිතහ කයනු රඵන කහර්ඹඹ කශර්ද;

(c)

Will he inform this House if there are lands given
as of (b) above, separately, on per land basis (i) the extent of land given in perches or acres;
(ii) the price;
(iii) the time period which it has been given
for;
(iv) the nature of the transaction (solicited or
unsolicited);
(v) the person to whom it has been given; and
(vi) the purpose that it is being used for?

(d)

If not, why?

ඹන්න එක් එක් ඉඩභ ඳදනමින්, ශන් ශන් ලශඹන්
එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
ரதரக்குத்து அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

இனங்ககப்
தைககறத்
றகக்கபத்றன்
கரறகபறன்
க்கர்
அபக
ரட்ட
அடிப்தகடறலும்;

(ii)

அக் கரறகள் ர்த்க அதறறதத்றக்கரகக்
கறகடக்கக்கூடிரகவுள்பர ன்தகத்ம்;

(iii)

அவ்ரநறல்கனதணறன், இவ்ரநரண உர்
தததற தகரண்ட கரறகள் ன் ர்த்க
ரரக்கங்கலக்கரகப் தன்தடுத்ப்தடுறல்கன
ன்தகத்ம்

1234

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ප්රහවන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ.
(අ)

(i)
දිවහත්රික්කය
ශකොශම
කළුතය
ගහල්ර
භහතය
ගම්ඳව
කුරුණෆගර
කෆගල්ර
භවනුය
භහතශල්
නුයඑළිඹ
ඵදුල්ර
පුත්තරභ
අනුයහධපුයඹ
ශඳොශශොන්නරු
වුනිඹහ
කිළිශනොච්චිඹ
ඹහඳනඹ
භන්නහයභ
භඩකරපු
ත්රිකුණහභරඹ
යත්නපුයඹ
එකුරල

அர் கூதரர?
(ஆ) தைககறத் றகக்கபத்றன் ரது கரற
ணறரர் துகநறணதக்ரகர அல்னது ரத ரது
கம்தணறக்ரகர ங்கப்தட்டுள்பர ணப்கத்ம் அர்
கூதரர?
(இ)

ரரன
(ஆ)
இல்
உள்பரத
கரறகள்
ங்கப்தட்டிதப்தறன்
அற்கந
தவ்ரநரக,
எவ்தரத கரறறன் அடிப்தகடறல்,
(i)

தகரடுக்கப்தட்ட
கரறறன்
ரதர்ச்சஸ்கபறல் அல்னது க்கர்கபறல்;

அபவு

(ii)

றகன;

(iii)

அக தகரடுக்கப்தட்ட கரனபவு;

(iv)

தரறரற்நத்றன் ன்க (ரண்டப்தட்ட அல்னது
ரண்டப்தடர);

(v)

ங்கப்தட்ட தர்;

(vi)

அது தன்தடுத்ப்தடும் ரரக்கம்

(ii)

දුම්රිඹ ංර්ධන කටයුතු වහ දළනට අලය
ශකොටස වළය ඉතිරිඹ ශකටි කහලීන හණිජභඹ
ංර්ධන කටයුතු වහ ශඹොදහ ගත වළකි අතය
අනහගත දුම්රිඹ ංර්ධන කටයුතු වහ අලය
ශනොන අධික ටිනහකභකින් යුත්, දුම්රිඹ යක්ෂිත
ඉඩම් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹට ඳයන
ශර ඉල්ලුම් කයන රද අභහතය භණ්ඩර ඳත්රිකහ
ඳරිදි, එභ ඉඩම් විධිභත් අයුරින් ඳළරීභ වහ
අදහශ ප්රහශේශීඹ ශල්කම්රුන් ශත දළනටභත්
බහය දී ඇත.

(iii)

ඳළන ශනොනඟී.

නළත.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ඳළන ශනොනඟී.
ඳළන ශනොනඟී.
ඳළන ශනොනඟී.
ඳළන ශනොනඟී.
ඳළන ශනොනඟී.

(vi)

ඳළන ශනොනඟී.

அர் இச் சகதக்கு அநறத் தரர?
(ஈ)

இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Transport:
(a)

(b)

Will he state (i)

the acreage of lands available to the Sri
Lanka Railways on district basis;

(ii)

whether those lands are available for
commercial development; and

(iii)

if not, as to why those highly valuable
lands are not being exploited for
commercial purposes?

Will he also state whether there is any land of Sri
Lanka Railways that has been given to the private
sector or any other private company?

(ආ)
(ඇ)

අක්කර ගණන
1020
177
295
118
900
1170
375
1165
110
395
790
775
1215
1225
1025
149
850
640
675
625
435
14129
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

(ඈ) දුම්රිඹ ඉඩම් එක එල්ශල් ශඳෞේගලික අංලඹට ශවෝ යහජය
අංලඹට ඳළරීභට දුම්රිඹ හභහනයහධිකහරී ශත ඵරඹ නළත.
ඳළරීභක් කයනු රඵන්ශන් නම් එඹ ඉඩම් ශකොභහරිස
ජනයහල් භඟින් කශ යුතු ශේ.

ශකෝට්ශට් නගය බහට ශදන්න භට සිේධ වුණහ. ඔඵතුභහයි,
භභයි ශදශදනහභ ශකොශම දිසත්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ කයන
භන්රීතුභන්රහ. ශකොශම දිසත්රික්කශේ නිකම් තිශඵන ටිනහ ඉඩම්
දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තු භඟ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ
එකතු ශරහ ංර්ධනඹ කයනහ ඇති.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ අතුරු ප්රලසනඹක් අවනහ. අපිට
ශඳශනනහ, දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඉඩම් ගණනහක්
unsolicited proposals තුළින් ශනොශඹක් ශනොශඹක් ආකහයඹට
තිශඵනහ. දළන් ඔඵතුභහ රඵහ දුන්න පිළිතුය තුළිනුත් ශඳශනනහ,
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ එතළනිනුත් රිංගන ඵ. ඒහ ශකොයි
ආකහයශඹන්ද ඳයන්ශන් කිඹන එක තභයි තිශඵන ප්රලසනඹ
න්ශන්. ශභොකද, දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තු ශනොශඹක් ශේල්
කයන්න වදනශකොට ඒක ඳළත්තකට දහරහ නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිඹ යහඳිති ශගනළවිත් තිශඵනහ. ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ
ශකොශවොභද දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඉඩම් ආයක්හ කයන්න
පුළුන් විධිශේ ළඩ පිළිශශක් ඇති කයන්ශන්? ඇභතිතුභනි,
එළනි අලයතහක් තිශඵනහ.
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ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
ගරු ඇභතිතුභනි, විකිති කිරීභ තභයි ඔඵතුභහශේ තිශඵන
එකභ සුවිශලේ කහයණඹ. අඳ කිඹන්ශන් ශම්කයි. දුම්රිඹ
ශදඳහර්තශම්න්තුට අඹත් ඉඩම් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹත්
එක්ක එකතු ශරහ ංර්ධනඹ කයනහඹ කිේහට, නගයඹ අට
තිශඵන ඉඩම් විතයක් ශනොශයි, අනික් ඳළතිරත් ඉඩම් ශදන්න
ඳටන් අයශගන තිශඵනහ. දළන් තත් ශඹෝජනහක් ඇවිත්
තිශඵනහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

ගරු භන්රීතුභනි, ඕක ප්රලසනඹක් වළටිඹට ඇහුශොත් ශවොයි
ශන්ද?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භභ ශම් ප්රලසනඹට පිළිතුයක් ශදන්නම්, ගරු කථහනහඹකතුභනි.
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ කිඹන්ශන් "නගය ංර්ධන
අධිකහරිඹ". නගයර සුවිශලේ ංර්ධනඹ උශදහ දුම්රිඹ
ශදඳහර්තශම්න්තු තු නිකම් තිශඵන ඉඩම් දුම්රිඹ
ශදඳහර්තශම්න්තුට ඹම් කිසි ටිනහකභක් ශදමින් රඵහ ශගන
ංර්ධනඹ කිරීභ යජශේ ප්රතිඳත්තිඹක් ශර සුදු ආණ්ඩු කහරශේ
ඉරහභ ශකරුණහ. ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්රීතුභනි, ශකොටු
දුම්රිඹ ශඳොශ අට ප්රශේලඹ ඵරන්න. ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට ශර්ල්
පීලි ව දුම්රිඹ ශඳොශයි ඉතිරි කය ශගන භවහ ටිනහකභක් ඇති
එභ භූමි බහගඹ නිකම් තිඹහශගන ඉන්න කිඹන ශඹෝජනහ අපි
පිළිගන්ශන් නළවළ. අශේ යජඹ ංර්ධනඹට අතීර්ණ වී සිටින
යජඹක්. ඒ නිහ දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අලයතහරට කිසිභ
වහනිඹක් ශනොන ඳරිදි අපි ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කය ංර්ධන
කටයුතු කය ශගන ඹනහ. ගරු භන්රීතුභනි, ග්රහමීය ඹ ලශඹන්
දුම්රිඹ භහර්ග ශකොතයම් දියුණු කය තිශඵනහද කිඹහ ඔඵතුභහත්,
ගරු කථහනහඹකතුභහත් දන්නහ. ශවෝභහගභ ඉරහ යත්නපුයඹටත්,
ඊට ඳසශේ අවිසහශේල්රටත් අපි දුම්රිඹ භහර්ගඹ දීර්ඝ කය
තිශඵනහ. දළනටභත් railway stations ඇතුළු ඕඳනහඹක දක්හ
මුළු line එශක්භ තිබුණු දුම්රිඹ ඉඩම් සිඹල්ර අපි ප්රහශේශීඹ
ශල්කම්රුන්ට බහය දීරහ අන්. ශම්ක අලුත් ශදඹක් ශනොශයි.
ගරු භන්රීතුභනි, ංර්ධනඹට ඔඵතුභහත් එකඟ ශයි. ඔඵතුභහත්
ඒ ප්රතිඳත්තිඹ අනුගභනඹ කශහ. ශකෝට්ශට් නගය බහට අඹත්
තිබ ශකෝට්ශට් තිබුණු පිට්ටනිඹ HSBC එකට බහය දීරහ ඔඵතුභහ ඒ
ඉඩභ ංර්ධනඹ කශහ.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි ඒ පිට්ටනිඹ වදරහ තිශඵන්ශන්.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නහගරික ංර්ධන වහ පජහභූමි ංර්ධන ඇභතිතුභහ වළටිඹට
අවුරුදු තුනකට ඳසශේ භභ ඳත් වුණහභ ශනභ ඉඩම් කෆල්රක්

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එශවභයි ගරු කථහනහඹකතුභනි. භභ ශකොශවොභද අවන්න
අලය න්ශන්?
ශභච්චය යහඳිති තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නන
ශකොම්ඳළනිරට ශදනහ. ශම් නනකයණඹක් කයශගන ඹන්ශන්.
ශම්ක වරි ප්රලසනඹක් ශරහ තිශඵනහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අන්න ඒක අවන්න, එශවභ නම්.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Floating Market එක දළන් කඩහ ළටිරහ ශන් තිශඵන්ශන්.
[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. ඒක දළන් ළඵෆ floating එකක් ශරහ
තිශඵනහ. ඒක නම් ඇත්තයි. දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුට අයිති
ඉඩම් ප්රශේලඹක් තභයි, -

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුභන්රහ තුටු ශන්න ඕනෆ ශදඹක් කිඹහ ගන්න. නමුත්
අඳ ංර්ධනඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹනහ. එඹයි, අශේ
ඵරහශඳොශයොත්තු.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
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නන ශකොම්ඳළනිඹකට දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුට අඹත්
භයදහශන් ඉඩම්ලින් අක්කය 28ක් විකුණන්න ඳටන් අයශගන
තිශඵනහ. කරුණහකය අඳට කිඹන්න ශම්හ කයන්ශන් ශභොනහ
ම්ඵන්ධශඹන්ද කිඹරහ. දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුට අයිති
ප්රශේලඹක්, අඩු ගණශන් දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුට ම්ඵන්ධ
ශදඹක් තිශඵනහ නම් කභක් නළවළ. ම්පර්ණශඹන් ශනස
කටයුත්තක් ශම් කයන්ශන්.
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ගරු තතළ අුරනකෝර මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔඹ අතය. [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒක ශනභ
ප්රලසනඹක් ශර අවන්න.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශම් දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඉඩම්.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නළත්නම් ඔඵතුභහ උඳශේලක කහයක බහට එන්න. ඔඹ
කහයණඹ ඳළවළදිලි කය ගළනීභ වහ උඳශේලක කහයක බහශේදී
අවන්න.

අතය ශනොශයි, එන්න භහත් එක්ක ඒහ ඵරන්න ඹන්න.
භභ ශඳන්න්නම්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න ඉඩ ශදන්න.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ
න්ශන් , -[ඵහධහ කිරීම්] ශරහ ටිකක් තිශඵනහ ශන්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

ඒකට කභක් නළවළ.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ දන්නහ ඔඵතුභහට ඒ විඹඹ
ම්ඵන්ධශඹන්, - [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ආණ්ඩුශේ ප්රතිඳත්තිඹ ගළන ඉතහ ඳළවළදිලි උත්තයඹක් භභ
දුන්නහ. ංර්ධනඹ පිණි ශඹොදහ ගන්නහ කටයුතු කයනහ. ගරු
කථහනහඹකතුභහ දන්නහ, ගහල්ශල්, දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුට
තිබුණු නගය බහ ඉඩභ අපි යහජය ඳරිඳහරනඹට දුන්නහ කිඹරහ.
දළන් එහි තට්ටු වඹක ශගොඩනළඟිල්රක් ඉදි කයරහ තිශඵනහ. එඹ
යහජය ඳරිඳහරන ශක්න්්රසථහනඹ. ශම්හ ශනොකය දුම්රිඹ
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
ඉඩම්ර
නිකම්
ගස
ළවුණහභ,
ඔඵතුභන්රහශේ අඹ  අහින් ශවොශයන් ඳදිංචි ශනහ. ඔඵතුභන්රහ
කිඹන්ශන් ඒහට ඉඩ දිදී ංර්ධනඹ කයන්න එඳහ කිඹරහද?

ගරු තතළ අුරනකෝර මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අශේ අඹ?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔේ. ශකොශම නගයශේ සිඹලුභ ඉඩම් ගත්ශත්. ශකොශම
නගයහධිඳතිරහ වළටිඹට හිටපු එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ අඹ තභයි
ශකොශම නගයශේ ඉඩම් ම්පර්ණශඹන් ගත්ශත්. නමුත් ගරු
ජනහධිඳතිතුභහ යූඑන්පී කිඹරහ ඵරන්ශන් නළතු, ගරු
කථහනහඹකතුභනි, සිඹලු ශදනහට දළන් ශම් න ශකොට ශගල්
24,000ක් හදහ ඉය කයරහ තිශඵනහ. ඒහ තට්ටු නිහ. ඒ
සිඹල්රභ අපි ශදනහ, යූඑන්පී කිඹරහ ඵරන්ශන් නළවළ.

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒකට කභක් නළේද? අද අශේ කථහනහඹකතුභහ ශවො ූලඩ්
එකක ඉන්නහ. අසථහ දුන්නහට ප්රලසනඹක් නළවළ. ගරු දිශන්ස
ගුණර්ධන භවත්තඹහත් ශකොශම දිසත්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ
කයන්ශන්. ශකොශම දිසත්රික්කශේ ශවොරු නළවළ. ශවොරු ලශඹන්
කටයුතු කයන අඹ තභයි ශම් ඉඩම්රට අද ප්රලසනඹක් ඇති කයරහ
තිශඵන්ශන්. දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඉඩම් ඔඵතුභන්රහ ශම්
නන ශකොම්ඳළනිඹකට ශදනහ නම් කරුණහකය අශේ ශ්රී රහංකීඹ
යහඳහරිකඹන්ටත් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අසථහක් රඵරහ ශදන්න
ශම් වහ ශටන්ඩර් ක්රභඹක් ඇති කයන්න. Unsolicited
Proposals තුළින් -

]
ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශවො ශඹෝජනහක්. ගරු භන්රීතුභනි, උඳශේලක කහයක
බහට එන්න.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ කිඹන්ශන් ශදශගොල්රන්භ ඉඩම් විකුණරහ කිඹරහයි භට
ශඳශනන්ශන්. ප්රලසන අංක 4 - 4433/'13-(4), ගරු තරතහ
අතුශකෝයර භවත්මිඹ

ගරු තතළ අුරනකෝර මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන
වහ ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් ඒ ප්රලසනඹට පිළිතුය
දීභ වහ භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ 11ක් තිසශේ 4ළනි තහටත්
ශම් ප්රලසනඹ අවන්ශන්. වළභදහභ කල් ගන්නහ. අවි ගනුශදනු
ගළන කථහ කයන්නට ඵළරි ශවේතුක් තිශඵනහද? නිර්භර ශඵෞේධ
යටක ශම් විධිඹට අවි ගනුශදනුක් ගළන කථහ කයන ශකොට,
ප්රලසනඹක් අවන ශකොට වළභදහභ ආණ්ඩු ඳක්ශඹන් කිඹන්ශන්
ඒකට කල් ගන්නහ කිඹරහයි. ශම් ප්රලසනඹට දළනට භහ 11යි. ශම්
ප්රලසනඹ අද අවන්ශන් වතයළනි තහටයි. ඊශඟට ඳසළනි තහ.

ශ්රී රංකහ නිශඹෝජනඹ ශකශයන ශකොන්සියුරර්
ජනයහල් කහර්ඹහර පිහිටුහ ඇති යටල් ංඛ්යහ
ශකොඳභණද;
(vi) එභ යටල් කශර්ද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தபறரட்டலுல்கள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)
இனங்ககக
தறறறறத்துப்தடுத்தும்
ககறல் உர் ஸ்ரணறகர் அலுனகங்ககப
ரதறதகறன்ந
ரடுகபறன்
ண்றக்கக
ரதன்தகத்ம்;

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

යහජය ආයක්ක වහ නහගරික ංර්ධන අභහතයහංලශේ
ශල්කම්තුභහට භභ දළනුම් ශදනහ, වහභ ශම් ප්රලසනඹට පිළිතුය
එන්න කිඹරහ.

(ii )

ற்கணர
றறக்கப்தட்டுள்ப
உர்
ஸ்ரணறகர்கபறன் ததர்கள் ற்தம் தரறல்சரர்
ககககள் ரகதன்தகத்ம்;

(iii)

உர் ஸ்ரணறகர் தறகலக்கு இகக்
கப்தட்டுள்ப
இனங்கக
தபறரட்டு
ரசகக்குரற உத்றரரகத்ர்கபறன் ண்றக்
கக ரதன்தகத்ம்;

( i v ) ரற்தடி (i ) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப உர்
ஸ்ரணறகர்
அலுனகங்கலக்கு
இனங்கக
அசரங்கத்றணரல்
ரரந்ம்
ரற்தகரள்
பப்தடும் தரத் தசனறணம் ரதன்தகத்ம்;

ගරු තතළ අුරනකෝර මශත්මිය

( v ) இனங்ககக தறறறறத்துப்தடுத்தும் தகரன்
சறத்னர்
ரகத்றன்
அலுனகங்கள்
றதப்தட்டுள்ப
ரடுகபறன்
ண்றக்கக
ரதன்தகத்ம்;

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ශඵොශවොභ සතුතියි, ගරු කථහනහඹකතුභනි.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

( v i ) ரற்தடி ரடுகள் ரகதன்தகத்ம்

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

அர் இச்கதக்கு அநறறப்தரர?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නිර්භර බුදු දවභ ඳතින ශේලඹ හශේභ බුදුන් උඳන් ශේලඹත්
එක්ක අභනහඳකම් ඇති කයන්න උත්හව දයන්න එඳහ.

(ஆ) இன்ரநல், ன்?

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

asked the Minister of External Affairs:

Question ordered to stand down.

(a)

Will he inform this House (i) the number of countries in which High
Commissions that represent Sri Lanka are
operated;
(ii) the names and professional qualifications of
the High Commissioners who have been
appointed at present;
(iii) the number of officers of the Sri Lanka
Foreign Service who have been assigned to
the posts of High Commissioner;
(iv) the total monthly expenditure borne by the
Government of Sri Lanka for the High
Commissions mentioned in (i) above;
(v) the number of countries in which Consular
General Offices that represent Sri Lanka
have been established; and
(vi) the names of the aforesaid countries?

(b)

If not, why?

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

ශ්රී ංකළ මශ නකොමවළරිවහ කළර්යළ : මළසික වියදම
இனங்கக உர் ஸ்ரணறகர் அலுனகங்கள் :
ரரந்ச் தசனறணம்

SRI LANKAN HIGH COMMISSIONS : MONTHLY EXPENDITURE

5208/’14
8. ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ (ගරු තිවහව අත්තනළයක
මශතළ නලනුල )
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க
அத்ரக்க சரர்தரக)

–

ரண்தைறகு றஸ்ம

(The Hon. Ravi Karunanayake on behalf of the Hon. Tissa
Attanayake)

විශේල කටයුතු අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ- (1):
(අ)
(i) ශ්රී රංකහ නිශඹෝජනඹ කයමින් භව ශකොභහරිස
කහර්ඹහර ඳත්හශගන ඹනු රඵන යටල්
ංඛ්යහ ශකොඳභණද;
(ii) ශම් න විට ඳත් කය ඇති භව
ශකොභහරිසරුන්ශේ නම් ව ිත්තීඹ සුදුසුකම්
කශර්ද;
(iii) භව ශකොභහරිස තනතුරුරට අනුයුක්ත කය ඇති
ශ්රී රංකහ විශේල ශේඹට අඹත් නිරධහරින්
ංඛ්යහ ශකොඳභණද;
(iv) ඉවත (i) හි වන් භව ශකොභහරිස කහර්ඹහර
වහ ශ්රී රංකහ යජඹ විසින් භහසික දයනු රඵන
මුළු විඹදභ ශකොඳභණද;

ගරු නිනයෝමළල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு றரரரல் ததரர)

(The Hon. Neomal Perera)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විශේල කටයුතු අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* කයනහ.
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* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)
(ii)

14 (දහවතයයි.)
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ඳහර්ලිශම්න්තු

1243
[ගරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ]

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2015
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2015

(iii)

02 (ශදකයි)

(iv)

ශ්රී රංකහ රුපිඹල් 128,274,744.44

(v)

09 (නඹයි)

(vi)

1. ඕසශේලිඹහ

-

සිඩ්නි වහ ශභල්ඵර්න්

2. කළනඩහ

-

ශටොශයොන්ශටෝ

3. නනඹ

-

ළන්වහයි, ශන්ේඩු
වහ ගුඇන්ේසු

4. ජර්භනිඹ

- ෆරැන්ක්ෆර්ට්

5. ඉන්දිඹහ

- මුම්බයි

6. ඳකිසථහනඹ

- කරච්චි

7. වුදි අයහිමඹ

- ජෙඩ

APPROPRIATION BILL, 2015.

8. එක්ත් අයහිම එමීය ර් යහජයඹ - ඩුඵහයි
9. ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ - ජ ොස ඇන්ෙලීස
(ආ)

1244

ඳළන ශනොනඟී.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

කළරක වභළනේදී තලදුර ත් වකළ බන දී.[ප්රගතිය: නනොලෆම්බර් 10]
[කථළනළයකුරමළ මූළවනළරූඪ විය.]
குழுறல் ரலும் ஆரப்ததற்நது.- [ரர்ச்சற : ம்தர் 10]
[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்]
Considered further in Committee - [Progress:10th November ]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයහංලඹ ළඹ ශීර් අංක
139, 290 රකහ ඵළලීභ අ. බහ. 12.30 දක්හ. විහදඹ ආයම්බ කිරීභ
- ගරු දිලිේ ශදආයච්චි භවතහ.

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ ශවොයි. සතුතියි.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ point of
Order එක ශභොකක්ද?

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අය ජීවී විකහලනඹ ම්ඵන්ධශඹන්
ශඵොත්තභ දළන් දභරහ තිශඵනහද?

139 ලන ශීර්ය.- ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් වංලර්ධන
අමළතයලරයළ
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 201,900,000
கனப்தை 139.- கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற
அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 201,900,000
HEAD 139.- MINISTER OF FISHERIES AND AQUATIC
RESOURCES DEVELOPMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 201,900,000

කථළනළයකුරමළ

[ප.බහ. 9.50]

(Mr. Speaker)

ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(சதரரகர் அர்கள்)

තභ ශඵොත්තභ ඔඵන්න විධිඹක් නළවළ. ශරහ ආහභ භභ
ඒක කයන්නම්.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒක අඹ ළඹ විහදශඹන් ඳසශේ කයන
ක්රිඹහක් ශර තභයි අඳට ශඳශනන්න තිශඵන්ශන්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශකොශවොභ වරි දළන් කය ශගන ඹනහ. අඹ ළඹ විහදඹ ඉය
ශන්න ඉසයශරහ කය ගන්න පුළුන් ශයි. [ඵහධහ කිරීභක්]
අවන්ශන් ළදගත් ශදඹක් නිහ ශන්න ඇති.
ඊශඟට තිශඵන්ශන් ප්රධහන කටයුතු - විර්ජන ඳනත්
ශකටුම්ඳත 2015 කහයක බහ අසථහ.

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු බහඳතිතුභනි, "2015 විර්ජන ඳනත් ශකටුම්ඳශතහි
කහයක බහ අසථහශේදී, අද දින, එනම් 2014 ශනොළම්ඵර් භ 11
න අඟවරුහදහ විහදඹට ගළශනන අභහතයහංලඹ වහ ඒහ ඹටශත්
ඇති අශනකුත් ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ආඹතනරට අදහශ අංක
139, 290 දයන ළඹ ශීර්ලින් ම්ප්රදහඹහනුකර එක් එක්
ළඩටවන්හි සිඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් වහ ූලරධන විඹදම්
රුපිඹල් 10කින් කඳහ වළරිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් යශට් ධීය කර්භහන්තඹ කයන භසත
ධීය ජනතහශේත්, ඒ ධීය ජනතහ අල්රන භසුන්
ඳරිශබෝජනඹ කයන යශට් ජනතහශේත් සුඵසිේධිඹ වහ,
ඔවුන්ට වන ළරසීභ වහ, වන රඵහ දීභ වහ ඇති කශ
අභහතයහංලයයි ධීය අභහතයහංලඹ කිඹන්ශන්. නමුත්, ඒ ධීය
අභහතයහංලශඹන් සිදු කශ යුතු වන ශේහ අද ශනොකයමින්
ඳතිනහ.

1245
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අශේ ධීයඹන්ට ඉදිරිශේදී මුහුණ ඳහන්නට සිදු ශන ප්රලසන
විලහර ප්රභහණඹක් තිශඵනහ. අශේ ධීයඹන් අල්රන භත්ය
ම්ඳතින් සිඹඹට 80ක් අඳනඹනඹ කයන්ශන් යුශයෝඳහ
ංගභඹටයි. අද යුශයෝඳහ ංගභශඹන් අශේ රංකහට තවංචි
ඳළනශමින් ඳතිනහ. අද ඒ අඳනඹන කටයුතු නතය ශමින්
ඳතිනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, 2010 ර්ශේ
යුශයෝඳහ
ංගභශඹන් අශේ යටට, අශේ යජඹට, අශේ අභහතයහංලඹට, ධීය
කර්භහන්තශේ නිඹළශරන ධීයඹන්ට ශකොන්ශේසි ඳළශනේහ.
විශේශීඹ නළේ අශේ යශට් ශකොි ඹ ගවශගන අශේ අනුදළනුභ
ඇති, අශේ නිර්ශේලඹ ඇති අශේ යශට් භත්ය ම්ඳත්
ශනශහශගන ඹනහ. ඒ විධිඹට නීතිවිශයෝධී අන්දමින්, නීතිවිශයෝධී
ආම්ඳන්නලින් අශේ භත්ය ම්ඳත ශනශහශගන ඹෆභට ඉඩ
ශනොශදන ශර යුශයෝඳහ ංගභශඹන් අශේ යටට ශකොන්ශේසි
ඳළශනේහ. ඒ ශකොන්ශේසි ක්රිඹහත්භක කයන ශර යුශයෝඳහ
ංගභශඹන් අශේ යජඹට දළන්නුහ.
අඳට දළනුම් දීපු ශදන කහයණඹ තභයි, අශේ ඵහුදින
ඹහත්රහරට ඹහත්රහ නිරීක්ණ ඳේධති වි කයන්න කිඹපු එක.
ඵහුදින ඹහත්රහරට ඹහත්රහ නිරීක්ණ ඳේධතිඹ වි කශහභ, අශේ
ඹහත්රහක් නීති විශයෝධී සථහනඹක රැකිඹහ කශශොත් අඳට ශගොඩ
ිමභ ඉ ශගන ඒක නිරීක්ණඹ කයන්න පුළුන්. යුශයෝඳහ
ංගභශේ ඒ දළි  නීති-රීති අනු තභයි ශකශල්රන් කර්භහන්තඹ
කයන්ශන්. 2010 දී ශම් කරුණු අශේ යටට දළනුම් දීරහ තිබුණහ.
නමුත් 2010 දී අශේ යජශඹන්, අශේ අභහතයහංලශඹන් ඒහ ගණන්
ගත්ශත් නළවළ. 2012 ර්ශේදී නළත තහක් ඒ අනතුරු වළඟවීභ
කශහ, ශම් නීති ක්රිඹහත්භක කයන්න, එශවභ නළත්නම් තවංචි
දභන්න සිේධ නහඹ කිඹරහ. ඒත් ගණන් ගත්ශත් නළවළ. ඳසු  අඹ
භහ කිහිඳඹ තුශ අශේ යජඹට දළනුම් දීරහ තිබුණහ, ශම් නීති
ක්රිඹහත්භක න්ශන් නළත්නම් අශේ භත්ය ම්ඳත් යුශයෝඳහ
ංගභඹට ගන්ශන් නළවළයි කිඹන එක. ගරු බහඳතිතුභනි, ඳසු
 අඹ දසර ජනහධිඳතිතුභහ ඵහුදින ඹහත්රහ හිමිඹන් අයලිඹගව
භන්දියඹට කළරහ ශම් ප්රලසනඹ ගළන හකච්ඡහ කශහ. එශවභ
හකච්ඡහ කයරහ කිේහ, ශම් ප්රලසනඹ ජනහධිඳතිතුභහ ඹටතට
අයශගන විශේල කටයුතු අභහතයහංලඹ වයවහ වින්න කටයුතු
කයනහ කිඹරහ. ඒත්, අදටත් ඒ ශේ සිේධ ශරහ නළවළ. ඒ නිහ
ශභතළන ශරොකු ප්රලසනඹක් තිශඵනහ, ගරු බහඳතිතුභනි.
අශේ භසත ධීයඹන් අල්රන භහළු, එනම් ශකශල්රහ,
ශතෝයහ, ඳයහ, ගල් භහළු, කකුළුන්, විසිතුරු භසුන් ර්ග
ආනඹනඹ කයන ප්රධහන ශශ භධයසථහනඹ න්ශන් යුශයෝඳහ
ංගභඹයි. ඒ ප්රධහන ශශ භධයසථහනඹ තභයි අද අඳට
අහිමි ශමින් ඹන්ශන්. එශේ අහිමි ශමින් ඹන එක අපි නතය
කයගන්න ඕනෆ. ධීය අභහතයහංලශේ ංගණනඹ අනු ඵහුදින
ඹහත්රහ 4,111ක් ශඹොදහශගන අද අශේ ධීයශඹෝ රැකිඹහ කයනහ.
ඒ ඹහත්රහ 4,111 භඟින් අශේ යටට රළශඵන විශේල විනිභඹ යූශයෝ
මිලිඹන 74යි. එඹ රංකහශේ මුදලින් රුපිඹල් ිමලිඹන 12,000යි.
ර්ඹකට රුපිඹල් ිමලිඹන 12,000ක් අඳට අහිමි ශනහ,
යුශයෝඳහ ංගභඹ අශේ භහළු මිරදී ගළනීභ නතය කශශොත්. යුශයෝඳහ
ංගභඹ, ප්රධහනභ ආර්ිකක භධයසථහනඹක්. ශරෝකශේ
වරිඹහකහය, නිසිඹහකහය, ප්රමිතිශඹන් යුතු ඳත්හශගන ඹන
ශශ භධයසථහනඹක් තභයි යුශයෝඳහ ංගභඹ. අපි යජඹ වළටිඹට,
අභහතයහංලඹ වළටිඹට යුශයෝඳහ ංගභඹත් එක්ක ම්ඵන්ධ ශරහ
අශේ යශට් ධීය ජනතහ ශනුශන්, ධීයඹහශේ ප්රලසන
නියහකයණඹ කයගළනීභ ශනුශන් කටයුතු කයන්න ඕනෆ. ඒකට
තභයි අශේ යශට් ධීය අභහතයහංලඹක් තිශඵන්ශන්. එශේ කටයුතු
කයන්ශන් නළති න ශකොට ශභොකද ශන්ශන්? අශේ යශට් භහළු
මිරදී ගන්නහ එක යුශයෝඳහ ංගභඹ රඵන ජනහරිර නතය
කයනහ කිඹහ කිඹනහ. එශේ නතය කයන්ශන් නළති න විධිඹට
අපි කුභන ශවෝ ළඩ පිළිශශක් කස කයගන්න ඕනෆ. ඒක තභයි
අශේ ධීයඹහ ශනුශන් කශ යුතු ප්රධහන කටයුත්ත ශන්ශන්.
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ඉතින් ඒ කටයුත්ත අද ධීයඹහට ඉසට ශන්ශන් නළවළ. අපි
කිඹන්ශන් යුශයෝඳහ ංගභඹත් එක්ක හකච්ඡහ කයරහ -නළත
තහක්  අහිල්රහ ඒ අඹ වමුශරහ භහ ඉල්රහ ශගන- ඒ කිඹන
නිර්ශේලඹන් අනු අපි ඉදිරිශේ කටයුතු කයන්නම් කිඹරහ
ශඳොශයොන්දු ශරහ ඒ ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භක කශශොත් අශේ
යශට් ධීය ක්ශේත්රඹ ශගොඩ ගන්න පුළුන්ඹ කිඹන කහයණඹයි. ඒ
තවනභට රක් කයරහ තිශඵන්ශන් රංකහශේ ලිඹහ ඳදිංචිඹ නළති
නළේ.
භට භතකයි අශේ අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ධීය
ඇභති කහරශේ, ශකෝටි ගණනක් විඹදම් කයරහ ශම්
ඹහත්රහ නිරීක්ණ උඳකයණ ඳේධතිඹ නහයහ ආඹතනඹ වයවහ
ශගන්වහ. එශේ නහයහ ආඹතනඹ වයවහ ශගන්හ ධීය යහඹ
නීතිගත ංසථහට බහය දුන්නහ. ඒ ඹහත්රහ නිරීක්ණ උඳකයණ
ඳේධතිඹක අද ශරෝක ශශශ ශඳොශශේ ටිනහකභ රුපිඹල්
රක්ඹක්, ශදකක් නහ. ධීය අභහතයහංලශඹන් ඒකට රුපිඹල්
රක් 4ක් රක් 5ක් ඉල්රනහ. 2010 ශර් ධීය අභහතයහංලඹ
රඟට ඇවිල්රහ ධීය ජනතහ උේශඝෝණඹ කශශේ ශම්
ඹහත්රහ නිරීක්ණ උඳකයණ ඳේධතිඹ රඵහ ගළනීභට අලය කටයුතු
රසහ ශදන ශර ඉල්රමිනුයි. ''ශම් ඹහත්රහ නිරීක්ණ උඳකයණ
ඳේධතිඹ අපිට රක් එකවභහයකට, ශදකකට රඵහ ගන්න පුළුන්;
අපිට ඒක රඵහ ශදන්න කටයුතු කයන්න; අපි ශඳෞේගලික වරි
ඒක ගන්නම්'' කිඹන භතඹ ඔවුන් ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි. විශේශීඹ නළේ නතය කයන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභත් ඔවුන්
ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත් කයන ශකොට තභයි, ධීය
අභහතයහංලශේත්, ධීය යහඹ නීතිගත ංසථහශේත් නිරධහරින්
ශගන්රහ, ධීය අභහතයහංලඹ ඉදිරිපිට දී ඒ ධීයයින්ට ඳවය
දුන්ශන්. ශම් යශට් ධීය අභහතයහංලඹක් තිශඵන්ශන් ධීයඹහ
නිහයි. ධීයඹහ කිඹන්ශන් ධීය අභහතයහංලශේ පිඹහ. ධීයඹහ
තභයි ශම් යශට් ජනතහට ශප්රෝටීන් ඵහුර ආවහය ශේරක් වහ
අලය භත්ය ම්ඳත ඳඹන්ශන්. ධීයඹහ රැක ගළනීභ අශේ
යුතුකභක්. අපිට ධීයඹහ ආදහඹභක් රඵහ ශදනහ. ඒ නිහ ධීයඹහ
රැක ගළනීභ අශේ යුතුකභක් නහ. යුශයෝඳහ ංගභඹත් භඟ
ම්ඵන්ධ ශරහ, ශම් ගළන හකච්ඡහ කයරහ ධීය ක්ශේත්රඹ නඟහ
සිටුන්න යජඹක් වළටිඹට ඉදිරිඳත් ශන්න කිඹරහ භභ නළත
තහක් ගරු ඇභතිතුභහශගන් ඉල්රහ සිටිනහ. යුශයෝඳහ
ංගභඹත් එක්ක තිශඵන තවංචි ඉත් කයරහ, ඒ කයපු
ශඹෝජනහරට කළභළති ශන්න. යුශයෝඳහ ංගභඹ කයරහ
තිශඵන්ශන් ශවො ශඹෝජනහක්. ප්රමිතිශඹන් යුත් ශවො භහළු
අසළන්නක් ශනශහ ගන්න කටයුතු කයන්න කිඹරහ තභයි භභ
තමුන්නහන්ශේරහට ශම් අසථහශේ ප්රකහල කයන්ශන්. ඒ නිහ භභ
ඒ ගළන ළි දුය කථහ කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ.
ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ශම් ප්රලසනඹට භළදිවත් ශරහ
කටයුතු කයන්න. ශම් කටයුත්ත ඔඵතුභහට කයන්න ඵළරි නම්,
ඔඵතුභහට ඒ අසථහ රඵහ ශදන්ශන් නළත්නම්, ඒ වහ ඉඩකඩ
රහ ශදන්ශන් නළත්නම් ඔඵතුභහ ශම් අභහතය ධුයශඹන් ඉල්රහ
අස ශන්න කිඹරහ භභ ශඹෝජනහ කයනහ. අභහතය ධුයශඹන් අස
ශරහ ඒ කටයුත්ත කයන්න කිඹරහ ඵහය ශදන්න.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

කහටද?

ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

යජඹට, ජනහධිඳතිතුභහට. අන්න ඒකයි භභ කිඹන්ශන්. අශේ
ධීයඹහට කිසිභ වනඹක් රඵහ ශදන්ශන් නළවළ. අද ශතල්
වනහධහයඹ රඵහ ශදන්ශන් නළවළ. දළල් වහනහධහයඹ රඵහ
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ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

ශදන්ශන් නළවළ. ශම් වන කිසිභ ශදඹක් අද රඵහ ශදන්ශන් නළවළ.
ශතල් වනහධහයඹ ඉල්රරහ උේශඝෝණඹ කයන අඹ භළරුහ;
අබ්ඵගහතයින් ඵට ඳත් කශහ. චහල්ස ඇන්ටනි භළරුහ. ධීය
අභහතයහංලඹ ඉදිරිපිටදී අශේ ධීයයින්ට ගළහුහ. ශභශවභද, අශේ
ධීයයින්ට රකන්ශන්? යටට ඵයක් ශනොදී; යජඹට ඵයක් ශනොදී
ේත භවහ හගයශේ  අහිල්රහ භහඹ, භහ එකවභහය දුක් විරහ
ම්ඳත් ශනරහශගන ඇවිල්රහ ශම් යටට විශේල විනිභඹ රඵහ ශදන
කණ්ඩහඹභක් තභයි ධීයශඹෝ කිඹන්ශන්. අන්න ඒ නිහ ධීය
කර්භහන්තඹ ගළන, ඒ ධීයයින් ගළන භහ ශම් අසථහශේ භතක්
කයනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, නන නළේ භහගම් පිළිඵත් ප්රලසනඹක්
තිශඵනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, අශේ යටට කිසිභ විශේල විනිභඹක්
ශනොරළශඵන විධිඹට ශ්රී රංකහ යජඹ ඹටශත් ේත භවහ හගයශේ
නළේ 40ක් ඳභණ භසුන් භයනහ. අඳට කිසිභ ආදහඹභක්
රළශඵන්ශන් නළවළ. අශේ ධීයඹහට කිසිභ ආදහඹභක් නළවළ. ඒ
විධිඹට භයන භසුන්ශගන් සිඹඹට 30ක් නන භහගභටත්, සිඹඹට
10ක් රංකහ ධීය ංසථහටත්, සිඹඹට 60ක් රංකහශේ පිහිටුහ
තිශඵන යහඳහය කයන යජඹට ම්ඵන්ධ හිතත් භහගභකටත්
තභයි ඹන්ශන්.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ (ධීලර ශළ ජජ
වම්ඳත් වංලර්ධන අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண
கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)

ගරු බහඳතිතුභනි, අපි අත්න් කය තිශඵන BOI  අවිසුභ
අනු සිඹඹට 100ක්භ ඹන්ශන් ඒ භහගභට. රංකහශේ ශන
කහටත් රළශඵන්ශන් නළවළ. සිඹඹට 100ක්භ ූලරයභඹ අයිතිඹ
තිශඵන්ශන් ඒ ශගොල්රන්ට.

ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු ඇභතිතුභනි, අඳට රළශඵන්ශන් සිඹඹට 10යි.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

සිඹඹට 10 ශදන්න ඕනෆ රංකහ ධීය ංසථහට. භභ
අභහතයහංලඹ බහය ගත්තහට ඳසශේ තභයි සිඹඹට 10 කශශේ.
නළත්නම් ඉසය තිබුශණ් සිඹඹට 5යි. දළන් පිට යටින් එන වළභ
ශනෞකහක්භ රංකහ ධීය ංසථහට සිඹඹට 10ක් ශදන්න ඕනෆ.

ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ඒ නළේලින් අල්රන භහළු අශේ යටට රළශඵන්ශන් නළවළ ශන්.
අශේ යටට විශේශීඹ විනිභඹක් රළශඵන්ශන් නළවළ ශන්. අශේ යශට්
ධීයඹහට මුදරක් රළශඵන්ශන් නළවළ ශන්. ඒහ ගළනයි අපි ප්රලසන
කයන්ශන්. අල්රන භහළුලින් සිඹඹට 10ක් කිඹරහ අශේ රංකහ
ධීය ංසථහට Grade II භහළු ටික දීරහ අශනක් භහළු ටික ඒ
ශගොල්ශරෝ අයශගන ඹනහ. අශනක් එක අශේ-

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අල්රන භහළුලින් තභයි සිඹඹට 10ක් ශදන්ශන්. ශන
ශභොනහශඹන්ද?

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ඒ ශගොල්ශරෝ අල්රන්ශන් නීති විශයෝධි. යුශයෝඳහ ංගභශේ
නීතිරට විරුේධ තභයි, භහළු අල්රන්ශන්.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශකොශවේද කිඹරහ තිශඵන්ශන්?

ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

අපි කිඹන්ශන් ශම්හ නතය කයන්න කිඹරහයි.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නීති විශයෝධි රංකහට ආපු එකභ විශේශීඹ නළක්ත් ශම්
න තුරු අහු ශරහ නළවළ.

ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

අහු ශන්න ක්රභඹක් නළවළ ශන් ගරු ඇභතිතුභහ. ශභශවන්
අල්රනහද? කවුද, අල්රන්ශන්? ශකොශවන්ද, අල්රන්ශන්? අඳට
භව මුහුදක් නළවළ. අද අශේ ධීයඹහට භව මුහුද ඉතුරු ශරහ
නළවළ. අපි ඒකයි ප්රලසන කයන්ශන්. ඵරන්න, අද අශේ යශට්
ධීයඹන්ට තිශඵන ප්රලසන. නළශඟනහිය ඳශහතට  අහින් ඵරන්න.
දකට ඉන්දිඹහශන් ශඵෝට්ටු 400ක් විතය එනහ. ඳළඹ ශදකක්
trawl කයරහ, trawl කයරහ දකුණු ඉන්දිඹහට භහළු අයශගන
ඹනහ. භහළු ශඵෝ ශරහ භහදළල් ක්ශේත්රඹට භහළු එන්ශන් උතුරු
ඳශහශතන්. ඒ එන ශතෝයහ, ඳයහ, ශකරල්රහ, ශඵෝල්රහ, ඳයහටිඹහ
අද ශකෝ? අද භහදළල් භහළු අහු ශනහද? ඒහට ශභොනහද
ශන්ශන්? ඒහ තභයි, අපි ශම් ශඳන්හ ශදන්ශන්. ශම්හ ළයදියි.
යශට් ධීය කර්භහන්තඹ අපි රැක ගන්න ඕනෆ. ඒක අශේ යශට්
සතුක්. අපි ගරු ඇභතිතුභහට කිඹන්ශන්, ඒ සතු රැක ගන්න
කිඹරහයි. අපි කවුරුත් එකතු ශරහ ඒ සතු රැක ගන්න ඕනෆ.
අශේ ජනහධිඳතිතුභහ ධීය ඇභති වළටිඹට ඉන්න ශකොට ඒහ
වරිඹට කශහ. ඒ නිහ ශම්හ රැක ගන්න ඔඵතුභන්රහත් කටයුතු
කයන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ නළත තහක් භහ කයනහ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ කථහශේදී කිේහ රංකහශේ
කයර නිසඳහදනඹ ළි  දියුණු කයන්න ඒ නගය ආරිත,
ශතොටුශඳොශල් ආරිත කයර යහඳහයඹ නඟහ සිටුන්නට
කටයුතු කයනහ කිඹරහ. ගරු බහඳතිතුභනි, කයර යහඳහයඹ
දියුණු කයන්නට කටයුතු කයන විට ධීය නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශේ
ඵර ප්රශේලශේදී දකුශණන් ශගන ඹන භහළු හවනරට ගවනහ.
හවන ශඳයශනහ. භහළු මුහුදට දභනහ. කයර නිසඳහදකයින්ට
ගවරහ අමනහ; ශගල් කුඩු කයනහ. ඳසු  අඹ දිනර, ශඳොලීසිඹ
රහ ඒ හවන වයරහ එේහ. දළන් භහඹක් තිසශේ යුේධඹක්
තිශඵන්ශන්. දකුශණ් ඵහුදින ඹහත්රහරට අහුශන භහළු තභයි
ලින්ශනෝ. ලින්ශනෝ කිඹන භහළු Grade II වළටිඹටයි ගළශනන්ශන්,
ඒ Grade II භහළු තභයි කයරරට ගන්ශන්. කයර යහඳහයඹ
කයන්ශන්
මීය ගමු,
ශන්නේපු,
වරහත
ප්රශේලර
යහඳහරිකශඹෝ. කයර යහඳහයඹට දකට ලින්ශනෝ කිශරෝ
30,000ක් 40,000ක් ඳභණ ගන්නහ. දකුශණ් කුඩහ ළල්ර, භහ
ළල්ර, තංගල්ර, ශදවුන්දය ඵර ප්රශේලලින් තභයි ඒ භහළු
ශගනිඹන්ශන්. ඒ මිනිසසු භහළු ගන්ශන් දස ගණනකින් ල්ලි
ශගන්න. ඒක ශවො යහඳහයඹක්. ශවො ආදහඹභක් රළශඵනහ.
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අද පිට යටින් ශගශනන කයර ප්රභහණඹ අඩු ශරහ තිශඵන්ශන්
ශන්නේපු, මීය ගමු, වරහත ප්රශේලර කයර නිසඳහදනඹ ළි 
දියුණු වුණු නිහයි. ඒ වහ දහඹකත්ඹ ශදන්ශන් දකුශණ් ඵහුදින
ඹහත්රහ හිමිඹනුයි. අශේ යත් කුභහය ගුණයත්න නිශඹෝජය
ඇභතිතුභහශේ ඵර ප්රශේලශේ ශඳොි  ශඵෝට්ටු හිමිඹන් 500ක්
1,000ක් ඳභණ සිටිනහ. ඒ ශඳොි  ශඵෝට්ටු හිමිඹන්ශේ ඉල්ලීභ
තභයි කයරරට ලින්ශනෝ ශේන්න එඳහ කිඹන එක. ඒ
ප්රශේලශේ ලින්ශනෝ භහළු අහුශන්ශන් නළවළ. ඒ ප්රශේලශේ
අහුශන්ශන් සඩශඹෝ ව හුරුල්ශරෝ විතයයි. හුරුල්ශරෝ භහළු
විකුණහ ගන්න ඵළරි ශනහ කිඹරහ ලින්ශනෝ ශේන්න එඳහ
කිඹනහ. නිශඹෝජය ඇභතියඹහ 1,000ක් ඳභණ න කුඩහ ශඵෝට්ටු
හිමිඹන්ශේ ඡන්ද ඳදනභ රැක ගන්නත් ඕනෆශන්. ඒ හශේභ, ඒ
අඹශේ දළල් ශතොටුශඳොශර අල්රන භහළු ටික විකුණහ ගන්නත්
ඕනෆ. ඒ නිහ අශේ හවන වයරහ එනහ. යහජය ඵරඹ ඳහවිච්චි
කයරහ ශඳොලීසිරට නිශඹෝග කයරහ ඳසු  අඹ භහඹ පුයහභ ඒ
කටයුත්ත කශහ. ඵළරිභ තළන ජනහධිඳතිතුභහ අශේ දකුණු ඳශහත්
බහශේ ධීය අභහතය ඩී.ඒ. උපුල් භවතහ ව ධීය ඇභතිතුභහ
අයලිඹගව භන්දියඹට ශගන්රහ හකච්ඡහ කශහ. හකච්ඡහ කයරහ
කිේහ ශම්ක ශම් විධිඹට ශකශයන්න ඕනෆ, දකුශණ් භහළු ගන්න
ඕනෆ කිඹරහ. ඊට ඳසු තභයි ඳසු  අඹ දසර දකුශණන් ශගනිච්ච
භහළු ෆන් එකකට ගවරහ, කුඩු කයරහ, විනහල කයරහ භහළු ටික
මුහුදට දළම්ශම්. රුපිඹල් දරක් ගණනක භහළු විනහල කශහ. අද
ශන්නේපු, වරහත ප්රශේලශේ ඒකහධිඳති ක්රභඹක් ඳතිනහ.

ගරු කරුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கதப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ශන්නේපු ශනොශයි මීය ගමුශේ.

ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ශන්නේපුශේ ශනොශයි, මීය ගමු පුශේලශේ. ඉතින් ඒක
ළරැදියි. ධීය නිශඹෝජය ඇභතියඹහ ශභඹට භළදිවත් ශරහ
කටයුතු කයන්නට ඕනෆ. ඵසනහහිය ඳශහත් බහශේ ඇභතියශඹක්
න රහන්හ කිඹන අඹ කයරකහයඹන්ශේ ඳළත්ත අයශගන
තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඒ ගළන කථහ කයමින් ඉන්ශන්.
ගරු බහඳතිතුභනි, ශන්නේපු, වරහත, මීය ගමු ප්රශේලලින්
සඩශඹෝ ඳටහ ගත් හවන 70ක් විතය දකුණු ඳශහතට එනහ. වළභ
දහභ උශේට ඵරපිටිඹ, ශදට, ගහල්ර, අම්ඵරන්ශගොඩ, ශදවුන්දය,
තංගල්ර, වම්ඵන්ශතොට මුහුද අයිශන් තිශඵන භහළු භහර්කට්රට
භහළු ෆන් 70කට ළි ශඹන් එනහ. ඉතින් අපි ශම්හට ගළහුශොත්
ශභොකද ශන්ශන්? භභ "ගවඳල්රහ" කිඹරහ එක චනඹක්
කිේශොත් ඒහට ගවනහ. නමුත් එළනි ජයහ ළඩ අපි කයන්ශන්
නළවළ. ශම් යහඳහයඹ දකුශණ් අඹත්, මීය ගමු ඳළත්ශත් අඹත්
ම්ඵන්ධ කයශගන කයන්න ඕනෆ යහඳහයඹක්. වරහත,
ශන්නේපු, මීය ගමු ප්රශේලර මුහුශේ ලින්නහ භහළු අල්රන්ශන්
නළවළ. ඒකයි ඇත්ත කථහ. අශේ ධීයඹන්ශේ භහළු මිර ඳවත
ළටිරහ. කයර නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ. ශම් හශේ ඒකහධිඳති
ක්රභඹක් මීය ගමු ප්රශේලශේ ශගන ඹන්ශන්. අශේ ජනහධිඳතිතුභහත්
ශභඹට භළදිවත් ශරහ කරුණු කිේහ. ඒත් අවන්ශන් නළවළ.
ශම්ක ශභොන කරුභඹක්ද? ශභොන අකුරක්ද අශේ ශම් ධීයඹන්ට
ඳටින් දීරහ තිශඵන්ශන්? ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ
භළදිවත් ශරහ ශම් ප්රලසනඹ නියහකයණඹ කය ශදන්න. රුපිඹල්
150ක, 200ක මිරකට අශරවි කශ ලින්ශනෝ භහළු කිශරෝක් අද
රුපිඹල් 60කට, 70කටත් විකුණහ ගන්නට ඵළරි දකුශණ්
ධීයශඹෝ අද ශඩ්රට, කඩකහයඹන්ට ණඹ ශරහ තිශඵනහ.
ගරු ධීය නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහශගන් අපි
හනුකම්පිත ඉල්රහ සිටිනහ, ශම් ප්රලසනඹ නියහකයණඹ කය
ශදන්න කිඹරහ. දකුශණ් මිනිසසු ගවගන්න එන්ශන් නළවළ. ඔඹ
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හශේ නින්දිත ළඩ කයන්ශන් නළවළ. ඵරහශගන ඉන්නහ. ඒ නිහ
ඒ ප්රශේලශේ කයර යහඳහරිකඹන්ට අශේ ධීයඹහශේ භහළු ටිකත්
ගන්න ඉඩ ශදන්න කිඹරහ භහ ශම් උත්තරීතය බහශේ ගරු
බහඳතිතුභහ ඉදිරිශේ ඉල්රහ සිටිනහ. නළත තහක් ඒ විධිඹට
අශේ ධීයඹන් භහළු ශගන ඹන හවනරට කයදය කශශොත් අපි ඒ
පිළිඵ තීයණඹක් ගන්නහ කිඹන එකත් ශම් ගරු බහශේ භහ
ප්රකහල කයන්න කළභළතියි. ඒ නිහ ශම්හ නතය කයන්න. ශම්හ
ශවො නළවළ. ධීයඹහ වම්ඵ කය ගන්නහ ම්ඳත් උදුයහ ගන්න එක
ශවො නළවළ. ඇභතිරුන් ඳත් කයන්ශන් ශම්හ භථඹකට ඳත්
කයරහ ජනතහට ශේඹක් කයන්නයි. ඒ නිහ එළනි ශේල්
නතය කයන්නඹ කිඹහ භහ ශම් ගරු බහශේ දී නළත තහක්
ඉල්රහ සිටිනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්රීතුභහ, දළන් කථහ අන් කශශොත් ශවොයි.

ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

භට අශේ දිසත්රික්කඹ ගළන ශභොකුත් කථහ කයන්න රළබුශණ්
නළවළ, ගරු බහඳතිතුභනි. ඔඵතුභහ කරුණහකය භට ත ශරහක්
ශදන්න.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශවොයි, ත විනහි ඹක් ගන්න. විනහි  ශදකක් කලින් දීරහ
තිශඵනහ.

ගරු දිලිේ නලදණරච්ික මශතළ

(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු ඇභතිතුභනි, ංචහයක යහඳහයඹ දියුණු න්නට ඕනෆ.
අපි කවුරුත් ංචහයක යහඳහයඹට අතහිත ශදන්නට ඕනෆ. අශේ
යටට විශේල විනිභඹ රළශඵන්ශන් ංචහයක යහඳහයශඹන්. අපි
ඒක දළන ගන්න ඕනෆ. නමුත් ශම් ංචහයක යහඳහයඹ නිහ
ගහල්ශල් ඉරහ දකුණු ඳශහත් මුහුදු තීයශේභ ශතොටුශඳොශක
භහදළරක් ඇද ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් අද උදහ ශරහ තිශඵනහ.
භහදළල් කර්භහන්තඹ කයන මිනිසසු අද අයණ තත්ත්ඹට ඳත්
ශරහ තිශඵනහ. ඇතළම් අඹ යහජය ඵරඹ උඳශඹෝ අ කයශගන,
කවුරු ශවෝ ශවන්චයිශඹක් අල්රහ ශගන, ප්රහශේශීඹ බහශේ
භන්රීයශඹක් අල්රහ ශගන භහදළල් ශතොටුශඳොශල් ශඟ
restaurant එකක් ශවෝ ශභොකක් ශවෝ ඉදි කයනහ. අශේ
දළල්කහයයින්ට දළල් ට කයන්න ඉඩක් නළවළ. අන්න ඒ හශේ
තත්ත්ඹක් අද උදහ ශරහ තිශඵනහ. ශම්කට ශනභ
කණ්ඩහඹභක් ඹරහ දකුණු මුහුදු තීයඹ ගළන මීය ක්ණඹක් කයරහ,
භහදළල් ශතොටුශඳොශල් ගළන මීය ක්ණඹක් කයරහ ධීය ක්ශේත්රඹ
නඟහ සිටුන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ. භහදළල් කර්භහන්තඹ තභයි
ශම් යශට් ධීය ක්ශේත්රශේ ආයම්බක කර්භහන්තඹ. ඒ නිහ ඒ
කර්භහන්තඹ නඟහ සිටුන්න ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු
කයන්න. ඔඵතුභහට ඒ වහ මීය ට ළි ඹ ලක්තිඹ, ධධර්ඹ
රළශඵන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ ශම් ළඩ පිළිශශ ශගන ඹන්න ඕනෆ.
ඔඵතුභහට ඒ වහ අසථහ රඵහ ශනොශදන ශවේතු ශභොකක්ද
කිඹරහ භහ දන්ශන් නළවළ. 1978 අශේ ආණ්ඩු කහරශේ, ධීය
වනහධහය දුන්නහ; ධීය නිහ ආධහය දුන්නහ; ධීය ණඹ දුන්නහ.
සිඹඹට 90ක වනහධහය දුන්නහ, මුඳකහය ක්රභඹට. ශඵෝට්ටු
දුන්නහ; ශගල් දුන්නහ; කහද ඵඳින ශකොට ල්ලි දුන්නහ. අද ඒ
කිසි ශදඹක් ශම් ගරු ඇභතිතුභහශගන් අඳට රළශඵන්ශන් නළවළ.
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ධීය ඇභති කහරශේ ඔඹ ශේල් ඉසට
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කශහ. රුපිඹල් 50,000ක් එශශල් දුන්නහ. නිහ ආධහය රඵහ
දුන්නහ. ල්ලි භල්ර අයශගන  අහිල්රහ ශම්ඹ උඩ තිඹරයි
තංගල්ශල් ඒ ප්රශේලර මිනිසසුන්ට ධීය ආධහය රඵහ දුන්ශන්.
ධීය ශගල් වදරහ දුන්නහ. අද ඒහ ශකෝ? ඒහ ශකශයන්ශන්
නළත්ශත් ශභොකද?
ගරු ඇභතිතුභනි, ශම් යජශඹන්
තමුන්නහන්ශේ අමන්න වදනහද? නළත්නම් තමුන්නහන්ශේට
ශම් ශේල් කයන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළේද? තමුන්නහන්ශේට ල්ලි
ශන් කයන්ශන් නළේද? එශවභ නම් තමුන්නහන්ශේ ඉල්රහ අස
ශන්න, ආත්භ ගරුත්ඹ තිඹහ ශගන. භව මුහුද විකුණහශගන
කනහ. කවුරු කයනහද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහශේ නභ
ඹන්ශන්. වළභ ශේටභ ඔඵතුභහ තභයි වසු න්ශන්. ශවො ශදොසතය
භවත්භඹකු වළටිඹට, භශේ හිතතකු වළටිඹට ඔඵතුභහශගන් භහ
ඉල්රහ සිටිනහ, ශම්හ ගළන කල්ඳනහ කය ඵරහ, ශවොඹහ ඵරහ,
ආත්භ ගරුත්ඹ රැකශගන කටයුතු කයන්න කිඹරහ. භට අසථහ
රඵහ දීභ ගළන ගරු බහඳතිතුභහට සතුති කයමින් භහ නිවඬ නහ.
[ප.බහ. 10.15]

ගරු මිල්නරෝයි
අමළතයුරමළ)

ප්රනළන්දු

මශතළ

(වමළජ

සුබවළධන

(ரண்தைறகு றல்ரரய் தர்ணரந்து - சதோக னன்தைரற அகச்சர்)

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare)

ගරු බහඳතිතුභනි, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලඹට අදහශ ළඹ ශීර් විහද ශකශයන අඹ ළඹ කහයක
බහ අසථහශේදී ආණ්ඩු ඳක්ඹ ශනුශන් ඳශමුශන්භ කථහ
කයන්න රළබීභ ගළන හිටපු ධීය නිශඹෝජය ඇභතියශඹකු
වළටිඹට භහ න්ශතෝ නහ. විශලේශඹන්භ යුශයෝඳහ ංගභශඹන්
ඳනන රද තවනභ ම්ඵන්ධ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ මුළු
ශ්රී රංකහශේභ ධීය ජනතහත් ඒ හශේභ ඳශහත් බහර ධීය
ඇභතිතුභන්රහත්, අශේ ගරු ඇභතිතුභහත්, අපි සිඹලු ශදනහභත්
අයලිඹගව භන්දිඹයට ශගන්හ හකච්ඡහ කශහ. එතුභහභ ශම්ශක්
ූලලිකත්ඹ අයශගන කටයුතු කයරහ ශභභ තවනභ ඉත් කයරහ
අශේ ශ්ෝරර් හිමිඹන්ශේ, අශේ ධීය ඹහත්රහ හිමිඹන්ශේ ප්රලසනඹට
විඳුභක් රඵහ ශදන්න කටයුතු කයන ඵ ඳළසුහ. විශලේශඹන්භ
විශේල කටයුතු අභහතයහංලඹත්, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් එකතු
ශරහ ඒ ප්රලසනඹට විඳුභක් රඵහ ශදන්න කටයුතු කයනහ. ඒක
ඉතහභත්භ ශවො ශදඹක් වළටිඹට අපි දකිනහ. ශභොකද අඳට
යුශයෝඳඹට භහළු ඹන්න ඵළරු  අශඹොත් විලහර පිරිකට රැකිඹහ
නළතු ඹනහ. ඒ නිහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගත්ත තීන්දුට භහ
විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේදී සතුතින්ත ශනහ.
 අඹ ය අඹ ළශඹන් අශේ ප්රශේලඹට ධීය ශතොටු ශඳොශක් නළංගුයම් ශඳොශක්- ශදන්න ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. ඩඩ්ලි
ශේනහනහඹක භවත්භඹහශේ ආණ්ඩු කහරශේ, ඊට ඳසශේ
භළතිනිඹශේ ආණ්ඩු කහරශේ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශඹෝජනහක්
තිබුණහ. මුල් ගල් තිබ්ඵහ. කදහත් ඒක වරි  අශේ නළවළ. වළඵළයි
තභ අපි මුල් ගර තිබ්ශබ් නළවළ.  අඹ අවුරුේශේ ඒකට මුදල් ශන්
කයරහ තිශඵනහ. දළනට ඒශක් ූලලික කටයුතු ශකරී ශගන ඹනහ.
විශලේශඹන්භ අශේ ප්රශේලශේ ඒ ධීය ජනතහ ශනුශන් පුත්තරම් දිසත්රික්කශේ ජනතහ ශනුශන්- ඒ කටයුත්ත ඉටු
කිරීභ ගළන භභ ශම් අසථහශේදී අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට
සතුතින්ත ශනහ. ඒ හශේභ ධීය ඹහත්රහ හිමිඹන්,
විශලේශඹන්භ ශ්ෝරර් ඹහත්රහ හිමිඹන් ආදහඹම් ඵදුලින් නිදවස
කය තිශඵනහ.
ශතල් වනහධහයඹ ගළනත් ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. ශතල් මිර
ළි  කශහට ඳසශේ කහදිනල්වන්ශේත්, අපිත් ජනහධිඳතිතුභහ
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එක්ක හකච්ඡහ කශහ. ඊට ඳසු තභයි ඒ ශතල් වනහධහයඹ
ශදන්න ඳටන් ගත්ශත්. ඒක  අඹ අවුරුේශේ නතය කයරහ තිබුණහ.
දළනට ඒ අඹට අලය කයන දළල් ආම්ඳන්න රඵහ ශදන්න ූලලික
කටයුතු කයශගන ඹනහ. ඒ ගළන ධීය ඇභතිතුභහටත්, අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහටත් අපි සතුතින්ත ශනහ. අලය ප්රභහණඹ රඵහ
ශදන්න කටයුතු කයශගන ඹනහ. නමුත් ඒශක් ශඳොි  ප්රභහදඹක්
තිබුණහ. ශභොකද දළල් නිසඳහදනඹ කයන විධිඹට තභයි ඒහ රඵහ
ශදන්න ශන්ශන්. සීශනෝර් ආඹතනශඹන් තභයි දළල් නිසඳහදනඹ
කයන්ශන්. ඒ නිසඳහදනඹ කයන වළටිඹට තභයි දළල් රඵහ ශදන්න
කටයුතු කයශගන ඹන්ශන්. ශඵදහ වළරීශම්දී සුළු අඩු ඳහඩුක් සිදු
ශරහ තිශඵනහ. ධීය ජනතහ ඒ ගළන ශඳොඩ්ඩක් අනුකම්ඳහ
කයන්න කිඹරහ ශම් අසථහශේදී ඒ ජනතහශගන් භහ ඉල්රහ
සිටිනහ. ශභොකද, දළල් නිසඳහදනඹ කයන වළටිඹට තභයි අඳට දළල්
නිකුත් කයන්න පුළුන්කභ රළිමරහ තිශඵන්ශන්. විශලේශඹන්භ
භහදළල් කර්භහන්තඹ ආයක්හ කය ගන්න අලයයි. උතුය
නළශඟනහිය ප්රශේලර තිබුණු යුේධඹ දළන් නිභහ ශරහ තිශඵනහ.
යුේධඹ නිභහ වුණහට ඳසශේ අද ඒ ධීය ජනතහට භහදළල්
කර්භහන්තඹ කයන්න අසථහක් උදහ ශරහ තිශඵනහ.
විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේදී භහ ධීය ඇභතිතුභහට ශම්
කහයණඹ කිඹන්න අලයයි. ධීය ජනතහ තමුන්නහන්ශේ එක්ක
හකච්ඡහ කයන්න, විශයෝධඹ ඳශ කයන්න ආපු ශරහශේදී
ඔඵතුභහශේ ධීය අභහතයහංලශේ අඹ ගල් ඳවයල් එල්ර කිරීභ
භහ නම් අනුභත කයන්ශන් නළවළ. ශභොකද, භවය ශේරහට ශම්
යශට් ධීය ජනතහ ප්රශකෝඳකහරි විධිඹට සිටිඹහට, ඒ අඹ ශඵොශවෝ
ශේරහට ංසුන් කය ගන්න පුළුන්. භභ ශම් අසථහශේදී ප්රකහල
කයන්න ඕනෆ, භහින්ද යහජඳක් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ එදහ ධීය
ඇභතියඹහ වළටිඹට කටයුතු කයේදී, ටළංකිර විසිතුරු භසුන් දභහ
ධීය අභහතයහංලඹ රසනට කස කය තිබුණු ඵ. එතුභහ එළනි
ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක කයන්න ශවේතුක් තිබුණහ. ශභොකක්ද?
ඒ ධීය ජනතහ අේට පිච්ශචමින් ශයශශේ ඇවිදින නිහ ඹන්ශන්
එන්ශන් ටිකක් කි ය විධිඹට. ඒ නිහ ඔවුන්ශේ ගභනත් ටිකක්
ඉක්භන්. මුහුශේ ශඝෝහත් භඟ එඹහරහ කථහ කයන නිහ,
ඔවුන්ශේ කථහත් ටිකක් ේද ළි යි. ඔවුන් ඹම් තයභකින්
ංසුන් ශන්න ධීය අභහතයහංලඹට ඇතුළු ශන තළන ටළංකිර
විසිතුරු භසුන් දභහ රසනට එභ සථහනඹ කස කය තිබුණහ.
එදහ ධීය ඇභතියඹහ වළටිඹට අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද
යහජඳක් භළතිතුභහ ධීය ජනතහශේ ප්රලසනරට විදුම් රඵහ
ශදන්න කටයුතු කශහ. භභ එදහ ධීය නිශඹෝජය ඇභතියඹහ
වළටිඹට කටයුතු කශහ. ඒ හශේ සුව අපි ධීය ජනතහ පිළි
ගන්න ඕනෆ. ධීය ජනතහ භඟ ශඵොශවොභ සුව කථහ
කයන්ශන් නළතු කටයුතු කිරීභ ඉතහභත් ළයදි ළඩක්. පුත්තරම්
දිසත්රික්කශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තුට භන්රීරු අට ශදශනක් ශතෝයහ
ඳත් ශනහ. ශම් අට ශදනහශගන් වඹ ශදශනක් ඳත් ශරහ
සිටින්ශන් ධීය ක්ශේත්රශේ ජනතහ නිශඹෝජනඹ කයමින් ඵ
භතක් කයන්න ඕනෆ. අපි ධීය ක්ශේත්රශේ කටයුතු ශනොකශහට, ඒ
ධීය ජනතහශේ ඡන්දලින් තභයි අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට
ඇවිත් සිටින්ශන්. භභ, ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්රීතුභහ, අශේ
ආනභඩුශේ ගරු යංශේ ඵණ්ඩහය භන්රීතුභහ. එතුභහ විතයයි
ආනභඩුශන් ඇවිත් ඉන්ශන්. අශේ අනික් ශකොට්ඨහ ඳවභ ධීය
ජනතහ නිශඹෝජනඹ කයන භළතියණ ශකොට්ඨහ.
ශන්නේපු, නහත්තන්ි ඹ, වරහත, පුත්තරභ කිඹපුහභ [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, අපි ශදනහ. එශවභ ශනොශයි, අශේ ආන
ඳශවන් වතයක් මුළුභනින්භ ම්ඵන්ධ ශරහ තිශඵන්ශන් ධීය
ජනතහත් භඟ ඵ භතක් කයන්න ඕනෆ. රංකහශේ දිගභ මුහුදු
ශයශ තිශඵන්ශන් අශේ දිසත්රික්කශේ. එභ නිහ අපි ගරු
ඇභතිතුභහට කිඹන්න කළභළතියි, “ඔඵතුභහ එදහ ධීය ජනතහට
කයපු ළශඩ් අපි අනුභත කයන්ශන් නළවළ“ කිඹහ. ධීයයින්
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කිඹන්ශන් ශම් යශට් අඳට ශප්රෝටීන් ශොඹහ ශදන කණ්ඩහඹභ ඵ
භතක් කයන්න කළභළතියි. ඔවුන් භඟ ශඵොශවොභ සුව කථහ
කයන්න ඕනෆ. එශවභ නළති ශම් විධිඹට ඔවුන්ට රකන එක
කිසිශකුත් අනුභත කයන්ශන් නළවළ. ශෂසටස ශඳශර්යහ
ඇභතිතුභහශේ කහරශේ, ශජෝර්ජ් යහජඳක් ඇභතිතුභහශේ කහරශේ,
එස.ඩී.ආර්. ජඹයත්න ඇභතිතුභහශේ කහරශේ, අතිගරු ජනහධිඳති
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඇභතියඹහ සිටි කහරශේ, ඒ හශේභ
භහින්ද විශජ්ශේකය ඇභතිතුභහශේ කහරශේ, ජනතහ විමුක්ති
ශඳයමුණ කහරශේ කදහත් ශම් හශේ සිේධිඹක් ශරහ නළවළ. ඒ
හශේභ ශම් මිනිසසු වඳුන්න්ශන් ශජ්වීපී හභහජිකයින් කිඹහ.
විශලේශඹන්භ ශම් ජනතහ භටත්, නිශයෝන් ශඳශර්යහ
භන්රීතුභහටත් ඡන්දඹ ශදන අඹ. අනික් එක අශේ ප්රශේලශඹන්
ඳළමිණි ශේයභ අඹ කශතෝලික ජනතහ. කශතෝලිකයින්
ශකොශවොභද ශජ්වීපී හභහජිකයින් ශන්ශන්?
භභ අවන්ශන් 1971 කළරැල්ශල්දී, 1983 කරඵරරදී එක
කශතෝලිකශඹක් හිටිඹහද කිඹහයි. ශම් සිඹලු ශදනහ කශතෝලික
ජනතහ. වළභ ඉරිදහභ ඳල්ලිශේ පජහට ඹන අඹ. දළශක් අදින්න
ඹන්න ඉසයශරහ ඒ අඹ ඳල්ලිඹට ඹනහ. ඒ අඹ ආගභත් භඟ
ශඵොශවොභ ම්ඵන්ධයි. කදහත් ශම් අඹ "ශජ්වීපී කහයශඹෝ" කිඹහ
වන්ඩු ගවන්න එඳහ.
භභ නිශඹෝජනඹ කයන ප්රශේලශේ -ශන්නේපු ආනශේ,
නහත්තන්ි ඹ ආනශේ, වරහත ආනශේ- සිටින ශ්ෝරර්
හිමිශඹෝ අද කථහ කයන්ශන් ඉංග්රීසි බහහශන්. ඒ පිළිඵ භට වරි
න්ශතෝයි.
අනික් කහයණඹ, ශම් අඹ තරුණ පිරික්. එතළන තරුණ
කහන්තහකුත් හිටිඹහ. අපි ඒ ගළන න්ශතෝ නහ. අශේ යශට් අද
ඒ කර්භහන්තශේ ශඹදී සිටින අඹ-

ගරු මිල්නරෝයි ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு றல்ரரய் தர்ணரந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)

මීය ට කලින් කදහත් ශභශවභ ශදඹක් සිේධ ශරහ නළවළ. අපි
ඒ මිනිසසුන්ශේ ඡන්දඹ ගන්න ඕනෆ. අපි අශේ දිසත්රික්කශේ ධීය
ජනතහත් භඟ ඉන්ශන්. අශේ මිනිසසුන්ට ගළහුහභ අඳට ගළහුහ
හශේ. භභ එදහ වින්සුන් ශයෝවරට  අඹහ. එතළනට තුහර වුණු
පිරිමි ශකශනක් ආහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

භූමිඹට ඇවිල්රහ ඳවය කන එක ශවො නළවළ.

ගරු ඳළලිත රංනග බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு தரத ங்ரக தண்டர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඒ ධීයශඹෝ එනශකොට ත කණ්ඩහඹභක් ඳවය ශදන්න
සදහනමින් ඉන්ශන් ශකොශවොභද?

ගරු මිල්නරෝයි ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு றல்ரரய் தர்ணரந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)

ශම් සිේධිඹට භශේ විරුේධත්ඹ භභ ප්රකහල කයනහ. අශේ
ධීයයින්ට එශවභ රකන්න එඳහඹ කිඹහ භභ කිඹනහ. අඳට ඒ
අඹශගන් තභයි ඡන්දඹ රළශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශම් සිේධිඹ පිළිඵ
අපි ශඵොශවෝ කනගහටු නහ.
අනික් කහයණඹ, අද ඒ අඹ ඉතහ ශවොට ඒ කර්භහන්තඹ කය
ශගන ඹනහ. ඒ අඹට ම්පර්ණ වශඹෝගඹ දක්න්න.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහශේ ප්රශේලශේභ ශන් අශේ පිඹංකය
ජඹයත්න ඇභතිතුභහත්.

1254

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

ඒ අඹ ඇවිල්රහ භට කථහ කශහ.

ගරු මිල්නරෝයි ප්රනළන්දු මශතළ
ගරු මිල්නරෝයි ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு றல்ரரய் தர்ணரந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)

ඔේ.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඵතුභහ සිටිනශකොටභ ශන් කිේශේ, ශජ්වීපී උදවිඹ ආහ කිඹහ.
ඒක වරිද කිඹහ භභ දන්ශන් නළවළ.

ගරු මිල්නරෝයි ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு றல்ரரய் தர்ணரந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)

ශජ්වීපී කහයශඹෝ එතළන නළවළ. භභ ඒක කිඹන්න ඕනෆ.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් කනගහටු ප්රකහල කය ඳළවළදිලි ප්රකහලඹක්
කයන්න. එභ ඳවය දීභ CCTV cameraර තිශඵනහ. කවුද කලින්
ඳවය දුන්ශන් කිඹහ ඒශකන් ඵරහ ගන්න පුළුන්.

(ரண்தைறகு றல்ரரய் தர்ணரந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)

වරි. ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේ කම්කරු නහඹකශඹක්.
කම්කරු නහඹකශඹෝ ශභශවභ කථහ කයන එක ළයදියි ශන්. භශේ
තර්කඹ ඒකයි. භභ වරි නම් වරි, ළයදි නම් ළයදියි.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ "ලින්නහ" භහළු ප්රලසනඹ
පිළිඵත් අපි කථහ කයන්න ඕනෆ. ධීය කර්භහන්තශේ
නිඹළශරන ඕනෆභ ධීයශඹකුට ශම් යශට් ඕනෆභ ප්රශේලඹකින්
මුහුදු ඹන්න පුළුන්. ඒ හශේභ ඕනෆභ තළනකින් එළිඹට ඇවිල්රහ
ශගොඩට එන්නත් පුළුන්. රංකහශේ වළභ තළනකභ ධීය
කර්භහන්තඹ කයනහ. මුරතිේර "නහඹහරු" නභළති නගයඹක්
තිශඵනහ. 1970-77 කහරශේ ඒ ප්රශේලඹට මීය ගමුශන් ඵස එකක්
 අඹහ. ශම් කරඵර ඇති ශන්න ඉසය ඉරහ වළභදහභ උශේ
නහඹහරු නගයඹට ඵස එකක්  අඹහ. වළන්දෆට ඒ ඵස එක ආඳහු
ආහ.
අශේ ප්රශේලරට ආන්න මුහුශදන් අල්රහ ගන්නහ සඩඹහ,
හරඹහ හශේ භහළු දකුණට ශගන ඹනහ. ඒ හශේභ දකුණු
මුහුශදන් අල්රහ ගන්නහ භහළු ශභවහට ශගශනනහ. අද රංකහශේ
වළභ තළනින්භ භහළු ශේනහ. විශලේශඹන්භ ශම් ලින්නහ භහළු
පිළිඵ ප්රලසනඹ "කන් ශකෝස" එකක් කය ශවෝ වදරහ ගන්න
ඕනෆ. නළති අල්රන්න ක්රභඹක් නළවළ. කයර කයන්න ශම් භහළු
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ]

අලයයි. අශේ ධීයශඹෝ රංකහශේ වළභ තළනටභ  අහින් යසහ
කයනහ. වඹ භහඹයි අශේ මුහුද රහර න්ශන්. ශම් රහර
කහරඹ. අනික් වඹ භහශේ හයකන් වුණහභ මුහුදු ඹන්න ඵළවළ. ඊට
ඳසශේ අශේ ධීයශඹෝ ඹන්න ඕනෆ නළශඟනහිය ඳශහතටයි. ඒක
තභයි එදහ සිට තිබුණු ක්රභඹ න්ශන්. ශම් ක්රභශේදී භහළු එශවන්
ශභවහට ශගශනනහ.
ජනතහට ඒ අඹට අලය භහළු තභයි මිරදී ගන්ශන්. අද
උශේත් ශයශට  අහින් භභ භහළු අයශගන ආහ. භට අලය භහළු
තභයි භභ ගන්ශන්. අද භභ ඇහුහ, "ලින්නහ භහළු කීඹද?" කිඹහ. අද
එශවේ ලින්නහ භහළු රුපිඹල් 350යි. ඒ භහළු ශඵොශවොභ අඩුට  අශේ,
රුපිඹල් 150ට, 200ට. ශකොටින්භ කිඹනහ නම් ලින්නහ භහළුහ
මිනිසුන්ට ප්රශඹෝජනත්. කෆභ ර්ග - cutlets, patties, short-eats
- වදන අඹට ඒ භහළු වරි ප්රශඹෝජනත් ශනහ. ඒ භහළුහශේ
තනිකයභ භහළු තිශඵන්ශන්. කෆභ ශදන කඩකහයඹන්ටත් ඒ භහළු
ඳහවිච්චි කිරීභ හසියි. ඒ භහළුහ කෆලි ඳවකට කඳන්න පුළුන්.
කුම්ඵරහහ ළනි භහළුශක් කෆලි තුනකට තභයි කඳන්න පුළුන්.
ඒ කෆලි තුශනන් ඔළු කෆල්ර ඳළත්තකට කශහභ ලිගඹ එක්ක
තිශඵන කෆල්රයි, අනික් කෆල්රයි විතයයි ඉතිරි න්ශන්. ඒ නිහ
භහළු ශගශනන්න ඕනෆ; කයර කයන්න ඕනෆ. කයර යහඳහයඹ
අඳ දියුණු කයන්න ඕනෆ. ශම්හ තමුන්නහන්ශේරහ ශඵදහ ගන්න
එඳහ. ශම්හ ප්රලසන ශනොශයි.
රංකහ ශට්භ ධීයඹන් සිටිනහ. අපි සිඹලු ශදනහභ එකට
ඉඳිමු. අඳ ශඵොශවොභ ශවෝදයත්ශඹන් හිටිශේ. මුරතිේ ඇතුළු
වළභ ප්රශේලඹකටභ  අහින් ජනතහ ශඵොශවොභ න්ශතෝශඹන්
හිටිශේ. අඳ අතය ඒක තිශඵන්න ඕනෆ. අපි ධීයශඹෝ.
අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඳට තිබුණු ප්රධහන ප්රලසන
ශදකකට විඳුම් රඵහ දුන්නහ. යුශයෝඳහ ංගභශේ අඳට තිශඵන
තවංචි ඉත් කය නළත යක් අඳට ඒ අඹත් භඟ ගනුශදනු
කයන්න එතුභහ අසථහක් උදහ කය දුන්නහ. ඒ ප්රලසනඹට ූලලික
ශරහ කටයුතු කිරීභ ම්ඵන්ධ අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට භහ
සතුතින්ත ශනහ. ඒ හශේභ අශේ යහජිත ශේනහයත්න
ඇභතිතුභහ අවුරුදු ඳවකට ආන්න කහරඹක් තිසශේ ධීය
ඇභතියඹහ ලශඹන් කටයුතු කයමින් ශම් වළභ කටයුත්තකටභ
වශඹෝගඹ රඵහ ශදනහ.
[ප.බහ. 10.26]

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු බහඳතිතුභනි, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහ කයන විහදඹට එක්
ශරහ කරුණු කීඳඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න අසථහ රඵහ දීභ ගළන
ඔඵතුභහට භහ සතුතින්ත ශනහ.
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයතුභහ දළන් ශම් ගරු
බහශේ හිටිඹහ. දළන් නම් එතුභහ ශඳොඩ්ඩක් එවහට ශභවහට  අහින්
හශේ.
ධීය අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් ගළන කතහ කයන විට, ශම් අඹ
ළඹ වදහ තිශඵන්ශන් ධීයඹහශගන් ඳළිගන්නටද, නළත්නම් ධීය
ඇභතිතුභහශගන් ඳළිගන්නටද කිඹහ අඳට අවන්නට සිේධ ශනහ.
ශම් අසථහශේදී ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන් භළතියණ අඹ ළඹක්.
භළතියණ අඹ ළඹක් වුණත් ධීයඹහට ශභයින් වනඹක් රළිමරහ
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නළවළ. ශම් ඉදිරිඳත් කයන අඹ ළඹ තුළින් ධීයඹහ හිඟන්ශනක්
කයන ප්රතිඳත්තිඹ තභයි දිගටභ ශගන  අහින් තිශඵන්ශන්. ඒ
තුළින් කදහත් ධීය කර්භහන්තඹ නඟහ සිටුන්නට ඵළවළ කිඹන
එක තභයි අශේ නම් භතඹ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ධීය අභහතයහංලඹ තිශඵන්ශන් අයලිඹගව
භන්දියශේද කිඹහ ශම් ශනශකොට අඳට අවන්නට සිේධ ශනහ.
ගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ධීය ඇභති ශකශනක් ඳත් කය
තිශඵනහ. ධීය නිශඹෝජය ඇභති ශකශනක් ඳත් කය තිශඵනහ.
ඒ ඳත් කය තිශඵන්ශන් ධීය ජනතහශේ ප්රලසන වින්නයි. ධීය
ඇභතිතුභහ නළත්නම් ධීය නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ වළභ
ශරහශේභ අයලිඹගව භන්දියඹට ශගනළල්රහ ධීයඹන් ඉසයව,
නළත්නම් ඒ නිරධහරින් ඉසයව ප්රලසන කයන්ශන් ඒ ශදඳශට ඒ
ප්රලසන වින්නට ඵළරි නිහ ද කිඹන එක අපි අවනහ. එතුභහට
අඩු, අය ඵන්ධනහගහයශඹන් ශගනිඹනහ හශේ නිල්ඳහට ඵස
එශකන් එතුභහ ශගනිඹන්ශන් නළති එක විතයයි. නමුත් එතුභහ
වළභ ශරහශේභ අයලිඹ ගව භන්දියඹට ශගනළල්රහ ධීයඹන්
ඉසයව, නිරධහරින් ඉසයව ප්රලසන කයනහ. ඇභතිතුභනි,
ඇත්තටභ ඔඵතුභහශේ වළකිඹහ පිළිඵ, නළත්නම් ඔඵතුභහශේ
ළඩ පිළිශශ පිළිඵ ජනහධිඳතිතුභහට විලසහඹක් නළේද?
යුශයෝඳහ ංගභශේ තවනභ ගළන ප්රලසනඹ වින්නට ගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ූලලිකත්ඹ ගත්තහඹ කිඹහ ගරු මිල්ශයෝයි
ඇභතිතුභහ කිේහ. ඒ කිඹන්ශන්, ධීය ඇභතිතුභහ වළටිඹට
ඔඵතුභහට ඒ ප්රලසනඹ වින්න පුළුන්ඹ කිඹහ ජනහධිඳතිතුභහට
විලසහඹක් නළවළ කිඹන එකයි. භහ ශම් පිළිඵ ප්රලසනඹක් අවපු
ශරහශේ ඔඵතුභහ ඇවිත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ දීර්ඝ ප්රකහලඹක්
කශහ. ඔඵතුභහට ශම්ක කය ශගන ඹන්න ශදන්ශන් නළත්ශත්
ඔඵතුභහශේ ළඩ පිළිශශ පිළිඵ ජනහධිඳතිතුභහට විලසහඹක්
නළති නිහද? ඔඵතුභන්ශගන් ඳළිගන්නට හශේ දීර්ඝ කහරඹක්භ
ඔඵතුභන්ට අලය ම්ඳත් ටික ශදන්ශන් නළවළ. ගරු මිල්ශයෝයි
ප්රනහන්දු භළතිතුභහත් කිේහ, ඉසය ධීය ඇභතිරුන්ට විලහර
ම්ඳත් ප්රභහණඹක් තිබුණහඹ කිඹහ. ජනහධිඳතිතුභහත් ධීය
අභහතයයඹහ ඉන්න කහරශේ ල්ලි භළු පිටින්  අහින් ශඵදුහ.
නමුත් ඔඵතුභහට ඒ භල්ර නළේද කිඹහ අපි ශම් අසථහශේදී
අවනහ. ඒ ල්ලි භල්ර නළතු ඔඵතුභහ ඔතළන ඉඳීශභන්, භහින්ද
චින්තනඹ ආයක්හ කිරීශභන්, ශම් යජඹ ශගන ඹන ළඩ පිළිශශ
ආයක්හ කිරීශභන් ඔඵතුභහට ශතක් නහද කිඹරහ අපි ශම්
අසථහශේදී අවනහ.
ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ශම් යශට් ඉන්න ඉතහ ශජයසඨ
ශේලඳහරනඥශඹක්. අපි ඔඵතුභහට ගරු කයනහ. භහශේ පිඹහ
එක්කත් ඔඵතුභහ ඉතහභ කිට්ටුශන් ආ්රඹ කශහ. එතුභහත් වළභ
ශේරහශේභ ඔඵතුභහට ගරු කශහ. එශවභ ශතක් ශන්ශන්
නළත්නම් ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඉතිවහශේ කුණු ඵක්කිඹට
ඹන්න ඉඩ ශදන්න ඉඩ තිඹන්න එඳහ. ඒක තභයි දළන් ශරහ
තිශඵන්ශන්. ශම් අසථහශේදී ඔඵතුභහශගන් ශගෞයශඹන්
ඉල්රනහ, ඔඵතුභහ  අහින් ධීයඹහ ශනුශන් ටන් කයන්න
කිඹරහ.
අද ශතල් මිර ශරෝක ශශශ ශඳොශශේ ඳවත ළටිරහ තිශඹේදී
ඒ වනඹ ධීයඹහට ශදන්ශන් නළවළ. ඒ වනඹ කඳරහ දහරහ, දළල්
ආම්ඳන්න ශදනහයි කිඹරහ ශඵොරු ශඳොශයොන්දු දීරහ දළන් ඒක
ප්රභහද ශරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ධීයඹහට භහළු
අල්රන්ශන් නළති ඉන්නද කිඹන්ශන්? නළත්නම් ධීයඹහශේ
විඹදම් ටික නතය කයරහ ජීත් ශන්නද කිඹන්ශන්? එශවභ
කයන්න ඵළවළ. ධීයඹහ වරි අභහරුශන් ඉන්ශන්. ධීයඹහ වරි
අභහරුශන් ඉන්න නිහ තභයි මීය ගමුශේ ගළටුම් වට ගන්ශන්.
ශභොකද, ධීයඹහ ශකොච්චය භවන්සි වුණත්, ශකොච්චය ශශව
ශරහ ධීය යක්හ කයන්න ඵළලුත් අද ධීයඹහට ජීත් ශන්න
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ඵළවළ. ශඳොඩ්ඩ ඵළරි ශේදී අද ගළටුම් වට ගන්නහ. ඒක තභයි ධීය
අභහතයහංලශේත් වුශණ්. ධීය අභහතයහංලඹ ශඟට ඇවිල්රහ
තභන්ශේ දුක්ගළනවිල්ර කිඹහ ගන්නට, තභන්ශේ ප්රලසනඹ විහ
ගන්නට ඵළරි වුණු නිහ තභයි ඒ ටන ඇති වුශණ්. ඇභතිතුභන්රහ
ශදන්නහ යජඹ ඳළත්ශත් ඉරහ ශභතළන හද කයරහ ධීයඹන්ට
ශතක් ළරශනහද? අපි දළක්කහ, ඳසු  අඹ අසථහශේත්
කටුනහඹක ගුන් ශතොටු ශඳොශ වපු සිේධිශේදී වුණත් අශේ
ඇභතිරු ශදන්නහ එතළන ඵළණ ගත්තහ. කුණහටුක් ඇවිල්රහ
ධීයශඹෝ භළරුණු ශේරහශේත් ඇභතිරු ශදන්නහ ඵළණ ගත්තහ.
වළභ දහභ ආණ්ඩු ඳළත්ශත් ඇභතිරු එක් එක්ශකනහට ඵළණ
ගන්නහ. අන්තිභට ප්රලසනඹ ඹට ඹනහ. ඊට ඳසශේ අශේ යශට්
ඉන්න ජනතහ, ධීය ජනතහ දුක් විඳිනහ. ශම්කද, අශේ යශට්
ජනතහ ශම් ආණ්ඩුශන් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්? මීය ට ඩහ
ශවො ඇභති භණ්ඩරඹක් අශේ යශට් ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ. අද ශරෝකශේ ඉන්න ළි භ ඇභති භණ්ඩරඹ ඉන්ශන් ශම්
යශට්. ළි ශඹන් ඇභතිරුන් සිටිඹත් අද ශම් යශට් ප්රලසන
වින්නට ශම් ඇභති භණ්ඩරඹට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. අද
ඇභති ශකශනක් කිඹන්ශන් ශම්ඹක්, පුටුක් ව හවනඹක්
ඳභණයි. අද නිරධහරින් තභයි සිඹල්රභ තීයණඹ කයන්ශන්. ඒක
ශන්, අද ධීය අභහතයහංලඹටත් ශරහ තිශඵන්ශන්. ජනහධිඳතිතුභහ
නිරධහරින්ට ඕඩර් එකක් ශදනහ. නිරධහරින් ළශඩ් කයනහ.
ඇභතිතුභහ, නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ඔක්ශකොභ අඹ ඵරහ ශගන
ඉන්නහ. ඒක තභයි අද යශට් ශරහ තිශඵන්ශන්. ඇත්තටභ අද
යශට් ජනතහට ශම්ක විහිළුක් ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒක තභයි
ධීයශඹෝ ඳහයට ඵළවළරහ අශේ ප්රලසන වින්න කිඹරහ කිඹන
තළනට තල්ලු ශරහ තිශඵන්ශන්. එශවභ නළත්නම් අය මිල්ශයෝයි
ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහ කිේහ හශේ ධීය ජනතහ කිඹන්ශන් ඉතහභ
හභකහමීය  ජනතහක්. ආගභ අදවහ ශගන, හභකහමීය , ශකොච්චය
අභහරු වුණත් තභන්ශේ වළකිඹහශන් රැකිඹහ කය ශගන ජීත්
න පිරික්. අද ශම් යජඹ ඒ මිනිසසුන්ට ශි  තිඹන, ගල් ගවන
තත්ත්ඹට ඳත් කය තිශඵනහ. ඒක වරිභ ළයදියි. භවය ඵහුදින
ඹහත්රහ හිමිඹන් අඳට විතයක් ශනොශයි, ඔඵතුභන්රහටත් ඡන්දඹ
දුන්න කට්ටිඹ. ඹම්කිසි ශේලඳහරන ඵරශේගඹක් කිඹරහ ඒ අඹ
වංඩු ගවනහ. එතළන ප්රලසනඹක් තිශඵනහ ශන්.
ඇත්තටභ දළන් යුශයෝඳහ ංගභශේ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. රඵන
ජනහරි ශන ශකොට අශේ භත්ය නිසඳහදන එන්න එඳහ කිඹරහ
යුශයෝඳහ ංගභඹ අනතුරු අඟරහ තිශඵනහ. භත්ය නිසඳහදන
ශනත් යටලින් ගන්න අද න විට යුශයෝඳහ ංගභඹ තීයණඹ
කයරහ ඒ කටයුතු කය ශගන ඹනහ. අපි ඒහට ශදන විඳුම්
ශභොනහද? යුශයෝඳහ ංගභඹත් එක්ක අපි ගනුශදනු කයන්න ඕනෆ
අශේ විශේල කටයුතු අභහතයහංලඹ වයවහයි.
ඳසු  අඹ කහරශේ අශේ බ්රිතහනය භව ශකොභහරිසතුභහට
කළයකිරහ
ළශටන්න
ගළහුහ.
රජ්ජහක්
නළති
ඒ
තහනහඳතිතුභන්රහට, ඒ කහර්ඹහරශේ නිරධහරින් එක්ක කථහ
කයන්න පුළුන්ද? කළයකිරහ ළශටන්න ගළහුශේ, ගරු
බහඳතිතුභනි. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් කිසිභ පිඹයක් ගත්තහද? අද
විශේල කටයුතු අභහතයහංලඹ ශේලඳහරනීකයණඹ ශරහ. එදහ ඔඹ
ඵරශේගලින් රංකහ ආයක්හ කශ නිරධහරින්, ඒ සුදුසු
නිරධහරින් ඳන්නහ දභරහ තිශඵනහ. ඵරඹ ශඵදීභ පිළිඵ දුන්න
ශඳොශයොන්දු යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුභහ දන්නහ. ඒහ අවකට
දභරහ ශම් ඹන ගභශන්දී ජහතයන්තය ලශඹන් අපි තනිශරහයි
ඉන්ශන්. අඳට කිසිභ ශදඹක් නළවළ. දළන් ඹවළුශෝ අඩුශමින්
ඹන්ශන්. ඒ විධිඹට අඳට ඉසයවට ඹන්න ඵළවළ. එන්න එන්නභ
අශේ ධීය ජනතහට තිශඵන ශශශ ශඳොශල් ඇහිරී ශගන
ඹනහ. ඒ විධිඹට ඇහිරී ශගන ඹන ශකොට අද නනශඹන් ශගනහපු
නළේ එක්ක අශේ ධීය ජනතහට තයග කයන්න ශරහ තිශඵනහ.
ඒ නළේ රංකහට එනහ ශන්. ඒ නළේ රංකහශේ ශකොි ඹ ගව ශගන
භහළු ටික අල්රනහ. දළන් ශම් යශට් ඒ හශේ ප්රලසන ඳළනනළඟිරහ
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තිශඵනහ. ඒ ප්රලසනරට විඳුම් ශවීභට ශම් යජඹට ශකොන්දක්
නළවළයි කිඹන එක තභයි භට නම් කිඹන්න තිශඵන්ශන්.
ධීය ජනතහ කිඹන්ශන් ඉතහභ අභහරුශන් ජීත් ශන
ශකොටක්. ඒ ශගොල්රන්ට ත තත් ඵය ඳටන්න එඳහ. ඒ ඵය
ඳටන්න ඹෆශභන් ශන්ශන් ඒහ ගළටුම් ශර ර්ධනඹ
ශන එක විතයයි. අද ශනශකොට තමුන්නහන්ශේරහ දළල්
ආම්ඳන්නරට ශකොච්චය ඵදු ගවනහද? ඔඵතුභන්රහ
කළසිශනෝරට ඵදු වන දුන්නහ. යහඹ වදනශකොට ඵදු වන
දුන්නහ. ශරොකු ශරොකු භහගම්රට අවුරුදු 20 ඵදු වන, අවුරුදු
30 ඵදු වන ශදනහ. ඒ ඔක්ශකොභ වන ශරොකු ශරොක්කන්ට
ශදනහ. නමුත්, ශඳොි  මිනිවහට ඒ ඵදු වනඹක් නළවළ. ශඳොි 
මිනිවහ ළට් එක ශගන්න ඕනෆ; ශර්ගු ඵේද ශගන්න ඕනෆ;
යහඹ, ගුන් ශතොටුශඳොශ ඵේද ශගන්න ඕනෆ. ඒ ඔක්ශකොභ ඵදු
ටික ශගරහ තභයි අශේ ජනතහ ජීත් ශන්න ඕනෆ. ඒක
හධහයණද? ඒක හධහයණ නළවළ. ල්ලි තිශඵන මිනිවහට එක
නීතිඹකුත්, දුේඳත් මිනිවහට එක නීතිඹකුත් ක්රිඹහත්භක කයන්න
 අශඹොත් ශම් යට විනහල ශනහ. ඒක තභයි ශම් ශේශගන ඹන්ශන්.
ඒ නිහ අපි කිඹනහ ශම් සිඹලු ශේභ නිළයදි කයන්න කිඹරහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ගරු ඇභතිතුභහ කිේහ, ශන්නේපු ධීය
යහඹක් ගළන.  අඹ තහශේත් ඔඵතුභහ ශභතළනට ඇවිල්රහ ඒ
කථහභශන් කිේශේ. ඔඵතුභහ ජනහධිඳතිතුභහට ඒ ගළන සතුති
කශහ. නමුත් ගරු ඇභතිතුභනි, තභ ගරක්ත් -

ගරු මිල්නරෝයි ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு றல்ரரய் தர்ணரந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)

ඒක කයශගන ඹනහ. යහඹක් වදන්න පුළුන්. ඒ කටයුතු
ශේයභ ඵරහශගන ඹනහ. ඒ හින්දහ ඒක ශකශයනහ.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

භට රළබුණු ශතොයතුරු අනු නම්, තභ ළඩ ඳටන් අයශගන
නළවළ. ශම් ගළන ඔඵතුභහත්, භහත් විහද කයශගන ළඩක් නළවළ.
නමුත් ශන්නේපුශේ මුහුදු ශයශට  අහිල්රහ ඵළලුශොත් අඳට
නම් යහඹක් ශඳශනන්න නළවළ. නමුත්  අඹ අඹ ළශේ
ශඳොශයොන්දුක් තිබුණහ, ධීය යහඹක් වදනහ කිඹරහ.
ජනහධිඳතිතුභහ ශම් අඹ ළශේදීත් කිේහ, ශන්නේපුශේ ධීය
යහඹක් වදනහ කිඹරහ. ශන්නේපුශේ ශනොන ධීයශඹෝ,
ශන්නේපුශේ නළති මිනිසසු ඒක ඵරරහ කිඹනහ, ''අන්න
ජනහධිඳතිතුභහ ශන්නේපුශේ ධීය යහඹක් වළදුහ'' කිඹරහ.
නමුත් ඒක වදරහ නළවළ. ඒක තභයි අපි කිඹන්ශන්.
ශම් අඹ ළශඹන් දුන්නු ශඳොශයොන්දු ඔක්ශකොභ ඉසට
කයන්න ල්ලි තිශඵනහද? ඔඵතුභන්රහට ඒ වහ ශභොකක්ද
තිශඵන ආදහඹභ? අද ඔඵතුභන්රහශේ ආදහඹභ කළසිශනෝ;
ඔඵතුභන්රහශේ ආදහඹභ භත්ඳළන්; ඔඵතුභන්රහශේ ආදහඹභ
සිගයට්. ඒහයින් යටක් ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න පුළුන්ද? ශම් යශට්
නිසඳහදනඹ ළි  කයරහ, තරුණ තරුණිඹන්ට රැකිඹහ අසථහ ඇති
ශනොකය ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන්ද? ඔඵතුභන්රහ  අඹ තහශේ
කිේහ, කර්භහන්ත 200ක් ඇති කයනහ කිඹරහ. ශම් තහශේ
කිඹනහ, කර්භහන්ත 300ක් ඇති කයනහ කිඹරහ. ශභොකක්ද
ශගනහපු කර්භහන්තඹ? භට ශඳොඩ්ඩක් ශඳන්න්නශකෝ.
ගරු බහඳතිතුභනි, භභ කලින් ශඳන්හ දුන්නහ, නන
ආඹතනඹකට අශේ වම්ඵන්ශතොට යහඹ දීරහ කිඹරහ. නන
ජනහධිඳතිතුභහ ළේතළම්ඵර් 16 ළනි දහ ඇවිල්රහ, එතුභහ ඉදිරිශේ
අත්න් කයපු 23 ළනි  අවිසුභ තභයි, අශේ වම්ඵන්ශතොට යහඹ
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ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

අවුරුදු 40ට ඵදු ශදන  අවිසුභ. ඒ China Merchants භහගභ ඒ
පිළිඵ ශවොංශකොං ශකොටස ශශශ ශඳොශ තුළින් එතුභන්රහශේ
ශකොටසකරුන් දළනුත් කශහ. භහ ශඟ ඒ සිඹලුභ විසතය
තිශඵනහ. නමුත් ඒ පිළිඵ අපි දන්ශන්ත් නළවළ; කළිමනට්
භණ්ඩරඹ දන්ශන්ත් නළවළ; ඳහර්ලිශම්න්තු දන්ශන්ත් නළවළ.

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

කහටද කථහ කයන්ශන්?

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

භහ දන්ශන්ත් නළවළ. ඒ ශල්ඛ්න ශඳොඩ්ඩක් භට ශදන්න
පුළුන්ද?

ඔඵතුභහට කථහ කයන්ශන්. ඔඵතුභහ කවි කිඹරහ, ඔඵතුභහ කෆ
ගවරහ, ඔඵතුභහ ඵහධහ කයරහ, ඒ ඔක්ශකොභ කයරහ කදහ වරි
ශගදය ඹයි. නමුත් අනහගත ඳයපුයට ඔඵතුභහශගන් ළඩක් න්ශන්
නළවළ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ
ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(The Hon. Niroshan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

භහ ඔඵතුභහ මුණ ගළහිරහ ශම් ඔක්ශකෝභ විසතය ඔඵතුභහට
ශදන්නම්.
ශම් සිඹලු කරුණු ජහතයන්තය පුත් ඳත්ර ඳශ වුණහ, ගරු
බහඳතිතුභනි. ඒ හශේ ශදඹක් තභයි අද සිේධ ශමින් ඹන්ශන්.
අද ඇභතිරු ඳළත්තකට දභරහ නිරධහරින් යජ කයන තළනකට
තභයි ඇවිල්රහ ඉන්ශන්. ශම්  අවිසුම් අත්න් කය තිශඵන්ශන්
නිරධහරින්. මුදල් අභහතයහංලශේ නිරධහරින් ශම් ගළන දන්නහ.
අඳට තිශඵන ම්ඳත් අපි රැක ගන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ අඳට
අවන්න සිේධ ශනහ.
ශකොශම දකුණු යහශේ උත්ඹ ඳත්න ශකොට අශේ
ජහතික ගීඹත් ගහඹනහ කයන්න දුන්ශන් නළවළ, ගරු බහඳතිතුභනි.
අපි අශේ යට ගළන කථහ කයනහ, ශේල ශප්රේභඹ ගළන කථහ
කයනහ. එදහ අඳට වරිඹකට ශකොි ඹක්ත් දභන්න දුන්ශන් නළවළ.
අද Colombo Port City එක ඒ භහගම්රටභ දීරහ. ඒකයි අපි
කිඹන්ශන්. අපි ඇත්තටභ ශම් යටට ආදයඹ කයනහ නම් ශම්හ
රැක ගන්න අපි සිඹලුශදනහභ එකතු ශන්න ඕනෆ. අපි ඉදිරිඹට
ඹමු. අශේ යශට් ප්රලසන තිශඵනහ. අපි තුන්න ශරෝකශේ යටක්.
නිදව රළිමරහත් අපි තභ නළඟිට ශගන එනහ. නමුත් ශවොයකම්
කයන මිනිසුන් යකින්න අඳට ඵළවළ. අශේ ධනඹ ශවොයකම්
කයනහ නම්, අශේ ගභනට ඵහධහ කයනහ නම්, ශම් යට අනික්
යටල් එක්ක ංන්දනඹ කයන ශකොට පිටු ඳසට දභනහ නම්
ඒ අඹ යකින්න ඵළවළ. දළන් ඔඵතුභන්රහශේ යජඹ ඇතුශශේභ එළනි
අඹ ඉන්නහ ශන්. ඔඵතුභන්රහභ දන්නහ, ඒ හශේ අඹ ශම් යජඹ
ඇතුශශේ ඉන්නහ කිඹරහ. අපි කිඹන්ශන්, නීතිඹ ක්රිඹහත්භක
කයන්න කිඹරහයි. අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන
ශකොමිභ ක්රිඹහත්භක කයන්න. තභ එක් ශකනකුත් අල්රරහ
නළවළ.
ගරු බහඳතිතුභනි, දළන් helicoptersලින් ඹනහ. මිහින්
එඹහර් ආඹතනශේ ඳහඩු රුපිඹල් ිමලිඹන 10යි. SriLankan
Airlines එශක්  අඹ අවුරුේශේ ඳහඩු රුපිඹල් ිමලිඹන 29යි. අපි
අධයහඳනඹට ශන් කයන්ශන් රුපිඹල් ිමලිඹන 40යි. ශභඹකුට
අධයහඳනඹ වහ දකට රුපිඹල් 33යි ශන් කයන්ශන්.
SriLankan Airlines එශක් ඳහඩු වුණු මුදර අයශගන අධයහඳනඹට
එකතු කශහ නම්, අධයහඳනඹට ශන් කයන මුදර සිඹඹට 75කින්
ළි  කයන්න පුළුන්. අඳට ශම් යට වදන්න ශකොච්චය ශේල්
කයන්න පුළුන්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] අය භන්රීතුභහ පිටු ඳසශේ
ඉශගන කෆ ගවනහ, එක එක ශේල් කිඹරහ. එතුභහ ශභතළනට
එරහ තිශඵන්ශන් ඒහ කයන්නයි. ඒහ කයරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ,
ගරු අසර් භන්රීතුභනි. ඔඵතුභහ වළභ දහභ ශකශ හිශන කල්
ඔශවොභ කෆ ගවරහ, කෆ ගවරහ ඔඵතුභහ ශගදය ඹයි. ඔඵතුභහ ශගදය
 අඹත් ශම් යශට් ජීත් ශන්න ත ඳයපුයක් ඉන්නහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්රීතුභහ, ශභොකක්ද point of Order එක?

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ශම් නිවිවළනහිල්ශල් ශවොට අවශගන
ඉන්නහ. එතුභහ හීන දකිනහ ඇති. ඒකයි ඔශවොභ කිඹන්ශන්.
ගරු
බහඳතිතුභනි,
අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට
ඕනෆභ
ඇභතියශඹකු, ඕනෆභ නිරධහරිශඹකු ශගශනන්න පුළුන්. එතුභහ
තභයි appoint කයන්ශන්. ඉතින් ශභොකක්ද තිශඵන යද?
එතුභන්රහට දළන් ශඳොදු අශේක්කශඹක් නළවළ. ගෆනු පිරිමි
ඔක්ශකෝභ වළශශනහ දළන්.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

දළන් ඔඹ කිඹපු ටිශකන් නළඟුශේ point of Order එකක්ද?

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු බහඳතිතුභනි, භභ කිඹන කථහක් ශනොශයි ශභඹ.
ශභඹ, ආණ්ඩුශේභ කළිමනට් භණ්ඩරශේ හි  න ගරු ඳහඨලී
චම්පික යණක ඇභතිතුභහ කිඹන කථහක්. ගරු ඳහඨලී චම්පික
යණක ඇභතිතුභහ කිඹනහ, ශනොශයොච්ශචෝශල් ඵරහගහයඹට ගල්
අඟුරු මිරදී ගළනීභ ම්ඵන්ධ  අවිසුභ නිහ මිලිඹන 1,507ක් ඳහඩු
වුණහභ ඳරීක්ණඹක් තිඹරහ බහඳතියඹහ අස කශහ, නමුත් දස
වඹකින් එතුභහ ශනත් අභහතයහංලඹකට දළම්භහ කිඹරහ. ශභොකක්ද
එතළන තිශඵන හධහයණත්ඹ? දස වඹකින් ඳහඨලී චම්පික
යණක අභහතයතුභහ ශනත් අභහතයහංලඹකට දළම්භහලු. එතුභහයි
එශවභ කිඹන්ශන්; භභ ශනොශයි. එතුභහ කිඹනහ තභත් දණ
ශනහ කිඹරහ. ඉතින් ඒහ ගළන ඳරීක්ණඹක් කයන්න පුළුන්
ශන්.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

එතුභහ භහළුශක්ඹළ? භහළු ගළන කථහ කයන්න.
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ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

එතුභහ ඔඵතුභන්රහශේභ ආණ්ඩුශේ කළිමනට් එශක් ඉන්න
ඇභතියශඹක්.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

එතුභහ භහළුශක් ශනොශයි. එතුභහ භනුසශඹක්. භහළු ගළන
කථහ කයන්න, ඔශශභොට්ටශ කථහ කිඹන්ශන් නළති.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු භන්රීතුභහ, භභ දන්නහ ඔඵතුභහට ශම්හ කිඹනශකොට
ටිකක් රිශදනහ කිඹරහ. ඇත්තටභ ඔඵතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු
ඳටන්ගත් දහ ඉරහ ඔඹ පුටුශනුත් එවහට ශභවහට  අහිල්රහ නළවළ
ශන්. අශනක් ඔක්ශකෝභ භන්රීරු ඉන්න තළනින් ශනත්
තළන්රට භහරුශනහ, ගරු බහඳතිතුභනි. අපි සිඹලු ශදනහත්
ඉන්න තළනින් ශනත් තළන්රට භහරු ශනහ කවුරුන් ශවෝ
අලුතින් ගරු භන්රීයඹකු එන ශකොට. ඒ ආන පිළිශශ ශනස
ශනහ. නිශඹෝජය ඇභතිරු වළභ දහභ හශේ ඳත් ශනහ ශන්.
එතශකොට ඔඹ ඳළත්ශත් භළති ඇභතිරුන්ශේ ආනර
පිළිශශත් ශනස ශනහ. ගරු බහඳතිතුභනි,- [ඵහධහ කිරීභක්]
එතුභහ ඵහධහ කයන්න  අහින් ඔඵතුභහ එක දක් කිේහ-

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්රීතුභහ, තභන්ශේ කහරඹ ගන්න ශවොට කථහ
කයන්න.
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ඳළවළදිලි කශහ. ඒ භවය කරුණු ම්ඵන්ධශඹන් භට ශම්
අසථහශේදී අදවස කිහිඳඹක් ප්රකහල කයන්න තිශඵනහ. ගරු
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, 2012, 2013 ර්ර ඔඵතුභහ
යුශයෝඳහ ංගභඹත් එක්ක හකච්ඡහ කයරහ, ඹම් ඹම් නීති-රීති ව
අශනකුත් ශේල් ම්ඵන්ධශඹන් ඉදිරි කටයුතු කශහඹ කිඹරහ. ඒ
හශේභ, යුශයෝඳහ ංගභශඹන් ඒකට ප්රලංහකුත් රළබුණහ කිේහ.
නමුත් ගරු යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුභනි, භහ හිතන වළටිඹට
අඳට ම්පර්ණ කයන්න තත් කරුණු තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ
ඹහත්රහ නිරීක්ණ ඳේධතිඹ ඉන් එකක්. ගරු ඇභතිතුභනි,
ඔඵතුභහශේ කථහශේදී අඳට කිේශොත් ශවොයි, ශභොකක්ද එහි
තිශඵන ප්රභහදඹ කිඹරහ. අපි ඒ ගළන විහද කශහ අවුරුදු
ගණනහක්. ඔඵතුභහ ශඳොශයොන්දු වුණහ ඒක කයනහ කිඹරහ.
ඒක, එක ශකොන්ශේසිඹක් ශනහ අශේ භහළු ශශශ ශඳොශ රැක
ගන්න. ඒ නිහ ඔඵතුභහශේ කථහශේදී කිඹන්න, ඔඵතුභහ ඒකට
ගන්නහ පිඹය ශභොකක්ද කිඹරහ. ඒකට මුදල් භදිශරහ
තිශඵනහද, නළත්නම් තහක්ණඹ ඳළත්ශතන් ශභොනහ වරි
ප්රලසනඹක් තිශඵනහද? ඒ ගළන ඔඵතුභහ ජනහධිඳතිතුභහ එක්ක
කථහ කයරහ ඹම් පිඹයක් ගන්න. ගරු ඇභතිතුභනි, ඇත්තටභ
ඒශක් ශභොනහ වරි ප්රලසනඹක් තිශඵනහද?

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපි ඒ භහගභක් එක්ක  අවිසුභක් අත්න් කයනහ. ඊට ඳසශේ
ඒශගොල්ශරෝ ඇවිල්රහ ඒ ඹහත්රහ ඳේධතිඹ ආයම්බ කයනහ.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ ඹහත්රහ ඳේධතිඹ යුශයෝඳහ ංගභඹට
වරිඹන ඳරිදි ළකශන්න ශකොච්චය කහරඹක් ඹයිද?

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ශවොයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

භභ ආශේ ශම් ආනශේ ඉන්නයි.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්රීතුභහ, එතුභහට ඵහධහ කයන්න එඳහ. ඔඵතුභහ හි 
ශන්න.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු භන්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ඔතළන තිඹරහ තිශඹන්ශන් ළි ඹ කෆ
ගළහුශොත් ඔඹ ශදොශයන් පිටතට දභන්න ශල්සි නිහයි. ඒකයි
ඔඵතුභහ ඔතළන තිඹරහ තිශඵන්ශන්. ගරු බහඳතිතුභහත් එදහ ඒක
කිේහ. ඔඵතුභහශේ වළටි අපි දන්නහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ටිකක්
න්සුන් ඉන්න.
ගරු බහඳතිතුභනි, යුශයෝඳහ ංගභඹ ගළන ගරු යහජිත
ශේනහයත්න ඇභතිතුභහ එදහ එතුභහශේ කථහශේදී දීර්ඝ ලශඹන්

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඵතුභහ ඉතහභ ළදගත් ප්රලසනඹක් ඇහුශේ. දිලිේ ශදආයච්චි
ගරු භන්රීතුභහ කිේහ, ඒ ඳේධති රක් එකවභහයකටත් තිශඵනහ
කිඹරහ. නමුත් ඒහ වරිඹන්ශන් නළවළ. භහගම් ඳවක් ඒශගොල්ශරෝ
වඳුන්හ දීරහ තිශඵනහ. ඒහ තභයි යුශයෝඳහ ංගභශේ
පිළිගළනීභ ශන්ශන්. භභ ඒ විසතය ඔක්ශකොභ භශේ කථහශේදී
කිඹන්නම්. ඒ භහගම් ඳශවන් තභයි අඳට ගන්න තිශඵන්ශන්.
ඒහශේ මිර ගණන් ඵරනශකොට, අපි අයශගන තිශඵන්ශන් අඩුභ
මිර තිශඵන එක.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඒත් එක්කභ ඔඵතුභහ කිේහ-

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ කථහ අන් කයන්න.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු බහඳතිතුභනි, භට ත මිනිත්තුක කහරඹක් රඵහ
ශදන්න. ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ නීති-රීති ශගන ඒශම්
ප්රභහදඹක් තිශඵනහ කිඹරහ. විශලේශඹන්භ අශේ විශේල ශේශේ
නිරධහරින් වරිඹට ළඩ කයන්ශන් නළවළ කිේහ. ඒ හශේභ අශේ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ]

නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුත් භහ 6ක කහරඹක් ප්රභහද වුණහ
කිේහ. ඒහ ශකොශවොභද නියහකයණඹ කයන්ශන් කිඹරහ අඳට
ශඳොඩ්ඩක් ඳළවළදිලි කයන්න කිඹරහ භහ කිඹනහ.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ළඩ ඔක්ශකොභ ඉයයි. දළන් අපි
ඒකට කළිමනට් අනුභළතිඹත් අයශගන තිශඵනහ. ශවට  අවිසුභ
අත්න් කයනහ. අත්න් කශහට ඳසශේ, ඒ භහගභ ඇවිල්රහ ඒ
ඹහත්රහ ඳේධතිඹ ආයම්බ කයනහ.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

අහන ලශඹන් භභ කිඹන්ශන් ශම් කහයණඹයි. ධීයඹහ
ගළන ඉතහ ශවොඳින් ඵරරහ, ඒ ධීයඹහට තිශඵන අභහරුකම්
නියහකයණඹ කිරීභ වහ අපි සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ ළඩ
කයමු. අපි ඉදිරිඹට ඹමු. ධීයඹහ කිඹන්ශන් ඉතහභ අභහරුශන්
ජීත් ශන පිරික්. ඒ නිහ ඔවුන්ශේ ඒ ගළටලු නියහකයණඹ
කයන්න අපි සිඹලු ශදනහභ එකතු ශමු කිඹමින් භශේ කථහ
අන් කයනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

මීය ශඟට, ගරු මුරුශේසු චන්්රකුභහර් භවතහ.
[தொ.த. 10.47]

ගරු මුරුනේසු චන්ද්රකුමළර් මශතළ (නිනයෝජය කළරක
වභළඳතිුරමළ)

(ரண்தைறகு தொதரகசு சந்றகுரர் - குழுக்கபறன் தறறத்
றசரபர்)

(The Hon. Murugesu Chandrakumar - Deputy Chairman of
Committees)

தகப றசரபர் அர்கரப, கடற்தநரறல், லக
பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சறன் றற எதுக்கலடுகள்
லரண குழுறகன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு உகரற்த
ற்குச் சந்ர்ப்தம் ந்கக்கரக உங்கலக்கு ரன் ன்நற
தரறறக்கறன்ரநன். ட தகுற லணர்கள் றர்தகரள்லம் சறன
தறச்சறகணககப தொன்கப்தற்கு ரன் இந்ச் சந்ர்ப்
தத்கப் தன்தடுத்றக்தகரள்ப றதம்தை கறன்ரநன். தொக்கற
ரக இந்ற லணர்கபறன் அத்துலநல்கள் தரடர்தரக இந்
அகறன் கணத்க ஈர்க்க றதம்தைகறன்ரநன்.
ங்கள் கடற் தறரசங்கபறல் இந்ற லணர்கபறன்
ஆக்கறறப்தரணது து கடல் கடற்தநரறனரபர்கபறன்
ரழ்ரரத்கத் றணதொம் அறத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நது.
இந்ற லணர்கபறன் அத்துலநகனக் கட்டுப்தடுத்துற்குரற
டடிக்கககள் இனங்கக அசரங்கத்ரல் ரற்தகரள்பப்
தட்டும்கூட, அகத்ம் ரண்டி அர்கள் தரடர்ந்து இங்கு
ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகர, இந் றடத்றல்
அசு இன்தம் லறரண ரதரக்ககக் ககடப்தறடிக்க
ரண்டுதன்தக ரன் இங்கு தத்தத்துகறன்ரநன்.
ங்கபது
கடற்தநரறனரபர்கபறன்
ரழ்ரரத்க
ரம்தடுத்துற்குப் தல்ரத உறத்றட்டங்ககப த்த்த்
துக்குப் தறன்ணரண கடந் ந்து ஆண்டுகபரக அசு ங்கற
தகறன்நரதரறலும், இந்ற ஆக்கறறப்தை லணர்கபறன்
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அட்டூறங்கபரல்
அர்கள்
து
ரழ்க்ககக
ரம்தடுத்துற்கரகப்
ரதரரடரண்டி
சூழ்றகன
ற்தட்டிதக்கறன்நது. அணரல் அர்கள் றகவும் தரறக்கப்
தட்டுக் =தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தை தரரலன்ந உதப்
தறணர்கள் இந்றரவுக்குச் தசன்த இந்றத் கனர்ககபத்ம்
றழ் ரட்டுத் கனர்ககபத்ம் தன டக சந்றத்றதக்
கறநரர்கள். ஆணரல், ங்கபது ட தகுற றழ் லணர்கபறன்
ரழ்ரரம் அறக்கப்தடுது தரடர்தரக அர்கள் இந்ற
ப்தைகபறடம் குல் தகரடுப்தரகத் தரறறல்கன. ன்,
இப்தததரழுதுகூட ட ரகர தொனகச்சர் அர்கள் றழ்
ரட்டிரன இதக்கறன்நரர். றக அசறல் கனர்கபறடம்
ங்கபது கடற்தநரறனரபர்கபறன் ரழ்ரரம் அறக்கப்
தடுது தரடர்தரக அர் ரதசறரக ரன் இதுக
தத்றரறகககபறல் கரறல்கன. ஆகர, றகத் கனர்
கபறடதொம், றகக் கடற்தநரறனரபர்கபறடதொம் ங்கபது
ரழ்ரரங்ககப
அறப்தக
றதத்தும்தடி
அர்
ணறரதறரண அடிப்தகடறல் ரகட்டுக்தகரள்ப ரண்டும்.
தொக்கறரக றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறன் ட ரகர
சகத கடற்தநரறல் அகச்சர் தடணறஸ்ன் அர்கள் இந்
றடத்றல் எத ல்ன றகனப்தரட்கட டுத்றதக்கறநரர்.
இந்ற லணர்கபறன் ஆக்கறறப்கத ந் ககறலும்
ற்தக்தகரள்ப
தொடிரதன்தக
அண்கறல்
அர்
தகறங்கரக தபறப்தடுத்றறதந்கறட்டு ரன் அக
இந் சந்ர்ப்தத்றரன தரரட்ட றதம்தைகறன்ரநன். இந்க்
தகரள்ககக - றகனப்தரட்கட - எட்டுதரத்ரண றழ்த்
ரசறக்
கூட்டகப்தை
தரரலன்நப்
தறறறறகலம்
தகரண்டிதக்கரண்டுதன்தக ரன் தத்தத்துகறன்ரநன்.
தகப அகச்சர் அர்கரப, ரன் தொக்கறரக
ங்கபது கடற்தநரறனரபர்கள் தரடர்தரண சறன றடங்
ககப உங்கபது கணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தை
கறன்ரநன். ற்தகணர தன டககள் ரன் இந் அக
றலும் உங்கபறடம் ரடிரகவும் குநறப்தறட்ட றடத்
கத்ரன்
லண்டுதரததொகந
றகணவுதடுத்
றதம்தை
கறன்ரநன்.
Multi-day boats அரது, கடதரன தசன்த தன ரட்கள்
ங்கறறன்த லன்தறடிக்கக் கூடி தன-ரட்கனங்ககப து
லணர்கலக்கும் ததற்தக்தகரடுப்தற்குரற டடிக்கககள்
இன்ணதொம் சரறரண தொகநறல் ரற்தகரள்பப்தடறல்கன
ன்தக உங்கபறன் கணத்துக்குக் தகரண்டுததுடன்,
அர்கள் அவ்ரநரண கனங்ககப ங்கூறடுற்குரற
துகநதொக சறககபத்ம் ற்தடுத்றக் தகரடுக்கரண்டும்
ன்தகத்ம் ரன் இங்கு தத்தத்துகறன்ரநன். தொற்
கட்டரகக் குதகரறல் அகந்துள்ப லன்தறடித் துகந
தொகத்கப்
தைணகப்தற்கு
லங்கள்
தர்ரங்க
டடிக்ககககப டுத்றதக்கறன்நலர்கள். அற்கு ரன்
உங்கலக்கு
ன்நற
தரறறக்கறரநன்.
அரரதரன்த
டரட்சறக் கடற்தப்தறல் ஆழ்கடல் லன்தறடிப்தைக்கரகக்
குநறப்தரகப் ததத்றத்துகநப் தகுறறல் உள்ப லன்தறடித்
துகநதொகத்கச்
சகன
சறகலடதம்கூடி
எத
துகநதொகரக
றர்ரறப்தற்கு
லங்கள்
டடிக்கக
டுக்கரண்டும். தணணறல், அப்தகுறறல் றக அறக
ரரணரர் ங்கபது ரழ்ரரத்துக்கரகக் கடற்தநரறதல்
ஈடுதடுகறன்நரர்கள். ஆகர, அர்கலக்கு அந் சறககபச்
தசய்துதகரடுக்க ரண்டும்.
அடுத்ரக
ல்தட்டித்துகந,
குதகர்
ரதரன்ந
தகுறகபறல் இழுகப் தடகுகள்தோனம் லன்தறடித் தரறகனச்
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தசய்
கடற்தநரறனரபர்கலக்கு
அற்நறன்தோனம்
லன்
தறடிக்கக் கூடரது ன்த கட றறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது;
இக ரன் ரற்கறன்ரநன்.
அவ்ரநரணர்கலக்கு
ரற்த லன்தறடி உதகங்ககப ங்குற்கு லங்கள்
உதறபறத்றதந்லர்கள். ஆணரல், இதுக அர்கலக்கு
அற்கந ங்குற்குரற டடிக்கககள் ரற்தகரள்பப்
தடறல்கன. ணர, றகவுதடுத்ற அற்கந அர்கலக்கு
ங்கரண்டும்
அல்னது அர்கபது ரழ்ரரம்
இப்ரதரது றகவும் ரகள்றக்குநறரக இதக்கறன்ந கரத்ற
ணரல்
அதுக
அர்கலக்கரண
ட்டஈட்கடரது
ங்கரண்டும் ன்த ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ரலும், தைணகக்கப்தடரததக்கறன்ந இநங்கு துகந
ககபப் தைணகப்தற்கு டடிக்கக டுத்துள்பலர்கள்.
கறபரத இநங்குதுகநக ரதம் லங்கலம் தசன்த ரரறல்
தரர்கறட்டிதக்கறன்ரநரம். லங்கள் அகணப் தைணகப்
தற்குரற டடிக்ககக டுப்தரக அந் க்கள் த்றறல்
உதறபறத்லர்கள். ஆணரல், இதுக அந் இநங்கு
துகநகப் தைணகப்தற்குரற டடிக்கககள் ரற்
தகரள்பப்தடறல்கன. இரரத்றல் தைரனரப்தகப கறக்கு,
கனப்தரடு, இகரர கர், ரச்சறக்குடர, தள்பறக்குடர,
கறரஞ்சற ரதரன்ந கறபறதரச்சற ரட்டப் தறரசங்கபறலுள்ப
லன்தறடித் துகநதொகங்ககபத்ம் தைணகப்தற்கு டடிக்
கககள் டுக்கரண்டும். அரரதரன்த தகபரரறதொகண,
கனப்தரடு, ரச்சறக்குடர தற்நறகனக்ரகற ஆகற இடங்
கபறல் தபறச்சவீடுககப அகப்தற்கரண ரகரரறக்கக
கத்ம் ரன் ங்கபறடம் றடுத்றதக்கறன்ரநன். அற்கநத்ம்
அகத்துக்
தகரடுப்தற்குத்
ரங்கள்
டடிக்கக
டுக்கரண்டும்.
இரரத்றல்
கறபறதரச்சற
ரட்டத்றலுள்ப
இகடு, ன்ரணரறக்குபம், அக்கரன்குபம் ரதரன்ந
ன்ணலர் லர்றகனகபறல் ன்ணலர் லன் தறடிப்தற்குரற சற
ககபத்ம் அர்கலக்குரற உதகங்ககபத்ம் ங்க
ரண்டும் ணவும் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். அத்துடன்
இகடுக்குபத்றல் ன்ணலர் லன்தறடிப்தறல் ஈடுதடுதர்
கலக்கு அடிக்கடி கடகள் ரதரடப்தடுகறநது. அர்கள்
தொழுப்தறரசத்றலும் லன் தறடிப்தற்குரற அதற ங்கப்
தடுறல்கன. அகணத்ம் லங்கள் கதத்றதனடுக்க ரண்டும்
ன்தக ரன் இங்கு தத்தத்துகறன்ரநன். அடுத்ரக,
கடற்தநரறனரபர்கள் அறகரக ரழும் தகரறப் தறரசத்றல்
எத ஸ் தரறற்சரகனக அகக்கரண்தணவும் ரன்
இந்ச் சந்ர்ப்தத்றரன தத்தத்றக் ரகட்டுக்தகரள்ல
கறன்ரநன்.
அத்துடன் சட்டறரரரண லன்தறடி தரடர்தரக ரன்
இச்சகதறரன உங்கபறன் கணத்றற்குக் தகரண்டு றதம்தை
கறன்ரநன். குநறப்தரக ரழ். கடல்லரரறறல் சட்டறரரரண
கனககபத்ம் உதகங்ககபத்ம் தன்தடுத்ற லன்
தறடிப்தது தரடர்தரண றடத்றல், கறபறதரச்சற, ரழ்ப்தரம்
ஆகற இண்டு ரட்டங்கலக்கும் இகடர கடற்தநரறல்
லரறல் பத்றகக்கபத்றன் அடகுதொகநகள் ரததட்ட
ரகக்
கரப்தடுகறன்நண.
எத ரட்டத்றல் அது
டுக்கப்தடுகறன்நது; எத ரட்டத்றல் அது கண்டும் கரரது
றடப்தடுகறன்நது. ஆகர, ரடு தொழுதும் சட்டறரரரண
தசற்தரடுகலக்கு றரக எர சட்டத்க அதொல்தடுத்துற்
குரற தறப்தைகககபக் தகப அகச்சர் அர்கள்
ங்கரண்டும்.
ரலும், ண்தண்தய் ரணறத்துக்குப் தறனரக
அர்கலக்கு லன்தறடி உதகங்கள், கனகள் ங்குற்
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குரற டடிக்ககக ரலும் றகரக றஸ்ரறக்க
ரண்டும். சறன கடற்தநரறனரபர்கள் ட்டுர இதுக
அற்கநப் ததற்நறதக்கறன்நரர்கள்.
ரலும்,
ற்தகணர ரன் உங்கபது கணத்துக்கு
ரடிரகக் தகரண்டுந் தொக்கறரண எத றடத்கக்
கூநரண்டும். அரது, சுண்டிக்குபம் ரதப்தரகப்தறட்டி
ன்ந
தறரசத்றல்
ரழ்ந்து,
ற்ரதரது
கறபறதரச்சற
ரட்டத்கச் ரசர்ந் கல்னரத ன்ந தறரசத்றரன
ரழ்கறன்ந
நக்குகந
100
கடற்தநரறனரபர்
குடும்தங்கபறன் றகன தரடர்தரகவும் அர்கபது லன்தறடி
டடிக்கககள் தரடர்தரகவும் தரறறக்க றதம்தைகறன்ரநன்.
அர்கள் 2004ஆம் ஆண்டு இடம்ததற்ந சுணரறக்கு தொன்தை,
தொல்கனத்லவு ரட்டத்றலுள்ப ரதப்தரகப்தறட்டி ன்ந
தறரசத்றல்ரன் அர்கள் ங்கபது லன்தறடித்தரறகனச்
தசய்துந்ரர்கள்.
தறநகு
அர்கள்
சுணரற
வீட்டுத்
றட்டத்துக்கு ஊடரக கல்னரத ன்ந கறபறதரச்சற ரட்டப்
தறரசத்துக்குள் கர்த்ப்தட்டரர்கள். இதந்ரலும், அர்
கபறன் தரறலுக்கரண இடம் ரதப்தரப்தறட்டிப் தகுறரகும்.
இப்ததரழுது அந்க் குடும்தங்கள் அங்கு தரறல் தசய்
தொடிரது டுக்கப்தட்டுள்பண. தணன்நரல் அர்கலக்குரற
கடல் ல்கன தொல்கனத்லவு ரட்டத்றல் இதக்கறன்நது.
கடந் 30ஆம் றகற ரகு ஜணரறதற அர்கள் கனகறல்
கடததற்ந கடற்தநரறனரபர் தறச்சறகண தரடர்தரண
கூட்டத்றல் ககச்சற டக்கு கடற்தநரறனரபர் சங்கத்றன்
கனர் இது தரடர்தரண கதத்துக்ககப தொன்கத்துள்பரர்.
இந்ப் தறச்சறகணக்கு தகப அகச்சர் அர்கலம் தகப
அகச்சர் டக்பஸ் ரரணந்ர அர்கலம் இகந்து உரற
டடிக்கக டுக்கும்தடி ஜணரறதற அர்கள் தறத்
றதந்ரர். ஆகர, தகப அகச்சர் அர்கள் இவ்
றடத்றல் றகரகத் லர்வு கர தொன் ரண்டும்
ன்தக ரன் இங்கு தத்தத்துகறன்ரநன்.
அத்துடன், இந்ப் தறரசங்கபறல் தபறரட்டங்கபற
ததந்து கடற்தநரறனரபர்கள் ந்து கடற்தநரறல் தசய்து
டுக்கப்தட ரண்டும். சங்கு குபறத்ல், அட்கட தறடித்ல்
ற்தம் எபற தரய்ச்சற லன்தறடித்ல் ரதரன்ந சட்டறரர
டடிக்கககபறல் அர்கள் ஈடுதடுகறன்நரர்கள். கறட்டத்ட்ட
தகரக்கறபரறததந்து கற்ரகரபம் கரண தந் லர்ப்
தறரசத்றரன தன்தகுறகச் ரசர்ந் தற்தக்கக்கரண
லணர்கள் இவ்ரநரண அத்துலநல் டடிக்கககபறல்
ஈடுதட்டுள்பரர்கள்.
லண்டகரன
த்த்த்றன்
தறன்தை
ற்ததரழுதுரன் கடற்தநரறதல் ஈடுதட்டுத் ங்ககப இந்
ரழ்க ரம்தடுத் தொகணத்ம் ங்கபது லணர்கபறன்
ரழ்ரரத்க இது சறகப்தரகர அககறன்நது.
ணர, இகணத் தரடர்ந்தும் அதறக்கக்கூடரது. ஆகர,
இது தரடர்தரகவும் தகப அகச்சர் அர்கள் உரற
கணம் டுக்க ரண்டும்; இந்ப் தறச்சறகணக்கு எத றந்த்
லர்வு கர ரண்டும்.
தகப அகச்சர் அர்கரப! தகரக்கறபரறததந்து
ததத்றத்துகந கரண கடற்தறரசத்றல் ங்கலகட
கடற்தநரறனரபர்கலக்கு ற்தட்டுள்ப தறச்சறகணக லங்கள்
அங்கு ரரறல் தசன்த தரர்கறட்டுத் லர்த்துகக்க
ரண்டும் ன்தகர ரன் உங்கபறடறதந்து றர்தரர்க்
கறரநன். ணர, அற்கரக ரதம் உங்கலடன் தகறரநன்.
அந்ப் தறச்சறகணக ஆரய்ந்து அந் க்கலக்குத் லர்வு
ததற்தக்
தகரடுப்தற்குரற
துரற
டடிக்ககக
ரற்தகரள்லங்கள்! ன்த ரன் இங்கு தத்தத்துகறன்ரநன்.
தன்ணறனங்கக லணர்கபறன் இந் அத்துலநல்கலக்கும்
ற்தம்
அர்கபறன்
இவ்ரநரண
தறச்சறகணகலக்கும்
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தொகம்தகரடுக்க
ரண்டிறதப்தரல்
ங்கபது
க்கள்
இட்டிப்தை ரழ்ரர இப்கத றர்தகரள்கறன்நரர்கள்.
டக்கறல் அகற றகனரட்டப்தட்டன் தறன்தை ரசற
உற்தத்றறல்
தறரண
தரத்றரண
லதற்தத்றறல்
தொன்ரணற்நம் ற்தட்டுள்பது ன்த லங்கள் அடிக்கடி
தசரல்கறன்நலர்கள். ஆணரல், இந் தொன்ரணற்நம் தரட
ரண்டுரணரல் லங்கள் து லணர்கள் றர்ரரக்கும்
குநறத் தறச்சறகணகலக்குத் லர்வு கர ரண்டும்.
ரன் இன்தணரத றடத்கத்ம் இங்கு குநறப்தறட
றதம்தைகறன்ரநன். அரது, டக்கறன் ல்னர இடங்கபறலும்
கடற்தறரசங்கலக்குச் தசல்லும் வீறகள் றகவும் ரரசரண
றகனறல் கரப்தடுகறன்நண. லர்ப்தரசணத் றகக்கபம்,
கத்தரறல் றகக்கபம் ஆகறண றசரப் தறரச
வீறககபப் தைணகப்ததுரதரன, கடற்தநரறனரபர்கபறன்
னன்கதற குநறத் வீறககபப் தைணகப்தற்கு அகச்சர்
அர்கள் உரற டடிக்கக டுக்க ரண்டும் ன்த
தத்தத்ற, சந்ர்ப்தத்துக்கு ன்நற கூநற, றகடததத
கறன்ரநன். ன்நற. க்கம்.
[தொ.த. 10.58]

ගරු එවහ. විනනෝ මශතළ

(ரண்தைறகு ஸ். றரணர)

(The Hon. S. Vino)

தகப றசரபர் அர்கரப, கடற்தநரறல், லக
பதோனங்கள் அகச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குழுறகன
றரத்றரன
கனந்துதகரண்டு
சறன
கதத்துக்ககபச்
தசரல்ற்கு ணக்கும் ரய்ப்தைத் ந்கக்கு தொதரன ரன்
உங்கலக்கு ன்நற கூதகறன்ரநன். த்த்ம் தொடிவுற்ந தறன்ணர்
டக்கு, கறக்கறலுள்ப றழ் க்கள் றர்ரரக்குகறன்ந
தறச்சறகணகபறரன
குநறப்தரக
லண
சதோகத்றணர்
றர்ரரக்கும் தறச்சறகணகள் தசரல்தல் அடங்கரக.
இன்த அங்ரக சுதொகரண எத றகனக - த்த்ற்ந எத
றகனக இதந்ரலும்கூட அந் லணர்கபறன் ரழ்ர
ரத்கப் ததரதத்கறல், அர்கள் அங்கு ங்குகட
றன்நறத் தரறல் தசய்க்கூடி எத றகனக இதக்கறன்நர
ன்த ரகட்டரல் இல்கன ன்தரன் கூந ரண்டும். அங்கு
எததைநம் கடற்தகடறணர் ரற்தகரள்கறன்ந டடிக்கக
ரலும் இன்தணரததைநம் தததம்தரன்கச் சதோகத்றணர் தன்
தகுறறததந்து ந்து றழ் லணர்கள் ரழும் ககரரப்
தறரசங்கபறல் அத்துலநறக் குடிறதந்து சட்ட றரர
கடற்தநரறதல் ஈடுதடுகறன்நகரலும் இன்த து லண
க்கள் ரழ்ரரத்க இந்து கரப்தடுகறன்நரர்கள்.
தகப அகச்சர் அர்கள் இந் அசரங்கத்கச்
ரசர்ந்ரக இதந்ரலும்கூட, றழ் க்கலகட அசறல்
தறச்சறகணக்கு அறகரப் தகறர்றன் தோனரக எத றந்
லர்கப் ததற்தக்தகரடுக்க ரண்டும் ன்தறல் துறச்
சரனரடு, றகுந் கரறசகணரரடு உபப்தர்ரகச் சறந்றத்துச்
தசற்தடுகறன்ந எதர். இற்கரக ரற்த ன்ணரரறல்
அதக்கு ஆவு தரறறத்து, லணர்கபரல் ரதறதரன்த
டத்ப்தட்டது.
ட
ரகரத்கப்
தறறறறத்துப்
தடுத்துகறன்ந, றழ் க்கலக்கரக குல் தகரடுப்தரகச்
தசரல்லுகறன்ந றழ்
ரதசும் அகச்சர்கள்கூட, து
க்கபறன் அசறல் லர்வு குநறத்து குல்தகரடுக்கர றகனறல்,
தததம்தரன்க இணத்கச்ரசர்ந் ஏர் அகச்சர் குல்
தகரடுக்கறன்நரர் ன்நரல், அது றகவும் தரரட்டத்க்க
றடரகும்.
டக்ககப்
தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந
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ந்தரத றழ் ரதசும் அகச்சதக்கும் இவ்ரநரண ஆவு
ஊர்னங்கரபர,
கதத்துக்கரபர
இல்னர
றகனறல்,
ங்கலகட கடற்தநரறல் அகச்சதக்குக் கறகடத்றதப்த
ரணது உண்கறல் கறழ்ச்சறக்குரற றடரகும். அர்
தரடர்ந்தும் றழ் க்கலகட அசறல் தறச்சறகணக்கு
றந்த்
லர்வுகர
உகக்கரண்டும்.
அதெடரக
ங்கலகட அதறனரகசககப றகநரற்நரண்டும். அர்
இவ்கச்கசப் தன்தடுத்ற, தரடர்ந்தும் க்கரகக்
குல்தகரடுக்க ரண்டும் ன்த ரன் இவ்றடத்றரன
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். அரரதரல், அர் ங்கலகட
ட ரகர லன்தறடித்துகந அகச்சரரடு இகந்து
தசற்தடுகறன்ந ஏர் அகச்சரகவும் கரப்தடுகறன்நரர்.
இணரல் தகப அகச்சர் அர்கலக்கு ங்கப்தட்டுள்ப
இவ்கச்சுப் தறரணது, சறனரகப தூக்கறதநறப்
தடுரர ன்ந சந்ரகம்கூட ம்றடம் கரப்தடுகறன்நது.
அர் தரடர்ந்தும் இவ்கச்சுப் தறறல் றகனத்றதக்க
ரண்டும் ன்தர து ண்ம்.
அண்கறல் தகப கல்ற அகச்சர் அர்கள், ட
ரகரக் கல்ற அகச்சர் ங்கரபரடு எத்துகப்தறல்கன
ன்த கூநறறதந்ரர். ஆணரல், ங்கலகட கடற்தநரறல்,
லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சர் ட ரகர
லன்தறடித்துகந
அகச்சரரடு
றகவும்
ததக்கரண
உநவுககபப்
ரதறதகறன்நரர்
ன்தக
ரங்கள்
கண்கூடரகக் கரண்கறரநரம். ரலும், ங்கலகட லணர்கள்
றர்ரரக்கும் தறச்சறகணககப ட ரகர லன்தறடித்துகந
அகச்சரரடு கனந்ரரனரசறத்து, உரற டடிக்ககககப
டுப்தரணது, உண்கறல் தரரட்டத்க்க றடரகும்.
ணர, இதகட ரசக ட தகுறறல் தரட ரண்டும்
ன்த
றகணக்கறன்ரநரம்.
இரரதரல்,
கண
அகச்சர்கலம் ட ரகர அகச்சர்கரபரடு இகந்து
தசற்தட்டரல் தல்ரத தறச்சறகணகலக்குத் லர்வு கர
தொடித்தண ரங்கள் ம்தைகறன்ரநரம்.
தகப கடற்தநரறல் அகச்சர் அர்கள், அண்கறல்
டக்குக்கு றஜம் தசய்ததரழுது ட ரகர தொன
கச்சர், லன்தறடித்துகந அகச்சர் உட்தட அங்குள்ப க்கள்
ன்கண றகவும் கறழ்ச்சறரரடு ரற்நரர்கள் ணவும்
அங்குள்ப தறச்சறகணகள் சம்தந்ரக அர்கலடன் ரதசு
ற்கு ரய்ப்தைக் கறகடத்து ணவும் கூநறறதந்ரர். இந்
றகனக தரடரண்டுதண ரன் இந் ரத்றல்
தகப
அகச்சர்
அர்ககபக்
ரகட்டுக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன்.
கடந் கரனங்கபறல் இச்சகதறல் சுட்டிக்கரட்டப்தட்ட,
இன்ணதொம் லர்க்கப்தடரல் இதக்கறன்ந சறன றடங்ககபத்ம்
ரன் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட ரண்டிணரக இதக்கறன்ரநன்.
ன்ணறப் தகுறறலுள்ப தொல்கனத்லவு, ன்ணரர் ரட்டங்
கபறன்
கடற்ககரரப்
தறரசங்கபறலும்
தகப
உதப்தறணர்
சந்றகுரர்
அர்கள்
கூநறதுரதரல்,
கறபறதரச்சற, ரழ்ப்தர ரட்டங்கபறன் சறன தகுறகபறலும்
தபறச்சவீடு
இல்னர
றகனக
கரப்தடுகறன்நது.
ரரசரண கரனறகன றனவுகறன்ந கரனங்கபறல் தபறச்சவீடு
ன்தது லணர்கலக்கு றகவும் தொக்கறரண ரகரகக்
கரப்தடுகறன்நது. ணர, தபறச்சவீடு ரகதணக்
கதப்தடும்
தறரசங்கபறல்
அற்கந
றர்ரறத்துக்
தகரடுத்து, லணர்கள் இனகுரகக் ககரசர்ற்கு ற்ந
எழுங்குககப றர்கரனத்றல் தசய்ரண்டுதண ரன்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். ற்தகணர ன்ணரர் ரட்டத்றல்
ரதசரகன, சறனரத்துகந ரதரன்ந தறரசங்கபறல் லன்தறடித்
துகநதொகங்ககப
றர்ரறப்தற்கரண
டடிக்கககள்
இடம்ததற்த தகறன்நண.
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ஆணரல்,
தொல்கனத்லவு ரட்டத்றரன
ந்தரத
லன்தறடித் துகநதொகதொம் இல்கன. ஆகர, தொல்கனத்லவு
ரட்டத்றல் குகநந்தட்சம் இண்டு லன்தறடித் துகந
தொகரது
றர்ரறக்கப்தட
ரண்டுதன்த
இந்
ரத்றரன ரன் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். அரரதரல்,
தகரக்கறபரய் தறரசத்றரன லன்தறடி இநங்குதுகநதரன்த
தைறரக றர்ரறக்கப்தட ரண்டும். அங்ரக இப்ததரழுது
கககன லன்தறடிறரன தததம்தரனரணர்கள் ஈடுதடுகறன்
நரர்கள். தகரக்கறபரய் தறரசம் றகவும் தறன்ங்கற எத
தறரசரகும். அந் தறரசத்றற்கு ஏர் இநங்குதுகந
இல்னரன் கரரக அர்கள் ங்கலகட தடகுககபப்
தரதுகரப்தரக கத்றதக்க தொடிர சூழ்றகன கரப்தடு
கறன்நது. ஆகர, தகரக்கறபரய் தறரசத்றல் லன்தறடி
இநங்குதுகநதரன்கந அகக்க ரண்டுதன்த ரன் இந்
ரத்றரன ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ரலும், ரறததரதலக்கரண ரற்த ரணறத் றட்டம்
இப்ததரழுது அநறதொகப்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. தடரந்ம்
சுரர் 1,20,000 தௐதர தததறரண கன ரதரன்ந லன்தறடி
உதகங்கள் அந் ரற்த ரறததரதள் றட்டத்றன்
அடிப்தகடறரன ங்கப்தடுகறன்நண. ஆணரல், உண்கறல்
அந்ப் ததரதட்கள் லன்தறடித் தரறதல் ஈடுதடுகறன்ந
லணர்கள்
தரறப்தற்கு
ததரதத்றல்னர
ததரதட்க
பரகவும் இதக்கறன்நண. ஆகர, அந் லணர்கலகட
ரகககப இணங்கண்டு அர்கள் ப்தடிப்தட்ட லன்தறடி
உதகங்ககபக் ரகட்கறன்நரர்கரபர, அத்கக உதக
ங்ககப ங்குற்கு ற்தரடுககபச் தசய் ரண்டும்.
உண்கறல்
ரற்த
ரறததரதள்
றட்டத்றன்கலழ்
ங்கப்தடுகறன்ந
லன்தறடி
உதகங்கபறன்
சந்கப்
தததற றகவும் குகநரகும். தபறறரன அதகட
சந்கப்தததற நக்குகந 40,000 தௐதரய் ன்த அர்கள்
குகந கூதகறன்நரர்கள். ஆணரல் அர்கலக்கு து ரகரர
அக ங்கரண்டும். ணர, அர்கலக்கு ரறததரதள்
ரற்த ரணறத்றட்டத்றன்தோனம் ங்கப்தடுகறன்ந உதக
ங்கபறன் தததற கறட்டத்ட்ட 1,20,000 தௐதரரக
இதக்கறன்நதடிரல், அர்கலகட ரகக்ரகற்த, அர்கள்
தன்தடுத்க்கூடிரக,
அர்கலகட
தரறலுக்குப்
ததரதத்ரண லன்தறடி உதகங்ககப அர்கலக்கு ங்க
ரண்டுதன்த ரகட்டுக்தகரள்கறரநன்.
2012
டிசம்தர்
ரத்துக்குப்
தறற்தட்ட
தகுறறல்
லள்குடிரற்நம் தசய்ப்தட்ட தறரசங்கபரண ரத்பன்,
அம்தனன்ததரக்கக,
ட்டுரகல்,
தொள்பறரய்க்கரல்
கறக்கு, ரற்கு தகுறகபறலுள்ப க்கலக்கு இந் ரறததரதள்
ரற்த ரணறத்றட்டத்றன்கலழ் ங்கப்தடுகறன்ந லன்தறடி
உதகங்கள்
ங்கப்தடறல்கன. இதற த்த்த்றரன
றகவும் ரரசரகப் தரறக்கப்தட்ட லணக் கறரங்கள்
அக. ஆகர, றர்கரனத்றரன அர்கலக்கு இந் ரணற
உதகங்கள் ங்கப்தடுற்கு தகப அகச்சர்
அர்கள் உடணடிரக டடிக்ககதடுக்க ரண்டுதன்த
ரகட்டுக்தகரள்கறரநன்.
அடுத்ரக, தன்தகுறறததந்தும் லர்தகரழும்தை ற்தம்
கண தறரசங்கபறததந்து ததகரன அடிப்தகடறரன
ந்து தரறதல் ஈடுதடுகறன்ந லணர்கலகட தறச்சறகண
அங்ரக தரரற தறச்சறகணரக இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது.
அர்கள் ந்து குநறப்தறட்ட ததகரனங்கபறரன தரறதல்
ஈடுதட்டுறட்டு கணர்கலக்கு ரய்ப்தை ங்கரல்,
அர்கள் ற்கரதகரகப் ரதரடுகறன்ந தகரட்டில்ககபத்ம்
அகற்நரல் தசல்ணரல் அந்ப் தகுறறரன தரடர்ந்து
லன்தறடிறல்
ஈடுதடுகறன்ந
லணர்கள்
லண்டும்
எத
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தறச்சறகணக றர்ரரக்குகறன்நரர்கள். குநறப்தரக, ன்ணரர்
ரட்டத்கச் ரசர்ந் தணங்கட்டிக்தகரட்டு, றல்கர்,
சரந்றதைம்
ரதரன்ந
தகுறகபறலுள்ப
க்கள்
தததம்
சறங்ககப றர்ரரக்குகறன்நரர்கள். இதந்தும் அர்கபரல்
கடந்
கரனங்கபறரன
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
அபறலும்
ணறரதறரண ரலறறலும்ரன்
தன்தகுற லணர்கலக்கு,
குநறப்தரக சறங்கப தரற ரதசுகறன்ந லணர்கலக்கு அங்கு
ரய்ப்தைக்கள் ங்கப்தட்டண. ஆணரல், இப்ததரழுது அந்த்
தரகககத்ம் லநற ண்றனடங்கரர்கள் அசறல்
ரலறரகவும் தரதுகரப்தைப் தகடறணரறன் ஆரரடும் அங்கு
ந்து தரறல் தசய்கறன்நணர். இணரல் அங்ரக தரடர்ச்சற
ரகத் தரறதல் ஈடுதடுகறன்ந ன்ணரர் ரட்ட லணர்கள்
றகப்ததரற சரகன றர்ரரக்குகறன்நரர்கள். அணரல்
அர்கலகட பங்கள் அறக்கப்தடுகறன்நண ன்ந குற்நச்
சரட்டு தொன்கக்கப்தடுகறன்நது. ஆகர அந் றகனகக
லங்கள் ரற்நறகக்க ரண்டும்.
இந் றகனகரணது இங்கு ட்டுல்ன, தொல்கனத்லவு
ரட்டத்றலும் கரப்தடுகறநது. தகரக்கறபரய், ரரத
ரதரன்ந தறரசங்கபறரன தன்ணறனங்கக லணர்கள் ந்து
தரறல் தசய்ணரல் அங்ரகத்ள்ப லணர்கபறன் தரறல்
றகரரசரகப் தரறக்கப்தடுகறன்நது. சறதகடத் தன்ணற
னங்கக லணர்கள் வீணக லன்தறடி உதகங்ககபக்
தகரண்டுந்து தரறதல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள். இர்கள்
இவ்ரத தரறதல் ஈடுதடும்ததரழுது அங்கு றந்ரக
சறக்கறன்ந
லணக்
குடும்தங்கலக்கு
தரறதல்
ஈடுதடதொடிர றகனக கரப்தடுகறன்நது. அதுரத்ற
ன்நற, அர்கள் லன்தறடித்தரறலுக்தகண
அங்கு ந்து
ற்கரதகரக
இதந்துறட்டு
அங்குள்ப
க்கபறன்
கரறககபத்ம் அதகரறக்கறன்ந, உரறகரகரதகறன்ந றகனக
த்ம் கரப்தடுகறன்நது.
அசறல் ரலறரக அர்கலக்கு
இதக்கறன்ந
தனத்றன்
கரரக
அர்கள்
அங்கு
றனத்துக்கும் தசரந்ம் தகரண்டரடுகறன்நரர்கள். ஆகர,
ங்கலகட
லணக்
குடும்தங்கபறன்
தரறதல்
ட்டுல்னரல், அர்கலகட தசரந்க் குடிறதப்தைக்
கரறகபறலும்
கககக்கறன்ந
எத
றகனக
அங்கு
இதக்கறன்நது. ஆகர, இக
உடணடிரக றதத்ப்தட
ரண்டும்.
தற்கறததந்து ட்டுல்ன, ந்ப் தகுறறததந்தும் ந்து
ங்கலகட தறரசங்கபறரன தரறல் தசய்க்கூடி எத
றகனக அர்கலக்கு இதக்கறன்நது. ஆணரல், ங்கலகட
தறரச க்கள் லர்தகரழும்தைக்ரகர, அம்தரந்ரரட்கடக்ரகர
அல்னது தற்கறல் ந்ப் தறரசத்துக்கரது தசன்த லன்தறடித்
தரறதல் ஈடுதடக்கூடிதரத றகன இதக்கறநர? ன்நரல்,
றச்சரக இல்கன. அற்கு அகச்சர் அர்கள் அதற
தகரடுப்தேர்கபர? ன்த ரன் ரகட்க றதம்தைகறன்ரநன்.
தன்தகுறறலுள்ப
லணர்கலக்கு
ணறரதறரண
அடிப்தகடறரன ங்கலகட லணர்கள் தசய்கறன்ந அந்
உறக
அர்கள்
துஷ்தறரரகம்
தசய்து
அக
ஆக்கறறப்தரக ரற்தகறன்நரர்கள். ணர, அந்ப் தகுற
லணர்கபரரனர
அல்னது
அது
சரர்தரக
ஆவு
ங்கப்தடுதர்கபரரனர
டுக்கப்தடுகறன்ந
தொடிவுகள்,
றச்சரக இணரலறரண ல்தக்கத்துக்கு லண்டரரர்
இகடதபறகத்ரன் தகரண்டுதம் ன்தக ரன் இங்கு
சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்ரநன். ஆகர, அந் லணர்கபறன்
தரககக ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட அபறல் ரதடற்கும்,
அர்ககபக் கண்கரறப்தற்கும் அகக் கூட்டுற்கரண
தொற்சறககப
றதத்துற்கும்
அகச்சர்
அர்கள்
டடிக்கக
டுக்கரண்டும்.
றர்கரனத்றல்
இது
றச்சரகச் தசய்ப்தடரண்டி எத றடம்.

1271

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු එස. විශනෝ භවතහ]

1272

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

இங்கு
ற்தகணர
சட்டறரரரண
லன்தறடி
டடிக்ககககபப்தற்நறக் கூநப்தட்டது. ரன் றகணக்
கறன்ரநன், கட தசய்ப்தட்ட உதகங்ககபக்தகரண்டு
ரற்தகரள்பப்தடுகறன்ந
18இற்கும்
ரற்தட்ட
சட்ட
றரரரண லன்தறடி தொகநகபறணரல் டக்கு, கறக்கு
ட்டுல்ன, எட்டுதரத்ரண - இனங்கக தரவுதொள்ப
கடல்பதொம் தரறக்கப்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நது. இதந்தும்
கூட,
இற்கநக்
கட்டுப்தடுத்
தொடிர
அல்னது
கட்டுப்தடுத்துற்குத்
ங்குகறன்ந
எத
றகனக
இதக்கறன்நது. ஆகர, இந்ச் சட்டறரர லன்தறடிக
றதத்துற்குரற
டடிக்கககள்
ரற்தகரள்பப்தட
ரண்டும். குநறப்தரக, றன்தணரபற தரய்ச்சற தரறதல்
ஈடுதடுது, அட்கட தறடித்ல் ரதரன்நற்கநத் கட
தசய்ற்குரற தொற்சறககப டுக்கரண்டும் ன்த ரன்
இந் ரத்றரன ரகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
இன்த உனகறல் தன வீண தொகநகபறரன லன்தறடித்துகந
தொன்ரணநறக்தகரண்டிதக்கறன்நரதரது ரங்கள் தரடர்ந்தும்
அந்ப் தக தொகநககபர தறன்தற்தகறன்ந எத றகனக
கரப்தடுகறன்நது.
இற்கந
ரற்நறகக்கரண்டும்.
வீண தொகநதன்த தசரல்கறன்நரதரது, லண்டரட்கள்
கடதரன ங்கறறதந்து தரறல் தசய்ற்கரண அந் ரய்ப்தை
ககபத்ம் அற்குரற பங்கள் ற்தம் உதகங்ககபத்ம்
ததற்தக்தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுக்கரண்டுதன்த
ரன் இந் ரத்றரன ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
இந்ப் தறச்சறகணகலக்கப்தரல் ங்கலகட லண
க்கள்
தரதுகரப்தைப் தகடறணரறதகட டடிக்கககள்
தோனதொம் தரறக்கப்தடுகறன்நணர். எததைநம், அங்கு ஏர் அசறல்
கனரர அல்னது இந் ரட்டின் தொக்கறரண அகச்சர்
கரபர அல்னது ரகு ஜணரறதற அர்கரபர அங்குள்ப
லவுப்தகுறகலக்கு தககதரக இதந்ரல், தரதுகரப்தைக்
கரங்கலக்கரகக் அப்தகுறக் கடற்தநரறல் றதத்ப்
தடுகறன்நது. இன்த த்த்ம் றகநகடந்து நக்குகந
ந்க தடங்கபறன் தறன்தைம்கூட தரதுகரப்தைக் தகடுதறடிகள்
கடல் ட்டத்றலும் இடம்ததற்த தகறன்நண. இன்தணரத
தைநம், தரதுகரப்தைக் கரங்கலக்கரக ஏந்கச் சரடிகத்
ரண்டி தபறரட்டர்கள் டதகுறக்குச் தசல்ன தொடிர
தன்ந கடதொகந இதக்கறன்நது. ஆகர, இங்கு அகற
அல்னது சரரணம் அல்னது தரதுகரப்தரண றகனக
இன்தம் ரரன்நறல்கன ன்தகத்ரன் இது டுத்துக்
கரட்டுகறன்நது. ரலும், தைதகள் கடல் றரக தபறரடு
கலக்குச்
தசல்ரர்கள்
அல்னது
தபறரடுகபறததந்து
உள்ரட்டுக்குப்
தம்
தசய்கறன்நரர்கள்
அல்னது
தசய்ரர்கள் ன்ந எத சந்ரகத்கக்தகரண்டு கடற்தகட
றணரல்
இப்தடிப்தட்ட
டடிக்கககள்
தரடர்ந்து
தொன்தணடுக்கப்தட்டு தகறன்நண. ஆகர. இறததந்தும்
இங்ரக எத றகனரண சரரணம் அல்னது அகற இன்தம்
றதம்தறல்கன அல்னது தரதுகரப்தைப் தறச்சறகண இன்தம்
இதக்கறன்நதன்தக ரம் அநறந்துதகரள்பனரம். ஆணரல்,
து ரட்டில் த்த்ம் தொடிகடந்துறட்டது; இங்ரக
தரதுகரப்தரண சூழ்றகன இதக்கறன்நதன்த தபறத்னகத்
துக்கு இந் அசரங்கம் தசரல்தக்தகரண்டிதக்கறன்நது.
ஆணரல், கடதரன ங்கலகட லணர்கபரல் இவு தகல்
தரரல் ந்ரதொம் தசல்னக்கூடி எத சூழ்றகன இல்கன.
ணர, றர்கரனத்றல் தரதுகரப்தைக் கரங்கலக்கரக
ணக்கூநற லணர்ககபப் தறரங்கரல் அர்கள் ந்ரதொம்
கடலுக்குச் தசல்னக்கூடிககறல், அற்குரற ற்தரடுகள்
தசய்ப்தட ரண்டுதன்த ரகட்டு, றகடதததகறன்ரநன்.
ன்நற.

(The Chairman)

මීය ශඟට, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි නිශඹෝජය අභහතයතුභහ.
[ප.බහ. 11.17]

ගරු වික් ර් ඇන් නි මශතළ (නඳොල් වංලර්ධන ශළ ජනතළ
ලුර වංලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற - தங்கு அதறறதத்ற, க்கள்
ரரட்ட அதறறதத்ற தறற அகச்சர்)

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut
Development and Janatha Estate Development)

ගරු බහඳතිතුභනි, ධීය අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ
හකච්ඡහ කයන ශම් ශභොශවොශත් ඒ පිළිඵ සුළුශන් ශවෝ අදවස
කිහිඳඹක් දක්න්න රළබීභ පිළිඵ භහ තුටු ශනහ. ගරු
බහඳතිතුභනි, ශ්රී රංකහශේ ධීය කටයුතු පිළිඵ කථහ
කයනශකොට අඳට,-

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

කරුණහකය නිලසලබ්ද න්න. ශම් අසථහශේදී ගරු නිශඹෝජය
කහයක බහඳතිතුභහ ූලරහනඹ ගන්නහ ඇති.
අනුරරුල කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉලත් වුනයන්,
නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ [ගරු මුරුනේසු චන්ද්රකුමළර් මශතළ]

මුළවනළරූඪ විය.

அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு
தொதரகசு சந்றகுரர் ] கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES
[THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු වික් ර් ඇන් නි මශතළ

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ධීය කටයුතු ගළන කථහ
කයනශකොට අඳට අභතක කයන්න ඵළරි භවහ චරිතඹක් තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, භට භතකයි ශම් යශට් ධීය කර්භහන්තඹ
පිළිඵ ඹම් කිසි ප්රගතිඹක්, ඹම් කිසි ළරළසභක්, ඹම් කිසි ක්රිඹහ
භහර්ගඹක් ඇති වුශණ් ඒ නහඹකඹහ නියි. අපි ශකශනකුශේ
චරිතඹ ශද ඵරේදී, ශකශනකුශේ ජීවිතඹ ශද ඵරේදී, ඒ හශේභ
එතුභහ පිළිඵ කථහ කයේදී "වළශදන ගව ශදඳළත්ශතන් දළශන්"
කිඹන කථහ අඳට භතක් ශනහ. එතුභහශේ දර්ලනඹ, චින්තනඹ
අද විතයක් ශනොශයි ශඵොශවෝ ඈත අතීතඹක ඉරහ තිබුණහඹ
කිඹන එක අඳට කිඹන්න පුළුන්. ඒක සඋත්හවශඹන්
ශගොඩනඟහ ගන්න පුළුන් ශදඹක් ශනොශයි. ජීවිතඹ තුළින්භ,
ආඹහශඹන්භ එන්න ඕනෆ, ඒක කිත්රිභ එන්න ඵළවළ. ඒ භවහ
පුරුඹහ ශන කවුරුත් ශනොශයි, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහයි.
එදහ ධීය ජනතහ වින්ද දුක් කම් කටුලු, ගළටලු, ප්රලසන,
ශේදනහ එතුභහ අද ශේභ එදහත් ශත්රුම් ගත්තහ; ධීය ජන
ජීවිතශේ ප්රලසන ශත්රුම් ගත්තහ. එතුභහ ආයම්බ කශ යහඳිති ගළන
කථහ කයන්න දළන් ශරහක් නළවළ. නමුත් ධීය ජන ජීවිතශේ
විලහර ශනක් කශහ, ඵහු දින ඹහත්රහලින් ඳටන් ගත් එතුභහ
යහඹන් ටික වළදුහ. ඒ හශේභ "විසිරි" ධීය නිහ ණඹ දුන්නහ.
අපි අභතක කයන්න ශවො නළවළ, එදහ ධීය ජනතහ ජීත් වුශණ්
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ඳළල්ඳත්ර. ශගිමභට සිශභන්ති දභහ තිබුශණ් නළවළ, ළලි ශගොශඩ්
ජීත් වුණු අඹ සිටිඹහ. ඒ කහරශේ ධීය නිහ ශඹෝජනහ ක්රභ
ක්රිඹහත්භක කශහ. එදහ ශම් යශට් ධීය ජනතහ මුදරහලිරහශේ
වල්ලු ඵට ඳත් ශරහ හිටිඹහ; ඵළඳිරහ හිටිඹහ. ඔවුන්ශේ ජීවිතඹට
ආශරෝකඹක් තිබුශණ් නළවළ. ඉදිරි ගභනක් තිබුශණ් නළවළ. එතුභහ
ඉදිය ඵළංකු පිහිටුවීශභන් ඒක ම්පර්ණශඹන් නළති කශහ. ඒ
විතයක් ශනොශයි. තහත්තහශගන් ඳසශේ ධීය කර්භහන්තඹ කයන
දරුශෝ සිටිනහ. ඒක තභයි ළි  ලශඹන් සිදු ශන්ශන්. නමුත්
ශම් යශට් ධීය දරුහට විලස දළනුභක් රඵහ ශදන්න එතුභහ හගය
විලසවිදයහරඹ ආයම්බ කශහ. අඳට ඒහ කදහත් අභතක කයන්න
ඵළවළ. භභ හිතන්ශන් එතුභහශගන් ඳසු ශම් යශට් ධීය
කර්භහන්තඹට ඹම් කිසි ශේඹක් කශහ නම්, ඒ එකභ ඇභතියඹහ
ගරු යහජිත ශේනහයත්න භළතිතුභහඹ කිඹන එක භභ
න්ශතෝශඹන් භතක් කයන්න ඕනෆ. අද එතුභහ ශගන ඹන්ශන්
ඉතහභත් විධිභත් ළඩ පිළිශශක්. ධීය ජන ජීවිතඹ නඟහ සිටුන,
ධීය කර්භහන්තඹ නඟහ සිටුන විධිභත් ළරළසභක් තුශ, විධිභත්
කශභනහකයණඹක් තුළින් එතුභහ කටයුතු කශහඹ කිඹන එක භභ
ශත්රුම් අයශගන තිශඵනහ. ශභොකද, භභත් අවුරුදු 9ක් ධීය
අභහතයයශඹක් වළටිඹට ඹම ඳශහත් බහශේ කටයුතු කශ
ශකශනක්. භට අලය නළවළ, ඇත්ත ශඵොරු කයන්න; ශඵොරු
ඇත්ත කයන්න. ඇත්ත නම්, ඇත්ත කිඹන්න ඕනෆ; ශඵොරු නම්,
ශඵොරු කිඹන්න ඕනෆ. අද ප්රලසන තිබුණහ. වළඵළයි, ඒ එක ඳළත්තක්
විතයයි. රංකහශේ ධීය ජනතහශේ ගළටලු තිබුණහ. තභන්ශේ
භහළුරට නිසඳහදන මිරක් ඇති කය ගන්න ප්රලසන තිබුණහ. නමුත්
එතුභහ ඒක අත වළයරහ තිබුශණ් නළවළ. එතුභහ කහයණහ ශදකක්
ඵළලුහ. එකක් තභයි දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹට දහඹකත්ඹක් දී
ජහතික ආදහඹභට එකතු කිරීභ. ඒක එතුභහශේ ශරොකු ළරළසභක්.
දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹ ළි  කයනහ හශේභ, ජහතික ආදහඹභ ළි 
කයනහ හශේභ, ශ්රී රංකහ ේවිඳශේ සිටින කර ධීය ජනතහටත්
ඒ ක්ශේත්රඹ තුළින් ඉවශ මිරක් රඵහ ශදන්නත් එතුභහ කටයුතු
කශහ. නමුත් ඒක ශත්රුම් ගන්න ඵළරි භවය අඹ ඉන්නහ. ඒ
අඹට ශදන්න ශබ්ත් අඳට නළවළ. භට ඒහ කිඹන්න ඵළවළ. නමුත්
එතුභහ දළර උත්හවඹ අපි කදහත් අභතක කයන්න ශවො නළවළ.
ශම් යශට් ධීය ඇභතිරු ලශඹන් හුඟක් අඹ කටයුතු කශහ. ඒ
හුඟක් ශදනහ ශම් යශට් ධීය කර්භහන්තඹ ඉවශට ශගශනන්න
ඇත්ත ලශඹන්භ කටයුතු කශහ. එහිදී ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ
ඇභතිතුභහ අඳට අභතක කයන්න ඵළවළ. එතුභහ ශවො
අභහතයයශඹක් ලශඹන් කටයුතු කශහ. නමුත් ගරු යහජිත
ශේනහයත්න භළතිතුභහ ගත්ත ක්රිඹහ භහර්ග වරි විෂ්සටයි; ශ්රේසඨයි.
ශම් ශභොන ශේ කයන්නත් භහළු ම්ඳත ඵහුර කයන්න ඕනෆ. භහළු
ම්ඳත ළි දියුණු කයන්න ඕනෆ. භත්ය ම්ඳත ළි  වුශණොත්
තභයි ධීයඹහශේ අතට මුදල් එන්ශන්. එතුභහ වරි රසනට
භත්ය ම්ඳත ළි දියුණු කයන්න ංර්ධන ළරළසභක් ඇති
කශහ. අපි NAQDA ආඹතනඹ අභතක කයන්න ශවො නළවළ.
NAQDA ආඹතනඹ තභයි, ශම් යශට් ධීය කර්භහන්තඹ නඟහ
සිටුන්න විලහර ළඩ ශකොටක් කයන ආඹතනඹ. සුදු පුල්ලි
ශයෝගඹ, කව පුල්ලි ශයෝගඹ නිහ ඉසන් ගහ විනහල ශරහ
තිබුණහ.
ශම්හට PCR ක්රභඹක් තිබුශණ් නළවළ. විධිභත්
ළරළසභක් තුශ ඒ කටයුත්ත වරිඹට කශශේ ශම් NAQDA
ආඹතනශේ භළදිවත් වීශභනුයි. ඒහ සිඹල්රභ ළරළසුම් කශශේ
අශේ යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුභහයි. අද මිරිදිඹ කර්භහන්තඹ
දියුණු ශරහ තිශඵනහ. කවුරු ශභොනහ කථහ කශත් භත්ය
ම්ඳතින් විලහර ආදහඹභක් රඵනහ ශන්. එදහට ඩහ ක්රභ
ක්රභශඹන්, ක්රභ ක්රභශඹන්, ර්ශඹන් ර්ඹට භත්ය ම්ඳතින්
අද ඉවශ ආදහඹභක් රඵරහ තිශඵනහ. ඉවශ ආදහඹභක්
රඵනශකොට එහි ප්රතිරහබ රළශඵන්ශන් කහටද? ශම් යශට්
ජනතහට; ශම් යජඹට. ඒක නිහ අපි ඒක කදහත් අභතක
කයන්න ශවො නළවළ, ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි.

1274

විශලේශඹන්භ අපි භතක් කයන්න ඕනෆ, ශභතුභහ තවනම් දළල්
ම්ඵන්ධශඹන් ගත් ක්රිඹහ භහර්ගඹ. කිසිභ ශකශනකුට light course
නත්හ ගන්න ඵළරි තිබුණහ. නමුත් එතුභහ ඒක නතය කශහ.
රයිරහ දළල් ටික නතය කය ගන්න ඵළරි හිටිඹහ. එතුභහ රයිරහ දළල්
නතය කශහ. කඩු දළල් ටික, තල්ලු දළල් ටික නතය කය ගන්න
ඵළරි හිටිඹහ. එතුභහ ඒක නතය කශහ. ධීය ක්ශේත්රඹ ශනුශන්
එතුභහ කයපු භහවළඟි ශේහන් හුඟක් තිශඵනහ. ධීය ජනතහශේ
ජන ජීවිතඹට, ඳළළත්භට කටයුතු කිරීභයි ූලලික ශේ. එදහ රයිරහ
දළල් නළළත්තුශේ නළත්නම් ශභොකක්ද ඇති න තත්ත්ඹ?
කන්දකුලිශේ ජනතහ එදහ අපි  අඹහභ ශභොකක්ද කිේශේ? "කළ
ටිකක් ශඵොන්න ල්ලි නළවළ. කළ ටිකක් ශඵොන්න භහළු ආදහඹභක්
නළවළ" කිේහ. ඇයි? "ශරොකු මුදරහලිරහ රයිරහ දළල් දභහ භහළු
අල්රනහ, අපිට භත්ය ම්ඳත එන්ශන් නළවළ. අපිට භහළු කිශරෝ
දවඹක් අල්රහ ගන්න විධිඹක් නළවළ. භවය දසරට ශගදය
කෆභට භහළු ටිකක් නළවළ" කිඹහ ඔවුන් කිේහ. ශම්ක තභයි,
ඔවුන්ශේ අශෝනහ.
අද ඒ අශෝනහ නළශඟන්ශන් නළවළ. අද එතුභහ ඳළවළදිලි
අලය තළන්රට නිශඹෝග දීරහ, ඒ කටයුතු කය තිශඵනහ. ඒහ
ශභතුභහශේ ශවො ඳළති. භහළු අශශවිඹ පිළිඵ ධීයයින්ශගන්
ප්රලසන භතු වුණහ. ඒක වරි. ඒක නළවළයි කිඹන්ශන් නළවළ. ධීය
ජනතහ ශඵොශවොභ ඉක්භනට කරඵර ශනහ. ධීය ජනතහ
විතයක් ශනොශයි, කවුරුත් කරඵර ශනහ. විඳක්ඹ කරඵර
ශන්ශන්. දළන් විඳක්ඹ ශභොන තයම් කරඵරද? භවහ කරඵරඹක්
තිශඵනහ. අශේක්කශඹකු ශවොඹහ ගන්න ඵළවළ, දිනහ ගන්න
විධිඹක් නළවළ, අනහථ ශරහ. ශම්ක නිහ විඳක්ඹ වරි කරඵරයි.
අශේ අසර් භන්රීතුභහ, ශභච්චය උගත් විඳක්ඹත් කරඵර
ශනහ නම් ශම් ධීය ජනතහ ගළන ශභොකක්ද තිශඵන ප්රලසනඹ?
ධීය ජනතහත් කරඵර ශනහ. කරඵර ශන්ශන් ශම්කයි.
ඒශගොල්රන්ශේ ඹම් කිසි හධහයණ ඉල්ලීම් තිශඵනහ; හධහයණ
ශවේතු තිශඵනහ. ජහතයන්තය මුහුශේ භහළු අල්රන එක අපිට
නත්න්න ඵළවළ. නමුත් ජහතයන්තය මුහුදින් අපිට භහළු එනහ
නම්, -

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ, භහළුශක් ශඳොදු අශේක්කශඹකු කයමු.

ගරු වික් ර් ඇන් නි මශතළ

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

ඒක ශවොයි. ඒ හශේ ඹම් කිසි ළඩ පිළිශශක් තිශඵනහ
නම් ශවොයි. අපි ජහතයන්තය මුහුශදන් එන භහළු අයශගන
විකුණනහ නම් අඳට ආදහඹභක් රළශඵනහ. නමුත් ධීය ජනතහ
ඉල්රන්ශන් එක කහයණඹයි. ඒ ශභොකක්ද? අඳට ප්රමුඛ්ත්ඹ
ශදන්න, ශේශීඹ ධීයඹහට ප්රමුඛ්ත්ඹ ශදන්න, අපිට ප්රමුඛ්ත්ඹ
දීරහ ඕනෆ තයම් භහළු විකුණහ ගන්න කිඹරහයි. ඒක තභයි ඒ අඹශේ
ඉල්ලීභ. ගරු ඇභතිතුභහ ඒ වහ අලය ප්රතිඳහදන
කශභනහකයණඹ කයමින් ඉන්නහ. ශේශීඹ ධීයඹහ ඳවශට
ට්ටන්නට එතුභහශේ කිසි අදවක් නළවළ. ඒ ඵ භභ දන්නහ.
එතුභහශේ එශවභ කිසි අදවක් නළවළ. එතුභහ කල්ඳනහ කයන්ශන්
ශේශීඹ ධීයඹහ ඉවශට ශගශනන අතයභ ජහතික ආදහඹභ ළි 
කයගන්නයි. ශම්ක තභයි එතුභහශේ දර්ලනඹ. ඒකට අපි අකුල්
ශවශන්නට ශවො නළවළ. ඇත්ත ලශඹන්භ එතුභහ ශවො දළක්භක්
ඇති, ශවො ළඩ පිළිශශක් ඇති කටයුතු කයනහ කිඹරහ භභ
දන්නහ.
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ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ, කය දිඹ, කිවුල් දිඹ,
මිරි දිඹ ධීය කර්භහන්ත තුනභ අද ඉතහභත්භ ඉවශට  අහින්
තිශඵනහ. අද ශම් අංල තුශන්භ ප්රගතිඹක් තිශඵනහ. ළේර භහළු
ටික වළශදනහ. කිවුල් දිශේ විධිභත් විධිඹට ඉසන් ගහ
ශකශයනහ. ඒ භඟින් ආදහඹභ ළි  ශරහ තිශඵනහ. සුයතල්
භසුන් යහඳහයඹ, ජරජ ඳළශෆටි යහඳිතිඹ ශවොඳින් ක්රිඹහත්භක
ශනහ. අද තභයි යශට් ජරජ ම්ඳත් ශවොඳින් ක්රිඹහත්භක
ශන්ශන්. අද තභයි ශභළනි ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක
ශකශයන්ශන්. දුේඳත් ධීයඹහ ගළන හිතන්ශන් අදයි. අපි ඒහ
අභතක කයන්නට ශවො නළවළ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ තභයි ශම් භවහ දර්ලනඹ ඳටන් ගත්ශත්.
ශම් කර්භහන්තශේ තත්ත්ඹ ශභොකක්ද කිඹරහ එතුභහ දන්නහ. අද
අපි කහටත් එතුභහට ශඵොරු කයන්නට රළශඵන්ශන් නළවළ. ඇත්ත
ලශඹන්භ එතුභහ ඒ දර්ලනඹ දන්නහ නිහ තභයි අද ශම් පිළිඵ
ඹම් කිසි ළඩ පිළිශශක් කස කයරහ තිශඵන්ශන්.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට ශඵොශවෝ ශේල් කථහ
කයන්නට තිබුණත් තමුන්නහන්ශේ භට ශකටි කහරඹයි රඵහ දීරහ
තිශඵන්ශන්. භභ අහන ලශඹන් ඉල්ලීභක් කයනහ. ගරු යහජිත
ශේනහයත්න අභහතයතුභනි, අශේ අහිංක ධීය ජනතහශේ ඹම්
ඹම් ඉල්ලීම් තිශඵනහ. ඒහ පිළිඵ ඔඵතුභහ හනුකම්පිත
අධහනඹ ශඹොමු කය ධීය ජනතහට ඔවුන්ශේ නිසඳහදන වහ
ශවො වතික මිරක් රඵහ ශදන්න. ඒ හශේභ ඔවුන්ට නිදවශේ
ධීය රැකිඹහ කයන්නට අලය කටයුතු රරහ ශදන්න. ඔඵතුභහ
ඒ ඳළත්ත වළදුශොත් ඇති. අශනක් ඳළති සිඹඹට 90ක් ඔඵතුභහ
වදරහ ඉයයි. ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශඵොශවොභ සතුතියි.
[ප.බහ. 11.28]

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත්
වංලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண - கடற்தநரறல், லக
பதோனங்கள் அதறறதத்ற தறற அகச்சர்)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, විඳක්ශේ ගරු භන්රීරුන්
ඹම් ඹම් විශයෝධතහ ඉදිරිඳත් කශත්, ටන් ඳහඨ කිේත් ධීය
ක්ශේත්රඹ තුශ අපි ආපු ගභන ගළන අද අපි න්ශතෝ ශනහ. ශම්
න විට රංකහශේ කිෂි කර්භහන්තඹ තභයි ආර්ිකකශේ ශනක්
කයන්නට පුළුන් කර්භහන්තඹ වළටිඹට වළඳින්වශේ. නමුත් අද අපි
ශඵොශවොභ ආඩම්ඵයශඹන් කිඹනහ ගරු යහජිත ශේනහයත්න
ඇභතිතුභහ ව අශේ නිරධහරි භණ්ඩරඹ, -ශල්කම්තුභන්රහ ඇතුළු
සිඹලු ශදනහභ- ශවෝදය කළරක් හශේ, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ
භහින්ද චින්තනඹ ළඩ පිළිශශ තුළින් ධීය ක්ශේත්රඹට  අඹ ය
අඹ ළශඹන් ව ශභය අඹ ළශඹන් රඵහ දීරහ තිශඵන වන භත,
-අජේ ගරු නිජරෝෂන් ජෙජර්ර මන්ත්රීතුමාම ව්ව ව ධියට ස සලි
භලු ශගනළල්රහ දීභක් ශනොශයි අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්ධීයඹහශේ ආර්ිකකඹ ශගොඩ නළඟීභයි අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශන්ශන්. ඒ ආර්ිකකඹ ශගොඩ නළඟීභ තුළින් ධීයඹහ ශඳෝණඹ
කයරහ ඊට අභතය ශම් ධීය ම්ඳත තුළින් ශප්රෝටීන් හිත භහළු[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, කිඹන්න ගරු භන්රීතුභහ.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

භභ එශවභ ශනොශයි කිේශේ.

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

නළවළ, ඔඵතුභහ කිේහ ල්ලි භලු ශගනළල්රහ ශදනහ හශේ
කථහක්. [ඵහධහ කිරීභක්] කිේහ, කිේහ. භභ අවශගන හිටිඹහ.
[ඵහධහ කිරීභක්] වරි කිේශේ නළත්නම් කභක් නළවළ. වරි, වරි. භභ
ඒක ඉල්රහ අස කය ගන්නම් ශකෝ, ඔඵතුභහ භශේ මිත්රඹහ ශන්.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

එතුභහ එශවභ කිේහ.

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ශම්ශකන් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් අශේ යශට්
ආර්ිකකශේ ශනක් කයන්නට අලය ළඩ පිළිශශ වහ
පිඹශයන් පිඹයට එන්නයි. ශම් න විට ශතල් වනහධහය ගළන
කථහ කශහ, විකල්ඳ ගළන කථහ කශහ. ශම් න විට අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ මුළු රංකහටභ, -ධීයඹහට විතයක් ශනොශයිඉන්ධන මිශරහි අඩුවීභක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. අඳට ශම්හ එඳහ
කිඹරහ ධීයඹන් රුපිඹල් 25ක වනඹක් ඉල්ලුහ. ඒක එතුභහ
රඵහ දුන්නහ. අශේ ගරු යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුභහ විකල්ඳඹ
ශදන්ශන් ඊටත් අභතයයි. ඒක ඉල්රපු අඹට ශම් න විට රඵහ
ශදනහ. ත දළල් වනහධහය ශදනහ. ශම් සිඹලු ශදඹක් තුළින්භ
අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් ශභඹයි. කිෂිකර්භහන්තඹ තුළින්
වී, පිට යට ඹන්ශන් -විශේල විනිභඹ වහ- ඉතහභ කරහතුයකින්.
නමුත් අද ධීය ක්ශේත්රඹ තුළින් අපි ශප්රෝටීන් හිත භහළු රංකහශේ
ඳරිශබෝජනඹට රඵහ ශදනහ විතයක් ශනොයි, විශේල විනිභඹ
ශොඹන භවහ ම්ඳතක් ඵට ඳත් කයරහ තිශඵනහ. අන්න ඒකයි
අපි ශභතළන දකින ශන. අද විශේල යටල් භඟ හකච්ඡහ
කයරහ අශේ භහළු ම්ඳතට ශවො මිරක් රඵහශගන තිශඵනහ.
ඒක ටනහරට, එශවභ නළත්නම් එක ර්ගඹකට සීභහ වුණු ශදඹක්
ශනොශයි. භහළු ර්ග ශඵොශවොභඹකට ශවො මිරක් රළශඵනහ.
ශම් න විට පුත්තරභ දිසත්රික්කශේ ඉසන් ගහ කශ විඹ ග  අඹ
සිඹලුභ ශඳොකුණු අද ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කයරහ, ඉසන්
කර්භහන්තඹ ඉතහභත්භ ප්රඵර කයශගන ඹනහ. භභ භහ
කිහිඳඹකට ඉසශල්රහ  අඹ විට දළක්කහ, ඉසන් කර්භහන්තඹ
කයන සිඹලු ශදනහභ ඒ අඹශේ ම්ශම්රනඹට ඇවිල්රහ තිබුශණ්
ඳළජශයෝලින්. ඉසන් කර්භහන්තඹ, මුහුදු කඩළල්රන්, ශඵල්රන්
ව ටනහ භත්ඹහ ඇතුළු ශනත් භත්ය ර්ග අද අපි විශේල
විනිභඹ ශොඹන ම්ඳත් ඵට ඳත් කයශගන තිශඵනහ. අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ  අඹ ය අඹ ළශඹන් දීපු වනරට අභතය ශම්
තහශේ ඳළවළදිලිභ මිරිදිඹ ධීය කර්භහන්තඹ වහ වන
රරහ තිශඵනහ.
ඊශේ ගරදහරි ශවෝටරශේදී ගරු යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුභහ
ව රිහඩ් ඵදියුදීන් ඇභතිතුභහශේ වබහ අත්ශඹන් අශේ
ආසිඹහතික භවහ මුළු ඳළළත්වුණහ. ඒ හශේ ජහතයන්තය මුළු
ගණනහක් රංකහට ආහ. Indian Ocean Tuna Commission
එක ඇතුළු ජහතයන්තයශේ කීර්තිඹට ඳත් වුණු මුළු ගණනහක්
ශම් යටට ශේන්න අශේ ගරු යහජිත ශේනහයත්න අභතිතුභහට
පුළුන් වුණහ. ඒ ඳණිවුඩඹ අපි ශම් න විට ශරෝකඹට දීරහ
තිශඵනහ.
යුශයෝඳහ තවනභක් ගළන භවය භන්රීරු කථහ කශහ. ශම්
න විට යුශයෝඳහ ංගභශඹන් එල්ටීටීඊ එක ඳහ -ඔඵතුභන්රහට
ආයංචි ඇති- මුදහ වළයරහ තිශඵනහ. ශම්ක කුභන්ත්රණඹක්ද
කිඹරහත් භට හිශතනහ. භභ ඒ ගළන විග්රව කයන්න ඹන්ශන්
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නළවළ. අශේ ධීයයින්ශේ චකිතඹක් තිශඵනහ, ශභයින් අඳට
වහනිඹක් ශයි කිඹරහ. විශේල විනිභඹ ශොඹන අශේ භහගම්රට
චකිතඹක් තිශඵනහ ශභයින් වහනිඹක් ශයි කිඹරහ. අශේ ගරු
ඇභතිතුභහ ශම් න විට ඳළවළදිලි ප්රකහලඹක් කයරහ තිශඵනහ, ශම්
ගළන ිමඹවීභට කරුණක් නළවළ, ඒ සිඹලුභ කටයුතු අපි ඉටු කයනහ
කිඹරහ. එතුභහශේ කථහශේදී එතුභහ ඒ පිළිඵ දීර්ඝ ශර ඳළවළදිලි
කයයි.
ශභහිදී අපි දකින ළඩ පිළිශශ තුශ අධහනඹ ශඹොමු
කයන්ශන් කශපු ව මුහුද ගළන විතයක් ශනොශයි. අපි අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහශගන් ව මුදල් අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුභහශගන්
ඉල්රහ සිටිඹහ අශේ මිරිදිඹ ධීය කර්භහන්තඹ ව සුයතල් භසුන්
කර්භහන්තඹ ශනුශනුත් මුදල් ම්බහයඹක් ශන් කයන්න
කිඹරහ. ශභොකද, යහඹල් වදන්න මුදල් ශන් කයරහ, අද භවහ
ඳරිභහණශේ ළඩ ශකොටක් සිදු කය වභහයයි.
මිරිදිඹ භත්ය කර්භහන්තඹ තුශ අද යටල් ගණනහක්
දියුණුශරහ තිශඵනහ අපි දකිනහ. නනඹ, විඹට්නහභඹ,
තහයිරන්තඹ, ළනි යටල් ගණනහක් අද ශඳොකුණු ආරිත භත්ය
කර්භහන්තඹ තුළින් දියුණු ශරහ තිශඵනහ. ශම් නශකොට
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ, අශේත් ඉල්ලීභ ඳරිදි මිරිදිඹ භත්ය
කර්භහන්තඹට ඳභණක් ශනොශයි, කුඩහ භහළු ඳළටවුන් ිමහි කිරීශම්
ආඹතන - hatcheries - ගණනහක් අලුශතන් ඇති කයන්නටත්,
තිශඵන ඒහ ලක්තිභත් කයන්නටත් විලහර මුදරක් ශන් කය
තිශඵනහ. ශභොකක්ද ශම්ශක ශත්රුභ? අපි  අහිල්රහ ළකට භහළු
ඳළටවුන් ටිකක් දභරහ, ශගදය ශකශනක් ිමලි පිත්තක් ශගන  අහින්
භහළුකු ිමලි පිත්තට වසු කය ගළනීභත් ශගදය ආර්ිකකඹට
ඳවසුක්. අන්න එතළනිනුයි අපි ඳටන් ගන්ශන්. ඊට අභතය අපි
ශඳොකුණුරට අලය ණඹ ආධහය රඵහ ශදනහ. අශේ ගරු වික්ටර්
ඇන්තනි නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ඳළවළදිලි කිේහ, "ධීය දිරිඹ"
තුළින් ශඳොලිඹක් යහිත ධීය අභහතයහංලඹ වයවහ රුපිඹල්
10,000ක ණඹ මුදරක් රඵහ ශදන ඵ. ඊට අභතය රුපිඹල් රක්
20ක් දක්හ සිඹඹට 6ක ඉතහභ අඩු ශඳොලිඹකට ණඹ මුදරක් රඵහ
ශදනහ. ඊට අභතය ගරු ඇභතිතුභහටත්, භටත් පුළුන් වුණහ,
රංකහ ඵළංකුශේ නිරධහරින් භඟ හකච්ඡහ කයරහ, "ධීය දිරිඹ"
ඹටශත් දුේඳත් ධීයඹන්ට එභ ධීය ආම්ඳන්න මිරදී ගළනීභ වහ
ණඹ මුදරක් රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශක් කස කයන්නට. ශභච්චය
කහරඹක් ශඵෝට්ටුක්, එන්ජිභක්, දළල් ආම්ඳන්න ගන්න පුළුන්
වුශණ් ඹභක් කභක් තිශඵන, ල්ලි තිශඵන අඹට විතයයි. ඒහ
මිරදී ගළනීභ වහ ණඹ මුදරක් ගන්නහ නම් ඇඳඹක් අලය
ශරහ තිබුණහ. නමුත් අපි ඒ ක්රභඹ ශනස කශහ. අශේ ධීය
මිතිඹක ධීය නිශඹෝජිතයින් ශදශදනකු අත්න් කිරීශභන් ඳසු
ශඵෝට්ටුයි, එන්ජින් එකයි ඇඳඹට තඵහ ශගන ශන කිසිභ
ඇඳඹක් නළති අය හභහනය දුේඳත් ධීයඹහට ඒ ණඹ මුදර රඵහ
දීරහ දුේඳත් ධීයඹහ නඟහ සිටුන්නට අපි ශම් නශකොට ළඩ
පිළිශශක් වදරහ තිශඵනහ. අන්න ඒකයි ධීයඹහ නංන ළඩ
පිළිශශ.
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ශභොනහද ශම් ලින්නහ භහළු කිඹන්ශන්? භහ ශම් ගළන ශගොඩහක්
තර්ක කශහ. භශේ මීය ගමු ප්රශේලශේ ශදශගොල්රක් ශම් නිහ
ගවගත්තහ. නමුත් භහ ළරැදි ශදඹ ළරැදියි කිඹරහ කිඹන්න බඹ
න්ශන් නළවළ. ධීයඹන් අඳවසුතහට ඳත් වුණු ඹම් කිසි
අසථහක් ගළන අශේ මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහ කිේහ.
නමුත් භහ ඒ අසථහශේභ ඒ ගළන භහ අඹළද සිටිඹහ. අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහත් යජඹ ශනුශන් භහ අඹළද සිටිඹහ. යද කහශේ
වරි න්නට පුළුන්. නමුත් ධීයඹහට ඹම් කිසි හිත් රිදීභක් ඇති
වුණහ නම්, අශේ ඇභතිතුභහත් ඇතුළු අඳ සිඹලු ශදනහභ ඒ
ශනුශන් භහ අඹළද සිටිඹහ. ලින්නහ භහළු ම්ඵන්ධශඹන් ඇති
ව ප්රලසනඹ ගළන කථහ කයනහ නම්, අශේ ධීයඹන් කිඹන විධිඹට
ශම් ලින්නහ කිඹන භහළුහ ජීත් න්ශන් දස 45යි. භහ කිඹන ශේ
ලිඹවිල්රක් විධිඹට බහගත වුණහභ, යත් ගුණයත්න ශම් කිඹපු
ශේ ඇත්ත කිඹරහ කදහ වරි කිඹන ඵ භහ දන්නහ. ඒ නිහ භභ
ඇත්ත ප්රකහල කශ යුතුයි. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ භහ
අවශගන සිටිඹහ, "භළතියණ ඵරහශගන ළඩ කයන්න එඳහ, භනහඳ
ඵරහශගන ළඩ කයන්න එඳහ" කිඹරහ. අපි වරි ශේ වරියි කිඹරහ
කිඹන්නට ඕනෆ, ළරැදි ශේ ළරැදියි කිඹරහ කිඹන්නට ඕනෆ.
පුල්මුශඩ් ප්රශේලශේ තවනම් දළල් ම්ඵන්ධශඹන් විශයෝධඹ දක්පු
ධීයඹන් භව ඳහශර් නිදහ ගනිේදී, "නළවළ, භභ ශම්ක කයන්ශන්
නළවළ" කිඹරහ එි තය තීයණඹක් ගන්න ගරු ඇභතිතුභහට පුළුන්
වුණහ. එශවභ කශශේ නළත්නම් ශම් ධීය ම්ඳත ආයක්හ කය
ගන්නට ඵළවළ.

මිරිදිඹ ධීය කර්භහන්තඹ තුශ ළේරට භහළු දළමීය භ වහ
අශේ ධීය අභහතයහංලඹ වයවහ ළරසුම් වගත ළඩ පිළිශශක්
දිඹත් කය තිශඵනහ. NARA එක, NAQDA එක, අශේ
ශදඳහර්තශම්න්තු ඹන ශම් සිඹල්රභ හූලහික ළඩ පිළිශශක්
ගළන හකච්ඡහ කයරහ ධීය ම්ඳත විතයක් ශනොශයි, මුහුද,
කශපු, ළේ, ශගොඩිමභ ඹන ම්ඳත් ආයක්හ කය ගන්නට
නීතිභඹ තත්ත්ඹන් ඇති කය තිශඵනහ. ශම් වහ අණඳනත්
ශගනළල්රහ අපි ළඩ පිළිශශක් දිඹත් කය තිශඵනහ. මුහුශේ ශවෝ
කශපුශේ ශවෝ ළශේ තිශඵන ශම් භත්ය ම්ඳත විනහල වුශණොත්
අශේ ධීය ක්ශේත්රශේ අනහගතඹභ විනහලයි.

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ ශම් ලින්නහ කිඹන
භහළුහ ගළනත් භට ශඳොඩ්ඩක් විග්රව කයන්නට සිදු නහ. ලින්නහ
කිඹන භහළුහ ජීත් න්ශන් දස 45යි. ලින්නහ භහළුහ ඇති
න්ශන් "කන් ශකෝස" කිඹන ක්රභඹ තුශයි. කන් ශකෝස ක්රභඹ
කිඹරහ කිඹන්ශන් මුහුශේ එක එක තළන්ර ව මුහුදු ඳතුශල්
තිශඵන ඳයණ නළේ කන් ආරිත භහළු ශඵෝන ක්රභඹක්.
ශභන්න ශම් හශේ තළන්ර තභයි ලින්නහ භහළුහ ිමහින්ශන්.
ශම් ලින්නහ භහපහත් එක්ක ත භහළු ර්ග ගණනහක් ඉන්නහ.
කුඩහ භහළු, විශලේශඹන් ශකශල්රහ ඳළටිඹන් ව ඵර භහළු
ඳළටිඹන් ඉන්නහ. භහ දකින වළටිඹට නම් ශම් ලින්නහ භහළු
අල්රන්ශන් ළරැදි ක්රභරටයි. ලින්නහ භහළුහ දළල් භඟින්
නීතයනුකර අල්රන්න පුළුන් ක්රභඹක් අද නශකොට
ශොඹහශගන නළවළ. නමුත් ලින්නහ භහළුත් එක්ක වසු න
අශනකුත් භහළු ර්ග ඉන්නහ. ලින්ශනෝ කිශරෝ 1,500ක් වසු
වුණහ නම්, ඒශකන් කිශරෝ 500ක් ඉන්ශන් ශකශල්රන් ඳළටවු
ව ඵර භහළු ඳළටවුන්. ශකශල්රහ ව ඵරඹහ කිඹන්ශන් අශේ
ඵහුදින ඹහත්රහ හිමිඹන්, එශවභ නළත්නම් එක් දින ඹහත්රහ හිමිශඹෝ
ශනශහ ගන්නහ භත්ය ම්ඳතක්. ශම් භත්ය ම්ඳත විනහල
වුණහභ අශේ අනහගතඹ ශභොකක්ද? භහළු ිමභක් විනහල වුණහභ
අශේ අනහගතඹ ශභොකක්ද? ඊට අභතය ශම් ලින්නහ භහළුන්
ආවහයඹට ගන්න තභයි ඈත මුහුශේ ඉරහ ඵරඹහ, ශකශල්රහ
අශේ මුහුදට එන්ශන්. ශම් ලින්නහ භහළු නළති ඹනහ කිඹරහ
කිඹන්ශන්, ඈත මුහුශේ ඉරහ ඵරඹහ, ශකශල්රහ අශේ මුහුදු
තීයඹට එන එක ළශශකන එකයි. එශවභ වුශණොත්, අඳට ධීය
ම්ඳතක් නළති ඹනහ; අශේ ඵහුදින ඹහත්රහ හිමිඹන් අනහථ
නහ. ඒ නිහ භහ ශම් කහයණඹ ඳළවළදිලි ගරු ඇභතිතුභහටත්
කිේහ. තත් අලය තළන්රටත් කිේහ. නමුත්, අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට ඹම් ඹම් අඹ තමුන්ශේ ශේලඳහරන හසිඹ තකහ
ඹම් ඹම් ශේල් කිඹරහ තිබුණහ. ඒ නිහ එතුභහ කිේහ, ''භහ ගත්ත
ශම් තීයණඹ මීය ගමුශේ ජනතහ එක්ක හකච්ඡහ කයරහ ගත්ත
තීයණඹක්'' කිඹරහ. භහ එතුභහට ගරු කයන්න ඕනෆ නිහ එතුභහ
කිඹන ශේට කළභළති වුණහ. මීය ගමුශේ ඉරහ වරහත, කල්පිටිඹ
දක්හ කුඩහ ශඵෝට්ටු දවදහවක් විතය තිශඵනහ.

අශේ දිලිේ ශදආයච්චි භන්රීතුභහ ශම් දසර භහ ගළනත්
කථහ කශහ. භට ශගොඩහක් ශේල් ගළන කථහ කයන්නට තිබුණහ
වුණත් ලින්නහ භහළු ගළනත් කථහ කශ යුතුයි කිඹරහ භහ හිතනහ.

අද ගරු දිලිේ ශදආයච්චි භන්රීතුභහ කිේහ, ලින්නහ භහළු
කිශරෝ එක රුපිඹල් 75යි කිඹරහ. නළවළ, අද ඒ භහළු රුපිඹල්
280ටත් අඳට ගන්න ඵළවළ. ධීය ංසථහ ශම් භහළු මිරදී ගන්න
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රෆසතියි. නමුත් ශම් අඹශේ අලයතහ ශභොකක්ද? ඇයි, දකුශණ්
භහළු ශම් විධිඹට -ලින්නහ ශේහ, ශභොනහ ශවෝ ශේහ- ශම්
ඳළත්තට ශගන එන්ශන්? ඒහ මීය ගමුශේ ශතොටුශඳොශට ශගනහහභ
මීය ගමුශේ ධීයශඹෝ අභහරුශන් ශගොඩට ශගශනන භහළු ටික
විකුණහ ගන්න ඵළරි නහ නම් ශභොකක්ද එතළන තිශඵන
හධහයණඹ? ශන්නේපුශේ ධීයශඹෝ ශගොඩට ශගශනන භහළු ටික
විකුණහ ගන්න ඵළරි ඉන්න ශකොට ශභොකක්ද එතළන තිශඵන
හධහයණඹ? භවහ ඳරිභහණශඹන් ශටොන් ගණනින්, කිශරෝ
ගණනින් වසු ශන භහළු පිටතින් ශගනළල්රහ ඒ කුඩහ
ශතොටුශඳොශට ඵහපුහභ ශශශන්දහ ශගන ඹන්ශන්ත් ඒ භහළු;
ශගදයට ශගන ඹන්ශන්ත් ඒ භහළු; කයරරට ගන්ශන්ත් ඒ භහළු.
ඒ භහළු ශකොයි ආකහයඹටද අල්රන්ශන්, ඒ තුළින් න විනහලඹ
ශභොකක්ද කිඹරහ අපි ඳළවළදිලි කයරහ කිේහ. ඉන් ඳසශේ අශේ
ගරු ඇභතිතුභහ දකුශණ් මීය ක්ණඹක් කයපුහභ දළන ගන්න
රළබුණහ, එක්දවස ගණනක් ශම් ක්රභඹට දළන් පුරුදු ශරහ තිශඵන
ඵ. එතළනදී ධීය ංසථහ -අපි - තීයණඹ කශහ,  අහිල්රහ ඒ
ශගොල්රන්ශේ ඒ භහළු ගන්න. අපි රෆසතියි, ඒ අඹශේ භහළු
සිඹල්රභ ගන්න. ඳසු  අඹ ති කිහිඳඹ තිසශේභ ශම් කහයණඹට
ගරු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහ භළදිවත් වුණහ; අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ භළදිවත් වුණහ. ධීය ංසථහශේ අඹ  අඹහ එතළනට.
අද ඒ භහළුර මිර රුපිඹල් ශදසිඹඅස ගණනක්. නමුත් අපි ඒ මුළු
භහළු ප්රභහණඹභ ගන්න රෆසතියි. ඉතින්, ඒ භහළු අඩු ගණනට
ශටොන් ගණනින් ශගනළල්රහ අශේ ශතොටුශඳොශල්රට ඵහපුහභ
අශේ ධීයශඹෝ ශකොශවොභද ඔවුන්ශේ භහළු ටික විකුණහ ගන්ශන්?
ඒ නිහ ශම් ගළන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් එක්ක හකච්ඡහ කයරහ,
කහදිනල් හිමිඳහණන් ඇතුළු අශේ පිඹතුභන්රහ එක්කත් හකච්ඡහ
කයරහ, මීය ගමුශේ කශතෝලික ජනතහ වළටිඹට කල්ඳනහ කයරහ අපි
තීයණඹ කශහ, ති ශදකක් ශම් ක්රිඹහ නතය කයන්න. භහ ඒක
ඵශරන් කයපු ශදඹක් ශනොශයි. ශකොශවේ වරි ධීයඹකුශේ වඬක්
තිශඵනහ නම්, ඒ වඬට ධීයඹහ ශනුශන් අපි ඇහුම්කන් දිඹ
යුතුයි. ඒ වඬටයි භහ ඇහුම්කන් දුන්ශන්. නමුත් ඒ තවනම් කහරඹක්
ක්රිඹහත්භක කයන්න ශදශගොල්රන්භ එකඟ ශරහ තිිමඹදී, එතළනට
දකුශණ් ශරොරිඹක් ඵරවත්කහයශඹන් ඇවිල්රහ තභයි ශම් ටන
ඳටන් ගත්ශත්. ඉතින්, ධීයඹන් කුරේපු වුණහභ එශවභ තභයි.
ශතල් ප්රලසනශේදී ධීයඹන් කුරේපු වුණහ. එතළනදීත් කහදිනල්
හිමිඳහණන් භළදිවත් ශරහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට කිඹරහ මුළු
යටටභ ඹවඳතක් න ආකහයඹට කටයුතු කශහ.
ශම් න ශකොට ගරු ඇභතිතුභන්රහ, අපි, අශේ අභහතයහංලශේ
සිඹලුභ ආඹතන වහ එක් මිරිදිඹ කර්භහන්තඹ, කයදිඹ
කර්භහන්තඹ ශභන්භ, මුහුදු කඩළල්රන්, ශඵල්රන් විශේල යටරට
ඹළවීභ ආදී ශම් සිඹලු ශේ වහ ළඩ පිළිශශක් කයශගන ඹනහ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් ඳළවළදිලි
තීන්දුක් දුන්නහ, ධීයඹහට ශතල් මිර අඩු කයරහ ශදන්න. මිරිදිඹ
භහළු ශේහ, කයදිඹ භහළු ශේහ, ධීයඹහශේ භහළු විකුණහ ගන්න
අභහරු නම් අපි ශභොනහ කශත් ළඩක් නළවළ. එතුභහ ශම් තහශේ
අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් අඳට ඳළවළදිලි කිේහ, "භභ වීරට ව
අශනක් ශේල්රට සථහය මිරක් ශදනහ හශේභ, ධීය
ජනතහ ශනුශන් භහළුරටත් සථහය මිරක් රඵහ ශදනහ"
කිඹරහ. ගරු ඇභතිතුභහ, අශේ ධීය ංසථහශේ බහඳතිතුභහ, අශේ
අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුභන් ඇතුළු සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ
ශම් දිනර මීය ක්ණඹක් කයශගන ඹනහ, රංකහශේ ජනතහ
ඳරිශබෝජනඹ කයන ඳයහ, හුරුල්රහ, හරඹහ, කුම්ඵරහහ ආදී ශම්
වළභ භහළුකුටභ සථහය මිරක් දීරහ කටයුතු කයන්න. ඒ සථහය
මිර තුශ, ධීයඹහ ශනශහ ශගන එන ඒ භහළු ම්ඳත වළන්දෆශේ
6.00ට ශගොඩට ශගන ආත් ධීය ංසථහ රෆසතියි, ඒ භහළු ටික
ගන්න. ඒකයි අශේ නළඟිටීභ. ඒකයි අශේ ඵරහශඳොශයොත්තු.
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ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ භහ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට සතුතිඹ පුද කයනහ, ධීය ඇභතියඹකු වළටිඹට,
ධීයඹහට ආදයඹ කයපු නහඹකඹකු වළටිඹට ධීයඹහ ශනුශන්
වළභ ශරහශේභ අලය හකච්ඡහ ඳත්හ, අලය ශේ කයරහ,
අඳට මුදල් විලහර ප්රභහණඹක් රඵහ දීරහ, වීරට හශේභ
භහළුරටත් වතික මිරක් දීභ පිළිඵ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ, ගරු ඇභතිතුභහ
ඇතුළු අශේ අභහතයහංලශේ සිඹලු ශදනහටභත් භශේ සතුතිඹ භහ
ශම් අසථහශේ පුද කයනහ. අභහතයහංලඹ විසින් ශම් ඉදිරිඳත්
කයරහ තිශඵන ශම් රසන ශඳොත අනු, එකමුතුකමින් අපි ළඩ
කයන ශකොට අඳට පුළුන් නහ, ශම් ය අහනඹ න ශකොට
ඔඹ විඳක්ඹ කිඹන ටන් ඳහඨ ඔක්ශකෝභ ඳළත්තකට දහරහ, ධීය
ජනතහත් එක්ක අත්ළල් ඵළශගන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට
නළත විෂ්සට ජඹග්රවණඹක් අයශගන ශදන්න. ඒ ඵ භතක්
කයමින් භශේ කථහ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.
[ප.බහ. 11.42]

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අඹ ළඹ කහයක බහ
අසථහශේ ධීය අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් විහදඹට ගළශනන
ශභොශවොශත් භහ ඳශමුශන්භ භතක් කයන්න ඕනෆ කහයණඹක්
තිශඵනහ. ඳසු  අඹ කහරශේ ධීයඹන් විලහර ලශඹන්
උේශඝෝණ කශහ; ශඳශ ඳහළි  අඹහ; අශේ ධීය ඇභතිතුභහට
ඉල්රහ අස ශන්න කිඹරහ ඵරඳෆම් කශහ. ඉතින්
ආන්ශදෝරනහත්භකබහඹට ඳත් වුණු අභහතයහංලඹක විහදඹක්
තභයි ශම් අද තිශඵන්ශන්.
ශම්කට ඵරඳෆ ප්රධහන ශවේතු තභයි, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේභ
තමුන්නහන්ශේරහ ම්භත කයපු නීතිඅණඳනත්රට අනු,
ශ්රී රංකහ ධජඹ ඳහවිච්චි කයරහ විශේල නළේරට අශේ මුහුදට
ඇවිල්රහ, අශේ භහළු ටික අල්රහ ශගන ඹන්න ඉඩ වදපු එක. ඒ
නිහ යුශයෝඳහ ංගභඹ නීති ඳළශනේහ. යුශයෝඳහ ංගභඹ
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශහ, ශභන්න ශම් ශම් ශකොන්ශේසි ක්රිඹහත්භක
ශනොකයනහ නම් අපි ටනහ භහළු යුශයෝඳඹට ගන්ශන් නළවළ
කිඹරහ. ඒ අර්බුදඹ එක ඳළත්තකින් ආහ.
අශනක් ඳළත්ශතන්, ප්රධහන ලශඹන්භ ධීයශඹෝ ඳසු  අඹ
කහරඹ පුයහභ තමුන්නහන්ශේරහශගන් ඉල්රපු ඉල්ලීම් තිශඵනහ.
විශලේශඹන්භ ධීයඹන්ට ශභශතක් රඵහ දුන්නු ඉන්ධන
වනහධහයඹ
රඵහ
ශදන්න
කිඹන
ඉල්ලීභ
තිබුණහ.
තමුන්නහන්ශේරහ ඉන්ධන වනහධහයඹ ගළන ශඵොශවොභ ඳම්ශඳෝරි
ගළහුහ. නමුත් ඒ ඉන්ධන වනහධහයඹ නත්රහ දළම්භහ. ඊට
ඳසශේ අතයලය ධීය ආම්ඳන්න වහ -දළල් ආම්ඳන්න වහතිශඵන ඵදු අඩු කයන්න කිඹන ඉල්ලීභ තිබුණහ. ඒ හශේභ ධීය
යහඹ, නළංගුයම් ශතොටුශඳොශර තිශඵන ගළටලු ඉදිරිඳත් කශහ.
විශලේශඹන් ළලි පිරීභ, දිඹකඩනඹක් නළතිකභ ළනි ප්රධහන ප්රලසන
තිශඵනහ. වරහත ඒ ප්රලසනඹ තිශඵනහ. ශම්හ ඵයඳතශ ප්රලසන
ඵට ඳත් ශරහ තිබුණහ.
නළශඟනහිය ඳශහශත්, උතුරු ඳශහශත් ධීයශඹෝ ධීය
කර්භහන්තශේ ශඹශදන්ශන් ශඵොශවොභ අඳවසුතහ භළේශේ. ඒ
අඹශේ ගළටලු තිබුණහ. ශභන්න ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන්
තමුන්නහන්ශේරහශේ අධහනඹ නළතිකභ නිහ ඵයඳතශ ගළටලු
ඇති වුණහ. අවුරුදු ගණනහක් තිසශේ නතය කයරහ තිශඵන
හයකන් දීභනහ නළත රඵහ ශදන්න ප්රතිඳහදන ශන් කයරහ
නළවළ. ඒක රඵහ ශදන්න කිඹන ඉල්ලීභ තිබුණහ. ඒහ තභයි
ධීයඹන්ශේ තිබුණු ඵයඳතශ ඉල්ලීම්.
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විශලේශඹන්භ, ඳසු  අඹ කහරශේ ධීයඹන් මුහුදු  අහිල්රහ
අතයභං වුණහ. කහරගුණ තත්ත්ඹ ශනස ශච්ච නිහ අනහථ
වුණහ. ඒ නිහ ඒ අඹ ඵංේරහශේලඹ ඳළත්තට  අඹහ; මිඹන්භහයඹ
ඳළත්තට  අඹහ. මුහුශේ ගවශගන  අඹ ධීයශඹෝ හිටිඹහ.
ඉන්දිඹහශන් ධීයශඹෝ අත්අඩංගුට ගත්තහ. ඒ අඹ ශබ්යහ ගන්න
ළඩ පිළිශශක් තිබුශණ් නළවළ. ශම්හ තභයි ඒ අඹට තිබුණු
ගළටලු. ඒ නිහ ක්ණික කහරගුණ විඳර්ඹහ පිළිඵ ධීය ප්රජහ
දළනුත් කිරීභ වහ අලය තහක්ණික උඳකයණ ඳේධතිඹක්
ෆභ ධීය යහඹකභ, නළංගුයම් ශඳොශකභ, ශතොටු ශඳොශකභ
ඉදිකයන්න ප්රතිඳහදන ශන් කයන්න කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහට
ශඹෝජනහ තිබුණහ. ඒහ තභයි ධීයඹන්ශේ තිබුණු හධහයණ
ඉල්ලීම්.
විශලේශඹන්භ
ධීය
වනහධහයඹ,
නළංගුයම්
ශතොටුශඳොශර ප්රලසන, ඒ අඹශේ භහළුරට හධහයණ මිරක්
නළතිකභ
හශේ ගළටලු තිබුණහ. ඒහ ම්ඵන්ධශඹන්
තමුන්නහන්ශේරහශේ අධහනඹක් තිබුශණ් නළවළ.
ශම් භහළු අර්බුදඹ ආශේ, -ධීය කර්භහන්තශේ ප්රධහන
අර්බුදඹක් ආශේ- තමුන්නහන්ශේ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශගනහපු
ඳනතක් නිහයි. විශලේශඹන්භ ජහතයන්තය නළේරට අශේ මුහුශේ
භහළු අල්රන්න ඉඩ වදහ දීශම් ප්රලසනඹත් එක්කයි. අපි දන්නහ
කහයණහ ගළන ඵරන ශකොට ඒක දළන් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ඵට
ඳත්ශරහ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේ ඒ ශඹෝජනහ ශගශනන
ශකොට අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඒ ගළන කථහ කශහ. එතශකොට
කිේශේ ශභොකක්ද? රංකහශේ ධීය කර්භහන්තඹ දියුණු කයන්න,
අශේ ධීයඹහ දියුණු කයන්න ශගශනන ශදඹක් වළටිඹටයි එදහ ඒ
ගළන ඔඵතුභන්රහ කිේශේ. වළඵළයි අද ශභොකද ශරහ තිශඵන්ශන්?
ඔඵතුභහ නනඹට  අහිල්රහ 2013.06.12 ළනි දහ නනඹත් එක්ක
හකච්ඡහ කයරහ,  අවිසුභක් අත්න් කයන්න එකඟතහක් ඇති කය
ගත්තහ. ඒ ගභශන්දී තමුන්නහන්ශේ එන අහන එකඟතහ
ශභොකක්ද? Blue Ocean Fishery (Pvt.) Limited කිඹරහ
ශඳෞේගලික භහගභක් වදනහ. ඒ ශඳෞේගලික භහගශම්
අයිතිකහයත්ඹට ඉන්ශන් කවුද? භභ ඒ භහගශම් අධයක්
භණ්ඩරඹ register කයන්න ඉදිරිඳත් කයන හර්තහශේ වන්
ඳරිදි ප්රකහල කයන්නම්. Blue Ocean Fishery (Pvt.) Limited
කිඹන එක private limited company එකක් වළටිඹට ලිඹහ ඳදිංචි
කයනහ. ඒ "Application for Registration of a Company"
කිඹන form එක භභ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ
වභළගත* කයනහ.
ශම් භහගශම් අධයක්රු ශදන්නයි ඉන්ශන්. ලීශඳන්ේ,
නනශඹන්. ශදොන් රලිත් අනුයහධ ශශනවියත්න-තමුන්නහන්ශේශේ
ම්ඵන්ධීකයණ ශල්කම්තුභහ- රංකහශන්. ඒ ශදන්නහ දහරහ තභයි
ශම් භහගභ වදන්ශන්. ශම් භහගශම් ආශඹෝජනඹ මිලිඹන දහවයි.
ශම්ක රංකහට නළේ අටක් ශගශනන භහගභක්. ඒ භහගශම්
අධයක් භණ්ඩරශේ ඉන්නහ, අනුයහධ ශශනවියත්න භවත්භඹහ.
ඔහු ශකොශවොභද අධයක් භණ්ඩරඹට එන්න ඒ තයම් මුදරක් දහරහ
සිඹඹට 60ක ඵරඹක් ගන්ශන්? ඔහු ශකොශවොභද එච්චය මුදරක්
ආශඹෝජනඹ කයන්ශන්? ඔහු ඒ මුදල් එකතු කශශේ ශකොශවන්ද?

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එශවභ මුදරක් නළවළ. ශම්ක BOI එශක් ලිඹහ ඳදිංචි කයන්න
දුන්නු ලිඹභන. The Chinese have one hundred per cent
foreign ownership. ඔහුට තිශඵන්ශන් voting powers විතයයි.

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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සිඹඹට 51 කිඹන්ශන් voting shares. එකට කිසිභ ූලරයභඹ
ප්රලසනඹක් ඇති ශන්ශන් නළවළ. ශම්ක BOI ලිඹහ ඳදිංචිඹට දුන්න
ලිඹභනක්. ඕනෆ නම් භහ ඒක බහගත කයන්නම්.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එශවභ නම් ප්රලසනඹ තත් ඵයඳතශයි. ඒ කිඹන්ශන්, අශේ
ශකනකුශේ නභක් විතයක් දහරහ නනඹට ශකොම්ඳළනිඹක් වදරහ
ශදනහ. ශභතුභහ කිඹන විධිඹට එශවභයි ශරහ තිශඵන්ශන්.
ශභතුභහ කිඹන විධිඹට අඳට තිශඵන්ශන් නභ විතයයි. අඳට නභ
විතයයි තිශඵන්ශන්; නනඹට ශකොම්ඳළනිඹක් තිශඵනහ, රංකහශේ
භහළු ටික ශගන ඹන්න.
ඊශඟ ප්රලසනඹ ශම්කයි. ඒ ශකොම්ඳළනිඹ භඟ එකඟතහ
තිබුශණ්,- [ඵහධහ කිරීභක්] ඇභතිතුභනි, භශේ කථහ ඉය නළවළ,
ඳටන් ගත්තහ විතයයි. එකඟතහ ශර තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද?
ඒ ශකොම්ඳළනිඹත් එක්ක තමුන්නහන්ශේරහශේ එකඟතහක්
තිශඵනහ, අල්රන භහළුලින් සිඹඹට 10ක් ධීය ංසථහට
ගන්න. ධීය ංසථහට ගන්න භහළු කිශරෝ එකක් අඩු තයමින්
ශඩොරර් එක ගණශන්ත් ගන්න කිඹරහ තභයි එකඟතහ
තිශඵන්ශන්. එශවභ නම් තමුන්නහන්ශේ දළන් ශම් කහයණඹත්
කිඹන්න ඕනෆ. ශම් නළේ අශටන් ශම් ශන ශකොට අඳනඹනඹ
කශහ, භහළු ශභට්රික් ශටොන් 1,306ක්. එච්චය ප්රභහණඹක් භහළු
අඳනඹනඹ කයරහ තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශභට්රික් ශටොන් 1,306ක්
කිඹන්ශන් කිශරෝ ේරෑම් 1,306,000ක්. අඩු තයමින් ශම්
1,306,000න්  අවිසුභට අනු සිඹඹට 10ක භහළු ප්රභහණඹ රළබුණහ
නම්, කිශරෝ ේරෑම් 145,000ක් ධීය ංසථහට රළශඵන්න
තිබුණහ. ධීය ංසථහට රළශඵන ඒ භහළු කිශරෝ ේරෑම් එකක්
රුපිඹල් 250 ගණශන් මිර කශත්, තමුන්නහන්ශේරහශේ ධීය
ංසථහට රුපිඹල් මිලිඹන 36ක් රළශඵන්න ඕනෆ. තත්
විධිඹකින් කිඹනහ නම්, තුන්සිඹ වළට ශදරක් ඳනස දවක
මුදරක් රළශඵන්න ඕනෆ. භභ අවන ශදඹට තමුන්නහන්ශේ උත්තය
ශදන්න. ඔඹ කිඹන විධිඹට අයිතිඹ ම්පර්ණශඹන්භ නන
company එකකට දීරහ තිශඵනහ නම්, ධීය ංසථහට රළබුණු
භහළු ප්රභහණඹ ශකොඳභණද? ධීය ංසථහට රළබුණු ආදහඹභ
ශකොඳභණද? ධීය ංසථහට ශභොනහද රළබුශණ්?

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ධීය ංසථහට සිඹඹට 10ක් රළශඵනහ. භභ එනශකොට
සිඹඹට 5යි තිබුශණ්. භභ ඒක සිඹඹට 10 දක්හ ළි  කය ගත්තහ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක තභයි භභත් කිඹන්ශන්. නමුත් තභ රළිමරහ නළවළ ශන්.
ඔඵතුභහ භට ඵහධහ කයන්න එඳහ. ඒක ඔඵතුභහශේ ශේරහශේදී
කිඹන්න. ශම් ගනුශදනුශේ ඉන්ශන් ඔඵතුභහශේ අනුයහධ
ශශනවියත්න විතයක් ශනොශයි. ඒ විතයක් ශනොශයි, නිශඹෝජය
ඇභතියඹහත් Letter of Approval එකකින් ඳවත වන්
ආඹතනඹට ශම් අයඹ දීරහ තිශඵනහ. එහි ශභශේ වන්
නහ:
“.....14 Trawler Boats from DALIAN HAIXIN AQUATIC CO.
LTD......”
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ]
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ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

ඒ කිඹන්ශන් යත් කුභහය ගුණයත්න නිශඹෝජය ඇභතියඹහත්
approval එක දීරහ තිශඵනහ. එතුභහශේ අත්නින්භ තිශඵන එභ
ලිපිඹ භභ වභළගත* කයනහ.
ඒ නන company එකකට දීරහ තිශඵන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ
අහනශේදී ශම් කයරහ තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද? ඇභතිතුභයි,
නිශඹෝජය ඇභතිතුභයි නනඹත් එක්ක තභයි ගනුශදනු කයරහ
තිශඵන්ශන්. ඇභතිතුභයි, නිශඹෝජය ඇභතිතුභයි ඳත් ශරහ
තිශඵන්ශන් රංකහශේ ශේශීඹ ධීය කර්භහන්තඹ ආයක්හ කයන්න
ශනොශයි. ශේශීඹ ධීයඹහ ආයක්හ කයන්න ශනොශයි. නන
company ටික රංකහට ශගනළල්රහ, ඔවුන්ට අශේ මුහුශේ භහළු
ටික අයන් ඹන්න ශදන්නයි. [ඵහධහ කිරීම්]

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

ඒකට ජහතයන්තය මුහුදට ඹන්න ඕනෆ.

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු වික් ර් ඇන් නි මශතළ

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

අශේ ශකොට රළශඵනහ ශන්.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශකොශවන්ද රළශඵන්ශන්? තමුන්නහන්ශේරහ ශම් නන
companiesරට නළේ දහරහ, අශේ රංකහශේ ශකොි ඹ දහශගන
නනඹට භහළු ටික ශගනිඹන්න ශදන කළක්කුභ රංකහශේ ශේශීඹ
ධීයඹහ ගළන ඇති ශන්ශන් නළවළ ශන්.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එශවනම් ඉන්දුනීසිඹහ ම්ඵන්ධශඹන් ඇති කය ගත්  අවිසුභට
තමුන්නහන්ශේ විරුේධ වුශණ් නළත්ශත් ඇයි?

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක තභයි තමුන්නහන්ශේ ඒ ඔක්ශකෝභ එකතු කයරහ එක
යටකට ශදනහ. ඒකයි කයන්ශන්. දළන් තමුන්නහන්ශේරහ දික්ඕවිට
ධීය යහඹ වළදුශේ ශභශවේ භහළු ටික අල්රන්න ශන්.
තමුන්නහන්ශේරහට ධීය යහඹල් වදන්න ඕනෆකභ තිශඵන්ශන්,
නළංඟුයම් ශතොටුඳශල් වදන්න ඕනෆකභ තිශඵන්ශන්- [ඵහධහ
කිරීම්] ශේශීඹ ධීය කර්භහන්තඹ ආයක්හ කයන්නද, නළත්නම් නන
ධීය කර්භහන්තඹ ආයක්හ කයන්නද? අපි අවන්ශන් ඒකයි.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

අපිට ඒහ ළඩක් නළවළ. ඉන්දුනීසිඹහත් එකයි, නනඹත්
එකයි, තහයිහනඹත් එකයි. නමුත් තමුන්නහන්ශේරහ ශම්
තනිකයභ කයන්ශන් ිමසනස එකක්.[ඵහධහ කිරීම්] අපි කිඹන්ශන්
ඒකයි. ශම්හ ශේයභ තමුන්නහන්ශේරහශේ ිමසනස. ශම්ශක් කථහ
කයන්ශන් ශේශීඹ ධීය කර්භහන්තකරුහ ගළන ශනොශයි. ශම්
කථහ කයන්ශන් ඒ මිනිසසුන්ට තිශඵන ප්රලසන ගළන ශනොශයි.
තමුන්නහන්ශේරහශේ ඔඹ තිශඵන ඇභතිකශභන් එක විනහි  5ක්
ශන් කයන්නශකෝ ධීය යහඹකට  අහිල්රහ, නළංඟුයම්
ශතොටුඳශකට  අහිල්රහ ඒ ශතොටුඳශශේ තිශඵන ප්රලසන කථහ
කයන්න.  අහිල්රහ ඒහශේ මිනිසසු වම්ඵශරහ කථහ කයන්න. ඒ
මිනිසසු විදින දුක, ශේදනහ ගළන කථහ කයන්න. භහළු කිශරෝ
ේරෑම් එකක් රුපිඹල් 300කට ත් විකුණහ ගන්න විධිඹක් නළවළ.
ඒ මිනිසසුන්ට විදුලි ිමර ම්ඵන්ධ ප්රලසන තිශඵනහ. ඉන්ධන
වනහධහයශේ ප්රලසන තිශඵනහ. නළංඟුයම්ශඳොශරට අලය
උඳකයණ ම්ඵන්ධශඹන් ප්රලසන තිශඵනහ. ඒ මිනිසසු වළභදහභ
මුහුදු  අහිල්රහ එනශකොට ශභශවේ ඵදු ගවරහ ඉයයි. ඒකයි තිශඵන
ප්රලසනඹ. ඒ මිනිසසු රඵන ආදහඹභක් නළවළ. භභ ශම් පිළිඵ  අඹ
අවුරුේශේත් කථහ කශහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ මිනිසසු භහඹකට ළි ඹ
භව මුහුශේ ඉරහ, භව මුහුදත් එක්ක ශඳොය ඵදරහ, වම්ඵ කය
ශගන රංකහට එනශකොට තමුන්නහන්ශේරහ ශභොකක්ද
කයන්ශන්? තමුන්නහන්ශේරහ ශඵොශවොභ ශරශවසිඹට ඳවසුට
නළේ ටිකක් අයශගන ඇවිල්රහ ඒ නළේලින් ශකොමිස අයශගන,
අශේ යශට් ධීයඹහශේ ආර්ිකකඹ ලක්තිභත් කයන්න තිශඵන
භත්ය ම්ඳත පිට යටල්රට ඳටනහ. ඒකයි තිශඵන ප්රලසනඹ.
අපි කිඹන්ශන් යුශයෝඳඹ - [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශම් අභහතයහංලශේ කහරඹක් සිටි තමුන්නහන්ශේරහශේ හිටපු
ඇභතිතුභහ න චන්්රශේන විශජ්සිංව ඇභතිතුභහත් ශකොමිස
ගත්තහද?

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ
ඉන්දුනීසිඹහ ශවොයි ද?

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

ඒ එක ශේකට ශම් ඔක්ශකෝභ සීභහ කයන්න එඳහ. කල්ඳනහ
කයරහ ඵරන්න. තමුන්නහන්ශේරහ එශවභ ශනොශයි කයන්ශන්.
තමුන්නහන්ශේරහ ඳනත් ශගනල්රහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ම්භත
කයන ශකොට කථහ කයන්ශන් ''ශේශීඹ'', ''ශේශීඹ'', ''ශේශීඹ''
කිඹරහ. වළඵළයි ඇති ශදඹක් නළවළ. ඒ ශේශීඹ ඉදිරිශඹන් ''නන'',
''නන'', ''නන'' කිඹරහ දභහ ගන්නට ඕනෆ. දළන් තමුන්නහන්ශේරහට
ශේශීඹ ශරහ තිශඵන්ශන් නනඹ. ඥහතිකම්රට companies
වදහශගන අශේ ශේශීඹ කර්භහන්තකරුන් ඔක්ශකෝභ නළති කයරහ
දභන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහ. [ඵහධහ කිරීම්]

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

එශවභනම් තමුන්නහන්ශේරහශේ චන්්රශේන
ඇභතිතුභහ ඇයි ශම්ක නළළත්තුශේ නළත්ශත්?

(The Hon. Sunil Handunnetti)

විශජ්සිංව

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නළවළ, නළවළ. වරිභ ඳළවළදිලියි ඒක. අපිට එශවභ ගනු ශදනු
කයන්න ඕනෆකභක් තිබුශණ් නළවළ. ඇයි තමුන්නහන්ශේට
අධයක් භණ්ඩරඹට ඳත් කය ගන්න අනුයහධ ශශනවියත්න
ඇශයන්න ශන කවුරුත් සිටිශේ නළේද? ශන කිසි ශකශනක්
හිටිශේ නළේද?
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ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ විධිඹට තභයි චන්්රශේන විශජ්සිංව ඇභතිතුභහත් ගන්න
ඇත්ශත්?

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශම් නන company වදේදී අනුයහධ ශශනවියත්න ශකශනක්භ
ඕනෆ වුනහද? කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. ඔඵතුභහ එක්ක ශභොකක්ද
තිශඵන ම්ඵන්ධඹ? ඒ ගළන වරි ඳළවළදිලියි.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Sunil Handunnetti, please wind up now.
ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ අන් කයනහ. ශම් අඹ
ළශේ අශනකුත් අභහතයහංලර ප්රතිඳහදන ශන් කයේදී අපි
දකිනහ ඔළු අතගහරහ ශටොක්කක් වරි ඇනරහ තිශඵනහ. වළඵළයි
ශම් අභහතයහංලඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඔළු අතගහන්ශන් නළතිභ
ශටොකු ඇනරයි තිශඵන්ශන්. ශම් ප්රතිඳහදන කේඳහදු
තමුන්නහන්ශේත් එක්ක තිශඵන ශේලඳහරන ප්රලසනඹක් ශන්න
පුළුන්. අද ශභතළන තිශඵන ගළටලු නිහ ශම් අභහතයහංලඹ
ඉදිරිශේදී ධීය ජනතහ විශඹෝ ශච්ච අභහතයහංලඹක් ඵට ඳත්
ශනහ. ධීය ජනතහශේ ප්රලසන වින්නට ඵළරි අභහතයහංලඹක්
ඵට ඳත් ශනහ. ඒක අදත් ගළටලුක් විධිඹට තිශඵනහ. ඒ
ගළටලුශේදී තමුන්නහන්ශේරහ ගත්ත තීන්දු තීයණ නිහ ධීයඹහ
ඵයඳතශ විධිඹට අන්ත අයණ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ
කිඹන එක තභයි අඳට අධහයණඹ කයන්න තිශඵන්ශන්. ඒක
ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ශඳශනනහ.
[ප.බහ. 11.53]

ගරු වී.නක්. ඉන්දික මශතළ
(ரண்தைறகு ற.ரக. இந்றக)

(The Hon.V.K. Indika)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2015 අඹ ළඹ විහදඹට වබහ අ
න්න භටත් අසථහක් රළබීභ පිළිඵ භභ න්ශතෝ නහ.
ශභොකද, ශභය අඹ ළඹ ජනතහට සුවිලහර වන රඵහ ශදන අඹ
ළඹක්. කම්කරුහශේ සිට ධීයඹහ දක්හත්, ඒ හශේභ ශගොවිඹහ
ව කයනළෆමිඹහශේ ඉරහ භහජශේ ඉවශභ තරඹ දක්හත්
වන ළරස එකභ අඹ ළඹ තභයි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය
ඉදිරිඳත් කශශේ කිඹන එක අඳට විලසහශඹන් කිඹන්න පුළුන්.
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර්
පිළිඵ විහදඹ ඳත්න ශම් අසථහශේ අපි විශලේශඹන් භතක්
කයන්න ඕනෆ කරුණක් තිශඵනහ. එනම්, විඳක්ශේ භන්රීරු
ශභොන විශේචන ඉදිරිඳත් කශත්, යජඹක් වළටිඹට අපි ධීයඹහට
රඵහ දිඹ වළකි උඳරිභ වන රඵහ දීරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්
අශේ යජඹ ධීයඹහට විලහර ලශඹන් ඵදු වන රඵහ දීරහ
තිශඵනහ. භට ශඳය කථහ කශ ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති
භන්රීතුභහ කිේහ, ධීයඹහ භත එන්න එන්නභ ඵදු ඳළටශනහඹ
කිඹරහ. ඒ භන්රීතුභන්රහට ධීයඹහ එක්ක ම්ඵන්ධතහක්
තිශඵනහද කිඹන එක ගළනත් භට ප්රලසනඹක් තිශඵනහ.
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ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2009 ර්ඹ න ශකොට ශම්
යශට් භත්ය නිසඳහදනඹ තිබුශණ් ශභට්රික් ශටොන් 339,730ක්
හශේ ප්රභහණඹක් ඵ අපි දන්නහ. 2013 ර්ඹ න විට ඒ
ප්රභහණඹ ශභට්රික් ශටොන් 512,840ක් දක්හ ර්ධනඹ කයන්නට ඳසු
 අඹ කහනු තුශ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ ළඩ පිළිශශ
ඹටශත් අශේ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ඇභතිතුභහටත්, ඒ
හශේභ ඒ අභහතයහංලශේ නිරධහරින්ටත් වළකිඹහ රළිමරහ
තිශඵනහ. 2014 ර්ඹ න විට අශේ යශට් භත්ය අලයතහ
ශභට්රික් ශටොන් 618,000ක් ඳභණ නහ. ශභය අඹ ළශඹන්
ඉදිරිඳත් කයන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයරහ රඵන ර්ඹ න
ශකොට යශට් භත්ය අලයතහ ම්පර්ණ කයන්නට අඳට
වළකිඹහ රළශඵනහඹ කිඹන එක පිළිඵ අඳට විලසහඹක්
තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, මිරිදිඹ ධීය කර්භහන්තඹ තුළින්
අද ශම් යශට් භත්ය නිසඳහදනඹ ශනුශන් සුවිලහර
දහඹකත්ඹක් රළශඵනහ. ජහතික ජරජීවී ගහ ංර්ධන
අධිකහරිශේ ජර ජීවී ගහ භධයසථහනඹන්හි ධීය මිති වහ
අලය මිරිදිඹ භත්ය බීජ නිසඳහදනඹ කයනු රඵන අතය නිතය
ජරහල ව කහලීන ජරහල තුශ එභ භත්ය ඇ අල්රන් තළන්ඳත්
කිරීභ තුළින් භත්ය ගහ ඉතහභ ශී්රශඹන් යහේත කයන්නට
කටයුතු කය තිශඵනහ. ඒ තුළින් මිරිදිඹ ධීය කර්භහන්තඹ ඉවශ
නංහ ඒ භඟින් යශට් භත්ය නිසඳහදනඹට විලහර ලක්තිඹක් වහ
දහඹකත්ඹක් අපි රඵහ දීරහ තිශඵනහ.
ඒ හශේභ මිරිදිඹ ඉසන් ගහ අද ශී්ර ශර අශේ ප්රශේලර
යහේත ශරහ තිශඵනහ. ඒ තුළින් අශේ ග්රහමීය ඹ ධීය ජනතහට
විලහර ආදහඹභක් රඵහ ගන්න වළකිඹහ රළිමරහ තිශඵනහ. අශේ
යශට් භත්ය අලයතහට විලහර දහඹකත්ඹක් මිරිදිඹ ධීය
කර්භහන්තඹ තුළිනුත් රළශඵනහඹ කිඹන එක අපි විලසහ
කයනහ.
අද අශේ යශට් මිරිදිඹ ධීය මිති 336ක් ක්රිඹහත්භක නහ.
ගරු අභහතයතුභහට භභ ශම් ධීය මිති ම්ඵන්ධ තත්
ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කයනහ. ශම් මිරිදිඹ ධීය මිති ප්රභහණඹ
තත් ළි  කිරීභ හශේභ ශම් ධීය මිති කශභනහකහරිත්ඹ
වහ ශඹොමු කිරීභත් අද කහලීන අලයතහක් ශරහ තිශඵනහ.
ගරු ඇභතිතුභනි, ඳසු  අඹ කහරඹ තුශ එඹ ක්රිඹහත්භක වුණහ.
නමුත්, අශේ ධීයයින් ඒ වහ ශඹොමු කයහ ගළනීශම්
අඳවසුතහක් අඳට තිශඵනහ. කශභනහකහරිත්ඹ වහ ශඹොමු
කය ගත් ධීය මිති අද ඉතහභ හර්ථක ඳත්හ ශගන ඹනහ.
ශභොකද, තවනම් දළල් ඳන්න ක්රභ බහවිත කිරීභ, ඒ හශේභ තවනම්
ශරහන් තුශ ධීය කර්භහන්තශේ ශඹදීභ තුළින් තභයි ශම් ධීය
ප්රලසන ශගොඩක් දුයට ඇති න්ශන්.
නිඹමිත ශේරහන් තුශ, කහර ටවන් අනු ධීය
කර්භහන්තශේ ශඹශදන්න ඔවුන්ට අසථහ රහ දීරහ, ඒ කහරඹ
තුශදී ඳභණක් ඔවුන් ඒහ බහවිත කයරහ නළත යක් ශතොටුඳශට
ශගනළවිත් තඵන විධිඹට ක්රභඹක් වළදුශොත් ශම් ප්රලසනඹ වින්න
පුළුන් ශයි. ගරු ඇභතිතුභනි, අඳ නම් ඉබ්ශඵොත් දභරහ තභයි ඒ
කටයුතු සිදු කශශේ. භභ ඳශහත් බහශේ ධීය අභහතය ධුයඹ දයපු
කහරඹ තුශ වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්කශේ එඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න
අඳට වළකිඹහ රළබුණහ. අද ඒ මිති අක්රිඹ ශරහ තිශඵන නිහ
ධීය කර්භහන්තශේ ඹම් ඹම් ගළටලු භතු ශරහ, කරශකෝරහවර
දක්හ ඳහ දුයදිග  අහින් තිශඵනහ. ඒ නිහ ජහතික ජරජීවී ගහ
ංර්ධන අධිකහරිශේ වශඹෝගඹත්, ඒ හශේභ ඳශහත් බහර
ධීය අභහතයහංලර වශඹෝගඹත් අයශගන නළත යක් ශම්
මිති කශභනහකයණඹ කශශොත්, භහ හිතන්ශන් ශම් කටයුතු ඹළිත්
හර්ථක කය ගන්න පුළුන් ශයි. භහගල්ළ, මීය ගවජඳුය,
යම්මුදුළ, අලුත්ගන්ආය, රිදිඹගභ ළනි ධීය මිති අද ශවො
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ආර්ිකක භට්ටභක සිටිනහ. මුදල් රක් ගණනින් ඉතිරි ශරහ
ධීයඹන්ට අලය දළල් ආම්ඳන්න ගන්න අඩු ශඳොලිඹක් ඹටශත්
එභ මිති තුළින් ණඹ මුදල් රඵහ ශදනහ. ඒ තුළින් ආණ්ඩුට
සුවිලහර ලක්තිඹක් රළශඵනහ හශේභ, ආණ්ඩුට තිශඵන එක
කයදයඹක් අඩු ශනහ. ඒ මිති තුළින්භ ඔවුන් ඔවුන්ශේ
සුඵහධන කටයුතු කය ගන්නහ. අනික් ධීය මිතිත් ශභන්න ශම්
තත්ත්ඹට ශගන එන්නට ඉදිරිශේදී කටයුතු කශශොත්, අඳට
තිශඵන තත් ප්රලසන ගණනහක් අඩු කය ගන්න වළකිඹහ රළශඵයි
කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ.
අද ධීය අභහතයහංලඹත්, ආර්ිකක ංර්ධන අභහතයහංලඹත්
ඒකහඵේධ කයන ශඳොකුණු තුශ භසුන් නිසඳහදනඹ කිරීශම් ළඩ
පිළිශශ ඉතහභ හර්ථක සිදු ශනහ. ආර්ිකක ංර්ධන
අභහතයහංලඹ ධීය අභහතයහංලඹත් භඟ එකතු ශරහ ගිව
ආර්ිකක ඒකක ලක්තිභත් කිරීශම් අයමුණින් කයන ඒ ළඩ
පිළිශශ තුළින් අද එක ඳවුරක් හභහනයශඹන් භහසික රුපිඹල්
30,000ත් 40,000ත් අතය ආදහඹභක් රඵහ ගන්නහ. ශභඹ ඉතහභ
හර්ථක යහඳිතිඹක්. අශේ ප්රශේලර ජනතහට යජඹ රඵහ දුන්
වනඹක් වළටිඹට භභ එඹ දකිනහ. ශභභ යහඳහයඹ ආයම්බ
කිරීශම්දී ශඳොකුණු අලුතින් කස කයන්න, භත්ය ඇඟිල්රන්
තළන්ඳත් කය ගන්න ඳහ ණඹ ඳවසුකම් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. අද
ශඳොකුණු තුශ භත්ය ගහ විලහර ංඛ්යහකශේ ජීවිකහ ඵට
ඳත් ශරහ තිශඵනහ. භවය අඹ අභතය ආදහඹම් භහර්ගඹක්
ලශඹන් එඹ කය ශගන ඹනහ.
ගරු යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුභනි, විසිතුරු භත්ය ගහ
වහ ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලශඹන් රඵහ ශදන වහඹ අඳ
සුවිශලේ අගඹ කයනහ. අද ඳවුල් විලහර ංඛ්යහක් ඒ
කටයුත්තට ශඹොමු ශරහ සිටිනහ. ආර්ිකක ංර්ධන
අභහතයහංලඹත්, ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹත් ඒකහඵේධ ශරහ
කයන අනික් ළඩ පිළිශශල් වහ ශම් විසිතුරු භසුන් කර්භහන්තඹ
තුළින් අද අශේ යටට විශේල විනිභඹ විලහර ප්රභහණඹක් ගරහ ශගන
එනහ.
ශම් ශේල් උතුරු, නළශඟනහිය ඳශහත්ර සිදු න්ශන් නළවළ
කිඹරහ ශඵොශවෝ භන්රීතුභන්රහ ප්රකහල කශහ. අඳට ඔේපු කය
ශඳන්න්න පුළුන්, අශේ යශට් අනික් ප්රශේලරට ශන් කයපු
මුදල්රට ඩහ ළි  මුදල් ප්රභහණඹක් උතුරු, නළශඟනහිය
ඳශහත්ර ධීය කර්භහන්තශේ ංර්ධනඹ වහ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ශන් කය දී තිශඵන ඵ. අද ඒ ඳශහත්ර උතුරු නළශඟනහිය ප්රශේල ආයණඹ න ඳරිදි - මිරිදිඹ ධීය
කර්භහන්තශේ දියුණු ශනුශන්, භඩකරපුශේ ඉසන්
අභිජනනහගයඹ, හකශයයි කිවුල් දිඹ ඉසන් ශඳොකුණු ශගොවිඳශ,
ත්රිකුණහභරශේ මු්රජීවී ගහ යහඳිතිඹ, භන්නහයභ දිසත්රික්කශේ
ශඹෝධළ ප්රජහ ූලලික කුඩහ ඳරිභහණ භත්ය බීජ නිසඳහදන
ඒකකඹ, කිලිශනොච්චිශේ ඉදි න මිරිදිඹ ඉසන් අභිජනන
භධයසථහනඹ ආදිඹ ඳත්හ ශගන ඹහභ ඒ වහ ශවොභ
උදහවයණ ලශඹන් දක්න්න පුළුන්. ඒ ශකොශතක් ශේල් ඒ
ඳශහත්රට කශත්, විරුේධ ඳක්ශේ ගරු භන්රීතුභන්රහ ප්රකහල
කයන්ශන් උතුරු, නළශඟනහිය ඳශහත්රට කිසිභ ශදඹක්
ශන්ශන් නළවළ කිඹන එකයි. නමුත් අපි කිඹනහ, යජඹක් වළටිඹට
කශ යුතු ෆභ ශදඹක්භ ශම් යජඹ විසින් කය තිශඵන ඵ. දකුශණ්
කරභළටිඹ ව ගන්දය කිඹන භධයසථහන ශදශක් න යහඹන් ඉදි
ශනහ. අනික් සිඹලුභ ධීය යහඹන් ව නළංගයම් ශතොටුඳශල්
ඉදි කයන්ශන් උතුරු, නළශඟනහිය ඳශහත්රයි. එභ ශතොයතුරු
ඇතුශත් සිතිඹභ භහ වභළගත* කයනහ.

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

(The Deputy Chairman)

Hon. Indika, your time is over. දළන් කථහ අන්
කයන්න.
ගරු වී.නක්. ඉන්දික මශතළ
(ரண்தைறகு ற.ரக. இந்றக)

(The Hon.V.K. Indika)

භට විනහි ඹක් ශදන්න, ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි.
උතුරු, නළශඟනහිය ඳශහත්ර ඉන්න ධීයඹන් වහ
ශඳොයින්ට් ශේදුරු, මුරතිේ, සිරහතුය, ගුරුනගර්, ශේහශරයි,
රංකහඳටුන, -ඉරංතුශයයි තභයි රංකහඳටුන තිශඵන්ශන්.හරච්ශච්නයි කිඹන ප්රශේලර යහඹන් ඉදි ශනහ. විරුේධ
ඳක්ශේ භන්රීතුභන්රහ ශභොන ශේ කිේත්, අද උතුය,
නළශඟනහියටත් දකුණටත් අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ එක වහ
භහන ළඩ කය තිශඵනහ. ධීය කර්භහන්තඹට විතයක්
ශනොශයි, ජනතහහදී අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ, ඒ ශේල්
ක්රිඹහත්භක කයරහ, ජනතහට වන ළරස එකභ යජඹ භහින්ද
යහජඳක් භළතිතුභහශේ යජඹයි කිඹන කහයණඹ ප්රකහල කයමින් භහ
නිවඬ ශනහ.
[අ.බහ. 12.03]

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ (ධීලර ශළ ජජ
වම්ඳත් වංලර්ධන අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண
கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද දින ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් ඹටශත් ගරු භන්රීරුන්
ශඵොශවෝ ශදශනක් කථහ කශහ. ඒ භන්රීරුන් සිඹලු ශදනහටභ භහ
සතුතින්ත ශනහ. භවය භන්රීතුභන්රහ නිළයදි ශතොයතුරු
දන්ශන් නළති කථහ කශහ.
භභ ශම් ඉදිරිඳත් කයන
කරුණුලින්භ අද ධීය කර්භහන්තශේ තත්ත්ඹ ශකොශවොභද
කිඹහ තමුන්නහන්ශේරහට දළන ගත වළකියි.
භභ අභහතයහංලඹ බහය ගන්න ශකොට ධීය නිසඳහදනඹ
තිබුශණ් ශභට්රික් ශටොන් තුන්රක් තිසනදහවයි. අපි ඳසු  අඹ
අවුරුේද ශන ශකොට ශභට්රික් ශටොන් ඳන්රක් ශදොශශොසදහව
ඉක්භහ නිසඳහදනඹ කය තිශඵනහ. ශම් අවුරුේශේ මුල් භහ
නඹට විතයක් භත්ය නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ශටොන් තුන්රක්
අනවඹදවස නසිඹතිවක් තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන්, ශභට්රික්
ශටොන් ඳන්රක් ඳනස දහව ශම් අවුරුේශේ අඳට ම්පර්ණ කය
ගත වළකි ඵයි. නිසඳහදනඹ ළි  ශරහ තිශඵනහ. ධීය
නිසඳහදනශේ ර්ධනඹ ඵළලුහභ, කයදිඹ ධීය නිසඳහදනඹ
සිඹඹට 4කින් ළි  ශරහ තිශඵනහ; මිරිදිඹ ධීය නිසඳහදනඹ
සිඹඹට 21කින් ළි  ශරහ තිශඵනහ.
ධීය ඹහත්රහ ප්රභහණඹ ගත්ශතොත් 2009 ර්ශේ තිබුශණ්
ධීය ඹහත්රහ වතළිසදවස දවවතයයි. 2013 ර්ඹ ශන ශකොට
ශම් යශට් ධීය ඹහත්රහ 62,786ක් තිබුණහ. ඹහත්රහර සිඹඹට 50කට
ළි  ර්ධනඹක් තිශඵනහ. එභ නිහ ධීයයින්ට අභහරුයි කිඹන
එක පිළිගන්න ඵළවළ. එශවභ නම්, ධීය ක්ශේත්රඹට ශම් තයම්
ධීයයින් ප්රභහණඹක්, ඹහත්රහ ප්රභහණඹක් එකතු ශන්ශන් නළවළ.
2009දී ඵහුදින ඹහත්රහ තිබුශණ් 2, 934යි. අද ඵහුදින ඹහත්රහ 4183ක්
තිශඵනහ. එක් දින ඹහත්රහ තිබුශණ් 958යි. අද එභ ප්රභහණඹ 888ට
අඩු ශරහ, පිටත එන්ජිභ තිශඵන එක් දින ඹහත්රහ 17,183 සිට
23,210 දක්හ ළි  ශරහ තිශඵනහ.
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ඒ ශේභ ඳහයම්ඳරික ඹහත්රහ ගළන ඵළලුහභ, ඹහන්ත්රික ඒහ
2126 සිට 2483 දක්හ ළි  වී තිශඵනහ. ඳහයම්ඳරික ඹහත්රහ
18,243 සිට 22,980 දක්හ ළි  ශරහ තිශඵනහ.
වළභ
ක්ශේත්රඹකභ ඹහත්රහ ළි  ශරහ තිශඵනහ. කයදිඹ ධීයයින්
ප්රභහණඹ භහ අභහතයහංලඹ බහය ගන්න ශකොට සිටිශේ එක්රක්
වළත්තෆදහවයි.
2013
ර්ශේදී
ශදරක්
දවඅටදවස
ඳන්සිඹඳනවක් ඵට හර්තහ ශරහ තිශඵනහ.
අඳනඹනඹ ගත්ශතොත්, 2013 ර්ශේදී ශභට්රික් ශටොන්
15,662ක් අඳනඹනඹ කශහ. 2014 අවුරුේශේ ශම් ශන ශකොට
ශභට්රික් ශටොන් 19,709ක් අඳනඹනඹ කය තිශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි. ඳසු  අඹ අරුේශේ අපි එභඟින් රඵහ ගත්ශත් මිලිඹන
22,284 යි. ශම් ශනශකොට මිලිඹන 26, 635 ක් රඵමින් සිඹට
19.5ක ර්ධනඹක් රඵහ තිශඵනහ. 2013 ර්ශේදි භහළු වහ භහළු
නිසඳහදන ශභට්රික් ශටොන් 60,656 ක් ආනඹනඹ කශහ. 2014
ර්ශේදී 56,300ක් ආනඹනඹ කය තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන්, ශම්
මුල් භහ නශේදී මිලිඹන 16, 278 සිට මිලිඹන 13, 434 දක්හ
අඩු විභක් තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන්, ඳසු  අඹ අවුරුේශේ මුල් භහ
නඹත් එක්ක ඵළලුහභ ශම් අවුරුේශේ මුල් භහ නශේදී සිඹඹට
දවවතවභහයක ආනඹනශේ අඩු වීභක් තිශඵනහ. එභ නිහ ශශ
ශලේඹ සිඹඹට 119.8ක ප්රතිලතඹකින් ළි  වි තිශඵනහ.
දිලිේ ශදආයච්චි භළතිතුභහ කිේහ, භත්ය නිසඳහදනශඹන්
සිඹඹට 90ක් යුශයෝඳඹට ඹනහඹ කිඹරහ. නළවළ. අපි ඳසු  අඹ
අවුරුේශේ යුශයෝඳඹට ඹහ තිශඵන්ශන් සිඹඹ 31.7යි. තුශනන්
එකක්ත් යුශයෝඳහ ංගභඹට ශනොශයි ඹන්ශන්. ඒ හශේභ
කයර ආනඹනඹ සිඹඹට 32කින් අඩු ශරහ තිශඵනහ. විඹළි
වහල්භළසන් ආනඹනඹ සිඹඹට 20.7කින් අඩු ශරහ තිශඵනහ.
උම්ඵරකඩ ආනඹනඹ සිඹඹට 26කින් අඩු ශරහ තිශඵනහ.
ටින්භහළු ආනඹනඹ සිඹඹට 25කින් අඩු කය ශගන තිශඵනහ.
ඳරිශබෝජනඹ ගළන කිේශොත්, 2009 ර්ඹ ශන ශකොට එක
පුේගරශඹකුශේ දිනක ඳරිශබෝජනඹ තිබුශණ් ග්රෆම් 28යි. ශම්
අවුරුේද ශන ශකොට එඹ ග්රෆම් 43.2ක් ශරහ සිඹඹට 50කින් ළි 
කය ශගන තිබීභ ගළන භහ න්ශතෝ ශනහ. 2009 සිට 2012
දක්හ ශරෝකශේ ඳරිශබෝජනඹ ගළන ඵළලුශොත් ළි  ශරහ
තිශඵන්ශන් එක් අශඹකුට එක දකට ග්රෆම් 3කිනුයි. ඒ මුළු
ශරෝකශේභ තත්ත්ඹ. නමුත් අශේ යශට් තත්ත්ඹ ගත්ශතොත්
දකට ග්රෆම් 12.6කින් ශකශනකුශේ ඳරිශබෝජනඹ ළි  ශරහ
තිශඵනහ. ඒ ශරෝක තත්ත්ඹ හශේ වතය ගුණඹකින් ළි  වී
තිශඵනහ. ශම්, FAO හර්තහ අනුයි.
දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹට ධීය දහඹකත්ඹ ඵළලුශොත් 2013
ර්ශේ දී තිබුශණ් සිඹඹට 1.8යි. අද ශන ශකොට එඹ 2 දක්හ
ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. විසිතුරු භත්ය අඳනඹනඹ 2010 දී
තිබුශණ් මිලිඹන 919 යි. 2013 ශන ශකොට ිමලිඹනඹ ඳළන්නුහ.
මිලිඹන 1383ක්
අඳනඹනඹ කය ගත්තහ. ශම් අවුරුේශේ
ළේතළම්ඵර් ශන ශකොට මිලිඹන 1201 ක් තිබුණහ. ශම්
අවුරුේද අන ශන ශකොට ිමලිඹන එකවභහය ඉක්භනහ
ඇතළයි කිඹහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ අපි න භත්ය
ගහන් ආයම්බ කශහ. ශරයිඳහඩුර අපි මුහුදු ඳළරෆටි - seaweed
- ගහ ආයම්බ කශහ. එතළන උතුශර් ජනතහ 300ක් රැකිඹහශේ
නියුක්ත වී සිටිනහ. ඒ හශේභ මුහුදු කඩළල්රන් ගළන කිඹන්න
ඕනෆ. ශභශතක් කශශේ භහුදු කඩළල්රන් අල්රහ ගත් එක විතයයි.
දළන් ඒ කුඩුර මුහුදු කඩළල්රන් ගහ කයන්නටත් කටයුතු
ආයම්බ කය තිශඵනහ. ශත්හපිටම්, ඇන්බුපුයම්, ශරයිඳහඩු
කිඹන ශම් සථහන තුශන්භ කඩළල්රන් ගහ කිරීභ ආයම්බ කයරහ
සිඹ ගණනකට රැකිඹහ රඵහ දී තිශඵනහ.
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කිවුල් දිඹ ඉසන් ගහ හකශර් ශඳොකුරු ඉසන් ගහ
ශගොවිශඳොශ තුශ ශකශයනහ. අපි මුලින්භ භඩකශපුශේ වළදුහ,
කිවුල් දිඹ ඉසන් අභිජනනහගහයඹක්. ඒකට අපි රුපිඹල් මිලිඹන
20ක් විඹදම් කශහ. ඊට ඳසු අපි රුපිඹල් මිලිඹන 90ක් විඹදම්
කයරහ අක්කය 200ක ශගොවි ශඳොශක් වළදුහ. ඒ අක්කය 200 ගහ
කයරහ අපි ඒ ඳළත්ශත් දුේඳත් මිනිසුන්ට දුන්නහ. අද ඒ ශගොවි
ශඳොශශේ සිඹ ගණනහක් රැකිඹහ කයනහ. ශම් අවුරුේශේ අපි
භඩකශපුශේ මිරිදිඹ ඉසන් අභිජනනහගහයඹක් ආයම්බ කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි,ඒ හශේභයි ශභෝදහ භත්ය
යහඳහයඹත්. අශේ වික්ටර් ඇන්ටනි නිශඹෝජය අභහතයතුභහ තභයි
ශම් ගළන අඳට මුලින්භ කිේශේ. අපි ශභෝදහ භත්ය යහඳිතිඹ
ත්රිකුණහභරශේ හශේභ වරහතත් ආයම්බ කයරහ තිශඵනහ.
ත්රිකුණහභරශේ 175 ශදශනක් විතය ශභෝදහ භත්ය ගහ කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභයි ශඵල්රන්
යහඳිතිඹ. භන්නහයශම් ශඵල්රන් යහඳිතිඹ ආයම්බ කයරහ, ශම්
න විට අපි ශඵල්රන් අඳනඹනඹ කයනහ. තරු ඳශවේ
ශවෝටල්ර තමුන්නහන්ශේරහශේ ඳරිශබෝජනඹ වහ තිශඵන්ශන්
අපි ගහ කයන ශඵල්රන් තභයි.
විඹට්නහම් යජඹත් එක්ක ඒකහඵේධ ශරහ ඒ යශට් විදයහඥඹන්
ශගන්හ ශගන අපි ශල්ඳහඩුර ආයම්බ කශහ, මුහුදු ඳළශෆටි
යහඳිතිඹක්. අපි වරහත මුහුදු කඩළල්රන් අභිජනනහගහයඹක්
වළදුහ. පුලින්චිකුරභ ව කියංචි කිඹන ප්රශේලර ශඳොකුණු තුශ
මුහුදු කඩළල්රන් ඇති කිරීශම් තත් යහඳිතිඹක් ආයම්බ කශහ.
ශඳොකිරිසන් තය කිරීශම් -ශඳොකිරිසන් ශරොකු ප්රභහණඹට
ර්ධනඹ කය ගළනීශම්- යහඳිතිඹක් අපි ශල්ඳහඩුර ආයම්බ
කශහ. අපි ශම් අවුරුේදට මිරිදිඹ ඳසුකීටඹන් මිලිඹන 87.46ක්
නිසඳහදනඹ කය ධීයඹන්ට දීරහ තිශඵනහ. ඇඟිල්රන් මිලිඹන
58.52ක් නිඳදහ තිශඵනහ.
අඳනඹනඹ කිරීභ වහ ජීවී ඳහහණ - artificial coral reefs මුහුදු ඳතුශශේ තළන්ඳත් කිරීභත් අපි ආයම්බ කශහ. ශම් කිත්රිභ
ඳහහණ වදරහ අපි ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 41,679ක ආදහඹභක් රඵහ
ගත්තහ. 2000 ර්ශේ ටනහ අඳනඹනශඹන් අපි රඵහ ගත්ශත්
ශඩොරර් මිලිඹන 50යි. 2014 න ශකොට ශම් ගණන ශඩොරර්
මිලිඹන 13,876කට අපි ර්ධනඹ කය තිශඵනහ. ශම් යශට් භත්ය
අඳනඹනශඹන් සිඹඹට 43ක් ටනහ භත්යඹ අඳනඹනඹයි.
භහළු මිර 2012-2014 න ශතක් සථහය කය තිශඵනහ. භහළු
මිර විතයයි අද ශශශ ශඳොශශේ අවුරුදු ශදකක කහරඹක් තුශ
ශනස ශනොවී තිශඵන්ශන්. ඒකට ශවේතු තභයි අද ශම් න ශකොට
රංකහ ධීය ංසථහ ශශශ ශඳොශශන් සිඹඹට 10ක් අයශගන
තිබීභ. අපි අශශවි ළල් 144ක් වදරහ තිශඵනහ. ශතො ශශශ
ළල් 225ක අශේ භහළු විකුණනහ. Co-op City outlets 61ක
අශේ භහළු අශශවිඹට තිශඵනහ. වළභ ආර්ිකක භධයසථහනඹකභ
අපි ශම් ශශශ ළල් වදරහ තිශඵනහ. ශකොශම ශඵොශවෝ
තළන්ර අපි ජංගභ අශශවි ළල් සදහනම් කයරහ තිශඵනහ. 2009
දී ධීය ංසථහ ධීයඹන්ශගන් භහළු ශභට්රික් ශටොන් 2,329ක්
මිරදී ශගන තිශඵනහ. 2012 දී ශභට්රික් ශටොන් 4,845ක්, 2013 දී
ශභට්රික් ශටොන් 4,115ක් මිරදී ශගන තිශඵනහ. ඒ තයම් විලහර
භහළු ප්රභහණඹක් අපි ධීයඹන්ශගන් ගන්නහ.
ශීතහගහය ඳේධතිඹ වළදීශම්, ශශශ ළල් 250 වළදීශම් භශේ
ළඩ පිළිශශ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 1,500ක් ශභය අඹ ළශඹන්
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඳට ශන් කය දීරහ තිශඵනහ.
ධීයයින්ට වන දුන්ශන් නළවළයි කිඹරහ කිේහ. අපි සිඹලුභ
ධීයඹන් ආදහඹම් ඵේශදන් නිදවස කශහ. අද කිසිභ ධීයශඹක්
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ආදහඹම් ඵදු ශගන්ශන් නළවළ. දළල් ආම්ඳන්න, එන්ජින් සිඹලුභ
ශේල් ආදහඹම් ඵේශදන් නිදවස කශහ, නිශයෝන් ශඳශර්යහ
භන්රීතුභනි. ශම්හට අද ඵදු අඹ කයන්ශන් නළවළ. ශම් ඵදු අඩු
කිරීභ නිහ එන්ජින් එකක මිර ශම් න ශකොට රුපිඹල්
40,000කින් අඩු ශරහ තිශඵනහ. ආම්ඳන්නරට ශඹොදහ ගන්නහ
රැවළන්රට සිඹඹට 15ක ඵදු වනඹක් දුන්නහ. භත්ය ඇභරට
සිඹඹට 15ක ඵදු වනඹක් දුන්නහ. එභ නිහ රුපිඹල් 480කට
තිබුණු භහළු ඇභ කිශරෝ එකක මිර දළන් රුපිඹල් 250ට ඵළවළරහ
තිශඵනහ. ධීය ඵරඳත්ර ගහසතු ම්පර්ණශඹන්භ නිදවස කශහ. අද
එකභ ඵරඳත්රඹකටත් ගහසතුක් ගන්ශන් නළවළ.
2002 දී අපි ධීය දිරිඹ ණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 1,000ක් දුන්නහ.
2013 දී රුපිඹල් මිලිඹන 2,000ක් දුන්නහ. එහි සිඹඹට 4ක ශඳොලිඹ
ශගන්ශන් ආණ්ඩුශන්. ධීයඹහ ශගන්ශන් සිඹඹට 6යි. උතුශර්
ධීයඹන්ශේ ණශඹනුත් සිඹඹට 25ක් ආණ්ඩු ශගනහ. ඒ
විධිඹට තභයි ධීය ණඹ රළවළසති කයරහ තිශඵන්ශන්.
ඉන්ධන වනහධහයඹ ශනුශන් 2013 දී අපි රුපිඹල් මිලිඹන
3,950ක් ළඹ කශහ. ශම් අවුරුේශදත් අපි ඒ ගණනභ ළඹ කයනහ.
ඒකට ආම්ඳන්නත් ශදනහ. අපි වළභ තළනකභ ආම්ඳන්න ශඵදහ
ශගන ඹනහ. ආම්ඳන්න ශඵදන්ශන් නළවළයි කිඹරහ කිේහ. ශම්හ
නිසඳහදනඹ කයන්න ඕනෆ. නිසඳහදනඹ කයන්ශන් North Sea
එශක්. ශම්හ පිටයටින් ශගන්න්ශන් නළවළ. ඒ ශගොල්ශරෝ
නිසඳහදනඹ කයන ඒ සිඹල්රභ අපි ශඵදහ වරිනහ. දළල් කට්ටර
විතයක් ශම් අවුරුේශේ 2,250,000ක් ශඵදහ වරිනහ. ශම් ශඹෝජනහ
ක්රභඹ ඹටශත්, ආයක්ක කඵහ 37,000ක් අපි ධීයඹන්ට ශඵදහ
වරිනහ.
ධීයඹන්ට අපි යක්ණඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ ඹටශත් දළනට
19,360ක් යක්ණඹට එකතු ශරහ සිටිනහ. අපි රුපිඹල්
10,000ක වි්රහභ ළටුේ ක්රභඹක් රළවළසති කයරහ දුන්නහ. ඒකට
ධීය කර්භහන්තශේ ශඹදී සිටින 68,465 ශදශනක් එකතු ශරහ
තිශඵනහ. ධීය ඹහත්රහ වහ යක්ණඹ තිබුශණ් පර්ණ වහනිඹක්
වුශණොත් විතයයි. අපි ඒ අඹ ශගන්රහ කථහ කයරහ, blacklist
කයනහ කිඹරහ ඵඹ කයරහ අර්ධ වහනි වහත් න්දි රඵහ ශදන
යක්ණ ක්රභඹක් රළවළසති කය ගත්තහ. දළන් ඕනෆභ ඹහත්රහක
එන්ජින් එක කළඩුණත්, ඹහත්රහශේ ශකොටක් කළඩුණත්
යක්ණශඹන් ධීයඹන්ට මුදල් ශගනහ. ශභය තභයි
ඉතිවහශේ ඳශමුළනි තහට ධීය ඹහත්රහර අර්ධ වහනිඹකට
යක්ණ න්දි රළශඵන්ශන්.
අපි ජහතික ධීය ම්ශම්රනඹ වළදුහ. දළන් භහඹකට එක
තහක් දකින් රුක් භභ ඒ ශගොල්ශරොත් එක්ක හි 
ශනහ. ඒශගොල්රන් වළභ තළනකභ හර්ෂික ම්ශම්රන
ඳත්රහ ඡන්දශඹන් තභයි නිශඹෝජිතඹන් ඳත් ශන්ශන්. ඒ
විධිඹට ලහඛ්හ 1,259ක් පිහිටුරහ තිශඵනහ. ඒහශේ හභහජිකඹන්
104,596ක් ඉන්නහ. ශම්ක තභයි රංකහශේ තිශඵන විලහරභ ධීය
ංවිධහනඹ. රුපිඹල් 100ක හභහජික මුදරක් ශගරහ, දිසත්රික්
භට්ටශභන් නිරයණ තිඹරහ ශගොඩනළශඟන එකභ ංවිධහනඹ. ඒ
ඹටශත් අපි ක්ෂු්ර ූලර ඵළංකු වළදුහ. දළන් ඵළංකු 17ක් වදරහ
තිශඵනහ. අශේ ඉරක්කඹ රඵන අවුරුේද ඉය ශන ශකොට
ඵළංකු 100ක් වදන්නයි. ඒ හශේභ නිඹභ ධීයයින්ශේ දරුන්;
ධීය තරුණයින් ශකොරිඹන් බහහ නළති ඊ10 ක්රභඹට
ශකොරිඹන් රැකිඹහරට ඹන්න අපි සදහනම් කශහ.
අපි සඹං රැකිඹහ වහ ව ධීය ජනතහට නිහ ආධහය
රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශක් ආයම්බ කශහ. ශම් සඹං රැකිඹහ ළඩ
පිළිශශශේ ළදගත්කභ දළකරහ ආචහර්ඹ පී.බී. ජඹසුන්දය භවතහ
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වළභ ගභකභ ඒක ආයම්බ කයන්නඹ කිඹරහ රඵන අවුරුේශේ
ඉරහ රුපිඹල් මිලිඹන 750 ගණශන් ශන් කය තිශඵනහ. අවුරුදු
තුනකට රුපිඹල් මිලිඹන 750 ඒහ තුනක්, රුපිඹල් මිලිඹන
2,250ක් රළශඵනහ. ඊට අභතය අශේ ඇසතශම්න්තුර ත
රුපිඹල් මිලිඹන 120ක් තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් සඹං රැකිඹහ ළඩ
පිළිශශ වහ රඵන අවුරුේදට රුපිඹල් මිලිඹන 870ක්
තිශඵනහ.
අපි "දිවි නළඟුභ" ළඩ පිළිශශ ඹටශත් ධීය අංලශේ සඹං
රැකිඹහ කයන ප්රතිරහීනන් 6,842ක් වදරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අපි
දළන් ධීයයින්ට ජීවිතහයක්ක කඵහ අනිහර්ඹ කයරහ තිශඵනහ.
ඹහත්රහර ප්රමිතිඹ ඵරරහ අපි රඵහ ශදන වතිකඹ භත වළය ඹහත්රහ
එළිඹට දභන්න ශදන්ශන් නළවළ. ඉසය ශඵොශවෝ අනතුරු සිදු
වුශණ් ප්රමිතිඹක් නළති ඹහත්රහ වළදීභ නිහයි.
ඉසන් කර්භහන්තඹ ගත්ශතොත් සුදු පුල්ලි ශයෝගඹ නිහ
ඉසන් කර්භහන්තඹ කඩහ ශගන ළටිරහ ඒ කර්භහන්තශේ ශඹශදන
අඹ අනහථ වුණහ. භභ භව ඵළංකු ඇතුළු සිඹලු ඵළංකු ශගන්රහ
කථහ කයරහ තීන්දුක් අය ශගන ඒශගොල්රන්ශේ සිඹලුභ ණඹ
ශඳොලී කඳහ වළරිඹහ. ශඳොලිඹ රුපිඹල් මිලිඹන 1,778ක් එක ඳෆන්
ඳවරින් කඳහ වළරිඹහ. ඒක තභයි රංකහ ඉතිවහශේ ළි භ
ශඳොලිඹක් කඳහ වළරි ළඩ පිළිශශ. එශවභ කයරහ නළත ඔවුන්ට
ණඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ ණඹ අවුරුදු 10කින් ශගන්න රළවළසති
කයරහ දුන්නහ. අද ශභය ම්ශම්රනඹට භභ  අඹ ශරහශේ ඔවුන්
ආශේ ඳළජශයෝ, ශඵන්ස, ප්රහශඩෝ හශේ හවනලින්.
ඒ විතයක් ශනොශයි, අපි ධීය නිහ ණඹ රුපිඹල් 100,000
ඵළ අන් ශදන්න ආයම්බ කශහ. රඵන අවුරුේශේ ඉරහ අපි ඒක
ශදනහ. දළනටත් සුළුශන් ආයම්බ කය තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ උතුය, නළශඟනහිය
ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. උතුය තභයි අශේ ධීය කර්භහන්තශේ
භධයසථහනඹ. අශේ economic hub එක. 1983 න විට උතුශර්
ධීය කර්භහන්තඹ සිඹඹට 44ක් තිබුණහ. භශේ ඵරහශඳොශයොත්තු
සිඹඹට 50ක් කයන්නයි. උතුශර් ංර්ධනඹට ශම් න විට
රුපිඹල් මිලිඹන 1,800ක් ළඹ කය තිශඵනහ. 1983 දී උතුශර්
භත්ය අසළන්න තිබුශණ් සිඹඹට 44යි. ජහතික නිසඳහදනශඹන්
සිඹඹට 44කට ඒශගොල්ශරෝ දහඹක වුණහ. 2009 දී ඒ ප්රභහණඹ
සිඹඹට 7 දක්හ කඩහ ශගන ළටුණහ. අද අපි කිඹන්න
න්ශතෝයි, සිඹඹට 23.8 දක්හ ධීය නිසඳහදනඹ ළි  ශරහ
තිශඵන ඵ. 1983 දී නළශඟනහිය ඳශහශත් ධීය නිසඳහදනඹ
සිඹඹට 15.5ක් තිබුණහ. යුේධඹ අන් න විට ඒක සිඹඹට 3කට
විතය ළටිරහ තිබුණහ. අද අපි කිඹන්න න්ශතෝයි, ජහතික
නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 23ක් නළශඟනහිය ඳශහශතන් ඳඹන ඵ.
ඒ හශේභ ඉයණභඩු අභිජනනහගහයඹ වහ රුපිඹල් මිලිඹන
400ක් ශන් කය තිශඵනහ. ඒ භධයසථහනශේ මිලිඹන 50ක්
භත්ය ඇඟිල්රන් බීජ නිසඳහදනඹ කයනහ. ඒක කශහභ මුළු
උතුශර්භ මිරිදිඹ භත්ය නිසඳහදනඹට ඒක ඇති. ඒ හශේභ
රුපිඹල් මිලිඹන 20ක් දීරහ නළශඟනහිය ඉසන් අභිජනනහගහයඹ
පුදුකුි ඉරිේපුර වළදුහ කිඹරහ භභ කිේහ.
අන්තර් ඳශහත් ධීය වශඹෝ අතහ මුළුට අපි සිඹලුභ
ඇභතිරුන් ශගන්රහ හකච්ඡහ කශහ. උතුරු ඳශහත් බහශේ
ධීය ඇභතිතුභහ භහත් එක්ක එකට ළඩ කයනහ. භභ උතුයට
 අඹහභ ඒ ධීය ඇභතිතුභහත් භභත් එකට ඹන්ශන්. අශනක්
කට්ටිඹට තිශඵන ප්රලසන භට නළවළ. ශභය භභ උතුයට  අඹ
ශරහශේ භහ පිළිගත්ශත් විේශන්සයන් භව ඇභතියඹහ.
කළිමනට් භණ්ඩරශේ අශනක් සිඹලුභ අඹත් ශගනළල්රහ භට බුරත්
අතක් දීරහ, භල් භහරඹක් දභරහ පිළිශගන භහ ූලරහනශේ තිඹහ
ශගන ඒශගොල්ශරෝ උතුය නළශඟනහිය ප්රලසන හකච්ඡහ කශහ. ඒ
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නිහ උතුශර් ධීය ඇභතියඹහට භභ කිඹරහ තිශඵන්ශන්
"තමුන්නහන්ශේ ළඩ කය ශගන ඹන්න, භභ ගන්නහ ක්රිඹහ භහර්ග
ක්රිඹහත්භක කයන්න" කිඹරහ. අපි ආයම්බඹක් ලශඹන් ෆභ
ඳශහත් බහ ඇභතියඹකුටභ ශනභ රුපිඹල් මිලිඹනඹ ඵළ අන්
ල්ලි දුන්නහ, තභන්ශේ අභහතයහංලරට විඹදම් කය ගන්න. ඒ
විතයක් ශනොශයි. "ඒ ංර්ධන ළඩ කටයුතු ම්පර්ණශඹන්භ
කය ශගන ඹන්න. භභ ඇවිල්රහ අඩුඳහඩු ඵරන්නම්" කිඹරහ භභ
ඒශගොල්රන්ට කිේහ. භභ  අහිල්රහ අඩු ඳහඩු ඵරනහ. භභ  අඹහභ
භභත් විේශන්සයන් භව ඇභතිතුභහත්, ශම් චන්්රකුභහර්
භළතිතුභන්රහත් අපි එක ශේදිකහශේ ඉශගන එකට ළඩ
කයන්ශන්. ශම්ක තභයි භභ කිඹන ඵරඹ ශඵදීභ. ශම් ඵරඹ ශඵදීභ
ගළන අපි කටින් කිඹරහ ළඩක් නළවළ. අපි ඒක කයන්න ඕනෆ. ඒ
ශභොන ප්රලසන තිබුණත් අපි ඒ අඹත් භඟ ළඩ කයනහ. ඒ අඹත්
අපිත් භඟ ඉතහ ශවොඳින් ළඩ කයනහ. භට කිසිභ ප්රලසනඹක්
නළවළ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ න යහඹඹන් ගළන
කථහ කයනහ. ගන්දය, ශේහශල්, ගුරුනගර්, සිරහතුය, මුරතිේ,
චහශරයි, පුඩුකඩ්ඩු, ඉරංගතුශයයි, හරච්ශච්ශනයි, කශභළටිඹ ව
ශන්නේපු ඹන ශම් සථහනර අලුතින් යහඹඹන් ඉදි කයනහ.
නළංගුයම් ශඳොශල් 26ක් ංර්ධනඹට රක් කය තිශඵනහ.
ශබ්රුර, කයිකහර, ඳශඟතුශර්, ශඳෝරුශතොට, කශයයිනගර්,
ඳළරෑලිඹ, කේඳයශතොට ඹන ශම් සථහනර න නළංගුයම් ශඳොශල්
වදන්න ඳටන් අයශගන තිශඵනහ. ඒ වහ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ ශල්ඛ්න ශදකකින් රුපිඹල් මිලිඹන
3,000ක් ශන් කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ සුදුළල්ර ධීය යහඹ
රුපිඹල් මිලිඹන 370ක් විඹදම් කයරහ වළදුහ. Cod Bay ධීය
යහඹට slipway එකට රුපිඹල් මිලිඹන 87ක් විඹදම් කශහ.
අලුතින්භ
නවීන automated crane එකක් ශගනහහ. ඒකට
රුපිඹල් මිලිඹන 74ක් විඹදම් කශහ. රංකහට ඳශමුයට
ජඳහනශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 900ක් ටිනහ grab hopper dredger
එකක් රළබුණහ. රුපිඹල් මිලිඹන 326ක් ටිනහ භේ ඹහත්රහ ශදක
රඵන අවුරුේශේ මුර ශනශකොට රළශඵනහ.
ජහතික හශේභ ජහතයන්තය වශඹෝගඹ ගළන ඵළලුශොත් භභ
ශම් තනතුයට එනශකොට ඉන්දිඹහනු හගය ශකොමිශභන් අපි
blacklist කයන්න භහ එක වභහයයි තිබුශණ්. එතළන ඉරහ
ආයම්බ කයපු ළඩ පිළිශශශේදී 2011 ව 2014 දී IOTC
ම්ශම්රන ඳත්න්න රංකහට පුළුන් වුණහ. ඒ හශේභ 2011
දී ආසිඹහතික ධීය අභහතය ම්ශම්රනඹ රංකහශේ පිහිශටේහ.
ඒශක්දි මිරිදිඹ කර්භහන්තඹ ශගොඩ නඟන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන
එක ගළන ශකොශම ප්රකහලනඹක් ඇති කය ගත්තහ. ඒශකදි
ජනහධිඳතිතුභහ ශඹෝජනහ කශහ, ශගෝලීඹ ජර පීවී අයමුදරක් ඇති
කයන්න. භභ ඒ ශඹෝජනහ අයශගන FAO එකට  අඹහ. 2012 දී අපි
ඒක පිළිගළන්නුහ. 2013 දී ඒක ම්භත කය ගත්තහ. භතක තිඹහ
ගන්න, භහින්ද යහජඳක් නහභඹට ජහතයන්තයශේ වළභ තළනකින්භ
ගවේදි FAO එශකන් අඳට පුළුන් වුණහ, භහින්ද යහජඳක්
ශගෝලීඹ ජර අයමුදර කිඹහ අයමුදරක් වදහ ශඩොරර් මිලිඹන 25ක්
ශනෝර්ශේ යහජයශඹන් අපිත් ශඩොරර් රක්ඹක් දීරහ ඒක
පිහිශටේහ. එතළන විතයයි ජහතයන්තයශේ භහින්ද යහජඳක්
නහභඹ තිශඵන්ශන්. ඒ විතයක් ශනොශයි අපි FAO එක Bureau
එකක් ඵට ඳත් කශහ, 2012 දී ශරෝක ධීය කර්භහන්තඹ
කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ. ඒකට යටල් වඹයි තිබුශණ්.
රංකහ ඒ යටල් වශඹන් එකක් ඵට රංකහ ඳත් කය ගත්තහ.
මුළු ආසිඹහශන්භ රංකහ තභයි ගත්ශත්. ශභොකද, රංකහ තභයි
ධීය කර්භහන්තශඹන් ළි භ ර්ධනඹක් ශඳන්න යට. ශම්
නශකොට තහයිරන්තඹ වහ විඹට්නහභඹ අඳට ඩහ හුඟහක්
ඉසයහිනුයි ඉන්ශන්. නමුත් ර්ධනඹ ගළන ඵරනශකොට ඳහු අඹ
අවුරුදු තුශන්දී අශේ ර්ධනඹ ළි  ශරහ තිශඵනහ. ඒ Bureau
එකට ශතෝයහ ගත්ශත් ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ, ශනෝර්ශේ,
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ශභොශයොක්ශකෝ, බ්රසීරඹ, නසීරන්තඹ ව ශ්රී රංකහ. ඒ හශේභ
2013 FAO එශක්දි ශකටුම්ඳත් කමිටුශේ බහශේ බහඳති ධුයඹ
අශේ යටට ඳළරුහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, ශභය FAO එශක්
විශලේ ම්ශම්රනඹ 19 ළනි දහ සිට 21 ළනි දහ දක්හ තිශඵනහ.
භට තභයි එහි විශලේ ශේලනඹ කයන්නට ආයහධනහ කය
තිශඵන්ශන්. ශරෝකශේ ශන කිසිභ ඇභතියශඹකුට ශනොශයි
භට තභයි ආයහධනහ කය තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ ආසිඹහනු
ලහන්තිකය කරහඳශේ - APFC - ධීය ශකොමිභ 75 න ළසි
හයඹ දළන් රංකහශේ ඳළළත්ශනහ. 11 ළනි දහ සිට 13 ළනි දහ
ශතක් එඹ ඳළළත්ශනහ.
භහධය අංලඹ ගළන ඵළලුශොත් අපි "යුය" ශර්ි ශඹෝ ශේඹ
වළදුහ යහරී 12.00 ඉරහ උශේ 4.00 න ශතක් අපි ධීයයින්
භඟ ම්ඵන්ධ ශනහ. ඒ හශේභ 'දිනමිණ' පුත් ඳත භඟ
එකතු වී 'ඔරුළල්ර' ඳත්තයඹ ඳටන් ගත්තහ. ඒ හශේභ, 2005දී
ධීය අභහතයහංලඹට ශන් කශශේ රුපිඹල් මිලිඹන 114.96යි.
නමුත් 2014 නශකොට රුපිඹල් මිලිඹන 1,888.52ක් අඳට ශන්
කය තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශභහිදී යුශයෝඳහ ංගභඹ ගළන
කිඹළවුණහ. 2012 දී ශම් ප්රලසන තිශඵේදී 2013 දී භභ යුශයෝඳහ
ංගභඹට  අහිල්රහ එහි අධයක් ජනයහල්රිඹත් භඟ කථහ කශහ.
එතුමිඹ ඉතහභත් ඳළවළදුණහ. ඳළවළදිරහ, 2013.06.12 ළනි දහ
යුශයෝඳහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශභන්න ශම් හර්තහ ඉදිරිඳත් කශහ.
එභ හර්තහශේ ශභන්න ශම් විධිඹට තිශඵනහ. I quote:
“During these last months, we were able to convince some countries
of moving to an effective fisheries control system. In particular,
Fiji, Togo, Sri Lanka and Panama have made credible progress.”

එශවභයි කිේශේ. "Credible progress" කිඹහ තභයි කිේශේ.
Damanaki කිඹන ශකොභහරිසරිඹ තභයි එශවභ කිේශේ.
ඔක්ශතෝඵර් භහශේ 18 ළනි දහ බ්රල්සර ඉන්න අශේ
තහනහඳතිතුභහට Cesar Deben කිඹන තහක්ණික කමිටුශේ
ප්රධහනිඹහ ශම් විධිඹට ලිපිඹක් එහ තිශඵනහ.

I quote:
“Dear Ambassador,
I recall that the Commission recognized the positive cooperation
and progress made by Sri Lanka in the fight against IUU fishing..”

"Positive cooperation and progress" කිඹහ තභයි එතුමිඹ
කිේශේ. ඊටඳසු Lowri Evans කිඹන අධයක් ජනයහල්රිඹ
ඔක්ශතෝඵර් භහශේ 25 ළනි දහ භට ලියුභක් එහ තිශඵනහ. එභ
ලියුශම් ශභන්න ශම් විධිඹට වන් තිශඵනහ. I quote:
“Dear Minister,
From recent correspondence between our services, I am pleased to
see that Sri Lanka is making an effort to remedy the situation
highlighted in the list of necessary actions to be taken sent to you in
June this year”.

ඒ ශගොල්රන් ශඵොශවොභ ශවො කිඹනහ. එශවභ කිඹහ ජලි
භහශේදී ඉරහ කිසිභ ර්ධනඹක් තිබුශණ් නළවළ කිඹනහ. භට
ශත්ශයන්ශන් නළවළ, ඒකට ශවේතු ශභොකක්ද කිඹහ. දළන් ඵරන්න.
ජහතයන්තය අශේ පිළිගළනීභ තිශඵන්ශන්, EU market එක
නිහයි. නමුත් අපි govern කයන්ශන් ඉන්දිඹහනු හගය ටනහ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු (ධදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ]

ශකොමිශභන්. ඉන්දිඹහනු හගය ටනහ ශකොමිශම් ශල්කම්තුභහ
භශේ උඳශේලකයඹහ න ආචහර්ඹ සුඵසිංව භවතහට එපු ලිපිඹ
භහ ශඟ තිශඵනහ. ඒ ලිපිඹ ලිඹහ තිශඵන්ශන් ඔක්ශතෝඵර් භහශේ
14න දහ. එභ ලිපිශේ ශභශේ වන් නහ. I quote:
"Dear Suba,
I‟m very sad to hear about the decision of the EU. This is an
extremely challenging moment for your developing and growing
fishing industry. Please let me know how you think IOTC
Secretariat may be able to assist within the next three months and
beyond so that this decision may be reversed.”

ඒ ශගොල්ශරෝ කිඹනහ, "අඳට ඉතහභත් න්ශතෝයි ඔඹ
ශගොල්රන්ශේ ළඩ කටයුතු ගළන. ඒහශේ විලහර ර්ධනඹක්
තිශඵනහ. ශම් EU එශක් නයක තීන්දුට එශයහි අපි
ශකොශවොභද ඔඹ ශගොල්රන්ට උදවු කයන්ශන්?" කිඹහ. දළන් ඒ
අඹ රංකහට එනහ.
ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

වළභ ශදඹභ ඉය කය නළවළ.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒකටත් භහ ඔඵතුභහට උත්තය ශදනහ. ඔඵතුභහට ඒක ශවොට
ශත්ශයන නිහ භහ කිඹන්නම්.
ශභහි කරුණු අටක් තිබුණහ. ශම් කරුණු අශටන් දළන් කරුණු
වතක්භ ඉයයි. ඒ කරුණු වතක් ඉය වුණහභ දළන් එක කරුණක්
ඉතිරි ශරහ තිශඵනහ, ඔඵතුභහ කිේහ හශේ ඹහත්රහ නිරීක්ණ
ඳේධතිඹ. ශම්ක භහ ඳටන් ගත්ශත් ඒ ශගොල්රන් කිඹපු ශරහශේ
ශනොශයි. 2010 නශකොට භහ ඒක ආයම්බ කය තිශඵන්ශන්.
2010 අශගෝසතු භහශේදී තභයි ශකොම්ඳළනි 22ක් අඳට quotation
දුන්ශන්. එදහ ඉරහයි ඒක ආයම්බ කශශේ. ඒකට අවුරුදු 4ක් ගත
වුණහ. අන්න ඒක තභයි EU එකට තිශඵන ප්රලසනඹ. ඒ ශභොකද, ඒ
ශගොල්ශරෝ හිතන්ශන් නළවළ, අවුරුදු 4ක් ගත නහඹ කිඹහ. ශම්
රංකහශේ ක්රභඹයි. භට තහක්ණ ශකොමිටිඹක් ඳත් කයන්න ඵළවළ.
ශභොකද, තහක්ණඹ දන්නහ නිරධහරින් සිටිශේ නළවළ. එභ නිහ භහ
කළිමනට් භණ්ඩරඹට  අහින් Project Committee එකක් ඉල්ලුහ.
ඒ Project Committee එකට හි  වුශණ් Moratuwa University
එශක් භවහචහර්ඹරු, නහවික වමුදහශේ ඉංජිශන්රුරු, TRC එශක්
නිරධහරින්, බහණ්ඩහගහයශේ නිරධහරින් ව අශේ නිරධහරින්.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

භට ශඳශනනහ, ශම්ක EU එශක් ප්රලසනඹක් ශනොශයි, අශේ
ප්රලසනඹක් කිඹහ. අපි ඒ කටයුතු ඉය කය නළවළ. ඒක ඔඵතුභහ
පිළිගන්නහ ශන්.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පිළිගන්නහ. ශම්ශක් ඉන්න නිරධහරින් අශේ නිරධහරින්භ
ශනොශයි. 2011 දී ශම් Project Committee එක ඳත් කය, ඒ
කටයුතු කයන්න අඳට භහ 7ක් විතය ගත වුණහ. ඊට ඳසශේ
Cabinet Appointed Negotiating Committee එක appoint කශහ.
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ඒක appoint කශශේ 2011 ඔක්ශතෝඵර් භහශේ. අඳට ඒශක්
හර්තහ දුන්ශන් 2013 ඔක්ශතෝඵර් භහශේ. ඒ වහ අවුරුදු 2ක්
ගත්තහ. ඊට ඳසශේ අපි නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුට  අඹහ. නීතිඳති
ශදඳහර්තශම්න්තු ඊශේ ශඳශර්දහ න කල් ඒක තිඹහ ශගන සිටිඹහ.
නීතිඳතිතුභහ ඹන දශේ භහ ශඵොශවොභ අභහරුශන් ශගන්හ
ගත්තහ. ඒකට භහ 7ක් විතය ගත වුණහ. යුශයෝඳහ ංගභඹට ඒකට
භහ වතයක් ගත ශයි. ඒ ශගොල්ශරෝ හිතනහ, භහ වළභ දහභ
අතය ප්රකහල කයනහ, භශේ නිරධහරින් අතය ප්රකහල කයනහ
කිඹහ. නමුත් අපි දළන් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කළිමනට් භණ්ඩරඹට
ප්රකහල කය, කළිමනට් අනුභළතිඹත් රඵහ ශගන, අපි ශවට ඒ
භහගභත් භඟ කටයුතු කයනහ. ඒ භඟභ යුශයෝඳහ ංගභඹ
ඉල්රපු transponders 50ක් ඒ ශගොල්ශරෝ එහ තිශඵනහ. අපි ඒ
50 එකතු කය භධයසථහනඹ වදනහ. එතශකොට අඳට පුළුන්
ශනහ, ශම් ප්රලසනශඹන් නිදවස ශන්න. භතක තඵහ ගන්න, ශම්
transponders ගළන. ඔඵතුභහ ඒ ම්ඵන්ධඹන් නිළරැදි කිේහ.
ශශශ ශඳොශශේ තිශඵන transponders අමුණන්න ඵළවළ. ශම්ශක්
තිශඵනහ, National Marine Fisheries Service - NMFS කිඹහ. ඒශක් ඉදිරිඳත් කය තිශඵන කරුණු තභයි යුශයෝඳහ ංගභඹ
පිළිගන්ශන්. ඔඵතුභහට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඵරන්න පුළුන්,
යුශයෝඳහ ංගභශේ website එශකන්. යුශයෝඳහ ංගභඹ කිඹහ
කම්ඳළනි 5ක brands and models ගළන කිඹනහ. ඒශක් එකක්
තභයි ජර්භන් "Thrane and Thrane" කිඹන එක. ඒක තභයි අපි
ඳහවිච්චි කයන්ශන්. භතක තඵහ ගන්න, අපි ශම් භහගභට
ශගන්ශන් රුපිඹල් 97,60,000යි. ශදන භහගභට ශගන්ශන්
රුපිඹල් මිලිඹන 10යි; ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 365යි. තුන්න
භහගභට ශගන්ශන් රුපිඹල් 1,86,34,000යි. රහබභ ව ශවොභ
එක තභයි අපි ගන්ශන්. භවය ධීයඹන් හිතනහ, ශකොශවේ ශවෝ
සිංගේපරුශේ තිශඵන රක් එකවභහයක එක අයශගන ඹන්න
පුළුන් කිඹහ. එශවභ ඹන්න ඵළවළ. එශවභ කශහට යුශයෝඳහ
ංගභඹ පිළිගන්ශන් නළවළ. යුශයෝඳහ ංගභඹ certify කයප එක
විතයයි පිළිගන්ශන්. ශම්කට අපි ධීය ණඹ ඹටශත් ඒ කටයුතු කය
තිශඵනහ. ශම්ක අපි ම්පර්ණ කශහභ භහ ඵරහශඳොශයොත්තු
නහ, technical team එකත් එක්ක Brusselsරට  අහිල්රහ ශම්
ප්රලසනඹ ඉය කය ගන්න.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔශවොභ කය ශගන ඹන ශකොට ඒ ප්රලසනඹ දළන් ජනහධිඳතිතුභහ
අතට ගත්තහඹ කිඹහ අශේ ගරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහ
කිේහ.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

කිසිභ ශකනකු අතට අයශගන නළවළ. එශවභ ශභොනත් නළවළ.
ජනහධිඳතිතුභහ රින් ය භහ භඟ හකච්ඡහ කයනහ. එශවභ
කිසිභ ශදඹක් නළවළ. ඒ, එතුභහ කිඹන එක.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහ කිේශේ.

ගරු (වලදය) රළජිත නවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශම් ආණ්ඩුශේ ධීය ඇභතිරුන් වළටිඹට හිටපු හුඟක්
භළතිතුභන්රහ සිටිනහ. ඒකයි ප්රලසනඹ ශරහ තිශඵන්ශන්.
ඔඵතුභහට ප්රලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහශේ ආණ්ඩුර හශේ
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ශනොශයි ශම් ආණ්ඩුශේ හුඟක් අඹ ඉන්නහ. ඒකයි ප්රලසනඹ
තිශඵන්ශන්. හුඟක් උදවිඹ සිටිනහ, හුඟක් ආ උදවිඹත් සිටිනහ.
ශභඹ භභ ඕනෆභ ශරහක ශදන්න කළභළතියි. ශභොකද, ශම් ළශඩ්
භභ කළභළත්ශතන් අත ගවපු එකක් ශනොශයි.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අශනක් එක තභයි නන භහගම්
පිළිඵ කහයණඹ. ශභොකක්ද ශම්කට ූලලික ශවේතු? යුශයෝඳහ
ංගභශේ තවංචි එන්ශන් VMS එක නිහ ශනොශයි. ගරු
නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ තවංචි දභන්ශන් අශේ ධීයඹන්
ශනත් ආර්ිකක කරහඳරට කඩහ ඳනින නිහයි. ඒක තභයි
ඳශමුළනිභ කහයණඹ. ශම් ශගනහපු විශේල ඹහත්රහ එකක්ත් ගළන
අද න තුරු ඉන්දිඹහනු හගය ශකොමිභට හර්තහ ශරහ නළවළ. ඒ
අඹට ශකොශවේත් යටකදී දඬුම් දීරහ නළවළ. ඒ අඹ කිසිභ යටකට
කඩහ ඳළනරහ නළවළ. භතක තිඹහගන්න. අශේ ධීයඹන්ශේ කුඩහ
ඹහත්රහ තභයි, අශේ රහංකික ධීයඹන් ඹන ඹහත්රහ තභයි වළභ දහභ
ශනත් යටරට  අහිල්රහ IUU ඳේධතිඹට අසුශන්ශන්. ශරොකු
ඹහත්රහ ගළන EU එක කිඹන්ශන් ශභොකක්ද? ශරොකු ඹහත්රහ එනහ
නම්, ඒ ශරොකු ඹහත්රහරට VMS ඳේධතිඹ ඵේධ කයන්න කිඹරහයි
කිඹන්ශන්. ඒ අඹශේ ඵඹක් තිශඵනහ ඒ ශරොකු ඹහත්රහ කඩහ
ඳළන්ශනොත් අය හශේ සිඹ ගුණඹක වහනිඹක් ශේවි කිඹරහ.
එච්චයයි. නමුත් ඒ අඹශේ නභක්, ගභක්ත් නළවළ. ශම් වසු ව වළභ
ඹහත්රහකභ සිංවර නම් තභයි තිශඵන්ශන්. අශේ ධීයඹන් කයන
ළරැේශදන් තභයි යුශයෝඳහ ංගභශඹන් තවනම් එන්ශන්. එඹ
ශක්හගන්න තභයි අපි කටයුතු කයන්ශන්.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්රීතුභහ
කිේහ, ජහතයන්තය මුහුශේ ධීය කටයුතු ම්ඵන්ධශඹන් භභ
ඳනතක් ශගනහහ කිඹරහ. භහ ඒ ඳනත ශගනහශේ ජහතයන්තය
මුහුශේ ළරැදි කයන මිනිසුන්ට -ශනත් යටක මුහුදු සීභහට
 අහිල්රහ ළරැදි කයන මිනිසුන්ට- මිලිඹන එකවභහයක් දඩ ගවන
නීතිඹක් ශගන එන්නයි. ඒ අඹ කිේහ මිලිඹන එකවභහය භදි
කිඹරහ. දළන් භභ කළිමනට් භණ්ඩරශේ අනුභත කයහගත්තහ,
මිලිඹන 150ක් න කල් ශරොකු ඹහත්රහරටත්, මිලිඹන එකවභහය
ගණශන් ශඳොි  ඹහත්රහරටත් දඩ ගවන්න. දළන් ඒ අඹ ඒකටත්
එකඟයි.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ
භන්රීතුභහට ශඵශවවින් සතුතින්ත ශනහ. ගරු භන්රීතුභනි,
ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි, අශඵෝධඹක් ඇති කථහ කශහ. ඔඵතුභහ ධීය
ඇභති වුණත් ශම් ප්රලසනරට ශම් විධිඹටභ මුහුණ ඳහන්න සිදු
ශනහ. ශම්ක ශේලඳහරන ප්රලසනඹක් ශනොශයි. ඔඵතුභහට භභ
ශඵශවවින් සතුතින්ත ශනහ. විශලේශඹන්භ අශේ විශනෝ
භන්රීතුභහ භශේ ශේලඳහරන සථහයඹන් ගළන කථහ කශහ.
එතුභහට ශඵශවවින්භ සතුතියි. භහ කයන කළඳවීභ ව භහ දයන
ශේලඳහරන සථහයඹන් අගඹ කයමින් තමුන්නහන්ශේරහ කථහ
කිරීභ ගළන සතුතියි. ඒ හශේභ අශනකුත් සිඹලු භන්රීරුන්ට භට ශදෝහශයෝඳණඹ කයපු අඹටත්, ප්රලංහ කයපු සිඹලු ශදනහටත්භභ සතුතින්ත ශනහ. විශලේශඹන්භ අශේ ගරු නිශඹෝජය
බහඳතිතුභහට සතුතින්ත ශනහ. අශේ ගරු නිශඹෝජය
ඇභතිතුභහට, අශේ ශල්කම්තුභහට, අශේ අතිශර්ක ශල්කම්රුන්ට,
අශේ අධයක් ශජනයහල්යඹහ ඇතුළු අශනකුත් සිඹලු ආඹතන
ප්රධහනින්ට ශම් දීර්ඝ කහරශේ ශම් අභහරු කර්භහන්තඹ ඉසයවට
ශගන ඹන්න භට රඵහ දුන් දහඹකත්ඹට සතුතින්ත ශනහ. භහ
ඒ වහ ශඹොමු කිරීභ පිළිඵ ගරු භන්රීතුභන්රහ න
තමුන්නහන්ශේරහ සිඹලුශදනහට භභ සතුතින්ත ශනහ.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! The Vote will be taken at the end of the
day. The Sitting is suspended till 1.00 p.m.
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රැවහවීම ඊ අනුකූල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්, අ. භළ.
1.00 නෆලත ඳලත්ලන දී.

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றக இகடறதத்ப்தட்டு
லண்டுந் தரடங்கறற்த.
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Discussion on the Votes of the Ministry of Water
Supply and Drainage - Head 166 and the Ministry of
Irrigation and Water Resources Management - Heads 152,
282 will now commence. The Hon. John Amaratunga to
move the cut, please.
166 ලන ශීර්ය.- ජවම්ඳළදන ශළ ජළඳලශන අමළතයලරයළ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,

රු. 146,110,000
கனப்தை 166.- லர் ங்கல், டிகரனகப்தை அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 146,110,000
HEAD 166.- MINISTER OF WATER SUPPLY AND DRAINAGE
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 146,110,000

152 ලන ශීර්ය.- ලළරිමළර්ග ශළ ජ වම්ඳත් කෂමනළකරණ
අමළතයලරයළ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 158,070,000
கனப்தை 152.- லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரகத்து அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 158,070,000
HEAD 152.- MINISTER OF IRRIGATION AND WATER
RESOURCES MANAGEMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs.158,070,000

[අ.බහ. 1.01]

ගරු නජෝන් අමරුරංග මශතළ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, "2015 විර්ජන ඳනත්
ශකටුම්ඳශත් කහයක බහ අසථහශේ අද දින වස බහගශේ
විහදඹට ගළශනන අභහතයහංල ව ඒ ඹටශත් ඇති අශනකුත්
ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ආඹතනරට අදහශ 166, 152 ව 282 අංක
දයන ළඹ ශීර්ඹලින් ම්ප්රදහඹහනුකර එක් එක් ළඩටවන්හි
සිඹලු පුනයහර්තන විඹදම් වහ ූලරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කින්
කඳහ වළරිඹ යුතුඹ" යි භභ ශඹෝජනහ කයනහ.
ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ ගරු භන්රීතුභහ විහදඹ ආයම්බ කයනහ
ඇති.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[අ.බහ. 1.02]

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අශේ ජීඹ ජරඹයි කිඹරහ
කිඹනහ. අශේ ඳිිකවිශේ ම්පර්ණ ඳළළත්භ හශේභ, මිනිහ, ගව
ශකොශ, තහ ශම් ෆභ ශදඹකභ ඳළළත්භ තිශඵන්ශන් ජරඹ භත.
අද ඉතහ ළදගත් අභහතයහංල ශදකක ළඹ ශීර් පිළිඵයි අපි විහද
කයන්ශන්. ශභභ අසථහශේදී භභ තුටු ශනහ, ශම් අභහතයහංල
ගළන භට තිශඵන විනහි  30 ඇතුශත කථහ කයන්න රළබීභ ගළන.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයහංලශේත්, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ
අභහතයහංලශේත් ළඹ ශීර් පිළිඵ කථහ කයන ශම් අසථහශේදී,
අපි කථහ කයන්න ඕනෆ, විලහර ඵරඹක් තිශඵන යහජයඹක් ඇති
කශහ ශභන් ඇති කශ භවළලි යහඳහයඹ ගළන. එදහ ශම් භවළලි
යහඳිතිඹ ඇති කයේදී තිබුශණ් අවුරුදු 32ක ළරසුභක්. කහටත්
සිහිනඹක් හශේ තිබුණු ඒ ළරසුභ ක්රිඹහත්භක කයමින්, ගරු
සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයණහඹක භළතිණිඹ ගරු ධභරීඳහර
ශේනහනහඹක භළතිතුභහ එක්ක එකතුශරහ ශඳොල්ශගොල්ශල්දී ඒ
වහ මුල් ගර තිබ්ඵහ.
1977 ශර් ශජ්. ආර්.ජඹර්ධන භළතිතුභහ, ගහමිණී
දිහනහඹක කිඹන තරුණ ඇභතියඹහ කළරහ ශම් කටයුත්ත
කයශගන ඹන්න උඳශදස දුන්නහ, එදහ බහණ්ඩහගහයශේ ල්ලි
නළති හිස තිබුණත්. ඒ තභයි එදහ නහඹකත්ශේ තිබුණු
අතිදක්කභ; ශ්රේසඨත්ඹ. තභන්ශේ සිහිනඹ ඉසට කය ගළනීභ
වහ දුර්රබ ශේල් කයන නහඹකඹන්ශේ නම් දහකල්
ඳතිනහ. ඒ නම් ඉතිවහශඹත් ලිඹළශනහ; මුඛ් ඳයම්ඳයහශන්
ඳයම්ඳයහටත් ඹනහ. භවහ ඳයහක්රභඵහහු යජතුභහ වළද ඳයහක්රභ
මු්ර ංකල්ඳශඹන් ඳසු ඇති වුණු භවළලි යහඳිතිඹ අවුරුදු
32ක ළරසුභක්. එඹ අවුරුදු 8න් - භශේ කහරඹ තුශ ශම්
යහඳිතිඹ ඉය කයන්න ඕනෆ - කිඹරහ එදහ ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන
භළතිතුභහ කිේහ. ඒ නිහ එදහ භවළලි යහඳහයඹ වහ යහජයඹක්
තුශ යහජයඹක් ශභන් විලහර අධිකහරිඹක් ඇති කයරහ, ඒකට
නිරධහරින් අනුයුක්ත කය ශගන කශ ඒ ම්ඵන්ධීකයණ ළඩ
පිළිශශ ශඵොශවොභ ශ්රේසඨයි. භට භතකයි, ගරු පී. දඹහයත්න
ඇභතිතුභහ කිේහ, - භට භතක විධිඹට එතුභහ එදහ ගරු
ආර්.ශප්රේභදහ යජශේ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ව භවළලි ඇභති
විධිඹට සිටිශේ.- එදහ විදුලි ගහසතුරට, ශතල්රට  අඹ ල්ලි
ඉතුරු කයරහ භවළලිඹට ගත්ත ම්පර්ණ ණඹ අපි අවුරුදු 10න්
ශගරහ ඉය කශහ කිඹරහ. එතුභහ එශවභ ප්රකහල කශහ. එඹ
වළන්හඩ්ගත ශරහ තිශඵනහ. එදහ ඒ ංකල්ඳඹ ක්රිඹහත්භක
කයරහ ශනොසිත භවහ ජරහල, -වික්ශටෝරිඹහ ජරහලඹ ළනි- ඇති
කයරහ, ඒ ජරහල ආරිත ඳවුල් රක් ගණනක් ඳදිංචි කශහ. ඒක
තභයි නහඹකත්ඹ කිඹන්ශන්. නමුත් ගරු ඇභතිතුභනි, අද
ඔඵතුභහට මීය ට ඩහ ගකීභක් තිශඵනහ. අද ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්
තිශඵනහ. භභ කථහ කයන්ශන් භට රළශඵන ශතොයතුරු අනු. ජර
කශභනහකයණඹ, ශෝදහ ඳහළු, ඳ ංයක්ණඹ, කරහඳ තුශ
ශගොවිතළන් කටයුතුලින් ආදහඹම් ළි  කිරීභ ළනි විවිධ ක්ශේත්ර
අද තමුන්නහන්ශේට ඳළරිරහ තිශඵනහ.
ශම් ඳළරී තිශඵන ගකීම් එක්ක අපි කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ
කහයණඹක් තිශඵනහ. ශම්හ සිඹල්රටභ අයිතිකහයශඹක් නළති
විධිඹට, සිඹල්ශරෝභ අයිතිකහයශඹෝ විධිඹට ශම් ම්ඳත් විනහල
කයනහ; ශඳොශශො විනහල කයනහ; ඳරියඹ විනහල කයනහ.
සී.බී. යත්නහඹක ඇභතිතුභහ කිේහ, එතුභහශේ දිසත්රික්කශේ භූ
චරනඹ වීභ භත භූමිශේ කිශරෝමීය ටර් ශදකවභහයක් ඉරි තළලිරහ
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 අහිල්රහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඊට ති තුනකට ඉසය ශරහ අශේ
චම්පික යණක ඇභතිතුභහ ශගනහ ශ්රී රංකහ ඳයභහණුක ඵරලක්ති
ඳනත් ශකටුම්ඳත ගළන විහදශේදී කථහ කයමින් භභ කිේහ, ශඳෞේගලික ප්රහවන ඇභති සී.බී. යත්නහඹක ඇභතිතුභහත් ඒ
අසථහශේදී බහ ගළශබ් හිටිඹහ- ඳරියඹ විනහල කයනහ, ශම්හ
නිහ අනහගතශේදී විලහර විඳත් ඇති ශනහ, ඒ නිහ අඳටභ
දඩුම් රළශඵනහ කිඹරහ. එතුභහ කිේහ, "නළවළ, නළවළ, එශවභ
ශදඹක් නළවළ" කිඹරහ. භභ කිේහ, ඔඵතුභන්රහට කදහ වරි ඹම
ළනි ඳශහතකට ඇවිල්රහ ඳදිංචි ශන්න ශයි කිඹරහ. ති ශදකක්
 අශේ නළවළ, ශම් නහඹ ඹෆශම් සිේධිඹ වුණහ. සී.බී. යත්නහඹක
භළතිතුභහට භභ කිේහ, "ගරු ඇභතිතුභහ, භහ කිේ ශේල් සිදු
වුශණ් නළේද, ඔඵතුභහ ටී.වී එශක් ළඩටවශන්දී කිේශේ නළේද
කිශරෝ මීය ටර් ශදකක් විතය ඉරි තළලිරහ  අහිල්රහ තිශඵනහ කිඹන
එක" කිඹරහ. එතුභහ උත්තය දුන්ශන් නළවළ.
ගරු ඇභතිතුභනි, ශභභ ප්රලසනඹ ශඵොශවොභ ඵයඳතශ විධිඹට
අපි හිතන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ ශජයසඨශඹක්. ශම් තත්ත්ඹ අපි
කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ, අංක. බුදුයජහණන් වන්ශේ දහශ ශේ
තුළින් මිහිඳු භව යවතන් වන්ශේ රංකහට ඇවිල්රහ ශේහනම්
පිඹතිස යජතුභහට ශභොකක්ද ශේලනහ කශශේ? "භව යජතුභනි, ඔඵ
ශම් ශඳොශශොශේ අයිතිකරුශක් ශනොශයි, ඔඵ ඳහරකශඹක්
ඳභණයි" කිේහ. ශභන්න ශම් අදව අපි සිඹලු ශදනහභ තභන්ශේ
කහරඹ තුශ හිතරහ, තභන්ශේ ගකීභ අනු ශම් ශඳොශශො, ශම්
ඳ, ඳරියඹ ඹන ශම් ෆභ ශදඹක්භ ආයක්හ කයන්න ක්රිඹහ
ශනොශකරුශොත් ඉදිරිශේ දී භවහ විනහල ඇති ශනහ. ඒක ප්රකහල
කයරහ තිශඵනහ. ශම් නිහ අඳට හුඟක් හිතන්න ශරහ
තිශඵනහ.
අපි නහඹකඹන් ගළන කිඹේදී, අශේ දිශන්ස ගුණර්ධන
භළතිතුභහශේ පිඹහට භභ ශගොඩක් ගරු කයනහ. භවහ ශ්රේසඨ
දර්ලනඹක් තුශ විේරඹක් කය ශගන  අඹ ශකනකු න එතුභහට
භභ වරිඹට රකනහ. භහ ඳහල් ශභඹකු වළටිඹට සිටිේදී භට
භතකයි, එතුභහ එන්.එම්. ශඳශර්යහ භළතිතුභන්රහත් එක්ක කටයුතු
කයපු ආකහයඹ. එදහ ඳළරැණි ඳහර්ලිශම්න්තුශේ මුළු බහ ගර්බඹ
ශදදරුම් කන විධිඹට කථහ කයපු, භවහ සිංව නහද ඳත්පු
ශකශනකු ව එතුභහට භභ ගරු කයනහ. එතුභහ නිළරැදි දර්ලනඹක්
තිබුණු ශකශනක්. අන්තිභට එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ තුළින් තභයි
එතුභහ ශේලඳහරන ගභන අන් කශශේ. එතුභහ විලසහ කශ
දර්ලනඹ අශඵෝධ භහර්ගඹයි. බුදු යජහණන් වන්ශේ ශේලනහ කශ
ආකහයඹට අපි කවුරුත් අශඵෝධ භහර්ගශේ ඹන්න ඕනෆ. කශ
යුත්ශත් හිතට විරුේධ ළඩ කයන එක ශනොශයි. එතුභහ හිතට
එකඟ කටයුතු කශ ශකශනක්. එළනි නහඹකඹන් දුර්රබයි.
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ශන්න පුළුන්, ක්රීඩහශේ ශන්න පුළුන්,
වමුදහශේ ශන්න පුළුන්, ඕනෆභ ක්ශේත්රඹක දුර්රබ නහඹකඹන්
ටික ශදනහයි ිමහි න්ශන්. ළඵෆ නහඹකඹන් කිඹනශකොට,
මුත්තයිඹහ මුයලිදයන්, නත් ජඹසරිඹ ක්රිකට් ක්රීඩහශන් ශරෝක
පජිත වුණහ. නත් ජඹසරිඹ ක්රිකට් ගවරහ තභ දක්කම්
ශරෝකඹට ශඳන්නුහ. නමුත් ශේලඳහරන ශඳොය පිටිශේ ශකශයන
ක්රීඩහශේ අතිදක් ශකශනකු විධිඹට ශනොශයි භහ එතුභන්
දකින්ශන්. එක් එක්ශකනහට තිශඵන්ශන් එක එක විධිශේ
දක්කම්.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අපි කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ
ශදඹක් තිශඵනහ. භවහ යජරුන්ශගන් ඳසු නිදව රඵහ ගන්න
කටයුතු කශ භවහ ශ්රේසඨ වීයඹන් විලහර පිරික් හිටිඹහ. අඳට ඒ
අඹ අභතක කයන්න ඵළවළ. අශේ ඩී.එස. ශේනහනහඹක භළතිතුභහ,
එස.ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ, ර් ශඳොන්නම්ඵරම්
අරුණහචරම් භළතිතුභහ, ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ, භවළලිඹ
කිඹන අලුත් ංකල්ඳඹ ිමහි කශ ගහමිණී දිහනහඹක භළතිතුභහ,
නිදවස ආර්ිකකශේ භවහ ංර්ධනඹක් කශ, භවශඳොශ ළනි
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ංකල්ඳ
ශගන
ආ
රලිත්
ඇතුරත්මුදලි
භළතිතුභහ,
සී.ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. කන්නන්ගය භළතිතුභහ ආදි ලශඹන්
නහඹකශඹෝ යහෂ්ඹක් හිටිඹහ. ඒ අඹශේ නම් දහකල් ශම් හයු
ශගෝරශේ ඳතිනහ; දහකල් ජනතහශේ මුවින් මු
කිඹළශනහ. දහකල් නභ ඳතින එළනි නහඹකශඹෝ ඉන්නහ.
අන්න එළනි අඹයි අලය ශරහ තිශඵන්ශන්. අපිත් ඒ ආකහයඹට
කටයුතු ශනොකය ළඩක් නළවළ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, විඹඹ බහය ගරු ඇභතිතුභහට
ඵඩ  අනි ශරහ ශන්න ඇති ඹන්න ඇත්ශත්. එතුභහ ශම් ගරු
බහට එයි.
Budget allocations අනු, රුපිඹරකින් ලත 98ක්භ දීරහ
තිශඵන්ශන් පුනයහර්තන විඹදම්රට. ලත ශදකක් හශේ සුළු
මුදරක් තභයි අභහතයහංලඹට ප්රහේධන වළටිඹට රළිමරහ
තිශඵන්ශන්. භවහ විලහර ජරහල තිශඵනහ. ශම් විලහර ජරහලරට
ම්ඵන්ධ කිශරෝමීය ටර් 11,000ක් විතය ඇශ ව ශේලි තිශඵනහ,
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි. අඳට භවහ ජරහල තිශඵනහ.
යත්කි, උල්හිටිඹ, භහදුරුඔඹ, කරහළ, ශඵෝතළන්න, චන්ද්රිකහ
ළ, උඩශ ළනි ජරහලරත් නඩත්තු කටයුතු කයන්න ඕනෆ.
ඇශ ශේලි ව ජරහලර ඵළමි නඩත්තු ශනොකශශොත් භූමි
කම්ඳහක් එන ශකොට ශභොකක්ද ශන්ශන්? විලහර විනහලඹක්
සිේධ න්නට ඹන ඵ භට ශඳශනනහ. වරි බඹංකහය
තත්ත්ඹකට අඳට ඉදිරිශේ දී මුහුණ ශදන්න සිදු නහ. ඒ නිහ
අපි ශම් ගළන ඵරන්න ඕනෆ. භභ ප්රහර්ථනහ කයන්ශන් විඳතක්
ශනොශේහ! කිඹරහයි. නමුත් භට වරි ඵඹක් ඇති වුණහ. ගරු
නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, "www.nation.lk " කිඹන ශබ්
අඩවිශඹන් රඵහ ගත් ශතොයතුරු භභ වභළගත* කයනහ.

The news item appeared
"www.nation.lk" states, I quote:

in

the

website,

“Massive earthquake may hit Sri Lanka: Study
Sri Lanka and much of the Indian Ocean region are vulnerable to as
large or even larger tsunamis than the one that resulted from the
2004 magnitude 9.2 Sumatra earthquake, says a study.
Sri Lanka, and much of the Indian Ocean, is affected by large
tsunamis ......”

It further states, I quote:
"'The accumulation of stress in the region could generate as large, or
even larger tsunamis than the one that resulted from the Sumatra
earthquake,‟researcherssaid.
For the study, the researchers collected and analysed 22 sediment
cores - materials trapped within are scanned to re-construct past
ocean conditions - from Karagan Lagoon, Hambantota in southeastern Sri Lanka, to examine the historical record of giant
earthquakes along the Sumatra-Andaman subduction zone, where
the Indo-Australian plate and Eurasian plate meet.
'These results are very important to better understand the tsunami
hazard in Sri Lanka,‟ said lead author of the study, Kelly Jackson
from the University of Miami (UM) in the US.

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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'A scary result is a 1,000-year time period without a tsunami, which
is nearly twice as long as the lull period prior to the 2004
earthquake,‟ said Falk Amelung, professor of geophysics at UM.”

So, it is time to realize that another big tsunami may
strike Sri Lanka at any time.
ඵළරි ශරහත් එශවභ ශදඹක් වුශණොත් ශභොකද කයන්ශන්?
දළන් භූ චරන ඇති ශනහ. භූමිඹ ශවෝදහ ඳහළුට රක් ශනහ.
ශම් ජරහලර නඩත්තු කටයුතුරට ල්ලි ශදන්ශන් නළති
ශභොකක්ද කයන්ශන්? ශදවිඹශන්! ශම් ජරහලරට වහනිඹක්
ශනොශේහ කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ කයනහ. නමුත් ඵළරි ශරහත්
වික්ශටෝරිඹහ ජරහලඹ හශේ තළනකට ශම් හශේ විනහලඹක්
වුශණොත් ශභොකද ශන්ශන්, ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි?
භවනුය ඉරහ ත්රිකුණහභරඹට ඹන තුරු භවළලි ගඟ ගරහ
ඵසිනහ. භභ ශම් කහයණඹ කිඹන්න ඵඹයි. භට ශඳශනන ශේ භභ
කිඹන්ශන්. භභ යජශඹන් ඉල්ලීභක් කයනහ, ශම් නඩත්තු කටයුතු
වහ මුදරක් ශන් කයන්න කිඹරහ. ශම්හශේ නඩත්තු කටයුතු
වහ මුදරක් ශන් කයරහ නළවළ, ඇභතිතුභනි. ජහතික ප්රලසනඹක්
ශර රකහ ශම්හ ගළන ඵරන්න.
2004 භව ඵළංකු හර්තහ ඵරන්න. දිශන්ස ගුණර්ධන
ඇභතිතුභහත් ශම් අසථහශේ ගරු බහශේ ඉන්නහ. 2004 භව
ඵළංකු හර්තහශන් ශභොකක්ද කිඹන්ශන්?

I quote:
“Alternative funding sources should also be explored. Introducing a
reservoir maintenance contribution (RMC) payable by electricity
consumers based on the water released from Mahaweli reservoirs
for power generation can be considered as a source of financing
maintenance. This will require only about Rs. 0.05...”

That required only five cents at that time, but now it
should be at least 15 or 20 cents. There are no funds
allocated, no money is given for maintenance. Suddenly,
if the sluice gates of the Victoria Reservoir open
automatically, disasters like earthquakes could take place
or huge boulders could come in. Then, what will happen,
Hon. Minister? We have to think about it seriously. It is
not politics. We cannot be petty-minded politicians.
If 25 cents is collected by the Ceylon Electricity
Board - they should pay the workers of the Mahaweli
Authority because all the maintenance work of the
reservoirs are done by the Mahaweli Authority - we can
gain about Rs. 1,500 million per year.
Recently, all the workers led by the SLFP Trade
Unions carried out a massive strike. All the workers of
the Mahaweli Authority took part in it and it sent shock
waves across the country. You should pay for their
welfare and give them promotions. All that has to be
done. You have to think about it seriously.
ඇශ, ශදොශල් විනහල කිරීභ පිළිඵ අපි ඵරන්න ඕනෆ.
කිෂිකර්භ ඇභතිතුභහ ඊශේ කිේහ, "ශම් ඳ භයරහ තිශඵන්ශන්
අපි"ඹ කිඹරහ. එතුභහ ඇත්ත කිේහ. ඒ ගළන භභ වරි න්ශතෝ
නහ. ශම් ඳ භයරහ. ඒක ඇත්ත.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ගහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ]

Researches ලින් ශඳන්න ආකහයඹට භවවිරච්චිඹ
ප්රශේලශේ ආනික් භයිශක්රොග්රෆම් 1,074ක් තිශඵනහ. ඳදවිඹ
ප්රශේලශේ භයිශක්රොග්රෆම් 1,097ක් තිශඵනහ. ශ්රී පුය ප්රශේලශේ
භයිශක්රොග්රෆම් 1,500ක් තිශඵනහ. ඇභතිතුභනි, හභහනයශඹන්
ආනික් තිිමඹ යුත්ශත් ලීටයඹකට භයිශක්රොග්රෆම් 10ක් හශේ
ප්රභහණඹකුයි. ශම් බඹහනක තත්ත්ඹ
නිහ ශගොවිශඹෝ වී
ශගොවිතළන අත වළයරහ ඳරතුරු, එශලු නහ. උඩරශේ
න්ශන් ශකශල්. ශම් නිහ අඳට අනහගතශේදී "Made in
India" කිඹරහ එන ඉන්දිඹන් වල් තභයි කන්න ශන්ශන්. ගරු
නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ අද ශම් කහයණඹ ශනොකිේශොත්
යදක් න නිහ භභ ශභඹ කිඹනහ. ශේලඳහරනඥයින් විතයක්
ශනොශයි නිරධහරිනුත් ශම්හට ග කිඹන්න ඕනෆ. නිරධහරින්ට
භඟ වරින්න ඵළවළ. ඒ ශභොකද, නිරධහරිනුත් ශම්හ කල්ඳනහ
කයන්න ඕනෆ. ඇයි භභ එශවභ කිඹන්ශන්?

Sir, Charles Darwin, a great scholar, has written a
book titled, “The Formation of Vegetable Mould Through
the Action of Worms with Observations on Their Habits".
This book contains about 300 pages and I am tabling* a
few pages of it.
Sir, then I am quoting what Aristotle, a great
philosopher, has said in one of his philosophical treatises.
"Mine is the first step and therefore a small one, though worked out
with much thought and hard labor. You, my readers or hearers of
my lectures, if you think I have done much as can fairly be expected
of an initial start... will acknowledge what I have achieved and will
pardon what I have left for others to accomplish.”

Sir, Aristotle called the earthworms "intestines of the
soil".
අශේ ගළඩවිලුන් ශඳොශශො වහයනහ. ඇරිසශටෝටල්
ශගොවිශඹක් ශනොශයි. දිළස තිශඵන යවත් ශකශනක් ධයහනගත
ශරහ හශේ ක්රි.ප.320 ගණන්ර ශම් උත්තභඹහ කිඹපු ශේ පුදුභයි.

This is what Charles Darwin states:
"The plow is one of the most ancient and most valuable of man's
inventions; but long before he existed, the land was in fact regularly
plowed and still continues to be thus plowed by earthworms. It may
be doubted whether there are many other animals which have
played so important a part in the history of the world, as have these
lowly organized creatures. Without the work of this humble
creature, who knows, nothing of the benefits he confers upon
mankind, agriculture, as we know it, would be very difficult, if not
wholly impossible"

එභ ශතොයතුරු ඇතුශත් ශල්ඛ්න සිඹල්රභ භභ වභළගත*
කයනහ.
භන්රීයශඹක් විධිඹට භට pension එකක් වම්ඵ ශනහ, භට
ඳි ඹක් වම්ඵ ශනහ. දිනුත්, ඳළයදුනත් භට pension එකක්
වම්ඵ ශනහ. ඒක ශනොශයි හිතන්න ඕනෆ. යහජය නිරධහරින්ටත්

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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භභ කිඹන්ශන් ශභඹයි. තභන්ශේ වළඟීභ, තභන්ශේ යුතුකභ,
තභන්ශේ ගකීභ -ඉන්දිඹහශේ ජනතහ හශේ- ශම් යශට්
නහභශඹන් අපි ඉසට කයන්න ඕනෆ. ගරු ඇභතිතුභහත්, ගරු
කථහනහඹකතුභහත් ඳන්ජහබ්ර තිබුණු, Commonwealth
Parliamentary Association එශක්න් arrange කශ agriculture
workshop එකකට  අඹහ. එතළනදී කථහ කශශේ, how they go
green.
ඇභතිතුභහ, ඳනත් යහෂ්ඹක් තිශඵනහ. Sri Lanka has more
than 51 Acts and some 40 agencies are dealing with water,
often resulting in duplication. I know these things. You
also know that; everyone knows this. It is an empire within
an empire created by us but there is no action; no
implementation; no coordination. We have to think about it
seriously. ඔඵතුභන්රහ ගව ශකොශ ගළන කථහ කයනහ. ගරු
ඇභතිතුභනි, library එශක් ශඳොත් තුනක් තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ
ඒ ශඳොත් තුන අයශගන ඵරන්න. භභ order කයරහ තභයි ඒ ශඳොත්
තුන library එකට ශගනහශේ. According to the book, “The
Secret Life of Plants”, plants have life. The other books are:
"Secrets of the Soil" and “Plant Spirit Healing”.
අපි ශම් භව ශඳොශශ විනහල කයනහ; ජරහල විනහල කයනහ.
ශම් ශඳොත් කිඹන්න.
ජඳහනශේ professor ශකශනක් අය American authorශේ
ශඳොත කිඹරහ ඳර්ශේණඹක් කය තිශඵනහ. Cactus plant එක
lies detect කිරීභ වහ ශඹොදහ ගන්න ඇති වළකිඹහ ගළන එතුභහ,
එතුභහශේ wife - a scientist - එක්ක research එකක් කය
තිශඵනහ. ඊට ඳසශේ එතුභහ lie detectors ශනුට cactus plant
එක ශඹොදහ ගත වළකි ඵ prove කශහ. අද Japanර courts
ළකකරු ඇත්ත, නළත්ත කිඹනහ ද කිඹහ ශොඹහ ගළනීභට cactus
plant එක ශඹොදහ ගන්නහ. ඒ තත්ත්ඹට අද ඳත් ශරහ
තිශඵනහ.
අද අශේ ඳරියඹ විනහල ශරහ. ආනික් පිරිරහ. වළඵළයි,
ශරොකු ංකල්ඳ තිශඵනහ. කිෂිකර්භ ඇභතිතුභහ කිඹනහ,
ශඳොශශො භයරහ කිඹරහ. අපි ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ඉදිරිඳත් කයමින්
ශේලඳහරනඹ ඳළත්ශතන් ශනොශයි හිතන්න ඕනෆ. අපි හිතන්න
ඕනෆ ශම් කයන්ශන් ශභොකක්ද කිඹරහ. ශඳෝඹ දට ඉය, වද
ඵරන්න. ඒහශේ තිශඵන ඵරඳෆභ ඵරන්න. අඳට ආඳහු ඒහට
ඹන්න ශරහ තිශඵනහ. ඒහ තුළින් තභයි අඳට පුළුන්
ශන්ශන් නළත ශම් යට වදන්න.
ඳරියඹ ගළන කථහ කයේදී අශේ හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ ඇභති ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහට
ශම් කහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. කුරුණෆගර ළශේ -යන්තහලිශේතුය අපිරිසිදු ශරහ මිනිසුන්ට ශඵොන්න ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ ඒ
කහරශේ -2001 දී- හිටපු නගයහධිඳති නිභල් ද සිල්හ භවතහ තුය
ශදන එක නළළත්වහ. ශභොකද, Swedish laboratory එශකන්
කිඹරහ තිශඵනහ ඉතහ බඹහනක ශර තුය දණඹ ශරහ
කිඹරහ. අශේ දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ- [Interruption.]
Hon. Abdul Cader, just allow the Hon. Dinesh Gunawardena
to listen to me. I am addressing him. Just keep quiet and
let him listen to what I am saying. -[Interruption.] Do not
disturb. - [Interruption.] Sir, he is not in his seat, I am
complaining to you. Sir, ask him to go to his seat. He has
no right at all to stay there. He should go to his seat. He is
disturbing me.
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නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Abdul Cader, do not disturb the Hon. Member.
Please go to your seat. - [Interruption.] Please sit down,
Hon. Abdul Cader. Do not disturb. - [Interruption.]
ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

No, he is no more a UNPer. They are no more
UNPers. We will take action when we come to power.
Irrespective of their status, we will bring them before the
court and show you that they are no more UNPers. Like
Lee Kuan Yew, we will show you how we are going to
develop this country. We need honest and dedicated
people to serve our country. That is my policy.
ගරු ඇභතිතුභනි, කුරුණෆගර ළශේ -යන්තහලිශේ-  වි
තිශඵනහ කිඹරහ Swedish laboratory එශකන් කිඹපු නිහ අවුරුදු
ශදකක් තුය දුන්ශන් නළවළ. භට ඒ ගළන නගයහධිඳතිතුභහ කිේහභ,
භභ හරිභහර්ග ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අඹට කිඹරහ -ඒ අඹ භට
ශචෝදනහ කශහ, කයන්න ඵළවළ කිඹරහ.- අි  10ක් ඳස අයන් දහරහ
බීභට තුය ගත්තහ. ගරු ඇභතිතුභනි, අද UDA එක අක්කය 14ක්
පුයරහ. ඇයි, ඳහ ගභන්රට. අද භහඹකට ප්රභහණත් තුය
නළවළ. ඳරීක්හ කය ඵරන්න. ශභොකක්ද ශම් කයන්ශන්? කහ
නන්නද? කී ශදශනකුට ඇවිදින්නද? ශම්හ ඵහහිය අරංකහය;
ශලෝබන අරංකහය. ශම්හද කයන්ශන් කිඹරහ භභ අවනහ.
ගරු ඇභතිතුභනි, ඳරියඹ ආයක්හ කයන්න ජනහධිඳතිතුභහ
2013 අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහක් ශගනහහ. ඒ තභයි, ශවක්ටඹහර්
250,000ක් න ගහ වහ ශඹොදහ ගනිමින් නහන්තයලින් ළසී
ඇති ිමම් ප්රභහණඹ සිඹඹට 35 දක්හ ළි  කයන්න. ශඵොශවොභ
ශවොයි. ඒ කිඹන්ශන්, සිඹඹට 29 සිට සිඹඹට 35 දක්හ කළරෆ
ප්රතිලතඹ ළි  කයන්න. එභ යහඳිතිඹ රුපිඹල් මිලිඹන 1,500කින්
ය 3ක් තුශ ළරසුම් කයරහ තිශඵන්ශන්. එතුභහ 2013 අඹ
ළශඹන් ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් ශන් කශහ. භභ
අවනහ, එභ යහඳිතිඹ ශකොච්චය ක්රිඹහත්භක වුණහද කිඹරහ. අද
කළරෆ ශකොච්චය කළශඳනහද, ශකොච්චය විනහලඹක් ශනහද? භභ
දන්ශන් නළවළ ශභය Budget එශකන් ශන් කශහද කිඹරහ.
ශවොඹරහ ඵරන්න ගරු ඇභතිතුභනි, අද විනහලඹක්ද ශන්ශන්;
ඇති නහද, නළති නහද කිඹරහ ඵරන්න.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, දළන් අපි වළභ ශදඹකින්භ
ශරෝකශේ ඉදිරිඹට එනහ. භත් ්රයලින් රංකහ ශරෝකශේ
ශදළනි තළන ඉන්ශන්. Websitesලින් ශකශයන ශනොශඹකුත්
නයක ළඩලින් ඳශමුළනි තළනයි ශම් කුඩහ දඳත ඉන්ශන්. දුම්
ඳහනශඹන් ශදොශශොසන තළන. එතශනෝල් ළනි ශේල් ශගශනන
එශකන් ඉදිරිශඹන්. ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද  අරිඋල්ර
ඳළත්ශත් wine store එකක් විකුණන්ශන් රුපිඹල් රක් 400කටයි.
Permit එකක් ගන්නහ රුපිඹල් රක් 400ට. කුරුණෆගර රක්
2,000යි; ශකොශම රුපිඹල් රක් 10,000යි. ශම්හ බීරහ
ශඳණවලුත් විනහල ශනහ. වළඵළයි, "භතට තිත" කිඹනහ. ශම්හ
තභයි, මිනිසසුන්ට වට ශදන්ශන්. ඇයි, ශගදය  අඹහභ ශගෝරි
ශන්. ිමරි ශගෝරි දහනහ කුසසිඹ හිස කිඹරහ. ශගදය කුසසිඹ හිස
හින්දහ මිනිවහ බීරහ ඹනහ. ඉතින් ශගදය  අඹහභ ශගෝරි. එතළනත්
දිවි නහ ගන්නහ. ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ භභ
ශම් ඇත්තක් කිඹන්ශන්. භභ එදහ ගරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ
ඇභතිතුභහ ඉන්න තළනදීත් කිේහ.
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කටුගම්ඳර කිඹන්ශන් ශතත් කරහඳශේ ශවො ආදහඹම් තිශඵන
ප්රශේලඹක්. ශඳොල් ශගි ඹක් ශවොයකම් කයරහ ශවෝ කන්න
පුළුන්. භභ මිතිරට ඹේදී, ඵම්භන්ශන් ංවිධහඹකතුභහ ඇවිත්
කිඹනහ, "අශන් ර්, මුදරහලි කිඹනහ කිඹරහ, වට
කහන්තහශෝ ඇවිල්රහ, - ශම් ශතත් කරහඳඹ, විඹළි කරහඳඹ.
උතුය, කඳු යට ශනොශයි - සීනි ග්රෆම් 100ක් ඉල්රනහ කිඹරහ". I
am not lying. I will show you the place. සීනි ග්රළම් 100ක්
ඉල්රනහලු. මුදරහලි කිඹනහලු, අශන් භට කශඩ් වන්නත්
ඵළවළ, කශඩ් එල්රරහ තිශඵන ශඳොි  ර්ෂසඑක්ශල් ඉල්රනහලු.
භභ ශම් කථහ ශවණ්ි ඹහගර මිතිශේදී කිඹේදී, ඒ කට්ටිඹ හිනහ
ශරහ භට ශභශවභ කිේහ. "ර් ඔශවොභ කිඹනහ. ශභශවේ
හරශඹෝ ග්රෆම් 100ට කුඩහ හරශඹෝ 4යි, රුපිඹල් 70යි" කිඹරහ.
එතශකොට රුපිඹල් 70 ඒහ 10ක් රුපිඹල් 700යි. ශම්කයි ඇත්ත.
ඹථහර්ථහදඹට අපි මුහුණ ශදමු.
භභ දන්නහ, black currency ලින් රංකහශේ ආදහඹභ ළි 
ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඇත්ශතෝ ඇති ශනහ; නළත්තන්ට
ශකශ ශනහ. ශභළනි තත්ත්ඹක් තභයි, ගරු ඇභතිතුභහ
තිශඵන්ශන්. ඇත්ත කථහ කයමු. ඵදුල්ර ප්රශේලශේ තභ
කයත්තර දය ශගනි ඹනහ, වයක් අට ශදශනකුත් ඳසශන්
ඹනහ. නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහත් දන්නහ. භභ
photoes ගත්තහ, ඇභතිතුභහ. භභ විඹලුට  අඹහ, - ඒක දුසකය
ඳශහතක් - අශේ හභහජිකඹන් ශභශවඹ වීභට. අශන් ඒ කඳු යට
ප්රශේලර විඳින දුකක්. විඹලු කිඹන්ශන් ඇභතිරු කිහිඳ
ශදශනක්භ ඉන්න ඳශහතක්. භට දුක හිතුණහ; භනුයශඹෝද අපි
කිඹරහ හිතුණහ. භභ කනගහටු ශනහ. භභ ශේලඳහරනඹ කථහ
කයන්ශන් නළවළ. භභ කහත් විශේචනඹ කයනහ ශනොශයි. ශම්
නිරධහරිනුත් දළන ගන්න ඕනෆ තභන්ශේ කටයුත්ත, ශේඹ
අංක කයන්න. නළත්නම් ඳේකහයශඹෝ ශනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ කිේ විධිඹට අද
ඉන්දිඹහශන් වහල් ශගනත් කන්න ශන තත්ත්ඹක් ඇති
ශනහ; වී ශභෝල් ළශවනහ. ශඳොශශොන්නරු ප්රශේලශේ යජ
ඳයම්ඳයහක ඳවුල් ශදක තුනකට විතයයි වී ශභෝල් තිශඵන්ශන්.
ශඳොශශොන්නරු ප්රශේලශේ වළභ තළනභ වී ශභෝල් ළහිරහ. යජ
ඳයම්ඳයහශේ ගඵඩහරට වී ටික ගන්නහ. අයන් ගඵඩහ කයරහ,
ළි  ගණනට විකුණනහ. ශභොකක්ද, ශම් ශන්ශන්? ධයඹ
ඳතුයනහ. අහිංක භනුයඹහ නළඟිට්ටනහ ශනොශයි.
ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළශඹන් ඔක්ශකොභ ශදනහ කිඹනහ, ශවො
රසනට. භභ 2013 අඹ ළඹ කථහශේ ශකොටක් වභළගත*
කයනහ.
ගරු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහශේ Trade Unions තභයි භවහ
බඹන්කහය විධිඹට ර්ජනඹ ශභශවඹ වශේ. එදහ 2004 දී Central
Bank එක recommend කශහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ unit එකකට
ගන්න මුදර ලත 15ක් ශවෝ 20ක් කයන්න කිඹරහ. ගන්න, ඒක.
ශම් ජරහල කඩහ ළටුශණොත් ශභොකද ශන්ශන්? ඇශ - ශේලි
11,000ක්? ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ "භභ ඇභති" කිඹරහ නිකම්
ඉන්න එඳහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් භතු ඳයපුය ශනුශන්
ඔඵතුභහශේ නභ දහකල් ඳතින ශේඹක් කයන්න. ඒක අලයයි
ඇභතිතුභනි. ඒ ශේකශඹෝ ඉල්ලුශේ ශේශේ සථීය කය උසවීම්
රඵහ ශදන්න කිඹරයි. ංර්ධනඹට ල්ලි තඹක්ත් නළවළ.
විඹදම්රට විතයයි ල්ලි තිශඵන්ශන්. රුපිඹරකින් ලත 98ක්
විඹදම්රට ශන් කශහභ ංර්ධනඹට ඉතිරි න්ශන් ලත ශදකයි.
ංර්ධනඹට ල්ලි නළවළ.

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ගහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ]

I am tabling* an article written on the research done
by Dr. Ken Hashimoto and his wife on cactus plants.
Now, the Japanese courts are using this method instead of
a lie detector. These cactus plants show whether a person
is lying or not. It is better than a lie detector. Sir, these
are true facts that we have to understand. ගරු නිශඹෝජය
බහඳතිතුභනි, නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු භන්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහි ඹක් තිශඵනහ.

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ශවොයි, ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි. භභ කයපු
කුඩහගල්අමුණ යහඳිතිඹට estimate එක කීඹද? රුපිඹල් ශකෝටි
76යි. එදහ අශේ නහඹකතුභහ ඇවිල්රහ කිරිශශවශර් නහඹක
වහමුදුරුන්ට කිේහ, අවුරුදු එකවභහයක්, ශදකක් ගත ශයි
කිඹරහ. භශේ හිතට කතයගභ ශදවිශඹෝ කිේහද භභ දන්ශන් නළවළ,
භභ කිේහ, "No, Sir, භභ භහ තුශනන් කයනහ කිඹරහ. "එතුභහ
"ආ?" කිඹරහ භශේ දිවහ ඵරරහ අමුතු විධිඹට හිනහ ශරහ "වහ, වහ,
කයමු ශකෝ" කිඹරහ කිේහ. භභ අශේ ශල්කම්ට, අධයක්
ජනයහල්ට, වීයශකෝන් කිඹරහ නිරධහරිශඹක් සිටිඹහ, ඒ සිඹලු
ශදනහටභ කිේහ, "ශවට උශේ භභ එනහ" කිඹරහ. ශඳොශොන්
දශයි භභ ඒ කහර්ඹ බහය ගත්ශත්, එභ අවුරුේශේභ ළේතළම්ඵර්
10ළනිදහ න ශකොට භහ තුශනන් භහ ඒ කටයුත්ත අන් කශහ.
නිරධහරිනුත් පුදුභ වුණහ. ශම් නිරධහරින්ශගන් ළඩ ගන්නට ඕනෆ.
එළනි නිරධහරින් භහ අගඹ කයනහ. කම්භළළිශඹෝ එක්ශකශනක්,
ශදන්ශනක් ඇති. Sir, the estimated cost of the project was
Rs. 77 million and this 2-year plan was completed in three
months at a cost of Rs. 50 million. The Prime Minister
asked me, “Jayawickrama, what are you going to do with the
balance money?” I said, “Sir, I want it to start the Veheragala
Project. He said, “No, first I want to send these officers
abroad in appreciation of the work they have done”. So, that
is how we worked, Sir.

Thank you.
[අ.බහ. 1.29]

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවම්ඳළදන ශළ
ජළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ණණ්ඩු ඳළර්හලන ප්රධළන
වංවිධළයකුරමළ)

(ரண்தைறகு
றரணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்தை
அகச்சதம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
தொற்ரகரனரசரதம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ හකච්ඡහ න ශම් අසථහශේ
දී ඳශමුශන්භ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ එතුභහශේ භහින්ද

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

1308

චින්තනශේ තිශඵන ප්රකහලඹක් ගළන අධහනඹ ශඹොමු කයන්න
කළභළතියි. “Water is our heritage and life”. ශම් ශකටි චන
ශදක තුශනන් කිඹහ ඳහන්ශන් ගළඹුරු අර්ථඹක්. මිනිස ජීවිත වහ
අඛ්ණ්ඩ ම්ඵන්ධ න සිඹලු ජීවිතර ළදගත් අලයතහක්
න කහයණහක් මුදුන්ඳත් කය ගළනීභයි ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලඹත්, ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹත්, ඒ හශේභ ප්රජහ ජර ශදඳහර්තශම්න්තුත් ගන්නහ ඒ
උත්හවශේ ඉරක්කඹ න්ශන්. ඳශමු ශකොටභ අශේ ජරම්ඳහදන
වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹ විසින් කස කයන රද නහගරික,
ග්රහමීය ඹ ළඩටවන් ඒ හශේභ ළසි ජරඹ රැස කය ප්රශඹෝජනඹට
ගළනීභ වහ අශනකුත් කහර්මික කටයුතු වහත්, නීඳහයක්ක
කටයුතු වහ ව ප්රතිඳත්තිභඹ ළඩ පිළිශශ අඛ්ණ්ඩ
ක්රිඹහත්භක කයවීභ වහත්, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ
ශල්ඛ්නඹ භඟින් වශඹෝගඹ රඵහ දී තිශඵනහ.
ශම් අසථහ භට ඉතහභ ළදගත් අසථහක් ඵට ඳත්
නහ. ඒ භන්ද කිඹනහ නම්, අවුරුදු ශදක වභහයක කහරඹක්
වළශයන්නට එතුභහ ජනහධිඳති ධයඹ දළර කහරඹ තුශ ජරම්ඳහදන
වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹ බහය භහ කටයුතු කය තිශඵන
නිහයි. 2005 ර්ශේ සිට අද දක්හ ඵළලුශොත්, අපි ශම් ඇති
කය තිශඵන ළඩ පිළිශශ තුශ 2005 න විට නිශස වහ
රඵහ දී තිබුණ නරක්ඹක් න ජර ම්ඵන්ධතහ ප්රභහණඹ අද
අපි
දවඅටරක්ඹ ඉක්භහ තිශඵනහ. ජර ම්ඵන්ධතහන්
ප්රභහණඹ සිඹඹට 100කින් ළි  කය ගන්නට පුළුන් වීභ, ශ්රී
රංකහ ඇති කය ශගන තිශඵන ජඹග්රවණඹක්. ඒ පිළිඵ
ළදගත්භ අංලඹ වළටිඹට රකන ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයහංලඹ ඹටශත් තිශඵන ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹට, ප්රජහ ජර ශදඳහර්තශම්න්තුට භහ භශේ ශගෞයඹ පුද
කයන්නට ඕනෆ.
ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ විශලේශඹන්
2013 දී රුපිඹල් ිමලිඹනඹකට ළි  රහබඹක් උඳඹහ ගත්තහ. 2014
දී අපි රුපිඹල් ිමලිඹන 7.5ක රහබඹක් උඳඹන්නට පුළුන්
ආඹතනඹක් ශර කටයුතු කයන්ශන් විලහර ශේහ
ම්ඵන්ධතහක් යශට් ඳත්හ ශගන ඹහභ වහ න ශඹෝජනහ ක්රභ
යහෂ්ඹකට ගභන් කිරීශභන් සිඹඹට 46ක ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහ
දීශභනුයි.
ශම් ශනුශන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට, ඒ හශේභ අඳට
වශඹෝගඹ දුන්නු අශේ අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුභහ ඇතුළු සිඹලු
නිරධහරින්ට, ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ
බහඳතිතුභහට, අධයක් භණ්ඩරඹට, හභහනයහධිකහරිතුභහ ඇතුළු
සිඹලු නිරධහරින්ට වහ ශේකඹන්ට භශේ සතුතිඹ පුද කයන්න භහ
කළභළතියි. ඒ හශේභ ප්රජහ ජර ශදඳහර්තශම්න්තුට ම්ඵන්ධිත
සිඹලු ශදනහටත් භශේ සතුතිඹ පුද කයනහ. ඒ හශේභ ශම්
යහඳිති වහ ශනොශඹක් යටල් ණඹ රඵහ ශදමින් අඳට
වශඹෝගඹ දුන්නහ. ජඳහනඹ, නනඹ, ඕසශේලිඹහ, ඉන්දිඹහ වහ
ශකොරිඹහ ඹන යටල් අඳට ණඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ හශේභ
යුශයෝඳශේ France, Spain, Austria, Belgium, Hungary, the
Netherlands, Sweden and the United States of America ඹන
යටලින් හකච්ඡහ භහර්ගශඹන් ණඹ රඵහ ගළනීභට අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට වළකිඹහ රළබුණු නිහ ශම් යහඳිති අඛ්ණ්ඩ
යට පුයහ ශගන ඹහභට අඳට වළකි වුණහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ JICA, ADB,
KOICA, AFD, UNICEF, IWMI and other organizations
have also been assisting us by financing us and granting
loans.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඉතහභත් ළදගත් කහයණඹක්
වන් කයන්නට ඕනෆ. ජරඹ ඹනු ජීඹයි. සිංවර කිඹභනක්
තිශඵනහ, ජරඹ භසුයං ටිනහ කිඹහ. මීය ට ඩහ භසුයං නළවළ.
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ජරඹ තභයි භසුයං න්ශන්. ත්රසතහදඹට මුහුණු දුන්නු අවුරුදු
30ක කහර ඳරිච්ශේදශඹන් ඳසශේ ශම් යශට් උතුරු ඳශහශත්
ජනතහ, නළශඟනහිය ඳශහශත් ජනතහ ජීත් න ගම් දනේ කයහ
ඳහනීඹ ජරඹ නශ භහර්ගශඹන් ශගන ඹහභ වහ අශේ ජහතික
ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ඉටු කශ ශභශවඹ ඉතහභ
ළදගත් ඵ විඳක්ශේ ඉන්න උතුශර් ගරු භන්රීරු ඳහ
පිළිගනීවි.
සුනහමි කහරඹ හශේභ, අනහථ කවුරු ශේහ, වදහ ශගන ඹන
ශගඹක් ශදොයක් ශේහ, අලුතින් ඉදි න නගය ශේහ, ඳහල් ශේහ,
ශයෝවල් ශේහ ඒ ෆභ සථහනඹකටභ අද අපි ඒ ආකහයශඹන්භ නශ
භහර්ගශඹන් ජර ළඳයුභ රඵහ ශදනහ. ගරු නිශඹෝජය
බහඳතිතුභනි, උතුශර් වහ නළශඟනහිය ජනතහට ජරඹ රඵහ දීභ
ඳසු  අඹ කහරඹ තුශ අපි ඉසට කශ, අශේ යටභ ඉසට කශ භවහ
පිංකභක් ඵයි භහ හිතන්ශන්. We have given water to the
people in the North and the East. Water is life. We gave life
to innocent people. We provided water to houses, hospitals,
schools and Government institutions in the North and the
East. That is why the North and theEast are developing faster
than the national average economic growth rate of 7 per cent.
Today, the North and the East are having an economic
growth rate of nearly 20 per cent because of various kinds of
investment in these areas.
සුනහමිඹ නිහ භහවිල් ආරු ජර ප්රලසනඹ නිහ අනහථ කවුරු
කයහ රක් ගණනින් ඇදී ආ ජනතහ භට ශම් ශභොශවොශත් භතක්
ශනහ. අඳට නිඹඟඹ තිබුණහ. නිඹඟඹ ඇති න්ශන් ජරඹ
ශනොභළති නිහයි. අඳට ශෝදහ ඳහළු තිබුණහ. ඒකත් ඇති න්ශන්
ජරඹ නිහයි. ඒ කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹට විඳුභ වළටිඹට අපි
ජරඹ කශභනහකයණඹ කශ යුතුයි. ඒ අතින් අශේ ඉංජිශන්රුන්,
ජර කර්භහන්ත ඉංජිශන්රුන් ඉතහභ අභිභහනත් ජඹග්රවණ යටට
උදහ කය දී තිශඵනහ. අශේ භහන හිතහදිත්ඹ ඳභණක්
ශනොශයි, අශේ ඉංජිශන්රු වහ තහක්ණික අංලඹන්ට කශ වළකි
ශේ ශභොකක්ද කිඹරහ ශරොට ඔේපු කය තිබීභ අඳට ආඩම්ඵයඹක්;
යටට ආඩම්ඵයඹක්.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, මිනිස ෂ්සටහචහයඹ ඳතින්ශන්
ආයක්හ වහ විලසහඹ භතයි. අද යට තුශ උතුශර් සිට දකුණට,
දකුශණ් සිට නළශඟනහියට, නළශඟනහිය සිට ඵටහියට ඇති න
ංක්රභණ නිහ යට පුයහභ අලුත් ශගල් ශදොයල් වදමින්, අලුත්
ජීවිත ඇති කය ගනිමින්, ඳහල්, ශයෝවල්, නගය, කඩ වීදි ඇති කය
ගනිමින් ශනත් යටල් ශභන් අශේ යටද ජනහකීර්ණ ශමින්
ඳතිනහ. ශම් ජනහකීර්ණ න යටට ඇති න අභිශඹෝග අපි ජඹ
ගත යුතුයි කිඹන පිළිගළනීභ ඇති අපි ළඩ කයශගන ඹනහ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු  අඹ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත්
කයමින් ළදගත් ශඹෝජනහක් කශහ. අපි එඹ ක්රිඹහත්භක කය
තිශඵනහ. ඒ තභයි ප්රජහ ජර ශදඳහර්තශම්න්තු ඇති කිරීභ. ඒ
තුළින් රංකහශේ විසිවත්රක්ඹකට ළි  ජනතහකට නශ
භහර්ගශඹන් ඳහනීඹ ජරඹ භුක්ති විඳීභට ප්රජහ ජර ඒකකඹන්
3,600කට ළි  ප්රභහණඹක් පිහිටුහ තිශඵනහ. ඒ කටයුත්ත
කිරීභට අඳට පුළුන් වීශභන් ශ්රී රංකහ අශනක් යටරටද ඉතහභ
ළදගත් ආදර්ලඹක් රඵහ දී තිශඵන ඵ භහ සිතනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් කහයණඹත් භතක් කිරීභ
භශේ යුතුකභක් ශනහ. භට ශේරහ භදි නිහ ඒ ගළන
ශකටිශඹන් වන් කයන්නම්. 2014 අහන නශකොට විශේල
ආශඹෝජන යහඳිති - foreign-funded projects - භඟින්
456,145කට අලුත් ජර ම්ඵන්ධතහන් රඵහ ශදන්න අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශේශීඹ ඵළංකු ම්ඵන්ධ කයශගන
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ආයම්බ කයන යහඳිතිලින් 425,000කට ජරඹ රඵහ ශදනහ. ඒ
හශේභ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ජර ළඳයුම් ශඹෝජනහ ක්රභ තුළින්
277,800කට අලුත් ජර ම්ඵන්ධතහන් රඵහ ශදනහ. ඒ හශේභ
ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ළරසුම් කස
ශකොට අභහතය භණ්ඩරශේද අනුභළතිඹ ඇති න යහඳිති භඟින්
තත් 191,000කට ජර ම්ඵන්ධතහන් රඵහ ශදන්නට
පුළුන්කභ රළබී තිශඵනහ. ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ භව ජනඹහශගන් රඵහ ගන්නහ ආදහඹභ ඉතුරු කයමින්,
එඹ ආශඹෝජනඹ කයමින් තත් 130,000කට ජර ම්ඵන්ධතහන්
රඵහ දීභට වළකි ක්රිඹහ භහර්ග අයශගන තිශඵනහ. ඉතින් ශම්හ
අයශගන ඵරන ශකොට විලහර ජඹග්රවණඹකට අපි ගභන් කය
තිශඵන ඵ ශඳශනනහ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත්, භශේ මිත්ර ගරු එම්.එස. තේිකක්
භන්රීතුභහත්, අපි එක්ක එකතු ශරහ මුතර් ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ
විිත කශහ. අශේ උතුශර් භන්රීතුභන්රහට භහ කිඹන්න කළභළතියි,
ඉයණභඩු ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ වහ ූලලික ශටන්ඩර් අත්න් කය
අභහතය භණ්ඩරඹ එඹ අනුභත කය තිශඵනහඹ කිඹහ. එඹට
වශඹෝගඹ රඵහ ශදන්න. ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඉයණභඩු
ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ තුළින් කිලිශනොච්චිශේ සිට -ඔඵතුභහශේ ඵර
ප්රශේලශේ සිට- පුනරින්, මුරතිේ දක්හ ඳහනීඹ ජරඹ ළඳය භ
වහ අපි කටයුතු කයනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි,  අඹ තිශේ ගරු අසර්
භන්රීතුභහයි, භභයි හම්පර් ප්රශේලඹට  අහිල්රහ ජර ශඹෝජනහ
ක්රභඹක් ජනතහ අයිතිඹට ඳත් කශහ. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ,
ඉදිරි ති කිහිඳඹ තුශ අම්ඳහය දිසත්රික්කශේ න ජර ශඹෝජනහ
ක්රභඹ -අම්ඳහය දිසත්රික්කශේ අශේ ගරු භන්රීතුමිඹ ශභතළන
ඉන්නහ- අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ සුයතින් විිත ශකොට
දිගහභඬුල්ශල් තත් දවස ගණනක ජනතහට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ
ශදන්න. ඒ හශේභ ඉදිරි ති කිහිඳඹ තුශ රුහුණුපුය ජර ශඹෝජනහ
ක්රභඹ ඒ ආකහයශඹන්භ භවජන අයිතිඹට ඳයන්නට අඳට වළකි
ශනහ. ත්රිකුණහභර දිසත්රික්කශේ ඊච්චරම්ඳත්තු ජර ශඹෝජනහ
ක්රභඹ, වක්භන ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ හශේභ කළසඵෆ වහ
ශවෝභහගභ ඵර ප්රශේලර ජර ශඹෝජනහ ක්රභ අපි ඇති කයනහ.
ශකොශම නහගරික ප්රශේලරට ඳහනීඹ ජරඹ නශ භහර්ගශඹන්
තිබුශණ් නළවළ. අපි ආයම්බ කයපු න යහඳිතිඹ ඹටශත්
කළසඵෆ, ශවෝභහගභ ප්රශේල වහ කළුගඟ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ
ඉදිරි ති කිහිඳඹ තුශ ක්රිඹහත්භක කයනහ. ඒ හශේභ ඉදිරි භහ
කිහිඳඹ තුශ ඵරන්ශගොඩ, ශකොශරොන්න, දඹුල්ර, භළදිරි අරිඹ ජර
ශඹෝජනහ ක්රභ යහෂ්ඹක් අඳට ජනතහ අයිතිඹට ඳයන්න පුළුන්
ශනහ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහශේ ප්රහර්ථනඹ ඳරිදි ඉදිරි
භහ කිහිඳඹ තුශ කිලිශනොච්චි ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹත් ජනතහ
අයිතිඹට ඳයන්න අඳට පුළුන් ශනහ. ඒ වහ ඔඵතුභහ දුන්
වශඹෝගඹට භහ සතුතින්ත ශනහ. රබුගභ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ
ද ඒ ආකහයශඹන්භ භවජන අයිතිඹට ඳරිර්තනඹ කයන්න අපිට
පුළුන් ශනහ. අමතශල් ජර ශඹෝජනහ ක්රභශේ න ජර ළඳයුභ
වයවහ දළන් ශකොශම නගයඹට අලුත් ජර කදක් ශගන එන්නට
පුළුන්කභ තිශඵනහ. එඹට අතිශර්ක භවනුය, ශභොයටු
ප්රශේලරත්, ඒ හශේභ පිළිකහ ශයෝවර ව තත් ශයෝවල්රත්
අඳවිත්ර භර මුත්රහ ශගන ඹන sewerage systems අද අඳ විසින්
ආයම්බ කිරීභට පිඹය ශගන තිශඵන ඵ භහ වන් කයන්නට
ඕනෆ. ගරු අශලෝක් අශබ්සිංව භන්රීතුභහත් දන්නහ ඇති,
කුරුණෆගර අපිරිසිදු ජරඹ ඳවිත්ර කිරීශම් විලහරතභ ශඹෝජනහ
ක්රභඹක් වහ දළන් ළඩ කටයුතු ආයම්බ කය තිශඵන ඵ.
ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් ආකහයශඹන් ජන ජීවිතඹ
අලුත් කහර ඳරිච්ශේදඹක් කයහ ශගන ඹන්නට අඳ කටයුතු කය
තිශඵනහ. පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහදීභ ඳභණක් ශනො,
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නියන්තයශඹන් යකට ශදයක් ව භහසික ජරම්ඳහදන
භණ්ඩරඹ භඟින් ඳහනීඹ ජරඹ ඳරීක්ණඹට බහජන කිරීශම්
ක්රිඹහලිඹ තුළින් අපි එහි ගුණහත්භකබහඹ ආයක්හ කය දී
තිශඵනහ. හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ ඇභතිතුභහ
වළටිඹට ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහට භහ සතුතින්ත
ශනහ. ඒ හශේභ එභ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ සථීය ශල්කම්තුභහ
වහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අශනකුත් කහර්ඹ භණ්ඩරඹට අපි
සතුතින්ත න්නට ඕනෆ. ශභොකද, අපි ඳහනීඹ ජරඹ ඉල්රන්ශන්
ශභොන ළශන්ද, ශභොන ගශඟන්ද, කිඹරහ අපිත් එක්ක ගළටලුක්
ඇති කය ශනොශගන, අඳට ඒ ඳවසුකම් රහ දීභට
එකඟතහශඹන් යුතු ක්රිඹහ කය තිශඵනහ. එභ ක්රිඹහ භහර්ග තුළින්
ශම් ජර ශඹෝජනහ ක්රභ වහ ජරඹ රඵහ ගළනීභට ඇති වළකිඹහ
අඳට හක්හත් කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ වහලි ඇර, ඵදුල්ර ජර
ශඹෝජනහ ක්රභඹ වහ අසර් භන්රීතුභහශේ සිහිනඹක් ව ගරඋඩ ජර
ශඹෝජනහ ක්රභඹත් අපි ආයම්බ කයරහ තිශඵනහ. ඊට අතිශර්ක,
ශකොරිඹහශේ වහඹ ඇති රුන්ළල්ර ප්රශේලශේ ංකීර්ණ ජර
ශඹෝජනහ ක්රභඹක් ආයම්බ කය තිශඵන ඵත් භහ වන් කයන්න
කළභළතියි. ඒ හශේභ දළදුරු ඔශඹන් ජරඹ රඵහ ශගන ඇති කයන
න ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹට කළිමනට් භණ්ඩරශේ අනුභතිඹ ව
සිඹලු ණඹ ඳවසුකම් රළිමරහ තිශඵන නිහ, අපිට ඒහ ආයම්බ
කයන්නට පුළුන්කභ තිශඵනහ. ඒ හශේ ත ශඹෝජනහ ක්රභ
යහෂ්ඹක් තිශඵනහ. භභ ඒහ ගළන එකින් එක කරුණු කිඹන්නට
ඹන්ශන් නළවළ. ගරු ගීතහංජන ගුණර්ධන නිශඹෝජය අභහතයතුභහ
ශම් ගරු බහශේ ඉන්නහ. ශභශතක් තුය නළති තිබුණු ශකොශම
දිසත්රික්කශේ සීතහක ඵර ප්රශේලඹ, ශවෝභහගභ, කළසඵෆ,
ශවොයණ ඵර ප්රශේලරට ඳහනීඹ ජරඹ නර භහර්ගශඹන් නිශස
කයහ ශගන ඒභට අපි කටයුතු කයනහ. ශම් අසථහශේ අජිත් පී.
ශඳශර්යහ භන්රීතුභහ හි නළමීය ශභන්භ එතුභහ එඹට වශඹෝගඹ
ශදන ඵ ඳළවළදිලි නහ. එතුභහ කයන රද ශගෞයඹට භභ
සතුතින්ත ශනහ.
භට නිඹමිත ශේරහ අන් ශමින් තිශඵන නිහ, භභ ත
එක කහයණහක් ගළන විතයක් වන් කයන්න කළභළතියි. ගරු
නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ජරඹ ඳඹනහ හශේභ අපි කහලීන
අභිශඹෝග පිළිඵත් කල්ඳනහ කයන්නට ඕනෆ. කහලීන
අභිශඹෝගලින් අශේ ජර ූලරහ්ර ආයක්හ කය ගළනීභත්, අශේ
කඳුළටිර තිශඵන ික්රතහ, ඝන නහන්තය ආයක්හ කය
ගළනීභ හශේභ අශේ ගංගහල් 104කින් ඳවශට ගරන ජර ක
අඳවිත්ර ශනොශකොට ආයක්හ කය ගළනීභටත් අපි කටයුතු කශ
ශනහ. ඒ හශේභ ළේ 40,000කට උරුභකම් කිඹන ශේලඹක්
වළටිඹට එහි ප්රශඹෝජනඹ රඵහ ගනිමින්, ඒහ ආයක්හ කය ගළනීභ
වහ කටයුතු කශ යුතුයි. ඒ භඟින් කර්භහන්ත වහ ව
ශගොවිතළන වහ අලය ජරඹ හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයතුභහ රඵහ ශදනහ. අපි එභ ජරඹ
රඵහශගන ඒහ බීභ වහ ඳවිත්ර කයනහ. ඒ හශේභ විදුලි ඵරඹ
නිඳදවීභ වහ තත් අභහතයහංලඹක් භඟින් එභ ජරඹ
ප්රශඹෝජනඹට ගන්නහ. ඒ නිහ අපි ශම් ජරඹ අඳවිත්ර
ශනොකයන්නට භළදිවත්වීභ අද යුගශේ අලයතහක් ඵ භභ
වන් කයන්න කළභළතියි.
ඒ හශේභ අඳවිත්ර ජරඹ ඹළිත්
ඳවිත්රශකොට ඳහවිච්චි කිරීභට අපි අතීර්ණ විඹ යුතුයි. එභ
ක්රිඹහභහර්ගඹ ඉතහභ ළදගත් අභිශඹෝගඹක් වළටිඹට භහ අද දිනශේ
වන් කයනහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් භවයගභ ඳන්නිපිටිශේ
ශයෝවර ආදර්ලඹක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. එඹට භහශේ ප්රණහභඹ පුද
කයනහ. එභ ශයෝවශල් අඳවිත්ර ජරඹ ම්පර්ණශඹන්භ ඳවිත්ර
කයරහ ඹළි ඳහවිච්චි කයනහ. එළනි ආඹතන යහෂ්ඹක් රංකහශේ
තිශඵනහ. ශම් යශට් ජනතහට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහදීභ වහ
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු යජඹ ක්රිඹහ කය තිශඵනහ. ශගල්
ශදොයල්ර ජීත් න ජනතහට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ළි පුය
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රඵහ ශදන්නට පුළුන්කභ ඇති කයන්න අලය නම්, අපි තණ
ශකොශරට ශඹදීභ, භව ශඳොශශො ශේදීභ ළනි කටයුතුරට
පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ඳහවිච්චි කයන්ශන් ඇයි? අඳට අඳවිත්ර ජරඹ
ඹලි සුේද කයරහ ඳහවිච්චි කයන්න පුළුන්. ළසි ජරඹ එක් කිරීභට
කටයුතු කයන ආඹතන විසින් ශම් න ශකොට ළසි ජරඹ එකතු
කයන ටළංකි 45,000ක් ශම් යශට් සථහපිත කයන්න කටයුතු කය
තිශඵනහ. අශේ අභහතයහංලශේ ආෂ්ර්හදඹ ඒ අඹට අපි රඵහ
ශදනහ.
කුගඩු ශයෝගඹ යහේත වී තිශඵන ප්රශේලර RO plants
වි කිරීභට කටයුතු කය තිශඵනහ. අශේ අභහතයහංලඹ එභ
අභිශඹෝගඹ පිළිශගන ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ූලලික ශරහ කටයුතු
කය තිශඵනහ. ඒ අනු අද ගම් නිඹම් ගම්ර අපි ඒ උඳකයණ
වි කිරීශම් කටයුත්ත කය තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ අනුයහධපුයඹ
දිසත්රික්කඹ වහ RO plants එකසිඹ ගණනකට ළි  ප්රභහණඹක්
අපි රඵහ දුන්නහ. එඹ කුගඩු ශයෝගඹ ඳළතිය ඹහභට ශකටි කහලීන
විඳුභක් වළටිඹටත්, දීර්ඝ කහලීන විඳුභ වළටිඹට මුළු
අනුයහධපුයඹ දිසත්රික්කඹටභ JICA වහ ඕසශේලිඹහනු ආධහය
ඹටශත් ඳහනීඹ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ හක්හත් කිරීභටත් අපි
කටයුතු කයනහ. භශේ කථහ අන් කිරීභට භත්ශතන් භභ ත
එක කරුණක් ගළන වන් කයන්න කළභළතියි.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

You have only one more minute, Hon. Minister.
ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Yes, I will try to conclude my speech. Hon. Deputy
Chairman, I have some data with me and I hope that you
will give me permission to include them in my speech.
I would also like to draw the attention of the House to
an international issue. The glaciers are natural stores and
regulators of water supply to rivers, which in turn,
provide water for domestic and industrial consumption,
energy generation and irrigation. Asia‟s rivers rely on
Himalayan glaciers to provide much of the water that
feeds China, India, Vietnam, Laos, Thailand, Burma,
Nepal, Bhutan and Pakistan. These glaciers feed the
Ganges, Indus, Mekong, Yangtze, Huang He,
Brahmaputra, Irrawaddy and other rivers, which provide
drinking water and water for irrigation for 1.5 billion
people.
Today, according to the Intergovernmental Panel on
Climate Change - IPCC, the glaciers in the Himalayas are
receding faster than in any other part of the world and if
the present rate continues, the likelihood of them
disappearing by the year 2035 or perhaps sooner, is very
high as the earth keeps getting warmer at the current rate.
According to the IPCC Report, the total area of glaciers
in the Himalayas will shrink from the present 1,930,051
to 38,000 square miles by 2035.
Sir, the World Food Programme reported that this
year in Sri Lanka, people in almost all the districts in the
dry zone were suffering immensely for want of water
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even for drinking and meeting their basic sanitation
needs. According to media reports, at least 14 districts in
the dry zone were facing a severe drought as they have
not received any rain for almost a year.
ශම් තුළින් කිඹහ ඳහන්ශන් කුභක්ද? අශේ යශට් ඇති වුණු
කහරගුණ විඳර්ඹහඹ වහ නිඹඟඹ ශම් තර්ජනඹ කුභක්ද කිඹරහ
අඳට කිඹහ ඳහනහ. නමුත්, භට එක ඳළත්තකින් තුටක් තිශඵනහ.
ශභොකද, "ප්රජහ ජර මුළු" භවනුය තිබුණහ. ඒ ජහතයන්තය
මුළුශේ ප්රධහන ශේලනඹ ඳළළත්වශේ "සුශර්ලස ප්රභූ" කිඹන
ඉන්දිඹහශේ ජරඹ ගළන ක්රිඹහකහරී නහඹකශඹක්. එතුභහ ඉදිරිඳත්
කශ ශඹෝජනහ අශේ මුළු ම්භත කශහ. එතුභහ ශභොකක්ද
කිේශේ? එතුභහ ශභන්න ශම් ළදගත් ශේ කිේහ: " Introduction of
access to safe water and sanitation as a new indicator to the
question of better life". එඹ ඉතහභ ළදගත් ශඹෝජනහක්. අද
අපි ඒ පිළිඵ අලුශතන් හිතන්න ඕනෆ. ශම් ශඹෝජනහ
ජහතයන්තයඹට ශගන ඹන්න පුළුන් යටක් වළටිඹට අඳට භළදිවත්
න්න පුළුන්. ශභොකද, අපි වදහ ශගන තිශඵන මිනුම් දඬුරට ශම්
මිනුම් දණ්ඩත් එකතු කිරීභ ඳහනීඹ ජරඹ ළඳය ශභන් ඉදිරිශඹන්
සිටින යටක් වළටිඹට අඳට ඉතහභ ළදගත් ශනහ. සුශර්ලස ප්රභූ
භළතිතුභහ ඉන්දිඹහනු ආණ්ඩුශේ අභහතයයශඹක් වළටිඹට  අඹ ඉරිදහ
දිවුරුම් දුන්නහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භභ එතුභහට සුඵ ඳතනහ.
ශ්රී රංකහශේ ඳළළත්ශන මුළුරට වබහ අ ශමින් ඉදිරිඳත්
කයන රද ශඹෝජනහ පිළිඵ භභ එතුභහට සතුතින්ත නහ.
ශම් කටයුතුරදී අඳට වශඹෝගඹ දුන් ජහතික ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරශේ සිඹලු නිරධහරින්ට, ර්තභහන
බහඳතිතුභහ ඇතුළු අධයක් භණ්ඩරඹට, හිටපු බහඳතිතුභහ
ඇතුළු අධයක් භණ්ඩරඹට, හිටපු ශල්කම්තුභහට, අශේ අලුත්
ශල්කම්තුභහ ඇතුළු සිඹලු නිරධහරින්ට විශලේශඹන්භ ඹලිත් යක්
භහ සතුතින්ත නහ.
ජහතික ප්රජහ ජර ළඳයුම් ශදඳහර්තශම්න්තුටත්, යශට් විවිධ
තළන්ර ඇති ව ශම් අර්බුදඹට මුහුණ ශදමින් කටයුතු කශ ළභටත්
ශම් අසථහශේදී භහ සතුතිඹ ප්රකහල කයනහ. ඳහරිශබෝ අක
ජනතහට රඵහ දිඹ යුතු ශේහ ඉතහ ශවො ගුණහත්භක ශේහක්
ශර රඵහ දීභට අපි කළඳ වී කටයුතු කයන ඵ ඹලිත් භහ ශම් ගරු
බහට ප්රකහල කයන්න කළභළතියි.

[தற.த. 1.52]

ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

தகப தறறத் றசரபர் அர்கரப, ணறணறன்
ரழ்வுக்கும் ரழ்ரரத்துக்கும் தொக்கற தங்கரற்நறதம்
லர்ங்கல், டிகரனகப்தை ற்தம் லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்தும் ஆகற அகச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலடுகள்
லரண
குழுறகன
றரத்றரன
கனந்துதகரள்றல்
கறழ்ச்சறகடகறரநன்.
2014ஆம்
ஆண்டுக்கரண
வு
தசனவுத்றட்ட றரத்றன்ரதரது
தகப அகச்சர்
றரணஷ் குர்ண அரா்கபறடம் ரன் எத ரகரரறக்ககக
தொன்கத்றதந்ரன்.
அரது,
ட்டக்கபப்தறலுள்ப
தடுரன்ககப் தறரசத்றன் தன தகுறகபறல் க்கள்
குடிலரறன்நறத்
றத்துக்தகரண்டிதப்தகத்ம்,
குநறப்தரக
ண்டூர், தல்னரதபற, தழுகரம், தகரக்கட்டிச்ரசரகன
ரதரன்ந
தகுறகபறல்
லர்
றகவும்
தற்நரக்குகநரக
இதப்தகத்ம்
குநறப்தறட்டு
அக
அதகட
கணத்றதனடுத்துக்தகரள்ப ரண்டுதன்தம் கூநறறதந்
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ரன். அந் ரத்றரன தகப அகச்சர் அர்கள்
உடணடிரக அந்க் ரகரரறக்ககக றகநரற்நறத் தரக
உதறதரற ந்றதந்ரர். அன்தடி ற்தகணர றற
எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டன் தறகரம் இன்த ண்டூர்,
தல்னரதபற ரதரன்ந தறரசங்கபறல் 1,000 றல்தன்
தௐதரய்
தசனறரன
ரகனகள்
கடததற்தக்
தகரண்டிதக்கறன்நண.
தகப
அகச்சர்கரப,
அத்ரரடு
தழுகரம்,
தகரக்கட்டிச்ரசரகன ரதரன்ந தடுரன்ககப் தறரசங்
கலக்கும்
கலரகப-குதக்கள்டம்
கறனரண
தகுறகலக்கும் குடிலக ங்குற்கரக ரலும் 1,000
றல்தன் தௐதரறகண லங்கள் எதுக்கலடு தசய்றதக்கறன்நலர்கள்.
ஆறதம், அந் ரகனகள் இன்ணதொம் ஆம்தறக்கப்
தடறல்கன. இதந்ரலும், றர்க்கட்சற ரறகசறல் இதக்கறன்ந
ஏர் உதப்தறணரறன் ரகரரறக்ககக றகநரற்நற கத்
கக்கரக
உங்கலக்கு
ணது
ன்நறநறகனத்
தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
தகப தறறத் றசரபர் அர்கரப, தததம்தரலும்
தசற
தகடத்ர்கபரல்
ட்டுர
குடிலதக்கரண
இகப்தைக்ககபப்
ததற்தக்தகரள்பக்கூடி
எத
துர்ப்தரக்கற றகன இன்த இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது.
ரக சகத ல்கனக்குள் குடிலர் றறரரக இகப்தைக்கரக
25,000
தௐதரய்
அநறடப்தடுகறன்நது;
தறரச
சகத
ல்கனக்குள் குடிலர் றறரரக இகப்தைக்கரக 16,500
தௐதரய் அநறடப்தடுகறன்நது. ம்கப் ததரதத்பறல் இந்
றடத்றல்
தற்ககப்
தற்நற
க்கு
அவ்பவு
அததறல்கன. ஆணரல், டக்கு, கறக்கு தறரசங்கபறல்
கடந்
ரதரர்க்கரனத்றரன
தரறக்கப்தட்ட
க்கள்
இப்ததரழுதுரன்
து
ரழ்ரரத்க
எதரத
பர்த்துக்தகரண்டு
தகறன்நரர்கள்.
சுணரற
ரதரன்ந
இற்கக அணர்த்ங்கபரல் தரறக்கப்தட்ட க்கலம் அந்ப்
தகுறறரன றகந இதக்கறன்நரர்கள்.
சுணரறரல்
தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு குடிலர் றறரரக இகப்தைக்கரக
சற்தக் குகநரண தத்க அநறடுகறன்நலர்கள். அது
ரற்கக்கூடி எத றடரகும். அதுரதரன்த த்த்த்ரல்
தரறக்கப்தட்ட க்ககபத்ம் கணத்றற்தகரள்ப ரண்டும்.
அத்துடன், இனங்கக தொழுறலுதொள்ப க்கள் ல்ரனரதம்,
தம் தகடத்ர்கள், ககள் ன்ந தரகுதரடின்நறக்
குரய்லர் சறகப் தததற்கரக இகப்தைக்கரகச்
தசலுத்தும் 25,000, 16,500 தௐதரய் ரதரன்ந கட்டங்ககபச்
சற்தக் குகநத்து அநறட்டு, இகப்தைக்ககப ங்குரத
உங்ககப ரன் றரகக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
இன்த அதறறதத்ற ன்தது ரகரக கடததற்தக்
தகரண்டு
தகறன்நது
ன்தக
ரங்கள்
ற்தக்
தகரள்கறன்ரநரம். அரரத்றல் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்
தறணர் அதறறதத்றக்குத் கடரக இதப்தர்கலல்னர்.
லர்ப்தரசணத்துகநக
ரங்கள்
டுத்துக்தகரண்டரல்,
ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றரன எத தரரற றட்டத்றன்தோனம்
கறத்துள் - தகம் ஆகற இண்டு குபங்ககபத்ம் இகக்கறன்ந
எத ரய்ப்தை ற்தட்டிதக்கறன்நது. அதுட்டுல்னரல்,
அற்குரற
டடிக்கககள்
ல்னரம்
இப்ததரழுது
தசற்தடுத்ப்தட்டு தகறன்நண. அற்கரக லர்ப்தரசண,
லர்ப தொகரகத்து அகச்சர் அர்கலக்கு ரன்
ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன்.
ரலும், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றரன நக்குகந 60
லர்ப்தரசண ஊறர்கள் 'அரடரக்' ன்ந றட்டத்றன்கலழ், ஆத
ஆண்டுகலக்கு ரனரகத் தரடர்ந்தும் தறல் கடக
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ]

தசய்கறன்நர்கபரக, அ ரகனரட்கபரக ரகன
தசய்துதகறன்நரர்கள்.
குநறத் ஊறர்ககப றந்ரக்
குது சம்தந்ரக ரன் தகப அகச்சர் அர்ககபச்
சந்றத்துக்
ககத்றதக்கறன்ரநன்.
அது
ட்டுல்னரல்
தறப்தரபர் ரகம் அர்ககபத்ம் தன டககள் சந்றத்துப்
ககத்றதக்கறன்ரநன். அற்கரக Cabinet Paper என்த
சர்ப்தறக்கப்தட ரண்டும் ன்தம் அகச்சகக்குத்
ரங்கள் குநறத் தத்றங்ககபச் சர்ப்தறத்றதப்தரகவும்
ன்ணறடம் தறப்தரபர் ரகம் அர்கள் கூநறறதந்ரர்.
அகச்சர் அர்கலம் அந் ரர்த்கக ன்ணறடம்
கூநறறதந்ரர். இதந்ரதரறலும் இதுகறல் அந் 60
ஊறர்கலம் றந் றணம் ததற்நரக இல்கன. ஆணரல்,
அற்கறகடறல் குநறத் தரறதல் றந் றணங்ககபப்
தததற்கரக இனங்ககறன் தபறரட்டங்கபறல் இதந்து
ரகனரட்கள்
தனர்
ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்துக்கு
அதப்தப்தட்டுள்பரர்கள். அங்கு maintenance labour ஆக
ரகன தசய்ற்கு தபறரட்டங்கபறததந்து ஊறர்கள்
 ரண்டி அசறம் இல்கன ன்த றகணக்கறன்ரநன்.
தணன்நரல், எத maintenance labour ஆக ரகன
தசய்க்கூடி அபவுக்குத் குறறல்னரர்கள் ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றரன இல்கனதன்த தசரல்தறடதொடிரது. ஆண
கரத்றணரல் இந் அததது ஊறர்ககபத்ம் உடணடிரக
அல்னது 2015ஆம் ஆண்டிததந்ரது றந் ஊறர்கபரக
ரற்ந ரண்டும் ன்த உங்ககப ரன் றரக
ரண்டிக்தகரள்கறன்ரநன்.
ரன் ற்தகணர தசரன்ணரத றழ்த் ரசறக்
கூட்டகப்தை அதறறதத்றக்குத் கடரண எத கட்சறல்ன.
ரங்கள் ன்தநன்தம் அதறறதத்றக ரற்கறன்நர்கள்.
இப்ததரழுது இங்கு இதக்கறன்ந தறற அகச்சர் தொபறன்
அர்கள்கூட
றழ்த்
ரசறக்
கூட்டகப்தறணர்
அதறறதத்றக்குத் கடறல்கன; ட்டக்கபப்தறரன அர்கள்
ம்ரரடு எத்துகக்கறன்நரர்கள் ன்த தன டககள் இந்ச்
சகதறரன கூநறறதக்கறன்நரர். ஆணரல், அதறறதத் றக
கரக - இனக்கரக - கத்து, இந் ரட்டில் இதக்கறன்ந
இணப்தறச்சறகணகத் லர்க்கனரதன்த லங்கள் றகணத்ரல்,
அது தொடிர கரரறதன்த றகணக்கறன்ரநன். தணன்நரல்,
சுந்றத்துக்குப் தறன்ணர் இந் ரட்டில் தன அதறறதத்றத்
றட்டங்கள் இடம்ததற்நறதந்ரலும், அது றந் இடத்கப்
ததநறல்கன ன்தக னரத சுட்டிக்கரட்டி றற்கறன்நது.
அன்த அகச்சர்கபரக இதந் அர்கபரண ல்கனர, ரக.
டதறள்த். ரரகம் ரதரன்நர்கள் கறக்கறல் தசய்
அதறறதத்ற
ரகனகள்
தன.
அவ்ரரந,
ஜல.ஜல.
ததரன்ணம்தனம் ரதரன்நர்கள் டக்கறரன தசய் அதறறதத்ற
ரகனகள் தன. இன்த இந் அதறறதத்றகதபல்னரம் ங்ரக?
ன்த ரகட்கறன்ரநரம். ல்னரம் கடந் ரதரரறணரல் உகடந்து,
சுக்குதநரகறறட்டண. ஆகர, இற்தக்குக் கரம் ன்ண?
அன்த றர்கலக்கு உரற இடம் தகரடுக்கப்தடறல்கன;
அர்கலகட
அதறனரகசகள்
றகநரற்நப்தடறல்கன
ன்ததுரன் உண்க! றர்கலகட அதறனரகசகள்
றகநரற்நப் தட்டிதந்ரல், இந் அதறறதத்ற ரகனகள்
றந்ரக இதந்றதக்கும் ன்த ரன் றகணக்கறன்ரநன்.
இப்ததரழுதும் அகத்ரன் தசரல்லுகறன்ரநரம். இப்ததரழுது,
லங்கள் தசய்கறன்ந அதறறதத்ற ரகனககப ரங்கள்
ற்ததகரள்கறன்ந
அரரத்றல்,
அந்
அதறறதத்ற
ரகனகள் றந்ரக இதக்கரண்டுரணரல், றர்
கலகட அதறனரகசகள் றச்சரகத் லர்க்கப்தடரண்டும்.
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அசரங்கத்றரன இதக்கறன்ந சறன அகச்சர்கள் இந்
ரட்டிரன இணப்தறச்சறகணதன்த என்நறல்கன ன்ந
லர்ரணத்துக்கு
ந்றதக்கறன்நரர்கள்.
ஆணரல்,
தன
அகச்சர்கலம்
உதப்தறணர்கலம்
இந்
ரட்டில்
இணப்தறச்சறகணதன்த
என்நறதக்கறன்நது
ன்தக
ற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
ஆகர,
ரர்
கச்
தசரன்ணரலும், இந் ரட்டில் ரழுகறன்ந றறணம்
க்தகரத தறச்சறகண இதக்கறன்நது ன்தக உங்கலக்குப்
தன
டக
சுட்டிக்கரட்டிறதக்கறன்நது.
லங்கள்
அதறறதத்றறணரல் ட்டும் இணப்தறச்சறகணக்கரண லர்கக்
கண்டுறடனரம் ன்த றகணத்ரல், அது தொடிர கரரறம்
ன்த ரன் லண்டுதரத டக தசரல்லுகறன்ரநன்.
ஆணகரத்றணரல்,
லங்கள்
இணப்தறச்சறகணக்கு
இதறரணதும் றந்ரணதுரண எத லர்கக் கண்டு
அகச் தசற்தடுத்துற்கு தொன்ரண்டும். கரம்,
இதுக றழ் க்கள் அதறறதத்றககப ற்தக்தகரண்
டரலும், அக றந்த் லர்ரக ற்தக்தகரள்பறல்கன
ன்தக கரனரகரனரக ஆட்சறக்குந் அசரங்கங்கலக்கு
உர்த்றறதக்கறன்நரர்கள். டக்கறல் ந்பவு அதறறதத்ற
ரகனகள்
கடததற்நறதந்ரலும்,
அவ்பகத்ம்
தைநக்கறத் றழ் க்கள் கடந் தடம் கடததற்ந ட
ரகர சகதத் ரர்தல் றழ் ரசறக் கூட்டகப்தைக்கு
ரக்கபறத்ரர்கள் ன்நரல், கறக்கறரன 2010ஆம் ஆண்டு
கடததற்ந
ததரதுத்
ரர்தல்
தரறவுதசய்ப்தட்ட
றர்கள் அத்கணரததம் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்கதச்
சரர்ந்ர்கள் ன்த தசரன்ணரல், கறக்கு ரகர சகதறல்
தரறரண றர்கபறல் எதகத் ற, கண 11 ரததம்
றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்கதச் சரர்ந்ர்கள் ன்த
தசரன்ணரல், லங்கள் எத டக சறந்றத்துப் தரர்க்கரண்டும்.
லங்கள்
டக்கு,கறக்கறல்
வ்பவு
அதறறதத்ற
ரகனதசய்ரலும், அகத் றர்கள் ற்கறல்கன ன்தக
அப்ரதரது உர்வீர்கள் ன்த றகணக்கறன்ரநன்.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

அறததந்து அர்கள் தன்தததகறநரர்கள் ரரண?

ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

உண்க, ரன் இல்கனதன்த தசரல்னறல்கன. ரங்கள்
அதறறதத்றக்குத்
கடரணர்கள்
அல்னர்
ன்தக
ற்தகணர ரன் கூநறறதந்ரலும், அகண லண்டுதரத
டக ரண்தைறகு அஸ்ர் அர்கலக்குச் தசரல்தகக்க
றதம்தைகறன்ரநன். ஆகர, ரர எத கரம் இதக்கறநது.
அந்க்
கரத்கக்
கண்டுதறடித்ங்கள்!
அதுரன்
இணப்தறச்சறகணத் லர்வு. அந் இணப்தறச்சறகணத் லர்க
ந் ககறல் அடக ரண்டுதன்தக ரங்கள் தன
டககள் உங்கள் தொன் கத்றதக்கறன்ரநரம். 2011ஆம்
ஆண்டு ஸ்ரீனங்கர சுந்றக் கட்சறக்கும் றழ்த் ரசறக்
கூட்டகப்தைக்குறகடறல் கடததற்ந ரதச்சுரர்த்கறரன
தன டககள் அற்கந ரம் ரதசறறதக்கறன்ரநரம். ஆகர
வுதசய்து -

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
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නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(The Deputy Chairman)

(The Deputy Chairman)

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ங்கலகட ததரன்ணரண ர! ரன் உங்ககப
ததக்கறல்கன. ஆணரல் தரதங்கள்! The online edition
of “ The Hindu ” newspaper of 10th November, 2014 states, I
quote :
“„Mount pressure on Colombo‟
Judiciary beaten into submission: Wigneswaran”

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Azwer, that is not a point of Order. Do not
interrrupt him. Hon. Selvarasa, you carry on.
ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Hon. Azwer, if you want you can advise me, but that
is not a point of Order. This is for your information,
please. -[Interruption.] That is not a point of Order. Hon.
Deputy Chaiman has already informed you about that.

ஆகர, இந்ப் ததரன்ணரண ணறன் ததரன்ணரண ரர்த்
கககப இந்ப் ததரன்ணரண சகதறரன கூநறக்தகரண்
டிதக்கறன்நரதரது லங்கள் குதக்கறட்டு ன்கணக் குப்தரல்
தரடர்ற்கு அதறக்குரத ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
அன்தரர்ந்
அகச்சர்கரப!
உங்கள்
அதறறதத்ற
ரகனககப ரங்கள் ற்தக்தகரள்கறன்ரநரம். ற்கரல்
இல்கன; அற்கு ரங்கள் கடரக இதக்கறல்கன;
உங்கலக்கு
உவுற்குத்ரன்
ரங்கள்
ரரக
இதக்கறன்ரநரம். தகப அகச்சர் றரணஷ் குர்ண
அர்கள் ங்ககபதல்னரம் அடிக்கடி சந்றப்தர். அதக்கு
ன்நரகத்
தரறத்ம்.
இகடு
குடிலர்
றறரரக
றடத்றரனகூட து கறபறதரச்சற ரட்டத்றன் தகப
உதப்தறணர்
ஸ்.
சறநறன்
அர்ககப
ணக்கு
தொன்ணறகனறரன ணது ண்தர் ன்த அகத்ர். ஆகர
அர் ரதக்கும் றரணர் அல்னர். ஆகர, அதறறதத்ற
ன்தது ல்ரனரதக்கும் உரற உரறத்து. It is a human right. அது எத ணற உரறக. அதறறதத்ற ரகனககபச் தசய்
ரண்டிது இகநகத்ள்ப அசரங்கத்றணது கனர
கடக. அக ற்தக்தகரள்ப ரண்டிது க்கபரகற
ங்கபது கடக. ணர, தரடர்ந்தும் ங்கலக்குத்
துக்கத்கக்
தகரடுக்கரல் லங்கள் றச்சரக
இந்
இணப்தறச்சறகண
றடத்றரன
எத
ல்ன
தொடிக
டுக்கரண்டும். ப்ரதரகறன்ந
ஜணரறதறத் ரர்ல்
றஞ்ஞரதணத்றல்கூட அகச் ரசர்த்துக்தகரள்பனரம். அறரன
ரசர்த்துக்தகரள்பப்தடும்
தொன்தரறவுகள்
உண்கறரன
சரறரக இதந்ரல், அக ரங்கலம் ற்தக்தகரள்ற்குத்
ரரக இதக்கறன்ரநரம். ணர, உங்கலகட ரர்ல்
றஞ்ஞரதணம்
சரறரண
தொகநறல்
றர்கபறன்
அதறனரகககபத் லர்த்து கக்கக்கூடிரக அக
ரண்டுதன்த
ரகட்டு,
இதுக
ணது
ரதச்கசச்
தசறடுத் இண்டு அகச்சர்கலக்கும் ன்நற கூநற,
றகடதததகறன்ரநன். க்கம்.
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(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

The next speaker is the Hon. Lakshman Wasantha
Perera. You have seven minutes.
[අ.බහ. 2.11]

ගරු ක්හමන් ලවන්ත නඳනර්රළ මශතළ (කර්මළන්ත ශළ
ලළණිජ ක යුුර නිනයෝජය අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததரர - ககத்தரறல்,
ரறத அலுல்கள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera - Deputy Minister
of Industry and Commerce)

ගරු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශ්රී රංකහශේ ළදගත්භ
අභහතයහංල ශදකක් ම්ඵන්ධ ශකටිශඹන් ශවෝ කරුණු කීඳඹක්
ප්රකහල කයන්නට අසථහක් රළබීභ ගළන භහ තුටු ශනහ.
දිසත්රික්කඹක් ලශඹන් ගත්තහභ, භහතශල් දිසත්රික්කඹට ඉතහ
ළදගත් න්නහ ව අභතයහංල ශදකක් විධිඹට තභයි, ජර ම්ඳහදන
වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹත්, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹත් අපි රකන්ශන්. විශලේශඹන්භ
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹ ම්ඵන්ධශඹන් කථහ
කිරීශම්දී ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහත්, ඒ හශේභ අශේ
නිශඹෝජය අභහතයතුමිඹ න නිරඳභහ යහජඳක් භළතිනිඹටත් අපි
සතුතින්ත ශනහ, භහතශල් දිසත්රික්කඹ හශේ විලහර
ප්රශේලඹක තිබුණු දළළන්ත ජර ශඹෝජනහ ක්රභ ම්ඵන්ධ
අධහනඹ ශඹොමු කයමින් අතිවිලහර මුදල් ම්බහයඹක් ළඹ
කයමින් එභ දිසත්රික්කඹ නඟහ සිටුවීශම් කහර්ඹ බහයඹට අතදීභ
පිළිඵ. අද න ශකොට භහතශල් දිසත්රික්කශේ, විල් දඹුල්ර ජර
ශඹෝජනහ ක්රභඹ, ශග්රේටර් භහතශල් ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ, විල්ගමු
ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ, රේගර ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ
ළනි
අතිදළළන්ත ජර ශඹෝජනහ ක්රභ ආයම්බ කයමින් ඳවුල් ද දවස
ගණනකට ජර ම්ඳත රඵහ දීභ වහකටයුතු ශකශයමින්
ඳතිනහ.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! The Hon. Perumal Rajathurai will now
take the Chair.
අනුරරුල නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මූළවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, ගරු නඳරුමළල් රළජදුරයි මශතළ මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the
Chair.

ගරු ක්හමන් ලවන්ත නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததரர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

ජනතහශේ ඳහනීඹ ජර අලයතහ වහ අලය නීඳහයක්ක
කටයුතු ම්ඵන්ධශඹන් ව ජනතහ කිෂිකර්භඹ අංලශඹන්
ලක්තිභත් කයමින් ජනතහශේ ජීනහළිඹ ඵදු ආර්ිකකඹ ලක්තිභත්
කිරීභට අලය න්නහ ව අභහතයහංල ශදකක් තභයි අද අපි
හකච්ඡහට බහජන කය තිශඵන්ශන්.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ]

අද න ශකොට රේගර ආනශේ, විල්ගමු හශේ
ශකොට්ඨහර ඳහනීඹ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ ලක්තිභත් කිරීභ වහ
ගරු ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුභහ ශගන ඇති පිඹය
මුළු භහතශල් දිසත්රික්කශේ ජනතහශේභ ප්රලංහට රක් ශරහ
තිශඵනහ. අද න ශකොට භහතශල් දිසත්රික්කශේ, විල්ගමු
ශකොට්ඨහශේ ඉන්න කුගඩු ශයෝගීන් වහ විශලේ ළඩ
පිළිශශක් ලශඹන් ජර ම්ඳහදන අභහතයහංලඹ විසින් අද ෆභ
ශගඹකටභ ලීටර් 20ක් ඵළ අන් න ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ
පිළිශශ ඳවුල් 3,384ක් අයඵඹහ ඳත්හ ශගන ඹනහ. කුගඩු
ශයෝග ර්ධනඹ අභ තත්ත්ඹට ඳත් කය ගළනීභට ෆඹභක්
වළටිඹට යශේ ඵවුර් භඟින් ජරඹ රඵහ දීභට කටයුතු කය
තිශඵනහ. ඒ හශේභ රුපිඹල් මිලිඹන 406ක් ළඹ කයමින් අද
විල්ගමු ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ ගරු ඇභතිතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන්
වහ නිශඹෝජය අභහතයතුමිඹශේ ප්රධහනත්ශඹන් 29 න දින
ආයම්බ කයන්න කටයුතු ශඹොදහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ රේගර
හශේ ප්රශේලරට රුපිඹල් මිලිඹන 3,613ක් හශේ මුදරක් ළඹ
කයමින් අද අතිදළළන්ත ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භක
කයන්නට කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අද අභහතයහංලඹක්
ලශඹන් ග්රහමීය ඹ ජනතහශේ ජර අලයතහ ම්ඵන්ධ අධහනඹ
ශඹොමු කයමින්, ජර ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භක කයමින් ශගන ඹන ශම්
කර්තයඹ පුණය කර්භඹක් වළටිඹටයි අපි වන් කයන්ශන්.
භහතශල් දිසත්රික්කඹ භසතඹක් ලශඹන් අද ප්රජහූලර ජර
ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඉතහ භනහ ශර ක්රිඹහත්භක න දිසත්රික්කඹක්.
ජර කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ අශනකුත් කටයුතු සිදු කිරීභ වහ
2014 ඇති කශ ප්රජහූලර ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තු අද ඹවඳත්
අන්දමින් භහතශල් දිසත්රික්කශේ ඳත්හ ශගන ඹනහ.
හරිභහර්ග ක්ශේත්රශේ අතිදළළන්ත හරිභහර්ග ක්රභශේද ශදකක්
න ශභොයගවකන්ද ව කළුගඟ යහඳිතිඹ දිඹත් කයන්න කටයුතු
කය ශගන ඹනහ. විඳක්ශඹන් වළභදහභත් නළඟ ශචෝදනහක්
තභයි, ශම් යහඳිතිඹ සුදු අලිශඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ,
ශම්ක ශඵොරු කථහක්, ශභොයගවකන්ද කදහත් ක්රිඹහත්භක
ශන්ශන් නළවළයි කිඹන එක. නමුත් අද එභ ප්රශේලඹට  අශඹොත්
විඳක්ශේ සිඹලුභ භන්රීරුන්ට දළක ගන්නට පුළුන්. කළුගඟ
යහඳිතිඹ ඉතහ ටිනහ යහඳිතිඹක් වළටිඹට අද දිඹත් කයරහ
තිශඵන අන්දභ. එහි කටයුතු අද භනහ ශර ඉදි ශමින් ඳතිනහ.
ඒ හශේභ ශභොයගවකන්ද ජරහල යහඳිතිඹ ඳවුල් 3,80,000ක්
අයඵඹහ අද ංර්ධනඹ ශමින් ඳතිනහ. ශම් න ශකොට එහි
ශේල්ර වළදීශම් කටයුතු ආයම්බ කය තිශඵනහ, සිශනෝවයිශරෝ
භහගභ භඟ ඒකහඵේධ ශරහ. ශභොයගවකන්ද ව කළුගඟ
යහඳිතිඹ කිඹන්ශන් ඳයහක්රභ භවහ මු්රඹ හශේ වතය ගුණඹක්
විලහර ශ්රී රංකහශේ අතිදළළන්ත ජරහලඹක්. ශභඹ භහින්ද යහජඳක්
භවහ ජරහලඹ වළටිඹට නම් කයන්න දළනටභත් කටයුතු කයරහ
තිශඵනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභන් ළඩ පිළිශශල්
තුළින් ශම් යශට් ශගොවි ජනතහත් ලක්තිභත් කයමින් ශම් යශට්
ජනතහට කයන ශභශවඹ ගම්ඵද ආන නිශඹෝජනඹ කයන
භන්රීරුන් ලශඹන් අපි අගඹ කශ යුතුයි. ඒ ජනතහ අද ඒහශේ
ප්රතිපරඹ එතුභහට පුද කයන්න දහඹක ශරහ තිශඵනහ.  අඹය
ජනහධිඳතියණශේදී භහතශල් දිසත්රික්කශේ ඡන්ද ප්රභහණශඹන්
සිඹඹට 74ක් හර්තහ කශශේ රේගර ආනශඹන්. එතුභහට ආෂ්ර්හද
කයන්න, සුඵ ඳතන්න, එතුභහ ශනුශන් ශඳනී සිටින්න රේගර
ජනතහ වහ භහතශල් දිසත්රික්කශේ ජනතහ කළඳ ශනහඹ කිඹන
ශඳොශයොන්දුත් අඳ ශම් අසථහශේ රඵහ ශදනහ.
ශභොයගවකන්ද යහඳිතිඹ තුළින් අද න විට භහතශල්
දිසත්රික්කශේ ශවක්ශටඹහය 380,000ක ගහන් ඳත්හ ශගන
ඹනහ. එහි ජීත් න සිඹලුභ ජනතහට න නගය ඉදි ශකශයමින්
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ඳතිනහ. ඒ හශේභ ආශයෝගයලහරහ ව ශඳොලීසි ප්රහශේශීඹ
ශල්කම් ශකොට්ඨහ භට්ටමින් දළනට ඉදි කය අන් කය
තිශඵනහ. ශම් හශේ අතිදළළන්ත ශඹෝජනහ ක්රභඹක් ශගනළත්,
න නගයඹක් ශර ංර්ධනඹ කයරහ, න ංසකිතිඹක් ශගොඩ
නඟන්න භහතශල් දිසත්රික්කශේ රේගර ආනඹ උඳශඹෝගී කය
ගළනීභ පිළිඵද හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ
අභහතයතුභහට ශම් අසථහශේ අශේ කිතශේදීත්ඹ පුද කය
සිටිනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශම් න විට රංකහශේ හරි
ශඹෝජනහ ක්රභ 82ක් ඳභණ ක්රිඹහත්භක ශනහ. ශම් හරි ශඹෝජනහ
ක්රභ 82න් 35ක් ඳභණ ඳටන් ගත්ශත් 2005 ර්ශඹන් ඳසු
අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ යජඹ ඹටශත්යි කිඹන
කහයණඹ අඳ ශම් අසථහශේදී සිහිඳත් කයනහ. ශම්හශේ ප්රතිපර
අද අඳට රළබී තිශඵනහ. 2013 දී ශවක්ශටඹහය ශදොශශොස
රක්ඹක ඳභණ තභයි වී ගහ කශශේ. නමුත්, අද න විට ඒ
ප්රභහණඹ දවවත්රක්ඹක් දක්හ ළි  ශරහ තිශඵනහ. ඒ ශම්
හරි ශඹෝජනහ ක්රභර ප්රතිපරඹ ව එයින් රද ංර්ධනඹයි
කිඹන එක අඳ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. විඳක්ඹ කිඹන
කථහරට ළි ඹ ශම්හ ජනතහට දළශනන යහඳිති; ජනතහ
අගඹ කයන යහඳිති; ජනතහ ප්රහර්ථනහ කයන යහඳිති. ඒ නිහ
තභයි ඒ යහඳිතිර ලක්තිඹ දළන් ශම් යටට, දළඹට දහඹහද
ශකශයමින් ඳතින්ශන්. භවහ ඳයහක්රභඵහහු යජතුභහ කිේහ, අවසින්
ළශටන එකභ දිඹ ිමක්ත් ප්රශඹෝජනඹට ශනොශගන මි මුහුදට
ගරහ ඹහභට ඉඩ ශනොශදන්න කිඹරහ. ඒ හශේ අශේ අතිගරු
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහත් අද ම්පර්ණශඹන්භ ශම්හශේ
ප්රතිපර අයගන්න කටයුතු කය තිශඵනහ. ශභන් අසථහක,
බහයදය කර්තයඹක් ඉටු කයන ශභභ අභහතයහංල ශදකටභ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ කය තිශඵන ළරකීභ පිළිඵ අඳ එතුභහට
සතුතින්ත
ශනහ.
එභ
අභහතයහංල
ශදශක්
ගරු
අභහතයතුභන්රහටත් සුඵ ඳතමින්, ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි,
භට කථහ කයන්න අසථහ රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහටත්
සතුතින්ත ශමින් භශේ කථහ අන් කයනහ.
[අ.බහ. 2.18]

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, අශේ රක්සභන් න්ත
ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ වන් කශහ ශභොයගවකන්ද
ජරහලඹ වදරහ අන් වුණහභ එඹ "භහින්ද යහජඳක් භවහ
ජරහලඹ" ශර නම් කයනහඹ කිඹරහ. ඒ විධිඹටභ භත්තර ගුන්
ශතොටුශඳොශ "භහින්ද යහජඳක් ගුන් ශතොටුශඳොශ" ශර නම්
කශහ; වම්ඵන්ශතොට යහඹ "භහින්ද යහජඳක් යහඹ" ශර නම්
කශහ. දළන් වම්ඵන්ශතොට යහඹට නළේ එන්ශන් නළවළ. භත්තර
ගුන් ශතොටුශඳොශට ගුන් ඹහනහ එන්ශන් නළවළ. භට තිශඵන
ප්රලසනඹ තභයි, ඔඹ විධිඹට නම් කශශොත්, ශභොයගවකන්ද
ජරහලඹටත් තුය නළති ශයිද කිඹන එක. ශඳොඩ්ඩක් ඒ නිහ ඔඹ
නම් කයන්න කලින් හිතරහ ඵරන්න ටිනහ.

ගරු ක්හමන් ලවන්ත නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததரர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

ඒකට තුය එනහ. ඔඵතුභහ ඵඹ ශන්න එඳහ.

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භළතිතුභහ කිේහ ශම් ඉදි කයන
ශභොයගවකන්ද ජරහලඹ ධහරිතහ අනු ඳයහක්රභ මු්රඹ හශේ
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වතය ගුණඹක් විලහරයි කිඹරහ. ඇත්ත; ඇසතශම්න්තු අනු
එශවභයි. වළඵළයි, ඳයහක්රභ මු්රඹට, "ඳයහක්රභ මු්රඹ" කිඹරහ නභ
දළම්ශම් භවහ ඳයහක්රභඵහහු යජතුභහ ශනොශයි. ඒකත් ඉශගන ගත
යුතු ඳහඩභක්.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

කවුද නභ දළම්ශම්?

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔඵතුභහට ඒකට ඉතිවහ ශඳොත කිඹරහ ඵරන්න ශයි.
අශේ ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කථහ කයන ශරහශේ
එතුභහ ශඵොශවොභ ආඩම්ඵයශඹන් වන් කශහ, ජර ශඹෝජනහ ක්රභ
යහෂ්ඹක් ඉතහභ හර්ථක අන් කයන්න එතුභහට වළකි වුණහඹ
කිඹරහ. භභ ශවොහකහයභ දන්නහ භභ නිශඹෝජනඹ කයන
කළුතය දිසත්රික්කශේ භභ ජීත් න ඵණ්ඩහයගභ ප්රශේලඹත්
ඇතුළු අශේ ප්රශේලර තිබුණු ජර ප්රලසනඹ ෆශවන දුයකට
වින්න ගරු ඇභතිතුභහ භත් ශරහ තිශඵන ඵ. ඒ පිළිඵ
භශේ කිතඥතහ එතුභහට පිරිනභන්න කළභළතියි. ගරු දිශන්ස
ගුණර්ධන ඇභතිතුභනි, ග්රහමීය ඹ ජර ශඹෝජනහ ක්රභ කීඳඹක්
පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ උඳශේලක කහයක බහශේ අධහනඹ
භවිසින් ශඹොමු කයව විට ඒ ග්රහමීය ඹ ජර ශඹෝජනහ ක්රභ පිළිඵ
විශලේ උනන්දුක් දක්රහ, ඒ කටයුතු කය ශදන්නට ඔඵතුභහ
භවන්සි වුණහ; ඔඵතුභහශේ නිරධහරින් භවන්සි වුණහ. ඒ පිළිඵ
භශේ ශඳෞේගලික කිතඥතහ ඔඵතුභහට පිරිනභනහ. ඒ හශේභ
ජර ශඹෝජනහ ක්රභ කිහිඳඹක් අන් කයන්නට තිශඵනහ.
උඩුය, මුඳට්ටිඹ ග්රහමීය ඹ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඇතුළු අන්
කිරිභට නිඹමිත අශනකුත් ජර ශඹෝජනහ ක්රභත් ඉක්භනින් අන්
කිරීභට වළකිඹහ රළශබ්විඹ කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. උඳශේලක
කහයක බහශේදී ඹම් ශදඹක් ශඳන්හ දුන්නහභ ආණ්ඩු ඳක්ශේඹ,
විඳක්ශේඹ කිඹහ රකන්ශන් නළති ශඵොශවොභ උනන්දුශන් ඒ
පිළිඵ කටයුතු කයරහ සුදුසු විධහනඹන් රඵහ දීභ පිළිඵත්, ඒ
හශේභ
ඔඵතුභහශේ
නිරධහරි භණ්ඩරඹ ළරකිඹ යුතු
උනන්දුකින් ශම් කටයුතු කිරීභ පිළිඵත් භහශේ සතුතිඹ ඳශ
කිරීභ අලයයි. ඒකයි අශේ යුතුකභ න්ශන්.
මුරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශම් ගහම්ීනය විහදඹ තුශ අපිට
තිශඵන ශම් ටිනහ කහරඹ යශට් දළශන කහයණහ කිහිඳඹක්
පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ වහ භහ ශඹොදහ ගන්නට
කළභතියි.
මුරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශම් භහ අශත් තිශඵන්ශන්
"භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ"යි. ශම් "භහින්ද චින්තන ඉදිරි
දළක්භ" ඉදිරිඳත් කයන්නට කලින් ඉදිරිඳත් කය තිබුණහ, "භහින්ද
චින්තන"ඹ. ඒ කිඹන්ශන් භහින්ද චින්තන original එක. 2005
දී භහින්ද චින්තන original එක ආහ. ඒ භහින්ද චින්තන
original එශක් කිඹහ තිශඵන්ශන් 1978 දී වන්හ දුන් යසථහ
සුදුසු නළවළ, අලුත් ඳහරන ක්රභඹක් අපි අයශගන එනහ, විධහඹක
ජනහධිඳති ක්රභඹ ම්පර්ණශඹන් භ ශනස කයනහඹ කිඹහයි. භහ
හිතන විධිඹට 1994 සිටභ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශේ සථහයඹ
ඒකයි. ඒ හශේභ ආචහර්ඹ එන්.එම්. ශඳශර්යහ භළතිතුභහ 1978
දීත් එභ සථහයඹ කිේහ. නමුත් සථහය ආණ්ඩුක් තිබීභ
ආර්ිකකඹ ඳළත්ශතන් ළදගත් නිහත්, ආර්ිකක ංර්ධනඹට
අලය නිහත්, 1970-1977 කහරශේ ශම් යට ආර්ිකක ලශඹන්
ඉතහභ අන්ත දුක්ඛිත තත්ත්ඹට ඳත් තිබීභ නිහත්, ලක්තිභත්
ආණ්ඩුක්රභඹක් ශම් යටට අලයයි කිඹහ ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන
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භළතිතුභහ කල්ඳනහ කශහ. එභ නිහ ඒ ක්රභඹ අයශගන ආහ.
දිර්ඝ කහරඹක් තිසශේ එඹ ඳළත ශගන එනහ. ංශලෝධන 18ක්
වයවහ 1978 දී වඳුන්හ දුන් ඒ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ අද ශන
ශකොට ම්පර්ණශඹන්භ විකිතිඹක් ඵට ඳත් කය තිශඵනහ.
1994 ර්ශේ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශේ සථහයඹත් විධහඹක
ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි කිරීභයි. චන්ද්රිකහ කුභහයතුංග භළතිනිඹ
1999 ර්ශේදී කිේහ, විධහඹක ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි
කයනහඹ කිඹහ. 2001 ර්ශේදී විධහඹක ජනහධිඳති ක්රභඹ
අශවෝසි කයන ශඹෝජනහ හිත අලුත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
ශකටුම්ඳතකුත් ඉදිරිඳත් කශහ. 2005 ර්ශේදී විධහඹක ජනහධිඳති
ක්රභඹ ම්පර්ණශඹන්භ අශවෝසි කයනහඹ කිඹහ ර්තභහන
ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ ශඳොශයොන්දු වුණහ. වළඵළයි,
ඵරඹ රළබී යුේධඹ ජඹග්රවණඹ කශහට ඳසශේ එතුභහ කල්ඳනහ
කශහ, ඔඹ කිේහට ඔඹ තයභටභ ඕක ශනස කයන්න ඕනෆ නළවළ,
විධහඹක ජනහධිඳති ක්රභඹ ශනස කයනහඹ කිඹහ භභ මුලින්
ශඳොශයොන්දුක් දීපු නිහත්, භශේ ඳක්ශේ ථහයඹ ඒක නිහත්,
ඹම් ඳභණකට ඒක ශනස කයනහඹ කිඹහ. 2010 ර්ශේදී
එතුභහ " භහ එඹ ශඹොදහ ගන්ශන් යට එක්ත් කිරීභ පිණිඹ " කිඹහ
වන් කයනහ. විධහඹක ජනහධිඳතිධුයඹ පිළිඵ සිඹලු ඳක්
ව -

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, we are discussing the Votes of the Ministry of
Irrigation and Water Resources Management and the
Ministry of Water Supply and Drainage, not about the
Executive Presidency. It is against the Standing Orders to
discuss other matters.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, he is talking of matters outside the subject.
ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශඵොශවොභ සතුතියි, ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි,- [ඵහධහ
කිරීභක්] ශම්ශක් ජර ම්ඳහදනඹ පිළිඵ කිඹහ තිශඵනහ. ශම්ක
අදහශයි, හරිභහර්ග පිළිඵත්. ශම් විධහඹක ජනහධිඳති ක්රභඹ ශම්
ආකහයඹට තිබුශණොත් හරිභහර්ග ඳේධතිඹත් ිම ළටිරහ, ජර
ම්ඳහදනඹත් නතය ශරහ ශම් යශට් ම්පුර්ණ ඳළළත්භ විනහල
ශනහ. ඒකයි, කිඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] "භහින්ද චිනතන ඉදිරි දළක්භ" හි ශකොශවොභද, කිඹහ තිශඵන්ශන්?
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ]
" භහ එඹ ශඹොදහ ගත්ශත් යට එක්ත් කිරීභ පිණිඹ. විධහඹක ජනහධිඳති
ධුයඹ පිළිඵ සිඹලු ඳක් වහ ජනතහ නිශඹෝජිතයින් භඟ විිත
හකච්ඡහකට එශශමමි. ඳහර්ලිශම්න්තුට රළශඵන ජනයභට ගරු
කයමින් ඳහර්ලිශම්න්තුට ගකිඹන නීතිඹ ඉදිරිශේ සිඹල්රන් භහනඹ
ඹන ප්රතිඳත්තිඹ ගරු කයමින් අධිකයණඹට ගකිඹන යසථහ
ම්ඳහදනඹ, විධහඹකඹ වහ අධිකයණඹ එකිශනකට ගළශටන ඒකක ශරසින්
ශනො වජීනශඹන් ඵළඳුණු එකභ යහජයඹක ශකොටස ඵ තදුයටත්
අධහයණඹ කයන බහයකහය ධයඹක් ඵට විධහඹක ජනහධිඳති ධයඹ ඳත්
කයමි."

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශභශවභ කිඹරහ අහනශේදී
2010 දී ඵරඹ අත්ඳත් කය ගත්තහට ඳසශේ ශම් ජනහධිඳති ධුයශේ
ඵරඹ අඩු කයරහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ගකිඹන, අධිකයණඹට
ගකිඹන ක්රභඹක් ඇති කයනහ ශනුට කශශේ දවඅටන
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ භඟින් දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ ංශලෝධනශඹන් ඇති කය තිබුණු ප්රගතිශීලී තත්ත්ඹ
ඳහ ආඳසට ශගන ඹහභයි. අද ශම් කහයණහ ගළන කථහ කයන
ශකොට - විධහඹක ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි කයන්න කිඹන ශකොට
- ඉදිරි ජෙජළේ ඉන්න ජෙෙෂම ම ඇ ඇම ඇවරු ජනොජවයි, ටුපසෙස
ශේළිශේ ඉන්න භවය භන්රීරු භූමිශතල් ගහපු ගළය ව හශේ එක
ඳහයටභ නළඟිටිනහ; කෆ ගවනහ; ඵහධහ කයනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශම් ආණ්ඩු ඳක්ශේ
භන්රීතුභන්රහ තභයි ශඳනී ඉන්න ඕනෆ, විධහඹක ජනහධිඳති ක්රභඹ
-
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ූලරහනහරුඪ ගරු භන්රීතුභනි, එතුභහ කිඹනහ, "භට පිට
යටර ඉන්න ඩඹසශඳෝයහ ශඳොශයොන්දුක් ශදනහ නම් භභ
විධහඹක ජනහධිඳති ක්රභඹ ශනස කයනහ" කිඹරහ.
වත්ශදවිඹශන්! එතශකොට දළන් ශම් යශට් විධහඹක ජනහධිඳති ක්රභඹ
ශනස කිරීභට ඵහධහ ශරහ තිශඵන්ශන් පිට යටර ජීත් න
්රවිඩ ඩඹසශඳෝයහද? ඒ ශගොල්රන් කිඹන ශේද විලසහ
කයන්ශන්? තභන්ශේ ඳහක්ෂිකශඹෝ, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශේ
භන්රී කණ්ඩහඹශභන් බහගඹක් ශවෝ ඊට ළි ශඹන් අද කිඹන්ශන්
-ඔවුන්ජේ මත වන්ජන් - ධිධ ක ෙනයටෙ ඇ ක්රම ජවනස කළ
යුතුයි, නළත්නම් අඩුභ ගණශන් ංශලෝධනඹ කශ යුතුඹ කිඹන
එකයි. ශම් යශට් විඳක්ඹ අනිහර්ඹශඹන්භ කිඹන්ශන් විධහඹක
ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි කශ යුතුයි එශවභ නළත්නම් අඩුභ
ගණශන් ඵයඳතශ ංශලෝධනඹකට රක් කශ යුතුයි කිඹරහයි.
එතශකොට ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහ විලසහ කයන්ශන්ශම් යශට්
විඳක්ඹ, ආණ්ඩු ඳක්ශේ ළදගත් ශකොටක් කිඹන ශේ
ශනොශයි, ඩඹසශඳෝයහ කිඹන ශේයි. එශවභ නම් ජනහධිඳතිතුභහ
ළඩ කයන්ශන් ඩඹසශඳෝයහට ඕනෆ විධිඹටද? ජනහධිඳතිතුභහශේ
චින්තනඹ කස ශන්ශන් ඩඹසශඳෝයහට ඕනෆ විධිඹටද?
ජනහධිඳතිතුභහශේ අදවස, ළඩ පිළිශශ යහ ඳතින්ශන්
ඩඹසශඳෝයහ භතද? ූලරහනහරුඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශම් යශට් ජර
ම්ඳහදනඹ වුණත්, ශම් යශට් හරිභහර්ග වුණත්-

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

Sir, I rise to a point of Order.

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.

(The Presiding Member)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, he is calling the Hon. Members of this House
"ගළය වශඹෝ". "ශගම්ශඵො" ඉන්ශන් සිරිශකොශත්.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. He did not mention
names.
ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

භභ කිේශේ නළවළ. ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, භභ එක
නභක් වන් කශහ. භභ කිේහ, ගළය වඹහ කිඹරහ. වළඵළයි, භභ
දන්නහ ශම් ශගෞයනීඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ගළය වශඹෝ නළවළ කිඹන
එක. ඒක භභ දන්නහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ූලරහනහරඪ ගරු
භන්රීතුභනි, ශම් ශගෞයනීඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ බරුශෝත් නළවළ.
නමුත්, එක කහයණඹක් ළදගත් ශනහ. ශම් යශට් විධහඹක
ජනහධිඳති ධුයඹ අශවෝසි කයමින්, එඹ බහයකහය ධුයඹක් ඵට ඳත්
කයනහ කිඹරහ ශඳොශයොන්දු ශච්ච ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහට
යුතුකභක්, ගකීභක්, දහචහයඹක් තිශඵනහ ඒ යුතුකභ, ඒ
ශඳොශයොන්දු ඉසට කයන්න.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I am armed with the Bible of Parliament, the
Standing Orders. Standing Order No. 84 (v) [Interruption.] කෆ ගවන්න එඳහ. භභ කථහ කයනහ. කළ ගවරහ
ළඩක් නළවළ. තුය ටිකක් ශඵොන්න. Sir, Standing Order No.
84 (v) states, I quote:
“Every member must confine his observations to the subject under
discussion.”

So, I am bringing it to your notice, Sir. If he does not
know that, ask him to sit down. That is all that could be
done.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි,- [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොඩ්ඩක්
හි  ශමුද? ගරු අසර් භන්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහට ආඹහචනහ
කයනහ, ඉසීශභන් අවශගන ඉන්න කිඹරහ.
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ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශම් යශට් අල්ර, දණඹ
පිළිඵ ප්රලසන භතු ශන ශකොට, ඒ පිළිඵ යශට් නිසි ඳහරනඹක්
නළති ශන ශකොට, නිසි අධීක්ණඹක් නළති ශන ශකොට "ඇයි,
ශභශවභ ශන්ශන්?" කිඹරහ මිනිසසු ප්රලසන කයනහ. ඒක
ජරම්ඳහදනඹ ශන්න පුළුන්; ඒක හරිභහර්ග ශන්න පුළුන්.
ශම් යශට් ශභොන ප්රලසනඹක් භතු වුණත් ඒ ෆභ අසථහකදීභ
මිනිසසු ඵරන්ශන් විධහඹකඹ වරිඹහකහය ක්රිඹහත්භක ශනහද,
අධිකයණඹ වරිඹහකහය ක්රිඹහත්භක ශනහද, යසථහදහඹකඹ
වරිඹහකහය ක්රිඹහත්භක ශනහද කිඹන එක ගළනයි. ශම් තයම්
අධික ඵරඹක් විධහඹකඹ ටහ ඒක යහශී ශරහ තිශඹන ශකොට නිසි
යහජය ඳරිඳහරනඹක් අය ශගන ඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ.
ශභොකද, විධහඹකඹ තභ තනි භතඹට සිඹල්රභ කයනහ. අද ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු නිකම්භ නිකම් රකඩඹක් ඵට ඳත්ශරහ
තිශඵනහ; ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු යඵර් සීල් එකක් ඵට ඳත් ශරහ
තිශඵනහ. ශභභ විහදඹ ආයම්බශේ ගරු ජනහධිඳතිතුභහ මුදල්
අභහතයයඹහ වළටිඹට අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයමින් කිේහ
"ශකොශවොභද භශේ ළඩ" කිඹරහ. අපි එදහභ ශඳන්හ දුන්නහ, එතුභහ
කිඹන ශම් ශඳොශයොන්දු ඉටු කයන්න ශම් අඹ ළඹ ඇසතශම්න්තුර
තිශඵන මුදල් ප්රභහණත් නළවළයි කිඹරහ. අපි කිේහ, ශම් දීරහ
තිශඵන ශඳොශයොන්දු ඹථහර්ථහදී ශඳොශයොන්දු ශනොශයි කිඹරහ. අපි
කිේහ, ශම් ශඳොශයොන්දු ඉසට කිරිභ වහ ශන් කය තිශඵන
ප්රතිඳහදන ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශභභ
ංඛ්යහ ශල්ඛ්නර ඵයඳතශ ශදෝඹක් තිශඵනහඹ කිඹරහ. එශවභ
කිඹරහ සුභහන ශදකක් ඹන්න කලින් ශම් බහ ශම්ඹ උඩ මුළු අඹ
ළශඹන් සිඹඹට 25කට ඩහ ළි  ටිනහකභක් හිත රුපිඹල්
ිමලිඹන 49,000ක ඳභණ මුදරක් අලුතින් ණඹට රඵහ ගළනීභට
අය ඉල්රන අලුත් ඇසතශම්න්තුක් ඇවිල්රහ තිබුණහ. විටින්
විට ඳරිපයක ඇසතශම්න්තු එන ඵ අපි දළක තිශඵනහ. එශවභ
ශන්ශන් භහ කීඳඹක් ගත ශරහ, ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහට ඩහ
විඹදම් ළි  වුශණොත්, ඵරහශඳොශයොත්තු ශච්ච තයම් ආදහඹම්
රළබුශණ් නළත්නම් යට කයශගන ඹහභට අලය ළි පුය මුදල්
ඳහර්ලිශම්න්තු අනුභත කයනහ.
අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයරහ සුභහන ශදකකට ඳසශේ
ඵයඳතශ ශනසකම් හිත ඇසතශම්න්තු ඉදිරිඳත් කයන්ශන්
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ගණන් ළයදුණහභයි. එක්ශකෝ
ශඳොශයොන්දුර තිබුණු ගණන් මිනුම් වරිඹට ගණනඹ කයරහ
නළවළ. එශවභ නළත්නම් ගණන් වළදුහයින් ඳසු අන්තිභ
ශභොශවොශත් ශම්ක අරංකහය කයන්න තත් ශභොන ශභොනහ වරි
ශදන්න ඕනෆඹ කිඹහ, "අපි ශම්කත් ශදමු, ශම්කත් ශදමු, ගණන්
මිනුම් ඳසශ ඵරමු" කිඹහ ළශඩ් කශහ ශන්න පුළුන්. වළඵළයි
භයණහධහය මිතිඹක බහණ්ඩහගහරික ශකශනක් ඔඹ විධිශේ අඹ
ළඹක් ඉදිරිඳත් කශහ නම් ඔහු ඒ තනතුශයන් අස කයනහ. ගශම්
භයණහධහය මිතිඹක, සුඵහධක මිතිඹක ශම් විධිශේ
ඇසතශම්න්තුක් ඉදිරිඳත් කශහ නම් බහණ්ඩහගහරික තනතුශයන්
අස කයරහ දභනහ. ශභොකද, ඒ තයභටභ ගණන් ළයදියි; ඒ
තයභටභ ංකල්ඳ ළයදියි; ඒ තයභටභ අවුල්. අශේ හනහකට
ශවෝ අහනහකට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයපු
ර්තභහන මුදල් ඇභතිතුභහ ඒ කශශේ වඳන්කභක්ඹ; එදහ ඒ ගවපු
කයිහරු භහයඹ; ඉතිවහශේ කයදහත් ශම් තයම් ළඩක් කයරහ
නළතඹ කිඹහ ශඵොශවොභ ආඩම්ඵයශඹන් කථහ කයන ශම් ආණ්ඩුශේ
භළති ඇභතිරුන්ට අපි කිඹන්න කළභළතියි, පුළුන් නම් ශම්කට
උත්තයඹක් ශදන්නඹ කිඹහ.
මුළු අඹ ළශේ ටිනහකමින් සිඹඹට 25කට ඩහ ළි පුය මුදල්
ප්රභහණඹක් ණඹට ගන්න අනුභළතිඹ ඉල්රහ ඇසතශම්න්තු ඉදිරිඳත්
කයන්න ශවේතු ශභොකක්ද? භවහ බහණ්ඩහගහයශේ ඉන්න කට්ටිඹට
ගණන් ඵළරිද? භවහ බහණ්ඩහගහයශේ ගණන් වදන කට්ටිඹට
අනහගතශේ ශම් ශම් විඹදම් ශභශවභයි, ශභශවභයි කිඹහ
ඇසතශම්න්තු වදහ ගන්න තයම් දක්තහක් නළේද? විභල් වීයංල
භවත්භඹහ කිඹපු විධිඹට, මුදල් අභහතයහංලශේ ඉන්න අය භවහ
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ආර්ිකක ඝහතකඹහට, භවහ ආර්ිකක විශලේඥඹහට ශම් ගණන් ටික
වරිඹට වදහ ගන්න ඵළරි වුණහද? අනික් අතට ඒහ අධීක්ණඹ
කයන්න ඉන්න ර්තභහන මුදල් ඇභතිතුභහට ඒ ගණන් ටික
වරිඹට වදරහද කිඹහ අධීක්ණඹ කයන්න ඵළරි වුණහද? මුදල්
ඇභතිතුභහ ශම් ගණන් වදන්ශන් නළවළ කිඹන එක භභ
පිළිගන්නහ. මුදල් ඇභතිතුභහ කළල්කුශල්ටර් එශකන් එකින්
එක ශම් ගණන් එකතු කයරහ, ගණන් වදන්ශන් නළවළ. වළඵළයි,
මුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට එතුභහට ශම්හ අධීක්ණඹ කයන්න
පුළුන් ශන්න ඕනෆ. ශම් ශඳොශයොන්දු ටික ශදනශකොට, ඒ
රළයිසතු කිඹනශකොට "ශකොශවන්ද අේශේ ශම්හට ල්ලි,
ඇත්තටභ අඳට ශම්හ කයන්න පුළුන්ද, අඳට ශම් ල්ලි ශොඹහ
ගන්න පුළුන්ද, ඡන්දඹ තිශඵනහඹ කිඹහ ශඵොරු කයරහ අපි
වුත්තු ශයිද" කිඹහ අවන්න මුදල් ඇභතිතුභහට යුතුකභක්
තිබුණහ. වළඵළයි, ඒ ළශඩ් අවුර ශත්ශයන්න සුභහන ශදකක්  අඹහ.
ඒ කඩදහසිඹ වදහ ගන්න සුභහන ශදකක්  අඹහ. ඒ දුන්නු ශඳොශයොන්දු
ඉසට ශයිද නළේද කිඹන කහයණඹ ශම් ඡන්දශඹන් ඳසශදි ඵරහ
ගන්න ශනහ. වළඵළයි ඔයිට ළි ඹ ශේල් රඵහ ගන්න ශම් යශට්
ජනතහට අසථහක් තිශඵනහ. අපි ඌශදි රඵහ ගත්ත
ජඹග්රවණඹ නිහ, ඌශදි ශඳන්පු අශේ විෂ්සට ර්ධනඹ නිහ
අද ශම් යශට් ජනතහට ඹම් ඹම් යප්රහද රළශඵමින් තිශඵනහ.
ඒ ඡන්ද යහඳහයඹ තුශභ -

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

කවුද කිඹන්ශන්?

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඵදුල්ර දිනුශේ කවුද? කවුද ඵදුල්ර දිනුශේ? කවුද ි රහන්
ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහශේ - [ඵහධහ කිරීභක්] වහලිඇර දිනුශේ කවුද?
මුසලිම් ශකොංග්රඹද? ඵදුල්ර ආනඹ දිනුශේ මුසලිම්
ශකොංග්රඹද? කවුද දිනුශේ? ූලරහහනරඪ ගරු භන්රීතුභනි, එදහ
ඒ රඵපු ජඹග්රවණඹ නිහ අද ශම් යශට් ජනතහට ඹම් ඹම් හසි
රළබී තිශඵනහ. එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩුක් පිහිටපු දහට,
ශම් යශට් අහිංක ජනතහට ශම් රඵහ දුන්නහ හශේ ශදගුණඹක,
තුන් ගුණඹක වන තය ලශඹන්භ රඵහ ගන්න පුළුන්ඹ
කිඹන එක ප්රකහල කයමින් භභ නතය ශනහ.
[අ.බහ. 2.35]

ගරු නිරූඳමළ රළජඳක්ෂ මශත්මිය
ජළඳලශන නිනයෝජය අමළතයුරමිය)

(ජවම්ඳළදන

ශළ

(ரண்தைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ - லர் ங்கல்,
டிகரனகப்தை தறற அகச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa - Deputy Minister of
Water Supply and Drainage)

ූලරහහනරඪ ගරු භන්රීතුභනි, අද දින හකච්ඡහ වහ
අභහතයහංල කිහිඳඹක ළඹ ශීර් ඉදිරිඳත් වී තිබුණත් භට රළබී
තිශඵන කහර ශේරහ අනු භහ නිශඹෝජනඹ කයන ජරම්ඳහදන
වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹ ගළන ඳභණක් අදවස කිහිඳඹක්
ප්රකහල කයන්නට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
2005 දී ගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ජනහධිඳතියඹහ
ශර ඳත් වුණහ. ඊට ඳසශේ 2009 දී යුේධඹ අන් කයරහ 2010
න විට ෆභ අභහතයහංලඹක්භ ංර්ධන භහශත් ඉදිරිඹට ශගන
ඹන්න පිඹය ගත්තහ. අශේ අභහතයහංලඹත් අභහතය දිශන්ස
ගුණර්ධන භළතිතුභහශේ නහඹකත්ඹ ඹටශත් ඉදිරිඹට ශගන
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු නිරඳභහ යහජඳක්ෂ භවත්මිඹ]

 අඹහ. යුේධශඹන් ඳසශේ හභඹ උදහ වීභත් භඟ පිරිසිදු ඳහනීඹ ජර
ඉල්ලුභ ළි  වුණහ. විශලේශඹන්භ උතුරු නළශඟනහිය ඳශහත්ර
ඉල්ලීම් ශඵශවවින්භ ළි  න්න ඳටන් ගත්තහ.
විශලේශඹන්භ ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ
2014 ර්ශේ මුල් කහරඹ තුශ අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු
ආදහඹශභන් සිඹඹට 42ක් උඳඹහ ගළනීභට භත් තිබුණහ. ජරඹ
අශශවිඹ තුළින් රුපිඹල් මිලිඹන 8,598ක ආදහඹභක් උඳඹහ
ගත්තහ. ශකශේ ශතත් එඹ අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ව ආදහඹභ න
රුපිඹල් මිලිඹන 8,782ට ඩහ අඩු අගඹක් වුණහ. 2014 ශර් අඹ
ළඹ අනු මුළු ශභශවයුම් ආදහඹභ රුපිඹල් මිලිඹන 1,809ක්
ඵරහශඳොශයොත්තු වුත්, ශර් මුල් කහර්තු තුශ භණ්ඩරශේ
රහබඹ වී ඇත්ශත් රුපිඹල් මිලිඹන 650ක් ඵ වන් කයන්න
කළභළතියි.
ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ භඟින් රඵහ දී
ඇති ජර ම්ඵන්ධතහ ගණන මුල් භහ වඹ තුශ මිලිඹන 1.77
දක්හ ඉවශ ශගොස තිබුණහ. 2014 අහනශේ ඉරක්කගත ජර
ම්ඵන්ධතහ ගණන මිලිඹන 1.85 දක්හ ඉවශ  අඹහ. ඒ නිහ තත්
දලභ 08ක ජර ම්ඵන්ධතහන් 2014 අගදී රඵහ දීභට නිඹමිත
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ආදහඹම් ශනොරඵන ජර ළඳයුම් ඉරක්කඹ
සිඹඹට 29.5ක අගඹක් ශඳන්නුම් කශත්, එඹද අඩු කය ගළනීභට
ළරසුම් කස කය තිශඵනහ. එශේභ නශ ජර ළඳයුම් 2014
අහනශේදී සිඹඹට 46.4 දක්හ ර්ධනඹ කිරීභටත් ළරසුම් කය
තිශඵනහ. එභ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න දිවහ ඵළල විට අඳට ශඳනී ඹන
ප්රධහන කහයණඹ න්ශන්, යට පුයහභ ඳහනීඹ ජර ඳවසුකම් රඵහ දීභ
අයමුණු කය ගනිමින් භහින්ද චින්තනඹ ඹටශත් අශේ ළරසුම්
හර්ථක වී තිශඵන ඵයි. ශම් යහඳිති වහ යහජය ආශඹෝජන
ශන් කිරීභ නිහ 2013 ඳශමු බහගශේදී සිඹඹට 3.8කින් ර්ධනඹ
ව ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහ දීම් 2014 න විට සිඹඹට 10.3 දක්හ
ර්ධනඹ වුණහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, අශේ අභහතයහංලඹ අංල
ගණනහකින් ඉදිරිඹට ඹමින් සිටිනහ. ජහතික ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරඹ පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ළඳය ශම් ප්රධහන
අයමුණ ශඳයදළරි කය ශගන ඉදිරිඹට ඹනහ. පිරිසිදු ඳහනීඹ ජර
ූලරහ්ර ආයක්හ කය ගළනීභට නම් ශී්ර දියුණුක් ඇති න
නගයරට වහ උඳ නගයරට භරහඳවන ඳේධති කස කශ
යුතු තිශඵනහ. දළනටභත් ඒ වහ ප්රධහන නගයර තිශඵන
යහඳිතිරට අභතය භවනුය, භව ශකොශම, ශභොයටු,
යත්භරහන, ජහ-ඇර, ඒකර කහර්මික අඳ්රය කශභනහකයණ
යහඳිතීන් වහ කතයගභ පජහ භූමිශේ ශභන්භ ශ්රී ජඹර්ධනපුය
ශකෝට්ශට් වහ යශට් ප්රශේල ගණනහක යහඳිතීන් ආයම්බ කයමින්
සිටිනහ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. අශේ අභහතයහංලඹ ඹටශත් තිබුණු ප්රජහ
ජර බහයඹ ශනුට 2014 ජලි 03න දින ජහතික ප්රජහ ජර ළඳයුම්
ශදඳහර්තශම්න්තු නමින් අලුත් ආඹතනඹක් ඇති කශහ. ශභභ
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අයමුණත්, ඳයභහර්ථඹත් ප්රජහ ජර ම්ඳහදන
ශඹෝජනහ ක්රභ දියුණු කිරීභ තුළින් කුඩහ නගයර වහ ග්රහමීය ඹ
ඳශහත්ර පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ වහ නීඳහයක්ක යහඳිති ඇති
කිරීභයි. ශභභ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භක කිරීභ
වහත් ශභය අඹ ළශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 750ක් ශන් කය
තිශඵනහ.
එශභන්භ ඳළයණි ජර ම්ඳහදන යහඳිති ළි දියුණු කිරීභ යට
පුයහ ක්රිඹහත්භක කයමින් ඉදිරිඹට ශගන ඹනහ. ඳශහත් ලශඹන්
අපි ජඹ ශගන ඇති අභිශඹෝග ඉතහ ළදගත් කිඹහ භහ හිතනහ. 2005
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ශර්දී භධයභ ඳශහත් ජර නශ ම්ඵන්ධතහ තිබුශණ් 98,691යි.
2014 ර්ඹ ආයම්බ න විට එභ ප්රභහණඹ 211,835 දක්හ ඉවශ
 අහින් තිශඵනහ. 2005 ශර්දී නළශඟනහිය ඳශහශත් පිරිසිදු
ඳහනීඹ ජර ළඳය ම් ම්ඵන්ධතහ තිබුශණ් 44,033යි. අද න විට
එභ ප්රභහණඹ 143,500 දක්හ ඉවශ  අහින් තිශඵනහ.
භහ කළභළතියි, ත ඳශහත් කිහිඳඹක ශතොයතුරු ඔඵ
සිඹලුශදනහශේභ දළන ගළනීභ වහ ඉදිරිඳත් කයන්න. උතුරු භළද
ඳශහශත් කුගඩු ආරිත ශයෝග භඟ විශලේෂිත අභිශඹෝගඹක් අඳට
තිශඵනහ. 2005 ර්ශේදී එභ ඳශහශත් පිරිසිදු ඳහනීඹ ජර
ළඳය භ 30,016ක් ඳභණ තිබුණු ප්රභහණඹ ශම් න විට 85,903
දක්හ ඉවශට  අහින් තිශඵනහ. අනුයහධපුය උතුරු-දකුණු යහඳිති
ක්රිඹහත්භක වුණහභ ශම් ම්ඵන්ධතහන් ප්රභහණඹ ත රක්
ගණනින් ළි  නහ. ඹම ඳශහශත් 2005 දී 23,178ක් තිබ ජර
ළඳයුම් ංඛ්යහ දළන් 58,647 දක්හත්, උතුරු ඳශහශත් 2005 දී
3,336ක් තිබ ජර ළඳයුම් ංඛ්යහ දළන් 9,100 දක්හත් ඉවශ
 අහිල්රහ. යුේධශඹන් ඳසශේ ශම් ඳශහශත් භවහ ඳරිභහණ යහඳිති
යහෂ්ඹක් ආයම්බ කයරහ ඉදිරිඹට ශගන ඹමින් තිශඵනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, දකුණු ඳශහත ගළනත් භභ
කිඹන්න කළභළතියි. 2005 දී ඳහනීඹ ජර ම්ඵන්ධතහ තිබුශණ්
122,058ක් විතයයි. දළන් නශකොට ජර ම්ඵන්ධතහ 261,205ක්
දක්හ ඉවශ  අහිල්රහ තිශඵනහ. මුළු යශට් ෆභ ඳශහතකභ
ශදගුණඹකින්, තුන්ගුණඹකින් ඳහනීඹ ජර ම්ඵන්ධතහ ප්රභහණඹ
ඉවශට ශගන ඹන්න භහින්ද චින්තනඹ භත් ශරහ තිශඵනහ.
2009 ශර් දී යුේධඹ අන් වුණහට ඳසු අඳ කතහ කශශේ
ළරසුම් ගළනයි. 2010, 2011 ළරසුම් හර්ථක කය ගනිමින් ඒ
වහ අලය ශේශීඹ ව විශේශීඹ මුදල් රඵහ දීභට අශේ අතිගරු
ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ කටයුතු කශහ. පිරිසිදු
ඳහනීඹ ජරඹ ශනොභළතිකභ නිහ ජරශඹන් ළශශන ශයෝග ළි 
විඹ වළකියි කිඹරහ අපි දන්නහ. ඒ නිහ පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ
දීභට විලහර මුදල් ප්රභහණඹක් රඵහ දී තිශඵනහ. ශම් නිහ ශෞඛ්ය
වහ මුදල් ආශඹෝජනඹ අඩු කයන්නත් පුළුන් ශනහ. 2011
සිට 2016 න විට න ජර ළඳයුම් ංඛ්යහ රක් 20
ඉක්භන්නට ඉරක්ක කය තිශඵනහ. අඳට ශඳනී ඹනහ 2020
න විට රක් 40ක ඳභණ ජර ළඳයුම් ඉරක්කඹක් ජඹ ගන්න
පුළුන් ශේවි කිඹරහ. අපි ඒ විශලේ අභිශඹෝගඹත් ජඹ ගන්නහ.
යශට් මුළුභවත් ජනගවනඹට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභට අඳට
වළකි ශනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, අපි ශම් ර්ශේදී ජර
යහඳිති ගණනහක් ජනතහ අයිතිඹට ඳත් කය තිශඵනහ.
කිලිශනොච්චිඹ, කින්නිඹහ, භඩකරපු, කිලිශේඩ්ි , මුතර්, හම්පර්
ඇතුළු තත් ජර යහඳිති ගණනහක් ජනතහ අයිතිඹට ඳත් කය
තිශඵනහ. භහ ශම් උදහවයණ කිහිඳඹක් ඳභණයි වන් කශශේ. ඒ
හශේභ තත් ජර යහඳිති ගණනහකභ ළඩ ආයම්බ කය
තිශඵනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, එශේභ භහ නිශඹෝජනඹ කයන
වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්කශේ ද ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම් කටයුතු
කයශගන ඹනහ. විශලේශඹන්භ රුහුණුපුය ජර යහඳිතිඹ
ක්රිඹහත්භක ශමින් තිශඵනහ. ශ්රී රංකහ යජඹ වහ ශකොරිඹහනු
යජශේ ආධහය ඇති කයන ශම් යහඳිතිඹ අන් වුණහභ
112,000ක ජනතහක් ශභයින් ප්රශඹෝජන රඵනහ.
කියභ,
කටුන ජර යහඳිතිඹ තුළින් ප්රතිරහභින් 60,000කට ශත
ළරශනහ. ඒ හශේභ මිේශදනිඹ, අඟුණශකොශඳළරළස
ඒකහඵේධ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ වහ මුරුතශර, ඵයහකුඹුක ජර
ශඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භක කශහභ, 2016 න විට තත් ප්රතිරහභින්
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150,000කට ඳභණ ශත ළරශනහ. එතශකොට භහ නිශඹෝජනඹ
කයන දිසත්රික්කශේ ඳහනීඹ ජර ප්රලසනඹ ම්පර්ණශඹන්භ අන්
ශනහ. භහතය වහ ගහල්ර දිසත්රික්කරත් ප්රධහන යහඳිති
සිඹල්රක්භ ළරසුම් කයරහ ඉදිරිඹට ශගන ඹනහ කිඹන එකත්
භතක් කයන්න කළභළතියි.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, භහ ශම් ශරහශේ තත්
ළදගත් කහයණඹක් වන් කයන්න කළභළතියි. යුේධඹ අන්
කිරීභට ප්රථභ අඳට ශම් හශේ අභිශඹෝගඹක් තිබුශණ් නළවළ. දළන්
අශේ යශට් ෆභ නිකටභ විදුලිඹ රඵහ දී තිශඵනහ. 2020 න
විට රංකහශේ ෆභ නිකටභ පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභට
වළකිඹහ තිශඵනහ. දළන් ඵළල ඵළල්භට එඹ සිහිනඹක් හශගයි.
වළඵළයි අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ අභිශඹෝගඹත් ජඹගන්නහ.
විඳක්ඹ අශේ යජශඹන් දි අන් දිගට ප්රලසන කශහ, "2009න් ඳසු
යුේධඹ ඉයයි. ජනතහට වන ශකෝ?" කිඹරහ. අශේ යජඹ ෆභ
අංලඹකටභ වන දුන්නහ. ඔන්න අශේ අභහතයහංලඹත් වන
දුන්නහ. නිහර ජනතහ ඳහවිච්චි කයන ජරඹ වහ ජර ඒකක
25 දක්හ ජර ගහසතු සිඹඹට 10කින් අඩු කශහ. දළන් ශම් වන
ජර ඳහරිශබෝ අක ජනතහට රළශඵනහ. ඒ හශේභ, ඉතහ අඩු
ආදහඹම් රඵන අඹ න ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහ ගළනීභට  අඹහභ
වන රැක් ශදනහ. මීය ටර් 10ක් දක්හ ඇති ජර ම්ඵන්ධතහ
වහ උඳහංග ඳඹහ, නශ එ ගභ වහ ජර ෆේදුම් කිරීභ ශනුශන්
ඳශමු මීය ටර් 10 වහ රුපිඹල් 9,700කුත්, මීය ටර් 25 දක්හ රුපිඹල්
12,000ක මුදරකුත්, කහනු කළපීභ, නළත ළසීභ අඹදුම්කරු විසින්
ඉටු කයන විට ඳශමු මීය ටර් දවඹ දක්හ ජර ම්ඵන්ධතහ වහ
රුපිඹල් 800කින් ද, මීය ටර් 10 සිට මීය ටර් 25 දක්හ ව ජර
ම්ඵන්ධතහ වහ රුපිඹල් 2,000කින් ද ගහසතු අඩු කය
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශඳොදු ජර නශ එ ගභ වහ ගහසතු අඹ
කයන්ශන් නළවළ. ප්රහේධන විඹදම් පිඹවීශම් ගහසතු වහ ප්රහේධන
ංර්ධන ගහසතු ද අඹ කයන්ශන් නළවළ. එශභන්භ න ජර
ම්ඵන්ධතහ රඵහගළනීශම් ඇසතශම්න්තු මුදලින් සිඹඹට 40ක්
ශගහ, ඉතිරි මුදල් භහ 24කින් ශගහ නිභ කිරීභට ද අසථහ
රහ තිශඵනහ.
ශභභ වනඹ රඵහ ගළනීභට ජර ඳහරිශබෝ අක ජනතහට
අසථහ රළබී තිශඵනහ. මීය ට අභතය, විදුලිඹ, ගෆසරට වහ
අතයලය බහණ්ඩ යහෂ්ඹකට අශේ යශට් ජනතහට වන රළිමරහ
තිශඵනහ. ශම් සිඹලු අභිශඹෝග ජඹ ගළනීභ වහ අශේ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ රඵහ ශදන වශඹෝගඹ පිළිඵත්, අශේ ගරු
දිශන්ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහ රඵහ ශදන නහඹකත්ඹ
පිළිඵත්, අභහතයහංලශේ ශල්කම් නිවහල් ශෝභවීය භවතහ,
ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ බහඳති යංජිත්
ශප්රේභසිරි භවතහ, අධයක් භණ්ඩරඹ, හභහනයහධිකහරී
බී.ඩබ්ලිේ.ආර්. ඵහරසරිඹ භවතහ ඇතුළු අශේ දක් සිඹලුභ
නිරධහරින් ශම් අභිශඹෝග ජඹ ගළනීභ වහ ශදනු රඵන
වශඹෝගඹ පිළිඵත් භශේ සතුතිඹ ප්රකහල කය සිටිනහ. 2015
ර්ශේ දී ශම් වහ ඩහත් කළඳවීභකින් කටයුතු කයමු කිඹන
එකත් භතක් කයමින්, ඔඵ සිඹලු ශදනහශේ ශේඹ අගඹ කිරීභට ද
ශභඹ අසථහක් කය ගන්නහ.
අහන ලශඹන්, ශභභ කහයණඹ ගළනත් භභ වන්
කයන්න කළභළතියි. 2009 දී යුේධඹ අන් කශහ. එදහ ඉරහ
අශේ ප්රතිවිරුේධ භත දයන අඹ කෆ ගවනහ, "අවුරුදු 30ක්
තිසශේ තිබුණු යුේධඹ ඉයයි, ජනතහට වන ශදන්න" කිඹරහ.
"යුේධඹ ඉයයි, ල්ලි ශකෝ" කිඹරහත් ඇහුහ. දළන් අපි වන
දුන්නහ, ළටුේ ළි  කශහ. දළන් කහටත් කිඹන්න ශදඹක් නළවළ.
ආර්ිකකඹ වදහ ශගන ඹනහ. අලය වඹ වහ වන අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ විසින් රඵහ දී තිශඵන ඵත් වන් කයමින් භශේ
කථහ අන් කයනහ.
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(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ භවය
අභහතයහංල ර ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධශඹන් කයන කථහ අවශගන
සිටිඹහභ භතක් ශන්ශන්, ශඳයවළශර් ඹන නශහ කහයඹහ ගළනයි.
ශභොකද කයපු ළඩ කටයුතු ගළන කිඹනහ, වළඵළයි භවය
ශරහට ඇභතිතුභහ ඒහ ගළන දන්ශනත් නළවළ. ඒ වහ ණඹ
රඵහශගන තිශඵන්ශන් ඊට ඩහ ඉවශ වසතඹක් උඳශඹෝගී
කයශගනයි. භවය ශරහට ශනත් අභහතයහංලඹක් වයවහ
ශන්න පුළුන්. ශම්හයින් ශකොමිස ගවරහ ගහ ශගන කන්ශන්
ශනත් අභහතයහංලඹක්. ශම් යහඳිතීන්ර රැකිඹහ ඳඹන්ශන්
ශනත් පුේගරඹන්. ජනතහට සිදු ශරහ තිශඵන්ශන් ශම්
යහඳිතීන් නහභශඹන් ශඳොලී ශගන්නයි.
2013 ශර් දී ඵළලුශොත් ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ ණඹ ශගරහ තිශඵනහ රුපිඹල් මිලිඹන 3,061ක්. ඒ
කිඹන්ශන් ණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 1,077කුත්, ශඳොලිඹ රුපිඹල්
මිලිඹන 1,983කුත් ශගරහ තිශඵනහ. 2014 ය ඵළලුශොත්
එශවභ, ඒත් රුපිඹල් මිලිඹන 1,077ක් ණඹ ශගනහ. ඒ
හශේභ ශඳොලිඹ රුපිඹල් මිලිඹන 2,325.9 ශගනහ. 2013 දී
පිරිසිදු ජරඹ ඝන මීය ටර් මිලිඹන 547ක් නිසඳහදනඹ කයරහ
තිශඵනහ. නහසතිඹ වහ දණඹ නිහ ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹට ප්රශඹෝජනඹට ගන්න පුළුන් ශරහ තිශඵන්ශන් ජරඹ
ඝන මීය ටර් මිලිඹන 381යි. ඒ කිඹන්ශන් සිඹඹට 30.2ක්භ
නහසතිඹ, දණඹ ව ංචහයි. අශනක් ඳළත්ශතන් ඵළලුශොත්,
2014 අවුරුේදත් ඒ හශේභ තභයි. ජරඹ ඝන මීය ටර් මිලිඹන 560ක්
පිරිසිදු කයරහ තුය නිසඳහදනඹ කයරහ තිශඵනහ. නමුත් විකුණහ
රහබ රළබීභට වළකි ශරහ තිශඵන්ශන් ඝන මීය ටර් මිලිඹන 400ක්
විතයයි. ඒ ආකහයඹට තභයි ඇසතශම්න්තුගත ශරහ තිශඵන්ශන්.
ඒ කිඹන්ශන් ජරඹ කියුිමක් මීය ටර් මිලිඹන 160ක් නහසතිඹ දණඹ
නිහ විනහල ශරහ  අහිල්රහ තිශඵනහ. එඹ සිඹඹට 30කට
ආන්න ංඛ්යහක්. හභහනයශඹන් ඵරනශකොට සිඹඹට 50කට
ආන්න ජර ප්රභහණඹක් නහසති න ඵ අඳට ශඳශනනහ. නමුත්
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න අනු ශඳශනනහ, ශම් යට තුශ නිසඳහදනඹ
කයන ජරශඹන් සිඹඹට 30ක්භ අඳශත් ඹන ඵ. එක්ශකෝ ංචහ
නිහ, එශවභ නළත්නම් ශනත් ශවේතුක් නිහ. ශම් විධිඹට ජරඹ
නහසති ශනහ. අනිත් ඳළත්ශතන් ඵළලුශොත්, 2013 ශර් දී
ජරඹ කියුිමක් මීය ටයඹක රුපිඹල් 8.03ක මුදරක් ජනතහට ණඹ
ශගන්න සිදු ශරහ තිශඵනහ. ජර ඳහරිශබෝ අකඹහ ජරඹ ඝන
මීය ටයඹක් ඳහවිච්චිඹට ගනිේදී, ඒ වහ රුපිඹල් අටයි ලත තුනක්
ණඹ ලශඹන් ශගන්න සිදුශරහ තිශඵනහ. ජරඹ වහ මුදල්
ශගන්නට ඕනෆ. නමුත් ජරඹ වහ ශනොශයි ශම් ශගන්ශන්,
ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ ණඹ ශනුශනුයි.
2014 ශර්දී ජරඹ ඝන මීය ටයඹක් ඳහවිච්චි කයන පුේගරඹහට
රුපිඹල් 8.50ක් ශගන්නට සිදු ශරහ තිශඵනහ, ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරඹ රඵහශගන තිශඵන ණඹ හරික ව ශඳොලිඹ
ශනුශන්. එතශකොට ජරඹ කියුිමක් මීය ටයඹක් වහ ණඹ හරික
ව ශඳොලිඹ ශගන්න සිදුශරහ තිශඵනහ රුපිඹල් 8.50ක්.
ජර විකුණුම් දිවහ ඵළලුශොත් National Water Supply and
Drainage Board එක ජරඹ ඝන මීය ටයඹක් විකුණරහ තිශඵන්ශන්
රුපිඹල් 43.91කටයි. ඒ මුදර තභයි පිටට විකුණපු හභහනය මිර.
ශභහි ශඳොි  ශඳොි  ශනසකම් සිේධ නහ. භිේධි රහීනන්ට එක
විධිඹක්, යහඳහරිකයින්ට ත විධිඹක්, ගිවසථ ඳහරිශබෝ අකයින්ට
ත විධිඹක් ක්රිඹහත්භක නහ. නමුත් 2014 ජර ඝන මීය ටයඹක
මිර රුපිඹල් 43.91ක් ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, ශම් රුපිඹල්
43.91 දිවහ ඵළලුශොත් ශම්ශකන් රුපිඹල් 8.50ක් ණඹ ව
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ශඳොලිඹ. තුශනන් එකක් නහසතිඹ. අපි රුපිඹල් 43.91ක් ජර ඝන
මීය ටයඹකට ශගන ශකොට එයින් බහගඹක්භ නහසතිඹයි, ශඳොලිඹයි,
ණඹයි. එශවභ ඵළලුශොත් එශවභ තුයරට ශගපු ශදඹක් නළවළ.
අය සිඹමරහ ශගෝනිඹට සිේධ වුණු ළශඩ් තභයි ශරහ තිශඵන්ශන්.
ශභොකද, ඇටරටයි, ශඳොතුරටයි අයින් කශහභ අන්තිභට
සිඹමරහ නළවළ.
අශේ ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ඇත්තටභ ශඵොශවොභ
අංක, ශ්රේසඨ, ශවො ශේලඳහරනඥශඹක් විධිඹට භභ දකිනහ.
භභ එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ නගයහධිඳතියශඹකු ලශඹන්
කටයුතු කයේදී ඳහ ඔඵතුභහ ශේලඳහරනශඹන් ශතොය කිඹපු
චනඹ ඒ ආකහයශඹන්භ ඉටු කශහ. භට භතකයි, දක් bus stand
එකක් වදන්න රුපිඹල් ශකෝටි ශදක වභහයක් භට ශදනහඹ කිඹරහ
කිේහ. නමුත් භට ඒ මුදර රළශඵන්ශන් නළවළ කිඹරහ ආයංචිඹක්
ආහට ඳසශේ භභ ඔඵතුභහශගන් ඒ ගළන ඇහුහ. එතශකොට
ඔඵතුභහ භට කිේහ, "නළවළ, නගයහධිඳතිතුභහ, භභ ශදනහඹ
කිඹරහ කදහ ශවෝ කිේහ නම් ඒක ශදනහ"ඹ කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඒ
හශේ ශප්රෞඪ ඇභතියශඹක්. නමුත් භභ දන්ශන් නළවළ,
ර්තභහනශේ ඔඵතුභහට ශභොකද ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ.
ඔඵතුභහශේ ඳරිඳහරනඹට National Water Supply and Drainage
Board එක අද ඹට ශන්ශන් නළති ඵ අපි දකිනහ. ශම්කට ඉවශ
වසතඹන් ක්රිඹහත්භක නහ. ඔඵතුභහට අද සිේධ ශරහ
තිශඵන්ශන් ශවොරු යකින්නයි. ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න අඹ
හශේභ ඊට ඉවළින් ඉන්න ශවොරු යකින්න ඔඵතුභහට සිේධ ශරහ
තිශඵනහ. ඒ මික් ඔඵතුභහශේ නයහඹ ධර්භඹ ක්රිඹහත්භක කිරීශම්
වළකිඹහ අද ඔඵතුභහට නළති ශරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ ගළන
ශවොට දන්නහ පුේගරශඹකු ලශඹන් භභ කිඹනහ, "ගරු
ඇභතිතුභනි, දළන් ඔඹ ශවොරු රැක්කහ ඇති. දළන් ඉතින් ශවොරු නළති
ඳළත්තකටත් ඇවිල්රහ ළඩ ඳටන් ගන්න ඕනෆ කහරඹ ඇවිල්රහ
තිශඵනහ" කිඹරහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, භභ ඒ කහයණඹ කිඹන්න
ශවේතු ශම්කයි. දළන් අඹථහ ජර ම්ඵන්ධතහ පිළිඵ විශලේ
ළටලීම් ඒකකඹක් ඇති කයරහ තිශඵනහ. ශභොකද, ශකොශම
නගයශේ විතයක් සිඹඹට 50කට ආන්න ප්රභහණඹක් ජරඹ
ශවොයකම් කයනහ, නහසති කයනහ. තුය ළඳයුහභ සිඹඹට 50යි
ිමල් රළශඵන්ශන්. අනික් ඒහ ශකොශවේ ඹනහද කිඹරහ ශවොඹහ
ගන්න ඵළවළ. ශම් මුදර ශගන්න ශරහ තිශඵන්ශන් අහිංක
ඳහරිශබෝ අකඹහටයි -අහිංක ජනතහටයි-. භසත යට දිවහ
ඵළලුශොත් තුය ලීටර් 100කින් තුය ලීටර් 70යි ශකොශවේද
ඹන්ශන් කිඹරහ දන්ශන්. ඉතිරි ලීටර් 30  අඹ දිවහක් දන්ශන්
නළවළ. ඒක නත්න්න තභයි ගරු ඇභතිතුභහ භළදිවත් ශරහ
අඹථහ ජර ම්ඵන්ධතහ පිළිඵ විශලේ ළටලීම් ඒකකඹක්
නිර්භහණඹ කශශේ. ඒ අඹථහ ජර ම්ඵන්ධතහ පිළිඵ විශලේ
ළටලීම් ඒකකඹ අද ශකෝ? ඒකට වුණු ශේ ශභොකක්ද? ශම්හ
ළටලීම් කයශගන ඹන ශකොට ඒ පිටුඳ ඉන්ශන් ශරොකු ශරොකු
ඇභතිරු; ශරොකු ශරොකු ශේලඳහරනඥශඹෝ. ඒ නිහ ඔඵතුභහට
ශම් කටයුත්ත කය ශගන ඹන්න ඵළරි වුණහ; ශම් දණඹට
ඔඵතුභහට නළශභන්නට සිේධ වුණහ. එශවභ නළත්නම් ඔඵතුභහට
ශම් දෂිත ආණ්ඩුශේ ඇභතිකභ රැක ගන්නත් වම්ඵ ශන්ශන්
නළවළ. නමුත් ශභතළන ඉන්න නම් එශවභ ඉන්න වුණහ. නමුත් අපි
දළක්කහ, අද ඒ ළටලීම් ඒකකඹ විනහල ශරහ  අහිල්රහ තිශඵනහ.
අද ඕනෆ විධිඹට ශවොයකම් කයන්න ඉඩ දීරහ තිශඵනහ. ඒ ළටලීම්
ඒකකඹ නළති කයරහ, විසුරුරහ තිශඵනහ. ඳසු  අඹ දසර
ඳත්තයර අපි දළක්කහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් පුත් ඳශ ශරහ
තිශඵනහ. "ජර ශවොරුන් ළටල ළටලීම් ඒකකඹ වතය අශත්
ඹයි" කිඹරහ පුතක් ඳශ ශරහ තිබුණහ. අය රහකහ එශක් සුදු
ශඳොශ අල්රපු ශඳොලිස නිරධහරින්ට වුණු ළශඩ් තභයි ඒ අඹටත්
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සිේධ වුශණ්. ත පුතක් ඳශ ශරහ තිබුණහ, "ප්රධහන නිරධහරිඹහට
භහරු වීම් නඹක්" කිඹරහ. ශභොනහද ශම්? ශම්ක තභයි National
Water Supply and Drainage Board එකට රුපිඹල් ශකෝටි
දවඹකට ළි ඹ ආදහඹභක් රඵහ දීපු ළටලීම් ඒකකඹ. ඔඵතුභහ
ශකොච්චය අංක වුණත්, ඔඵතුභහ ශකොච්චය ක්රිඹහශීලී වුණත්
ඔඵතුභහට ඳහරනඹ කය ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹකට ඉවළින්
වසතඹක් ශම් National Water Supply and Drainage Board එක
තුශ ක්රිඹහත්භක නහ. ඒකයි භභ කිේශේ ශභහි තදුයටත් රැඳී
ඉන්නහ ද නළේද කිඹන කහයණඹ ඔඵතුභහට තීයණඹ කයන්න
තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඔඵතුභහශේ ඳවුශල් ශගෞයඹ රැක ශගන
ඉදිරිඹට ඹනහද, එශවභ නළත්නම් ශම් ශගොඩටභ ළශටනහද
කිඹන කහයණඹ පිළිඵ ඔඵතුභහට හිතන්න නහ.
ඔඵතුභහ අංකයි කිඹරහ භභ කිඹන්න ත ශවේතුක්
තිශඵනහ. 2014 ජලි භහශේ 11ළනි දහ කම්කරු ඳරිඳහරක
ංගභඹ ඳළළත්ව රැසවීශම් දී කම්කරු ඳරිඳහරක ංගභශේ
නිරධහරින් අදවස දක්මින්  අණුම්ගත ශනොන ජර ප්රභහණඹ ළි 
වීශභන් භණ්ඩරඹට විලහර ඳහඩුක් සිදු න ඵ ඔඵතුභහට
ශඳන්හ දී තිශඵනහ. "එඹ පිළිගත් ගරු ඇභතිතුභහ භණ්ඩරශේ
අබයන්තය ළටලීම් අංලඹ කි නමින් නළත සථහපිත කය ඒ වහ
භණ්ඩරශේ ශේශේ නියුතු යත් මුණසිංව භවතහ ඊට අනුයුක්ත
කයන ශභන් හභහනයහධිකහරිතුභහට වහ අතිශර්ක හභහනයහධිකහරි
(භහන ම්ඳත්) භවත්රුන්ට උඳශදස ශදන රදී" කිඹරහ පුත්
ඳතක වන් වී තිබුණහ. ඔඵතුභහ උඳශදස දුන්නහ ශම්ක කයන්න;
ශම්ක විඹ යුතුයි කිඹරහ. නමුත් දළන් භහ 7ක් ගත ශරහ
තිශඵනහ. කශහද? එතශකොට ඔඵතුභහ ශනොශයිද ඇභති? කවුද
ශම්ක ක්රිඹහත්භක කයන්ශන්? කහශේ ඹටශත්ද ශම්ක තිශඵන්ශන්?
ඒකයි භභ කිේශේ. අශේ ඇභතිරු ශඳයවළශර් ඹන
නශහකහයශඹෝද? කයඬු ඩම්භන වසතියහජශඹෝ ඉන්නහ.
ඉසයහින් ඹන කකහයශඹෝ ඉන්නහ. ඉසයහින් ඹන
 අනිශඵෝරකහයශඹෝ ඉන්නහ. නමුත් ර්තභහන යජශේ ඉන්න
ඇභතිරු ශඳයවළශර් ඹන නශහකහයයින්ට සීභහ ශරහ; ශභශරෝ
ශදඹක් කයන්න ඵළවළ. අන්න ඒ තත්ත්ඹ උදහ ශරහ තිශඵනහ.
ගරු ඇභතිතුභනි, විශලේශඹන්භ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට
ශඹොමු කයනහ, මීය ට භහ තුනකට විතය ඉසශල්රහ භභ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු කශ කරුණක් ගළන. අංක 117/72,
අමුණුශගොඩ, ඉඹුල්ශගොඩ ලිපිනශේ ඳදිංචි එච්.ඒ. රලිතහ නභළති
කහන්තහ විසින් තභන්ශේ ශගොඩනළඟිල්රට ජරඹ ගන්න 2014
භහර්තු 27ළනි දහ රුපිඹල් 17,520ක් ශගේහ. ඒක තට්ටු 3ක
ශගොඩනළඟිල්රක්. ඒ හශේභ අශනක් තට්ටුට තුය ගන්න
රුපිඹල් 25,688ක් ශගන්න කිේහභ ූලලික ශගවීභ ලශඹන්
රුපිඹල් 12,000ක් ශගේහ. ඉතිරි ඒහ ඳසු ශගන්න කිඹරහ
කිේහ. ඒ මුදර ශගේශේත් 2014 භහර්තු 27ළනි දහ. ඊශඟ තට්ටුට
තුය ගන්න ත රුපිඹල් 12,000ක් ශගේහ. ශම්හට අදහශ රිසිට්
ඳත් භභ වභළගත* කයනහ.
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභනි, ශම් රිසිට් ශගරහ ඒ
පිළිඵ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු කශහ. නමුත් භහ 5ක්
 අහිල්රහත් තභ ජර ළඳයුභ දුන්ශන් නළවළ. ජර ළඳයුභ වහ
නශ එශරහ තිශඵනහ; මීය ටර් වි කයරහ තිශඵනහ; ල්ලි ටික
අයශගන තිශඵනහ; connection එක ශදන්ශන් නළවළ.
Connection එක ශදන්ශන් නළත්ශත් ඇයි කිඹරහ ඔඵතුභහශගන්
ඇහුහ. ඊට ඳසශේ භභ ඒ කහන්තහට කිේහ, "බඹ ශන්න එඳහ,
ඇභතිතුභහ ශකළින් ළඩ කයන ශකශනක්. අහධහයණඹක් කයන
ශකශනක් ශනශභයි. භභ නගයහධිඳතියඹහ ලශඹන් ළඩ කයේදී
ඇභතිතුභහ ඒ විධිඹටයි භට ළරකුශේ" කිඹරහ.

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු භන්රීතුභහ, ඔඵතුභහ කිඹන කහයණඹ තයඹයි. නමුත්
එතළන ප්රජහ ජර යහඳිතිඹට අඹත් ජර නශ එශරහ තිශඵනහ. ප්රජහ
ජර යහඳිතිශඹන් තුය ගන්න කිඹරහ තභයි ඇඹට කිඹරහ
තිශඵන්ශන්. ඒක තභයි තිශඵන ප්රලසනඹ. එශවභ නළතු ජරඹ
ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ නළවළ. අශනක් ශන්හසිකඹන් සිඹලුභ ශදනහ
ප්රජහ ජර යහඳිතිශඹන් තුය ගන්නහ. ශම් තළනළත්තිඹ විතයක්
ඒශකන් පිට ජරඹ ගන්න කයපු ඉල්ලීභ ගළන තභයි ඔඹ භතශේදඹ
තිශඵන්ශන්.

ගරු අජිත් මළන්නේනඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ මුදල් බහය ගත්ශත් කවුද?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

National Water Supply and Drainage Board එක.
ගරු අජිත් මළන්නේනඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

National Water Supply and Drainage Board එක! Board
එක ඒ මුදල් බහය ගත්ශත් ඔඹ කථහ දන්ශන් නළතුද? [ඵහධහ
කිරීභක්] නිර්ීනත, අංක ඇභතියශඹක් ලශඹන් ඔඵතුභහ ගළන
විලසහ කයරහ භභ ප්රලසන කයන්ශන්. ඒ මුදල් බහය ගත්ශත්
ශභශවභ ශදඹක් තිශඵනහ කිඹරහ Board එක දන්ශන් නළතුද? ඒ
ශගොඩනළඟිල්රට connection එක ශදන්න මීය ටර් 60ක් ඵට එශරහ
තිශඵනහ. ඒ ශගොඩනළඟිල්ශල් තුය මීය ටර් තුනභ වි කයරහ
තිශඵනහ. ශම් ඔක්ශකෝභ කශහට ඳසශේද ඒ වසතඹ ක්රිඹහත්භක
වුශණ්? ඔඵතුභහ දළනුත් කශශේ ශම් ඔක්ශකෝභ කශහට ඳසුද?
ජහතික ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ කයන්න ඕනෆ ජනතහට ජරඹ
දීභයි. එශවභ නළතු ජරඹ ශදන්ශන් අයශකන්ද, ශම්ශකන්ද කිඹන
එක ජනතහට ළඩක් නළවළ. ඒ තළනළත්තිඹ ඍජු මුදල් ශගරහ
තිශඵනහ. ප්රජහ ජර යහඳිතිශඹන් තුය ගන්න නම් මීය ට ඩහ ළි 
මුදරක් ශගන්න ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහ ඳහරිශබෝ අකඹහට ජරඹ
විකුණන මිරට ප්රජහ ජර යහඳිතිඹට විකුණනහ. ඊට ඳසශේ ඒ
අඹත් රහබඹක් තිඹහශගන තභයි ගභට ජරඹ ශදන්ශන්. එශවභ නම්
ප්රජහ ජර යහඳිතිඹ කිඹන්ශන් ගභට වහනිඹක් මික්, වනඹක්
ශනොශයි කිඹන එක ඔඵතුභහට ශත්ශයන්ශන් නළේද? ඔඵතුභහ
ගභට තුය ශදන ශකොට ලීටයඹක් කිසිඹම් ගණනකට ශදනහ. ප්රජහ
ජර ඒකකඹටත් ඒ ගණනට ශදනහ. ඔවුන් රහබ විශගන
ජනතහට තුය ශදනහ. ඊට ඳසශේ ඒක ශේලඳහරනීකයණඹ
කයරහ ඒ අඹට ඕනෆ අඹට තුය ශදන්න ඳටන් ගන්නහ. නමුත්
මිනිසසු ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් ඒක ශනොශයිශන්. ඊට ළි ඹ
වනඹක් ශයි කිඹරහ මිනිසසු ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. ඒ නිහ
භභ නළත ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු කයනහ, ඔඵතුභහ භට
එදහ නගයහධිඳති ලශඹන් සිටි කහරශේ කිේහ, "අජිත්, භභ ල්ලි
ශදනහ කිේහ නම් ඒක ශදනහභ තභයි" කිඹරහ. එශවභ නම් අද
භභ කිඹනහ, ශම් ල්ලි බහය ගත්ශත් ඔඵතුභහ. ඔඵතුභහශේ
නහඹකත්ශඹන් ශම් ල්ලි බහය ගත්ශත්. ඒකයි භභ කිඹන්ශන්,
එශවභ නම් ඔඵතුභහ ශඳයවළශර් ඹන නශහකහයඹහ හශේ තභයි
කිඹරහ. ශභතළනදී ඔඵතුභහශේ නහඹකත්ඹක් නළවළ කිඹන එක
ඔඵතුභහ පිළිගන්නහ. ඔඵතුභහට ශම්ශක් ගකීභ ගන්න ඵළවළ
කිඹන එක ඔඵතුභහ පිළිගන්නහ.
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ගරු ඩිේ ගුණනවේකර මශතළ (මළනල වම්ඳත් ිළිතබ
අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு டித குரசக - ணற பங்கள் அகச்சர்)

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)

ශභතුභහ ගකීභ බහය ගන්නහ.

ගරු අජිත් මළන්නේනඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගකීභ බහය ගන්න ශනහ. එශවභ නම් භභ කිේ විධිඹට
තුය ශදන්න කිඹරහ භභ ඉල්රනහ.
ගරු ඇභතිතුභනි, ත කරුණක් ඔඵතුභහශේ අධහනඹට
ශඹොමු කයනහ. භභ කිඹන්ශන් ශම් නහසතිඹ, දණඹ නළති
කයන්න පුළුන් නම් ජර ිමර සිඹඹට 50කින් අඩු කයන්න
පුළුන් කිඹරහයි. නහසතිඹ පිටු දකින, ශවොයකම්, දණ නළති
ශේලඳහරනඥශඹක් කිඹරහ ඔඵතුභහ සුප්රසිේධයි. නමුත් ශම්හ
කයන ඔඵතුභහට ඩහ ඉවළින් ඉන්න අඹශේ ක්රිඹහ නත්න්න.
ගරු ඇභතිතුභනි, ඊශේ ශඳශර්දහ ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලශේ
නිරධහරින් කන්ශේ විවහයඹට ඹන්න කිඹරහ ඵස එකක් අයශගන
 අඹහ. ඔඵතුභහ ශම් ගළන දන්නහද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. සී.ඩී.
චහන්දනී පීරිස, ක්රිඹහකහරී අධයක්, ශඳෞේගලික ශල්කම් විසින්
ලියුභක් ශදනහ, "ඵස යථඹක් රඵහ ගළනීභ ම්ඵන්ධයි. කන්ශේ
විවහයශේ 2014.11.06ළනි දින ඳළළත්ශන ආගමික කටයුත්තක්
වහ ඵස යථඹක් ශදන්න" කිඹරහ. අශන්! ඊට ඳසශේ driver
ලියුභක් එනහ, කන්ශේ විවහයඹට ඹන්න කිඹරහ ඵස එක
අයශගන  අහින් තිශඵන්ශන් ඔඵතුභහශේ භහධය ඒකකශේ ඉන්න
ඉමිටිඹහස නභළති භවත්භඹහශේ හිතශතකුශේ භඟුල් ශගදයට
කිඹරහ. ශම් ලියුභ ඔඵතුභහට බහය දීරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ
දණඹට ම්ඵන්ධ නළති ඇභතියශඹක්. භභ ඒකයි පුන පුනහ ශම්
කහයණහ කිඹන්ශන්. නමුත් ශම් දණ නිහ අද ජනතහ දුක්
විඳින්න ඳටන් අයශගන තිශඵනහ. එශවන් ශරොකු ශරොකු
යහඳිති ගළන කථහ කශහභ, ඒහට ශකෝටි ගණන් ණඹ අයශගන,
ණඹ ගහ කහරහ, අධික ශඳොලිඹක් ශගන්න සිේධ ශරහ
තිශඵනහ. ශම් ශඳොලිඹ, ශම් ණඹ ජනතහශේ ජර ිමරට
ළශටනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භන්රීතුභහ, දළන් කථහ අන් කයන්න.

ගරු අජිත් මළන්නේනඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

අශනක් ඳළත්ශතන් ඵළලුශොත්, ජරඹ නිසඳහදනඹ කශහට
ඳසශේ ඒහයින් තුශනන් එකක් -ංචහ, දණ ව අඹථහ
ජරගළනීභ- ශවොරු ගන්නහ. ශම්හ නත්න්න තිබුණු ළටලීම්
ඒකකඹ අද අශවෝසි ශරහ, ඔඵතුභහශේ ඳරිඳහරනශඹන් මිදිලි
 අහිල්රහ. ශම් ශේල් වරිඹට කයන්න පුළුන් නම්,-

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු භන්රීතුභහ, භහ ඔඵතුභහට එකක් කිඹන්න ඕනෆ. ජරශඹන්
තුශනන් එකක් ංචහ කයනහ කිඹන එක ළයදියි. ජහතික ජර
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ COPE එකටත් එනහ.
COPE එශක් ගරු බහඳතිතුභහ ශභතළන ඉන්නහ. COPE
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

හර්තහ තිශඵනහ. Audit Reports තිශඵනහ. ඒ නිහ ග
කීශභන් කථහ කයන්න. ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ දළන් භිේධිඹ හශේ භ තත්ත්ශඹන් -

ගරු අජිත් මළන්නේනඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇභතිතුභහ,

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔඵතුභන්රහ නළඟිටරහ නහ නහ ප්රකහය ප්රකහල
කයනහ. ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ අඩු
ඳහඩු ඇති. අඩු ඳහඩු නළවළ කිඹරහ භභ කිඹන්ශන් නළවළ. ළයදි ළඩ
කයන අඹත් ඇති. භට ඒ වළභ එකක්භ කන්ශතෝරුශන්
කන්ශතෝරුට, desk එශකන් desk එකට  අහින් ශවොඹන්න ඵළවළ
ශන්. නමුත් ඔඵතුභහ කිඹන කහයණහ ගළන භභ භළදිවත් ශන්නම්.
භභ කලිනුත් කිේහ, ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ රුපිඹල් ිමලිඹනඹකට ඩහ ඳසු  අඹ අවුරුේශේ රහබ
රළබුහ කිඹරහ. අපි ශම් ළශර්ත් ිමලිඹනඹකට කිට්ටු කයනහ.
එඹයි ප්රධහන ලශඹන් යහජය ආඹතනඹක් රඵන ජඹග්රවණඹ.

ගරු අජිත් මළන්නේනඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ අතයක් කිඹනහ ශනොශයි. ඔඵතුභහ
2005 යහජය ූලරය කශභනහකයණ හර්තහ ඵරන්න. දළන් ඔඵතුභහ
අශත් නළත්නම් භහ ශඟ photocopy එකක් තිශඵනහ. ඔඵතුභහට
ඕනෆ නම් ඒක එන්නම්. ඒ හර්තහශේ තිශඵනහ, ජරඹ
නිසඳහදනඹ කශශේ ලීටර් මිලිඹන 560යි. ආදහඹභ ශනොරඵන ජරඹ
සිඹඹට 28.5යි. ශම් අවුරුේශේ ඇසතශම්න්තු. ඒ කිඹන්ශන්, අත
වළයරහභ තිශඵනහ සිඹඹට 30ක්.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඇත්ත කථහ කයන්න. ඔඵතුභහශේ ඳක්ඹ අවුරුදු 50ක්
ශකොශම නගයඹ ඳහරනඹ කශහ. ඒ කහරශේ ළයදි විධිඹට ශවොයට
නශ එශරහ තිශඵනහ. ඒක තභයි අශේ ශරොකුභ ඳහඩු. ශකොශම
නගයශේ සිඹඹට 48ක් non-revenue water තිශඵනහ. ඒහ
නිළයදි කයන්න දළන් අලුතින් ම්පර්ණශඹන් නශ එශහ ශගන ඹන
න යහඳිතිඹක් අපි ආයම්බ කයනහ. ඊට ඳසශේ ඒ ප්රභහණඹ
ශගශනනහ සිඹඹට 14කට. ඒ තිශඵන තත්ත්ඹට ග කිඹන්න
ඕනෆ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹයි. ඒ ශගොල්ශරෝ තභයි ශවොශයන්
lines දීරහ තිශඵන්ශන්. භභ කනගහටු නහ ඒ ප්රකහලඹ කයන්න
වීභ ගළන. නමුත් තයඹ එඹයි. ඔඵතුභන්රහශේ නගය බහ තභයි
ඒකට ග කිඹන්න ඕනෆ.

ගරු අජිත් මළන්නේනඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇභතිතුභහ, ළටලීම් ඒකකඹ අයින් කශශේ ඇයි? ංචහ කශ
අඹ නීතිඹ වමුට ඉදිරිඳත් කශශේ නළත්ශත් ඇයි? කවුද ළටලීම්
ඒකකඹ අයින් කශශේ? ඔඵතුභහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට ගකීභ
ඳයනහ නම්, ඔඵතුභහශේ ඳක්ඹත් නිළයදි නම්, භභ කිඹනහ
ළටලීම් ඒකකඹ නළත තහක් ලක්තිභත් කයන්න කිඹරහ.
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ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ (වංවහකෘතික ශළ කළ
ක යුුර අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அலுல்கள்
அகச்சர்)

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහ න
ශම් අසථහශේදී හරිභහර්ග ංර්ධනඹ පිළිඵ භහ චනඹක්
කථහ කශ යුතුයි.
ඹම ඳශහශත් අපි වළභ දහභ කථහ කශ දළදුරු ඔඹ යහඳිතිඹ
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේත්, ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ
ඇභතිතුභහ ව නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශේත් භඟ ශඳන්වීභ ඹටශත්,
හරිභහර්ග ශදඳහර්තශම්න්තුශේ සිඹඹට සිඹඹක භළදිවත්වීභ භත අපි
ආයම්බ කශහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ කහරශේ වළභ දහභ
භළතියණඹක් එන ශකොට
ඳභණක් ඒ ගළන ප්රකහල කයපු
ඉතිවහඹ අකහ භකහ දභරහ අපි ශම් යහඳිතිඹ ඳටන් ගත්තහ. එඹ
රංකහශේ ජරහල අතරින් විලහරත්ශඹන් 6ළනි සථහනශේ
තිශඵනහ.
දළදුරු ඔශඹන් මුහුදට ගරහ  අඹ ඝන මීය ටර් මිලිඹන 1,000ක්
ඳභණ ජර ධහරිතහශන් අපි ඳහවිච්චිඹට ගත්ශත්, නිකළයටිඹ
භහගල්ශල් ළට ගත්ශත් සිඹඹට 2ක් ඳභණයි. දළන් ශභභ
යහඳිතිඹ ම්පර්ණශඹන් නිභ කයරහ තිශඵනහ. ශභභ
යහඳිතිශඹන් කුරුණෆගර දිසත්රික්කශේ භව, හරිඹශඳොශ වහ
ගශන්ත්ත ප්රශේලර ඳහනීඹ ජරඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ
වින
අතයතුය, ජරඹ ඝන මීය ටර් මිලිඹන 75ක් භඟින් ප්රශේලශේ හඹ
කයන ජනතහට අශනකුත් ජර ඳවසුකම් රහ ශදනහ.
ශභභ යහඳිතිඹ භඟින් කුඹුරු ශවක්ටඹහර් 11,000කට
හරිභහර්ග ඳවසුකම් රඵහ දීභත්, ඳවුල් 50,000කට ගිවසථ ජරඹ
ළඳය භත් සිදු නහ. ශම් යහඳිතිඹ රුපිඹල් මිලිඹන 6,200ක්
ළඹ කයමින් 2006 ශර් ආයම්බ කයන්න අඳට පුළුන් වුණහ.
මීය ටර් 2,400ක් දි අන් යුතු න ඵළම්භ, ශභගහශොට් 1.5ක විදුලිඹ
නිසඳහදනඹ කයන ජර විදුලි ඵරහගහයඹ, දි අන් කිශරෝ මීය ටර් 45ක්
න ප්රධහන ඉවුශර් ඇශ භහර්ගඹ, කිශරෝ මීය ටර් 33ක් න දකුණු
ඇශ, අශනක් අතු ගංගහ ආරිත කුඩහ ළේ අලුත් ළි ඹහ, ඳහනීඹ
ජරඹ ළඳය භ, විදුලිඵරඹ ළඳය භ, භවහ භහර්ග තළනීභ හශේ
යහඳිති ගණනහක් ශම් යහඳිතිඹ ඹටශත් ක්රිඹහත්භක ශනහ.
ඒ හශේභ, නළත ඳදිංචි කිරීභ වහ ඉඩම් අක්කය 6,000ක් ශන්
කය තිශඵනහ. ඉඩම් අහිමි ව ඳවුල් 652න් ඳවුල් 630ක් නළත
ඳදිංචි කශහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශභභ යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක
කයේදී, ශනත් ඳක්ර කඩහකේඳල්කහරීන් පිරික් ගරු
කථහනහඹක චභල් යහජඳක් භළතිතුභහ ඒ සථහනඹට  අඹහභ
ශකෝරහවර ඇති කයරහ, ශම් යහඳිතිඹ කඩහකේඳල් කිරීභ වහ
කටයුතු කශහ. නමුත් අපි ඒ අසථහශේදී එඹ තුට්ටු ශදකකටත්
රකන්ශන් නළති ඍජු ක්රිඹහ කිරීභ නිහ අද ශම් දළදුරු ඔඹ
යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක ශනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අතින් ශම්
භහශේ 22ශනි දහ දළදුරු ඔඹ යහඳිතිශේ භංගර දිඹය නිකුත්
කිරීභට කටයුතු කය තිබීභ පිළිඵ ඹම ඳශහශත් භවජන
නිශඹෝජිතඹකු විධිඹට භශේ සතුතිඹ ව ශගෞයඹ පුද කශ යුතුයි.
අශේ ඹම ඳශහශත් විඹළි කරහඳඹ විධිඹට රකන
නිකළයටිඹ, ගල්ගමු ව ඹහඳහු භළතියණ ශකොට්ඨහරට
ජරඹ රඵහ ගළනීභ වහ ශභොයගවකන්ද යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක
කයනහ. ළේභළි ල්ශරන් ඹම ඳශහශත් ඹහඳහු ආනශේ
උභ සථහනශේ තිශඵන වක්ටුනහ ජරහලඹට භවළලි තුය
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රඵහ දීරහ, වක්ටුනහ ජරහලශඹන් මීය  ඔඹ ම්ඵන්ධ න කවල්රඳල්ශරකළශල් ප්රශේලඹට ව භළි ඹහ, අතයගල්ර, අඵශකොරළ,
ඳහලුකල්ර, උසගර සිඹමරන්ගමු ඹන ළේරට ජරඹ රඵහදීභත්
සිදු කයනහ. අද අහර්ථක ශරහ තිශඵන ආනභඩු භළතියණ
ශකොට්ඨහශේ ඉඟිනිමිටිඹ ළත් ශම් දළදුරු ඔඹ යහඳිතිඹ වයවහ
හර්ථක ශනහ. වක්ටුනහ ළට ජරඹ රඵහ ගළනීභත් එක්ක
අශේ ඳශහශත් ඹර භව කන්න ළඩ කයන කුඹුරු ශවක්ටඹහය
7,000කට ළි  ප්රභහණඹකට ජරඹ රළශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි, න ඉඩම් ගහ ිමම් ඵට ඳත් ශනහ හශේභ, ශගොඩ
ඉඩම් ශගොඩ ශගොවිතළන් වහ ශඹොදහ ගළනීභට පුළුන්කභ
රළශඵනහ. ඒ ශනුශන් භභ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, අශේ
හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයතුභහටත්
සතුතින්ත ශනහ.
අශේ ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ දළදුරු ඔඹ
යහඳිතිශේ ජරඹ ඳහවිච්චි කයමින් නිකළයටිශඹන්, භවවින්
ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම් යහඳිතිඹක් ක්රිඹහත්භක කයනහ. දළදුරු
ඔඹ යහඳිතිඹ භඟින් ශඳොතුළ ආන්නශේ විශලේ ව filtration
plant එකක් වදරහ
ඹහඳහු
ආනශේ ගල්ටළම්ළ,
නහශගොල්රහගභ, ශඳොල්පිතිගභ, භඩවශඳොශ ප්රශේලඹටත්, ඒ
හශේභ ඹහඳහු ප්රශේලශේ වළභ නිකටභ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභ
වහ කටයුතු කයනහ. ඒ පිළිඵත් අශේ සතුතිඹ ඳශ කශ
යුතුයි.
අශේ ළේ ඹළි ගළඹුරු කිරීශම් යහඳිතිඹ වහ රුපිඹල් ශකෝටි
වතවභහයක් ශන් කයරහ තිශඵනහ. ශම් ළේ ගළඹුරු කයරහ, ශේලි
ඳේධතිඹ, ඇශ ඳේධතිඹ කස කිරීභ වහ මුදල් රඵහ ශගන
තිශඵනහ. අශේ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ භඟ  අහින් ඒ යහඳිතිඹ
ආයම්බ කශහ ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි. ඒ භ අන් ප්රශේලශේ
ජනතහට විලහර ලක්තිඹක්, පිටුවරක් රළශඵනහ.
යට පුයහභ හරිභහර්ග ක්ශේත්රඹ තුශ අලුත් පිිමදීභක් ඇති කිරීභ
වහ ශභභ යහඳිති ඹටශත් ශශවයගර, ශභොයගවකන්ද, උභහ
ඔඹ ඵහුකහර්ඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹ, කළකිරිඕඵඩ, දළදුරු ඔඹ, යඹුක්කන්
ඔඹ, කුඹුක් ඔඹ, ඹහන් ඔඹ, වළඩ ඔඹ, උතුරු භළද ඳශහත් ප්රධහන
ඇශ භහර්ගඹ,  අං - නිල්රහ අන්තර් පිවිසුම් වළයවුම් භධයසථහන
ඇතුළු විශලේ යහඳිති ගණනහක් ක්රිඹහත්භක ශනහ.
ශඳොශශොට රළශඵන වළභ ළහි ිමන්දුක්භ ගශම් ජනතහශේ
ප්රශඹෝජනඹ වහ, කිෂිකර්භහන්තශේ ප්රශඹෝජනඹ වහ ශඹොදහ
ගන්නහ නයහඹ අනුගභනඹ කයමින්, ප්රතිංසකයණඹ කශ යුතු
සිඹලු ළේ ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ වහ කටයුතු කිරීභ පිළිඵ
අපි සතුතින්ත ශනහ. ඒ හශේභ, දළදුරු ඔඹ යහඳිතිඹ
පිළිඵත්, ළේභළි ල්ශරන් වක්ටුනහ ළට ජරඹ රඵහ දීභ
පිළිඵත්, ඹම ඳශහශත් ක්රිඹහත්භක කයන ශම් ළඩ පිළිශශ
පිළිඵත් භශේ සතුතිඹ ඳශ කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මිශඟට ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්රීතුභහ.

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනුරරුල ගරු නඳරුමළල් රළජදුරයි මන්ත්රීුරමළ මූළවනනයන්
ඉලත් වනයන්, නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනළරූඪ විය.
அன்
தறநகு,
தததரள்
ரஜதுக
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair,
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.
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ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු බහඳතිතුභනි, ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුභහ
න අශේ ආණ්ඩු ඳක්ශේ ප්රධහන ංවිධහඹකතුභහශේ - නිතයභ
අඳත් භඟ හද විහදරට ම්ඵන්ධ න, අශනක් අඹශේ
ප්රලසනරට උත්තය ශදන ඇභතිතුභහශේ - අභහතයහංලශේ ළඹ
ශීර්ඹ ම්ඵන්ධශඹන් හකච්ඡහ කයන්නට අසථහ රළබීභ ගළන
භහ න්ශතෝ නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] බහනහඹකතුභහත් ඒ
හශේභ තභයි. නමුත් අද ඔඵතුභහ ගළන ටිකක් ළි පුය කථහ
කයන්නයි හිතුශේ. ගරු ඇභතිතුභහශේ කථහශේ ූලලික ශකොටට
භට න් ශදන්නට ඵළරිවුණු නිහ ශම් අසථහශේ දී ගරු
ඇභතිතුභහශගන් භහ දළනගන්නට කළභළතියි, භහ කිහිඳඹක්
ඇතුශත - භහ වඹකින් හශේ - ජර ම්ඵන්ධතහ රක් වතයක්
ශදන්න තමුන්නහන්ශේශේ ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ ළඩ පිළිශශක් ආයම්බ කය තිශඵනහද කිඹහ.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔේ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශවොයි, එළනි ළඩ පිළිශශක් තිශඵනහ. ඇත්තටභ ශම්
ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භක කයන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන එක තභයි
ප්රහශඹෝ අක භතු ශරහ තිශඵන ප්රධහන ගළටලු. ශභොකද ශවේතු,
දළනටත් ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ
ජර
ම්ඵන්ධතහ අවුරුේදකටභ ශදන්ශන් 80,000ක් ඳභණ ප්රභහණඹක්.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපි 1,20,000යි, 1,40,000යි අතය ජර ම්ඵන්ධතහ ප්රභහණඹක්
හර්ෂික රඵහ ශදනහ. නමුත් ජරඹ ශදන්න පුළුන් ධහරිතහක්
තිශඵන නිසඳහදනහගහය තිශඵනහ. අපි ඒහයින් දිගු කිරීම්
කයමින් තත් රක් වතයවභහයකට ජරඹ රඵහ ශදන න ළඩ
පිළිශශක් ඉක්භනින් ක්රිඹහත්භක කයනහ. ඒ වහ මුරය
ප්රතිඳහදන රඵහශගන තිශඵනහ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශම් ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ අවුරුදු 40ක
කහරඹටභ දීරහ තිශඵන්ශන් ජර ම්ඵන්ධතහ රක් 17යි. දළන්
ඔඵතුභහ භහ වඹකට ජර ම්ඵන්ධතහ රක් වතයක් ශදන්නට
උත්හව කයනහ. එතශකොට භහඹකට ජර ම්ඵන්ධතහ
80,000ක් ශදන්නට ඕනෆ. ශභතළන තිශඵන ප්රලසනඹ තභයි, ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභන්රහට තිශඵන ප්රතිඳහදන ශකොශවොභද
කිඹන එක. ශභොකද, ඒ ප්රතිඳහදන පිළිඵ කථහ කයනහ නම්,
ජරම්ඳහදන භණ්ඩරශේ 2012 අවුරුේශේ රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන
400යි. හභහනයශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 400ක, 500ක රහබඹක්
රඵන ආඹතනඹක් දළනට රුපිඹල් ිමලිඹන 30ක්, ඒ කිඹන්ශන්
රුපිඹල් මිලිඹන 30,000ක් ණඹයි. ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරශේ ඳහඩු රුපිඹල් මිලිඹන 30,000යි. එශවභ ඳහඩුක් ඳහඩු කිඹන එක ළරැදියි. - එශවභ ණඹ තිශඵන ආඹතනඹක්
තභයි දළන් ශම් විලසකර්භ ළශඩ් ඔඵතුභහශේ නහඹකත්ශඹන්
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

කයන්නට ඹන්ශන්. භහ වඹකට ජර ම්ඵන්ධතහ රක් වතයක්
ශදන්නට උත්හව කයන එක. ජනතහට ජරඹ රඵහ ශදන එක
ගළන ප්රලසනඹක් නළවළ. ඒ ගළන අපි න්ශතෝයි; කළභළතියි;
එකඟයි. එඹ අගඹ කයනහ. වළඵළයි අශනක් ඳළත්තට
තිශඵන්ශන්, ශම්ක රඵහ ශදන්න ඹන විධිඹ. ශම්ක රඵහ ශදන්න
ඹන්ශන් ශකොශවොභද? ඒ ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයහංලශේ
ශල්කම්තුභහ විසින් ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුභහ ශත
ඹන රද ලිපිඹක් භහ වභළගත* කයනහ.
මුදල් අභහතයහංලශේ ශල්කම්, පී.බී. ජඹසුන්දය භවත්භඹහ
විසින්
ඔඵතුභහශේ ඉල්ලීභට අනු මුදල් අභහතයතුභහශේ
අනුභළතිශඹන් ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට ණඹ
ගළනීශම් වළකිඹහක් 2014.10.30 ළනිදහ නිකුත් කය තිශඵනහ.
ඒ අනු තමුන්නහන්ශේරහ ශේශීඹ ඵළංකුලින් රුපිඹල් ිමලිඹන
53ක් ශනොඉක්භන ණඹක් රඵහ ගන්නට ඹනහ. ඒ කිඹන්ශන්
රුපිඹල් මිලිඹන 53,000ක්. ශම් රුපිඹල් මිලිඹන 53,000ක් ශේශීඹ
ඵළංකුලින් ණඹ රඵහශගන තභයි ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ විසින් ඡන්දඹ ශනුශන් ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහ දීශම්
විලසකර්භ යහඳිතිඹ ශම් භහ වඹ තුශ ආයම්බ කයන්ශන්.
ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්, දළනටත් තමුන්නහන්ශේරහ රුපිඹල් ිමලිඹන
30ක් ණඹයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඡන්දඹ වහ ශනොශයි කිඹරහ
අර්ථකථනඹක් ශදන්න පුළුන්. නමුත් මුදල් අභහතයහංලශේ
ශල්කම්තුභහ එන හර්තහශේත් එශවභ ශදඹක් නළවළ ශන්. නමුත්
ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්, රුපිඹල් ිමලිඹන 53ක් අනුභත කශශේ කවුද
කිඹන එකයි. එක ආඹතනඹකට ඳභණක් අනුභත කශශේ
ශකොශවොභද? ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට රුපිඹල්
මිලිඹන 53,000ක් ණඹක් වළටිඹට රඵහ ශදනශකොට,
තමුන්නහන්ශේරහ ඒ මුදර රඵහ ගන්ශන් ශේශීඹ ඵළංකුලින්.
එතශකොට ශේශීඹ ඵළංකුරට නළත ශම් ණඹ අඹ කය ගළනීභට
තිශඵන වළකිඹහ ම්ඵන්ධශඹන් තමුන්නහන්ශේරහට ශදන්න
පුළුන් වතිකඹ ශභොකක්ද? ශභොකද, දළනටත් ණඹයි.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපි ශකෝටි ගණනක් ණඹ ශරහ, ධහරිතහ තිඹහශගන
ඉන්නහ, අඳට ආදහඹභක් නළවළ. ඉතින් ආදහඹභ ළි  කය ගත
වළකි ක්රිඹහ භහර්ගඹකට තභයි ශම් අතීර්ණ වී තිශඵන්ශන්.
තමුන්නහන්ශේරහට ඉතින් ශභොනහ ශවෝ කිඹන්න පුළුන්.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔඵතුභහ ඒක ත්බහශඹන් අයශගන තිශඵන ක්රිඹහ භහර්ගඹක්
නම් ඒ ක්රිඹහ භහර්ගඹ කළිමනට් භණ්ඩරශේ විතයක් ශනොශයි, අඹ
ළඹ ශඹෝජනහක් වළටිඹට අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඇතුශශත් අනුභත
කයරහ කටයුතු කශ යුතුයි. රුපිඹල් ිමලිඹන 53ක් කිඹන්ශන්
විලහර මුදරක්. රුපිඹල් මිලිඹන 53,000ක්. භහ වඹකින්
විලසකර්භ ළඩක් කයන්න ඵළවළ. එශවභ වුශණොත් භහඹකට
ජර ම්ඵන්ධතහ 80,000ක් ශදන්න ඕනෆ. භහ දන්නහ විධිඹට නම්
අවුරුේදටභ ශදන්ශන් 80,000ක්. නමුත් තමුන්නහන්ශේ කිඹන
විධිඹට අවුරුේදටභ ශදන්ශන් 120,000ක විතය ප්රභහණඹක්.
එතශකොට දළන් ශම්ශකදී භවහ පුදුභ ශදඹක් කයන්න ඕනෆ. වළඵළයි,
ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ අඹ නම්
කිඹන්ශන් ශම්කට "වහයරක්ශේ භංශකොල්රඹ" කිඹරයි.
වහයරක්ශේ යහඳිතිඹ ශනොශයි. ශභොකද, ශම්ක ඒ තයම්
විලසකර්භ ශදඹක් ඵට ඳත් ශරහ. අඳට තිශඵන ප්රලසනඹ ශභඹයි.
දළන් රුපිඹල් 2500 ගණශන් ශඳය ඳහල් ගුයරුන්ට ශදන ඒහ
ළනි ශඳොි  ශඳොි  ශොච්චම් ශඹෝජනහ ශගොඩක් අඹ ළඹ තුශ
තිිමඹදී, ඔඵතුභහ ආණ්ඩු ඳක්ශේ ළදගත්භ, ඉවශභ, ඉදිරි ශඳශභ
ඉන්න
අභහතයයශඹක්
වළටිඹට
ඔඵතුභහශේ
ශභළනි
ශඹෝජනහක් අඹ ළඹ ශඹෝජනහක් වළටිඹට ශගනහශේ නළත්ශත්
ඇයි?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු භන්රීතුභහ, භභ ඔඵතුභහශේ කහරඹ ගන්ශන් නළවළ. ශම්
ප්රලසනඹ පිළිඵ අභහතය භණ්ඩරශේ හකච්ඡහ කශහ. අශේ ජර
ධහරිතහ නිකම් තිඹහශගන ඉන්නහද, එශවභ නළත්නම්
භවජනඹහශේ ප්රශඹෝජනඹ වහ රඵහ ශදනහද කිඹන කහයණහ
ගළන හකච්ඡහ කශහ. එශේ රඵහ දීභ වහ ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරඹට ූලරය ප්රතිඳහදන නළවළ. ඒ නිහ ජහතික ජර
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ශේශීඹ ණඹ අයශගන ඒ
කටයුත්ත කයන්න අදවස කශහ. එහිදී අපි ඉදිරිඳත් කයපු
යහඳිතිලින් ආඳසු ශගවීභට වළකිඹහ තිශඵන යහඳිති ඳභණයි
අයශගන තිශඵන්ශන්. ඒ කිඹන්ශන්, ජර ම්ඵන්ධතහක්
දුන්ශනොත්ශන් ගරු භන්රීතුභනි, ආඳසු අඳට ශගන්ශන්.

ශම් ගළන අඹ ළශේ තිශඵනහ.  අඹ අවුරුේශේ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ශම්ක ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. මීය ට ඳසශේ
විශේල ණඹ ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට
රළශඵන්ශන් නළවළ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

විශේල ණඹ රළශඵන්ශන් නළති එක ශනභ ශදඹක්. ඒක
ශනොශයි භහ ශම් කිඹන්ශන්. වහයරක්ශේ ජර යහඳිතිඹ ගළනයි
භහ ශම් කිඹන්ශන්.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක වරි.

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. අශේ ශභශතක් තිබුණු සිඹලු විශේල ණඹ
භවහ බහණ්ඩහගහයඹ කඳහ වරිනහ. එතශකොට අඳට භහසික
ශගන්න තිශඵන ණඹ අශේ ඉතිරිඹ ඵට ඳත් ශනහ.
ශදළන්න, ශම් යශට් ගම් නිඹං ගම් යහෂ්ඹකට ජරඹ ඉල්රනහ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ ගළන විහදඹක් අඳට නළවළ කිඹරහ භහ කිේහ.
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

ඒකට තභයි ශේශීඹ ණඹ ගන්න කිඹරහ තිශඵන්ශන්.
තමුන්නහන්ශේ කිඹන්ශන්ත් විශේශීඹ ණඹ ගන්න කිඹරහද?

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නළවළ, නළවළ. එශවභ කිඹන්ශන් නළවළශන්?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එශවනම්, භවජනඹහට ශම්ක ශදන්ශන් ශකොශවොභද?
භවජනඹහට දුන්ශනොත් ශන්, අඳට ආදහඹභක් රළශඵන්ශන්. එක
එක් ශකනහ කිඹහවි, අයඹහ ශභඹහ ශවොයකම් කයනහ කිඹරහ.
ශකොන්ත්රහත්කහයශඹෝ කවුරු ශවෝ ටිකක් ගහ ගනීවි. එඹ
තමුන්නහන්ශේත් දන්නහ, භභත් දන්නහ. ඒක ශනභ ශදඹක්.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අන්න, ඔඵතුභහ ශවො තළනකට ආහ.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නමුත් භවජනඹහට ජරඹ රළශඵනහ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

භවජනතහට ජරඹ රළශඵන්න ඕනෆඹ කිඹන එක ගළන
විහදඹක් නළවළ. ශභතළන තිශඵන ප්රලසනඹ ශම්කයි. දළන් ඔඵතුභහත්
ශම් කහයණශේදී ශවො තළනකට ආහ. ශම් තයම් කි නම්
යහඳිතිඹක් එක ඳහය, ශකටි කහරඹක් ඇතුශත කයන්න ශඹොදහ
ගත්ශත් ඇයි?
ඔඵතුභන්රහට ළකඹක් තිශඵනහද
ඔඵතුභන්රහශේ ආණ්ඩු ඉක්භනින් ඉය ශනහ කිඹරහ. ඒ
නිහද ශම් භහ වශේ යහඳිති දභහගන්ශන්? වඹ භහශේ short cut
ගවන්ශන් ඇයි? විසයි20ශන් ශම් ගවන්න ඹන්ශන්. විසයි20
matches ගවන්ශන් ඇයි? වඹ භහශඹන් රක් වතයක්.
ඔඵතුභන්රහ ගන්නශකෝ, ශම්කට අවුරුේදක කහරඹක්. දීර්ඝ
කහරඹක් අයශගන, ජර ම්ඵන්ධතහ අලය දිසත්රික්ක ශවොඹහ
ශගන, ඒ අලය ප්රශේලර අධයඹන කයරහ, ජහතික ජර
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ළි 
කයශගන කටයුතු කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ගළන කිසි ගළටලුක්
නළවළ. ශේශීඹ ඵළංකු ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹක් ශනොශයි ශභතළන
තිශඵන්ශන්. විශේශීඹ ඵළංකු ද, ශේශීඹ ඵළංකු ද කිඹන ප්රලසනඹ
ශනොශයි, ශභතළන තිශඵන්ශන් ගරු ඇභතිතුභනි. ශභළනි ශකටි
කහලීන විසයි20 match එකකට ආපු ගභන් වහයරක්ශේ
ම්ඵන්ධතහ ශනොශයි ශදන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්]
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අන්න, එතුභහ නළඟිට්ටහ. භහ ඵළලුහ ශභච්චය ඳයක්කු ශභොකද
කිඹරහ. වහයරක්ශේ ඉරක්කඹක් භහ වඹකින් ම්පර්ණ
කයන්න  අඹ ගභන් ශම්ශක් ශකොන්ත්රහත්කරුන් තභයි ජර
ම්ඵන්ධතහන් ශදන්ශන්. ඊශඟට ඒශකන් ශකොමිස ගවන එක
තභයි ළි  ශන්ශන්. දළන් ඔඵතුභහභ කිේහ කට්ටිඹ ටිකක් ගනීවි
කිඹරහ. ටිකක් ශනොශයි. මුදල් අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුභහ අශේ
යශට් මුදරහලි ද, ශම් හශේ රුපිඹල් ිමලිඹන 53ක් එකඳහය ශන්
කයන්න. පුදුභ ළඩක්ශන් ශම්ක. එතුභහට ඕනෆ වුණහභ, එතුභහ
ගන්න කිඹරහ මුදල් ශන් කයනහ. ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරඹට රුපිඹල් ිමලිඹන 53ක් ඵළංකුලින් ගන්න
කිඹරහ ශන් කයනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ එක්ක
ශඳෞේගලික ප්රලසනඹක් ශනොශයි ශම් තිශඵන්ශන්. ශම්හ
ම්ඵන්ධශඹන් කවුද අධයඹනඹක් කශශේ? ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන්
ලකයතහ අධයඹනඹක් කශශේ ශකොශවොභද? ශම් ණඹ ශදන්න
ඵළංකුට තිශඵන වළකිඹහ ශභොකක්ද? ශම් සිඹල්ර පිළිඵ
ඵයඳතශ ගළටලු, ප්රලසන තිශඵනහ. අඹ ළඹ විහදශේදී ශම්ක අපි
අශේ යුතුකභක් වළටිඹටයි භතු කයන්ශන්. ශම්ක ශවො ශදඹක්;
ශවො විධිඹට කයන්න. විසයි20 matches ගවන්න එඳහ.
විශලේශඹන් ඔඵතුභහශේ ශේලඳහරන ප්රතිරඳඹටත් ඒක ශවො
නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ජහතයන්තය ක්රිකට් නහඹකඹහ ඉන්නහ අපි
ශඟ. ඒ නිහ අපි දන්නහ matches ගවන ක්රභඹ. අපි දන්නහ
matches ගවන විධිඹ. ඒ උඳශදස රළශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති, දළන් ශඵොශවෝ විට
ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේත්, කළිමනට්
භණ්ඩරඹ අනුභත කයරහ ශදන,
unsolicited විධිඹට ඹන
ශටන්ඩර් ශගොඩක් තිශඵනහ. ඒක තභයි, දළන් තිශඵන ප්රධහන
ක්රභඹ. ශටන්ඩර්කරුන් කළහ ගන්නහ, හභහනය ශටන්ඩර්
ඳටිඳහටිශඹන් පිට. හභහනය ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිශඹන් පිට
unsolicited කිඹන විධිඹට -කළරහ ශදන විධිඹට- ශටන්ඩර්
ශදන්න ඳටන් ගන්නහ. ශම් ක්රිඹහලිඹභ ශම් ිමලිඹන 53ටත් සිදු
වුශණොත් ගරු ඇභතිතුභහ ඒක භවහ වහනිඹක්, භවහ විනහලඹක්
ඵට ඳත් ශනහ. ශම්ක තභයි, ශම් අභහතයහංලශේ තිශඵන
විලහරභ යහඳිතිඹ ඵට ඳත් ශන්ශන්. ශම් තයම් විලහර මුදරක්
යහජය ඵළංකුලින් තමුන්නහන්ශේරහ ණඹ ගන්නහ. දළනටත්
තමුන්නහන්ශේරහට ණඹ ප්රභහණඹක් ශගන්නත් තිශඵනහ.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශගන්න නළවළ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නළේද?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ණඹ කඳහ වළයරහ තිශඵනහ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

නෆඟී සිටින ය.
ழுந்ரர்.
rose.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නළවළ, තිශඵනහ. භහ දන්නහ තයභට නම් ිමලිඹන 30ක ඳභණ
ප්රභහණඹක්
-මිලිඹන
30,000ක
ඳභණ
ප්රභහණඹක්තමුන්නහන්ශේරහශේ ආඹතනශඹන් පිටට ශගවිඹ යුතු ණඹ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ]

තිශඵනහ, ඒක ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. ඒ ගළනත් ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු කයන්නඹ කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
2013 අඹ ළශේදී, තමුන්නහන්ශේශේ අභහතයහංලශේ ළඹ
ශීර් හකච්ඡහශේදී අශේ අනුය දිහනහඹක භන්රීතුභහයි කථහ
කශශේ. ඒ කථහ කයේදීත් ශම් කහයණඹ භතු කශහ. එදහ භතු කයපු
කහයණඹ තභයි, ඒ ආඹතනශේ ඵරධහරිඹහ තමුන්නහන්ශේද,
එකට හිටපු බහඳතිතුභහද කිඹන කහයණඹ. භභ දන්නහ තයභට
දළන් බහඳතිතුශභක් නළවළ. ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරශේ ශම් ශන ශකොට බහඳතියශඹක් නළති භට්ටමින්
තභයි ඳතින්ශන්.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නළවළ, ඉන්නහ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඉන්නහ. ළඩ ඵරන ශකශනක්ද?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සිකයභ ඉන්නහ.
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කිරීශම් ලිපිඹත් භහ ශඟ තිශඵනහ. ප්රලසනඹ න්ශන් ශභඹයි. ශම්
පුේගරඹහ ම්ඵන්ධශඹන් කළුතය භශවේසත්රහත් අධිකයණශේ
ඳළති නඩු විබහගඹකදී, කිෂිකර්භ ඳර්ශේණ වහ නිසඳහදන
වකහය ඳත් වීභක් ශනුශන් යහජ ලිපි ශල්ඛ්න ඉදිරිඳත් ඳත්
කශහ කිඹරහ යදකරුශක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශඳය
ළරැදි ශනොතිිමච්ච හින්දහ අත් හිටව දඬුභක් තභයි රළිමරහ
තිශඵන්ශන්. එශවභ පුේගරශඹකු - කිසිභ ප්රලසනඹක් නළවළ තභන්ශේ ආඹතනශේ තනතුයකට ඳත් කය ගන්න
තමුන්නහන්ශේට අයිතිඹක් තිශඵනහ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඳේ, අහිංකඹහ. කළුතය දිසත්රික්කශේ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අසර් භන්රීතුභහද දන්ශන් නළවළ, එරහ තිශඵන්ශන්? දළන්
තභයි ශවොඹන්න ඕනෆ, ඇභතිතුභහ. දළන් තභයි ශවොඹන්න ඕනෆ.
අසර් භන්රීතුභහ කිඹන ශකොට "ඳේ, අහිංකඹහ" කිඹරහ දළන්
තභයි ප්රලසනඹ එන්ශන්. මීය ට කලින් ආපු නළති ප්රලසනඹක් තභයි,
දළන් එන්ශන්. ශම් පුේගරඹහ තමුන්නහන්ශේ ශඟට එේශේ කවුද
කිඹන ප්රලසනඹ එනහ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

සිකයභ ඉන්නහ. එශවභ නම් කභක් නළවළ. භභ ශන
කහයණඹක් කිඹන්නයි උත්හව කශශේ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු
බහඳතිතුභනි, අපි ඊශඟ අඹ ළශේදී ශඹෝජනහක් කයරහ, අසර්
භන්රීතුභහට ශන තනතුයක් දීරහ අඹ ළඹ විහදඹ කහරශේදී
එළිශඹන් තිඹහ තිඹමු.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දළන් ශභතුභහ කිඹනහ, යදකරු කයරහ හිශර්ට ඹරහ නළවළ
කිඹරහ. ගරු භන්රීතුභනි, මුසලිම් ශකශනකුට ඔඹ තනතුය දීභ
ගළන තමුන්නහන්ශේ විරුේධද? ඉසශල්රහ අන්න ඒක කිඹන්න.

අපි ශවො තනතුයක් දීරහ තිශඵනහ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඇත්තටභ ටිනහ. ශඟදීභ ශදන්න කිඹරහ කිඹනහ. ගරු
දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභනි, ආණ්ඩු ඳක්ශේ ංවිධහඹකතුභහ
වළටිඹට ඒක ඔඵතුභහශේ ගකීභ. ශභොන ආණ්ඩුක් තිබුණත්
දඹක්.
ඇත්තටභ ශභතළන තිශඵන ප්රලසනඹ ශභඹයි. ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරශේ භහධය ම්ඵන්ධීකහයක න්ශන්
එම්.එම්.එම්. ඉමිතිඹහස කිඹන පුේගරඹහයි. ශම් ගළන ඳසු  අඹ ය
අඹ ළඹ විහදශේත් කථහ කශහ, ගරු ඇභතිතුභනි. එම්.එම්.එම්.
ඉමිතිඹහස කිඹන පුේගරඹහ ශකොන්ත්රහත් ඳදනභ භත භහධය
ම්ඵන්ධීකහයක තනතුයකට ඳත් කයරහ තිශඵනහ. ඒක ගරු
ඇභතිතුභහ
දන්නහ.
එශවභ
ශන්ද?
භහධය
ම්ඵන්ධීකහයකයශඹකු ඔඵතුභහ ඳත් කයරහ තිශඵනහ,
ශකොන්ත්රහත් ඳදනභ භත. ඳසු  අඹ අවුරුදශේ අඹ ළඹ විහදශේදීත්
ශම් ගළන කථහ කශහ. ඔහුශේ නභ එම්.එම්.එම් ඉමිතිඹහස. ඒ ඳත්

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ප්රලසනඹ ශම්කයි. ශම් පුේගරඹහ, නියන්තයශඹන් ආඹතනශේ
තනතුයක් ශනොන තනතුයක්, නිර නහභඹක් ඳහවිච්චි කයමින්
යහජ විධිඹට ඒක විවිධ තළන්රට ශඹොදහ ගන්නහ. ගරු
ඇභතිතුභනි, ඒක තමුන්නහන්ශේශේ කීර්ති නහභඹටත් ශවො
නළවළ. ශම් පුේගරඹහ මීය ට අවුරුේදකට කලින් ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරශේ රිඹදුශයකුට ඳවය දුන්නහ කිඹරහ කඩුශර
අධිකයණශේ නඩුක් තිශඵනහ. දළන් ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්
ශම්කයි. ශභොහු ළඩ කයන්ශන් ඔඵතුභහට ඕනෆ විධිඹට ශනොශයි.
විඹ බහය ඇභතියඹහ වළටිඹට, ඔඵතුභහශේ ක්රිඹහකහරිත්ඹට
අනු ශනොශයි, ශභොහු ළඩ කයන්ශන්. ක්රිඹහකහරී අධයක්තුභහට
ඕනෆ ධිඹට තභයි ශභොහු ළඩ කයන්ශන්. ඕක තභයි ඵයඳතශභ
ප්රලසනඹ.
තමුන්නහන්ශේ ඹටශත් ක්රිඹහකහරී අධයක්යශඹකු ඉන්නහ.
ඵරහ ශගන ඹන ශකොට ඔඵතුභහ ර්ඳහක්ෂික ශකශනක්. ඔඵතුභහ
ආණ්ඩු ඳක්ශේ ංවිධහඹකතුභහ වුණහට, ඔඵතුභහ ළි පුයභ

2014 ශනොළම්ඵර් 11

1345

තනතුරු දීරහ තිශඵන්ශන් විඳක්ශේ අඹට. ඔඹ ක්රිඹහකහරී අධයක්
නිභල් ප්රිඹන්ත තිබ්ඵටුමුන්න කිඹන්ශන් එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ
ඉරහ ම්ඵන්ධ ශච්ච ශකශනක් වළටිඹට තභයි අපි දන්ශන්.
ඳශහත් බහ භන්රීයශඹක්. එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ ඳශහත් බහ
භන්රීයශඹක් තභයි, ඔඵතුභහශේ ක්රිඹහකහරී අධයක් ඵට ඳත්
ශරහ තිශඵන්ශන්. ප්රලසනඹ ඒකයි. ඒ පුේගරඹහ -භහධය
ම්ඵන්ධීකහයකතුභහ- භහධය කටයුතු කයන්ශන් ඔඵතුභහට
ශනොශයි. භහධය ම්ඵන්ධීකහයක කටයුතු කයන්ශන් අය ක්රිඹහකහරී
අධයක්තුභහශේ වුභනහටයි. භභ දන්නහ තයභට නම් භහධය
ම්ඵන්ධීකයණ කටයුතු විතයක් ශනොශයි, ත ශඵොශවෝ කටයුතු
කයනහ. ඒ හශේභ තභයි ක්රිඹහකහරී අධයක්තුභහත් ත ශඵොශවෝ
කටයුතු කයනහ. ඒහ ම්ඵන්ධ අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. ශභොකද
ඒහ ශඳෞේගලික ශේල් නිහයි. නමුත්, ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්
ශභතළනයි. ශම් ආඹතනශේ ශගෞයඹට. විඹ බහය ඇභතියඹහ
වළටිඹට ඔඵතුභහශේ ශගෞයඹට ඒ ශේල් ශවො නළවළ. භභ
උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. ඳසු  අඹ ශඳෝඹ දක කළුතය කන්ශේ
විවහයශේ තමුන්නහන්ශේශේ ආගමික උත්ඹක් තිබුණහ. තිබුණහ
ශන්ද? තිබුණහ. ඒ උත්ඹට ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලශේ ඵස
එකක් අයශගන  අහිල්රහ තිබුණහට අහනශේදී ඵස එක ඳහවිච්චි
වුශණ් ඉම්තිඹහස භවත්භඹහශේ විහව භංගරය ළඩ කටයුතුරට.
ඒහ ශවො නළවළ. ශම්හ පුංචි ශේල්, යර ශේල් තභයි. ශම්
අභහතයහංලර සිේධ ශන මිලිඹන, ිමලිඹන ගණන්ර ංචහ
දණත් එක්ක ඵරන ශකොට ඒහ එච්චය ශරොකු ශේල් ශනොශයි.
[ඵහධහ කිරීභක්]
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බහඳතිතුභනි, එශවභ ඵරන ශකොට ශභතුභහට ඵස වතක් ශදන්න
ශනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ෂුර් එකටභ ඉම්තිඹහස එරහ
තිශඵන්ශන් ශභතුභහ තභයි. ඒක දළන් ඳළවළදිලියි. වරිද? ශම් ඵස
කථහත් එක්ක ඒක ඳළවළදිලි ශනහ. ඒ නිහ ගරු ඇභතිතුභනි,
ඔඵතුභහ ඉම්තිඹහස ගළන ශනභ ශොඹහ ඵරන්න. අසර්
භන්රීතුභහශගයි, ඉම්තිඹහසශගයි තිශඵන ම්ඵන්ධඹ ගළන ශනභ
ශොඹහ ඵරන්න. [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඵඩකි ත්තු.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශභොන කි ත්තුද භන්රීතුභහ ?

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඵඩකි ත්තු.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ
ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඵඩකි ත්තු, ඒ ශභොකක් ද ඒ?

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

වභළඳතිුරමළ

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

වළභ තළනකභ, වළභ ආඹතනඹක්භ භඟුරකට ඵස එකක් ශවෝ
ෆන් එකක් ශවෝ ශභොකක් ශවෝ ශදනහ. ඉසය අශේ ගරු
කථහනහඹකතුභහශේ කහර් එක භංගර උත්රට අශේට අයන්
දුන්නහ. ඒක යදක් ද? අහිංක මිනිසසුන්ට ශභශවභ ති ඵහන්න
එඳහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශම් කම්කරුන් ශනුශන් ද කථහ
කයන්ශන්? තමුන්නහන්ශේරහ නිර්ධන ඳංතිඹ ශනුශන් ද ශම්
කථහ කයන්ශන්?

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්රීතුභහ කථහ කයන්න.
ඔඵතුභහ හි  ශන්න.

ගරු අසර් භන්රීතුභහ,

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඵස එකක් භංගර උත්ඹකට ශදන එක ශනොශයි ප්රලසනඹ.
අසර් භන්රීතුභහට භඟුරකට ඵස එකක් ශදනහ නම්, එක ඳහයක්
ශනොශයි වත් ඳහයක් ශදන්න ශනහ. ඒකයි ළශඩ්. ඇයි, එක
භඟුරක් ශනොශයි, ශභතුභහ වත් ඳහයක් භඟුල් කනහ ශන්. ගරු

තමුන්නහන්ශේ තයම් එඳහ කයපු මිනිශවක්, මුසලිම්රුන්ට
ශම් තයම් නින්දහ කයන මිනිශවක් ශම් බහශේ තත් නළවළ.
මුසලිම්රුන්ට අශගෞය කයරහයි ඔඵතුභහ නිතයභ කථහ
කයන්ශන්. ඒකයි ශරහ තිශඵන්ශන්.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නළවළ, නළවළ. අසර් භන්රීතුභනි, මුසලිම් ජනතහට අශගෞය
කයන්ශන් ඔඵතුභහයි. මුසලිම් ජනතහ අඳට කිඹනහ, අසර්
භන්රීතුභහ නළති ඳහර්ලිශම්න්තුක් වදරහ ශදන්න කිඹරහ.
ඇත්තටභ මුසලිම් ජනතහට තිශඵන ශරොකුභ අඳවහඹ අසර්
භන්රීතුභහ තභයි. ශන කවුරුත් ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභක්]
අසර් භන්රීතුභහ, භභ ඔඵතුභහට අභිශඹෝගඹක් කයනහ. එක
තහක් ශවෝ ඡන්දඹ ඉල්රරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට එන්න. [ඵහධහ
කිරීභක්] පුළුන් නම් එක තහක් ඡන්දඹ ඉල්රරහ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට එන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] අසර් භන්රීතුභහ,
ඔඵතුභහ ශභොනභ ශවෝ ඳක්ඹකින් ඡන්දඹ ඉල්රරහ එක තහක්
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට එන්න. එක තහක් ශවෝ එන්න පුළුන්ද
කිඹන්න ශකෝ භන්රීතුභහ?

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඔඵතුභහට
කථහ
කයන්න
කිසිභ
ශදඹක්
නළවළ.
තමුන්නහන්ශේරහශේ ත්භන් නහඹකතුභහ ආශේ ඡන්දඹ ඉල්රරහ
ද? National List එශකන් ද ආශේ?
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

ගරු ඇභතිතුභනි, විශලේශඹන්භ ශභන්න ශම් ූලලික කහයණහ
ටික භභ භතක් කයනහ. ඒ හශේභ තත් ළදගත් ශදඹක්
තිශඵනහ. ඔඵතුභහභ ූලලිකත්ඹ දයන ප්රජහ ූලර ජර යහඳිති
ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කශ යුතුයි. ප්රජහ ංර්ධන ජර යහඳිති
අශවෝසි ශන්න ඹන ශේරහශේ, 2011 ජනහරි භහශේදී ඔඵතුභහ
ඹටශත් ජහතික ප්රජහ ජර ඵහයඹ පිහිටුනු රළබුහ. අපි ඒක ළදගත්
ශදඹක් ශර අගඹ කයන්න ඕනෆ. නමුත්, 2014 ළේතළම්ඵර් 14
ශනිදහ ශන ශකොට ජහතික ප්රජහ ජර ඵහයඹ ශනුට, ජහතික ප්රජහ
ජර ළඳයුම් ශදඳහර්තශම්න්තු පිහිටු නු රළබුහ. ඒක ඉතහ ශවො,
අගඹ කශ යුතු ශදඹක්. නමුත් ප්රලසනඹ ශම්කයි. එතළනට අලුශතන්
අධයක් ජනයහල් ධයඹක් වළදුහ. ශදඳහර්තශම්න්තුක් වළශදන
ශකොට ඒකට අධයක් ජනයහල් ධයඹක් වළශදන එක ශක්න්න
ඵළවළ ශන්.
ඒ අධයක් ජනයහල් ධයඹ වදරහ, අහනශේදී ඵහ ගළනීම්
කයන ශකොට අන්න අය ප්රජහ ජර ඵහයශේ හිටපු කලින් ළඩ කශ
අඹ අභතක කයරහ තභයි ඒ කටයුතු සිේධ ශන්ශන්. ඒක තභයි,
ගරු ඇභතිතුභනි, තිශඵන ගළටලු. මීය ට අවුරුදු ගණනහකට
කලින්, අවුරුදු 28ක් තිසශේ ප්රජහ ජර ඵහයශේ ළඩ කයපු
ශේකයින් 47 ශදශනක් ඉන්නහ. ඔවුන් 47 ශදනහ අභතක කයරහ
ඊට පිටින් ශේකඹන් ඵහ ගන්න කටයුතු කයනහ නම් ඒක
ළයදියි. ඒක නිහ අපි ඔඵතුභහශගන් ඉල්රහ සිටින ඳශමු ළනි
ශදඹ තභයි, ශේහ ඳශපුරුේද ඳදනම් කය ශගන, ළඩ කයපු කහරඹ
ඳදනම් කය ශගන මීය ට කලින් ඒ ප්රජහ ජර ඵහයශේ හිටපු අඹ
තමුන්නහන්ශේශේ ප්රජහ ජර ළඳයුම් ශදඳහර්තශම්න්තුට අන්තර්
ග්රවණඹ කය ගන්න කටයුතු කයන්නඹ කිඹන එක. ඒක ඒ
අඹශගනුත් ශකශයන ඉල්ලීභක්. අපි ඔඵතුභහශගනුත් ඒ ඉල්ලීභ
කයනහ. ශභතළන අපි ඉන්ශන් ඔඵතුභහශගන් ඉල්ලීම් කයන්න
ශන්. විශලේශඹන්භ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ප්රමුඛ්තහ ශදන්න පුළුන්ද
කිඹන ප්රලසනඹ ඒ අඹට තිශඵනහ. ශභොකද දළන් එළනි ගළටලුක්
තිශඵනහ. ප්රජහ ජර ළඳයුම් ශදඳහර්තශම්න්තුට පිටින් ශනත්
පිරික් ඵහ ගන්න  අශඹොත් ගළටලුක් භතු ශනහ. ඒහශේභ
අය ප්රජහ ජර ඵහයශේ හිටපු අඹ යහජකහරි කටයුතු කශශේ ඉතහභත්
අඩු ඳි ඹකටයි. ඒ අඹ ඉතහභ දුසකය ශේඹක් කශහ. වළඵළයි,
ශවො යහජකහරිඹක් කශහ.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

National Community Water Trustඑක කහරශේ ළි 
ඳි ඹකට හිටිඹහ. ඒක ළහුහභ ඒ අඹශේ ශේඹ අන් කයන්න
ඕනෆ. නමුත් අපි එශවභ කශශේ නළවළ. ඒක අන් වුණහභ අපි ඒ
අඹ ශගදය ඹන්ශන් නළති තිඹහ ගත්තහ. එතශකොට ඳි ඹ අඩු
වුණහ. දළන් ශදඳහර්තශම්න්තු වුණහභ යජශේ ශදඳහර්තශම්න්තු
ළටුඳ එනහ. වළඵළයි භන්රීතුභහ, යජශේ ශදඳහර්තශම්න්තුකට
ඵහ ගළනීශම්දී ූලලික සුදුසුකම් කිඹරහ එකක් ඵරනහ ශන්. ඒ
සුදුසුකම් තිශඵන සිඹලුභ ශදනහ අන්තර් ග්රවණඹ කයනහ. ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් කිසිභ අහධහයණඹක් කයන්ශන් නළවළ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇභතිතුභහ, ඒ කිඹන්ශන් සිඹලු ශදනහටභ අසථහක්
රළශඵනහ කිඹන එකද?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුභහශේ විශලේ ඉල්ලීභ අවක දභන්න ඵළවළ ශන්.
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(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

ශඵොශවොභ සතුතියි, ඇභතිතුභහ. ඒ ඉල්ලීභත් ඉදිරිඳත් කයන
ගභන්භ, ඔඵතුභහ ගකීම් දයමින් විඹ බහය කටයුතු කශ ෆභ
අභහතයහංලඹකභ විශලේ කහර්ඹ බහයඹක් ඉසට කයපු
අභහතයයශඹක් වළටිඹට ශම් තිශඵන ූලලික ගළටලු ප්රභහණඹත්
විහ ශගන, ශම් අභහතයහංලශේ ශේහ ඩහත් ඹවඳත් විධිඹට
රඵහ ශදන්න කටයුතු කයනහ ඇතළයි කිඹහ විලසහ කයමින් භහ
භශේ කථහ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.
[தற.த. 3.32]

ගරු මුරුනේසු චන්ද්රකුමළර් මශතළ (නිනයෝජය කළරක
වභළඳතිුරමළ)

(ரண்தைறகு தொதரகசு சந்றகுரர் - குழுக்கபறன் தறறத்
றசரபர்)

(The Hon. Murugesu Chandrakumar - Deputy Chairman of
Committees)

தகப
றசரபர்
அர்கரப,
லர்
ங்கல்,
டிகரனகப்தை அகச்சு ற்தம் லர்ப்தரசண லர்ப
தொகரகத்து அகச்சு ஆகறற்நறன் றற எதுக்கலடுகள்
லரண
குழுறகன
றரத்றரன
கனந்துதகரண்டு
உகரற்தற்குச்
சந்ர்ப்தம்
ந்கக்கரக
ரன்
உங்கலக்கு ன்நற தரறறக்கறன்ரநன். ததரதுரக டக்கு
ரகரம் குடிலர்ப் தறச்சறகணரல் அறக தரறப்தைக்குள்பரண
எத தறரசரகக் கரப்தடுகறன்நது. அறலும் ரழ்ப்தரம்,
கறபறதரச்சற, ன்ணரர் ஆகற ரட்டங்கள் றகப்ததரற
குடிலர்ப் தறச்சறகணக றர்தகரண்டுள்பண. றனத்டி லகக்
குடிலரகப் தன்தடுத் தொடிர எத றகன இந்
ரட்டங்கபறல்
உதரகறத்ள்பது.
ஆகர,
லகச்
ரசறப்தன் தோனரகர இந் ரட்டங்கபறல் றனவுகறன்ந
குடிலர்ப் தறச்சறகணகத் லர்க்க தொடித்ம். அந்ககறல்
றர்கரனத்றல்
ற்தடக்கூடி
க்கள்
தரககப்
தததக்கத்துக்கு ற்த, அந் க்கபறன் குடிலர்த் ரகக
ஈடுதசய்க்கூடி றட்டங்கள் குநறத்து இப்ததரழுர ரம்
கணம் தசலுத் ரண்டிர்கபரக உள்ரபரம்.
தொன்ரணரர்கள்
தசரன்ணகப்ரதரன
ரழ்ப்தரம்
தரகனறனல்ன.
ரம் உரற தொகநறல் சறந்றத்துச்
தசற்தட்டரல் ரழ்ப்தரத்கப் தசுக பம் தகரறக்கும்
றனரக்கனரம்.
இற்கு
ம்
சறந்கணறல்
உள்ப
தககத்ம் து ணங்கபறல் உள்ப தரகன ன்ந
ண்த்கத்ம் தொதல் ரதரக்கரண்டும். ரழ்ப்தரத்றன்
குடிலர்ப்தறச்சறகண
றக
லண்டகரனரகர
சதோகப்
தறச்சறகணரகவும்
ரழ்ரரப்
தறச்சறகணரகவும்
உள்பது. அங்ரக தன இடங்கபறல் குடிலர் - ல்ன ண்லர்
கறகடரது. ணர, ல்ன ண்லர்க் கறதககப ரடிச்
தசல்லும் க்கம் லண்டகரனரகர க்கபறகடர உள்பது.
இங்ரக
றகப்
ததரற
துதொம்
தகரடுகத்ம்
ன்ணதன்நரல், இந் ல்னண்லர்க் கறதகள் தனவும்
சற
தகடத்ரரரறன்
தறடிறலும்
உர்குடிறணரறன்
ஆறக்கத்றலும்ரன் இதக்கறன்நண. இணரல் எடுக்கப்தட்ட
க்கலம்
நற
க்கலம்
ங்கலக்கரண
குடிலகப்
தததறல்
தததம்
சறங்ககபச்
சந்றக்கறன்நணர்.
இப்ததரழுதும்கூட ரழ்ப்தரத்றன் தன இடங்கபறல் இந்
அன றகன உண்டு.
லவுப்தகுறறல் தன இடங்கபறல் ண்லர இல்கன.
இணரல் லறததந்து க்கள் தபறரந ரண்டி றகனர
அங்கு உதரகறத்ள்பது. லள்குடிரற்நம் டந் இடங்கபறல்
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க்கள்
தசநறரகக்
குடிர
தறரசங்கபரகத்
லவுப்தகுறர கரப்தடுகறநது. இற்கு தொக்கறரண கரம்
ண்லர்ப்
தறச்சறகணர.
சற
தகடத்ர்கலம்
ரல்றகனறல் இதப்தர்கலம் லறததந்து தபறரநறத்
க்கு சறரண இடங்கபறல் குடிரநறறட்டணர். நற
க்கலம்
எடுக்கப்தட்டர்கலர
ரத
றறன்நறத்
ங்கலகட தசரந் றனத்றல் குடிறதக்கறநரர்கள். இந்
க்கள் குநறத்துச் சறந்றப்தற்கு ட ரகர சகதரர
றசுக் கட்சறரர ரரக இல்கன.
இகப்ரதரனர, ரழ்ப்தரத்றன் தறந தறரசங்கபரண
த.ரற்கு,
டரட்சற,
தன்ரட்சற
ஆகற
தறரசங்கபறலும் தததம்தரனரண இடங்கபறல் ல்ன குடிலர்
இல்னர
றகனர
உள்பது.
நக்குகந
ரழ்ப்தரத்றலுள்ப அகரசறக்கும் அறகரண க்கள்
குடிலர்ப் தறச்சறகணக றர்ரரக்குகறன்நரர்கள். தறரச
சகதகலம் க சகதத்ம் லர் றறரரகத்கத் றதப்றகரகச்
தசய்தொடிர
றகனர
அங்கு
கரப்தடுகறன்நது.
ரழ்ப்தர
ககச்
சூழ்ந்றதக்கும்
தகரழும்தைத்துகந,
தரகசதர், குதகர், அரறரகன, ரரந்துகந, ல்லூர்
ரதரன்ந தறரசங்கபறல் ரழும் க்கள் றகரரசரக
ரசகடந் லகர குடிக்கரண்டி றர்ப்தந்த்துக்கு
உள்பரகறறதக்கறநரர்கள். அங்ரக ரழ். ரக சகதறணரல்
ங்கப்தடும் குடிலர் ரதரரல் உள்பது. கரகனத்ம்
ரகனத்ம் எவ்தரத றத்றரனர லர் றறரரகம்
கடதததகறநது.
அதுட்டுல்ன,
இந்
லதம்
சுத்றகரறக்கப்தட்ட லல்ன. தணன்நரல், ரழ்ப்தரத்றல்
இன்தம் லர் சுத்றகரறப்தை கம் உதரக்கப்தடறல்கன.
ஆகர, குரபரரறகண ட்டுர தன்தடுத்ற லர் சுத்றகரறப்தை
கடதததகறநது. ரழ். கர்ப்தகுறக்கு தகரள்கனன்கள் தவுசர்கள் - தோனரக லக றறரரகறக்கனரம் ன்த சறனர்
ஆரனரசகண
தரறறக்கறன்நரர்கள்.
இது
லண்டகரன
அடிப்தகடறல்
சரத்றற்நது.
அப்தடித்ரன்
தகரள்கனன்கபறன்தோனம் லக ங்கறணரலும் அற்கரண லக
ங்கறதந்து தததது? எவ்ரரர் ஆண்டும் இப்தடிக்
தகரள்கனன்கபறன் -தவுசர்கபறன் - தோனம் லர் றறரரகம்
ரற்தகரள்லம்ரதரது
தன
இடர்தரடுககபச்
சந்றத்ர
ஆகரண்டித்ள்பது. தறரச சகதகலம் க சகதகலம்
அணர்த் தொகரகத்துப் தறரறவும் லர்ங்கல் டிகரனகப்தை
அகச்சும் இற்கரண ற்தரடுககபச் தசய்ரலும் க்கள்
இணரல் உரற ன்கககபப் ததற்தறட்டரகச் தசரல்ன
தொடிரது.
தணன்நரல்
தன்தரட்டுக்ரகற்ந
லர்
இல்கனதன்நரல் க்கலகட ரழ்க்கக றதப்றகரக
இதக்கரது. லர் ணறணதும் ற்தம் உறரறணங்கபதும்
ஆரரகும்.
கறபறதரச்சற, இகடு - ரழ். குடிலர்த் றட்டம்
சரத்றரணரல்
அகணதக்கும்
சுத்ரண
குடிலர்
கறகடக்கக்கூடிரக இதக்கும். அது ல்ன குடிலகத் ரடி
அறப்தடும் க்கபறன் லண்டகரனத் துத்கப் ரதரக்கற
அர்கள் சுரக றற்கக்கூடி றகனக உண்டரக்கும்.
அர்கள்
கரனந்ரரதம்
ல்ன
ண்லதக்கரகப்
தட்டுக்தகரண்டிதக்கும் அனதொம் அரணதொம் லங்கும்.
இற்கரக அசரங்கம் ஆசற அதறறதத்ற ங்கறறடறதந்து
22,000
றல்தன்
தௐதரகக்
கடணரகப்
ததற்த
எதுக்கறரதரறலும்
இந்த்
றட்டத்க
கடதொகநப்
தடுத்துறல் இன்ணதொம் தொடிவுகள் ட்டப்தடறல்கன. இது
எத றகத் துறதஷ்டசரண றகனகரகும். இறல்
ரடிக்கக ன்ணதன்நரல், எத கரனத்றல் ரழ்ப்தரத்றன்
லவுப்
தகுறகபறததந்து
லதம்
தரறலும்
இல்னரல்
கறபறதரச்சறக்கு ந்து குடிரநறரரரறன் ரரறசுகபறல் சறனர
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இன்த இந்த் ண்லகக் குடரரட்டுக்குக் தகரண்டுதசல்ன
ரண்டரம் ன்த றர்க்கறன்நரர்கள். இகடுறததக்கும்
றசரறகள் ற்தம் ததரதுக்கபறன் லர்த்ரககப் தர்த்ற
தசய் தறற்தரரட, ரழ்ப்தரத்துக்கு குடிலர் டுத்துச்
தசல்னப்தடும் ன்த உத்ரம் ங்கற தறன்ணதம்
குப்தங்கலம் க்கங்கலம் லறல்கன. இற்குக் குதகற
அசறல் உள்ரரக்கங் தகரண்ட சறனர கரரக
இதக்கறன்நரர்கள்.
இறலுள்ப றகப் ததரற அனம் ன்ணதன்நரல்,
இகடுறததந்து
ரழ்ப்தரத்துக்குக்
குடிலகக்
தகரண்டுதசல்ன்தோனம்
கறபறதரச்சற
றசரறகள்
தரறக்கப்தடுரர்கள்
ன்தக
ரழ்ப்தரத்றலுள்ப
தடித்ர்கலம் ததரதுக்கலம் ஊடகத்துகநறணதம்கூட
ம்தைரரகும். கறபறதரச்சற, இகடு - ரழ்ப்தரம்
குடிலர்த் றட்டம் குநறத்து ஆரய்ற்கரக ட ரகர
சகதரல் றறக்கப்தட்ட றதைர்கள் குழுகூட இந்ச்
சந்ரகங்ககபக்
தகரண்டிதக்கறன்நது.
அங்குள்ப
ஆறத்துக்கும் அறகரண குபங்ககபப் தைணகப்தைச்
தசய்ன்தோனம் ரழ்ப்தரத்துக்கரண குடிலர்த் ரககப்
தர்த்ற தசய்னரம் ன்த சறனர் ம்தைகறன்நணர். ஆணரல்,
அற்கரண
சரத்றக்கூதகள்
இதக்கறன்நர
ன்த
ஆரய்ந்ரல், அவ்ரத இதப்தரகத் தரறறல்கன.
இப்ததரழுது றக ரகரக ரழ்ப்தரக் குடரரட்டில்
க்கபறன்
தரகக
அறகரறத்துதகறன்நது.
இவ்ரத
சணத்தரகக அறகரறக்கும்ரதரது அங்கு சூல் ரசகடத்ம்
ன்க தன்ரலும் அறகரறக்கும். றனத்டி லகப்
தததறல்கூட இது இடர்தரடுககப உதரக்கும். ஆகர,
குபங்ககப ஆப்தடுத்றப் தைணகத்ரலும் றனத்டி லகப்
தததறல் சறக்கல்கள் உதரகும். இது ரதரரதன்நரல்
கடல் லக ன்ணலரக்கும் றட்டத்க கடதொகநப்தடுத்னரம்
ன்த சறனர் தசரல்கறன்நரர்கள். ஆணரல், இந்த் றட்டம்
றகுந் ததரதட்தசனவுகடது. இது ண்தய் பதொள்ப
அதை ரடுகலக்குப் ததரதத்ரக இதக்குர ற ம்கப்
ரதரன்ந
ரடுகபறல்
இத்றட்டம்
தற்நறபறக்கப்
ரதரறல்கன. அரரம் இன்த ரழ்ப்தரத்றலுள்ப
குபங்ககபப் தைணகப்தைச் தசய்து சுத்ரண குடிலகப் ததந
தொடித்ம் ன்தற்கரண ந் உத்ரதொம் இல்கன.
அத்துடன், அங்ரக ண்லர் ரசுதடுகறன்நது ன்த
இப்ததரழுது தத்து அநறக்கககள்தோனம் தரற தகறன்நது.
ரழ்ப்தரத்றல்
உள்பர்கபறல்
20
சவீத்துக்கும்
அறகரணர்கள் சுத்ரண குடிலர் இல்னர கரத்ரல்
ரரய்ரய்ப்தட்டிதக்கறன்நணர்
ன்த
தத்துர்கள்
தரறறக்கறன்நணர். அரரம் ததரதுரகர அங்குள்ப
லரறல் கல்சறம் ற்தம் உப்தை, கசன் ஆகறற்நறன்
ரக்கம்
கூடித்ள்பது
ன்தது
றதௐதறக்கப்தட்டுள்பது.
இப்ததரழுது
அங்கு
லர்
ரசுதடுரல்
ஸ்கறநலம்
உற்தத்றகூட தசய் தொடிரது ன்த டுக்கப்தட்டிதப்தரகச்
தசரல்னப்தடுகறன்நது. இப்ததரழுது அங்ரக இது தற்நற
சர்ச்கசகள்
ற்தட்டுக்
தகரண்டிதக்கறன்நண.
இணரல்
றர்கரனத்றல் இன்தம் தன ககரண ததக்கடிகலம்
தறச்சறகணகலம் உதரகக்கூடும்.
இப்ததரழுது டக்கு ரகர சகதறன் றசர
அகச்சரக இதக்கும் றத. ங்கரசன் அர்கள்
அசறலுக்கு  தொன்ணர் எத சூதனரபரக இதந்ர்.
அப்ததரழுது ரழ்ப்தரத்றன் ண்லர் ரசகடந்றதக்
கறன்நது. ஆகர, அகண றர்த்ற தசய் ரற்த ற்தரடுகள்
அசறம் ன்த தத்தத்றறதந்ரர். அசறலுக்கு ந்
தறன்தை ன்தகட 'தநக்ரகரட்'  ரற்நறக்தகரண்டரர்.
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ஆகர, இப்தடிரணர்கரப தொன்தக்குப் தறன் தொரகச்
தசரல்லும்ரதரது சரர க்கலக்கு இந் றடம் தததம்
குப்தரகர இதக்கும்.
இப்ரதரது ரழ்ப்தரத்துக்கரண குடிலகப் தததம்
தொக்கறரண கங்கபறல் என்நரண சுன்ணரகம் குடிலர்
கம்
ண்தய்க்
கசறவுகபறணரல்
ரசுதடுத்ப்
தட்டிதப்தரக ஊடகங்கள் தசய்ற தபறறட்டிதக்கறன்நண.
ண்தய்க் கசறக றதத்றணரலும் சுன்ணரகத்றததந்து
டுக்கப்தடும் லரணது ல்னர இடங்கலக்கும் றறரரகம்
தசய்ப் ரதரதுரணல்ன. ரழ்ப்தரத்துக்குத் ண்லக
ங்கும் இன்தணரத தொக்கற ஊற்நரண றனரக ஊற்தம்
இப்ததரழுது
றர்தரர்ப்தைக்ககபத்ம்
ம்தறக்ககககபத்ம்
கர்க்கும் றகனறரனர உள்பது. றனரக ஊற்த உரக
ரநறதகறன்நதன்த ஆய்வுகள் தரறறக்கறன்நண. ற்ரதரது
டரட்சற
ல்ததைம்
ன்ந
இடத்றததந்து
ல்தட்டித்துகந, ததத்றத்துகந ரதரன்ந தறரசங்கலக்கு
லர்
றறரரகம்
ஆம்தறத்து
கக்கப்தட்டிதக்கறன்நது.
அங்கறதந்து லண்டகரன அடிப்தகடறல் ரதரற லகப்
ததநதொடிரதன்த
ஆய்நறக்கககள்
தரறறக்கறன்நண.
அறகபரண லக டுக்கும்ரதரது லரறன் ன்க ரநற
உரகக்கூடி சரத்றங்கள் உண்தடணவும் ஆய்ரபர்கள்
குநறப்தறடுகறன்நரர்கள்.
ஆகர,
ரழ்ப்தரத்துக்கரண
குடிலக தபறறடத்றததந்ர ததநரண்டித்ள்பது.
கறபறதரச்சற ரட்டத்றலும் கக்கலழ் லகப் ததந
தொடிரது. ற்ரதரது அங்ரக கக்கலழ் லக க்கள்
தன்தடுத்ற ந்ரலும், றர்கரனத்றல் அது தொழுகரண
அபறல்
சரத்றறல்கன.
தணன்நரல்,
தோன்த
இனட்சத்துக்கும் அறகரண க்கலக்கு உடணடிரக குடிலர்
றறரரகம் தசய்ரண்டி ரக இதக்கறன்நது. இற்கு
ரற்நலடு லர் ரசகரறப்ரத ஆகும். ஆண்டுரரதம் ததய்கறன்ந
கறன் அபறல் சரசரறரக 40 சவீரண லர் கடலுக்குச்
தசல்கறன்நது.
இந்
லகச்
ரசறப்தன்தோனம்
அந்
ரட்டங்கபறன் குடிலர்ப் தறச்சறகணக்குத் லர்வு கரண்ததுடன்,
அந்ப் தறரசங்ககபப் தசுகரக்கவும் தொடித்ம். இற்கரக
அசரங்கம் தன ககறலும் உத் ரரக உள்பது.
இகடுக்குபப்
தைணகப்தைக்குப்
தததந்தரகக
றறக ஆசற அதறறதத்ற ங்கறறடறதந்து அசரங்கம்
கடணரகப் ததற்தச் தசனறக்கத் ரரக இதக்கறன்
நரதரதும், அக டக்கு ரகர சகதத்டன் ரசர்ந்து
றசுக்
கட்சறறணதம்
றர்த்து
றற்கறன்நணர்.
இகடுறததந்து
ண்லர்
ரழ்ப்தரத்துக்கு
ட்டும்ரன்
தகரண்டுதசல்னப்தடுர
ற,
அகணத்
தன்தகுறக்குக் தகரண்டுதற்கரண தொற்சறகள் டுக்கப்
தடறல்கன. இகச் சம்தந்ப்தட்டர்கள் தைரறந்துதகரள்ப
ரண்டும். ரம் இந்த் றட்டத்க ஆரறக்கறன்ந அரரகப,
கறபறதரச்சற றசரறகலக்கு வ்றரண தரறப்கதத்ம்
ற்தடுத்ர ககறல் இந் றட்டம் கடதொகநப்தடுத்ப்தட
ரண்டுதன்தகத்ம் தத்தத்துகறன்ரநரம். அத்ரரடு,
கறபறதரச்சற
ரட்டத்றலுள்ப
குபங்ககப
ரலும்
றஸ்ரறத்து அற்கநப் தைணகக்க ரண்டுதன்த ரம்
சறந்றக்கறன்ரநரம். கல்டுக்குபத்க ரலும் ரன்கு அடிகள்
உர்த்றப் தைணகப்தைச் தசய்ன்தோனம் கண்டரகபப்
தறரசத்றன் குடிலர்ப் தறச்சறகணகத் லர்க்க தொடித்ம்.
அத்துடன், அந்ப் தகுறறன் றசரத்துக்கும் அறக
ரய்ப்கதக் தகரடுக்கனரம்.
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தகரற தறரசத்றலுள்ப தகரக்குகடரன், ரனரப்தை
ன்ந இண்டு குபங்கலடன் ரலும் சறன சறநற குபங்ககப
இகத்து தகரறக் குபத்க றர்ரறக்கும் டடிக்ககக
ரற்தகரண்டு
தகறன்ரநரம்.
இக
ரற்தள்ப
லர்ங்கல், டிகரனகப்தை அகச்சர் தகப றரணஷ்
குர்ண
அர்கள்
இத்றட்டத்றன்
ஆம்தகட்ட
ரகனகலக்கரக 10 றல்தன் தௐதரறகண எதுக்கறறதந்ரர்.
அத்துடன், அந் தறரசத்துக்கு ரடிரக றஜம்தசய்து
கப றகனகககபத்ம் தரர்கறட்டிதந்ரதன்தக ரன்
இந் அகறரன குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன். இப்ததரழுது
அங்ரக றப்தேட்டுப் தறகள் தொடிகடந்றதக்கறன்நண.
இந்க் குபத்க தொழுகரக றர்ரறப்தற்கு 2,243
றல்தன் தௐதரய் ரகதன்த றப்தறடப்தட்டுள்பது.
குடிலர் றறரரகம் தசய்த்ம் ககறலும், அப்தறரசத்க
பதொள்ப, தசுகரண தறரசரக ஆக்கும் ககறலும்
இத்றட்டம் கடதொகநப்தடுத்ப்தட ரண்டும். இத்றட்டம்
கடதொகநப்தடுத்ப்தடும்ரதரது
தகரற
தறரசத்றன்
லர்த்ரக தொழுகரகப் தர்த்ற தசய்ப்தடுதுடன், தகரற
ன்ந னரற்தச் சறநப்தைறக்க தறரசரணது தசுகரகற
தசறப்தகடத்தன்தகத்ம்
ரன்
இந்
அகறரன
குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன்.
இரரகப,
கறபறதரச்சற
ரட்டத்றன்
குடிலர்
ரககப் தர்த்றதசய்த்ம் றரகப் தல்ரத றட்டங்ககப
லர் ங்கல், டிகரகனகப்தை அகச்சு ரற்தகரண்டு
தகறன்நது. இற்கரக ரன் தகப அகச்சர் றரணஷ்
குர்ண
அர்கலக்கு
ன்நற
தரறறக்க
கடகப்தட்டிதக்கறன்ரநன். கறபறதரச்சறகர் லர்த்றட்டத்றன்
தோனரக தந்ன் கர் ற்தம் அகண அண்டித்ள்ப
கறட்டத்ட்ட 21 கறர ரசகரபர் தறரறவுககபச் ரசர்ந்
40,000 ரதர் சுத்ரண குடிலகப் ததநறதக்கறநரர்கள்.
இன்தம்
எதசறன
ரங்கபறல்
இந்த்
றட்டம்
றகநவுததநறதக்கறநது.
இற்கரக
அசரங்கம்
1,900
றல்தன் தௐதரகச் தசனவு தசய்றதக்கறநது. இகறட,
கறபறதரச்சற
ரட்டத்றரன
கறரற
சதொரத்
றட்டத்துக்கூடரகவும் தன தசற்நறட்டங்கள் தசற்தடுத்ப்
தட்டிதக்கறன்நண. இக்கச்சற, ட்டக்கச்சற, அக்கரன்
ரதரன்ந தறரசங்கபறல் கறட்டத்ட்ட 6,270 ரதர் சுத்ரண
குடிலகப்
ததகக்கூடி
அபவுக்கு
இத்றட்டம்
தசற்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
தைறரக அங்கலகரறக்கப்தட்ட சதொர லர் ங்கல்
றட்டத்றதெடரக ஆகணறழுந்ரன்குபப் தறரசத்றல் 1,197
தணரபறகலம்
கரந்றகறரம்
ரகரரறதல்
280
தணரபறகலம் அநறறல்கரறல் 23,460 தணரபறகலம்
கல்னரத
தைன்கண
லரறப்
தறரசத்றல்
1,200
தணரபறகலம் கனப்தரடு - ததரன்ணரதபற தறரசத்றல்
1,228 தணரபறகலம் தஜதைம் டக்கு ற்தம் தற்குப்
தறரசத்றல் 1,669 தணரபறகலம் தொங்கரறல், அன்தைதைம்,
இரஜதைம், இகரரகர்,
குதொபதொகண
ரதரன்ந
தறரசங்ககபச் ரசர்ந் 8,777 தணரபறகலம் ஞரணறர்
டத்றல்
225
தணரபறகலரக
தரத்ம்
40,191
தணரபறகலக்கு சுத்ரண குடிலக ங்குற்கரக
1873.13 றல்தன் தௐதரய் தொன்தரறப்தட்டிதக்கறன்நது.
அகணறட, தகரறத் றட்டத்றதெடரக அப்தறரசத்
றலுள்ப கறட்டத்ட்ட 9,283 தணரபறகள் தணகடவுள்
பணர். இத்றட்டத்றதெடரகக் கறபறதரச்சற ரட்டத்றல்
தரத்ம்
95,500
தணரபறகள்
தன்ததநவுள்பணர்.
தரத்ரக 1,30,000 க்ககபக்தகரண்ட கறபறதரச்சற
ரட்டத்றல்,
95,500
க்கள்
-அம்ரட்டத்றன்

1353

2014 ශනොළම්ඵර් 11

சணத்தரககறல் 73 சவீரணர்கள் இதெடரகச்
சுத்ரண குடிலகப் தததற்கரண ரய்ப்தை ற்தடும்.
இகறட, கறபறதரச்சற, தொல்கனத்லவு ஆகற ரட்டங்கபறல்
கர்ப்தறரச கறகற்நல் றட்டங்கலக்கு உனகங்கற கடன்
அடிப்தகடறல் றற ங்க தொன்ந்றதப்தது தற்நற
தொக்கறரண றடத்கத்ம் இன்தோனம் 75,500 ரதர்
ன்ககடர் ன்தகத்ம் ரன் இங்கு தரறறப்தறல்
கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன்.
இதறரக, லர்ங்கல், டிகரனகப்தை அகச்சரண
றரணஷ் குர்ண அர்கலக்கும் அவ்கச்சறன் தறற
அகச்சரண தகப றதௐதர ரஜதக்ஷ அர்கலக்கும்
அகச்சறன் தசனரபரண றயரல் ரசரவீ அர்கலக்கும்
ரசற லர் ங்கல் டிகரனகப்தைச் சகதறன் கனர் றத.
தறரசறநற அர்கலக்கும் ற்தம் சதொர லர் ங்கல்
றட்டப்
தறப்தரபர்,
ததரதுதொகரகரபர்,
தறறப்
ததரதுதொகரகரபர் ஆகறரரதக்கும் இந் அகறரன
ன்நறகத் தரறறத்து, றகடதததகறன்ரநன்.

[අ.බහ. 3.49]

ගරු ශ්රියළනි විනජ්වික්රම මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු බහඳතිතුභනි, අශේ යශට් ඉතහභ ළදගත් අභහතයහංල
ශදකක ළඹ ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහ කයන ශම් අසථහශේදී ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කයන්න භටත් අසථහක් රඵහ දීභ ගළන භහ
විශලේශඹන්භ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ.
ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලශේ අධීක්ණ
භන්රීරිඹ විධිඹටත්, ශම් යශට් ශඳයමුණු ආණ්ඩු වදන්න,
න්ධහන ආණ්ඩු වදන්න විලහර කළඳ කිරීභක් කශ ඳවුරක දරුකු
විධිඹටත්, භට ශම් උත්තරීතය ආඹතනඹට ඳළමිශණන්න අශේ ගරු
දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහශගන් රළබුණු ආෂ්ර්හදඹ පිළිඵ
විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේ දී සිහිඳත් කයන්නට ඕනෆ. අම්ඳහය
දිසත්රික්කශේ අසක් මුල්රක් නෆය වළභ ප්රශේලඹකටභ ඳහනීඹ
ජරඹ රඵහ ශදන්න එතුභහ කටයුතු කය තිශඵනහ. රුපිඹල් ශකෝටි
4,000කට ආන්න මුදරක් ළඹ කයරහ, අශේ දිසත්රික්කශේ වළභ
ශගදයකටභ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශ ආයම්බ
කයන්න එතුභහ කටයුතු කය තිශඵනහ. ශම් ළඩටවන අන්
ශන ශකොට, අශනක් වළභ දිසත්රික්කඹකටභ ඩහ අශේ දිසත්රික්කඹ
ප්රමුඛ්සථහනඹට එන ඵ භහ විලසහ කයනහ. විශලේශඹන්භ ශම්
සිඹලු කටයුතු කයන්නට වශඹෝගඹ රඵහ දුන් අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහටත්, ඒ හශේභ ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයහ ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහටත්, එභ අභහතයහංලශේ
නිශඹෝජය ඇභතිතුමිඹටත්,
අම්ඳහය දිසත්රික්කශේ
ජනතහ
ශනුශන් භහ සතුතින්ත ශනහ.
නිරධහරි භණ්ඩරඹ වළටිඹට ර්තභහන බහඳතිතුභහ, හිටපු
බහඳතිතුභහ, ශල්කම්තුභහ, හභහනයහධිකහරීතුභහ, ක්රිඹහකහරී
අධයක්තුභහ ඇතුළු නිරධහරින්ශගන් ශම් අභහතයහංලශේ ළඩ
කටයුතුරදී විලහර ශේඹක් සිදු වුණහ. ඒ සිඹලු ශදනහටභ භභ
ශම් අසථහශේ දී සතුතින්ත ශනහ.
අශේ දිසත්රික්කඹට තිශඵන විලහර ගළටලුක් තභයි කුගඩු
ශයෝගඹ. ශදහිඅත්තකණ්ි ඹ ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහඹ
කුගඩු ශයෝගඹ නිහ භවහ ශේදහචකඹට මුහුණ දුන් ප්රශේලඹක්.
අද න විට ඒ ප්රශේලශේ නිහ විලහර ංඛ්යහකට පිරිසිදු ඳහනීඹ
ජරඹ රඵහ දීභ නිහ ශරොකු ගළටලුකට වනඹක් රඵහ ශදන්නට
වළකි ශරහ තිශඵනහ. පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභ නිහ අද ඒ
ප්රශේලශේ කුගඩු ශයෝගඹ ඹම්කිසි තත්ත්ඹකට ඳහරනඹ
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කයන්නට වළකිඹහ රළිමරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් රඵහ දුන්
ඳහනීඹ ජර ඳවසුකම්, ශෞඛ්ය ඳවසුකම් වහ අනිකුත් සිඹලුභ
ඳවසුකම් අම්ඳහය දිසත්රික්කශේ ජනතහට ඉතහභ ටිනහකභක්
තිශඵන ශේල් ඵ භභ විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේ දී වන්
කයන්නට ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ගරු අසර් භන්රීතුභනි.
භඩකරපු දිසත්රික්කශේත් ගම්භහන කීඳඹකට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ
ශදන්න කටයුතු කය තිශඵනහ.
භහ විශලේශඹන්භ ගරු ඇභතිතුභහශගන් ශම් අසථහශේ දී
ඉල්ලීභක් කයන්න කළභළතියි. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අම්ඳහයට
කළහශගන ඇවිත්, දළනට විලහර ලශඹන් ළඩ අන් වී ඇති
ජර යහඳිතිඹ ඉක්භනින් විිත කයන්න කටයුතු කයන්න කිඹරහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ
අභහතයහංලඹ ගළනත් භභ විශලේශඹන්භ කථහ කයන්නට ඕනෆ.
ශගොවි ජනතහ ජීත් න අශේ දිසත්රික්කඹට ශම්
අභහතයහංලශේ නහඹකඹහ වළටිඹට ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ
අභහතයතුභහ භවහ ශභශවයක් කශහ. 2011-2012 ර්ර ජර
ගළලීම් ආ ශරහශේ අශේ දිසත්රික්කශේ තිබුණු ළේ අමුණු සිඹල්ර
කඩහ ිම ශගන  අඹහ. ඒ ශරහශේ එතුභහ ශගොවි ජනතහට වහනිඹට
පීඩහට ඳත් න්න ඉඩ ශනොදී ඉක්භනින් ඒ ප්රශේලශේ ළේ අමුණු
කස කයරහ අශේ යශට් අලයතහශන් ඳශවන් එකක් ඵත
ඳඹන අශේ දිසත්රික්කශේ ශගොවි ජනතහට තභන්ශේ කුඹුරු ළඩ
කයන්නට අලය ඳරියඹ උදහ කය දුන් වළටි නක භන්රීරු
විධිඹට අපි දළක්කහ. ඒක ශේලඳහරන කටයුතුර නිඹළශරන වළටි
ඉශගන ගන්නහ අඳට ශරොකු අත් දළකීභක් ඵට ඳත් වුණහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, විශලේශඹන්භ හරි භහර්ග ක්ශේත්රඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ශම් න ශකොට අම්ඳහය දිසත්රික්කඹ අලුත් පිම්භක්
ඳළනරහ තිශඵනහ. මීය ට කලින් විලහරභ ජරහලඹ විධිඹට අඳට
තිබුශණ් ශේනහනහඹක මු්රඹයි. එළනිභ විලහර තුය ප්රභහණඹක්
යහ තඵහ ගන්නට වළකිඹහ තිශඵන යමකළන්ඔඹ ජරහලඹ ඳසු
 අඹ දහ ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයතුභහශේ ශභශවඹ වීභ
භත අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් විිත කයන්න කටයුතු කශහ.
යමකළන්ඔඹ ජරහලඹ විිත කිරීභ නිහ ශගොවිතළන් කයන්න තුය
නළතු සිටි භවඔඹ ප්රශේලශේ ජනතහට අද වී ශගොවිතළන් කිරීභට
වළකිඹහ රළබී තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ භභ තත් ළදගත් කරුණක්
භතක් කයන්න ඕනෆ. ශදහිඅත්තකණ්ි ඹ ප්රශේලශේ ජනතහට
දළශන ප්රලසනඹක් තිබුණහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු  අඹ කහර
සීභහශේ ශදහිඅත්තකණ්ි ඹ ප්රශේලඹට  අඹ ශරහශේ ඒ
ජනතහශගන් ඇහුහ, "තමුන්නහන්ශේරහට ශකශයන්න ඕනෆ
ශභොකක්ද?" කිඹරහ. ඒ ප්රශේලශේ ජනතහ කිේහ, “අඳට ඔේපු
ශදන්න” කිඹරහ. ගරු ඇභතිතුභහ අසථහ ශදකකදී ඔේපු රඵහ දීරහ
ඒ ප්රශේලශේ ජනතහට ඉඩම්ර අයිතිඹ රඵහ ශදන්න කටයුතු
කශහ. ඒ හශේභ භවඔඹ ව ඳදිඹතරහ ප්රශේල භවළලි
යහඳහයඹට අත් ඳත් කය ශගන ඒ ප්රශේල විලහර දියුණුකට ශගන
ඹන්න අද කටයුතු කයරහ තිශඵනහ.
භට රළබී තිශඵන කහරඹ සීමිතයි. නමුත්, ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලඹත්, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹත් පිළිඵ ඳළඹ ගණනහක් වුණත්
කථහ කයන්න ශේල් තිශඵනහ. ඒ අභහතයතුභන්රහ ශදඳශට භභ
විශලේශඹන් සතුතින්ත නහ. අම්ඳහය දිසත්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ
කයන භන්රීරු වළටිඹට අශේ දිසත්රික්කඹ ශගොඩ නඟන්න රඵහ
ශදන වශඹෝගඹට ඒ අභහතයහංලර නිරධහරින්ටත්, ඒ
අභහතයහංලරට අඹත් ශදඳහර්තශම්න්තුර නිරධහරින්ටත්
සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ නහ. සතුතියි.
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ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු
බහඳතිතුභනි,
ජරම්ඳහදන
වහ
ජරහඳවන
අභහතයහංලශේත්, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ
අභහතයහංලශේත් ළඹ ශීර් ගළන භට රළබී තිශඵන ශරහ අනු
චන කීඳඹක් කථහ කයන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.
1984 ර්ශේ සිට 2014 ර්ඹ දක්හ න ආර්ිකක
ප්රතිංසකයණ ඹටශත් ජරඹ ශශශ බහණ්ඩඹක් කිරීශම්
යහඳිතිඹ දි අන් දිගට ක්රිඹහත්භක වුණහ. එක්ත් ජහතික ඳක්
යජඹත්, ශම් යජඹත් විටින් විට ඒ වහ ූලලික ශකටුම්ඳත්, ඒ
හශේභ ආඹතන ුවඹන් වළදුහ. 2013 ර්ශේ ඔක්ශතෝඵර්
භහශේ දවතුන්ශනි දහ යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහශේ ආණ්ඩු
ඹටශත් "ඳහනීඹ ජර ශේහ ප්රතිංසකයණ ඳනත් ශකටුම්ඳත"
ගළට් කශහ. ඒක තභයි ජරඹ ශඳෞේගලීකයණඹ කිරීශම්
තීයණහත්භක තළන. නමුත්, ඒ ශරහශේ එක්ත් ජහතික ඳක්
ආණ්ඩු ශඳය ගභ නිහත්, ඒ හශේභ භව ජනතහශේ විශයෝධඹ
නිහත් ඒ කතිකහ ඹට  අඹහ. නමුත්, දළනුත් ඒ යහඳිතිඹ ඒ
විධිඹටභ ශන ඳළත්තකින් කයළිඹට ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ගරු
බහඳතිතුභනි, ජරඹ විකිණීශම් යහඳිතිඹ ශකොටස ලශඹන්
ක්රිඹහත්භක නහ. ඒකට දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
ංශලෝධනශේ ඵරතර ඳහවිච්චි කයනහ.
2014 දී ඹම ඳශහත් බහට හරිභහර්ග කශභනහකයණ
ප්රඥේතිඹක් ශගනළල්රහ ම්භත කශහ. ඒ ම්භත කශශේ 2007
ර්ශේ බහගත කශ හරිභහර්ග කශභනහකයණ ප්රඥේතිඹයි.
2006 දී උතුරු භළද ඳශහත් බහටත් හරිභහර්ග කශභනහකයණ
ප්රඥේතිඹක් ඉදිරිඳත් කශහ. ඒක ම්භත කයන්න දළන් උත්හව
කයනහ. භධයභ වහ ඵසනහහිය ඳශහත් බහරත් ශම් ප්රඥේතිඹ
ඉදිරිඳත් කයන්න රළවළසති නහ. ශම්කට තභයි අපි කිඹන්ශන්
"ජරඹ විකිණීශම් ඳනත් ශකටුම්ඳත" කිඹරහ. ශභොකද, ඹම
ඳශහශත් තභයි රංකහශේ ළි භ හරි ඳේධති ප්රභහණඹක්
තිශඵන්ශන්. ඊශඟට, උතුරු භළද ඳශහශත්. ශම් ඳශහත්ර "ජරඹ
විකිණීශම් ඳනත් ශකටුම්ඳත" ශන විධිඹකට ම්භත වුශණොත් -ඒ
කිඹන්ශන් එභ ප්රඥේතිඹ ම්භත වුශණොත්- ශම් යශට් ජරශේ
අයිතිඹ ජනතහට නළති න්න පුළුන්; විශලේශඹන් ශගොවි
ජනතහට නළති න්න පුළුන්. එහි ඵයඳතශ අදහනභක්
තිශඵනහ.
උතුරු භළද ඳශහත් බහට ඉදිරිඳත් කයන රද ජර ප්රඥේතිශේ
කරුණු කීඳඹක් භභ ශම් බහට ඉදිරිඳත් කයන්න කළභළතියි. ඒ
ප්රඥේතිශේ අටන ගන්තිඹ අනු හරි කශභනහකයණ වහ
ංර්ධන කමිටුක් නම් කයනහ. ඒ හරි කශභනහකයණ වහ
ංර්ධන කමිටු වදන්ශන් ශගොවීන්ශගන් විතයක් ශනොශයි, ගරු
බහඳතිතුභනි. කිෂි කහර්මික ඉඩම් හිමිකරුන්, කිෂි
කර්භහන්තඹට අදහශ ඹම් ආදහඹම් රඵන නිසඳහදකඹන්, කිෂි
කහර්මික නිසඳහදන ශවෝ බහණ්ඩ අශශවිශේ නියත න අඹශගන් ඒ
කමිටු භන්විත නහ. ඒ කිඹන්ශන් ශභොකක්ද? ඒ ප්රඥේතිඹ
අනු ශගොවීන් විතයක් ශනොශයි, යහඳහරිකඹන්, භහගම්කරුන්
ඳහ ඒ හරි කශභනහකයණ වහ ංර්ධන කමිටුට ඇතුශත් න්න
පුළුන්.
ඒ ප්රඥේතිශේ 12(3) ගන්තිශඹන් කිඹනහ, 2002 ර්ශේ
අංක 46 දයන ශගොවිජන ංර්ධන ඳනත වහ අංක 352 දයන
බහණ්ඩහගහය චකශල්ඛ්ඹ අනු ශගොවි ංවිධහන ශනුට ශම් හරි
කශභනහකයණ කමිටු ආශේල කයනහ කිඹහ. ශගොවි ංවිධහන
කිඹන්ශන් ශගොවීන්ශගන් විතයක් වළදුණු ංවිධහන. වළඵළයි හරි
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කශභනහකයණ කමිටු කිඹන්ශන් කිෂිකර්භහන්තඹට අදහශ
නිසඳහදන
බහණ්ඩ
අශශවි
කයන
භහගම්රටත්,
යහඳහරිකඹන්ටත් එන්න පුළුන් කමිටුක්. එහි තිශඵන ප්රලසනඹ
ශභොකක්ද? එහි තිශඵන ප්රලසනඹ ශභඹයි ගරු බහඳතිතුභනි. එහි
(4 ) (1)(ඉ) ගන්තිශේ කිඹනහ, ෆභ කමිටුක්භ තභන්ශේ ඵර
ප්රශේලශේ නඩත්තු කටයුතු කය ගන්න ඕනෆඹ කිඹහ. එහි 10(3)
ගන්තිඹ අනු ශගොවීන් ඇශ ශේලි ප්රතිංසකයණඹ කය ගන්නත්
ඕනෆ. යජඹ ම්පර්ණශඹන්භ අයින් ශනහ. ශම් හරි ප්රඥේතිඹ
අනු ජර කශභනහකයණ කමිටු වයවහ යජඹ ම්පර්ණශඹන්භ
අයින් ශනහ. ඇශ ශේලි වදන එකත් ශගොවීන්ටභ බහය ශදනහ.
ඒක ශන භහගභකින් ශවෝ ශකොශවන් ශවෝ කශශොත් ඒශක් ග
කීභ, විඹදභ ඳශහත් බහට ශගන්න ඕනෆ. ශභොකක්ද ශම්
කයන්න වදන්ශන්? ශගොවිඹහට වී ටික ගන්න, කිෂි යහඹනික ටික
ගන්න ල්ලි නළති ඉන්දළේදි, ගත් ණඹ ශගහ ගන්නට ඵළරි
ඉන්දළේදී ශභොකක්ද ශම් කයන්න ඹන්ශන්? ශම් කයන්න ඹන්ශන්,
ශගොවීන්ශගන් ඒක භහගභකට ශදන්නයි. ශම් යශට් ජනතහ
විරුේධ ශරහ යජඹ ඒක අකුරහ ගත්තහ. දළන් ඳශහත් බහ වයවහ
ක්රිඹහත්භක ශනහ. එභ නිහ භභ ශම් බහට අධහයණඹ
කයනහ, ඒක ඳයහද කයන්න භළදිවත් ශන්නඹ කිඹහ.
ජර ම්ඳහදන අභහතයහංලඹ වහ  අඹ අවුරුේශේ රුපිඹල්
මිලිඹන 35, 402ක් ශන් කය තිබුණහ. ශම් අවුරුේශේ ශන් කය
තිශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 6, 211යි. ශම් යශට් කුගඩු ශයෝග
ප්රලසනඹක් තිශඵනහ; පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ නළති ප්රලසනඹක්
තිශඵනහ. වළඵළයි ශභච්චය ඳම්ශඳෝරි ගවන ආණ්ඩු ශම්
අභහතයහංලඹට ශන් කය තිශඵන්ශන් ඉතහ සුළු මුදරක්. ඒශකන්
පුළුන්ද ශම් යශට් ජනතහශේ ඳහනීඹ ජර අලයතහ පුයහ
ශදන්න? එක ඳළත්තකින් ජරඹ විකුණන්නට රසනහ.
අශනක් ඳළත්ශතන් ජනතහට පිරිසිදු ජරඹ රඵහදීභ වහ තිශඵන
යහඳිති අඩඳණ න විධිඹට මුදල් කේඳහදු කය තිශඵනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශඵොශවොභ සතුතියි.
කයන්න.

ගරු භන්රීතුභහ, කථහ අහන

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

එශේ නම් වරි ඳළවළදිලියි, ශම් ජරඹ ශශ බහණ්ඩඹක් කයන
යහඹහභඹක් තිශඵනහ. ඒක ඳයහද කයන්නට ඕනෆ ගරු නිශඹෝජය
බහඳතිතුභනි. ශඵොශවෝභ සතුතියි.
[தற.த. 4.02]

ගරු විනළයගමූර්ති මුරලිදරන් මශතළ (නෆලත ඳදිංිකිරීමනම්
නිනයෝජය අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற தொபறன் - லள்குடிரற்ந தறற
அகச்சர்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister
of Resettlement)

தகப றசரபர் அர்கரப, ததரதுரக லர் ன்தது
ணற ரழ்க்ககறரன ஏர் இன்நறகர ததரதபரக
இதக்கறன்நது. அந் ககறரன, ட்டக்கபப்தை ரழ் க்கள்
அசரங்கத்துக்கும்
ரகு
ஜணரறதற
அர்கலக்கும்
ன்நறத்கடர்கபரக
இதக்க
ரண்டும்
ன்தது
ன்தகட அன்தரண ரண்டுரகரள். 2012ஆம் ஆண்டு
ரகு ஜணரறதற அர்கபரலும் தகப அகச்சர் றரணஷ்
குர்ண அர்கபரலும் உன்ணறச்கசறல் எத தரரற
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லர்ங்கல் றட்டம் ஆம்தறத்து கக்கப்தட்டது. ரங்கள்
கறட்டத்ட்ட 11ஆறம் றல்தன் தௐதரய் றறக இந்த்
றட்டத்துக்கரகச் தசனவு தசய்றதந்ரரம். அர ஆண்டு
ங்கலகட ரண்டுரகரகப ற்த அகச்சர் தகப
றரணஷ்
குர்ண
அர்கள்
அம்தரகநறலுள்ப
தகரண்கடதட்டுரன்,
கலத்தரடுரய்
ரதரன்ந
றட்டங்ககப ட்டக்கபப்தைக்கு றஸ்ரறப்தற்கரக ஆறம்
றல்தன் தௐதரய் றறக எதுக்கறத் ந்றதந்ரர். இதெடரக
இன்த துகநலனரக தரடக்கம் குதக்கள்டம் கக்கும்
அந்த் ண்லகக் தகரடுப்தற்கும் அரரதரன்த ண்டூர்
தறரசத்றதெடரக
தல்னரதபறக
அடுத்
தறரசங்கபரண
ரதரலவு,
தொகணத்லவு,
தலகரம்,
ததரறரதரலவு,
கரக்கரச்சறட்கட,
தரகனடிட்கட,
றக்ரகரகட ஆகற இடங்கள் கக்கும் இந்த் றட்டத்கக்
தகரண்டுதசல்ற்குரண ரகனத்றட்டங்கள் ற்ததரழுது
டந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. இது கண்தைம் ரதரன்ந
தறரசத்கத்ம் உள்படக்கறரக இதக்கறன்நது.
ரலும்,
உன்ணறச்கசத்
றட்டத்க
றரறரக்கம்
தசய்ற்கரகப் தட்டிப்தகபப் தறரசத்துக்கு ரங்கள்
ற்ததரழுது கறட்டத்ட்ட ஆறம் றல்தன் தௐதரய் றறக
எதுக்கறறதக்கறன்ரநரம். இந் ரகனத்றட்டங்கள் றக
றகரக
ஆம்தறக்கப்தடவுள்பண.
அரது
தகரக்கட்டிச்ரசரகன,
தொகணக்கரடு,
அம்தறபரந்துகந,
அசடித்லவு,
கடுக்கரதொகண
ரதரன்ந
தறரசங்ககப
உள்படக்கறரக
இந்
லர்
ங்கல்
றட்டம்
றட்டறடப்தட்டுள்பது.
அதுரத்றல்ன, ற்தகணர
றட்டறட்டகப்ரதரன்த
உன்ணறச்கசக்
கறரத்துக்கும்
ஆநரம் கட்கட, ஆறத்றகன ரதரன்ந கறரங்கலக்கும்
அந்த் ண்லக ங்குற்கரக ரனறகரக 80
றல்தன் தௐதரய் றறறல் அங்கு எத ணறரண சுத்றகரறப்தை
றகனத்க
ஆம்தறப்தற்கும்
றட்டறட்டிதக்கறன்ரநரம்.
இந்த் றட்டம் றகரக ஆம்தறக்கப்தடவுள்பது. இகண
தல்தக்கரடு,
கறதட்டுரன்க
றஸ்ரறப்தற்கும்
றட்டறடப்தட்டிதக்கறன்நது.
அதுரத்றல்ன,
தசங்கனடிப்
தறரசத்துக்கு
30
றல்தன், நரவூதக்கு 30 றல்தன், ஆகம்தற
தறரசத்துக்கு 15 றல்தன், கரத்ரன்குடிப் தறரசத்துக்கு
180 றல்தன், இததைத்துக்கு 55 றல்தன் தௐதரய்
தததறரண
ரகனகள்
இடம்ததற்நறதக்கறன்நண.
அரரதரன்த இன்தம் 250 றல்தன் தௐதரக ரனறகரக
எதுக்கற
சறத்ரண்டிக்
கறரத்துக்கும்
அங்கறதந்து
தரசறக்குடரறததக்கறன்ந உல்னரச றடுறகலக்கும் லக
ங்குகறன்ந றட்டதொம் ற்ததரழுது ரற்தகரள்பப்தட்டு
தகறன்நது. உண்கறரன இது தரரற றட்டம். இது
ரத்றல்ன,
ற்ததரழுது
ரங்கள்
ங்கலகட
அகச்சறதெடரகவும் கறட்டத்ட்ட ஆறம் இனச லர்
இகப்தைக்ககபச் தசய்து தகரடுத்றதக்கறன்ரநரம். தகறன்ந
15ஆம்
றகறகூட
கலரகப
கறரத்றரன
200
குடும்தங்கலக்கு
இனச
லர்
இகப்தைக்ககபச்
தசய்துதகரடுக்க இதக்கறன்ரநரம். ற்தகணர ரன் தகப
அகச்சர்
றரணஷ்
குர்ண
அர்கபறடம்
இது
சம்தந்ரகக் கனந்துகரடிறதக்கறன்ரநன். இந் லர்
றறரரக இகப்கதக் குகநந் தசனறல் ங்குற்கு
அர் ரக்குதற ந்றதக்கறன்நரர். அகத்ம் றகரக
ரங்கள் தசய்ரரம் ன்தக ரன் இந் இடத்றல்
கூநறக்தகரள்கறன்ரநன்.
இன்த லர் ங்கல், டிகரனகப்தை அகச்கசப் தற்நற
ரத்றல்ன, லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரகத்து அகச்சு
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தற்நறத்ம் ரன் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட ரண்டும். தணன்நரல்,
கடந் 7 தடங்கலக்கு தொன்தை து இன்கந தகப
சதரரகர் சல் ரஜதக்ஷ அர்கள் லர்ப்தரசணத்துக்குப்
ததரதப்தரண அகச்சரக இதந்ததரழுது ரன் இந்
கறத்துள் - உதகரம் றட்ட அதறறதத்ற சம்தந்ரக றடுத்
ரண்டுரகரகபடுத்து, அரல் அன்த ரற்தகரள்பப்தட்ட
தொற்சறரணது, ற்ரதரக அகச்சர் தகப றல்
சறநறதரன  சறல்ர அர்கபறதெடரக றகநவுததநக்கூடி
றகனக்கு ந்றதக்கறன்நது. கறட்டத்ட்ட 4,500 றல்தன்
தௐதரய் தசனறல் இந் கறத்துள் - உதகரம் குபங்கள்
இகக்கப்தடவுள்பண. இற்கரண ரகனத்றட்டங்ககப
ஆம்தறப்தற்கரண தொற்கட்ட றறரக ற்ததரழுது 65
றல்தன் தௐதரய் அகச்சறதெடரக ங்கப்தட்டுள்பது ன்ந
கறழ்ரண
தசய்றகத்ம்
ரன்
இவ்றடத்றரன
கூநறக்தகரள்கறன்ரநன். இதெடரகக் குடிலர் ங்குற்கு,
தட்டிதப்தை தரகுறகத்ம் ட்டக்கபப்தைத் தரகுறகத்ம்
ஏபவு தொழுகரக இகத்றதக்கறன்ரநரம். கறத்துள் உதகரம் இகப்தை கடதொகநக்கு தகறன்நததரழுது
கல்குடரத் தரகுறத்ம் தொழுகரகக் குடிலர் றறரரகம்
கடதததகறன்ந தகுறரக ரற்நகடத்ம் ன்தகத்ம் ரன்
இவ்றடத்றல்
கூநறக்தகரள்கறன்ரநன்.
அதுரத்றல்ன,
அங்கு ற்தடுகறன்ந தள்பப் தததக்ககத்ம் டுக்கக்
கூடிரக இதக்கும். அந்ககறல் கறட்டத்ட்ட 20 ஆறம்
க்கர் தற்தறதக்கு லக ங்கக்கூடிரக கறத்துள் உதகரம் குபம் ரற்நகடத்ம் ன்த ரன் தரறறத்துக்
தகரள்கறன்ரநன்.
தணன்நரல்,
ற்ததரழுது
அன்
தகரள்பபவு 12 MCMஆக இதக்கறன்நது. குபங்ககப
இகக்கறன்நததரழுது, அது கறட்டத்ட்ட 90 MCMஆக
அறகரறப்தற்கு
ரய்ப்தை
இதக்கறன்நது.
இதெடரக
அப்தகுறறல் தரரற லர் ங்ககன ரற்தகரள்பனரதண
ரன் றகணக்கறன்ரநன். து அசரங்கரணது இவ்ரநரண
அத்றரசறத்
ரகககப
உர்ந்து,
ற்ததரழுது
அற்கந றகநரற்நற தணரல், அசரங்கத்துக்கு
ன்நறத்கட க்கபரக இதக்கரண்டும் ன்த ட்டக்கபப்தை
ரட்ட க்கபறடம் ரன் அன்தரகக் ரகட்டுக்தகரள்கறரநன்.
ரங்கள் எததைநத்றல் இணப் தறச்சறகணக்கரண லர்வு தற்நற
ரதசறக்தகரண்டு - து உரறகககபக் ரகட்டுக்தகரண்டு,
ததைதத்றல்
அதறறதத்றககப
ரற்தகரள்பரண்டும்
ன்ததுரன் ன்தகட ஆல். ற்ததரழுது, ரங்கள்
இகணத்ரன்
தசய்துதகரண்டிதக்கறன்ரநரம்.
ரங்கள்
ங்கலகட
க்ககபப்
தனகடச்
தசய்கறன்ந
அரரகப, ங்கலகட தறச்சறகணககபத்ம் ரதசறத்
லர்த்துக்தகரள்ப
தொனரண்டுதணக்
ரகட்டுக்
தகரள்கறன்ரநன்.

I want to thank the Minister of Water Supply and
Drainage, the Hon Dinesh Gunawardena, the Deputy
Minister, the Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, Secretary
to the Ministry of Water Supply and Drainage, Mr. Nihal
Somaweera, Chairman of the Water Supply and Drainage
Board, Mr. R.W.R. Pemasiri and the General Manager,
Mr. G.M. Balasuriya.
At the same time, I would like to thank the Minister of
Irrigation and Water Resources Management, the Hon.
Nimal Siripala de Silva, the Deputy Minister, the Hon.
W.B. Ekanayake and I would like to specially thank the
Secretary, Mr. Ivan de Silva. He has visited Batticaloa
several times. He has done a marvellous job there. I
appreciate the Hon. Nimal Siripala de Silva. In 2012, the
Minister and I inspected the Kithul Tank and at that time
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[ගරු විනහඹගූලර්ති මුයලිදයන් භවතහ]

he made a decision to merge those tanks. That plan has
now come to implementation level. Once again, I thank
the Minister of Water Supply and Drainage and the
Minister of Irrigation and Water Resources Management
and all their staff. I really appreciate you all.
Thank you.
[අ.බහ. 4.09]

ගරු ණර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් යශට් සිඹඹට 40ක් න ශගොවි
ජනතහට ඉතහභ ළදගත් අභහතයහංලඹක් තභයි හරිභහර්ග වහ ජර
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ. අද ශම් න විට අශේ යට
වලින් සඹංශඳෝෂිත ශරහ තිශඵනහ. ඒ ශගෞයඹ හිමිවිඹ
යුත්ශත් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට. 1948 අපි නිදව රඵන ශකොට,
අඳට කිේශේ වහල් පිට යටින් ශගශනන එක නත්න්න කිඹරහ.
එදහ ඩී.එස. ශේනහනහඹක භළතිතුභහ, ඩඩ්ලි ශේනහනහඹක භළතිතුභහ
ගල් ඔඹ යහඳහයඹ ආයම්බ කයරහ කුඹුරු අක්කය 1,25,000ට
ළි ඹ අසළේදුහ. එදහ ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහත්,
ගහමිණී දිහනහඹක ඇභතිතුභහත් භවළලි යහඳහයඹ අවුරුදු
වඹකින් අන් කයරහ කුඹුරු අක්කය 3,50,000කට ළි ඹ
අසළේදුහ. මිණිශේ යහඳහයඹ, ඉඟිනිමිටිඹ යහඳහයඹ,
මුතුකණ්ි ඹ යහඳහයඹ, අනුයහධපුය, ශඳොශරොන්නරු ආදී යහඳහය
සිඹල්රක්භ කයරහ, ශම් යශට් හරි කර්භහන්තශඹන් සිඹඹට 60කට
ළි  ශකොටක් කයරහ තිශඵන්ශන් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹයි. අද
ශම් යශට් නිසඳහදනඹ කයන වල්ලින් සිඹඹට 60කට ළි ඹ
නිසඳහදනඹ කයන්ශන් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ එදහ ඉදි කයපු හරි
කර්භහන්ත නිහයි. නමුත් ගරු බහඳතිතුභනි, අඳට කල්ඳනහ
කයන්න ශනහ, ශම් යශට් කුඹුරු ශගොවිතළන් කයන අඹශගන්
සිඹඹට 30ක් විතය තභ ළසි ජරශඹන් වී ශගොවිතළන් කයන ඵ.
අද ශම් යශට් ග්රහමීය ඹ ජනතහශගන්, -ග්රහමීය ඹ ජනතහ කිඹන්ශන්
ශගොවිශඹෝ- සිඹඹට 73ක් තභත් දුේඳත්. යජඹ කිඹන රුපිඹල්
45,000ක භහසික ආදහඹම් සීභහශන් ඳවශයි ගම්ර ජීත් න
උදවිඹ ඉන්ශන්. ඒකට ශවේතු ශම්කයි. ශම් ගම්ර ජීත්න
ශගොවිඹහට නිඹභ කහරඹට ළස ශනොරළබුශණොත් අවුරුේදභ ඵඩ
 අන්ශන් ඉන්න ශන්ශන්. ඔවුන්ශේ ආදහඹභ අඩු ශනහ. ඒ වී
ශගොවිතළන ම්ඵන්ධ කහයණඹ.
ගරු බහඳතිතුභනි, අද ශම් යශට් ශවේන් ශගොවිඹහ ගළනත්
කල්ඳනහ කයන්න ශනහ. ශගොවීන්ශගන් බහගඹකට ළි ඹ
ඉන්ශන් ශවේන් ශගොවිශඹෝ; ශගොඩ ගහ කයන ශගොවිශඹෝ. එශලු
න, ඳරතුරු න, එශවභත් නළත්නම් ශනත් ශබෝගඹක්
න ශගොවිශඹෝ. අඳට කල්ඳනහ කයන්න ශනහ, ශම් ශගොවිඹහට
ශකොශවොභද අපි තුය ටික ශදන්ශන් කිඹරහ. විශලේශඹන් අශේ
ශභොනයහගර දිසත්රික්කශේ භවහ හරි භහර්ගශඹන් කුඹුරු ශගොවිතළන්
කයන්ශන් තභ අක්කය 17,000යි ඇභතිතුභනි. අශේ ඳවුල්
1,20,000ක් ඉන්නහ. ශම් 1,20,000න් ශගොවි ඳවුල් 1,00,000ක්
විතය ඉන්නහ. අශනක් ඳවුල් 20,000භ භහස කන්නශේදී ශනත්
ශබෝගඹක් හශගන ජීත් නහ.
ශරෝකඹ දියුණු න ශකොට, තහයිරන්තඹ හශේ යටල්,
ඊ්රහඹරඹ හශේ යටල් නවීන තහක්ණඹ වයවහ ශගොවිතළනට
ජරඹ රඵහ ශදනහ. නමුත් අශේ ශවේන් ශගොවිඹහට, ඵඩ ඉරිඟු න
ශගොවිඹහට, ශනත් ශබෝග න ශගොවිඹහට, එශලු න
ශගොවිඹහට තභත් තුය රළශඵන්ශන් නළවළ. ශම් වහ ශන්
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ශන මුදර භදි. තමුන්නහන්ශේරහ ශකොශම නගයශේ තටහක
වදන්න, ලහරීරික සුතහ වහ ශකොශම නගයශේ ඇවිදින්න
ඳහයල් වදන්න ශන් කයන මුදර තයම්ත් මුදරක් හරි
කර්භහන්තඹ ශනුශන් ශන් කයරහ නළවළ. යහජය ආයක්ක වහ
නහගරික ංර්ධන අභහතයහංලඹට ශන් කයන මුදශරන් ඳශවන්
එකයි තමුන්නහන්ශේට ශන් කයරහ තිශඵන්ශන්.
තමුන්නහන්ශේරහශේ ආණ්ඩුශේ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න අනු
භිේධිරහීනන් ඉන්නහ, 14,00,000ක්. ශම් භිේධිරහීනන්
14,00,000 ඉන්ශන් දුේඳත් කිඹන ගණශේ. නමුත් ඒ අඹ
ශගොවිතළන් කයන උදවිඹ. ඒ අඹට ඉසශල්රහභ ශදන්න ඕනෆ,
තුය. අපි ඒ ගම්රට  අඹහභ ඔවුන් අශඳන් ඉසශල්රහභ
ඉල්රන්ශන් තුය. තමුන්නහන්ශේරහ ශම් අවුරුදු විසශේදී වදරහ
තිශඵන, වදන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න සිඹලුභ ජරහලර
තුයලින්, අඩුභ ගණශන් අශේ අවුරුදු දවවශත්දී වදපු භවළලි
යහඳහයශේ, වික්ශටෝරිඹහ ජරහලඹ පුයන්න ඵළවළ.
තමුන්නහන්ශේරහශේ භන්රීරු ශකොශවොභ කෆ ගළහුත්
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට ඒ ශගෞයඹ රළශඵන්න ඕනෆ. ශනත්
ශගොවිතළන්රට, අතුරු ශබෝගරට තුය ශදන්නඹ කිඹන්ශන්
ඇයි?
ශම්කට ශවොභ උදහවයණඹ තභයි උක් ගහ. ර්හ
ශඳෝෂිතශඹන් උක්
ගහ කයන ශගොවිශඹක් අක්කයඹකින්
අසළන්න ගන්ශන් ශටොන් 40යි. නමුත් ඒ අක්කයශඹන්භ හරි
කර්භහන්තඹ ඹටශත් ගහ කශශොත් ශටොන් 80ක අසළන්නක්
ගන්න පුළුන්. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහශගන් අපි ඉල්රන්ශන්,
කරුණහකය, ශම්හ ක්රිඹහත්භක කයන්නඹ කිඹන එකයි.
තමුන්නහන්ශේරහ අද Port City එකක් වදනහ. අපි දන්නහ
විධිඹට නම් යහඹ නගයඹ වදන්න තමුන්නහන්ශේරහ රුපිඹල්
ශකෝටි 18,200ක් ළඹ කයනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ශභභ
අභහතයහංලඹට ශන් කයරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹල් ශකෝටි 3,500යි.
ශම් යශට් ජනතහට අලය Port City එකක් වදන එකද, ගම්ර
ළේ ටික වදහ ශදන එකද කිඹහ අපි අවනහ. අශේ යට දියුණුයි කිඹහ
අද තමුන්නහන්ශේරහ ශනළුම් කුලුන - Lotus Tower - හදන්න
ඹනහ. අඳට ළි ඹ සිඹ දවස ගුණඹකින් ශඳොශවොත් ඳළරිසිශේ
තිශඵන Eiffel Tower එකටත් ඩහ උට තමුන්නහන්ශේරහශේ
ශනළුම් කුලුන වදනහඹ කිඹහ අද කයිහරු ගවනහ. අඳට ඩහ
සිඹ දවස ගුණඹක් ආර්ිකක ලශඹන් ලක්තිභත් ශච්ච ජඳහනශේ
තිශඵන Tokyo Tower එකට ඩහ ශනළුම් කුලුන උයි කිඹහ
කයිහරු ගවනහ. ඒක තභයි ශම් ආණ්ඩුශේ භහනසිකත්ඹ.
තමුන්නහන්ශේරහ ශභොනහද කයන්ශන්? තුය නළති වුණහභ ඒ
ප්රශේලරට  අහින් නිඹං ආධහය ශදනහඹ කිඹහ ඒ මිනිසසුන්ට
ල්ලි දීරහ ඡන්ශද ගන්නහ. ඒක තභයි තමුන්නහන්ශේරහශේ
ක්රභඹ.
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට ශවො ඉතිවහඹක් තිශඵනහ.
එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ දිංගත ඩී.එස. ශේනහනහඹක භළතිතුභහ
ගළන කථහ කශශොත් ගල්ඔඹ යහඳහයඹ ඇති කශහ; මිනිශේ
ජනඳදඹ වළදුහ. ශම් යශට් ජනඳද වදපු ඳක්ඹ තභයි එක්ත්
ජහතික ඳක්ඹ කිඹන්ශන්. දිංගත ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ
ගළන කථහ කශශොත් එතුභහශේ කහරශේදී භවළලිඹ, ඉඟිනිමිටිඹ,
මුතුකණ්ි ඹ, ලුණුගම්ශශවය හශේ ශගොවි ජනඳද යහඳහය ඇති
කශහ. ඒ විධිඹට ශම් යශට් ශගොවිඹහට ශත රපු ඳක්ඹක් තභයි
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ කිඹන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහට ශභොනහද
කිඹන්න තිශඵන්ශන්? තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්න පුළුන්, ''අපි
වම්ඵන්ශතොට නළේ එන්ශන් නළති යහඹක් වළදුහ''ඹ කිඹහ.
තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්න පුළුන්, ''අපි කළසිශනෝ ගවන්න
නගයඹක් වළදුහ''ඹ කිඹහ. තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්න පුළුන්,
''අපි ශනළුම් කුලුන වළදුහ''ඹ කිඹහ. ගශභන් ආපු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහ ශම්හ තභයි කයන්ශන්. නගයශේ හිටපු ඩීඑසරහ,
ඩඩ්ලිරහ, ශජ්ආර්රහ තභයි -එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ අඹ තභයිගභට ළඩ කශශේ.
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ඒ විතයක් ශනොශයි. තමුන්නහන්ශේරහ තුය ඳඹන්ශන්
නළති නිහ අද ග්රහමීය ඹ ප්රශේලර දුේඳත්කභ එන්න එන්නභ ළි 
ශරහ තිශඵනහ. මීය ට අවුරුදු ශදක තුනකට ඉසශල්රහ
ශභොනයහගර දිසත්රික්කශේ දුේඳත්කභ සිඹඹට 14.5යි. ශම්
නශකොට එඹ සිඹඹට 20.8 දක්හ ළි  ශරහ තිශඵනහ. ඇයි,
තුය නළති අද ඒ අඹට ශගොවිතළන් කය ඵළරි නිහ ගහශන්
වහනි ශනහ. අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ සිඹඹට 90ක්භ ඉන්ශන්
ශගොවීන්. තමුන්නහන්ශේරහශේ ආණ්ඩු ඹටශත් අද සිඹඹට 5.7
ඉදරහ 6.7 දක්හ දුේඳත්කභ ළි  ශරහ තිශඵනහ.
ශඳොශශොන්නරුශේත් එශවභයි. නහගරික ංර්ධන අභහතයහංලඹට
රුපිඹල් ශකෝටි 28,000ක් ශන් කයේදී ගරු ඇභතිතුභනි,
තමුන්නහන්ශේට ශදන්ශන් රුපිඹල් ශකෝටි 3,500යි. [ඵහධහ
කිරීභක්] තමුන්නහන්ශේ කිඹන්ශන් කීඹද? රුපිඹල් ශකෝටි
5,700ද? ඒත් ඳශවන් එකයි. රුපිඹල් මිලිඹන 57,000යි.

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ
වම්ඳත් කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිනම්න්ුරනේ
වභළනළයකුරමළ )

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்து அகச்சதம் தரரலன்நச் சகத தொல்தம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

රුපිඹල් මිලිඹන 71ක් දී තිශඵනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඒ විසතය භහ ශඟ තිශඵනහ.
රුපිඹල් මිලිඹන 57,000යි.

හරිභහර්ග අභහතයහංලඹට

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

යනිල් වික්රභසිංව භවත්භඹහශේ කහරශේදී රුපිඹල් දවඹක්ත්
දුන්ශන් නළවළ.

ගරු ණර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඩීඑස ගළන කථහ කයන්න; ඩඩ්ලි ගළන කථහ කයන්න; ශජ්ආර්
ගළන කථහ කයන්න. ඇයි තමුන්නහන්ශේරහ යනිල් වික්රභසිංව
භළතිතුභහශේ අවුරුදු ශදක ගළන විතයක් කථහ කයන්ශන්. එක්ත්
ජහතික ඳක්ශේ ඉතිවහඹ තත් එවහට ඹනහ. ඒ අවුරුදු ශදක
ගළන කථහ කයනහ නම්, එස.බී. දිහනහඹක භවතහ තභයි
කිෂිකර්භ ඇභති ලශඹන් සිටිශේ. එතුභහ දිවහ ඵරහශගන
තමුන්නහන්ශේ භට ඵණිනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි,
තමුන්නහන්ශේරහ ශභොනහද කශශේ? ශභොණයහගර දිසත්රික්කශේ
මිනිසසුන්ට තුය නළති ශගොවිතළන් ඳහළු වුණහභ ඒක ඡන්ද
යහඳහයඹට ශඹොදහ ගත්තහ. භළතියණඹට දස තුනකට කලින්
රුපිඹල් 2500 ගහශන් මිනිසසුන්ට දුන්නහ. අශේ අධිකයණඹත්
ඒකට තීන්දුක් දුන්නහ. ඒ ගළනත් ශඵොශවොභ කනගහටුයි. එස.බී.
දිහනහඹක භවත්තඹහට ශච්ච ළශඩ් භටත් ශයිද දන්ශන් නළවළ.
භභ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කිඹන්ශන්.
ශභොණයහගර දිසත්රික්කශේ ශශවයගරදී භළණික් ගඟ වයස
කයරහ වම්ඵන්ශතොටට තුය ශගන ඹන්න ළඩ පිළිශශ කස
කයේදී ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කහයක බහ කහභයඹක අපි
හකච්ඡහක් කශහ. එදහ හරිභහර්ග ඇභතියඹහ වළටිඹට හිටිශේ
ර්තභහන කථහනහඹකතුභහ, ගරු චභල් යහජඳක් භළතිතුභහ. එදහ
අපි එතුභහට කිේහ "තභ ශභොණයහගර දිසත්රික්කශේ කුඹුරු
අක්කය 17,000යි භවහ හරිභහර්ගශඹන් ළඩ කයන්ශන්; ශම් ජරඹ
වම්ඵන්ශතොටට ශගන  අඹහට කභක් නළවළ, භළණික් ගඟ ඳටන්
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ගන්ශන් ශභොණයහගලින්, ඉය න්ශන්ත් ශභොණයහගලින්;
කරුණහකයරහ
ශභොණයහගරට හරිභහර්ග ශඹෝජනහ ක්රභඹක්
ශදන්න"
කිඹරහ.
එදහ
එතුභහ
ශඳොශයොන්දු
වුණහ,
තමුන්නහන්ශේරහශේ ආණ්ඩුශන් ශභොණයහගර දිසත්රික්කශේ
භළණික් ගඟ ඹටශත් තිශඵන සිඹලුභ හරිභහර්ග ශඹෝජනහ ක්රභ
වදරහ ශදනහ කිඹරහ. දළන් ශශවයගර වයස කයරහ අවුරුදු ඳවක්
විතය ශනහ. ශභොණයහගර දිසත්රික්කශේ ඒහ තභ ක්රිඹහත්භක
කයරහ නළවළ, ඇභතිතුභනි. ඒ නිහ භභ තමුන්නහන්ශේශගන්
ඉල්රහ සිටිනහ, ශම් ශඹෝජනහ ක්රභ ටික කරුණහකය ක්රිඹහත්භක
කයන්න කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශභොණයහගර තුය ටිකයි
වම්ඵන්ශතොටට ශගන  අශේ. දළන් කුඹුක්කන් ඔඹ යහඳහයඹ
ඹටශත් කුඹුක්කන් ඔඹ නක්කරදී වයස කයරහ තුය ශගන ඹන්න
වදනහ. ඳසු  අඹ භළතියණ කහරශේ ශම් කුඹුක්කන් ඔශඹන් ඹට
න කයවිර ඳල්ශල්ගභ ප්රශේලරට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
 අහිල්රහ කිේහ "නළවළ, අපි ශම්ක කයන්ශන් නළවළ"යි කිඹරහ.
එශවභ කිඹරහ දළන් භහ ශදකයි. තමුන්නහන්ශේරහ කුඹුක්කන්
ඔඹ යහඳහයඹට රුපිඹල් මිලිඹන 175ක් ශන් කය තිශඵනහ.
භභ ගරු ඇභතිතුභහශගන් අවනහ, ශම්ක ක්රිඹහත්භක කයනහද,
නළේද කිඹරහ. ජනහධිඳතිතුභහ  අහිල්රහ කිේහ, ශම්ක ක්රිඹහත්භක
කයන්ශන් නළවළයි කිඹරහ. කථහනහඹකතුභහත්  අහිල්රහ කිේහ,
ක්රිඹහත්භක කයන්ශන් නළවළයි කිඹරහ. භභ ගරු ඇභතිතුභහශගන්
අවන්ශන් ශම් කුඹුක්කන් ඔඹ යහඳහයඹ ක්රිඹහත්භක කයනහද
කිඹරහයි. ඒකට උත්තයඹක් ශදන්න, භභ භශේ ශරහශන්
තමුන්නහන්ශේට කහරඹ ශදන්නම්. කිඹන්න, ඇභතිතුභහ. උත්තය
ශදන්න. තමුන්නහන්ශේට ශම්කට උත්තය නළවළ. ශම්ක ක්රිඹහත්භක
කයනහ කිේශොත් ජනහධිඳතිතුභහ ඵණිනහ. ඒ නිහ
තමුන්නහන්ශේට උත්තය නළවළ. තමුන්නහන්ශේ කිඹන්ශන්, ශම්ක
ක්රිඹහත්භක කයන්ශන් නළවළ කිඹරහද?
ඒ විතයක් ශනොශයි, සුගරහශේවි යහඳහයඹ ගත්තත් එශවභයි.
එඹ ශභොණයහගර දිසත්රික්කශේ ශකශශර් තිශඵන්ශන්. ඒක ඳටන්
අය ශගන අවුරුදු 20ක් ශනහ. අවුරුදු 20ක්  අහිල්රහත් තභ
ඇශල් ටික කඳරහ එඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න තමුන්නහන්ශේරහට
ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. දළන් සුගරහශේවි ළශේ ඵළම්ශභන් තුය
කහන්දු ශනහ. තුය රැඳී තිශඵන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහට
තභ ළශේ ඇශල් ටික කඳහ දීරහ ඉය කය ගන්න ඵළරි වුණහ.
සුගරහශේවි යහඳහයඹ ම්ඵන්ධශඹන් කරුණහකය තමුන්නහන්ශේ
භට උත්තයඹක් ශදන්න. භභ ගභට  අඹහභ කිේහ, ඇශ කළපුහභ
ඇශ ළශේ පිටහනට ඩහ -තුය පිටන ශදොයටුට ඩහ- උි න්
තිශඵන්ශන් කිඹරහ. භභ දන්ශන් නළවළ, ශම්ක අලුත් හරි
වහසකභක්ද, අලුත් හරි ක්රභඹක්ද කිඹරහ. දළන් අවුරුදු 20ක්
ශනහ. තභ තමුන්නහන්ශේරහට තුය ටික ශදන්න ඵළරි ශරහ
තිශඵනහ. අද තමුන්නහන්ශේරහශේ ආණ්ඩු ඹටශත් ශගොවිඹහ
දුේඳත් තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ.
2005 න්ධහන ආණ්ඩු; භහින්ද යහජඳක් ආණ්ඩු එන
ශකොට ශම් යශට් කිෂිකර්භහන්තඹ දශ ජහතික නිසඳහදනඹට සිඹඹට
20ක් දහඹකත්ඹ දුන්නහ. තමුන්නහන්ශේරහශේ න්ධහන
ආණ්ඩු; භහින්ද යහජඳක් ආණ්ඩුට අවුරුදු 10ක් ගත ශන
ශකොට අද ඒක සිඹඹට 10.5ට ඵළවළරහ. ශගොවීන් අඩුශරහ නළවළ.
ඒ කිඹන්ශන් ශගොවිඹහශේ ආදහඹභ අඩු ශරහ. ඒක නිහ තභයි අපි
කිඹන්ශන් ශම් යශට් ශගොවීන්ශගන් සිඹඹට 73ක් දුේඳත් අඹයි
කිඹහ. තමුන්නහන්ශේරහ නගයඹ රසන කයන්න වදනහ. භවත
කට්ටිඹට ඇඟ අඩු කය ගන්න ඇවිදින්න walking paths වදනහ.
ගශම් මිනිවහට තුය ටික නළවළ. ඳසු  අඹ දසර ශභොණයහගර
දිසත්රික්කශේ ජනතහට තුය තිබුශණ් නළවළ. ඉතින් භභ
අවන්ශන්, තමුන්නහන්ශේරහ කදහද ශම්හ කයන්ශන් කිඹරහයි.
ඒ එක්කභ භභ ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ඇභතිතුභහට
කිඹනහ, ඳසු  අඹ නිඹං කහරශේ, ඳශහත් බහ භළතියණඹ තිබ්ඵ
කහරශේ දස ඳවකට යක් තභයි ශභොණයහගර නගයඹට තුය
වම්ඵ වුශණ්. මීය ට අවුරුදු 25කට ඉසයශරහ ක්රිඹහත්භක කශ
ශභොණයහගර ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ තභයි තභ තිශඵන්ශන්. අවුරුදු
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ආර්.එම්. යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ]

20ක් තිසශේ තුය ටිකක් ශදන්න ඵළරි වුණු ආණ්ඩු භළතියණ
කහරඹට ඳගහ දීරහ ඡන්දඹ ගන්නහ; අල්රස දීරහ ඡන්දඹ
ගන්නහ; ඵඩු ශඵදරහ ඡන්දඹ ගන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්]
ඵඩු ශඵදරහ ඡන්දඹ ගන්නහ, කිසිභ රජ්ජහක් නළතු. [ඵහධහ
කිරීම්] අපි කිඹන්ශන්, තුය ටික ශදන්න කිඹරහයි. ශඵොන්න තුය
ටික ශදන්න, හරිභහර්ග කටයුතුරට තුය ටික ශදන්න.
මිනිසුන්ශේ දුේඳත්කභ දළකරහ, ඒ දුේඳත්කභට මුහ ශරහ, ඒ
දුේඳත් භනුයඹහට කීඹක් ශවෝ දීරහ ඡන්ද ගන්න ක්රභඹ
නත්න්න කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහශගන් අපි ඉල්රහ සිටිනහ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහට භහ ශම්
කහයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. ශභොනයහගර දිසත්රික්කශේ භහයිශම්
තිශඵන්ශන් භනරළ යහඳහයඹයි. කල්ශතොට ප්රශේලශේ
ශකොටක් ශභොනයහගර දිසත්රික්කඹටත් අයිති නහ. භනරළ
වදේදී ශඳොි   අවිසුභකට එශඹුණහ, කල්ශතොට යහඳහයඹට ඕනෆ
කයන තුය ටික නිදවස කයන්න කිඹරහ. භහ හිතන වළටිඹට අවුරුදු
සිඹ ගණනක් ඉඳළයණි හරි ශඹෝජනහ ක්රභඹක් තභයි, කල්ශතොට
යහඳහයඹ. හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ ඇභතිතුභනි,
භහ හිතන වළටිඹට ශම් කන්නශේ තුය තභ නිදවස කයරහ නළවළ.
භනරළ යහඳහයඹ වදේදී ශඳොශයොන්දු වුණු, එකඟ වුණු ඒ තුය
ටික කරුණහකය නිදවස කිරීභට කටයුතු කයන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ
සිටිනහ.
[අ.බහ. 4.25]

ගරු නශළන් නවේමසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු බහඳතිතුභනි, අද භහ තුටු නහ, විශලේශඹන්භ අශේ
යශට් ළදගත් කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කයන අභහතයහංල ශදකක ළඹ
ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහ කයන ශම් අසථහශේදී අදවස දළක්වීභට
රළබීභ ගළන. භහ නිශඹෝජනඹ කයන අනුයහධපුයඹ දිසත්රික්කශේ
ජනතහශේ ජන ජීවිතඹ උස කයන්න ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලඹ දළි  කළඳ ශරහ කටයුතු කයනහ.
අශේ ප්රශේලඹ ගත්ශතොත් 2005 ර්ශේ ජහතික ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරඹ වයවහ රඵහ ශදන ම්ඵන්ධතහ ව ප්රජහ ූලර
ජර ශඹෝජනහ ක්රභ භඟින් රඵහ ශදන ම්ඵන්ධතහ තිබුශණ්
27,000ක ඳභණ ප්රභහණඹක්. වළඵළයි 2013 න ශකොට ඒ ප්රභහණඹ
1,10,000 දක්හ ළි  කයරහ තිශඵනහ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අශේ ප්රශේලරට
ඇවිල්රහ එතුභහශේ භහින්ද චින්තන ළඩ පිළිශශ ඹටශත් අශේ
ප්රශේලර ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ ගළන අධහනඹ ශඹොමු
කයරහ, භහර්ග ඳේධති වදරහ, අශේ ජනතහට විදුලි ඵර අලයතහ
රඵහ දීරහ, අශේ ප්රශේලර ශගොවි ජනතහට රඵහ ශදන ලක්තිඹට
අභතය එතුභහ අඳට ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ, 2018 ර්ඹ
න ශකොට අශේ දිසත්රික්කඹ ඇතුළු අනිකුත් දිසත්රික්කරට පිරිසිදු
ඳහනීඹ ජර අලයතහ ඉටු කයනහඹ කිඹරහ. අපි යජඹක් වළටිඹට
ඒ වහ ඉතහභ විධිභත් ළඩ පිළිශශක් ංවිධහනඹ කය
තිශඵනහ. අනුයහධපුයඹ දිසත්රික්කඹ ගත්ශතොත්, අනුයහධපුය උතුරු
ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ, විල් අනුයහධපුය ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ,
අනුයහධපුය දකුණ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ, තඹුත්ශත්ගභ, එේඳහර,
ගශරන්ිමඳුණුළ ජර ශඹෝජනහ ක්රභ, ඳලුගසළ ජර ශඹෝජනහ
ක්රභඹ, ගල්නෆ වහ ඳරහගර ඒකහඵේධ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ,
යහජහංගනඹ වහ ශනොච්චිඹහගභ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ ළනි ජර
ශඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භක ශේදී අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න
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ආකහයඹට 2018 ර්ඹ න ශකොට අශේ දිසත්රික්කශේ සිඹලුභ
ග්රහභ ශේහ ම්රට පිරිසිදු ජරඹ රඵහ දීශම් වළකිඹහ
රළශඵනහ.
අද විඳක්ශේ භවය භන්රීරු අදවස දක්ේදී ජර ම්ඳත්
භණ්ඩරඹ පිළිඵ දළි  විශේචන එල්ර කශහ. අපි ඒ ප්රශේලරට
 අඹහභ ජනතහ ඉල්රන්ශන් බීභට අලය පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹයි. ඒ
එක්කභ එතුභන්රහ කිඹනහ, භවය ප්රශේලර කුගඩු
ශයෝගීන්ශේ ංඛ්යහ ළි  ශරහ තිශඵනහඹ, එභ නිහ පිරිසිදු
ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශදන්නඹ කිඹරහ. එතශකොට අඳට ශත්රුම්
ගන්න ඵළරි කහයණඹ ශම්කයි. එක ඳළත්තකින් ඔවුන් කිඹනහ,
ශේශීඹ වහ විශේශීඹ ණඹ අයශගන ශම් ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහ
ශදේදී, ජර ශඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භක කයේදී ඒක ළරැදි
කහර්ඹඹක්ඹ කිඹරහ.
අනික් ඳළත්ශතන්, තත් භන්රීයශඹක් කථහ කයේදී කිඹනහ,
ජර ශඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භක කයරහ පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ
ශදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. වළඵළයි අඳට ශත්ශයන එකභ ශේ තභයි,
ශකොශම, ගම්ඳව, කළුතය ළනි දිසත්රික්ක නිශඹෝජනඹ කයන
භන්රීරුන්ට ශභඹ ගළටලුක් ශනොවුණහට, ග්රහමීය ඹ ඳශහත්
නිශඹෝජනඹ කයන අශේ දිසත්රික්කර ජනතහශේ ූලලික
අලයතහක් ඵට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජර අලයතහ ඳත් ශරහ
තිශඵනහඹ කිඹන එක. ඒ වහ අලය ළඩ පිළිශශ ශම්
අභහතයහංලඹ වයවහ ක්රිඹහත්භක නහ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ, ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ,
ගරු නිරඳභහ යහජඳක් නිශඹෝජය ඇභතිතුමිඹ, ශල්කම්තුභහ ප්රමුඛ්
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලශේ සිඹලුභ කහර්ඹ
භණ්ඩරඹ රඵහ ශදන වශඹෝගඹ අපි ඉතහභ අගඹ ශකොට
රකනහ. ඒ හශේභ ඳසු  අඹ අවුරුේශේ ඉරහ ඉතහභ කි නමින්
කුගඩු ශයෝගඹ තිශඵන ප්රශේලරට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ
ශදන ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක කශහ. අපි ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ජර
ම්ඳත් භණ්ඩරඹට සතුතින්ත නහ. අශේ ප්රශේලඹට ජර
ළඳයුභ රඵහ දීභට ව ඒ ශඵදහ වළරීම් කටයුතු සිදු කයන්න අපිට
ඵවුර් 11ක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ තත් ජර ඵවුර්
10ක් අපිට ඉදිරිශේ දී රළශඵනහ. එයින් අපිට තිශඵන ගළටලු
ඉතහභ කි නමින් නියහකයණඹ කය ගන්න පුළුන් ශයි කිඹහ අපි
හිතනහ. ඒ හශේභ RO plants 14ක් ශම් න ශකොට ක්රිඹහත්භක
නහ. ඒ වයවහ 25,000ක් හශේ ංඛ්යහකට ඳහනීඹ ජරඹ
රළශඵනහ. ශම් ශන ශකොට තත් RO plants 33ක් ක්රිඹහත්භක
කයන්න ළරළසුම් කයරහ තිශඵනහ. ඒ වයවහත් අශේ ග්රහමීය ඹ
ප්රශේලර ජනතහට ඔවුන් ඵරහශඳොශයොත්තු න ආකහයඹට
පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශදන්න පුළුන් වළකිඹහ රළශඵනහ.
ශම් යජඹ භඟින් රඵහ ශදන වශඹෝගඹට අපි නළත හයඹක්
සතුතින්ත න්න ඕනෆ. ඒ හශේභ ජනතහශේ අතයලය
කහයණහ එකින් එක, එකින් එක ඉටු කය මින් ශම් යජඹ ඒ ශගන
ඹන ළඩ පිළිශශ ශනුශන් අශේ ප්රශේලර ජනතහ ශම්
යජඹටත්, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහටත් කිතශේදී රකනහ;
ඉතහභ ශගෞයඹක් දක්නහ.
අහන ලශඹන් ගරු අභහතයතුභහ ඇතුළු ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලශේ සිඹලුභ නිරධහරි භවත්භ භවත්මීය න්ටත්
භශේ සතුතිඹ පුද කයනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, භට කහරඹ රඵහ
දීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහටද සතුතින්ත ශමින් භහ නතිනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

The next speaker is the Hon. V.S. Radhakrishnan.
Before he starts, the Hon. Hunais Farook will take the
Chair.

1365

2014 ශනොළම්ඵර් 11

අනුරරුල නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, ගරු හුනනයිවහ සළරූක් මශතළ මුළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனர, ரண்தைறகு யளகணஸ் தரதக் அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. HUNAIS FAROOK took the Chair.

[தற.த. 4.30]

ගරු වී.එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ (උද්ද ද උදයළන ශළ නඳොදු
විනනෝදළත්මක ක යුුර නිනයෝජය අමළතය)

(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன் - ரறல்
தங்கரக்கள், ததரதுப் ததரழுதுரதரக்கு அலுல்கள் தறற
அகச்சர்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan - Deputy Minister of
Botanical Gardens & Public Recreation)

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, இன்த
உனகறல் ணறதம் சரற, ஜலரசறகலம் சரற, உறர் ரழ்ற்கு
குடிண்லர் அசறம் ன்தது ரங்கள் ல்ரனரதம் அநறந்
றரகும். அரரம் குடிண்லர் றரசரக க்க
லக்கு வ்பரர றத்றல் அசறம் ன்ததும் ல்ரனரதம்
தரறந் றம். ஆணரல், இந்க் குடிண்லர் ரசுதடர,
சுத்ரண குடிண்லரக இதக்க ரண்டும். அந் ககறல்,
இன்த தற்தக்கு 60-70 சவீரண குடிண்லர் சுத்ரண
ரகக் கறகடக்கறன்நது ன்த ரங்கள் அநறகறன்ரநரம்.

குடிண்லர் ரசகடது க்கலக்குப் தல்ரத ரரய்கள்
தற்குக் கரரக இதக்கறன்நது. அந் ககறல் இன்த
தல்ரத ரரய்கள் ற்தடுகத்ம் ரங்கள்
கரனரம்.
உனகறல் அறகரண ரரய்கலக்கரண கரரக இதப்தது
சுத்ற்ந குடிண்லர் ஆகும். ஆகர, இந்க் குடிண்லக
ல்ன தொகநறல் க்கலக்குக் கறகடக்கச் தசய்து எவ்தரத
அசரங்கத்றணதும் கடகரகும். அந் ககறல் இன்த
க்கள் ல்ன குடிண்லகக் குடிப்தற்கரண எத ல்ன
சூழ்றகனக
இந்
அசரங்கம்
உதரக்கறத்ள்பகப்
தரர்க்கும்ரதரது ரங்கள் றகவும் சந்ரரசகடகறன்ரநரம்.
அரது இன்கந ஜணரறதற அறரகு யறந் ரஜதக்ஷ
அர்கள் ற்தம் அரறன் அசரங்கத்றல் அங்கம் கறக்கும்
தகப அகச்சர் றரணஷ் குர்ண அர்கள் இந்
ரட்டின் க்கள் சுத்ரண குடிண்லகப் தததற்கரண
சறரய்ப்தைக்ககப ற்தடுத்றறதக்கறன்நரர்.
இன்த இனங்ககறன் தல்ரத தகுறகபறலும் குடிண்லர்
கறகடக்கறன்ந சற இதக்கறன்நரதரறலும் இனங்ககறல்
அறகம் ண்லர் உற்தத்றரகறன்ந தததர ரட்டத்றல்
சுத்ரண குடிண்லர் கறகடக்கும் ககறல் அங்கு இன்தம்
தல்ரத அதறறதத்றககபச் தசய் ரண்டி கடக
அசரங்கத்துக்கு இதக்கறன்நது ன்தக ரன் இங்கு ஞரதகப்
தடுத் றதம்தைகறன்ரநன். தணன்நரல், அங்கு க ததய்த்ம்
ரதரது ண்லர் ரசகடந் றகனறல் க்கள் அசுத்ரண
லகர தததகறன்ந தன சூழ்றகனககப அங்கு ரங்கள்
கண்டிதக்கறன்ரநரம். இந் ககறல் ரன் தறறறறத்துப்
தடுத்துகறன்ந தததர, கந்ப்தகப தகுறறல் ட்சறக்
கரனத்றல் குடிண்லர் கறகடக்கர றகனக அறகரக
இதக்கறன்நது. இகக் கதத்றல்தகரண்டு தகப அகச்சர்
றரணஷ் குர்ண அர்கபறடம் ரங்கள்
ரகட்டுக்
தகரண்டற்கறங்க, இப்ததரழுது அர் கறட்டத்ட்ட 1,100
றல்தன் தௐதரய் தத்க எதுக்கற அந் கந்ப்தகப லர்
றறரரகத்
றட்டத்துக்கரண
ஆம்த
டடிக்ககக
டுத்றதக்கறன்நரர் ன்தகணத்ம் இந் ரத்றல் ரன்
றகவும் சந்ரரசத்துடன் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
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ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඳසු  අඹ දසර කශඳොශ
ඳහනීඹ ජර ප්රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන
ඇභතිතුභහශගන් අපි ඉල්ලීභක් කශහ. එතුභහ රුපිඹල් මිලිඹන
1,100ක් ශන් කයරහ, කශඳොශ නගයඹට ඳහනීඹ ජර ශඹෝජනහ
ක්රභඹක් වඳුන්හ දීරහ, එහි ළඩ දළනට ඳටන්ශගන තිශඵන නිහ
භභ එතුභහට ශම් ශරහශේ භශේ අංක සතුතිඹ පුද කයනහ. ඒ
විතයක් ශනොශයි. එතුභහටත්, එතුභහශේ ගරු නිශඹෝජය
ඇභතිතුමිඹටත්,
ඒ
හශේභ
එතුභහශේ
අභහතයහංලශේ
ශල්කම්තුභහටත්, ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ
බහඳතිතුභහ ඇතුළු සිඹලු ශදනහටත් භභ ශම් ශරහශේ අංක
සතුතිඹ පුද කයනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. භභ නිශඹෝජනඹ කයන
ශකොත්භශල් ප්රශේලශේ වපුගසතරහ ගම්භහනඹට ජර ශඹෝජනහ
ක්රභඹක් රඵහ ශදන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් කය තිශඵනහ. එභ
ශඹෝජනහ ක්රභඹ දළනට වඳුන්හ දීරහ ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන
880ක් ඹනහ කිඹරහ අපි estimate කය තිශඵනහ. ඒ කටයුත්තත්
ඉදිරි ර්ශේදී කය ශදන්න කිඹන ඉල්ලීභ භභ කයනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, නුයඑළිඹ තුර ප්රලසන
තිශඵනහ. තු කීඳඹකට ඳහනීඹ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹක් රඵහ
ශදන්න කිඹරහ ගරු ඇභතිතුභහශගන් ඉල්රහ සිටිනහ. ජර ිමර
සිඹඹට 10කින් අඩු කයපු අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහටත් භශේ සතුතිඹ
පුද කයමින් භභ නිවඬ ශනහ. සිඹලු ශදනහට සතුතියි.
[தற.த. 4.35]

ගරු විජයකළ මනශේවහලරන් මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர ரகஸ்ன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, லர்
ங்கல் டிகரனகப்தை அகச்சு ற்தம் லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்து அகச்சு ன்தற்தக்கரண எதுக்கலடுகள்
லரண வு தசனவுத்றட்டக் குழுறகன றரத்றரன கனந்து
தகரண்டு ரதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு தொற்கண்
ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். இந் வு தசனவுத்
றட்டத்றலும் டக்கு, கறக்கு ரகர லர் தொகரகத்துச்
தசற்தரடுகலக்கு உரற றற எதுக்கப்தடறல்கன. ஆணரல்
த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட தறரசரண டக்கு, கறக்கறல்
லர்ப்தரசண சறகள் ரற்தகரள்பப்தட ரண்டிது அசற
ரகும். அங்குள்ப குபங்கள் தைணகக்கப்தட ரண்டும்.
லண்ட கரனரகர டக்கறல், ரழ்ப்தரம் ற்தம் ன்ணற
ரட்டங்கபறல் குபங்கள் தைணகக்கப்தடர றகனக
கரப்தடுகறன்நது. ரழ். குடர ரட்டின் லர்பம், அங்கு
இற்ககரகர கடல் லர் உட்தைகுணரல் தரறக்கப்
தட்டுள்பது. ற்ததரழுது ணற தசற்தரடுகபறணரலும் இந்
லர்பரணது ரலும் தரறப்கதச் சந்றத்து தகறன்நது.
ரழ்ப்தரம், சுன்ணரகத்றல் றன்தற்தத்ற றகனம்
அகக்கப்தட்டகரல், அந் ண்தய்க் கறவு அகணச்
சூவுள்ப தகுறகபறல் கறற்த லரறல் கனக்கும் றகன உதர
கறன்நது. இணரல் அங்கு குடிலர் ரசகடந்து கரப்
தடுரக தொகநப்தரடுகள் தரறறக்கப்தட்டு தகறன்நண.
சுன்ணரகம் றன்தற்தத்ற றகனம் அகந்துள்ப தகுறற
ததந்து 5 கல் தூம் கத்ள்ப குடிலர்க் கறதகபறல் லர்
ரசகடந்துள்பது. இணரல் தூ குடிலகப் தததறல்
இப்தகுற க்கள் தததம் கஷ்டங்ககப றர்ரரக்கற தகறன்
நணர். ல்னரகம் லறன்நக் கறற்நறலும் கறவு ண்தய்
கனந்றதப்தரக
தொகநறடப்தட்டுள்பது.
இந்க்
கறவு
ண்தய்ப் தல் தரடர்ந்தும் றனவுரணரல் சுன்ணரகம்
தகுறறல் குடிலதக்குப் தததம் ட்டுப்தரடு றனவும். ஆகர,
ரழ். குடரரட்டில் குடிலர் பத்கப் தரதுகரக்க உரற
டடிக்கக டுக்க ரண்டும்.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවත්මිඹ භවතහ]

அரரம் ரழ்ப்தரம் லவுப்தகுறகபறல் குடிலதக்குத்
தரடர்ந்தும்
ட்டுப்தரடு
றனற
தகறன்நது.
அங்கு
'தவுசர்'கள்தோனம் குடிலர் றறரரகறக்கப்தடுகறன்நரதரறலும்
அது க்கலக்குப் ரதரறரக இல்கன. ணர, அங்கு
ரலும் 'தவுசர்'ககப ங்கற அந் க்கலக்குக் குடிலகப்
ரதரறபவு ததற்தக் தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுக்க
ரண்டும்.
த்த்த்ரல்
டதகுற
றசரறகள்
தொழுகரண
தரறப்தைக்ககபச் சந்றத்ணர். இவ்ரத சகனகத்ம் இந்
றசரறகள் இன்தம் து ரழ்ரரத்கக் கட்டிதழுப்த
தொடிரல்
கஷ்டப்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நணர்.
ஆகர,
அர்கலக்குரற லர்ப்தரசண சறகள் லண்டகரனத் றட்டத்றன்
அடிப்தகடறல் ரற்தகரள்பப்தட ரண்டும். அரரம்
ஆரக்கப்தடர குபங்கள் ட்சறரண கரனத்றல் ற்நற
றடுரல் இப்தகுறறல் றசரறகள் தததம் தரறப்கதர
றர்ரரக்குகறன்நணர். ஆகர, குடரரடு ற்தம் ன்ணறப்
தகுறகபறலுள்ப குபங்கள் ஆரக்கப்தட்டு, தைணகக்கப்
தடுன்தோனர றசரறகள் து லர்த் ரககப்
தர்த்றதசய்கறன்ந றகன உதரகும்.
இகடுறததந்து
ரழ்ப்தரத்துக்கரண
குடிலர்
றறரரகத் றட்டத்துக்கு கறபறதரச்சற ரட்ட றசரறகள்
றர்ப்தைத் தரறறத்து தகறன்நணர். இந் றகனறல் ந்த்
ப்தைம்
தரறக்கப்தடர
றத்றல்
குநறத்
றட்டம்
ரற்தகரள்பப்தட
ரண்டிது
அசறரகும்.
ரழ்.
குடரரட்டின் குடிலர்த் ரககப் தர்த்ற தசய்ற்கு
டடிக்கககள் டுக்கப்தட ரண்டும். ஆணரல், அணரல்
ந்த் ப்தைம் தரறப்கத றர்ரரக்கக்கூடரது. இகடுக்
குடிலர்த்றட்டம் தரடர்தறல் தல்ரத ரப்தறறரங்கள்
இடம்ததற்த தகறன்நண. இந் றடத்றல் ட ரகர
சகத லர்ரணம் என்கந றகநரற்நறறதக்கறன்நது. ஆணரல்,
ந்த் ப்தைக்கும் தரறப்கத ற்தடுத்ர ககறல் இந்க்
குடிலர்த்றட்டத்றல் ரற்நங்ககபச் தசய்து அதொல்தடுத்துர
சறநந்ரகும்.
ரட்டில் லர்ப்தரசண தொகரகத்துத்க ரம்தடுத்து
ற்கு தகப அகச்சர் அர்கள் டடிக்ககதடுத்து
தகறன்நக
தரரட்டத்க்கரகும்.
டக்கு,
கறக்கறல்
றசரத்க ம்தற ரழ்தர்கள் அறகரகர கரப்தடு
கறன்நணர். ணர, அந் ரகரங்கபறலும் லர்ப்தரசண
தொகரகத்துச் தசற்நறட்டங்ககப ரம்தடுத் அகச்சர்
அர்கள் றரசட கணஞ்தசலுத் ரண்டுதன்த ரன்
ரகட்டுக் தகரள்கறன்ரநன். கறபறதரச்சறறல் இகடுக்
குபத்கத்ம் தைணகப்தைச் தசய்ற்கு டடிக்கககள்
டுக்கப்தட ரண்டும். இந்க் குபத்றன் அகக்கட்டுக்கள்
தனப்தடுத்ப்தட ரண்டும். 1986ஆம் ஆண்டு இகடு
குபத்கப் தைணகப்தற்கு MIRP தம் றட்டத்றன் ஊடரக
300 றல்தன் தௐதரய் றற எதுக்கப்தட்டரதரறலும் அத்றட்டம்
இகடறதத்ப்தட்டது. 2003ஆம், 2004ஆம் ஆண்டுகபறல்
'றரப்' றட்டத்றன்தோனம் இந்க் குபம் தைணகப்தைச்
தசய்ப்தடும் ன்த றர்தரர்க்கப்தட்டரதரதும் அதுவும்
கககூடறல்கன. ஆணரல், இந்க் குபத்கப் தைணகப்தன்
தோனம் றசரறகபறன் தல்ரத ரகககபத்ம் தர்த்ற
தசய்தொடிதுடன்
அப்தகுற
க்கலக்கும்
அன்தோனம்
ன்கர கறகடக்கும்.
இன்த ரழ்ப்தரத்றல் தைற்தரரரபர்ககப அறகம்
தகரண்ட தறரசரகச் சுன்ணரகம் தகுற இணங்கரப்
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தட்டுள்பது. இற்குக் கரம் அங்கு ரரட்டங்கபறல்
இடம்தததம் இசரணப் ததரதட்கபறன் தரகணரகும்.
அரது
ரரட்டங்கபறல்
கசன்
அபவு
அறகரறத்துள்பகரன் இற்கரண கரம் ண ரழ்.
தல்ககனக்கக றசர தேடத்றன் ரதரசறரறர் றதற
தொகுந்ன் தரறறத்றதக்கறன்நரர். இந்த் ரரட்டங்கபறல்
தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந
இசரணப்
ததரதட்கபறலுள்ப
ச்சுத்ன்க அங்குள்ப கறற்த லகத்ம் அசுத்ரக்கு
கறன்நது. இந்க் கறற்த லக அதந்துகறன்நரதரது தல்ரத
ரரய்கள் ற்தடுகறன்நண. ரழ். குடரரட்டில் ல்ன லர்
தொகரகத்தும் ரண்டுதன்தம் இல்கனரல் ரழ்ப்
தரக் குடரரடு இன்தம் 25 தடங்கபறல் லர்பறன்நறச்
சலறந்துறடும் ன்தம் 1965ஆம் ஆண்டு இஸ்ரல் ரட்கடச்
ரசர்ந் ண்லர் தரடர்தரண றதைர்கள் அங்கு றஜம்
தசய்து றகனகக ஆரய்ந் தறன்ணர் ச்சரறக்கக
தசய்றதந்ணர். ற்ரதரக றகனறல் இந் ச்சரறக்கக
ரணது சரறரணரகர கரப்தடுகறன்நது.
குடரரட்டிலும் லவுப்தகுறகபறலும் க லர் கடலுக்குச்
தசல்னரல் தொற்நறலும் தரதுகரக்கப்தட ரண்டும். குடர
ரட்டில் ஆத ற்தம் தரரற குபங்கள் இல்னரதடிரல்
அங்கு
ததய்கறன்ந
கலகத்
ரக்கறகப்தது
அசறரகும். அரரம் குடரரட்டிலுள்ப ரகறகள்,
சறதகுபங்கள்
ல்னரம்
துப்தவு
தசய்ப்தட்டுப்
தரதுகரக்கப்தட ரண்டும். அரரம் அங்கு உர்லர் - கடல்
லர் - ஊதக்குள் ரல் டுப்தை அககள் ரதரடப்தட
ரண்டும்.
ன்ணறறல் தன குபங்கலம் தைணகக்கப்தடரரதரறலும்
வுணறக்குபம் தைணகப்தை தசய்ப்தட்டுள்பது. அற்கரக
அகச்சர் அர்கலக்கு ரன் தரரட்டுக்ககபத் தரறறத்துக்
தகரள்கறன்ரநன். த்த்த்றல் தரறக்கப்தட்ட டக்கு, கறக்கு
ரகரங்கபறன் றசரறகள் ரகககப றகநரற்தம்
ககறல்
லர்ப்தரசணத்
றட்டங்கள்
தொன்தணடுக்கப்தட
ரண்டும்.
தோன்த
சரப்
த்த்த்றல்
அப்தகுறறல்
லர்ப்தரசணத் றட்டங்கள், லர்தொகரகத்துத் றட்டங்கள் உரற
ககறல் தொன்தணடுக்கப்தடறல்கன. ணர, இணறரது
இவ்ரநரண றட்டங்ககப டக்கு, கறக்கறல் தொன்தணடுப்தது
தரடர்தறல் அகச்சு லற கணம் தசலுத் ரண்டும்.
ன்நற.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීය ශඟට ගරු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි නිශඹෝජය අභහතයතුභහ. ගරු
නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට විනහි  6ක කහරඹක්
තිශඵනහ.
[අ.බහ. 4.42]

ගරු සී.ඒ. සරියණරච්ික මශතළ (වමළජ නවේලළ නිනයෝජය
අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு சல.. சூரறஆச்சற - சதோக ரசககள் தறற
அகச்சர்)

(The Hon.C. A. Suriyaarachchi - Deputy Minister of Social
Services)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශභය අඹ ළශේදී ජර
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර්ඹ ඹටශත්
චන සල්ඳඹක් කථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භභ
ඳශමුශන්භ භශේ සතුතිඹ පුද කයන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ 1989
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ර්ශේ සිට ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සිටින භන්රීයඹකු වළටිඹට භහ
විශලේශඹන්භ භතක් කයන්නට ඕනෆ, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
ශභය ගභට දළශනන අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කශහ කිඹන එක.
ඉතිවහශේ ඳශමුළනි තහට එළනි අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ
පිළිඵ ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික්කශේ ශගොවි ජනතහ
ශනුශන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට භශේ විශලේ සතුතිඹ පුද
කයනහ. අද ශම් අඹ ළඹ ගළන විඳක්ඹට කිඹන්න කිසිභ ශදඹක්
නළති තත්ත්ඹකට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඔවුන් ඒ දිවහ
ඵරන්ශන් ධයශඹන්.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 2001
ශර් සිට 2004 දක්හ ආණ්ඩු කශහ. භභත් ඒ ඳක්ශේ සිටිඹහ.
එශවත් භහ කිඹන්න ඕනෆ ඳහයකට තහය ටිකක්ත් දභන්න එදහ
අඳට ප්රතිඳහදන දුන්ශන් නළති ඵ. එශවභයි එදහ එක්ත් ජහතික
ඳක් ආණ්ඩු ළඩ කශශේ. ඊශේ අශේ නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව
නක භන්රීතුභහ කිේහ, "දිවි නළඟුභ ළඩටවන ඹටශත් කුකුළු
ඳළටවුන් ශඵදන නිහ කුකුළු නිසඳහදන ශශශ ශඳොශ කඩහශගන
ළටිරහ" කිඹරහ. ගරු භන්රීතුභහට භභ කිඹනහ, ඕක තභයි
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට තිශඵන ශවණඹ කිඹරහ. විශලේශඹන්භ
අශේ යජශේ අයමුණ ශගතු ඳහරනඹට ජනතහ හුරු කිරීභයි.
කුකුළු ඳළටවුන් ශඵදුහ කිඹරහ කෆ ගවන්ශන් ඇයි? එක්ත් ජහතික
ඳක් ආණ්ඩුට ඒකත් කයගන්න ඵළරි වුණහ. යහජය ශේඹ
කේඳහදු කශහ.

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, භහ නළඟී සිටිශේ එතුභහ භහ
ගළන වන් කයපු නිහයි. ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, භහ කිේශේ
අවුරුේදක් ඇතුශත ිමත්තය නිසඳහදනඹ මිලිඹන 500ක් දක්හ ළි 
ශරහ තිශඵනහ කිඹරහයි. එශවභ නම් යජඹට පුළුන් -

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. Hon. Deputy Minister,
you continue with your speech.
ගරු සී.ඒ. සරියණරච්ික මශතළ
(ரண்தைறகு சல.. சூரறஆச்சற)

(The Hon. C.A. Suriyaarachchi)

එදහ යහජය ශේඹ කේඳහදු කයන ප්රතිඳත්තිඹක් අනුගභනඹ
කශහ. අද යනිල් වික්රභසිංව භවත්භඹහ කිඹුල් කඳුළු ශවශනහ.
අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගශම් අහිංක මිනිවහශේ දුක වඳුනන
නහඹකශඹක්. ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, අද ජර ම්ඳහදනඹ
අතින් ගත්ශතොත්, භහ නිශඹෝජනඹ කයන උතුරුභළද ඳශහශත් ඳහනීඹ
ජර ගළටලු වින්න අශේ ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ
විලහර ළඩ ශකොටක් කය තිශඵනහ කිඹන එක විශලේශඹන්
භතක් කයන්න ඕනෆ. උතුරුභළද ඳශහශත් විතයක් ජර ළඳයුම්
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85,903ක් රඵහ දීරහ අන්. 2005 දී අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ යට
බහය ගන්නහ විට උතුරු භළද ඳශහතට රළිමරහ තිබුශණ් ජර ළඳයුම්
30,016ක් විතයයි. අශේ ඳශහශත් ශම් න විට තිශඵන ශරොකුභ
ප්රලසනඹ තභයි කුගඩු ශයෝගඹ. ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයහංලඹ ශභඹට ඍජු භළදිවත් ශරහ RO plants 28ක්
සථහපිත කය තිශඵනහ. ඉදිරිශේ දී ත 50ක් සථහපිත කයන්නට
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. උතුරු භළද ඳශහශත් ඳහල් 65ක RO
plants 75ක් සථහපිත කිරීශම් කටයුතු ශම් න විට අන් ශරහ
තිශඵනහ. ඊට අභතය ජනතහට ඳහනීඹ ජරඹ ප්රහවනඹ කිරීභ
වහ අශේ දිසත්රික්කශේ ඳභණක් ඵවුර් 12ක් ශඹොදරහ
තිශඵනහ. ඳහනීඹ ජරඹ ප්රහවනඹ කිරීභ වහ තත් ඵවුර් 10ක්
ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹ මිර දී ශගන තිශඵනහ.
භවහ බහණ්ඩහගහයශඹන් මුදල් රළිමරහ ශම් න විට ජර යහඳිති
ශඵොශවොභඹක් උතුරු භළද ඳශහශත් ඳටන් ශගන තිශඵනහ.
භළදිරි අරිඹ, මින්ශන්රිඹ ජර ශඹෝජනහ ක්රභ ශදකකුත් ඒ තුශ
ක්රිඹහත්භක ශනහ. ඊට අභතය ශේශීඹ ඵළංකු භඟින් රඵහගත්
රුපිඹල් මිලිඹන 2,300ක් ළඹ කයරහ භළදිරි අරිඹ ජර ශඹෝජනහ
ක්රභඹත් ශම් න විට ආයම්බ කයරහ තිශඵනහ. ඉදිරි ශර් දී
තත් ශභළනි ජර ශඹෝජනහ ක්රභ 8ක් උතුරු භළද ඳශහත තුශ
ක්රිඹහත්භක කයන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඊට අභතය
තත් RO plants 500ක් ඉදිකිරීභ වහ භවහ බහණ්ඩහගහයශඹන්
මුදල් රළිමරහ තිශඵනහ. ඒහ කුගඩු ශයෝගඹ ඳතින ප්රශේලර
ඉදිකයනු රඵනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශම් න ශකොට උතුරු භළද
ඳශහශත් තිශඵන සිඹලු ළේ ප්රතිංසකයණඹ කිරීශම් ළඩ
පිළිශශක් යජඹ ආයම්බ කය තිශඵනහ. අශේ ඳශහශත් තිශඵන
ළේ 3,200ක් ඒ තුළින් ංර්ධනඹ ශනහ. අනුයහධපුය
දිසත්රික්කශේ ළේ 2,900ක් ව භහ ජීත් න ශඳොශරොන්නරු
දිසත්රික්කශේ ළේ 300ක් ශම් තුළින් ංර්ධනඹ ශනහ. එක්ත්
ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරශේ ඕහ කශහද? ගභ ගළන කිසිභ
වළඟීභකින් ශනොශයි යනිල් වික්රභසිංව භවත්භඹහ අඹ ළඹ
ශල්ඛ්න වළදුශේ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඳශහත් බහ භඟින් උතුරු
භළද ඳශහශත් ළේ ප්රතිංසකයණඹට රුපිඹල් මිලිඹන 200ක් ශන්
කයරහ තිශඵනහ. ආර්ිකක ංර්ධන අභහතය ගරු ඵළසිල්
යහජඳක් ඇභතිතුභහට අපි සතුති කයන්නට ඕනෆ. ආර්ිකක
ංර්ධන අභහතයහංලඹ විසින් ශම් වහ රුපිඹල් මිලිඹන 460ක
මුදරක් ශන් කය තිශඵනහ.
අද විඳක්ඹ කෆ ගවන්ශන් කිඹහ ගන්න ශදඹක් නළතියි. අද
ශම් අඹට තිශඵන්ශන් ඊශඟ ජනහධිඳතියණ වහ ඉදිරිඳත්
කිරීභට ශඳොදු අශේක්කඹකු ශොඹහ ගන්න ඵළරි ප්රලසනඹක්. ඵඹ
ශන්න එඳහ, ඔඹ ශභොන ශඳොදු අශේක්කඹහ ආත් ඊශඟ
තහශේත් ශම් යශට් ජනහධිඳති ශන්ශන් අතිගරු භහින්ද
යහජඳක් භළතිතුභහඹ කිඹරහ, අද විඳක්ශේ ඔඹ ඉතුරු ශරහ
ඉන්න ටික ශදනහට භහ කිඹන්න කළභළතියි. ජනතහට ළඩ
කයන්න ඕනෆ නම් ශම් ඳළත්තට එන්න. ශම් ඳළත්තට ඇවිල්රහ
ජනහධිඳතිතුභහත් එක්ක ළඩ කයන්න. එක ළයඹක් යත්
ශෂොන්ශේකහ භවත්භඹහ ිමල්රට දීරහ එතුභහශේ ජීවිතඹ විනහල
කශහ. දළන් ශෝභිත වහමුදුරුශෝ අල්රහශගන උන් වන්ශේට
ඳන්රත් නළති කයන්න තභයි ශම් උත්හව කයන්ශන් කිඹන එක
භභ ශම් අසථහශේ දී විශලේශඹන් භතක් කයන්නට ඕනෆ.
මීය ට අවුරුදු ගණනකට උඩ දී භවළලි ඇභතියඹහ වළටිඹට
හිටපු අශේ දිසත්රික් නහඹක ගරු ධභරීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභහ,
අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ භඟ
ශභොයගවකන්ද ජරහලඹට මුල් ගර තිඹපු අසථහ භභ භතක්
කයන්නට ඕනෆ. එදහ ඒ ළඩ කටයුතු ආයම්බ කශහ හශගභ, අද

1371

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ]

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ ශම් කටයුතු කි නම්
කයමින් ශභොයගවකන්ද ජරහලඹ ඉතහභත් ශේගශඹන් ංර්ධනඹ
කයන්න කටයුතු ආයම්බ කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ගරු
අභතයතුභහ ඳසු  අඹ කහරශේ ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික්කශේ
ඳභණක් ශනොශයි, භවළලි කරහඳශේත් සිඹඹට 80ක් ඳභණ
ගම්ර ජනතහට ඉඩම් ඔේපු රඵහ දීභ වහ අශේ ගරු නිශඹෝජය
ඇභතිතුභහත් භඟ ඒ කටයුතු කශහ කිඹන එකත් භභ ශම්
අසථහශේ දී විශලේශඹන්භ භතක් කයන්නට ඕනෆ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ ගරු දිශන්ස
ගුණර්ධන අභහතයතුභහ ඳසු  අඹ දහ රුපිඹල් රක් 200ක් ඳභණ
ළඹ කයමින් හිඟුයක්ශගොඩ ප්රශේලශේ කුගඩු ශයෝගීන් සිටින
ගම්භහනරට ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහ දීභට කටයුතු කශහ. ගරු
දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහත්, අශේ නිශඹෝජය ඇභතිතුමිඹත්,
අභහතයහංලශේ බහඳතිතුභහත්, ශල්කම්තුභහත්, අතිශර්ක ංර්ධන
ශල්කම්තුමිඹත්, හභහනයහධිකහරීතුභහත්, ඇතුළු ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරශේ සිඹලු ශදනහභත්, විශලේශඹන්භ
ශඳොශශොන්නරු ව අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරශේ ශේඹ කයන සිඹලුභ නිරධහරි භවත්භ
භවත්මීය න් පුදුභ ආකහයශේ වශඹෝගඹක් රඵහ ශදමින් ශම්
කටයුතුර දී අඳට ලක්තිඹක් රඵහ ශදනහ කිඹන එක භභ ශම්
අසථහශේ දී විශලේශඹන්භ භතක් කයන්නට ඕනෆ. භභ එශවභ
ප්රකල කයන්නට ශවේතු, ඳහු  අඹ කහරශේ ශඳොශශොන්නරු
දිසත්රික්කශේ ඳභණක් ශනොශයි, උතුරු භළද ඳශහතටභ ඵරඳහන
නිඹඟඹක් ඳළතුණහ. ඒ අසථහශේදී ශඳොශශොන්නරු
දිසත්රික්කශේ සිඹලුභ දිහඳතිරුන්, ප්රහශේශීඹ ශල්කම්රුන්,
යහජය නිරධහරින් ජනතහට ජරඹ රඵහ දීභ වහ එභ ළඩ
කටයුතුරට විලහර වශඹෝගඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ හශේභ ජර
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ සිඹලුභ නිරධහරි
භවත්රුන් ඇතුප එභ අභහතයහංලශේ සිඹලු ශදනහභත් එහිදී පුදුභ
විධිශේ වශඹෝගඹක් රඵහ දුන්නහ. ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන
ඇභතිතුභහත්, ගරු නිරඳභහ යහජඳක් නිශඹෝජය ඇභතිතුමිඹත් ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් විලහර ළඩ ශකොටක් කශහ කිඹන එක භභ ශම්
අසථහශේදී විශලේශඹන් භතක් කයන්නට ඕනෆ. ඒ හශේභ ගරු
අභහතයතුභහශේ ශඳෞේගලික ශල්කම්තුභහ ඇතුළු කහර්ඹ
භණ්ඩරඹටත්, භවළලි අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුභහටත් ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් භහ සතුති කයන්න කළභළතියි.
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹට  අඹහභ අඳට දළක
ගන්න රළබුණු එක ශදඹක් තභයි, නිශඹෝජය ඇභතියඹකු වළටිඹට
භට ඳභණක් ශනොශයි, එහි ඹන ශඳොි  පුේගරඹහටත් කි නමින්
ළඩ කටයුතු කය ශදන අභහතයහංලඹක් ඵ. ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලඹ අද එළනි ආකහයශඹන් කටයුතු කයන
අභහතයහංලඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන ඵත් වන් කයමින්
භහ නිවඬ ශනහ. සතුතියි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

( கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Faizal Cassim. You have
been allotted seven minutes.
[தற.த. 4.50]

ගරු සයිවළල් කළසිම් මශතළ

(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)

(The Hon. Faizal Cassim)
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.
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தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, அன்த
ர்யளம் அஷ்ப் அர்கபறணரல் அம்தரகந ரட்டத்றல்,
அவுஸ்றரத கடன் றட்டத்றன்கலழ் ஆம்தறக்கப்தட்ட குடிலர்
றட்டத்ரல் இன்த அம்தரகந ரட்டத்றலுள்ப கறட்டத்ட்ட
80
வீரண
க்கள்
குடிலர்
தததகறன்நர்கபரக
இதக்கறன்நணர்.
அகறட,
அங்கு
அண்கறல்
ஆம்தறக்கப்தட்ட 'தஜய்க்கர' றட்டம் தொடிவுதம் தரறரன
அன்தோனரகவும்
றகந
க்கலக்கு
குடிலர்
கறகடக்கறதக்கறன்நது.
இதந்ரலும்கூட
அங்கு
ரய்க்கரல்கள் தோனம் ண்லர் தததகறன்ந க்கள் இன்த எத
சரகன
றர்ரரக்குகறன்நரர்கள்.
அங்கு
ரங்கரம்
கறரத்றரன
குடிண்லர்
இல்னரல்
க்கள்
கஷ்டப்தடுரகவும் அக உடணடிரக றர்த்றதசய்து
கக்குரதம் சம்தந்ப்தட்டர்கள் இன்த கரகனறல்
ணக்குத்
தரகனரதசறதோனம்
அநறறத்ரதரது,
ரன்
றதரகரகனறலுள்ப
டி.ஜற.ம்.க்கு
இதுதற்நறத்
தரறறத்கடுத்து, அர் உடணடிரக அக றர்த்ற
தசய்க
குநறத்து
லர்ப்தரசணத்துக்குப்
ததரதப்தரண
அகச்சர் அர்கலக்கும் சம்தந்ப்தட்ட அறகரரறகலக்கும்
ரன் இங்கு ன்நற தசரல்ன றதம்தைகறன்ரநன்.
அம்தரகந ரட்டம் எத தல் உற்தத்றக் கறரம்.
டி.ஸ். ரசணரரக்க குபத்றன் தோனம் அந் க்கள்
றசரத்துக்கரண லகப் தததகறன்நரர்கள். அரரம் ரன்
இங்கு எத றடத்க தொக்கறரகக் கூந ரண்டும்.
ன்ணதன்நரல் தொன்கண கரனங்கபறல் ணது தறரசரண
றந்வூரறலுள்ப ல்கலக்கு இநக்கரம் குபத்றததந்துரன்
லர் தரய்ச்சப்தட்டு ந்து. ஆணரல், இன்த அந்க் குபத்றன்
ல்கனகச்
சறனர்
தறடித்து,
அகத்
ரக்கறக்
தகரள்ற்கரண
உதறககபத்
ரர்
தசய்து
தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
ஆகர,
லர்ப்தரசணத்
றகக்கபத்துக்குச்
தசரந்ரண
இந்க்
குபத்றன்
ல்கனக உடணடிரக றர்றக்க ரண்டும் ன்த ரன்
லர்ப்தரசணத் துகநக்குப் ததரதப்தரண அகச்சர் அர்கபறடம்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். அதுரத்றல்ன, அந் டி.ஸ்.
ரசணரரக்க
குபத்றரன
இன்த
தோன்த
அடி
உத்துக்குக்கூடத் ண்லர்கூட இல்கன. இற்குக் கரம்
ன்ணதன்நரல் அறததந்து றநந்துறடப்தடும் ண்லர்
கறட்டத்ட்ட 300 - 400 அடி அகனத்றல் தணரல்,
அறகபவு லர் வீண் றரகறச் தசல்ரகும். இந்க்
குபத்றல் லர் குகநந்ன் கரரக இம்தொகந அந்
றசரறகள்
கஷ்டப்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
இம்தொகந றசரறகள் அங்கு லரறல்னரகரல், கக
ம்தற றசரம் தசய்ரதரறலும்கூட, இப்ததரழுது அங்கு
கத்ம்
ததய்ரன்
கரத்ரல்
இன்த
இந்
றசரறகள் லகப் தததறல் கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள்.

[இகடதௌடு]
இகறட, ற்ததரத றடத்கத்ம் ரன் இங்கு ரதச
ரண்டித்ள்பது.
அரது
அண்கறல்
அம்தரகநக்
ககரர ரட்டம் தற்நற இந்ப் தரரலன்நத்றல்
ரதசப்தட்டக ரங்கள் அநறரரம். ஆணரல், க்கற ரசறக்
கட்சறகச் ரசர்ந் றஜரச ரஜதக்ச அர்கள் இது
சம்தந்ரகத்
தரறறத்
கதத்துககபறட்டு
ரன்
ககனப்தடுகறன்ரநன். ரங்கள் உண்கறரன ககரர
ரட்டத்கக் ரகட்கறல்கன. ஆணரல், ரங்கள் றழ் ரதசும்
க்கலக்கரண ஏர் அனககத்ரன் ரகட்ரடரர ற
ககரர ரட்டம் ன்ந ரதச்கச ரங்கள் ரதசறல்கன.
ஆணரல், இன்த கரகனறல்கூட தரகனக்கரட்சறறரன ජහතික
නිදවස ශඳයමුණ இன் ஊடகப் ரதச்சரபர் தொமம்றல் அர்கள்
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தொஸ்தம்கலக்கு
எத
ரகரம்
ரகட்கப்தட்டரகக்
கூநறறதந்ரர். ஆகர, இன்த சறன கட்சறகள் இவ்ரநரண
ரதச்சுக்ககபப்
ரதசற
தொஸ்தம்ககபப்
தததம்தரன்க
க்கலடன் ரரறட தொகணந்துதகரண்டிதப்தக ரங்கள்
இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்ரநரம்.
அதுட்டுல்ன, ககரர ரட்டத்றலுள்ப றழ்
ரதசும் க்கலக்கரக ரங்கள் டுத் இந் தொற்சறக றழ்
க்கள்கூட றர்த்து, இன்த ங்கபது தறரச சகதகபறரன
தறரகககப றகநரற்நறது ககனக்குரற றடம்.
ஆணரல், ரங்கள் அம்தரகந ரட்டத்றலுள்ப றழ் ரதசும்
க்கலக்கரண எத றதரக அனககத்ரன் ரகட்ரடரம்.
ஆணரல், அந்த் றழ் ரதசும் க்கள் இவ்ரத டந்து
சறததரன்க
இணத்ரண
ங்ககப
அர்கலக்குள்
சறததரன்க ஆக்கற அடக்க தொற்சறக்கறன்ந இந் தொற்சறக
ரங்கள் கண்டிக்கறன்ரநரம்.
ரண்தைறகு அகச்சர் அரவுல்னர அர்கள் அடிக்கடி
கூதரர், "ரங்கள் தறட்டும் ரங்கரய் தவும் ரதரன்த ரழ்ந்
க்கள்" ன்த. ஆணரல், இன்த ரங்கள் ததரற எத
ரதரரட்டத்றன் தொன் றற்கறன்ரநரம். அரது றழ் க்கலம்
தொஸ்தம் க்கலம் ரழும் இந்க் கறரங்கபறல் தறச்சறகணகள்
தகறன்நரதரது அக லர்க்கப்தடர றகனகககப ரங்கள்
கரண்கறன்ரநரம்.
ஆணரல்,
இன்த
குநறத்
இண்டு
ப்தைக்கபறணதும்
கனர்கள்
தகரழும்தறல்
ரதசறக்
தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
அண்கறல்கூட
இந்ப்
தரரலன்நத்றல் ஸ்ரீனங்கர தொஸ்தம் கரங்கறவணதம்
றழ்த்
ரசறக்
கூட்டகப்தறணதம்
ரதசறணரர்கள்.
இதந்ரலும்கூட இன்த அந்க் கறரங்கபறல் ரழும்
அடிட்ட க்கள், ற்தம் அடிட்டப் ரதரரபறகள் இகண
ற்தக்தகரள்க
ரங்கள்
கரறல்கன.
அரது,
அர்கள் இன்த இவ்ரநரண றடங்கலக்கு றர்ப்கதக்
கரட்டிக்
தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
இந்
தறச்சறகண
கரரக இன்த றழ் - தொஸ்தம் க்கலக்கறகடறரன
ததரற எத றரறசல் ற்தடுக ரங்கள் கரண்கறன்ரநரம்.
அரரம்
இன்த
சம்தந்ப்தட்டர்கள்
தொஸ்தம்
க்கலக்கரண ககரர ரட்டம் ன்ந கூற்கநக் கூநற
தததம்தரன்க சதொகத்றன் த்றறல் தொஸ்தகலக்கு றரண
எத
ப்ததறப்தறரத்க
உதரக்கறக்
தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகர, இந் றகனககத்
டுத்து றதத்துற்கரக அசரங்கம் தொற்சற தசய் ரண்டும்
ன்த ரன் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
உண்கறரன 2002ஆம் ஆண்டு க்கற ரசறக்
கட்சறகச் ரசர்ந் றல் றக்கறசறங்க அர்கள் து
அகச்சகறரன
இந்க்
ககரர
ரட்டத்க
தறகடணப்தடுத்ற, அக ங்கலக்கரக ங்கறதந்ரர்.
இதந்ரலும்கூட அற்கரண கனகத்க ங்ரக கப்தது
ன்த குநறத் அசறல்ரறகள் இழுதநறப்தட்டு, ககடசறறல்
க்கற ரசறக் கட்சற ஆட்சறறததந்து அகற்நப்தட்டன் தறன்
இந்க் ககரர ரட்டம் ங்கலக்கு இக்கப்தட்டுள்பது.
அம்தரகந ரட்டத்றரன க்குள்ப கச்ரசரற சறங்கப
க்கள்
தததம்தரன்கரக
இதக்கறன்ந
இடத்றல்
இதக்கறன்நதடிரல், து தொஸ்தம், றழ் க்கள் அங்கு
தசன்த
து
ரகனககபப்
தரர்க்க
தொடிர
கரத்ரல்ரன் றழ் ரதசும் க்கலக்குரற எத றர்ரக
ரட்டத்க ரங்கள் ரகரரறரணரம் ன்த கூநறக்தகரண்டு,
றகடதததகறன்ரநன். ன்நற.
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ගරු අනෝක් අනේසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு அரசரக் அரதசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශභභ අසථහශේදී විහදඹට
ගළශනන හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයහංලශේ
ව ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර්
පිළිඵ කථහ කිරීභට අසථහක් රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ භහ
සතුතින්ත නහ.
අශේ ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ඳළසුහ, "ජරඹ
භසුයන් ටිනහ" කිඹරහ. භභ කිඹනහ, ජරඹ අශේ ජීඹයි; ශම්
යශට් ජීඹ තභයි ජරඹ කිඹරහ. ඒ නිහ තභයි අශේ යජරු විලහර
ලශඹන් ළේ ඉදි කශශේ. ළේ ඵළඳි යහජය ශර අශේ ප්රශේල
වළඳින්වශේ ජරඹ අශේ ජීඹ නිහයි. ඒ කහරශේ අශේ ංකල්ඳඹ
වුශණ්, "ළයි, දහගළඵයි, ගභයි, ඳන්රයි" කිඹන ංකල්ඳඹයි. ඒ
දසර ළ වදන්න ශඳොශශො වෆරුහභ ඒ එකතු න ඳස
අයශගන දහගළඵ වළදුහ. දහගළඵ ආයක්හ කිරීභ වහ ගභ වදරහ,
ගශම් ජනතහ ඳදිංචි කශහ. ගභ ඳහරනඹ කිරීභ වහ ඳන්ර
වළදුහ. ඒ අනු තභයි ළයි, දහගළඵයි, ගභයි, ඳන්රයි කිඹන
ංකල්ඳඹ ිමහි වුශණ්. ඒ ංකල්ඳඹත් එක්ක ළේ ඵළඳි යහජය
වළදිරහ අශේ හරිභහර්ග යහඳිති වළභ තළනභ යහේත ශරහ ජර
ංයක්ණඹ, ජර කශභනහකයණඹ ඉතහභ ශවොඳින් සිදු වුණහ.
1800 හශේ කහරර සුේදන් විසින් අශේ යට ආක්රභණඹ
කශහට ඳසශේ, යශට් තිශඵන ශ්රීකත්ඹ දළකරහ, ගශම් තිශඵන
එකමුතු දළකරහ ඒක නළති කිරීභ වහ ළේ භළේශදන් ඳහයල්
වදරහ ගභ ශදකඩ කශහ. එහි ප්රතිපරඹක් ශර ඳසුකහලීන අශේ
ජනතහට ඉතහ විලහර ශර ජර ප්රලසනරට මුහුණ ශදන්න සිදු
වුණහ. භට භතකයි අශේ භවහ ඵළංකු අධිඳති අජිත් නිහඩ් කබ්යහල්
භවතහ එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ ඉන්න කහරශේ කිේහ, ශම් යට
ආර්ිකක ලශඹන් දියුණු කයන්න නම් ළේ වදන්න ඕනෆ; තිශඵන
ළේර ධහරිතහ ළි  කයන්න ඕනෆ කිඹරහ. නමුත් එතුභහ යජඹ
ඳළත්තට  අඹහට ඳසශේ ඒ ගළන එතයම් උනන්දු ශරහ නළති ඵ
ශඳශනනහ. ශම් අඹ ළශඹන් ළේ පිළිඵ කිසි ශදඹක් කථහ
කයරහ නළවළ. භභ දළක්කහ අඹ ළඹ ඇසතශම්න්තුර ළේ ශදකක්
ගළන විතයක් කථහ කයරහ තිබුණහ. වළභ ශරහශේභ යශට්
නිඹඟඹක් ගළන කථහ කයනහ. නිඹඟඹ ගළන ශකොච්චය කථහ
කශත් ළේ ංයක්ණඹ කිරීභ පිළිඵ කිසිභ ළඩ පිළිශශක්
නළවළ. දළන් ශභොකද ශරහ තිශඵන්ශන්? දළන් ළ ශට් ශගොඩ
කයරහ ඳහයල් වදනහ ජනතහට ඇවිදින්න. එදහ සුේශදෝ ළ
ශදකඩ කයරහ ඳහයල් වළදුහ. අද ළ ශට් ශගොඩ කයරහ, ශට්
ඳහයල් වදනහ. ඒ කහරශේ සුේශදෝ කයපු ශේට භහන ශදඹක්
කයන තත්ත්ඹකට අද ඇවිත් තිශඵනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ගරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය
ජඹසිංව භන්රීතුමිඹ භට කිේහ භශේ කථහශේදී ශම් කහයණඹ
කිඹන්න කිඹරහ. ඒක තභයි, ළේ පිට්ටනිර ශගොඩනළඟිලි ඉදි
කිරීභ. අනුයහධපුයශේ නහච්චද ළශේ ළේ පිට්ටනිශේ තියේඳශන්
ප්රහශේශීඹ බහශේ ශඳොදු ශඳයමුශණ් භන්රී අන්ර් දහක් භවතහ
ළේ ශගොඩනළඟිල්රක් වදනහ ලු. ශම් ගළන හරිභහර්ග අධයක්
ජනයහල් දළනුත් කයරහ තිශඵනහ. නමුත් ඒ ම්ඵන්ධ
පිඹයක් අයශගන නළති නිහ ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ ගළන ඔඵතුභහ
දළනුත් කයන්න කිඹරහ එතුමිඹ කිේහ. ඒ ගළන ටිකක් ශවොඹරහ
ඵරන්න.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඳසු  අඹ ඹම ඳශහත් බහ
භළතියණඹ කහරශේදී කිේහ, භවළලි ජරඹ ඹමට ශගශනනහ
කිඹරහ. හභහනයශඹන් ඡන්දඹක් ආහභ ඒක කිඹනහ. භභ

1375

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු අශලෝක් අශබ්සිංව භවතහ]

ඵළලුහ ඒ ගළන ශභය අඹ ළඹ කථහශේ ශකොශවේත් වන්
ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ. අඹ ළඹ කථහශේ කිසිභ තළනක ඒ ගළන
වන් ශරහ නළවළ. අඹ ළඹ හයහංල ශඳොශත් එක තළනක
තිශඵනහ, 2014 රුපිඹල් මිලිඹන 30ක් -ශකෝටි 3ක්- භවළලි
ජරඹ ඹමට ශගශනන්න ශන් කයරහ තිශඵනහ කිඹරහ. නමුත්
එතළනින් ඳසු, 2015, 2016, 2017 පුශයෝකථනර ඒ ගළන
ශභොනත් වනක් නළවළ. භභ හිතන වළටිඹට ඒක ඡන්ද
ශඳොශයොන්දුක් ශන්න ඇති. අපි දන්නහ ආණ්ඩුශේ ඡන්ද
ශඳොශයොන්දුර තත්ත්ඹ ශකොශවොභද කිඹරහ. ඒ නිහ ශන්න
ඇති, 2014 දී ශන් කශ රුපිඹල් මිලිඹන 30 - රුපිඹල් ශකෝටි 3ඳභණක් තිශඵන්ශන්. එතළනින් ඳසශේ ඒ ගළන කථහ කයරහත්
නළවළ.
ඳසු  අඹ භළතියණ දිනර අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඌට
 අහින් කිේශේ ශභොකක්ද? "ශම් ප්රශේලර නිඹඟශඹන් පීඩහට ඳත්
න ජනතහට මුහුදු ජරඹ පිරිසිදු කයරහ ශඵොන්න රඵහ ශදනහ"
කිේහ. ඒ මුහුදු ජරඹ පිරිසිදු කිරීභ ගළන ශම් අඹ ළඹ ශඳොශත්
කිසිභ තළනක තිශඵනහද? කයනහ නම් ඒ යහඳිතිඹ ශවොයි.
එශවභ නම්, ඒ ගළන ශම් අඹ ළශේ වන් ශන්න ඕනෆශන්.
නමුත් ශම් අඹ ළශේ කිසිභ තළනක ජනහධිඳතිතුභහ භළතියණ
කහරශේ ඌට  අහින් කයපු ඒ කථහ ගළන වනක් නළවළ. කිසිභ
තළනක නළවළ. භභ අඹ ළඹ ඇසතශම්න්තුරත් ඵළලුහ. හරිභහර්ග
වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණඹ අභහතයහංලඹ ඹටශත් කිසිභ
තළනක මුහුදු ජරඹ පිරිසිදු කිරීභ ගළන වනක් නළවළ. [ඵහධහ
කිරීභක්] ඒක තභයි භභ එදහ කථහශේදී කිේශේ, අඹ ළශේ නළති
ශේරට අඹ ළඹට පිටින් විඹදම් කයනහ කිඹරහ. අඹ ළඹට පිටින්
විඹදම් කයරහ, ඒහ ජනතහශගන් න් කයන තත්ත්ඹක්
තිශඵනහ කිඹරහ, ඒක තභයි භභ එදහ කිේශේ.
ශම් හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණඹ අභහතයහංලඹ
ගළන කථහ කයන්න භභ විශලේශඹන්භ අසථහක් රඵහ ගත්ශත්
දළදුරු ඔඹ යහඳිතිඹ ගළන කථහ කයන්නයි. දළනට ශම් දළදුරු ඔඹ
යහඳිතිඹ ඉතහ අහර්ථක යහඳිතිඹක් ඵට ඳත් ශරහ
තිශඵනහ. ශම් දළදුරු ඔඹ යහඳිතිඹ 2006 දී ආයම්බ කශශේ 2010 දී
අන් කිරීභ වහයි. ශම් වහ රුපිඹල් ශකෝටි 620ක්
ඇසතශම්න්තු කයරහ තිශඵනහ. ශම් යහඳිතිඹ නිහ අක්කය
6,000ක් ජරශඹන් ඹට ශනහ. ඳවුල් 652ක් අතළන් ශනහ.
නමුත්, ශම් යහඳිතිශඹන් අසේදන්නට ශඹෝජනහ කයරහ
තිශඵන්ශන් අක්කය 25,000ක් ඳභණයි. අක්කය 6,000ක් ජරඹට
ඹට කයරහ, රුපිඹල් ශකෝටි 620ක් විඹදම් කයරහ, ඳවුල් 652ක්
අතළන් කයරහ අක්කය 25,000ක් අසේදන්නට ශම් දළදුරු ඔඹ
යහඳිතිඹ ඳටන් අයශගන තිශඵනහ, 2007 දී. තභ ඒ යහඳිතිඹ
අන් නළවළ. 2010දී අන් කයන්නයි උත්හව කශශේ. වළඵළයි,
ශම් යහඳිතිඹ ම්පර්ණශඹන් ශේශීඹ ඉංජිශන්රුන් විසින් තභයි
කයන්ශන්. නමුත් ශම්ශක් ශකොශවේ වරි ළරැේදක් තිශඵනහ.
ඇභතිතුභහ ශම් ගළන ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. දළන් ඒ යහඳිතිශේ
මීය ටර් 2,400ක් දිග ශේල්රක් වදනහ. ඒ ශේල්ර මීය ටර් 70ක් උයි.
ඊශේ ශඳශර්දහ අත්වදහ ඵළලීභක් ශර ශම් යහඳිතිඹට තුය
පිශයේහ. තුය කහරක් විතය පිශයේදී, පිශයන විට ඹට ශන්ශන්
නළවළ කිඹරහ වඳුනහ ගත්ත නිහ ඹට ශන්න ඳටන් ගත්තහ. ඹට
ශනහ කිඹරහ තිබුණු ඒහ ඹට වුශණ් නළවළ. ඒක ශරොකු
ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් වුණහ ඒ ප්රශේලර ජනතහට. ශම් මිනුම්
කටයුතුර ශභොනහ වරි ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඊශේ ශඳශර්දහ ඒ
ගළන යහඳිති නිරධහරින් කථහ කශහ. අපි දළක්කහ, ඳත්තයශේත්
ඳශ වුණහ, "දළදුරු ඔඹ ජරහලශේ ශරඩක්. වතශයන් එකක් ජරඹ
පුයේදී ඳශහතක් ඹට ශරහ" කිඹරහ. ශභළනි තත්ත්ඹක් තුශ
රුපිඹල් ශකෝටි 620ක් විඹදම් කයරහ කයන ශම් යහඳිතිඹ ඉතහ
අහර්ථක යහඳිතිඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ ප්රශේලඹට
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 අහින් ඵරන්න, අඳට දුක හිශතනහ, වරිභ කනගහටුයි. ඒ ඇශ
භහර්ගර ශකොන්ක්රීට් පුපුයරහ, ඒ ශකොන්ක්රීට් අසශන් ගස
ඳළශශරහ, තණ ශකොශ ඳළශ ශරහ. වරිභ දුක හිශතනහ ඒහ
දළක්කහභ. 1948දී ඩී.එස. ශේනහනහඹක භළතිතුභහ ගල්ඔඹ
යහඳිතිශේදී වදපු ඇශල්ර තත්ත්ඹ දළන් ශකොශවොභද? ඒහ
ශකොච්චය ශවොට තිශඵනහද? භවළලි යහඳහයශේ ඇශල්
ශකොඳභණ ශවොට තිශඵනහද? ගල්ඔඹ යහඳහයශේ දකුණු ඇශ
කිශරෝමීය ටර් 24යි. ම් ඇශ කිශරෝමීය ටර් 47යි. නමුත් දළදුරු ඔඹ
යහඳහයශේ තිශඵන්ශන් ඊට ඩහ අඩු කිශරෝමීය ටර් ප්රභහණඹක්
වුණත්, ඒහ වදරහ තිශඵන්ශන් ඉතහ අවිධිභත් විධිඹටයි. ශම්
යහඳිතිශේ ජරඹ පිශයේශොත් අනිහර්ඹශඹන්භ ඹට ශන්ශන්
නළවළ කිඹපු ප්රශේල ජරශඹන් ඹට ශනහභයි. ශම් යහඳිතිඹ
කිසිභ ප්රමිතිඹකට නළවළ. ඒ නිහ දළන් අලුතින් මිනුම් කටයුතු
කයන තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. ශම් මිනුම් කටයුතු කිරීභ තුශ ඒ
ප්රශේලර ජනතහ ිමඹ ශරහ ඉන්නහ, ඒ අඹට ශභොකද
ශන්ශන් කිඹරහ.
භවය ප්රශේලර නිහ ජරඹට ඹට ශන අඹට ඉඩම් රඵහ
දුන්නහ. ඒ මිනිසුන් වරිභ අයණ තත්ත්ඹකයි ජීත් ශන්ශන්.
භවය අඹට ඒ න්දි මුදල් නිඹමිත ඳරිදි රළිමරහ නළවළ. භභ ශඟ
ඒ හර්තහ තිශඵනහ. භභ ඒක ඵළලුහ. ඒ හර්තහශේ තිශඵනහ
ශම් යහඳිතිඹ ප්රභහද ශන්න මුල් වුණු ඹම් ඹම් ශවේතු. ඒ ශවේතු
තභයි ශම්හ. යහඳිතිශේ සිඹලු ඉදි කිරීම් කටයුතු ශඳෞේගලික
ඉඩම්ර සිදු ව ඵළවින් ඉඩම් ඳයහ ගළනීභට තිබ විශයෝධතහ. ඒ
හශේභ ඇශ භහර්ගශේ මුල් ළරසුම් ශනස වී ඇශ භහර්ගඹ තුශ
ම්පර්ණශඹන් ශකොන්ක්රීට් ඇතිරිල්රක් දළමීය භට සිදුවීභ. අශනක්
කහයණඹ තභයි, අයමුදල් ගරහ ඒභ ප්රභහණත් ශනොවීභ. ඒ
කිඹන්ශන් මුදල් නළවළ. මුදල් නළති නිහ තභයි ශම් කටයුතු ප්රභහද
ශරහ තිශඵන්ශන්. අවුරුදු වතයකින් නිභ කිරීභට තිබුණු
යහඳිතිඹට ශම් න විට අවුරුදු 10ක්  අහින්. නමුත් තභ ඉය
ශරහ නළවළ. රඵන අවුරුේශේ ශම් ජරහලඹට තුය පුයනහ
කිඹරහ තිශඵනහ. ඒ තුය පියවීභ තුළින් විලහර ප්රලසනඹක්
ඇතිවීභට ඉඩ තිශඵනහ. භභ අභහතයයඹහ දළනුත් කයනහ, ශම්
පිළිඵ ශොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. එශවභ නළති වුශණොත් ඒ
ප්රශේලර ජනතහට ශම්ක ශරොකු ප්රලසනඹක් ශනහ.
ඒ හශේභ, භභ දළක්කහ යහජය කශභනහකයණඹ පිළිඵ අශේ
අඹ ළඹ ශඳොතත් එක්ක දීපු ශඳොතක තිබුණහ, "යජශේ අයමුණ
ජරඹ ම්පර්ණශඹන්භ මුදරට විකිණීභ"යි කිඹරහ. ඒ ශඳොශත් ඒ
විධිඹටභ ලිඹරහ තිබුණහ. ඒ හශේභ, "ආදහඹම් ශනොරඵන ජර
ළඳයුම්" කිඹරහත් තිබුණහ. ආදහඹම් ශනොරඵන ජර ළඳයුම්
කිඹන්ශන් ඳහයල්ර tap lines වදරහ හභහනය ජනතහට ශදන
ජර ළඳයුම්රට. ඒ ජර ළඳයුම් ම්පර්ණශඹන්භ නතය කයන්න
ඉදිරිශේදී ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ කිඹනහ. ඉතින්, ශම්කත්
ජනතහට කයන අහධහයණඹක් වළටිඹට භභ දකිනහ.
අඳට දීරහ තිශඵනහ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයහංලශේ හර්තහ ශඳොත. ඇභතිතුභහ කථහ කයේදී කිේහ, නශ
ජර ළඳයුම් ඉතහ විලහර ශර දීරහ තිශඵනහ කිඹරහ. අශේ ඹම
ඳශහශත් නිහ වඹරක්ඹකට අධික ප්රභහණඹක් තිශඵනහ.
නමුත් අඳට දීපු ශම් ශඳොශත් වළටිඹට, තභ ජර ළඳයුම් දීරහ
තිශඵන්ශන් ඳවුල් ඳනසඅට දහවකට ඳභණයි. ඒ කිඹන්ශන්,
සිඹඹට 10කට ඩහ අඩු ප්රභහණඹකට තභයි නශ ජර ළඳයුම් දීරහ
තිශඵන්ශන්. වළඵළයි, සිඹඹට 40කට දීරහ තිශඵනහ, සිඹඹට
50කට දීරහ තිශඵනහ, රඵන අවුරුේශේ ශේදී භසත
ජනතහටභ ශදනහ කිඹරහ තභයි කිඹන්ශන්. නමුත් අද න විට
ඹම ඳශහත තුශ සිඹඹට 10කට අඩු ප්රභහණඹකට තභයි ජර
ළඳයුම් රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්.
එතුභහශේ කථහශේදී කිේහ උතුරු ඳශහත ගළන, ඹහඳනඹ
ගළන. ඊට ඳසශේ, භභ ශම් ශඳොත අයශගන ඵළලුහ. උතුරු ඳශහශත්
වළභ දිසත්රික්කඹකභ ඉන්න ඳවුල් එකතු කශහභ ශදරක්
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වළත්තෆඳන්දහවකට ළි ඹ ඉන්නහ. ඒශකන් ඳවුල් කීඹකට ජරඹ
දීරහ තිශඵනහද? උතුරු ඳශහශත් නශ ජර ළඳයුභ දීරහ
තිශඵන්ශන් 9100 ශදශනකුට ඳභණයි. ඒ කිඹන්ශන්, සිඹඹට
5කටත් අඩු ප්රභහණඹක්.

ගරු නිරූඳමළ රළජඳක්ෂ මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ)

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa)

ශකොශවොභත් තිබුශණ් නළවළ ශන්.

ගරු අනෝක් අනේසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு அரசரக் அரதசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඔේ. ඒ යුේධඹ නිහ. ඔඵතුමිඹ දළන් ඒ යහඳිති කය ශගන
ඹනහ. ඒක ශවොයි. භභ ශම් අසථහශේදී ශවො ඒහත් කිඹනහ.
ඳවුල් වළත්තෆතුන් දහවකට නශ ජරඹ රඵහ දීභ වහ කුරුණෆගර
ප්රශේලශේ ජර ළඳයුම් යහඳිතිඹක් කයනහ. ඒක ශවො
යහඳිතිඹක්. ඒ යහඳිතිඹ කයන්න ඳටන් අයශගන ෆශවන
කහරඹක් ශනහ. නමුත් තභ අන් නළවළ. එහි ළඩ ශඵොශවොභ
ශමින් ඹන්ශන්. ඒ ආකහයශේ ශවො ශේල් සිේධ ශනහ. භභ
කිඹන්ශන් ඒ ශේල් කිේහට, තභ සිදධ ශරහ නළවළ කිඹන එක.
දළදුරුඔඹ යහඳිතිඹ කය ශගන ඹන්න මුදල් ප්රලසනඹක් තිශඵනහ.
ඒ මුදල් ප්රලසනඹ නිහ ඒ යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක ශන්ශන් නළති
තත්ත්ඹක් තිශඵනහ.
ආර්ිකක ංර්ධන අභහතයහංලඹ වයවහ කුරුණෆගර
දිසත්රික්කශේ "ජර ම්ඳහදන වහ නීඳහයක්හ" කිඹරහ
යහඳිතිඹක් කයනහ. ශභභ දිසත්රික්කශේ 2014 ර්ශේ
ංර්ධන ක්රිඹහදහභඹ ඹටශත් ජර ම්ඳහදන වහ නීඳහයක්ක
යහඳිති ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ මිලිඹන 254ක් -ශකෝටි 25ක්ශන් කයරහ තිශඵනහ. ඒ ශන් කයරහ තිශඵන ශකෝටි 25න්
යහඳිති 445ක් ක්රිඹහත්භක කිරීභට අනුභළතිඹ රළිමරහ තිබුණත්,
තභ ක්රිඹහත්භක ශරහ තිශඵනසශන් යහඳිති 37යි. ඒ කිඹන්ශන්,
ශම් අවුරුේද ඇතුශත ක්රිඹහත්භක ශන්න තිශඵන යහඳිතිලින්
ක්රිඹහත්භක ශරහ තිශඵන්ශන් සිඹඹට දවඹකට ඩහ අඩු
ප්රභහණඹක්. ඒ ප්රතිඳහදනලින් හභහනයශඹන් රුපිඹල් ශකෝටි
වතයකට ඩහ විඹදම් ශරහත් නළවළ. ශම් ජරම්ඳහදන වහ
නීඳහයක්ක යහඳිති ක්රිඹහත්භක කිරීභ එශවභයි.
ඊශඟට, කුරුණෆගර දිසත්රික්කශේ 2014 ර්ඹ වහ සුළු
හරිභහර්ග යහඳිති, පුයන් කුඹුරු අසළේදීභ වහ ශන් කය ඇති
මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 772.0යි; රුපිඹල් ශකෝටි 77යි. යහඳිති 1,
024ක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ එභ ප්රතිඳහදන ශන් කය
තිශඵනහ. යහඳිති කීඹද කයරහ තිශඵන්ශන්? 266යි; සිඹඹට
20කටත් අඩු ප්රභහණඹක්. ශම් මුදල් ප්රතිඳහදන රළිමරහ තිශඵන ඵ
කිඹනහ. නමුත් ඒහ වරිඹට සිදු ශරහ නළවළ. දළන් අවුරුේද ඉය
ශන්නත් ශඟයි. ඒ නිහ භහ ඔඵතුභන්රහශගන් ඉල්රහ සිටින්ශන්,
ශම් පිළිඵ ඳසු විඳයම් කය ඵරහ ශම් කටයුතු කයන්න කිඹරයි.
ගරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහත් ශම් අසථහශේ ගරු
බහශේ සිටින එක ශවොයි. විශලේශඹන්භ දළදුරු ඔඹ යහඳිතිඹ
ගළන ඔඵතුභහ ශොඹහ ඵරන්න. ශභොකද, භහ මුලින් කිේහ හශේ
ඔඵතුභහටත් ඡන්දඹ ශදන අඹ ඒ ඳළතිර ඉන්නහ. ප්රහශේශීඹ
ශල්කම් ශකොට්ඨහ ගණනහක් වයවහ ඒ යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක
ශනහ.  අහිල්රහ, ඵරන්න. ඒක දළක්කහභ වරි දුකයි. එහි ඇශ
භහර්ගර කිසිභ ප්රමිතිඹක් නළවළ. කිසිභ ප්රමිතිඹක් නළති තභයි ඒ
ඇශ භහර්ග වදරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහ ඒ ගළන විශලේ
ඇගය භක් කයන්න. දළන් එහි වතශයන් එකක් පුයේදි,
හභහනයශඹන් ඹට ශන්ශන් නළති තිබුණු ඉඩම් ඳහ දළන් ඹට
නහ. ඒ නිහ ඒ ඉඩම්ර ඳදිංචි මිනිසසු බශඹන් සිටිනහ.
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ඔඵතුභහ ඒ ප්රශේලශේ ංචහයඹක් වහ ඇවිත් ඵරන්න. එශවභ
ඇවිල්රහ ඵළලුශොත්, ශම් කයන විනහලඹ, යජශේ මුදල් නහසතිඹ
ඔඵතුභන්රහට ශඳශනයි. ඒ කටයුතුර කිසිභ ප්රමිතිඹක් නළවළ.
අඳට දළක්කහභ දුකයි. ඳස කඳු ශගොඩගවරහ තිශඵනහ. ඒ ළඩර
කිසිභ ප්රමිතිඹක් නළවළ. ඒ නිහ ශම් ගළන ශොඹහ ඵරහ හධහයණඹ
ඉසට කයන්න. ශභොකද ඒ ප්රශේලශේ මිනිසුන් ශම් නිහ ඉතහ
බඹකින් ජීත් නහ, දළන් අලුශතන් භළනුම් කටයුතු කයේදි
තත් ඉඩම් ඹටන තත්ත්ඹක් තිශඵන නිහ. කහරක් පුයේදී
කලින් ඹට වුශණ් නළති ඉඩම් ඳහ ඹට නහ නම්,
ම්පර්ණශඹන් පුයේදි ශකොශවොභ ශයිද? අශනක් කහයණඹ,
අක්කය 25,000ක් අසේදන එකට අක්කය 6,000ක් ඹට
කයශගන, ඳවුල් 652ක් අතළන් කයශගන ශම් කයන කටයුත්ශත්
විලහර ළරැේදක් ශකොශවේ වරි සිදු ශරහ තිශඵනහ. ඒ ගළන ශොඹහ
ඵරන්න කිඹහ ඉල්රහ සිටිමින් භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ගළන
සතුතින්ත ශමින් නතිනහ.
[අ.බහ. 5.12]

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ
වම්ඳත් කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිනම්න්ුරනේ
වභළනළයකුරමළ )

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்து அகச்சதம் தரரலன்நச் சகத தொல்தம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධශඹන්
හකච්ඡහ කයන ශම් අසථහශේ දී එභ විහදඹට වබහගී වීභට
රළබීභ ගළන භහ ඉතහභ න්ශතෝ නහ. විශලේශඹන්භ අඳ
අභහතයහංලඹ වහ ශභභ අඹ ළශඹන් රුපිඹල් ිමලිඹන 71ක
මුදරක් ශන් කය දී තිශඵනහ.
ශ්රී රහංකීඹ ඉතිවහශේ
හරිභහර්ග කටයුතු වහ රඵහ දුන් ළි භ මුදර රඵහ ශදමින් ශම්
යශට් හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණඹ වහත්,
භවළලි අධිකහරිශේ කටයුතු ලක්තිභත් කිරීභ වහත් ශදන රද
වශඹෝගඹ පිළිඵ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට භශේ සතුතිඹ පුද
කයන්නට කළභළතියි.
කිෂිකර්භහන්තඹ වහ
හරි ජරඹ
ළඳය භත්, එශභන්භ ඳහනීඹ ජර අලයතහන් වහ ජරඹ රඵහ
දීභත් කිඹන ශම් කහර්ඹ ශදකභ අශේ අභහතයහංලශඹන් ඉටු
ශකශයනහ. ශ්රේසඨ හරි ෂ්සටහචහයඹකට උරුභකම් කිඹන අඳ
සිංවර යජ දරුන්ශේ දසින් ඳසු ඳළයණි හරි යහඳිතීන්
ප්රතිංසකයණඹ කයමින් යටට න ජර අලයතහන් පුයහලීභ
වහ න හරි යහඳිති ක්රභ යහෂ්ඹක් ජනතහට දහඹහද කිරීභට
භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ අනු අඳ කටයුතු කය තිශඵනහ.
ගරු යංජිත් භේදුභඵණ්ඩහය භන්රීතුභහ ප්රකහල කශහ, ඩී.එස.
ශේනහනහඹක භළතිතුභහ ව ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ විසින්
කයන රද යහඳිතින් පිළිඵ. ඒ ගළන කිසි ප්රලසනඹක් නළවළ. අපි
කවුරුත් නළවළයි කිඹරහ කිඹන්ශන් නළවළ. භවළලි යහඳිතිඹ
ආයම්බ කශශේ ගරු සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹයි. එදහ ඒ
ආණ්ඩු නළති වුණහට ඳසු ඒ කයපු ළඩ කටයුත්ත ඊශඟට ඳත්
වුණු ආණ්ඩු ඉදිරිඹට කයශගන  අඹහ. ඒ භවළලි භව ළරළසශම්
තිබුණු ඔක්ශකොභ ශේල් එක්ත් ජහතික ඳක් යජඹ විසින් කශශේ
නළවළ. භවළලි භව ළරළසශම් තිබුණු යහඳිතිලින් සිඹඹට
45ක් විතයයි කශශේ. ඒ කහරශේ දී ඔක්ශකොභ කයරහ තිබුණහ නම්
ශම් හශේ ජර හිඟඹක් ඇති න්ශන් නළවළ. ඹහන් ඔඹ යහඳහයඹ
කශශේ නළවළ. ඊට අභතය භවළලි භව ළරළසශම් උතුරු භළද
ඇශ, ඒ හශේභ භල්තු ඔඹ ළනි යහඳිති යහෂ්ඹක් තිබුණහ. ඒහ
කයන්ශන් නළති දළන් අඳට ශදොස කිඹනහ. යනිල් වික්රභසිංව
භළතිතුභහශේ යජඹ ය ශදකක් ඳළළතුණහ. ඒ යජඹ කහරශේ දී
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(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

ශම් ඔක්ශකොභ ළඩ කටයුතු නතය කයරයි තිබුශණ්. "යශට් ජර
අලයතහ ප්රභහණත්, ආශඹත් අලුශතන් මුකුත් කයන්න ඕනෆ
නළවළ" යි කිඹන ඳදනභ භත තභයි ඒ කහරශේ හරිභහර්ග
ම්ඵන්ධ ළරකුශේ. ඒ කහරශේ හරිභහර්ග ක්ශේත්රඹ වහ
රුපිඹල් ිමලිඹන 7ක්, 8ක් ත් රඵහ දුන්ශන් නළවළ.
අද භහින්ද චින්තනඹ වහ භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ ඹටශත්
ශම් ළඩ කටයුතු ඩහත් ශේගත් කයන්නට අඳට වළකි ශරහ
තිශඵන්ශන්, ශම් තිබුණු හිඩළ පියවීභ වහ අශේ අභහතයහංලඹ
ඹටශත් විලහර ළඩ පිළිශශක් කය තිශඵන නිහයි. ඒ වහ
විශලේශඹන්භ අශේ ජනහධිඳතිතුභහ අඳට විලහර වශඹෝගඹක්
රඵහ දුන්නහ.
විශලේශඹන්භ ළේ ඵළඳි යහජයඹන් න අනුයහධපුය වහ
ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික්කර ජනතහශේ හරි ජර අලයතහ
පුයහලීභ වහ ඉවශ ශකොත්භශරන් එන ජරඹ ප්රභහණත්
ශන්ශන් නළවළ. ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඒ නිහ අපි
ශභොයගවකන්ද ව කලු ගඟ කිඹන දළළන්ත යහඳිති ශදක
ආයම්බ කශහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ඒ ගළන කල්ඳනහ කශහද, ඒ
ගළන ඵළලුහද? නළවළ. ඒ හශේභ භවඔඹ, ඳදිඹතරහ හශේ
තර්ජනඹට රක් ව ව කර්කල ශේලගුණඹක් තිබුණු ඒ ප්රශේලර
ජනතහ ශනුශන්, අපි ශේශීඹ තහක්ණඹ ශඹොදහශගන ශභොන
තයම් රසනට නළශඟනහිය ඳශහශත් යමකළන් ඔඹ යහඳිතිඹ
කයරහ තිශඵනහද? ඒහ දකින්ශන් නළේද? ශම් අඹ කිඹනහ, අපි
ශභොකුත් කයරහ නළවළ කිඹරහ. ඩී.එස. ශේනහනහඹක භවත්භඹහ
කයපු ඒහ විතයයි ඔක්ශකෝභ තිශඵන්ශන්; ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන
භවත්භඹහ කයපු ඒහ විතයයි ඔක්ශකෝභ තිශඵන්ශන් කිඹරහ
කිඹනහ.
ශම් ශරහශේ ගරු අශලෝක් අශබ්සිංව භන්රීතුභහ සිටිඹහ නම්
භභ තුටු ශනහ. එතුභහ කිඹනහ, දළදුරු ඔඹ යහඳිතිඹ
අහර්ථක යහඳිතිඹක්ලු. ශරෝකශේ විවිධ යටල්ලින්
ඉංජිශන්රුරු ඇවිල්රහ ශම් යහඳිතිඹ දිවහ ඵරරහ තහක්ණික
ලශඹන් ඉතහභ උස යහඳිතිඹක් ඵට වතික දීරහ තිශඵනහ.
ශකොන්ක්රීට් එක ශකොශවේ වරි ශඳොඩ්ඩක් තළලිරහ තිබුණහ කිඹරහ ශම්
යහඳිතිඹ නයක යහඳිතිඹක් ශනොශයි. එදහ ශම් යහඳිතිඹ
වදන්න ඹන ශකොට ජනතහ ගල් ගළහුහ. ගරු කථහනහඹකතුභහට
එදහ ගල් වීසි කයපු අඹ අද භල් භහරහ දහරහ පිළිගන්නහ. ශම්
යහඳිතිඹ ශකොච්චය රසනට ඒ ප්රශේලශේ ජනතහට ජරඹ
ළඳය භ වහ දහඹක ශරහ තිශඵනහද කිඹන එක ශම් යශට්
ජනතහ දන්නහ. ඒ නිහ ශම් යහඳිතිඹ විශේචනඹ කයරහ, ශම්ක
තහක්ණික ලශඹන් ළරැදියි කිඹන එක අපි කිසිශේත්භ
පිළිගන්ශන් නළවළ. ශම් යහඳිතිඹ ශේශීඹ ඉංජිශන්රුන්ශේ
තහක්ණශඹන් ශගොඩ නංන රද ශ්රේසඨ යහඳිතිඹක්, ළදගත්
යහඳිතිඹක්. ඒ හශේභ කුරුණෆගර ප්රශේලශේ ජනතහට විලහර
ප්රතිරහබඹක් රඵහ ශදන යහඳිතිඹක්. එතුභහ කිඹනහ, අක්කය
6,000ක් ඹට ශනහලු. ඉතින් අක්කය 6,000යි, 25,000යි අතය
ශනක් නළේද? අක්කය 25,000කට ජරඹ ශදන්න අක්කය 6ක
ජරහලඹක් වදරහ පුළුන්ද?

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ (ඛනිජ නතල් කර්මළන්ත
අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - ததற்ரநரதக்
ககத்தரறல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

කුරුණෆගර දිසත්රික්කශේ විඹළිභ ප්රශේලරට ජරඹ ශදන්ශන්.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔේ, කුරුණෆගර දිසත්රික්කශේ විඹළිභ ප්රශේලරට ජරඹ
ශදන්ශන්. අක්කය 6ක ජරහලඹක් වදරහ අක්කය 25,000කට තුය
ශදන්න පුළුන්ද? අක්කය 25,000කට තුය ශදනහ කිඹන්ශන්
විලහර ග කීභක්. කන්න ශදකකට තුය ශදන්න ඕනෆ, තුය
එකතු කයගන්නට ඕනෆ. ශම් අඹට එළනි නිර්ණහඹකඹක් නළවළ.
එභ යහඳිතිඹ ඉතහභ ශවො යහඳිතිඹක්. අඳට ශදන්න පුළුන්
ළි භ න්දි ප්රභහණඹ අපි රඵහ දුන්නහ. එශවභ නම් භවළලිඹ
වදන කහරශේ ශකොච්චය ජනතහක් අතළන් වුණහද? ඔවුන්ශේ
ගම් ිමම් දහරහ කර්කල ශේලගුණඹක් තිබුණු ප්රශේලරට ශගනහහ.
එශවභ තභයි ංර්ධන යහඳහයඹක් කයන ශකොට. නමුත් අපි ඒ
ජනතහට ඉතහ ශවොඳින් රකරහ කටයුතු කයරහ තිශඵනහ
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශභොයගවකන්ද ව
කලු ගඟ යහඳිති තුළින් එන අතිරික්ත ජරඹ විශලේශඹන්භ අපි
අනුයහධපුය ව ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික්කරට ඹනහ. එශේ
ඒ ජනතහට, ළේ ඵළඳි යහජයඹට අලය අභතය ජරඹ රඵහ දීශම්
වීයක්රිඹහ කශශේ ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඵ භභ
ප්රකහල කයන්න කළභළතියි.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය
භන්රීතුභහ ශම් රංකහශේ පුත් ඳතක් කිඹන, එශවභ නළත්නම්
ශම් කරුණු කහයණහ පිළිඵ අධයඹනඹක් කයරහ තිශඵන
ශකශනක්ද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. දළන් කිඹනහ, අපි
ශභොකුත්භ කයරහ නළවළලු. එතුභන්රහ විතයයි ඔක්ශකෝභ කයරහ
තිශඵන්ශන්. ඵරන්න, ශම් න විට භේආය ජරහල යහඳිතිඹ
අන්, කළකිරිඕඵඩ ජරහල යහඳිතිඹ අන්, භළණික් ගඟ
ංර්ධන යහඳිතිඹ අන්, ගල් අමුණ යහඳහයඹ අන්,
ෆභළි ල්ර ජරහල යහඳිතිඹ අන්, ශේලිඔඹ අමුණු යහඳිතිඹ
අන්, ශශවයගර ජරහල යහඳිතිඹ අන්. "හරි පුබුදු"
කිඹරහ අපි විලහර යහඳිතිඹක් ක්රිඹහත්භක කශහ. ඒ යහඳිතිඹ
භඟින් ජඳන් ආධහය හිත අපි විලහර ළේ අමුණු ප්රභහණඹක්
ප්රතිංසකයණඹ කශහ. ඒ හශේභ යඹුක්කන් ඔඹ යහඳිතිඹ
අන්. ගල්ඔඹ නශෝදඹ යහඳිතිඹ ආයම්බ කයන්න කටයුතු
ශඹොදහ තිශඵනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ගල්ඔඹ යහඳහයඹ භවහභහනය
ඩී.එස. ශේනහනහඹක භළතිතුභහ වදපු එක ඇත්ත. නමුත් අද ඒ
ගල්ඔඹ යහඳිතිඹත් විඹඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒක නිහ එභ
යහඳිතිඹත් අපි නළත ප්රතිංසකයණඹ කයන්න ඕනෆ. දළන් අපි
ශචශකෝසශරෝළකිඹහනු යජඹ භඟ එකතු ශරහ එහි තිශඵන
පිටහන ව ජරඹ පිටන හන් ශදොයටු නවීකයණඹ කයනහ. එදහ
වළදුහ කිඹරහ ශම්හ වළභ දහ භ එක විධිඹට ඳතින්ශන් නළවළ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. අශේ ශේලි ආයක්ණ යහඳිතිඹ භඟින්,
DSWRP Project එශකන් ිමලිඹන අටක මුදල් ශඹොදහ විඹඳත්
ව ළේ 38ක් නළත ප්රතිංසකයණඹ කයරහ තිශඵනහ. ශරෝක
ඵළංකු, ආසිඹහකයශේ ක්රිඹහත්භක කයන රද යහඳිති අතරින්
ඉතහභ විෂ්සට යහඳිතිඹ වළටිඹට DSWRP Project එක වඳුනහ
ශගන, අඳට තත් ිමලිඹන 8ක් ශම් අවුරුේශේ තත් ළේ
ගණනහක් ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ වහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ.
එශවභ තභයි, අන්තර් ජහතික භට්ටශභන් අපි අගඹ කයන්ශන්.
ශේලඳහරන දිසටි ශකෝණඹකින් ශනොශයි, තහක්ණික දිසටි
ශකෝණඹකින් ඵරරහ, අඳට ඒ රළශඵන්න ඕනෆ ශගෞයඹ අශේ
ඉංජිශන්රුන්ට, අශේ හරි භහර්ග ශදඳහර්තශම්න්තුට, භවළලි
අධිකහරිඹට රළිමරහ තිශඵනහ.
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ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, එඳභණක් ශනොශයි. අශේ
ගරු යංජිත් භේදුභඵණ්ඩහය භන්රීතුභහට කිඹන්න ඕනෆ, අපි ළේ
අමුණු ගණනහක්භ ඳවශ ඌ යහඳිතිඹ තුළින් හදහ ශගන ඹන
ඵ. ඔඹ කිඹන ශභොනයහගර දිසත්රික්කශේ භවය ඒහ වදරහ
අන් කය තිශඵනහ. ඊශඟට එතුභහට අභතක ශරහ තිශඵනහ,
අශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉයහන යජශඹන් රඵහ ගත්ත වනදහය 
ණඹ මුදල් තුළින්, ශභොනයහගරට ජරඹ රඵහ දීභ වහ විලහර
යහඳිතිඹක් ක්රිඹහත්භක කය තිශඵන ඵ. භහ ශේලඳහරන
නහඹකත්ඹ ශදන ඵදුල්ර දිසත්රික්කශේ තිශඵන උභහ ඔඹ වයහ,
ඩඹර්ඵහ ජරහලශේ සිට අලිශකොටආය දක්හ කිශරෝමීය ටර් 20ක
උභඟක් තුළින් ජරඹ ශගන  අහිල්රහ, භූගත Power House එකක්
- ජරවිදුලි ඵරහගහයඹක් - වදරහ ජර විදුලිඹත් නිසඳහදනඹ කයරහ,
උභහ ඔශේ ඒ අතිරික්ත ජරඹ ශභොනයහගර දිසත්රික්කශේ ජනතහට
රඵහ දීභ වහ ව යහඳිතිඹ දළන් ශකරී ශගන ඹනහ. නමුත්
ඉතින් එතුභන්රහ කිඹනහ, ශභොනයහගර දිසත්රික්කඹට
ශභොනහත් රළිමරහ නළවළයි කිඹරහ. ශභොනයහගර දිසත්රික්කශේ
දරි්රතහ අඩු කිරීභ වහ අඳ විසින් ශම් ආකහයඹට ඉතහභ ඳළවළදිලි
ළරළසභක් ඇති ළඩ කටයුතු කයනහ.
එඳභණක් ශනොශයි.  අං, නිල්රහ ගංගහ ශදශක් ගරහ ඹන
අතිරික්ත ජරඹ අපි නළත චන්ද්රිකහ ළට ශගන  අහිල්රහ ජර
ගළල්භ ඳහරනඹ කිරීභත් එක්කභ, විඹළි ප්රශේලරට ඒ ජරඹ ශගන
ඹහශම් සුවිශලේෂී යහඳිතිඹට දළන් අත්න් කයරහ ඒක අපි ත
තිඹකින් ශදකකින් ඳටන් ගන්නහ. ඒ නිහ ශම් යශට් හරි ජර
අලයතහ ඉතහභ ඳළවළදිලි වඳුනහ ගනිමින් ඒ වහ අලය
තහක්ණික කටයුතු කය තිශඵනහ.
එඳභණක් ශනොශයි, ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි. කිවුල්
ඔඹ ජරහලඹ, තල්පිටිගර ජරහලඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ දළනට
ළරසුම් කස කය තිශඵනහ. තල්පිටිගර ජරහලඹ ක්රිඹහත්භක
කිරීභ, විශලේශඹන්භ භහ නිශඹෝජනඹ කයන ඵදුල්ර දිසත්රික්කශේ
ඵදුලු ඔඹ ප්රශේලහසී ජනතහ කහරහන්තයඹක් තිසශේ කයන
ඉල්ලීභක්. එඹ අපි ක්රිඹහත්භක කයනහ. යනළල්ර ජරහලඹ අපි
ක්රිඹහත්භක කයනහ. ශම් වහ අලය ලකයතහ අධයඹන කටයුතු
අපි කය ශගන ඹනහ. අඳට ඕනෆ, ඕනෆ විධිඹට ළේ අමුණු වදන්න
ඵළවළ. ඳරියඹ, න ංයක්ණඹ ම්ඵන්ධශඹන් තිශඵන නීති
රීති, ශයගුරහසි ඹටශත් ඒ ඳරිය හර්තහ අපි රඵහ ගන්නට ඕනෆ. ඒ
වහ ෆශවන කහරඹක් ගත නහ, දළනට තිශඵන නීති රීති
ඳේධති අනු. අපි ඒහටත් ගරු කයන්න ඕනෆ; ඳරියඹ ආයක්හ
කයන්නත් ඕනෆ.
ඊශඟට ඳවශ භල්තුඔඹ ජරහලඹ, ඉවශ ඇශවළය යහඳිතිඹ,
උතුරු භළද ඳශහත් ඇශ ංර්ධනඹ, ඹම ඳශහශත් - [ඵහධහ
කිරීභක්] විශලේශඹන්භ දළනටභත් ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු
භඟින් මුදල් දීරහ තිශඵනහ, ඹමට ජරඹ ශගන ඹන ශම්
යහඳිතිඹ 2015 ර්ශේදී ආයම්බ කයන්නට. ඒ හශේභ මිනිශේ
අමුණු යහඳිතිඹ, ඵසනහශගොඩ යහඳිතිඹ, කලුගල්ඔඹ ජරහලඹ,
ඹහන් ඔඹ ජරහලඹ ඒහශේ ළඩ දළනටභත් අපි ආයම්බ කයරහ
තිශඵනහ, ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ, රංකහශේ ප්රථභ යට කහලිංගනුය සිට ඒ කිඹන්ශන්, මින්ශන්රිශේ සිට - ජරඹ ඉවශට ශඳොම්ඳ කයරහ ඒ
ජරඹ මින්ශන්රිඹ ළට දහරහ ගරහශගන ඹන ජරඹ මුහුදට ගරහ
ඹන්නට ඉඩ ශනොදී, එයින් ශකොටක් නළත ඉවශට ශඳොම්ඳ
කයරහ ඒ ජරඹ රඵහ ගළනීභට. ඒ යහඳිතිශේ සිඹලුභ ලකයතහ
අධයඹන හර්තහ දළන් කස කයරහ ආශඹෝජකශඹකුත් ශොඹහ
ශගන අහනයි. ඒ නිහ අපි ශම් ළඩ කටයුතු දීර්ඝකහලීන
දළක්භකින් යුතු, ඉතහභ ශවොඳින් ළරසුම් කයරහ තිශඵනහ. ඒ
හශේභ ඉවශ වරක ජරහලඹ පිළිඵ දළනට අපි ලකයතහ
අධයඹන කටයුතු කයනහ.
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නක්කර ජරහල යහඳිතිඹ, ඳයං අ ආරු ජරහල යහඳිතිඹ,
භවළලි ම් ඉවුය ඳවශ ශ්රෝණි ංර්ධන යහඳිතිඹ,
කච්චිගල්ආය ශ්රෝණි යහඳිතිඹ, ඳවශ දළදුරු ඔඹ ංර්ධන
යහඳිතිඹ, කළරණි ගඟ ශ්රෝණි ංර්ධන යහඳිතිඹ, වළඩඔඹ
යහඳිතිඹ, මුන්ශදනු ආරු, රගම්, කිතුල් ළ යහඳිතිඹ හශේ
යහඳිති ගණනහක් ක්රිඹහත්භක කයනහ. අශේ TNA ඳක්ශේ
භන්රීතුභහ ඳහ ඒ ප්රශේලශේ ක්රිඹහත්භක ශන යහඳිති
ම්ඵන්ධ අඳට සතුති කශහ. එතුභන්රහ දන්නහ, අපි උතුරු,
නළශඟනහිය ප්රශේල අත වළයරහ නළවළ කිඹන එක. ඒ හශේභ
ශේලගුණික ංකරතහ ප්රතිර්තන යහඳිතිඹ කිඹරහ ශරෝක ඵළංකු
ණඹ ආධහය ඹටශත් විශලේ යහඳිතිඹක් ක්රිඹහත්භක ශනහ. ඒ
හශේභ යන්ශදනිගර කළුගඟ ශඳෝෂිත ඇර යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක
ශනහ. ශම් හශේ කිඹන්න  අශඹොත් ත ඳළඹ ගණනක් කිඹන්න
තයම් යහඳිතින් යහෂ්ඹක් අඳ විසින් ශම් ආකහයඹට ක්රිඹහත්භක
කයනහ, ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි.
ශම් යශට් හරි ජර අලයතහ ඉතහ ශවොඳින් ශත්රුම් ගනිමින්
අපි ශම් යහඳිති ක්රිඹහත්භක කයනහ. ශම් අඹ හිතනහ, ශම්හ
දසින් ශදකින් කයන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ. එක්ත් ජහතික
ඳක්ඹ අවුරුදු ගණනහක් තිසශේ අත වළය දභහ තිබුණු ශම් හරි
භහර්ග අංලඹ අපි දිශනන් දින ලක්තිභත් කයනහ. නමුත් ඒ වහ
කහරඹක් ගත ශනහ. මුදල් තිබුණහ කිඹරහ ළඩ කයන්න ඵළවළ.
ඉංජිශන්රුරුන්ශේ හිඟඹ තිබුණහ. ශම් යශට් ඉංජිශන්රුරුන්ශේ
හිඟඹ හශේභ තහක්ණික නිරධහරින්ශේ හිඟඹකුත් තිබුණහ. ඒ
වහ අපි ක්රභශේදඹන් ශවොඹහ ගත්තහ. අපි විශලේ අන්තර් ජහතික
තහක්ණික පුහුණු කිරීශම් භධයසථහනඹක් ශකොත්භශල් ආයම්බ
කශහ. ඒ වහ තුන්ළනි batch එකත් අපි ඊශේ - ශඳශර්දහ ගත්තහ.
අශේ ගල්ගමු පුහුණු භධයසථහනශේ තිශඵන ධහරිතහ - capacity
එක - ළි  කයරහ විලහර ප්රභහණඹක් ඵහ ශගන පුහුණු කයරහ
500ක් ඳභණ තහක්ණික නිරධහරින් වළටිඹට ශඹොදහ ශගන
තිශඵනහ. එශවභ නළතු ශම් හරි භහර්ග කසශේත්රශේ ළඩ කටයුතු
කයන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ශම් ෆභ අංලඹක් ශකශයහිභ අශේ
අධහනඹ ශඹොමු කයරහ, ඉදිරි කහරඹ තුශදී අශේ යශට් ශම් ජර
සුයක්ෂිතතහ ඇති න ආකහයඹට තභයි අපි ශම් ළඩ කටයුතු
ඉසට කය ශගන ඹන්ශන්. ඒ නිහ අපි විශලේශඹන්භ හරි භහර්ග
ශදඳහර්තශම්න්තුත්, භවළලි අධිකහරිඹත් කිඹන ශම් ආඹතන
ශදශක්භ පිරිස ඵරඹ ඩ ඩහත් ලක්තිභත් කයමින්, කහර්මික
නිරධහරින් වහ ඉංජිශන්රුන් ආකර්ණඹ කය ගළනීභට තිශඵන
අඳවසුකම් සිඹල්ර භඟ වයහ ගළනීභට කටයුතු කයනහ.
විශලේශඹන්භ භභ නිශඹෝජනඹ කයන දිසත්රික්කශේ දුේඳත්භ
ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහඹ ලශඹන් තිශඵන රිදීභහලිඹේද
ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහශේ ජනතහශේ කහරහන්තයඹක්
තිසශේ තිබුණු එකභ ඉල්ලීභ වුශණ් නහගදීඳ ළට ළි  ජර
ධහරිතහක් රඵහ ගළනීභයි.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, අද ඵදුල්ර ගළන කථහ
කයනහ. ඒ අඹ කිඹනහ, ඵදුල්ර ඳළයදුණහලු. භව ඇභති අශේ;
ඇභති භණ්ඩරඹ අශේ; ඳශහත් බහ අශේ. වරින් ප්රනහන්දු විඳක්
නහඹක. අපි ඵදුල්ර ඳළයදිරහද? දිසත්රික්කඹ දිනුම්. ශභන්න, ශම්
හශේ තර්ක තභයි, ඉදිරිඳත් කයන්ශන්. ඒ අඹ දිනරහ. වළඵළයි
දිනුහට ඉන්ශන් විඳක්ශේ. ඒ අඹ කිඹන විධිඹට ඳළයදුණු අපි
ඉන්ශන් ආණ්ඩු ඳක්ශේ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, භහ ශම් කහයණඹ කිඹන්නට
ඕනෆ. ඒ රිදීභහලිඹේද ජනතහ ශනුශන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
මිලිඹන 2,500ක් අඳට දීරහ අද ශරොේගල්රහ ඔඹ වයස කයමින් අපි
ශභොයහණ යහඳිතිඹ ආයම්බ කයරහ තිශඵනහ; විරකන්ි ඹ
යහඳිතිඹ ආයම්බ කයරහ තිශඵනහ. ශම් විධිඹට ජනතහශේ
ප්රලසන පිළිඵ අපි කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. හරි ජරඹ
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ශකොතළනින්ද රඵහ ගන්න පුළුන් ඒ රඵහ ගළනීශම් ක්රභශේදඹන්
ගළන ශොරහ ඵරහ, ජනතහ අතළන්වීභ අභ කයරහ ඉතහභ
ප්රහශඹෝ අක ව ක්රභශේදඹන් යහෂ්ඹක් භඟින් ඒ ළඩපිළිශශ ඉදිරිඹට
ශගන  අහින් තිශඵන ඵ භහ ප්රකහල කයන්න කළභළතියි.
භහශේ අභහතයහංලඹ ඹටශත් තිශඵන භවළලි අධිකහරිඹ ගළනත්
ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. භවළලිඹ ගළන විඳක්ශේ භන්රීරු හුඟක්
ශේල් කිඹනහ. නමුත් භවළලි ජහනඳදිකඹන්ට ඔේපු දුන්ශන්
නළවළ. භභ තභයි ඔේපු ටික රඵහ දුන්ශන්. දළන් ශම් ශන ශකොට
ඔේපු රඵහ ගත් අඹ 75,000කට ළි  ප්රභහණඹක් ඉන්නහ. තත්
50,000කට ශදන්න තිශඵනහ. ඉතින් ඒ හශේ අඩු ඳහඩුත් තිබුණහ.
අවුරුදු 30කට, 40කට ශඳය ඳදිංචි කශහ; ඔේපුක් දුන්ශන් නළවළ;
ඵරඳත්රඹක් දුන්ශන් නළවළ. ඒ ශරඩ ඔක්ශකෝභ බහය ගන්න වුශණ්,
අඳට. ඒ නිහ අපි තභයි, භවළලි ජහනඳදිකඹන් ලක්තිභත් කශශේ.
අපි තභයි, ඔවුන්ට ආලසහදඹක් රඵහ දුන්ශන්. ශඳශර්දහත් භභ
අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ තඹුත්ශත්ගභ, හුරුළුළ කිඹන
කරහඳර
ජනතහට
ඔේපු
5,000ක්
දුන්නහ.
ඒක
තමුන්නහන්ශේරහත් දකින්න ඇති. ඒ නිහ අපි ඒ තිශඵන අඩු
ඳහඩුකම් ශතෝයහ ශගන, භවළලි ජහනඳදිකඹන්ශේ වදතට ංශේදී
න ඒ ප්රලසන සිඹල්ර ශොඹහ ශගන, අපි ඔවුන් ශනුශන් විලහර
ශේහක් ඉටු කය තිශඵනහ.
අපි පිරිස ඵරඹ එකතු කයරහ, ඔවුන් ශනුශන් කයන්න
පුළුන් ෆභ ශදඹක්භ කයරහ භවළලි අධිකහරිශේ කහර්ඹක්භතහ
ළි  කයරහ තිශඵනහ. එඳභණක් ශනොශයි, ජර ම්ඳත්
භණ්ඩරඹ භන්දගහමීය  ආඹතනඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිබුශණ්.
DSWRP Project එකට නශ ළිං යහඳිතිඹක් කයන්න අපි මිලිඹන
500ක් ඳභණ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. එඳභණක් ශනොශයි, භූගත
ජරඹ පිළිඵ විශලේ ඳරීක්ණ ගණනහක් රංකහශේ ප්රශේල
ගණනහක සිදු කයනහ. ඒ හශේභ, ජරඹ ශනොභළති සුවිශලේෂී
ගම්භහන ශොඹහ ඵරහ ඔවුන්ට ජරඹ ශඳොම්ඳ කයරහ, නශ ළිං භඟින්
ජරඹ රඵහ දීශම් යහඳිති ගණනහක් අනුයහධපුයඹ, ේනිඹහ,
ඹහඳනඹ ව ඵදුල්ර කිඹන ශම් දිසත්රික්කර අපි ක්රිඹහත්භක
කයරහ තිශඵනහ. එඳභණක් ශනොශයි, භධයභ ඉංජිශන්රු
කහර්ඹහංලඹ ඉදි කිරීම් ක්ශේත්රශේ ශඹෝධශඹකු ශර විලහර
ලක්තිඹක් අශේ යජඹට රඵහ ශදමින් අතිභවත් ශේහක් කයනහ.
රංකහශේ ඳභණක් ශනොශයි, විශේල යටරට ඳහ  අහිල්රහ
තභන්ශේ තහක්ණික දළනුභ රඵහ ශදමින් ඉංජිශන්රුන් 500කට
ළි  ප්රභහණඹකට රැකී යක්හ ඳඹමින් රංකහශේ යහජය ක්ශේත්රශේ
ප්රමුඛ්තභ ඉංජිශන්රු ංසථහක් ඵට අද Central Engineering
Consultancy Bureau - CECB - එක ඳත් ශරහ තිශඵනහ.
ඉතින් ඒ නිහ -[ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔඵතුභන්රහ ඹම්කිසි පුේගලික ආඹතනඹක් වදන්න කටයුතු
කයරහ තිශඵනහද, ශම් Central Engineering Consultancy
Bureau - CECB - එක කයපු ශකොන්ත්රහත් කටයුතු ඳයන්න?

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නළවළ. නළවළ. එශවභ ශදඹක් කයරහ නළවළ. Central
Engineering Consultancy Bureau - CECB - එක ඹටශත්
භහගම් කිහිඳඹක් වදරහ තිශඵනහ, ප්රහශඹෝ අක ලශඹන් ඒහශේ
කහර්ඹක්භතහඹ ළි  කිරීභ වහ.
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ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ශම් කිව විධිඹට භශේ
අභහතයහංලඹ ඹටශත් ළඩ කටයුතු යහෂ්ඹක් ඉසට කයරහ
තිශඵනහ. දළන් සුගරහශේවී ළ ගළන කිේහ. ඒ ගළන කිව කරුණු
අපි ඒක පිළි ගන්ශන් නළවළ. සුගරහශේවී ළශේ එශවභ leak එකක්
නළවළ. ළසට තුය ටිකක් එශවන් ශභශවන් ගරහශගන  අඹහභ
කිඹනහ ළශේ leak එකක් කිඹරහ. ඉතින් ශම්හ තහක්ණික
ලශඹන් ඔේපු කයපු ශේල් ශනොශයි ූලරහනහරඪ ගරු
භන්රීතුභනි. දුන්නන් හශල් ශකට එශශදන දිේහ හශේ ඒහත්
කිඹන්නන් හශල් කිඹනහ.
භට ත ශකොඳභණ ශේරහක් තිශඵනහද ූලරහනහරඪ ගරු
භන්රීතුභනි?

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහට ශන් ව කහරඹ නම් දළන් අහනයි.

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, භට ත විනහි  ශදකක් රඵහ
ශදන්න.
අපි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට සතුතින්ත ශනහ අශේ
අභහතයහංලඹ ශම් ආකහයශඹන් ලක්තිභත් කිරීභ පිළිඵ. ඒ
හශේභ අපි අද තුටු ශනහ අශේ ජනහධිඳතිතුභහට නළත
තහක් ජනහධිඳතියණඹ වහ තයග කයන්න පුළුන් වීභ ගළන.
ජඹග්රවණඹ කයන්න අපිට පුළුන්. ඒ තිබුණු නීතිභඹ ඵහධකඹත්
දළන් නළවළ. ශ්රේසඨහධිකයණඹ ඉතහ ඳළවළදිලි ඒකභතික තීන්දුක්
භඟින් අශේ ජනහධිඳතිතුභහට තුන් ළනි term එකට ඹන්න පුළුන්
කිඹන තීන්දු රඵහ දීරහ තිශඵනහඹ කිඹන එකත් භභ ශම්
අසථහශේදී ප්රකහල කයන්න කළභළතියි.
ශ්රේසඨහධිකයණ තීන්දුශේ වන් න්ශන් ශභශවභයි:

"His Excellency the President Rajapaksa, shall
exercise your rights and powers vested in you by virtue of
Article 31 (3A) (a) (i) of the Constitution and seek
reelection for a further term and there exists no
impediment for Your Excellency to exercise the rights
and powers accorded to you under the Constitution to
offer yourself for a further term".
ශභන්න ශම් ආකහයශඹන් ශ්රේසඨහධිකයණඹ ඉතහ ඳළවළදිලිභ
අශේ ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට නළත තහක්
තයග කිරීභ වහ භළතියණඹක් කළවීභට, ප්රකහලනඹක් කිරීභට
තිශඵන අයිතිඹ ඉතහ ඳළවළදිලි ප්රකහල කයරහ තිශඵනහ.
ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 31.(3අ) (අ) (i) න යසථහ ඹටශත්
ඳළරී ඇති ඵරඹ ක්රිඹහත්භක කයමින් තත් හයඹක් වහ ශතෝයහ
ඳත්වීභට, භළතියණඹක් වහ ඉදිරිඳත් වීභට කිසිදු නීතිභඹ
ඵහධකඹක් ර්තභහන ජනහධිඳතියඹහට ශනොභළති ඵත්, අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භඟින් රළශඵන එකී ඵරඹ
ක්රිඹහත්භක කයමින් තත් හයඹක් වහ ඉදිරිඳත් වීභට වළකි
ඵත් ශ්රේසඨහධිකයණඹ ඒකභතික තීයණඹ කය තිශඵනහ. ඒක
අශේ තුටට කහයණඹක්. එතුභහට ඒ අසථහ රළශඵයිද කිඹන
කරුණ පිළිඵ කහශේ වරි හිතක ඹම් ළකඹක්, හංකහක්
තිබුණහ නම්, ඒ සිඹල්රභ දුයරහ නිර්බඹ එතුභහ කල්ඳනහ කයන
ඕනෆභ ශරහකදී ජනහධිඳතියණඹකට ඉදිරිඳත් වීභට අශේ
නහඹකතුභහට; අඳ යට ශබ්යහ ගත් නහඹකඹහට අසථහක් රළබීභ
ගළන අපි ඉතහ තුටු න ඵ ප්රකහල කයමින් භශේ කථහ අන්
කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.
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කරහඳඹ ප්රශේලශේ ඳහනීඹ ජර යහඳිතිඹ වහ අලය කයන
මුදල් ප්රතිඳහදන රඵහ දීරහ එභ යහඳිතිශේ කටයුතු ඉටු කයරහ
ශදන ඵත් එතුභහ ප්රකහල කශහ.

(ரண்தைறகு ரதக றரணகரக)

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, අද දශේ ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලශේත්, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයහංලශේත් ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධශඹන් භට
කථහ කයන්න අසථහ රඵහ දීභ ගළන ප්රථභශඹන්භ සතුතින්ත
නහ.
අද ස රුශේ හකච්ඡහ කයන්න තිබුශණ් ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලශේත්, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයහංලශේත් ළඹ ශීර් පිළිඵයි. වළඵළයි,
කළුතය දිසත්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ කයන එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ
භන්රීරු කථහ කශශේ ශම් අභහතයහංල ශදශක් ළඹ ශීර් පිළිඵ
ශනොශයි. ඳසු  අඹ දින කීඳශේදී හශේභ අද දශේත් ඒ භන්රීරු
කථහ කශශේ යජඹටත්, ඒ හශේභ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහටත් භඩ
ගවන යහඳිතිඹ පිළිඵයි. ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයහංලඹ පිළිඵ, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ
අභහතයහංලඹ පිළිඵ එතුභන්රහ චනඹක්ත් කථහ කශශේ නළවළ.
එතුභන්රහට රළබුණු ෆභ ශරහකදීභ එතුභන්රහ කශශේ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට භඩ ගවන එකයි.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 2015 ර්ඹට අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ
ඉදිරිඳත් කයනශකොට වි්රහමිකඹන්ශේ ළටුඳ ගළන කථහ කශහ.
ඊශේ ද න ශකොට වි්රහමිකඹන්ට භකට රුපිඹල් 2,500ක
දීභනහක් රඵහ ශදන ළඩ පිළිශශ ආයම්බ කය තිබුණු ඵ භභ
ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි භතක් කයන්න ඕනෆ. අද ඒ වි්රහමික ජනතහ
න්ශතෝඹට ඳත් ශරහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට පින් ශදන ඵත්
භභ භතක් කයන්න ඕනෆ.
ඳසු  අඹ අවුරුදු කීඳඹ තුශදී ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයහංලඹටත්, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ
අභහතයහංලඹටත් විලහර ලශඹන් මුදල් ප්රතිඳහදන ශන් කය දීභ
ගළන අපි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට විශලේශඹන්භ සතුතින්ත
න්න ඕනෆ. භහ නිශඹෝජනඹ කයන ඵදුල්ර දිසත්රික්කඹ ගත්තහභත්
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු  අඹ අවුරුදු කීඳඹ තුශදීභ අති දළළන්ත
මුදල් කන්දයහක් අශේ දිසත්රික්කඹට ශන් කය දුන්නහ කිඹන එක
අපි භතක් කයන්න ඕනෆ. එතුභහ අපි කයපු ඉල්ලීම්රට ඇහුම් කන්
දුන්නහ. අශේ නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයතුභහ ප්රකහල කශහ
හශේ, රංකහශේ දුේඳත්භ ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහශේ
ජනතහ අතය යහේත න කුගඩු ශයෝගඹට විඳුභක් ලශඹන්
රිදීභහලිඹේද ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහඹට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ
ශදන්න ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන්
අඳට  අඹ අවුරුේශේ පුළුන් වුණහ. ඒ අනු ඌ ඳශහත පුයහ
ඳහනීඹ ජරඹ ශඵදහ වළරීභ පිණි න යහඳිති 14ක් රුපිඹල් දල
රක් 36,000ක විඹදමින් ශම් යජඹ විසින් ක්රිඹහට නළංවහ.
රිදීභහලිඹේද ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහඹට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ
දීශම් යහඳිතිශේ ළඩ ආයම්බ කයරහ ශම් න ශකොට එඹ
ක්රිඹහත්භක කයන ඵත් භහ ශඵොශවොභ තුටින් ප්රකහල කයන්න
ඕනෆ.
එදහ ඒ යහඳිතිඹට මුල්ගර තඵන අසථහශේ එතුභහ කිේහ,
කුගඩු ශයෝගීන් ඵහුර ඉන්ශන් රිදීභහලිඹේශේ, ඊශඟට
ළි ශඹන්භ ඉන්ශන්  අයහඳුරුශකෝට්ශට් සී කරහඳඹ කිඹන
ප්රශේලශේ කිඹරහ. ඒ ප්රශේලඹ වහත් ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම්
යහඳිතිඹක් ක්රිඹහත්භක කයන්න රුපිඹල් ිමලිඹන 12ක මුදරක්
අලය කයනහ. රිදීභහලිඹේශේ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම් යහඳිතිඹ
අන් කශහට ඳසු ශදන අදිඹය විධිඹට  අයහඳුරුශකෝට්ශට් සී

අපි තත් කරුණක් භතක් කයන්න ඕනෆ. ශම් න ශකොට
ඇටම්පිටිඹ ඳහනීඹ ජර යහඳිතිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 2,000කුත්,
කන්දකළටිඹ ඳහනීඹ ජර යහඳිතිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 3,000කුත්,
ඵදුල්ර-ඇල්ර ඳහනීඹ ජර යහඳිතිඹට රුපිඹල් මිලිඹන
12,000කුත්, ඒ හශේභ ඵණ්ඩහයශර, දිඹතරහ, වපුතශල් ඳහනීඹ
ජර යහඳිතිරට රුපිඹල් මිලිඹන 12,000කුත් ශන් කය දී
තිශඵනහ. ඒ හශේභ වහලිඇර නගයඹට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභට
රුපිඹල් මිලිඹන 300ක් ශන් කය තිබුණහ. දළන් ඒ යහඳිතිශේ
ළඩ අන් කය තිශඵනහ. ඒ විධිඹට අතිදළළන්ත මුදල්
කන්දයහක්
ඵදුල්ර
දිසත්රික්කඹ
ශනුශන්
අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ශන් කය දී තිශඵනහඹ කිඹන එක ශම්
අසථහශේදී භභ භතක් කයන්න ඕනෆ.
හරිභහර්ග පිළිඵ අශේ නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ
භතක් කශහ. රංකහශේ දුේඳත්භ ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහඹ
න
රිදීභහලිඹේද
ප්රශේලශේ
ජනතහ
එදහ
අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහශගන් ඉල්ලීභක් කශහ, නහගදීඳ යහඳහයඹ වයවහ
කන්න ශදක ළඩ කයන්න පුළුන් න විධිඹට ජරඹ රඵහ ශදන
ළඩ පිළිශශක් කස කයරහ ශදන්න කිඹරහ. 2012 ර්ඹ න
විට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ළඩ පිළිශශට මුදල් ප්රතිඳහදන
ශන් කශහ. 2014 ර්ශේ අඳ ඒ ළඩ ආයම්බ කශහ. 2015 ය
න විට අඳ ඒ යහඳිතිඹ අන් කයන්න ළරසුම් කය
තිශඵනහඹ කිඹන කහයණඹත් භතක් කයනහ. ඒ ළඩ පිළිශශ
වහ මුළු විඹදභ ලශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 1,700ක් ශන් කය දී
තිශඵනහ. ඒ තුළින් ඳවුල් 1,000කට ආන්න ප්රභහණඹකට
ප්රතිරහබ රඵන්නට පුළුන් ඵත් අඳ භතක් කයන්නට ඕනෆ. ශම්
විධිඹට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් ශකටි කහරඹ තුශ අතිදළළන්ත
ංර්ධනඹක් වහ කටයුතු කය තිශඵනහ.
හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ භඟින්
ඳසු  අඹ අවුරුදු කිහිඳඹ තුශදී කුඩහ ළේ සිඹල්රභ වදන ළඩ
පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක කශහ. අද න විට ඒ සිඹල්රභ අන් කය
තිශඵනහඹ කිඹන කහයණඹත් භභ ශම් අසථහශේ දී භතක්
කයනහ. හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතය ගරු
නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහ ඵදුල්ර දිසත්රික්කඹට මුදල්
ප්රතිඳහදන විලහර ප්රභහණඹක් ශන් කය ශගන, ඒ දිසත්රික්කඹ
ංර්ධනඹ කයහ ශගන ඹහශම් ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක කය
තිශඵනහ.
ඒ හශේභ
2005 ර්ඹ න විට ශම් යශට්
ජනතහට ප්රධහන ගළටලු රැක් තිබුණු ඵ අඳට භතකයි. ළේ
අමුණු දියහඳත් ශරහ, විනහල ශරහ තිබුණහ. කිෂි කර්භහන්තඹ
අත වළය දභන තයභට ශගොවීන් අකර්භණය ශරහ සිටිඹහ. කුඹුරු
ඉඩම් ශගොඩ කයරහ කම්වල් වදපු කහරඹක් තිබුණහ. යට එන්
තත්ත්ඹකට ඳත් කයමින් කටයුතු කශ ඳහරකශඹෝ ශම් යශට්
සිටිඹහ. ශගොවීන් ව ශඵොන ශකොට, "ඒ ශජොලිඹටයි ව
ශඵොන්ශන්" කිඹන නහඹකඹන් ශම් යශට් සිටිඹහ. බුරත් ශනුට
chewing gum වඳන්න කිඹපු නහඹකශඹෝත් සිටිඹහ. අඳ ඒහත්
භතක් කය ශදන්නට ඕනෆ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 2005 දී
යුේධඹක් එක්ක ශම් යට බහය ගන්න ශකොට විලහර ප්රලසන රැක්
තිබුණහ.
අද කථහ කශ කළුතය ඳළත්ශත් ත භන්රීයඹකු කිේහ,
භහින්ද චින්තනඹ duplicate එකක් කිඹරහ. අඳ භතක් කය
ශදන්නට ඕනෆ, භහින්ද චින්තනශේ කිසිභ duplicate එකක් නළති
ඵ. භහින්ද චින්තනඹත්, භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භත්
නිඹභහනුකර ශම් යටට ඉදිරිඳත් කශහ හශේභ, දිශනන් දින එඹ
ක්රිඹහට නංන්න ශම් යශට් නහඹකඹහ විධිඹට අතිගරු
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ශත්නුක විදහනගභශේ භවතහ]

ජනහධිඳතිතුභහ ක්රිඹහ කයන ඵත් වන් කයමින්, භශේ කථහශේ
ඉතිරි ශකොට වභළගත* කයනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)
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හශේ ප්රශේලර ඳතින කුගඩු ශයෝගඹ නිහ දළන් ශම් තත්ත්ඹ
ම්පර්ණශඹන්භ ශනස රහ තිශඵනහ. ශම් ප්රශේලර තිශඵන
ජරඹ ඳහනඹ වහ ඳහවිච්චි කයන්නට ඵළරි න තත්ත්ඹකට
ඳත්න්නට ප්රධහන ශවේතු තභයි, ශම් ජරශේ යහඹනික දුය
අඩංගු වීභ. ෂසශරෝයයිඩ් වහ ඵළය ශරෝව ර්ග ශම් ජරඹට එකතු
වීභ නිහ ඳහනිඹ ජරඹ ලශඹන් ඳහවිච්චි කයන්නට පුළුන්කභක්
නළවළ.

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Siripala Gamalath.
ඔඵතුභහට විනහි  6ක් තිශඵනහ.
[අ.බහ. 5.42]

ගරු සිරිඳළ ගමත් මශතළ (ඉඩම් ශළ ඉඩම් වංලර්ධන
නිනයෝජය අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத் - கரற, கரற அதறறதத்ற தறற
அகச்சர்)

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands
and Land Development)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ අශේ ඳශහතට,
දිසත්රික්කඹට ඵරඳහන අභහතයහංල ශදකක ළඹ ශීර් පිළිඵ
හකච්ඡහ කයන අසථහශේ දී ඒ ගළන අදවස කිහිඳඹක් ප්රකහල
කයන්නට අසථහ රළබීභ ගළන භහ ඉතහභ තුටට ඳත් ශනහ.
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලශේත්, හරිභහර්ග වහ ජර
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයහංලශේත් ළඹ ශීර් ගළන තභයි අඳ
අද හකච්ඡහ කයන්ශන්. ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ 2005 යට ශඳය ක්රිඹහත්භක වුශණ් නගයර විතයයි.
ශම් ළඩ පිළිශශ අද ගභට ඇවිල්රහ විලහර ශනක් කයමින්
ඳතිනහ. ජර ම්ඳහදන යහඳිති ක්රිඹහත්භක කිරීභ නිහ රින්
ය ගශම් දළළන්ත ංර්ධනඹක් ඇතිශරහ තිශඵනහ. ඒ
කටයුතු කයන්න 2015 ය වහත් විලහර මුදල් ප්රභහණඹක්
ශන් ශරහ තිශඵනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, අශේ ඳශහත ගළන වන්
කශශොත් අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ ජර අලයතහශඹන් සිඹඹට
22ක් ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ භඟින්
ආයණඹ ශනහ. මීය ට අභතය සිඹඹට 18ක ප්රභහණඹක් ප්රජහ ූලර
ග්රහමීය ඹ ජර ම්ඳහදන ක්රභ ක්රිඹහත්භක ශනහ. ශඳොශශොන්නරු
දිසත්රික්කඹ ගත්තහභ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ
වයවහ සිඹඹට 20ක් ආයණඹ ශනහ. සිඹඹට 26ක ප්රභහණඹක්
ප්රජහ ූලර ග්රහමීය ඹ ජර ම්ඳහදන ක්රභ වයවහ ආයණඹ ශනහ.
2005 ශර් දී අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරඹ වයවහ ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහ දී තිබුශණ්
22,100ක් ඳභණයි. නමුත් ශම් ර්ශේ භළද බහගඹ න විට ජර
ම්ඵන්ධතහ 66,770ක් දක්හ - දශ ලශඹන් තුන් ගුණඹකින් ශම් ප්රභහණඹ ළි  ශරහ තිශඵනහ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. 2005 ශර් දී ශඳොශශොන්නරු
දිසත්රික්කඹට තිබුශණ් ජර ම්ඵන්ධතහ 8,288 යි. 2014 ර්ශේ
භළද බහගඹ නවිට ශභභ ම්ඵන්ධතහ ප්රභහණඹ 23,094ක් දක්හ
තුන් ගුණඹකින් ළි  වී තිශඵනහ. ශම් අවුරුදු 9ක කහරඹ තුශ
ජර ම්ඳහදනශේ දළළන්ත ශනක් ඇති කයමින් ජනතහට
අලය ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභට ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ කටයුතු කය තිශඵනහ. මීය ට කලින් ග්රහමීය ඹ ප්රශේලර
ජනතහ ළි  ප්රභහණඹක් ජරඹ ඳඹහ ගත්ශත් තභන්ශේ ත්ශත්
වහයහ ගත් ළිකින්. විශලේශඹන්භ අනුයහධපුයඹ, ශඳොශශොන්නරු

—————————
* පවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

භහ නිශඹෝජනඹ කයන දිසත්රික්කශේ භළදිරි අරිඹ ඳහනීඹ ජර
ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඳටන් ශගන, ශම් නශකොටත් එභ ජර
ඳවිත්රහගහයශේ සිඹඹට 90ක් ඳභණ ළඩ අන් කය තිශඵනහ.
ඒ වහ ශම් නශකොට රුපිඹල් මිලිඹන 919ක් ළඹ කය
තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, ශම් නශකොට ඇසතශම්න්තුගත
මුදලින් රුපිඹල් මිලිඹන 1,350ක් ළඹ කය ඳශමුන අදිඹය
විදිඹට ඒ ප්රශේලර තුය ඵට එලීශම් ළඩ කටයුතු කය ශගන
ඹනහ. භළදිරි අරිඹ ඳහනිඹ ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ ක්රභශේ ශදන
අදිඹය වහ ශේශීඹ ණඹ ආධහය ඹටශත් රුපිඹල් මිලිඹන
1,052ක් රඵහශගන තිශඵනහ. ශභයින් ඳහනීඹ ජරඹ අලය න
වළටඳන්දහවක ජනතහක් ආයණඹ ශනහ. ශම් භඟින්
භළදිරි අරිඹ ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහඹ ම්පුර්ණශඹන්භ
ආයණඹ
කයන්න
පුළුන්.
ඒ
විතයක්
ශනොශයි,
ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික්කශේ ළලිකන්ද ප්රහශේශීඹ ශල්කම්
ශකොට්ඨහඹට අද ඳහනීඹ ජරඹ අතයලය තත්ත්ඹකට ඳත්ශරහ
තිශඵනහ. ඒ ප්රශේලශේත් කුගඩු ශයෝගීන් දිශනන් දින ළි 
ශමින් ඳතිනහ. ඒ වහ ශේශීඹ ණඹ ආධහය ඹටශත් ජර
ශඹෝජනහ ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භක කයන්නට ළඹ න මුදර රුපිඹල්
මිලිඹන 4,500ක් ශනහ. ශභයින් ඳහනීඹ ජර අලයතහ තිශඵන
30,000ක් ඳභණ ජනතහට ශත ළරශනහ. ශඳොශශොන්නරුශේ
දිඹුරහගර, රංකහපුය, ඇශවළය, ඵකමුණ වහ තභන්කඩු ඹන
ප්රශේල ආයණඹ න විධිඹටයි එඹ ළරසුම් කස කය
තිශඵන්ශන්. විශලේශඹන්භ ඊ්රහඹල් යජශේ තහක්ණ උඳශදස
ඹටශත් ශඳොශශොන්නරු ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ ක්රභඹ
ක්රිඹහත්භක කයන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ හශේභ ශම්
ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ ක්රභඹ ම්පර්ණශඹන්භ ශඳොශශොන්නරු
දිසත්රික්කඹ ආයණඹ න විධිඹට ක්රිඹහත්භක ශනහ. ඒ
විතයක්
ශනොශයි,
විශලේශඹන්භ
අනුයහධපුය
ව
ශඳොශශොන්නරු ප්රශේලර කුගඩු ශයෝගඹ ම්ඵන්ධශඹන්
විවිධ ළඩටවන් කිහිඳඹක් ම්ඳහදනඹ කය තිශඵනහ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ළසි ජරඹ ඳහවිච්චිඹට ගළනීභ
වහ කටයුතු කයනහ හශේභ ඒ ප්රශේලරට ඵවුර් භඟින්
ඳහනීඹ ජරඹ ශඵදහ වළරීශම් ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක ශනහ. ශම්
න විට අනුයහධපුයශේ ව ශඳොශශොන්නරුශේත් එළනි
ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක ශනහ. ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි,
ශම් කහයණඹ ගළනත් භහ ඳළවළදිලි කයන්නට ඕනෆ. විශලේශඹන්භ
අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ RO plants 10ක් වි කයමින් 7,710
ශදශනකු ආයණඹ න ඳරිදි ශම් ළඩ ටවන ක්රිඹහත්භක
ශනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, please wind up. Your time is
over.
ගරු සිරිඳළ ගමත් මශතළ

(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ූලරහනහරුඪ ගරු භන්රීතුභනි, භට ත විනහි ඹක කහරඹක්
ශදන්න.
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ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික්කශේ 2,701 ශදශනකු ආයණඹ
කයමින් RO plants 10ක් වි කයමින් ශම් කහර්ඹ බහයඹ කයනහ.
එඳභණක් ශනොශයි, ඉදිරිශේ දී අනුයහධපුය දිසත්රික්කශේ තත්
ජර ඳවිත්රහගහය 22ක් වි කයන්නටත්, ශඳොශශොන්නරු
දිසත්රික්කශේ ජර ඳවිත්රහගහය 15ක් වි කයන්නටත් නිඹමිත
තිශඵනහ. භභ විශලේශඹන් කිඹන්න ඕනෆ, ශම් න ශකොට භභ
නිශඹෝජනඹ කයන භළදිරි අරිඹ ප්රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහශේ
සිඹලුභ ඳහල් වහ අලය ප්රභහණඹට ජරඳවිත්රහගහය - RO plants
- විකය අහන ඵ. ශම් න ශකොට දිඹුරහගරත් ශම් කහර්ඹ
බහයඹ කයමින් විශලේශඹන්භ කුඩහ දරුන් වහත් ඳහනීඹ ජරඹ
රඵහ දීභට ශම් යජඹ දළළන්ත කහර්ඹ බහයඹක් කයනහ.
හරිභහර්ග ක්ශේත්රශේ ශේලි ංර්ධන යහඳිතිඹ භඟින්
ශඳොශරොන්නරුශේ ඳයහක්රභ මු්රඹ,  අරිතශල්, මින්ශන්රිඹ,
කවුඩුල්ර ංර්ධන යහඳිති ක්රිඹහත්භක නහ හශේභ  අරිතශල්
ජරහලශේ දළන් තිශඵන ජර ධහරිතහ අි  තුනකින් ළි  කිරීභට
වළකිඹහ රළිමරහ තිශඵනහ. ඳයහක්රභ මු්රශේ ජර ධහරිතහ ළි 
කයන්නත් වළකිඹහ රළිමරහ තිශඵනහ. ශම් තුළින් ඉදිරිශේදී
අලය ජර ප්රභහණඹ යහ ගළනීභට වළකි නහ හශේභ
ශභොයගවකන්ද ජරහලඹ ංර්ධනශඹන් රළශඵන ප්රතිරහබත් එක්ක
ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික්කඹ ංර්ධනඹ කයන්නට අලය ජරඹ,
ඳහනීඹ ජරඹ, ඒ හශේභ කිෂිකර්භඹට අලය ජරඹ,
කර්භහන්තරට අලය ජරඹ රඵහ දීභට වළකිඹහ රළශඵනහ
ඳභණක් ශනො, කන්න ශදකක් ශනුට කන්න තුනක් ගහ
කිරීශම් වළකිඹහත් රළශඵනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ රඵහ ශදන
නහඹකත්ඹ හශේභ, ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහත්, ගරු
නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහත් ශදන නහඹකත් එක්ක භභ
විලසහ කයනහ, ඉතහභ ඉක්භනින් ශම් ංර්ධන කටයුතු අහන
කයරහ අඳට ශඳොශරොන්නරු දිසත්රික්කඹ දළළන්ත ංර්ධනඹකට
ඹන්නට වළකිඹහ ලක්තිඹ රළශඵන ඵ. ඒ වහ කටයුතු කයන
අභහතයහංලශේ ශල්කම්රුන් ඇතුළු සිඹලු නිරධහරින්ට ශම්
අසථහශේදී භහශේ ශගෞයනීඹ ප්රණහභඹ පිරිනභමින් භභ නිවඬ
නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Chamika Buddhadasa.
You have six minutes.
[අ.බහ. 5.52]

ගරු ඒ.එම්. චළමික බුද්ධදළව මශතළ

(ரண்தைறகு .ம். சரறக தைத்ரம )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ශඵොශවොභත්භ සතුතියි, ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි. අද
දිනශේ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලශේත්, ඒ හශේභ
හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයහංලශේත් ළඹ
ශීර් හකච්ඡහ කයන ශම් ශභොශවොශත් අදවස දළක්වීභට භටත්
අසථහක් රඵහ දීභ පිළිඵ භභ ඳශමු සතුතිඹ පුද කය සිටිනහ.
භභ දීර්ඝ ලශඹන් කථහ කයන්ශන් නළවළ. ශභොකද, භට
රළිමරහ තිශඵන්ශන් විනහි  06ක කහරඹක්. ගරු නිභල් සිරිඳහර ද
සිල්හ ඇභතිතුභහ හරිභහර්ග අභහතයහංලඹ ඹටශත් උභහ ඔඹ
යහඳිතිඹට භගහමීය  ඵදුල්ර දිසත්රික්කශේ ෆභ ආනඹක්භ
ආයණඹ න ඳරිේශදන් ග්රහමීය ඹ කුඩහ ළේ ංර්ධනඹ ආයම්බ
කයරහ තිශඵනහ. අපි දළක්කහ, ර් ගණනහක් තිසශේ ඒ කුඩහ
ළේ ංර්ධනඹ ශනොවීභ ශවේතු ශකොට ශගන කිෂිකහර්මික
ජනතහ විලහර අඳවසුතහකට රක් ශරහ සිටිනහ කිඹරහ. නමුත්
අද හරිභහර්ග අභහතයහංලඹ ඹටශත් ශම් කුඩහ ළේ සිඹල්රභ
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ංර්ධනඹ කයරහ තිශඵනහ. භභ තුටින් කිඹන්නට ඕනෆ, ගරු
නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයතුභහ, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ
භහින්ද චින්තන ළඩ පිළිශශත් එක්ක ඵදුල්ර දිසත්රි ක්කඹ ළේ
ඵළඳි යහජයඹක් ඵට ඳත් කයන්න ශම් න ශකොටත් කටයුතු
කයරහ තිශඵන ඵ. එතුභහශේ අභහතයහංලශේ අධයක්තුමිඹ,
ශල්කම්තුභහ ඇතුළු සිඹලුභ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
භභ සතුතින්ත ශනහ.
ඌ-ඳයණගභ ආනශේ ජීනහලිඹ ඵඳු ශඵෝඹුරැල්ර ජරහලඹ,
ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශේ ගරු භන්රී එස.බී. ශදළුම්ගවත්ත
භළතිතුභහ 1976 දී ආයම්බ කයරහ ජනතහ අයිතිඹට ඳත් කයපු ඒ
යහඳිතිඹ, අද න ශතක් ංර්ධනඹ ශරහ තිබුශණ් නළවළ.
නමුත් ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයතුභහ හරිභහර්ග
අභහතයයඹහ වළටිඹට ශයොන් භි න් පිරිරහ ඉතිරිරහ තිබුණු
ශඵෝඹුරැල්ර ජරහලඹ අද අලුත්ළි ඹහ කයරහ, ළතපුම් 13 ½ක්
දිශගන් යුක්ත ඒ ඇශ භහර්ගශේ ශදොයටු 100ක් ංර්ධනඹ
කයන්න ළඩ පිළිශශක් ශම් න ශකොට ක්රිඹහත්භක කයරහ
තිශඵනහ. ඒ තුශ ඌ-ඳයණගභ ආනශේ ශගොවි ඳවුල්
2,500කට අක්කය 5,000ක ගහ කටයුතු කයන්න විලහර
ලක්තිඹක්, දහඹකත්ඹක් නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ. ගරු නිභල්
සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහට භභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් සතුති කයන
ගභන් දීර්ඝ ලශඹන් කථහ කයන්නට අසථහක් ශනොභළති නිහ
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන අභහතයහංලඹ - ගරු දිශන්ස
ගුණර්ධන අභහතයතුභහශේ අභහතයහංලඹ- ගළන චන සල්ඳඹක්
කථහ කයන්නභ ඕනෆ. ශභොකද, විඳක්ශේ භවය භන්රීරු ජරඹ
රඵහ දීභ ගළන විඳක් කථහ කයන ශකොට ග්රහමීය ඹ ජනතහක්
නිශඹෝජනඹ කයන භන්රීයශඹක් ලශඹන් භභ නිර්බඹ
කිඹන්න ඕනෆ, ග්රහමීය ඹ ජනතහට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශදන්න
කටයුතු කයපු එකභ යජඹ තභයි භහින්ද යහජඳක් යජඹ කිඹන
එක. ශභොකද, ඌ- ඳයණගභ ආනශේ ඳවුල් 5,000කට ළි 
ප්රභහණඹක් එදහ ශඵෝඹුරැල්ර යහඳිතිඹ ඹටශත් අපිරිසිදු ජරඹ
ඳහනඹ කයන ශකොට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහ
ඇවිල්රහ, පිරිඳවදු කස කයන්න මුදල් ශන් කයරහ, අද ඒ
ජනතහ පිරිසිදු ජරඹ රඵහ ගන්නහ ජනතහක් ඵට ඳත් ශරහ
සිටිනහ.
ළලිභඩ ආනශේ ළල්රත්ත පිරිඳවදු ම්ඵන්ධශඹන් භභ
කථහ කයන්නභ ඕනෆ. එකට ගශඟන් ශඳොම්ඳ කයරහ ඍජුභ
රඵහ දුන්න තුය තභයි ජනතහ ඳහනඹ කශශේ. නමුත් අද ගරු
දිශන්ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන් ජර
පිරිඳවදු කස කයරහ ශම් න විට ළලිභඩ නගයඹ ආරිත
තිශඵන්නහ ව ගම්භහන සිඹල්රටභ පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම්
ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක කය තිශඵනහ. ඔහිඹ ජරහලශඹන්
තභයි එදහ ළලිභඩ නගයඹට ජරඹ රඵහ දුන්ශන්. ශම් ජර
පිරිඳවදු ක්රිඹහත්භක වීභත් භඟභ අද ළලිභඩ භළතියණ
ශකොට්ඨහශේ ග්රහමීය ඹ භට්ටමින් ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශක්
ක්රිඹහත්භක කය තිශඵනහ. ශම් අසථහශේ භභ ගරු දිශන්ස
ගුණර්ධන අභහතයතුභහට සතුතින්ත ශන්න ඕනෆ. ශභොකද, ගම්
කිහිඳඹක ජනතහ අන්ත අයණ ශරහ ඉන්න ශකොට, ඒ
ජනතහට මුදල් ශගරහ ජරඹ රඵහ ගන්න ඵළරි රත ශන
ශකොට, භභ ගරු අභහතයතුභහත් එක්ක හකච්ඡහ කශහභ ගම්
වතයකට ළි  ප්රභහණඹක විලහර ජනතහකට එතුභහශේ
අභහතයහංලඹ ඹටශත් ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භක
කයරහ දුන්නහ. අද ඒ ජනතහ පින් ශදනහ. ඒ නිහ යජඹක්
වළටිඹට ණඹ රඵහ ශගන ශවෝ ග්රහමීය ඹ ජනතහශේ ජර අලයතහ
ම්පර්ණ කයන්න ශම් යජඹ විලහර කළඳවීභකින් කටයුතු
කයනහඹ කිඹන එක භභ විඳක්ශේ භන්රීතුභන්රහට කිඹන්නභ
ඕනෆ.
2005 න විට ඵදුලු දිසත්රික්කශේ ඳහනීඹ ජර ආයණඹ
තිබුශණ් සිඹඹට 53.9යි. 2013 න විට එඹ සිඹඹට 65.4 දක්හ

1391

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ඒ.එම්. චහමික බුේධදහ භවතහ]

ළි  කයන්න ගරු අභහතයතුභහශේ අභහතයහංලඹ ඹටශත් ක්රිඹහ කය
තිශඵනහ. ඒ හශේභ 2005 නශ ජර ම්ඵන්ධතහ තිබුශණ්
36,226යි. 2013 න විට 68,833යි. 2014 න විට 72,536 දක්හ
දීර්ඝ කයරහ ළි  කයන්නට ලක්තිඹ ශම් අභහතයහංලඹ වයවහ අඳට
රඵහ දී තිශඵනහ. 2005 නීඳහයක්ක ඳවසුකම් තිබුශණ් සිඹඹට
94.1යි. අද සිඹඹට 95.4 දක්හ ළි  කයන්න පුළුන් ලක්තිඹක්
අභහතයහංලඹ වයවහ අඳට රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ ගළන භභ ඉතහභත්
තුටට ඳත් ශනහ.
අද න විට භවහ ජර යහඳිති වළටිඹට ඵදුල්ර දිසත්රික්කශේ
භහිඹංගන ජර ම්ඳහදන යහඳිතිඹ, ඵදුල්ර වහලිඇර - ඇල්ර
ඒකහඵේධ ඳහනීඹ ජර යහඳිතිඹ ව භභ කලින් කිේ ඔහිඹ ජර
යහඳිතිශේ දීර්ඝ කිරීම්, අලුත්ළි ඹහ කිරීම් ආයම්බ කය
තිශඵනහ. වහලිඇර - ඇල්ර යහඳිතිශේ ඇසතශම්න්තු මුදර
රුපිඹල් මිලිඹන 11,880යි. ඒ භඟින් ප්රතිරහීනන් රක්ඹකට ළි 
ප්රභහණඹකට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශක්
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකත්ඹ ඹටශත් ශම් අභහතයහංලඹ
භඟින් රඵහ දී තිශඵනහ. 2017 න විට එඹ නිභ කිරීභට
අභහතයහංලඹ කටයුතු කය ශගන ඹනහ. අතිගරු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන් ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන
අභහතයතුභහ ශම් ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම්දී ග්රහමීය ඹ ජනතහට විලහර
ලක්තිඹක් රඵහ දුන්නහ. එභ නිහ එතුභහ ප්රධහන, බහඳතිතුභහ,
ශල්කම්තුභහ ප්රධහන සිඹලුභ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට භශේ සතුතිඹ පුද
කයමින්, ශම් කටයුතු කය ශගන ඹන්න ඒ සිඹලු ශදනහටභ ලක්තිඹ
ධධර්ඹඹ රළශබ්හයි ප්රහර්ථනහ කයමින් භහ නිවඬ ශනහ.
ශඵොශවොභ සතුතියි.
[අ.බහ. 5.58]
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(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශඵොශවොභ සතුතියි, ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි. ළදගත්
අභහතයහංල ශදකක ළඹ ශීර් ඹටශත් කථහ කයන්නට අසථහ
රළබීභ තුටක්. වළඵළයි, අශේ ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ
ඇභතිතුභහත් ශම් අසථහශේ ශම් ගරු බහශේ හිටිඹහ නම් තභයි
ශවො. ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ නම් ශම් අසථහශේ
ශම් ගරු බහශේ ඉන්නහ.
විශලේශඹන්භ
හරිභහර්ග
වහ
ජර
කශභනහකයණ
අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර් ඹටශත් කථහ කයේදී කිඹන්න ඕනෆ, අද
අඳට තිශඵන ඵයඳතශභ ප්රලසනඹ ජර කශභනහකයණ ප්රලසනඹ ඵ.
අශේ යශට් ප්රධහන ගංගහ 103කට ආන්න ප්රභහණඹක් තිශඵනහ.
වළඵළයි, ශම් ගංගහලින් භවළලි ගඟ, භල්තු ඔඹ, දළදුරු ඔඹ,
කුඹුක්කන් ඔඹ, භළණික්ගඟ, රශේ ගඟ, භේආය, මීය  ඔඹ හශේ
ඒහ තභයි ළි ශඹන්භ හරි ඳේධතිරට ශඹොදහ ගන්ශන්. නමුත්
ශම් ගංගහර තභයි හශේක් අඩු ජර ධහරිතහක් තිශඵන්ශන්.
අශේ යශට් ළි භ ජර ධහරිතහක් මුහුදට ගරහ ඵසින්ශන් කළු
ගශඟන්. ඊශඟට කළශණි ගශඟන්. ඊට ඳසශේ  අං ගඟ, නිල්රහ
ගඟ ළි  ජර ධහරිතහක් මුහුදට ගරහ ඵසින ගංගහ. වළඵළයි, ශම්
ප්රධහන ගංගහ වතශර්භ ජරඹ ප්රධහන හරිභහර්ගරට බහවිත
කයනහ ඉතහභ අඩුයි. හරිභහර්ග වහ ජර කශභනහකයණ
ඇභතිතුභහ කිේහ විශලේශඹන්භ නිල්රහ ගශේ ව  අං ගශේ
ජරඹ ර නිම්නඹට ශගන ඹන්න ළඩ පිළිශශක් තිශඵනහ
කිඹරහ. ඒ ළඩ පිළිශශශේ ක්රිඹහත්භක වීභ ශකොශවොභද කිඹරහ භභ
දන්ශන් නළවළ. ඒ විධිඹට ශගන ඹනහ නම් ශවොයි. අශේ ළි 
ජර ධහරිතහක් තිශඵන ගංගහර ජරඹ විඹලි කරහඳඹට ශගන
ඹන්න පුළුන් වුශණොත් ඒක තභයි නිසි කශණභනහකහරිත්ඹ
කිඹන්ශන්.
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විශලේශඹන් කළු ගඟ ගළනත් කථහ කයන්න ඕනෆ. ළි භ ජර
ධහරිතහක් මුහුදට ගරහ ඵසින ගඟ විධිඹට කළු ගඟ අශේ හරි
ඳේධතිඹට ඉතහභ අඩු දහඹකත්ඹක් තභයි ශදන්ශන්. ශභතළන
ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. කළු ගඟ කළුතරින් මුහුදට ගරහ ඵසිනහ.
යත්නපුයශේ සිට කළුතය දක්හ මීය ටර් 20ක හශේ ඉතහ සුළු
ඵළසභක් තභයි කළු ගශේ තිශඵන්ශන්. ප්රහශඹෝ අක අඳවසුතහ
තිබුණත්, ඳහු  අඹ කහරශේ ඉවශ කළු ගඟ යහඳිතිඹක් ශඹෝජනහ
වුණහ, ඒ ජරඹ ඵයගමු ඳශහශත් ඇඹිලිපිටිඹ ප්රශේලඹට ශගන
ඹන්න. එහි ර්තභහන තත්ත්ඹ ශභොකක්ද කිඹරහ භභ දන්ශන්
නළවළ. එශවභ කයන්න පුළුන් නම් ශවොයි. ශභොකද, ශම් ගශේ
ජරඹ බහවිතඹ ඳළත්ශතන් ඉතහ අභ භට්ටභක තභයි තිශඵන්ශන්.
කළරණි ගශේ ජරඹත් හරි ඳේධති වහ ශඹොදහ ගන්නහ
ඉතහභ අඩුයි. මීය ට කලිනුත් භභ ශම් ගරු බහශේදී ඒ ගළන කථහ
කයරහ තිශඵනහ. කළරණි නිම්නශේ ඉවශභ තිශඵන ප්රධහන අතු
ගංගහ ශදක තභයි භසශකළි ඔඹ ව ශකශවල්ගමු ඔඹ කිඹන්ශන්.
ඇත්ශතන්භ අඳට භවළලි ගඟ ශඳෝණඹ කයන්න ශකශවල්ගමු
ඔඹ ශඹොදහ ගන්න පුළුන්. මීය ට කලිනුත් භභ ඒක කිඹරහ
තිශඵනහ. ශකශවල්ගමු ඔඹ, භවළලි ගශේ වළටන් ඔඹට
වයන්න පුළුන්  අනිගත්ශවේන ප්රශේලශඹන්. ශභහිදී, ශඳොල්පිටිඹ
ජර විදුලි ඵරහගහයශේත්, ඉදි ශමින් ඳතින ශබ්රෝඩ්රන්ඩ් ජර
විදුලි ඵරහගහයශේත් ධහරිතහට ඹම් කිසි වහනිඹක් ශනහ. එශවභ
වහනිඹක් වුණත්, ඒ වයවහ භවළලි ගඟ ශඳෝණඹ වීභ නිහ,
වික්ශටෝරිඹහ, යන්ශදණිගර, යන්ටළශේ විදුලි ඵරහගහයර ධහරිතහ
ඉවශ ඹෆභත් හශේභ, විශලේශඹන්භ භවළලි ගශේ ජරඹ ළි 
වීභ වයවහ හරි ඳේධතිඹට රළශඵන ලක්තිඹ අඳට ශගොඩක්
ටිනහ. භවළලි ගඟ රංකහශේ දිගභ ගංගහ වුණත්, කිෂිකර්භ
ඳේධතිඹට, හරි ඳේධතිඹට එයින් අඩු ජර ධහරිතහක් තභයි
දහඹක ශන්ශන්. අශේ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති
අභහතයතුභහ ශම් අසථහශේ ශම් බහශේ ඉන්න එක ශවොයි.
භවළලි ගඟ ආයම්බශේ තිශඵන ශඵොශවෝ ප්රශේලර නගවනඹ
ඉතහභ අඩු ශරහ තිශඵනහ.
'භවළලි, කළරණි, රශේ, කළු ඹන ගංගහ - භනරකන්ද
මුදුශන් සිට ඳළන නළංගහ" කිඹරහ කවිඹක් තිශඵනහ. ඒක
ඇත්තටභ ශඵොරුක්. භවළලි ගඟ, භනර කන්ශේ
ගෆශන්ශන්ත් නළවළ. ඊශේ ශඳශර්දහත් ශම් බහශේදී
භන්රීයශඹක් ශම් ගළන කිේහ. අශේ අධයහඳනඹටත් ශම් කවිඹ
ම්ඵන්ධ කයරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, භවළලි ගඟ කිසිභ
අසථහක භනර කන්ශදන් ඳටන් ගන්ශන් නළවළ. ඒක ඳටන්
ගන්ශන් කිරිගල්ශඳොත්ත කඳු මුදුනින් ව පිදුරුතරහගර කඳු
මුදුනින්. අග්රහ ඔඹ ශකොත්භශල් ගශේ ප්රධහන අතු ගංගහක්
විධිඹට කිරිගල්ශඳොත්ත කන්ශදන් ඳටන් ගන්නහ. අග්රහ ඔඹ,
ශකොත්භරහ ඔඹ, පඩළු ඔඹ ඹන ශම් සිඹලු ප්රධහන අතු ගංගහ
ආරිත තිශඵන නගවනඹ අඩුවීභ භවළලි ගශේ ජරඹ අඩු වීභට
ඵර ඳහ තිශඵනහ. භවළලි ගශේ ජර ප්රභහණඹ තදුයටත් ළි 
කය ගන්න නම්, ශම් ප්රශේලර නගවනඹ ළි  කය ගළනීභ ඉතහ
ළදගත්. අපි ඳරිය ඇභතිතුභහට මීය ට කලින් කිඹරහ තිශඵනහ, අි 
5,000ට ඩහ උස භූමි ප්රශේලර නගවනඹ දියුණු කයන්න
කිඹරහ. අද ඒ ප්රශේලර ශත් ගහ කය තිබුණත්, ශකොසරන්ශේ
නහඹ ඹෆභ ම්ඵන්ධශඹන් ඵරනශකොට ශඳශනනහ, ඒ ප්රශේලර
නගවනඹ ළි  කිරීශම් අලයතහ ඵයඳතශ විධිඹට තිශඵනහ
කිඹරහ.
භහ ඒ කරුණු භතක් කයන අතය, ජනහධිඳතියණඹ
ම්ඵන්ධශඹන්ද ශකොශවේද අශේ ගරු ඇභතිරු කථහ කයමින්
ඉන්න ඵ භට ශඳශනනහ. ඒ වුණත්, ශම් ගළනත් අධහනඹ
ශඹොමු කයන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. ශභොකද, ශම් කරුණු
ඒ තයභටභ ළදගත්. අපි ශම් දළනට ගරහ ඹන ගංගහ ආරිත ඇශ
ශේලි වළදුහට ළඩක් නළවළ, ගංගහලින් ගරහශගන ඹන ළි පුය
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ජරඹ විඹළි කරහඳරට වළයවීශම් ක්රභඹක් ශඹොදහ ගත්ශත්
නළත්නම්. එශවභ ශනොවුශණොත් ශම් ළඩපිළිශශ හර්ථක
ළඩපිළිශශක් ඵට ඳත් ශන්ශන් නළවළ.
ඒ හශේභ, දළදුරු ඔඹ යහඳිතිඹ ගළනත් භතක් කයන්න ඕනෆ.
ගරු ඇභතිතුභහ නළති වුණත් නිරධහරින් ඉන්නහ. ඳවශ දළදුරු ඔඹ
යහඳිතිඹත් ශඹෝජනහ ශරහ තිශඵනහ. භභ හිතන්ශන් ඒක ඉතහ
ළදගත් ශඹෝජනහක්. විශලේශඹන්භ දළදුරු ඔශඹන් ළි ශඹන්භ
ඵළට කන්ශන් භහ නිශඹෝජනඹ කයන ිමං අරිඹ ආනශේ ජනතහයි.
නමුත් දළනට ක්රිඹහත්භක දළදුරු ඔඹ යහඳිතිශඹන් අඳට ජරඹ
රළශඵන්ශන් නළවළ. වළඵළයි, ඳවශ දළදුරු ඔඹ යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක
කශශොත් අඳට ජරඹ රළශඵනහ. ශකොශමුණු ඔඹත් දළදුරු ඔඹත්
අතය පිහිටි කිෂිකර්භ කරහඳඹ ශ්රීක ප්රශේලඹක්. ඒ ප්රශේලඹ
ංර්ධනඹ කයන්න ඒ ජරඹ බහවිත කයන්නට පුළුන්. හරිභහර්ග
ඇභතියඹකු ලශඹන් හිටපු අශේ ගහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ
භන්රීතුභහ දළදුරු ඔඹ වයවහ ඇනිකට් එකක් ඵළරහ කිනිඹභ ජර
ශඹෝජනහ ක්රභඹක් ආයම්බ කශහ. අද නශකොට ඒ යහඳිති ශේයභ
අහර්ථක ශරහ තිශඵනහ, කිසිභ නඩත්තුක් නළති. අද
නශකොට ඒහ ඹල් ඳළන තිශඵනහ. ශම් නිරධහරින්ට භභ
කිඹනහ, ඒ තිබුණු යහඳිති නළත විඵර ගන්න්න පුළුන්
වුශණොත් හරි ඳේධතිඹ දියුණු කිරීශම්දී එඹ ශරොකු ලක්තිඹක් ශන
ඵ.
සුළු හරි යහඳිති ගළන කථහ කයනශකොට, ''දළඹට කිරුශ''
ඹටශත් ිමං අරිඹ ආනශේ සුළු හරි යහඳිති ශඹෝජනහ 80ක්
තිබුණහ. එයින් ශඹෝජනහ තුනයි ක්රිඹහත්භක වුශණ්. ''දළඹට කිරුශ''
මුහශන් ඒ ශඹෝජනහ ශගනහත් ගශම් මිනිසසුන්ට ඒහයින්
ප්රශඹෝජනඹක් වුශණ් නළවළ.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ අද ළේ කළපීභ
ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ශරහ තිශඵනහ. භහ ඊශේ ශඳශර්දහ ඒ ගළන
ඇභතිතුභහශගන් ප්රලසනඹක් ඇහුහභ, ඒක ඒ අභහතයහංලඹට අදහශ
නළවළ, ඒක ආර්ිකක ංර්ධන අභහතයහංලඹට, එශවභ නළත්නම්
ඳශහත් බහට අදහශයි කිඹරහ එතුභහ ලිසහ  අඹහ. අද තිශඵන
අභහතයහංල load එශක් වළටිඹට අදහශ අභහතයහංලඹ ශොඹහ
ගන්නත් ඵළවළ. ඒක ඇත්ත. සිඹලුභ කුඩහ ළේ කළපීභ අද තනිකය
ශේලඳහරන ක්රිඹහදහභඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. කුඩහ ළේ
කළපීභ වයවහ අද විලහර විනහලඹක් සිේධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ
තුළින් මුදල් ශකොල්ර කෆභක් සිේධ ශරහ තිශඵනහ. ළ කඳන්න
ශදනහ, ඳශහත් බහශේ භන්රීතුභහට. එතුභහ ළලි ටිකයි, ඳස ටිකයි
කඳරහ විකුණහ ගන්නහ. භවය විට ශොශයොේට ඩහ ළ
ගළඹුරු ශනහ, ළලි ටික ගන්න  අහිල්රහ. මුදල් අඳශත් ඹෆභක්
තභයි සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන්. හින කහරඹට ළේ ටික උතුයහ
ඹනහ. වළඵළයි භහඹක්, ශදකක් ඹන ශකොට ළේ ටික හිශනහ.
ඒකට ශවේතු, ළශේ තිශඵන ශයොන් භඩ තට්ටු නළති එකයි. නිසි
අධීක්ණඹකින් ශතොය තභයි ශම් ළේ කළපීශම් කටයුතු
ක්රිඹහත්භක න්ශන්. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹට ග කීභක් තිශඵනහ. ඳශහත්
හරිභහර්ග ශදඳහර්තශම්න්තුර ව ප්රහශේශීඹ ශල්කම් කහර්ඹහරර
ඉන්න හරිභහර්ග නිරධහරින් දළනුත් කයරහ, ඒ කඳන ළේ ටිකත්
වරිඹහකහය කඳන්න කටයුතු කශශොත් ශවොයි.
ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඒ හශේභ, CECB ආඹතනඹ
ගළනත් කථහ කයන්න ඕනෆ. අශේ ජනහධිඳතිතුභහශේ අඹ ළඹ
කථහශේදී කිඹළවුණහ, සිඹලුභ අනිඹම් ශේකඹන් සිකය කයනහ
කිඹරහ. CECB ආඹතනශේ ඉන්නහ, අවුරුදු තුන, අවුරුදු වතය
ළඩ කයපු අඹ; අවුරුදු 10, අවුරුදු 12 ළඩ කයපු අඹ. ශම්
ශේකඹනුත් සිකය කයනහද කිඹරහ භහ ශම් අසථහශේදී අවනහ.
ශම් ශේකඹන් කහරඹක සිට ශම් ආඹතනශේ ළඩ කයනහ.
නමුත් ඔවුන් සිකය කයන්න කිසිභ ළඩ පිළිශශක් නළවළ කිඹන
එක තභයි අඳට දළන ගන්න රළබී තිශඵන්ශන්.
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අශේ දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහශේ අභහතයහංලඹ
ම්ඵන්ධත් කථහ කයන්න ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහ යහඳිති
ගණනහක්භ ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. ප්රලසනඹක් විධිඹට භහ
ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ඔඵතුභහශගන් ඇහුහ, කුලිඹහපිටිඹ නගයඹට
සිකය ලශඹන් ජරඹ රඵහ ගළනීශම් ළඩ පිළිශශක්
ම්ඵන්ධශඹන්. ඒ ශරහශේ ඔඵතුභහ කිේහ, දළඹට කිරුශ
යහඳිතිඹට භගහමීය , දළඹට කිරුශ භූමිශේ ඉදි න නශ ළිංලින්
ජරඹ රඵහ ගන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ කිඹරහ. වළඵළයි දිශන්ස
ගුණර්ධන ඇභතිතුභනි, දළන් ඒ නශ ළිං සිඹල්රභ අහර්ථක
ශරහ තිශඵනහ. ඒහශේ තුය නළවළ. ඒහයින් තුය ගන්න
පුළුන්කභක් නළවළ. තභත් අය ඳයණ යහඳිතිලින් එන තුය
ටික තභයි ගන්ශන්.
භහ ඔඹ යහඳිතිඹ ගළනත් භතක් කයන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්
භහ ඔශඹන් විලහර ජර කක් මුහුදට ගරහ ඹනහ. භහ ඔඹ වයස
කයරහ භහනළල්ර ප්රශේලශේ balancing tank එකක් වදරහ, ඒ
ජරඹ ප්රශඹෝජනඹට ගන්න පුළුන්. ගරු ඇභතිතුභනි, භහ ඔශඹන්
විලහර ජර කක් මුහුදට ගරහ ඵසින්ශන් භහඹක් ශවෝ භහ
ශදකක් ඳභණයි. අශනක් කහරශේ, නිඹඟ කහරශේ භහ ඔශේ
එතයම් ජර ප්රභහණඹක් නළවළ. වළඵළයි, ජරඹ තිශඵන කහරශේ
විලහර ජර කක් ගරහ ඵසිනහ. ඒ වහ ශඹෝජනහක් තිබුණහ,
භහනළල්ර නගයඹට ඳවළින් balancing tank එකක් වදරහ, ඒ
ජරඹ කශභනහකයණඹ කයන්න. භහ ඔඹ යහඳිතිඹ ඹටශත් හරි
යහඳිති නළවළ. නමුත් ඳහනීඹ ජර යහඳිති ගණනහක් තිශඵනහ.
ඳන්නර, කුලිඹහපිටිඹ, දංශකොටු, මීය ගමු ළනි ප්රශේල ශේගශඹන්
ජනගවනඹ ළි  ශමින් ඳතින ප්රශේල. ශම් ප්රශේලරට
අඛ්ණ්ඩ ජරඹ රඵහ ශදන්න සුදුසු යහඳිතිඹක් තභයි, භහනළල්ර
ජරහල යහඳිතිඹ. භහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ප්රලසනඹක්
ඇභතිතුභහශගන් ඇහුහ. ඒකට උත්තයඹක් රළබුශණ් නළවළ.
ඔඵතුභහට පුළුන් වුශණොත් ප්රතිඳහදන ශොඹහ ශගන ශම් යහඳිතිඹ
ක්රිඹහත්භක කයන්න. ඒ වයවහ ශභගහ ශොට් ශදකකට ආන්න ජර
විදුලි ඵරහගහයඹකුත් ඉදි ශන්න නිඹමිතයි. ඒ හශේභ, භහ ඔශේ
තුය ඹම්කිසි හරි යහඳිතිඹකටත් ශඹොදහ ගන්න පුළුන්.
ශභොකද, භහ ඔශේ දකුණු ඉවුය ඹම ඳශහතට සීභහ නහ.
ඔඵතුභන්රහ ඒ යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක කශශොත් ඹම ඳශහශත්
ආන ගණනහක ළේ ශඳෝණඹ කයන්න ශඹොදහ ගන්න පුළුන්
කිඹන එකත් භහ භතක් කය සිටිනහ.
කුරුණෆගර නගයශේ දළළන්ත ජර අර්බුදඹක් තිශඵනහ. භහ
හිතන වළටිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 11.943ක විඹදභකින් ජර
යහඳිතිඹක් කයන්න ඔඵතුභන්රහශේ ශඹෝජනහක් තිශඵනහ.
එඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න ඉක්භනින් කටයුතු කශශොත් ශවොයි.
එශවභ නළත්නම් රඵන අවුරුේශේ අශේ ආණ්ඩුකින් තභයි ඒකත්
කයන්න ශන්ශන්. ඒකත් භතක් කයමින්, අශේ -

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශඳොදු අශේක්කඹහ කවුද?

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශඳොදු අශේක්කඹහ ඉසයව ශේළිශේ ඉන්නහ. ඒ ගළන
දළන්භ කිඹන්න ඵළවළ. ඒ හශේභ අශේ - [ඵහධහ කිරීභක්]
හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ ඇභතිතුභහ ශඵොශවොභ
උජහරුශන් කිේහ, නඩු තීන්දු ම්ඵන්ධ. ජනහධිඳතිතුභහට
නළත ජනහධිඳති ධුයඹ වහ ඉදිරිඳත් න්න පුළුන් කිඹරහ දළන
ගන්න රළබුණහ. ඒ ම්ඵන්ධ අඳටත් ශඳොි  තුටක් තිශඵනහ.
ශභොකද, ශම් නඩු තීන්දු නිහ ජනහධිඳතියණඹට හිටපු
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ]

ජනහධිඳතිරිඹක් ඉදිරිඳත් කයන්නත් පුළුන්. එභ නිහ ශම් නඩු
තීන්දු ම්ඵන්ධ අපි තුටු නහ. අඳට ඒක හසිඹක් කිඹරහ
හිතනහ. දළන් ශඳොදු අශේක්කඹන් කිහිඳ ශදශනක් ගළන කථහ
ශනහ. ඔඵතුභන්රහ තභයි ළි ශඹන්භ උනන්දු න්ශන් ශඳොදු
අශේක්කඹහ ගළන. ශභොකද, ඔඵතුභන්රහටත් දළන් ඒක ගළටලුක්
ශරහ. වම්ඵශන වම්ඵශන භන්රීරු අශඳන් අවන්ශන් ශඳොදු
අශේක්කඹහ කවුද කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීභක්] අපි ශදනහ. අපි
ශරහට ශදනහ. ඒ වහ ආණ්ඩු ඳක්ශේ ඉදිරි ශඳශශේ ඉන්න
අඹශේ නම් ඳහ ශඹෝජනහ ශරහ තිශඵනහ. හිටපු
ජනහධිඳතිරිඹශේ නභ ඳහ ශඹෝජනහ ශරහ තිශඵනහ.
ශනොශඹක් අඹශේ නම් ශඹෝජනහ ශරහ තිශඵනහ.
අශේ "පිවිතුරු ශවටක්" ංවිධහනශේ නහඹකඹහ විධිඹට
ඔඵතුභන්රහශේ ඳහර්ලසශේ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්රී යතන
වහමුදුරුශෝ අද ශම් කටයුත්තට නහඹකත්ඹ ශදනහ. ඒ
කණ්ඩහඹභ එකතු කයරහ ජඹග්රවණඹ කයන්න පුළුන්
කණ්ඩහඹභක් ඉදිරිඳත් කයන්න අශේ චම්පික යණක
භළතිතුභන්රහ, යතන හිමිශඹෝ, ශෝභිත වහමුදුරුශෝ, ජනතහ
විමුක්ති ශඳයමුණ-

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

විභල් වීයංල භවතහ.

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
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ඳක්ඹට තළනක් නළවළ. අද ළඩකහයඹන් ශරහ ඉන්ශන් යූඑන්පී
එශකන් ගත්තු අඹයි. අශේ හලින්ද දිහනහඹක ඇභතිතුභන්රහ
අශේ දිසත්රික්කශේ ප්රඵර ශ්රී රංකහකහයශඹෝ. අශේ සුසිල්
ශප්රේභජඹන්ත භවත්භඹහ ශනොම්භය එශක් ශ්රී රංකහකහයඹහ. නමුත්
එතුභහට ඩහ ළඩකහයඹහ ශරහ ඉන්ශන් වීයංල උන්නළශවේ.
ඉතින් ඒ හශේ තත්ත්ඹක් තුශ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකඹන්ටත්
ඕනෆ ශරහ තිශඵනහ ශනක්. ඒ වහ තත් දින කීඳඹයි
තිශඵන්ශන්. ඉදිරිශේදී අඳට ශවො ශවො ශල්රම් ඵරහගන්න
පුළුන් ශේවි. රඵන තිඹ න ශකොට ශඳොදු අශේක්කඹහ
කයළිඹට ආහභ ඔඵතුභන්රහශේ ඳළත්ශත් සිටින ශඵොශවෝ
ශදශනකු ශම් ඳළත්තට ඇවිල්රහ ඔහුට ලක්තිඹ ශදන්න සදහනම්
කිඹන එකත් භතක් කයමින්, ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශමින් භභ
නතිනහ ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි. ශඵොශවොභ සතුතියි.
[අ.බහ. 6.12]

ගරු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ (ලළරිමළර්ග
ජවම්ඳත් කෂමනළකරණ නිනයෝජය අමළතයුරමළ)

ශළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க - லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்து தறற அகச்சர்)

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation
and Water Resources Management)

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, ඳශමුශන්භ භභ නලින්
ඵණ්ඩහය භන්රීතුභහට කිඹන්න ඕනෆ, තමුන්නහන්ශේරහ දල් හීන
දකිනහ කිඹරහ. ශභොකද, ශම් ගරු බහ ගර්බඹ ඇතුශශේ සීතරත්
ළි යි ශන්. නින්දත් ඹනහ. ඒ හින්දහ දල් හීන දකිනහ, තමුන්
ඵරඹට ඇවිල්රහ ඉන්ශන් කිඹරහ. ගරු භන්රීතුභහ, ඒහ
හිතන්නත් එඳහ. ගමින් ගභට ඹන අඳට ශඳශනනහ ගම්ර
මිනිසුන් ශභොන තත්ත්ශඹන් ද ඉන්ශන් කිඹන එක.
තමුන්නහන්ශේරහට හීන ශඳශනනහ.

විභල් වීයංල භවත්භඹහත් ඉන්නහද?

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔේ, ඔේ.

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒ සිඹලු ඳක් අද එකතු ශරහ තිශඵනහ ශම්
ජනහධිඳතියණශේදී
ජඹග්රවණඹ
කයන්න
පුළුන්
අශේක්කඹකු ඉදිරිඳත් කයන්න; විශලේශඹන්භ විධහඹක
ජනහධිඳති ඵරතර අශවෝසි කයරහ ශම් යටට, ඳහර්ලිශම්න්තුට
නළත ලක්තිඹ ශගශනන, ඳහර්ලිශම්න්තු ප්රජහතන්ත්රහදඹට ගරු
කයන නහඹකශඹකු යශට් නහඹකඹහ ඵට ඳත් කයන්න; ඹව
ඳහරනඹ ඇති නහඹකඹකු යටට ශගශනන්න; ශොයකභ සිදු න ශම්
ක්රභඹ නළති කයන්න පුළුන් ඳහරන ඵරඹක් ශගශනන්න. ශම්
විධහඹක ජනහධිඳති ක්රභඹ අද යටට පිළිරඹක් ශරහයි තිශඵන්ශන්.
ඒ නිහ සිඹලු ශඳොදු ඳක් එකතු ශරහ තිශඵන්ශන් ශඳොදු
අශේක්කඹකු,
ශඳොදු
නහඹකත්ඹක්
ඹටශත්
ඉදිරි
ජනහධිඳතියණඹට මුහුණ ශදන්නයි; ශම් විධහඹක ජනහධිඳති
තනතුය අශවෝසි කයන්නයි. ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහ කරඵර ශන්න
එඳහ. ආණ්ඩු ඳක්ශේ ප්රධහන ශඳශශේ සිටින ශඵොශවෝ ශදශනක්
ඉන්නහ, අඳත් භඟ එකතු ශරහ ශම් වහ ලක්තිඹ ශදන්න. ඔඹ
ඳළත්ශත් ආන දිවහ ඵළලුහභ අඳට එතුභන්රහ ශඳශනනහ. නමුත්
කවුද කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ ශම් ශරහශේ. ශජයසඨ ඇභතිරුන්
විධිඹට සිටින, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශේ ශනොම්භය එශක්
ශ්රී රංකහකහයඹන් අද අයින් කය දභරහයි තිශඵන්ශන්. අද ශ්රී රංකහ
නිදවස ඳක්ඹට තළනක් නළවළ ශම් ආණ්ඩුශන්. ශ්රී රංකහ නිදවස

ූලරහනහරඪ ගරු භන්රීතුභනි, යජශේ නිශඹෝජය
අභහතයයඹකු ශර භභ අඹ ළඹ විහදඹට ම්ඵන්ධ න්ශන්
භවත් ආඩම්ඵයඹකින් වහ තුටකින්. ඒකට ශවේතු තභයි,
විශලේශඹන්භ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹත් -විශලේශඹන්භ භවළලි ංර්ධන
අධිකහරිඹත් එක්ක- ම්ඵන්ධ ශරහ ශම් යශට් කිෂි
කර්භහන්තඹට, ශගොවීන්ට අලය කයන ඳවසුකම් රන්න
විලහර මුදරක් අශේ අභහතයහංලඹට ශන් කය දීභ. අශේ
අභහතයහංලශේ
ගරු
ඇභතිතුභහ,
අශේ
අභහතයහංලශේ
ශල්කම්යඹහ, අධයක්රුන් ඇතුළු අශේ නිරධහරින් එක්ක
එකතු ශරහ විලහර ශේහක් යශට් ජනතහ ශනුශන් අපි කය
තිශඵනහ. ඒක ශත්රුම් ගත්තු ජනතහ ශම් භළතියණඹ
ශනොශයි, තත් භළතියණ 10ක් ඳළළත්වුත් ඉදිරිඳත් නහ
නම් අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ තභයි
අනිහර්ඹශඹන්භ නළතත් ශම් යශට් ජනහධිඳති කයන්ශන්. ඔඹ
කථහ කයන විඳක්ශේ භවය භන්රීරුන් ඊශේ ශඳශර්දහයි
ඳහර්ලිශම්න්තුට ආශේ. ශම්ක එතුභන්රහට සිහිනඹක් හශගයි.
'ශම්ක ශභශවභ ශේවි' කිඹරහ එතුභන්රහ සිතහශගන ඉන්නහ. දළන්
ඌ ඳශහත් බහ කයශගන ඹන්ශන් එක්ත් ජනතහ නිදවස
න්ධහනඹයි. නමුත් ඳළයදුණු මිනිසසු කිඹනහ, "අපි තභයි ඵදුල්ර
දිනරහ තිශඵන්ශන්." කිඹරහ. ඵදුල්ර විතයක් ශනොශයි ශන්.
ආන කීඹක් තිබුණහද? ඡන්ද ශකොඳභණ තිබුණහද? ශම්හ
ඔක්ශකෝභ එකට එකතු කශහභ ජඹග්රවණඹ කයරහ තිශඵන්ශන්
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහයි; එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹයි.
නමුත් සිහින දළක දළක තභයි ශභතුභන්රහ කථහ කයන්ශන්. භහ අඹ
ළඹ ගළන කථහ ඳළත්තකින් තිඹරහයි ශම් ටික කිඹන්න වදන්ශන්.
තමුන්ශේ ඳක්ශේ නහඹකශඹක් ඉන්නහ, ඳක්ශේ රහංඡනඹක්
තිශඵනහ, ඳක්ශේ හභහජිකශඹෝ ඉන්නහ. අනිහර්ඹශඹන්
දිනන්න පුළුන් නම් ඇයි ඒ ඳක්ශඹන් ඒ නහඹකඹහ ඉදිරිඳත්
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කයන්න ඵළරි? අයඹහ ශභඹහ ශොඹ ශොඹහ ඹන්ශන් ඇයි?
10ශදශනක් එකතු ශනහ, 15ශදශනක් එකතු ශනහ කිඹනහ.
ඳක් ශභඳභණ තිශඵනහ කිඹනහ. භභ දන්න එක ඳක්ඹක
නහඹකශඹක් ඉන්නහ, ඔහු විතයයි, ඔහුශේ ශනෝනහත් ඹන්ශන්
නළවළ රීවිල් එකක නළඟරහ. එශවභ නහඹකශඹෝත් ඉන්නහ.
එශවභ අඹ තභයි ශම් කථහ කයන්ශන්, "රඵන අවුරුේශේ අශේ
ආණ්ඩු පිහිටුනහ" කිඹරහ. එතුභන්රහ එශවභ කයන්ශන්
හීශනන් තභයි. හීශනන් එශවභ හිතහශගන තභයි කටයුතු
කයන්ශන්. ඒ නිහ අඳට කිසි ඵඹක්, ළකක් නළවළ. අඳ කයශගන
ඹන හරි භහර්ග යහඳහය, විදුලිඹ ඵර යහඳහය, ජර ම්ඳහදන
යහඳිති ආදි ශම් වළභ ශදඹක් භඟින්භ ජනතහට ඹවඳතක් න
ආකහයශඹන් කටයුතු කයන්න අඳට අසථහක් රළිමරහ
තිශඵනහ. අශේ අභහතයහංලඹත් ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන
ඇභතිතුභහශේ අභහතයහංලඹත් එක් කටයුතු කයනහ. අපි ළේ
වදනහ; ඇශ ශදොශල් වදනහ.
ඒ තුය ටික ජනතහට බීභට ශදනහ. ඒ නිහ අශේ අභහතයහංල
ශදක ශඵොශවොභ කිට්ටු ම්ඵන්ධතහකින් විලහර ශේහක් කයන
අභහතයහංල ශදකක්. අද දින විහදශේ අහන කථහ තභයි භට
රළිමරහ තිශඵන්ශන්.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 2015 ර්ඹ වහ අඹ ළඹ
කථහශේදී ශම් යශට් සිඹලුභ අංල නිශඹෝජනඹ න ඳරිදි භඵය අඹ
ළඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට භත් වී තිශඵනහ. විශලේශඹන් දලක
තුනක් තිසශේ ශම් යශට් ඳළළති යුේධඹ නිභහ ශකොට ජනතහ යුද
ිමශඹන් ගරහ ශගන, යට ංර්ධනඹ කයන්න පුළුන් අඹ ළඹක්
ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ. ශභඹ තභයි ආයම්බඹ. අවුරුදු 30ක්
තිසශේ ඳළති යුේධඹ අන් කයරහ; යට එක්ශේත් කයරහ;
ජහතීන් අතය තිබුණු භත ශේද නළති කයරහ; ආගම් අතය තිබුණු
භත ශේද නළති කයරහ ඊශඟට ඹන්න ඕනෆ ගභන තභයි එතුභහ
ආයම්බ කයරහ තිශඵන්ශන්. ශම් යශට් ංර්ධනශේ අි තහරභ
තභයි ශම් අඹ ළශඹන් වරිඹට ඉදිරිඳත් කයරහ තිශඵන්ශන්. භභ
දළන් දස ශදකකට ඉසය ශරහ ජීශනෝඳහඹ ංර්ධන ළඩ
ටවන ඹටශත් භශේ ආශන් වළට ශදශනක් අතශර් අනවත්රක්
විසිඳන්දහවක් ටිනහ ඵඩු ශඵදුහ. ශභොනහද ඉල්රහ තිබුශණ්?
මිරිස අමයන්න පුළුන් ශඳොි  භළෂින්, welding plants ආදී සඹං
රැකිඹහන් කිරීභ වහ අලය න ශේල් තභයි ඉල්රහ තිබුශණ්.
ඒශකන් අපි ශත්රුම් අයශගන තිශඵනහ, අපි ආයම්බ කයපු ළඩ
හර්ථකයි කිඹරහ. අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ
නහඹකත්ශඹන්, එතුභහශේ උඳශදස ඳරිදි ගරු ඵළසිල් යහජඳක්
භළතිතුභහ, එතුභහශේ අභහතයහංලශඹන් ශභඹ ක්රිඹහත්භක කයනහ.
අද ශවොට ගම්ර මිනිසුන්ට එඹ දළනිරහ තිශඵනහ. මිනිසසුන්ට
ශත්රිරහ තිශඵනහ. ඒ ශේ තභයි යටක දියුණුට අතයලය
ශන්ශන්. එශවභ නළති වළභදහභ වනහධහය ශදමින් මිනිසුන්
ජීත් කයනහට ඩහ භනුයඹන්ට ඹභක් කභක් කයශගන
ඔවුන්ශේ ශකොන්ද ශකළින් තඵහශගන ළඩ කටයුතු කයන්න
පුළුන් හතහයණඹක් ඇති කයන්න තභයි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
විසින් ශභඹ ආයම්බ කශශේ. ඒක ශඵොශවොභ ක්රිඹහකහරී අශේ ගරු
ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහ විසින් ක්රිඹහත්භක කයනහ. එතුභහ
ශවොඳින් ශොඹහ ඵරහ අඳත් උනන්දු කය ශගන, නිරධහරි
භණ්ඩරඹ භඟින් ඒ කටයුතු සිඹල්ර සිදු කයනහ. ඒ වහ තභයි
අපි ශම් ංර්ධන කටයුතු ආයම්බ කයරහ තිශඵන්ශන්.
අද ළේ ටික වළදී ශගන ඹනහ. අනුයහධපුය දිසත්රික්කඹ
උදහවයණඹක් ලශඹන් ගත්තහභ තිහ ළ, නුය ළ,
ඵක්කුරභ, නහච්චද ළ, හුරුළු ළ, භවකනදයහ ළ,
ඳදවිඹ ළ, යහජහංගනඹ ළ, කරහළ ඹනහදී වළභ ළක්භ
ප්රතිංසකයණඹ කයශගන ඹනහ. එඳභණක් ශනොශයි,
ශඳොශශොන්නරුශේ  අරිතශල් ළ හශේ විලහර ළේ යහෂ්ඹකත්
ප්රතිංසකයණ කටයුතු ශම් න විට අපි ආයම්බ කය තිශඵනහ. -
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භට කහර ශේරහ රළබී තිශඵන ආකහයඹට ශකටිශඹනුයි ශම්
වන් කයන්ශන්.- ශම් කටයුතු කයන විට ඒහශේ සිඹලුභ
ප්රතිරහබ රළශඵන්ශන් ශගොවි ජනතහට: යශට් ජනතහට. ඇශශේලි
වළදුහභත් ඒ ආකහයඹටභයි සිදු ශන්ශන්. ශම් එන ශර් -2015
ශර්- අඹ ළශඹන් විලහර මුදරක් ශන් කය දී තිශඵනහ. ඒ
මුදල් ළඹ කශහභ යශට් ජනතහට තභයි ඒ ප්රතිරහබ හිමි න්ශන්.
ගරු නලින් ඵණ්ඩහය භන්රීතුභහ ශම් ගරු බහශේ ඉ ශගනභ
කිඹනහ, තත් ඇශල් ශදොශල් වදන්න කිඹරහ. එතුභහශේ
ඳක්ශේභ ඉන්න ගරු යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භන්රීතුභහ කිේහ
ශම්හ කයන්න  අහිල්රහ ශම් හශේ විනහලඹන් ශරහ තිශඵනහ
කිඹරහ. ඉතින් දළදුරු ඔඹ වයස කශහභ විලහර ප්රභහණඹක් ඹට
වුණහ. ඒ අඹ අනහථ කයරහ ගඟට දළම්ශම් නළවළ. ඒ අඹට ඉඩ
කඩම් දීරහ, ඒ අඹ ඳදිංචි කයනහ. ළේ, ඇශ ශේලි වදන ශකොට
ඒහට ශකොටක් ඹට ශනහ. ඒ අඹ අයශගන  අහිල්රහ ත
ශකොශවේ වරි ඳදිංචි කයන්න ඕනෆ. එශවභ නළති ආහට  අඹහට
කයන්න ඵළවළ; ඒහ ංර්ධනඹ කයන්න ඵළවළ. භට භතකයි ගරු
බුේධික ඳතියණ භන්රීතුභහ දක් අශඳන් ප්රලසනඹක් ඇහුහ "ඇයි
ළේ වදන්ශන්" කිඹරහ? ඳසු භභ කිේහ "නහන්න පුළුන්, ශයදි
ශෝදන්න පුළුන්, භහළු අල්රන් කන්න පුළුන්, ශගොවිතළන්
කයන්න පුළුන්. ඔඵතුභහටත් පුළුන් අය ඉසයවහ තිශඵන
ළශන් නහශගන ඹන්න" කිඹරහ. ඇයි ශම්? ශම්හ ශත්රුම්
අයශගන ශනොශයි ශම් ගරු බහට ඇවිල්රහ කථහ කයන්ශන්.
ලිඹහශගන ඇවිල්රහ, කිඹරහ ශභොනහ වරි කථහ කයරහ ශම් ගරු
බහශේ ඉන්ශන් නළති එළිඹට ඳළනරහ ඹනහ. අඩුභ ගහශන්
පිළිතුයත් අවන්න බහශේ ඉන්ශන් නළවළ. පිළිතුරු කථහක්
කයන ශකොට ඵරන්න, කී ශදනහද ඉන්ශන් කිඹරහ. වළභදහභ
ශනොශඹකුත් ශේල් කිඹනහ, භභ රඳහහිනිශඹන් දළක
තිශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ ශභොනහ වරි ශදඹක් කිඹරහ
ඹනහ. භවය රඳහහිනී නහලිකහර ඒ කිඹන ශේල් ඔක්ශකෝභ
රෑට දහනහ. ඳහර්ලිශම්න්තුට ආහ, කථහක් කශහ කිඹරහ ගභට
ප්රසිේධ ශන්න කථහක් කයරහ ඹනහ. ඒක ශනොශයි කයන්න
ඕනෆ. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ඉශගන අපි ශම් යට වදන්න අලුත්
ශඹෝජනහ ශගන එන්න ඕනෆ. ආණ්ඩු ඳක්ඹ, විරුේධ ඳක්ඹ කිඹහ
විරුේධ න්ශන් නළති ඒහ ක්රිඹහත්භක කයන්න කටයුතු කයන්න
ඕනෆ. අපි අශේ යශට් ජනතහට ආදයඹ කයන්න ඕනෆ. යුේධඹ
අන් කයන්න ඕනෆ නිහයි අපි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් භඟ
එකතු වුශණ්.
ශම් යට ංර්ධනඹ කයන්නත් අපි වළභ ශරහශේභ කටයුතු
කයන්න ඕනෆ. ආදයශඹන්, ශගෞයශඹන් යුතු අපි ඒ දිවහ
ඵරන්න ඕනෆ. එශවභ නළති විශේචනඹ කයරහ, කය ශගන ඹන
ළඩ ශකොටස කඩහකේඳල් කයරහ, ඒහ විනහල කයන ආකහයඹට
ශනොශයි කටයුතු කයන්න ඕනෆ. යටට ආදයඹ කයන මිනිසුන්
වළටිඹට යටත් එක්ක, ජනතහත් එක්ක, යශට් නහඹකඹහත් එක්ක
එකතු ශරහ ශම් කය ශගන ඹන ළඩ පිළිශශ අගඹ කයන්න
ඕනෆ. ශභොන තයම් ටිනහ ළඩ පිළිශශක් ද අද ක්රිඹහත්භක
කයන්ශන්? එදහ අශේ ගභකට ඹන්න වරිඹහකහය ඳහයක් තිබුශණ්
නළවළ. ඳහශර් ඉරහ ඵස එකකට ශගොඩ ශන්න bus halt එකක්
තිබුශණ් නළවළ.
අද ඵරන්න, රංකහශේ වළභ තළනභ එකභ ආකහයශඹන්
ංර්ධනඹ කය ශගන ඹන ආකහයඹ. ඒ නිහ භභ තමුන්නහන්ශේට
භතක් කයන්න ඕනෆ, ජනහධිඳතිතුභහත්, අශේ ඇභති භණ්ඩරඹත්,
භන්රීරු සිඹලු ශදනහභත් - අපි - ශම් කටයුතු කය ශගන ඹන්ශන්
යශට් ජනතහශේ ඹවඳතට ඵ. එශවභ නළති එක් එක් ශකනහට
ඕනෆ විධිඹට ශම් කටයුතු කයන්න ශදන්න ඵළවළ. ප්රතිඳත්තිඹක්
ඇති ශම් යට ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න ඕනෆ. ප්රතිඳත්තිඹක් ඇති
ළඩ කශශොත් තභයි කදහ ශවෝ ශම් යට දියුණු න්ශන්.
භන්රීයශඹකු ඳත් කයනහ; ඔහු අවුරුදු ඳශවන් ඳසශේ
එශනහ; ඊට ඳසශේ අවුරුදු තුනක්  අහිල්රහ එතළන ඉරහ ආඳසු
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ]

ඒ කටයුත්ත කයන්න ඳටන් ගන්නහ. එශවභ කයරහ ඵළවළ.
ඵරඹට එන්න ඉසශල්රහ ශඳොශයොන්දු ශදනහ; චුවින්ගම්
කනහ; bracelets දහනහ. ආහට ඳසශේ කිඹනහ, "භට වම්ඵ
වුශණ් කටු අතු" කිඹරහ. ඒ ක්රභඹට අපි ඹන්න ඕනෆ නළවළ. ශම්
නහඹකඹහ ඹන ගභන ඔසශේ ශනොකඩහ අවුරුදු 10ක්, 15ක්
 අශඹොත් අශේ යට ශඵොශවොභ ඉක්භනින් දියුණු කයන්න පුළුන්
නහඹ කිඹන කහයණඹ අද භභ ශම් උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
දී කිඹනහ. අශේ යට දියුණු ශේශගන ඹන ඵ අපිට ශඳශනනහ. ඒ
ංර්ධනඹ දළක දළක  අහිල්රහ ශශේ ළශටන්ශන් ශභොකටද?
ඒ හශේභ භභ ශම් අසථහශේ දී භතක් කයන්න ඕනෆ,
අශේ හරිභහර්ග ශදඳහර්තශම්න්තු, හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ, ශ්රී රංකහ භවළලි අධිකහරිඹ කිඹන
ශම් සිඹලුභ ආඹතන එකතු ශරහ අද ශඵොශවොභ රසණට ශම්
ළඩ කටයුතු කය ශගන ඹන ඵ. ඵක්කුරභ ළ ඉදි කශශේ
අශේ හරිභහර්ග ශදඳහර්තශම්න්තුශන්. භභ එතළනට  අහිල්රහ
ශදතුන් තහක් ඵරහශගන ඉරහ තිඵනහ. ඒ තයම් රසණට
ඵක්කුරභ ළ වදරහ තිශඵනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනුරරුල හුනනයිවහ සළරූක් මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් වනයන්,
නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, ரண்தைறகு யளகணஸ் தரதக் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. HUNAIS FAROOK left the Chair, and
MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

කථහ කයන්න, ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ.

ගරු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ශම් යශට් කිසි දිනක ශනොතිබුණු ංර්ධනඹක් ඇති කයන්නට
අද අපි භත් වී තිශඵනහ. යට පුයහ දිශන ප්රධහන භහර්ග
සිඹල්රක්භ කහඳට් කය ංර්ධනඹ කිරීශභන් ජන ජීවිතරට ඩහ
ඳවසුක් ළරළසී තිශඵනහ. උතුශර් යුේධඹත් භග අපි කහටත්
සිහිනඹක් වී තිබුණු උතුරු දුම්රිඹ භහර්ගඹ ංර්ධනඹ කය, ඹහල්
ශේවී දුම්රිඹ ශකොශම සිට ඹහඳනඹ දක්හ ගභන් කයවීශභන් උතුශර්
ව දකුශණ් ජනතහශේ ංහිඳිඹහ ර්ධනඹ වීභත්, ප්රධහන
ප්රහවන ඳවසුකම් ළරළසීභත් නිහ අද සිඹලුභ ජනතහට භහන
රකන යජඹක් ශර ශම් යජඹ ප්රකට තිශඵනහ. භභ ඒකට
උදහවයණඹක් කිඹන්නම්, ගරු බහඳතිතුභනි. ඒ කහරශේ භභ
භන්නහයම් ඳහය වදන ශකොට ඒකට මුල් ගල් තිඹන්න  අඹහ.
ඹහඳනශේ ඳහයල් වදන ශකොට ඒහට මුල් ගල් තිඹන්න  අඹහ.
නමුත් අපි එක ශර්ල් පීල්රක් දළක්ශක් නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශයි.
එක සිල්ඳය ශකොටඹක් දළක්ශක් නළවළ. ගල් ටිකක් තිබුශණ් නළවළ.
නිකම්භ නිකම් පිට්ටනි තිබුශණ්. එශවභ තිබුණු යට අද ඹහඳනඹ
දක්හ ඹන්න පුළුන් විධිඹට ංර්ධනඹ කයරහ තිශඵනහ.

ඵහල්දු කයරහ කවුරුත් කථහ කයන්න එඳහ. යුේධශඹන් ද විපු,
ශම්හ දළකපු භන්රීයශඹකු වළටිඹටයි භභ කථහ කයන්ශන්.
ශම්හ දළක්ක භනුසශඹක් නම් කදහත් ජනහධිඳතිතුභහට
විරුේධ එක ශකශ ිමක් ිමභ වරන්ශන් නළවළ. ජනහධිඳතිතුභහ
නිහ අපිට ලක්තිඹ රළබුණහ. තන්තිරිභශල් සිඹ ගණනක් ජනතහ
භයන ශකොට, ගම්ර සිඹ ගණන් ජනතහ භයන ශකොට, දරු ඳළටවු
ශඳති ශඳතිරට කඳරහ දභන ශකොට, එදහ ශම්හ ගළන කථහ
කයන්න කවුරුත් හිටිශේ නළවළ. අද ඒ සිඹල්ර අන් කශහට
ඳසශේ තභයි වළභ ශදනහභ ආණ්ඩුට විරුේධ ඇඟිල්ර දිේ
කයන්ශන්.
ගරු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහශේ භඟ ශඳන්වීභ ඹටශත් දිළිඳු
ඳවුල් නඟහ සිටු වීභට ශගතු ගහ ප්රචලිත කිරීභ, භිේධි
රහීනන්ට ණඹ ඳවසුකම් රඵහ දීභ, ඔවුන් යහඹකයින් ඵට ඳත්
කය යශට් ංර්ධනඹ කයහ දහඹක කය ගළනීභ, ංචහයක
කර්භහන්තඹ වහ අලුත් ක්රශභෝඳහඹඹන් කස කිරීභ තුළින්
විශේල විනිභඹ ශභයටට විලහර ලශඹන් ගරහ ඒභ ළනි දෆ අගඹ
කශ යුතුයි.
කිෂි කර්භහන්තඹ ගත්තත් එශවභයි. අද එදහ හශේ ශනොශයි.
ගස රබු ශගි ඹක් ගත්ශතොත් අද ශනොශඹකුත් ආකහයශඹන්
මිනිසුන් ගස රබු ගහ කයරහ විකුණනහ. ශඳොි  ගස රබු
තිශඵනහ; ශරොකු ගස රබු තිශඵනහ; භධයභ ප්රභහණශේ ගස රබු
තිශඵනහ. අද ඕනෆ ශකශනකුට ඕනෆ ප්රභහණඹකින් ගන්න
පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇති කයරහ තිශඵනහ. ශකොභඩු ශගි ත් එක
එක ප්රභහණශඹන් අද ශශශ ශඳොශශේ තිශඵනහ. අද යශට් කිෂි
කර්භහන්තඹ දියුණු ශේශගන ඹනහ. ශම්හට අත හිත ශදන්න
ඕනෆ. අත හිත ශදන්න ූලලික කටයුතු කයන්ශන් අශේ හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න්තු හශේභ භවළලි අධිකහරිඹයි. දිශන්ස
ගුණර්ධන ඇභතිතුභහශේ ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ තභයි, ශම්හට තුය රඵහ ශදන්ශන්. තුය නිකම්
රළශඵන්ශන් නළවළ. ශත්රුණහද? ඒ වළභ ශේභ කයරහ තිශඵනහ.
අද ෆභ ශගදයකභ ශභොනහ ශවෝ ගහ කය ගන්නහ. තභන්ශේ
නිශේ සිටභ එදිශනදහ ජීවිතඹට අලය ශේල් නිසඳහදනඹ කය
ගන්නහ. ඒ ශේල් කයන්න අඳට අසථහ රළබුණහ.
තද ශම් යශට් තරුණ යහඳහරික ප්රජහ වහ අඩු ශඳොලිඹට
ණඹ ඳවසුකම් රඵහ දී ඔවුන් දිරිභත් කිරීභත්, වි්රහභ ශගොස සිටින
ළි හිටිඹන්ශේ ඉතිරි කිරීම් ශනුශන් ශඳොලී අනුඳහතිකඹ සිඹඹට
12ක් කිරීභත් ඉතහභ කහශරෝචිතයි. එශේ ඔවුනට හධහයණඹක් ඉටු
කිරීභ ම්ඵන්ධ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට සතුතින්ත විඹ යුතුයි.
ශභභ ශඳොලී වන රඵහ දීභ නිහ අද තරුණ යහඳහරික ප්රජහ
ශනදහට ඩහ යහඳහරික කටයුතු පුළුල් කය තභන්ශේ යහඳහය
ශේගත් ළි දියුණු කිරීභට පිඹය ගනිමින් ඉන්නහ.
තද නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින් ශකොශම නගයඹ
ඇතුළු රංකහශේ ප්රධහන නගය සිඹල්රක්භ ප්රලංනීඹ ව
දර්ලනීඹ ශර ංර්ධනඹ කය තිශඵනහ. තද ශකොශම
නගයශේ ඳළල්ඳත්ර ජීත් ව ජනතහ ශනුශන් යජඹ විලහර
මුදරක් ළඹ කය භවල් නිහ තනහ ඔවුන්ශේ ජීවිතරට ඩහ
ටිනහකභක් දී ශෞබහගය කයහ ශඹොමු කය තිශඵනහ. ශම් නිහ
ඳළල්ඳත් ආරිත තිබ විවිධ නීති විශයෝධී ක්රිඹහන් අන් වී
ශකොශම නගයඹ ඉතහ ආයක්ෂිත තහේඳ නළති නගයඹක් ඵට
ඳරිර්තනඹ වී තිශඵනහ.

වභළඳතිුරමළ
භන්නහයභ කිට්ටුට ඹන තුරු, Madu Road එක දක්හ ඹන්න
පුළුන් වුශණ් යුද ජඹග්රවණඹ නිහයි. ඒ යුද ජඹග්රවණඹ අපි අගඹ
කයන්න ඕනෆ. ඒකයි අපිට කයන්න තිශඵන්ශන්. ඒ යුද ජඹග්රවණඹ
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(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ, දළන් කථහ අන් කයන්න.
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ගරු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ගරු බහඳතිතුභනි, භට ත තත්ත්ඳය කිහිඳඹක් ශදන්න. ගරු
බහඳතිතුභනි, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ශම් යශට් හරි
කර්භහන්තඹට කශ ශේඹ පිළිඵ විශලේ ප්රකහලඹක් කශ යුතුයි.
ඒ භන්ද? ශම්භ යජඹ ඹටශත් ශභොයගවකන්ද, උභහඔඹ, ඹහන්ඔඹ
ව දළදුරු ඔඹ යහඳිති ආයම්බ කය උතුය, ඹම වහ දකුණු
ඳශහත්රට ජරඹ රඵහ දීභට පිඹය අයන් තිශඵනහ. එශභන්භ
ශේලි ආයක්ණ යහඳිතිඹ භඟින් ශම් යශට් ප්රධහන ළේර ය
ගණනහකින් ශනොකශ ප්රතිංසකයණ කටයුතු විලහර මුදරක් ළඹ
කයමින් සිදු කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශම් යශට් කිෂි කර්භහන්තඹ
දියුණු කිරීභ වහ අඳ අභහතයහංලඹ විලහර වශඹෝගඹක් රඵහ
ශදන ඵ භහ ශභහිදී භතක් කයනහ.
අඳ අභහතයහංලශේ ළඩ කටයුතු වහ ඍජු නහඹකත්ඹක්
රඵහ ශදන ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහටත්, ශ්රී රංකහ
ආසිඹහශේ ආලසචර්ඹ කයහ රැශගන ඹන ගභනට විලහර
දහඹකත්ඹක් රඵහ ශදන ආර්ිකක ංර්ධන අභහතය ගරු ඵළසිල්
යහජඳක් භළතිතුභහටත්, අඳ යටට අේවිතීඹ නහඹකත්ඹක් රඵහ
ශදන අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහටත්, ඒ හශේභ අශේ
අභහතයහංලශේ ශල්කම්තුභහ, අධයක්රුන් ඇතුළු සිඹලුභ
ශදනහටත් ශම් අසථහශේදී අශේ ශගෞයනීඹ සතුතිඹ පුද කයමින්
භහ භශේ අදවස දළක්වීභ ශභයින් අන් කයනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශඵොශවොභ සතුතියි.
“139 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 201,900,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ”
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
139 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ූලරධන විඹදභ,
රු. 47,200,000
“139 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ වහ
රු. 47,200,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
139 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන රදී.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 738,000,000
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“139 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන ූලරධන විඹදභ වහ
රු. 2,636,000,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
139 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

290 ලන ශීර්ය.- ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් නදඳළර්තනම්න්ුරල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 334,960,000
"290 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 334,960,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
290 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ූලරධන විඹදභ,
රු. 1,817,200,000
"290 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ වහ
රු. 1,817,200,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
290 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
“ கனப்தை
139,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
201,900,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்தக்
தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 47,200,000
“ கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 47,200,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 738,000,000

“139 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 738,000,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ”
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“ கனப்தை
139,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
738,000,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

139 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන රදී.

கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - ූලරධන විඹදභ,
රු. 2,636,000,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 2,636,000,000
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“ கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 2,636,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 334,960,000

கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 334,960,000, for Head 290,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

கனப்தை 290.- கடற்தநரறல், லர்ரழ் பங்கள் றகக்கபம்

Head 290, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 334,960,000

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,817,200,000

“ கனப்தை
290,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
334,960,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்
தட்டது.
கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 1,817,200,000
“ கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 1,817,200,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக் தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Question, "That the sum of Rs. 201,900,000, for Head 139,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 1,817,200,000, for Head 290,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 290, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“166 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම්
වහ රු. 146,110,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ”
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
166 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතු ඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ූලරධන විඹදභ,
රු. 6,950,000
“166 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ වහ
රු. 6,950,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Head 139, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

166 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 47,200,000

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 65,000,000

Question, "That the sum of Rs. 47,200,000, for Head 139,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“166 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 65,000,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ”
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Head 139, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 738,000,000
Question, "That the sum of Rs. 738,000,000, for Head 139,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 139, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,636,000,000
Question, "That the sum of Rs. 2,636,000,000, for Head 139,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 139, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

166 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතු ඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - ූලරධන විඹදභ,
රු. 5,993,050,000
“166 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ වහ
රු. 5,993,050,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
166 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
“ கனப்தை
166,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
146,110,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்தக்
தகரள்பப்தட்டது.
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கனப்தை 166, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Head 166, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 6,950,000

"152 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 158,070,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“ கனப்தை 166, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 6,950,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 166, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 65,000,000
“ கனப்தை
166,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
65,000,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்
தட்டது.

152 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ූලරධන විඹදභ,
රු. 107,400,000
"152 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ වහ
රු. 107,400,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
152 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

கனப்தை 166, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 2,257,000,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 5,993,050,000

"152 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 2,257,000,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“ கனப்தை 166, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 5,993,050,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

152 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

கனப்தை 166, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - ූලරධන විඹදභ,
රු. 39,396,250,000

Question, "That the sum of Rs. 146,110,000, for Head 166,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

"152 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ වහ
රු39,396,250,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Head 166, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

152 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 6,950,000

282 ලන ශීර්ය.- ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්ුරල

Question, "That the sum of Rs. 6,950,000, for Head 166,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put
and agreed to.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 472,950,000

Head 166, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"282 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 472,950,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 65,000,000
Question, "That the sum of Rs. 65,000,000, for Head 166,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 166, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 5,993,050,000
Question, "That the sum of Rs. 5,993,050,000, for Head 166,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

282 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - ූලරධන විඹදභ,
රු. 43,850,000
"282 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ වහ
රු. 43,850,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
282 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 1,311,980,000
"282 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 1,311,980,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
282 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - ූලරධන විඹදභ,
රු. 13,404,500,000
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“ கனப்தை
282,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
472,950,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்தக்
தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 43,850,000
“ கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 43,850,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

"282 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ වහ
රු13,404,500,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

282 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, ූලරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට තිිමඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන රදී.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 1,311,980,000

“ கனப்தை
152,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
158,070,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்தக்
தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 152, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 107,400,000
“ கனப்தை 152, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 107,400,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 152, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 2,257,000,000
“ கனப்தை
152,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
2,257,000,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்தக்
தகரள்பப்தட்டது.

“ கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
1,311,980,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக் தகரள்
பப்தட்டது.
கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 13,404,500,000
“ கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 13,404,500,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Question, "That the sum of Rs. 158,070,000, for Head 152,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 152, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 107,400,000

கனப்தை 152, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 107,400,000, for Head 152,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 39,396,250,000

Head 152, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“ கனப்தை 152, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 39,396,250,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 2,257,000,000

கனப்தை 152, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 2,257,000,000, for Head 152,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

கனப்தை 282.- லர்ப்தரசணத் றகக்கபம்

Head 152, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 472,950,000

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 39,396,250,000
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Question, "That the sum of Rs. 39,396,250,000, for Head 152,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 152, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 282. - DEPARTMENT OF IRRIGATION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 472,950,000
Question, "That the sum of Rs. 472,950,000, for Head 282,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 282, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 43,850,000
Question, "That the sum of Rs. 43,850,000, for Head 282,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 282, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,311,980,000
Question, "That the sum of Rs. 1,311,980,000, for Head 282,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 282, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 13,404,500,000
Question, "That the sum of Rs. 13,404,500,000, for Head 282,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 282, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"කහයක බහ ප්රගතිඹ හර්තහ කශ යුතු ඹයිද, නළත රැසවීභ
වහ අය ගත යුතුඹ"යිද භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අ. භළ. 6.28 ඳළර්ලිනම්න්ුරල ප්රගතිය ලළර්තළ කරනු ිළණිව
වභළඳතිුරමළ මූළවනනයන් ඉලත් විය.
කළරක වභළල ප්රගතිය ලළර්තළ කරයි; නෆලත රැවහවීම 2014
නනොලෆම්බර් 12ලන බදළදළ.
தற.த.
6.28
றக்கு,
குழுறன்
தரறசலனகண
தற்நற
அநறறக்கும்ததரதட்டு றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகன்நரர்கள்.
குழுறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது
2014 ம்தர் 12, தைன்கறக.
At 6.28 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.
Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 12th
November, 2014.
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எத்றகப்தை
ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් කල්
තළිමඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය වභළද මුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

බහ කල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ, ගරු අජිත් කුභහය
භවතහ.

ගළල්, නබෝගශනගොඩ ඩීඑවහඅයි කර්මළන්තළළල
නිවළ සිදු ලන ඳළරිවරික ශළනිය
கரத, ரதரகயதகரட டி.ஸ்..
தரறற்சரகனறன்தோனரண சுற்நரடல் தரறப்தை
ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DSI FACTORY IN
BOGAHAGODA, GALLE

[අ.බහ. 6.28]

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද දින බහ කල් තඵන
අසථහශේදී භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:
"ගහල්ර, ශඵෝගවශගොඩ සී/ ළම්න් රික්ශල්ම් යඵර් කර්භහන්තලහරහශේ
ක්රිඹහකහරිත්ඹ භඟින් ශම් න විට දළි  ඳහරිරික වහනිඹක් සිදු ශමින්
ඳතී. එශේභ ශභභ ඳහරිරික වහනිඹ ප්රශේලශේ ජන ජීවිතඹටද දළි 
ඵරඳෆභක් එල්ර කය ඇති අතය, ජනතහශේ ධදනික ක්රිඹහලීන් අඩ
ඳණ කිරීභට තයම් ශභභ ගළටලු ශම් න විට උග්ර වී ඇත.
එඵළවින් ගහල්ර, ශඵෝගවශගොඩ සී/ ළම්න් රික්ශල්ම් යඵර්
කර්භහන්තලහරහ භඟින් සිදු න ඳහරිරික වහනිඹ නළළත්වීභ වහ
ක්රිඹහභහර්ග ගත යුතු ඵටත්, ජන ජීවිතඹ නඟහ සිටුවීභ වහ කි නමින්
කටයුතු කශ යුතු ඵටත් ශභභ බහ ශඹෝජනහ කයයි."

නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ.

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ශඹෝජනහ සිකය
කයනහ.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්නහ,
ඔඵතුභහත් භභත් ශේලඳහරන කටයුතු කයන, ඒ හශේභ භභ ජීත්
න අක්මීය භන ප්රහශේශීඹ බහ ඵරප්රශේලශේ තභයි ශභභ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු අජිත් කුභහය භවතහ]

කර්භහන්තලහරහ ක්රිඹහත්භක ශන්ශන් කිඹන එක. 1991
අක්මීය භන ප්රහශේශීඹ බහ ඵරප්රශේලශේ, ඵටදශේ ආයම්බ කශ
ශභභ යඵර් කර්භහන්තලහරහශේ කහර්ඹඹ තභයි, යඵර් උණු කයරහ,
අමයරහ නළත යඵර් ඵට ඳත් කිරීභ. ඒක තභයි ශභභ
කර්භහන්තලහරහශන්
ශකශයන්ශන්.
රංකහශේ
ශභළනි
කර්භහන්තලහරහ ඉතහභ අඩු ප්රභහණඹකුයි තිශඵන්ශන්.
ඵටද ප්රශේලශේ ජනතහශේ විශයෝධඹ නිහත්, අශනකුත්
ංවිධහනර විශයෝධඹ නිහත් වඵයහද ප්රශේලඹ ආන්නඹට
ශභභ කර්භහන්තලහරහ ශගන ආහ. එදහ ප්රහවන, භවහභහර්ග,
ඳරිය වහ නිතහ කටයුතු විඹ බහය සිටිශේ ශ්රීභනී ඇතුරත්මුදලි
භළතිනිඹයි. ඒ ශභොශවොශත් ශම් පිළිඵ නිසි ඳරිදි ඳහරිරික
ඇගය භක් කශශේ නළවළ. ඕනෆභ කර්භහන්තඹක් ආයම්බ කයන
ශකොට ඳහරිරික ඵරඳත්රඹක්, කර්භහන්ත ඵරඳත්රඹක් ප්රහශේශීඹ
බහශන් ශදනහ. වළඵළයි, ශම් පිළිඵ තිශඵන එක විශේචනඹක්
තභයි, ඳහරිරික ඇගය භක් නිසි ඳරිදි කශශේ නළවළ කිඹන එක.
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ ප්රශේලශේ ගළමිශඹක්
කිේහ, අභහතයහංලශේ ඳරිය හර්තහ වදන නිරධහරින් රෑ 7ට විතය
ඇවිල්රහ ශටෝච් ගවශගන තභයි ඒ තළන් නිරීක්ණඹ කශශේ
කිඹරහ. එළනි භළදිවත් වීභකින් වදන ඳහරිරික ඇගය ම් හර්තහ
ගළන අඳට ගළටලුක් තිශඵනහ. ශකොශවොභ වුණත් එභ
කර්භහන්තලහරහ පිහිටහ තිශඵන්ශන් ඳවත් තළනක. ශට්ට කඳු
තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ එභ කර්භහන්තලහරහට අල්රපු ළශට්
තිශඵන්ශන් ශදොයශේ භවහ විදයහරඹ. ඊශඟට තිශඵනහ, දියුණු
ශමින් ඳතින ශඵෝගවශගොඩ නගයඹ. ඒක ජනහරිත ප්රශේලඹක්.
ශම් කර්භහන්තලහරහශේ යඵර් උණු කයන විට ල්ෂර් හයු
ඳරියඹට නිකුත් ශරහ විලහර ඳහරිරික වහනිඹක් සිදු නහ.
කර්භහන්තලහරහ තිශඵන්ශන් නගයඹ භළද ජනහකීර්ණ තළනක;
ඳහරට අල්රපු ළශට්. ඒ හශේභ ඳවත් තළනක. ඒශකන් නිකුත්
න දුභ ව අශනකුත් අඳ්රය සිඹල්රභ ඊට ආන්නශේ තිශඵන
ඳහරට ව ගභට මුදහ වළශයනහ.
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ඒ පිළිඵ
ශේලඳහරන
අධිකහරිඹට,
ඳරිය
අධිකහරිඹට,
දිසත්රික්
ශල්කම්තුභහට, අභහතයහංලඹට ජනතහ දි අන් දිගටභ කරුණු
ඉදිරිඳත් කශ ඵ. ඳසු  අඹ කහරශේ ආන්ශදෝරනඹට රක් වුණු
යතුඳසර සිදුවීභටත් කලින් ඉරහයි ජනතහ ශම් ගළන දළනුම්
දුන්ශන්. නමුත් ශභොකද, වුශණ්? ඒ පිළිඵ නිසි භළදිවත් වීභක්
වුශණ් නළවළ කිඹන විශේචනඹ තභයි අඳට තිශඵන්ශන්; ඒ
ප්රශේලශේ ජනතහටත් තිශඵන්ශන්. විශලේශඹන්භ ශදොයශේ භවහ
විදයහරශේ විදුවල්ඳතිතුභහ, ආචහර්ඹ භණ්ඩරඹ, ඳහල් ංර්ධන
මිතිඹ, ආදී ෂ්ය ංගභඹ විටින් විට සිඹලුභ ආඹතන දළනුත්
කය තිශඵනහ, ඒ ඳහශල් දරුන්ට භනඹ, ක්රහන්ත ගතිඹ
ඇතුළු ශනොශඹකුත් ආහත්මිකතහරට මුහුණ ශදන්න සිදු ශරහ
තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ ශේභ ශම් කර්භහන්තලහරහශන් දළි 
දුර්ගන්ධඹක් ව ලබ්ද පිට නහ. ඒ පිළිඵත් ඳළමිණිලි කය
තිශඵනහ. ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහත් දළකරහ
ඇති, ඒ දුභ පිටනහ අඳට ශඳශනනහ. භභ ඊශඹත් නිරීක්ණඹ
කශහ. ඒ දුභ පිට නහ කිඹරහ අදත් භට හර්තහ කශහ.
ඒ ප්රශේලශේ ඳසු  අඹ කහරශේ විලහර ප්රභහණඹක් පිළිකහ
ශයෝගශඹන් මිඹ  අඹහ. ගරු ඇභතිතුභනි, අපි දන්ශන් නළවළ පිළිකහ
වළදිරහ භළශයන්ශන් ඒ නිහද කිඹරහ. ඒ ප්රශේලශේ නිසි විදයහත්භක
ඇගය භක් කයරහත් නළවළ.
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, වළඵළයි, දළන් සිසුන්ට ඇති වී
තිශඵන අහත්මිකතහ, ඒ හශේභ ක්රහන්තවීම්, භනඹ ඹන
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කරඵගෆනිත් එක්ක ජනතහ තුශ ශනොන්සුන්කහරිත්ඹක්,
ළකඹක් තිශඵනහ පිළිකහ වළශදන්න ශවේතු ඒකද කිඹරහ. පිළිකහ
වළශදන්න ශවේතු ඒක ශනොවුණත් ගක් ශවෝ දළශනනහ නම්,
භනඹ ඹනහ නම් ඒක ඒ ප්රශේලශේ ජනතහට ප්රලසනඹක්.
ඔඵතුභහ දන්නහ ගහල්ර නගයශේ ඳසු  අඹ දසර කශ
ප්රලසනඹක් ආහ කිඹරහ. දස තුනක් කශ ශගනිඹන්න ඵළරි වුණහ.
ගහල්ශල් නගයශේ මිනිසුන්ට ශත්රුණහ දස තුනක ග ශභොන
තයම් ඵයඳතශද කිඹරහ. දස තුනක ග ඒ තයම් ඵයඳතශ නම්
ශම් මිනිසුන්ට වළභ දහභ ග දළශනන එක ඉතහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්.
ඒක මිනිසුන්ශේ අයිතිහසිකම් උල්රංඝනඹ කිරීභක්.
ඳසු  අඹ කහරශේ භවජන විශයෝධතහ ශවේතුශන් ඒ ම්ඵන්ධ
ඳරීක්ණඹක් කයරහ ඳහරිරික ර්තහක් ඉල්රහ තිබුණහ. ඒ
ඳරීක්ණඹ ගළන විවිධ භතිභතහන්තය තිබුණත් භභ විශලේශඹන්භ
උේධිත කයනහ භධයභ ඳරිය අධිකහරිශේ නිශඹෝජය අධයක්
භන්තහ භශල්ඳතියණ භවත්මිඹ ඉදිරිඳත් කශ ලිපිඹක්. ඒ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් කය තිබුශණ් භට භතක විධිඹට ජලි භහශේ 8ශනිදහ.
"ක්ශේත්ර ඳරීක්ණරදී ශභභ කර්භහන්තශේ ක්රිඹහකහරිත්ඹ
ශවේතුශන් ලබ්දඹ වහ දුර්ගන්ධඹක් තිශඵන ඵ ශදොයශේ භවහ
විදයහරඹ වහ ඹහඵද ප්රශේලඹ නිරීක්ණශේදී කරුණු නහථ වී
ඇත" කිඹරහ එභ ලිපිශේ වන් ශනහ. එතුමිඹ ඒක
අභහතයහංලඹට හර්තහ කය තිශඵනහ. අඳටත් ඒ ලිපිශේ පිටඳතක්
රළබුණහ. භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ ඉතහ ඳළවළදිලි හර්තහ කයරහ
තිශඵනහ, ඳහරිරික වහනිඹක් නහ කිඹරහ.
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ග වරි තිශඵනහ නම් ඒක
ප්රලසනඹක් කිඹරහයි භභ කිඹන්ශන්. ශභොකද, ඔඵතුභහත් දන්නහ,
අපිත් දන්නහ අශේ ශේ ඉසයවහ කුණු ශගොඩක් ගවරහ ඒශකන්
ග එනහ නම්, ඒක අඳට ප්රලසනඹක් කිඹරහ. එශවභ නම් අඳට
ඒක ශනොරකහ වරින්න ඵළවළ. ඒ අඹ ශගශනන එක තර්කඹක්
තභයි, පිළිකහ වළශදන්ශන් ශම්ශකන් ශනොශයි, ග විතයයි
තිශඵන්ශන් කිඹන එක. ගත් ප්රලසනඹක්.
විශලේශඹන් ශම් ප්රලසනඹට විරුේධ කටයුතු කශ ංවිධහන
ගණනහක් තිබුණහ. ඳන්ශල් වහමුදුරුශෝත් ශම්කට විරුේධ
වුණහ. දළන් ශම් කර්භහන්තලහරහ කයශගන ඹන අඹ ශභොකක්ද
කයන්ශන්? සීභහහිත ළම්න් රික්ශල්ම් යඵර් කර්භහන්ත
ආඹතනශේ ඳහරන අධිකහරිඹ ශභොකක්ද කයන්ශන්? ශම්කට
භළදිවත් ශනහ ශනුට ඒ අඹ විවිධ අල්රස ශදන්න රළවළසති
ශනහ. ඳන්රට ආධහය ශදනහ. ඉසශකෝශල්ට ආධහය ශදන්න
වදනහ. තත් ංවිධහනරට ආධහය ශදනහ. ගරු නිශඹෝජය
කථහනහඹකතුභනි, ශම්ක ශනොශයි කශ යුතු න්ශන්. ශභහි
ඳහරිරික ප්රලසනඹක් තිශඵනහ නම් ඒකට භළදිවත් විඹ යුතුයි.
භභ විශලේශඹන්භ ගරු සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත ඇභතිතුභහට
සතුතින්ත ශනහ. ඳහර්ලිශම්න්තු උඳශේලක කහයක බහශේදී
ශම් පිළිඵ ප්රලසනඹ භතු කශහභ එතුභහ වහභ භළදිවත් ශරහ
විශලේ හකච්ඡහක් කළවහ. භභ හිතන්ශන් කළපු ළදගත්භ
හකච්ඡහ ඒක. ඒකට සිඹලු ඳහර්ලසඹන් කළශේහ. ඒ
හකච්ඡහට වඵයහද ප්රහශේශීඹ බහශේ බහඳති යත් කුභහය
භළතිතුභහත් ඳළමිණිඹහ. ඒ අදහශ නිරධහරිනුත් ඳළමිණිඹහ. එහිදී
කරුණු ගණනහක් ඉදිරිඳත් වුණහ. එහිදී ඳළවළදිලි වුණහ ශම්
කර්භහන්තලහරහශේ අධිඳතිත්ඹ, ඳහරන අධිකහරිඹ නිළයදි කිරීම්
ප්රභහණඹක් කශහ කිඹරහ.
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අවුරුදු 20කට ඳසු තභයි
නිළයදි කිරීම් කයන්ශන්. භභ එදත් ඇහුහ, ඇභතිතුභහත් ඒ ගළන
අදවස ඉදිරිඳත් කශහ, ශම් ඳහරිරික වහනිඹ අවුරුදු 20ක් තිසශේ
ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ. ඔවුන් නිළයදි කිරීභක් කශහ කිේහ, ඒ
වහ මිලිඹන ගණනක් විඹදම් වුණහ කිේහ. ගරු නිශඹෝජය
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කථහනහඹකතුභනි, ඔවුන් උඳඹන ධනශේ වළටිඹට ඒක ඒ තයම්
විලහර මුදරක් ශනොශයි. ශම් ඵරඳෆම් නිහ, ශම් උේශඝෝණඹන්
නිහ, භවජන භළදිවත්වීභ නිහ නිළයදි කිරීම් ප්රභහණඹක් කයන්න
මිලිඹන ගණනක්  අඹහ කිේහ. එශවභ නම් ඒශකන් අදවස
ශන්ශන් ශභොකක්ද? නිළයදි කිරීම් කශහ කිඹරහ ඔවුන් කිඹනහ
නම්, ඒ කිඹන්ශන් අවුරුදු 20 ගණනක් තිසශේ ළරැේදක් තිිමරහ
තිශඵනහ. ඒ ඳසු  අඹ අවුරුදු 20 තිසශේභ ශම් භසත ජනතහට
වුණු වහනිඹ පර්ණඹ කයන්ශන් කවුද? ඒ වහනිඹ පර්ණඹ කයන්නට
පුළුන්ද? ඳරියඹට, ජීවිතඹට ශවෝ ලරීයඹකට වහනිඹක් වුණහ නම්
ඒක පර්ණඹ කයන්න ඵළවළ. නමුත් ඒශකන් අදවස ශන්ශන්
අවුරුදු විසි ගණනක් තිසශේ වහනිඹක් වුණහ කිඹන එකයි. එශවභ
නම් දළන්ත් ඒක නත්න්නට ඵළරි ඇයි?
විශලේශඹන් ශම් සිේධිඹට භළදිවත් න විවිධ කණ්ඩහඹම් ඹට
කයන්න අල්රස ශදන ක්රිඹහලින් ශම් ඳහරන අධිකහරිශඹන්
කයනහ. ඒක වරි ඳළවළදිලියි. ශම්කට විරුේධ කටයුතු කයන
ංවිධහන ව පුේගරඹන් භර්දනඹ කයන ක්රිඹහ භහර්ගත් ශගන
 අඹහ.
තමුන්නහන්ශේ දන්නහ ශනෝඵට් සිල්හ කිඹන පුේගරඹහශේ
ශගදය පිටු ඳසශේ, දරුශෝ ශල්රම් කයන තළන ශඵෝම්ඵඹක්
තිිමරහ ඔහු අත් අඩංගුට ගත්තහ. ත්රසත විභර්ලන ඒකකශඹන්
ඇවිල්රහ - TID එශකන් ඇවිල්රහ - ශඵෝම්ඵඹක් තිශඵනහ කිඹරහ
ඒ පුේගරඹහ අත් අඩංගුට ගත්තහ. ශම් කර්භහන්තලහරහට
විරුේධ ආන්ශදෝරනඹක් ඇති කශ පුේගරශඹක් තභයි ඔහු. ශම්
ප්රලසනඹට එශයහි කටයුතු කශ ංවිධහනශේ කළවුම්කරු ඔහුයි.
ඔඵතුභහ දන්නහ, ගහල්ර උහවිශේ නීතීඥයශඹකුශේ
ශවෝදයශඹක් න නුන් නභළත්තහ ශඳොලීසිශඹන් ඇවිල්රහ
අයශගන  අඹහ. ඒ තළනළත්තහශේ ශේ ඉසයවහ ඳතශයොම් තිබුණහ
කිඹරහ ඔහු අයශගන  අඹහ. ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් භතු කශහ.
අන්තිභට ඒ නඩු ඳළත්තකට දභන්න වුණහ. ශඳොලීසිඹ ඳහ
පිළිගත්තහ, TID එක ඳහ පිළිගත්තහ ශම්හ ඳට්ටඳල් ශඵොරු නඩු
කිඹරහ. ඒ කර්භහන්තලහරහ හිමිඹන් එළනි භළදිවත් වීභක් කයන්න
ගත්තහ. එක ඳළත්තකින් විරුේධ න ජනතහ නත්න්න අල්රස
ශදන්න ගත්තහ. අශනක් ඳළත්ශතන් භර්දනඹ කයන්නට ඳටන්
ගත්තහ. ඒ වහ ආයක්ක අංල ඳහවිච්චි කයන්න ඳටන් ගත්තහ.
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ වරිභ ඳළවළදිලියි, ශම්
කර්භහන්තලහරහ හිමිඹන්ට වුභනහ තිබුශණ් ශකශේ ශවෝ ශම්
කර්භහන්තලහරහ ඔවුන්ශේ රහබ උඳඹන භහර්ගඹ ඵට ඳත්
කයශගන ඉසයවට අයශගන ඹන්නයි කිඹරහ. නමුත් භනුය
භහජඹ ශනුශන් ශඳනී සිටින අඹ පිළිගන්නහ ශදඹක් තිශඵනහ.
අඳට ඩහත්භ ළදගත් න්ශන් කර්භහන්තද, එහි රහබඹද,
මිනිසසුද? ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් සිඹල්රභ
කයන්ශන් මිනිසසු ජීත් ශන්න. ඔවුන්ශේ තර්කඹ තභයි අපි ශම්
ආඹතනඹ වයවහ රැකිඹහ විලහර ප්රභහණඹක් ශදනහ කිඹන එක.
විලහර ප්රභහණඹ කීඹක්ද? 200කට අඩුයි.
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගහල්ර දිසත්රික්කශේ රැකිඹහ
ශදන කර්භහන්ත ඳටන් ගන්නහ නම් අඳට කුරුඳු ආරිත
කර්භහන්තලහරහ ඳටන් ගන්නට පුළුන්. ශන ශභොනත් වුභනහ
නළවළ ශරෝකශේ ශවොභ කුරුඳු තිශඵන්ශන් ගහල්ර දිසත්රික්කශේ.
මුළු ශරෝකශඹන්භ ශවොභ කුරුඳු තිශඵන්ශන් ගහල්ර
දිසත්රික්කශේ. ඳටන් ගන්නට පුළුන් කර්භහන්ත ශගොඩක්
තිශඵනහ. ශම් කර්භහන්තලහරහශන් දලභඹක ශවෝ ඳහරිරික
වහනිඹක් ශනහ නම්, භභ ශකොන්ශේසි වියහිත එකඟ ශනහ ඒ
ෂළක්ටරිඹ ඕශන් නළවළ කිඹරහ. නමුත් අඳට තභ එළනි
නිගභනඹක් ශදන්න ඵළවළ. විශලේශඹන්භ එක භනුය ප්රහණිඹකුට
ශවෝ ශම්ශකන් වහනිඹක් ශනහ නම්, භනුය ංවතිඹට වහනිඹක්
ශනහ නම් ඒ කර්භහන්තලහරහශන් ශකොඳභණ රහබ රළබුත්
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අඳට ඒශකන් ළඩක් නළවළ. ශභොකද, ශම් භහජශේ කර්භහන්ත
තිශඵන්ශන්, ඳරියඹ තිශඵන්ශන් ශන කහටත් ශනොශයි,
මිනිසුන්ශේ ඉදිරි ඳළළත්භ ශනුශන්. ඒ නිහ ශම් පිළිඵ මීය ට
ඩහ අධහනඹක් ශඹොමු කශ යුතුයි.
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, විශලේශඹන්භ කුකුප ෂහම්
එකක් කයන්න, එශවභ නළත්නම් ශඳොි  කුකුප භඩුක්
ඳත්හශගන ඹන්නත් ශම් නශකොට ඳරිය ඵරඳත්රඹක් රඵහ
ගන්නට ඕනෆ. මිරිස ශභෝරක් ඳත්හශගන ඹන්නත් ඳරිය
ඵරඳත්රඹක් රඵහ ගන්නට ඕනෆ. ඒ වහ ඳශහත් බහශන්
කර්භහන්ත ඵරඳත්රඹක් රඵහ ගන්නට ඕනෆ. නමුත් ශම් සීභහහිත
ළම්න් රික්ශල්ම් යඵර් කර්භහන්ත ආඹතනඹට ශම් නශකොට
ඳරිය ඵරඳත්රඹක් නළවළ. ශම් කර්භහන්තඹ ම්පර්ණශඹන්භ නීති
විශයෝධියි. ඳරිය ඵරඳත්රඹක් රඵහශගන නළවළ. ගරු
ඇභතිතුභහශගන් භහ විශලේශඹන්භ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ, එභ
ආඹතනඹ ඳරිය ඵරඳත්රඹක් රඵහශගන තිශඵනහද, නළේද කිඹන
එක ගළන ශම් ගරු බහට හර්තහ කයන්න කිඹරහ. ඳශහත්
බහශන් නිකුත් කයපු කර්භහන්ත ඵරඳත්රඹකුත් නළවළ. කිසිභ
ඵරඳත්රඹක් නළති රංකහශේ ප්රධහන කර්භහන්ත ලහරහක් ශකොම්ඳළනිඹක් - භහගභක් - නගයඹ භළද ඳත්හශගන ඹනහ.
ඔවුන් එඹ නිළයදි කයනහ කිඹරහ වළදුහ, කුලුනක්. නමුත් ඒ
උට වදපු කුලුශනන් ශනොශයි, තභත් දුම් පිටන්ශන්.
ඔඵතුභහ ඒ ප්රශේලශඹන් ඹන එන ශකශනක් විධිඹට දන්නහ ඇති,
තභත් දුම් පිටන්ශන් ඳයණ කුලුශනන්භයි. අලුත් කුලුනක්
උට වදරහ තිශඵනහ. වළඵළයි දුම් පිටන්ශන් ඒශකන් ශනොශයි.
ඒ නිහ වරි ඳළවළදිලියි, ශම් කර්භහන්තලහරහශන් වහනිඹක් සිදු
න ඵ. එදහ අභහතයහංලශේ
හකච්ඡහට ආපු එක
විදුවල්ඳතියශඹක් කිේහ, ශම් කර්භහන්තලහරහ අනිහර්ශඹන්භ
වහභ ඉත් කයන්න කිඹරහ. ශම්ක එතළනින් ඉත් කයරහ
ශනත් තළනකට ශගන ඹන්න ශනොශයි භභ ශඹෝජනහ කයන්ශන්.
ශම් යට ඇතුශශේ කිසිඹම්භ තළනක, - ගහල්ර දිසත්රික්කශේ භහ
ජීත් න වඵයහද ප්රශේලශේ විතයක් ශනොශයි - රංකහශේ ශවෝ
ශරෝකශේ ශකොශවේ වරි තළනක මිනිසුන්ට වහනිකය කර්භහන්තඹක්
නම් ඒක ශරෝකශේ ශකොශවේත් තිිමඹ යුතු එකක් ශනොශයි. ඒක
අපි තභ වරිඹට කිඹන්න දන්ශන් නළවළ. ඒ ගළන ඇගය භක්
කයන්නට ඕනෆ. ඒ ඇගය භ වරිඹට කයන්න. එශවභ නළත්නම්,
එභ කර්භහන්තඹ මිනිසුන්ට වහනිඹක් ශනොන තළනක
පිහිටුන්නට පුළුන් නම්, ඒක ගළන රකහ ඵරමු.
ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශගනහපු එක තර්කඹක් තභයි, ශම් ටඹර්
පුළුසන දුභ නිහ ශඩංගු භදුරුන් නළති නහඹ කිඹන එක.
ශඩංගු භදුරුන් නත්න්න ත ක්රභ තිශඵනහ, ගරු නිශඹෝජය
කථහනහඹකතුභනි. වළඵළයි, ශම් කර්භහන්තලහරහශන් ඳහරිරික
වහනිඹක් සිදු නහ නම්, ඒක නත්න්න ක්රභ නළවළ. ඒ නිහ
ශම් අසථහශේ දී ගරු බහශේ අධහනඹට ශඹොමු කයනහ, කිසිදු
ඵරඳත්රඹක් ශනොභළති නීතිඹ තනිකයභ අමු අමුශේ උල්රංඝනඹ
කයරහ, ඳරිය ඵරඳත්රඹක් නළති, කර්භහන්ත ඵරඳත්රඹක් නළති,
ශම් කර්භහන්තඹ දක් වරි කයශගන ඹන්න එශවභ අය
දුන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන එක ගළන. එභ ප්රලසනඹ ශම් අසථහශේ
ඳළන නඟිනහ. භහ ශවොටභ දන්නහ, භනුයශඹක් ණඹක්
රඵහශගන කයන ඉතහභ කුඩහ කකුප භඩුක් ශවෝ, එශවභ
නළත්නම් මිරිස ශභෝරක් ශවෝ, අයඹක් ශනොශගන දක්ත්
ඳත්හශගන ඹන්න ශදන්ශන් නළති තත්ත්ඹක් ඇතුශශේ දළන්
අවුරුදු ගණනහක් තිසශේ ශම් කර්භහන්තලහරහ ඳරිය
ඵරඳත්රඹක් නළති ඳත්හශගන ඹනහ. ශකොශවොභද ඒ අයඹ
දුන්ශන්? ඒක වරි ඳළවළදිලියි. භහ ශම් ගරු බහශේ වළභදහභත් භතු
කයන විධිඹට ඉතහභ පුංචි මිනහවහට එක නීතිඹකුත්, ශම් යශට්
ඉවශභ ඳළශළන්තිශේ මිනිසුන්ට එක නීතිඹකුත් ඳතිනහ. ශම්
නීතිඹ ශදඹහකහයඹකට ක්රිඹහත්භක නහ, ගරු නිශඹෝජය
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කථහනහඹකතුභනි. වළඵළයි, මිනිසුන්ශේ ළකඹක් තිශඵනහ. අඳ
ඒ මිනිසුන්ට ගරු කයනහ, ශභතයම් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් තිශඵේදිත්
ඔවුන් ඉතහභ හභකහමීය , ඉතහභ නුණක්කහය විධිඹට එඹට
භළදිවත් ශමින් සිටීභ ගළන. නමුත් එහි සීභහන් තිශඵන්නට
පුළුන්. ශභොකද, ශම් ශල්රම් කයන්ශන් මිනිසුන්ශේ ජීවිතත්
එක්කයි; ශම් ශල්රම් කයන්ශන් මිනිසුන්ශේ ඳරියඹත් එක්කයි.
එදහ අභහතයහංල හකච්ඡහ ශරහශේ දී විදුවල්ඳතිතුශභක්
ශඹෝජනහ කශහ, "ඕශගොල්රන්ට කර්භහන්ත කයන්නට ඕනෆ නම්,
මිනිසුන්ට යක්හක් ශදන්නට ඕනෆ නම්, කරුණහකයරහ ශම් යශට්
යහඳහරිකඹන් තු තත් ඕනෆ තයම් කර්භහන්ත තිශඵනහ. ඒ
නිහ ශනත් විකල්ඳ කර්භහන්තඹක් ශභතළනට ශගශනන්න."
කිඹරහ. ඒ වහ යජශේ භළදිවත් වීභ; ඔඵතුභන්රහශේ භළදිවත් වීභ
අලයයි කිඹරහ භහ හිතනහ.
ශම් අසථහශේ දී ගරු ඇභතිතුභහට භහ විශලේශඹන්භ
සතුතින්ත ශනහ, ශභභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභට ශම් ගරු
බහට ඳළමිණීභ ගළන. ඒ හශේභ එතුභහ උඳශේලක කහයක
බහශේ දී ශම් පිළිඵ කශ විශලේ භළදිවත්වීභ ගළනත් භහ
සතුතින්ත නහ. ඒ පිළිඵත් භතක් කයමින්, ශම්
කර්භහන්තලහරහශන් ජනතහට සිදු න වහනිඹ ශභොකක්ද කිඹරහ
ඵරරහ, ඒ වහ නිසි භළදිවත්වීභක් කයන්න කිඹරහ ශම් ගරු
බහශේ අධහනඹට ශඹොමු කයනහ. ශභොකද, එක භනුයඹකුට
වරි දලභඹකින්ත් ඳරියශඹන් වහනිඹක් සිදු නහ නම්, ඒ
කර්භහන්තශඹන් රඵන රහබඹ අපි කහටත් ළඩක් නළවළ, ගරු
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. එභ කහයණඹත් භතක් කයමින්, ශම්
ජනතහශේ ඉල්ලීභට න් ශදන්න; ශම් ජනතහශේ වඬට න්
ශදන්න, ඳරිරික වහනිඹ ව ජනතහට සිදු න වහනිඹ
ශක්න්නට භළදිවත් න්න කිඹරහ භහ ශම් අසථහශේ දී ඉතහභ
ශගෞයශඹන් ඉල්රහ සිටිනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

1416

ඳරීක්ණඹක් සිදු කයරහ, ඒ අනු ලිපිඹක් භඟින් කම්වශල්
කශභනහකහරීත්ඹට දළනුම් දීරහ තිශඵනහ, ශම්හශේ ඹම් ඹම්
නිළයදි කිරීම් කයන්න ආයක්ණ පිඹය ගන්නඹ කිඹරහ. ඒ
නිහ ආයක්ණ ඵරඳත්රඹක් 2013.07.14න් ඳසු නිකුත් ශරහ
නළවළ. අදටත් ආයක්ණ ඵරඳත්රඹක් නළවළ.
ශභහි ඉතිවහඹ පිළිඵ අශේ ගරු අජිත් කුභහය භන්රීතුභහ
වන් කශහ. ඒ කරුණුර කිසිදු ළයදි සරඳඹක් නළවළ. එතුභහ
ඇත්ත ඇත්ත ළටිශඹන් කරුණු ඉදිරිඳත් කශහ. ගරු භන්රීතුභහ
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් උඳශේලක කහයක බහට කයන රද ශඹොමු
කිරීභ අනු, 2014.09.09 ළනි දින අශේ අභහතයහංලශේ දී ශම්
පිළිඵ භශේ ප්රධහනත්ශඹන් භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ භඟ
හකච්ඡහක් ඳළළත්වහ. ඒ අනු එඹට වබහගී ව සිඹලුභ
ඳහර්ලසඹන්ශේ එකඟතහ අනු තීයණ තුනකට එශඹුණහ. එකක්
තභයි භහඹක් ඇතුශත කහර්මික තහක්ණ ආඹතනඹ ව භධයභ
ඳරිය අධිකහරිඹ ශතින් අදහශ හර්තහ රඵහ ගළනීභ. ශදළනි එක,
ගහල්ර දිසත්රික් ශල්කම්තුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන් නම් කය ඇති ඒ නශකොටත් දිසත්රික් ශල්කම්තුභහ විසින් අනුකමිටුක් පිහිටුහ
තිබුණහ. - අනුකමිටුශේ ංක්ෂිේත හර්තහ ව අක්මීය භන ව
ඉභද ශෞඛ්ය ධදය නිරධහරින් විසින් තභ හර්තහ භක්
ඇතුශත ඉදිරිඳත් කිරීභ. තුන්ළනි එක, ඉවත හර්තහ රඵහ ශගන
භක් ඇතුශත නළත රැසවීභක් කළහ අන් තීයණඹකට
එශීමභ.
ඒ අනු ශභභ කර්භහන්තශේ ක්රිඹහකහරිත්ඹට අදහශ භධයභ
ඳරිය අධිකහරිශේ යහඹනහගහයඹ විසින් 2014 ළේතළම්ඵර් 11
දිනළති සිදු කයන රද ඳරීක්ණඹන්ට ව කහර්මික තහක්ණික
ආඹතනඹ -ITI- භඟින් සිදු කයන රද ඳරීක්ණඹට අනු අදහශ
2014.10.20 දිනළති භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ ශත ඳවත වන්
හර්තහ ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ.
1.

කර්භහන්ත ඳරි්රශේ ඳතින මීය ශත්න් ශනොන හසඳශීලී
කහඵන් ප්රභහණඹ පිළිඵ මිණුම් හර්තහ.

2.

චිමිනිඹ තුළින් නිකුත් න හයු විශභෝචනඹන්හි අඩංගු
ල්ෂර් ඩශඹොක්යිඩ් ප්රභහණඹ ව මීය ශත්න් ශනොන
හසඳශීලී කහඵන් ප්රභහණඹ පිළිඵ මිනුම් හර්තහ.

சுற்நரடல்,

3.

කර්භහන්තශේ දිහ යහරී ක්රිඹහකහරීත්ඹට අදහශ ලබ්ද මිනුම්
හර්තහ.

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)

4.

චිමිනිඹ තුළින් නිකුත් න හයු විශභෝචනඹන්හි අඩංගු
අංශුභඹ ශකොටස ප්රභහණඹ පිළිඵ මිනුම් හර්තහ.

5.

කර්භහන්ත ඳරි්රශේ ඳතින දවිලි අංශු ප්රභහණඹ පිළිඵ
මිනුම් හර්තහ.

[අ.බහ. 6.44]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ (ඳරිවර
පනර්ජනනීය බක්ති අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்
தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்)

-

ශළ

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගරු අජිත් කුභහය භන්රීතුභහ
විසින් බහ කල් තඵන අසථහශේ දී ගහල්ර, ශඵෝගවශගොඩ
ඩී.එස.අයි. කර්භහන්තලහරහශේ සිදු න ඳරිය වහනිඹ පිළිඵ
ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ. එඹට පිළිතුරු ශදන ශම් අසථහශේ දී
භහ වන් කයන්නට ඕනෆ, එතුභහ මීය ට ශඳය උඳශේලක කහයක
බහකදී කයන රද ඉදිරිඳත් කිරීභක් අනු ශම් පිළිඵ ඹම් ඹම්
ඳරීක්ණ ව අශනකුත් කටයුතු ශම් කහරඹ තුශ ආයම්බ කය
තිශඵන ඵ.
අශේ හර්තහන් අනු ඳළවළදිලි න්ශන්, එතුභහභ වන්
කයපු ආකහයඹට 1991 ළනි ඉතහ දීර්ඝ කහරඹක තභයි ශම්
කර්භහන්තලහරහ මුලින්භ ආයම්බ කය තිශඵන්ශන්. ඒ අසථහ
න විට EIA එකක් අයශගන තිිමරහ නළවළ. ඒ හශේභ ශභහි
අහන ලශඹන් ඵරඳත්රඹක් නිකුත් කය තිශඵන්ශන් 2012.07.26
ළනි දිනයි. එභ ඳරිය ආයක්ණ ඵරඳත්රඹ 2013.07.14 දිශනන්
අන් ශරහ තිශඵනහ. ශභභ ඵරඳත්රඹ අලුත් කිරීභ වහ
අඹදුම් කශ විට ප්රශේලශේ ජනතහ ව විශලේශඹන් ශදොයශේ භවහ
විදයහරශේ විදුවල්ඳති විසින් භධයභ ඳරිය අධිකහරිශේ දකුණු
ඳශහත් කහර්ඹහරඹට කයන රද ඳළමිණිල්රක් අනු ක්ශේත්ර

එභ හර්තහ අනු හයු තත්ත්ඹ ව ලබ්දඹ අදහශ ප්රමිතීන්ට
අනුකර න ඵට හර්තහ ශරහ තිබුණහ. ඒ හශේභ අක්මීය භන
ව ඉභද ශෞඛ්ය ධදය නිරධහරින් විසින් අදහශ හර්තහ
2014.10.09. දිනළති ශභභ අධිකහරිඹට ඉදිරිඳත් කය ඇති අතය,
ජහතික පිළිකහ භර්දන ළඩටවන භඟින් ශඳන්හ ශදන ඳරිදි
කර්භහන්තලහරහ තුළින් පිළිකහ ශයෝගඹ ළශඳීශම් ප්රණතහක්
පිළිඵ නිගභනඹකට එශඹිඹ ශනොවළකි ඵට හර්තහ කයරහ
තිශඵනහ.
ඊශඟට ශභභ හර්තහශේ අංක 23.3 ඹටශත් වන් නහ,
දිසත්රික් ශල්කම් විසින් ඳත් කයන රද අනුකමිටු 2014.08.07,
2014.08.20, 2014.08.29 වහ 2014.10.28 දිනළති ඳසුවිඳයම්
ඳරීක්ණ සිදු කයන රද අතය අදහශ හර්තහ ශභභ අධිකහරිඹ
ශත රළබීභට නිඹමිතඹ කිඹරහ. තභ රළිමරහ නළවළ. ඊශඟට 23.4
ඹටශත් වන් නහ, දිසත්රික් ශල්කම් කහර්ඹහරශේ හර්තහ
ශභශතක් ශනොරළබී ඇති ඵළවින්, ඉවත 22.3ට අනු කටයුතු කය
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ශනොභළති අතය, දිසත්රික් ශල්කම්ශේ අදහශ හර්තහ රළබුණු විගභ
ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹට නළත ශම් සිඹලු
ඳහර්ලසඹන් කළහ ශම් පිළිඵ නිගභනඹකට එශීමභට කටයුතු
කයන ඵ. ඒ ඵ ගරු භන්රීතුභහටත්, ශම් ගරු බහටත් දළනුම්
දීභට කළභළතියි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

ඒ අනු බහ කල් තඵන අසථහශේ දී ඉදිරිඳත් කයන රද
ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීභට භහ ශත රළබී
තිශඵන හර්තහ භභ වභළගත* කයනහ.

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

ඒ හශේභ දිසත්රික් ශල්කම්ශේ අනුකමිටු හර්තහ ව භධයභ
ඳරිය අධිකහරිඹ නිකුත් කයන අහන හර්තහ අනු ශභභ
කර්භහන්තලහරහ ශභභ ප්රශේලඹට ශනොගළශශේ නම් - එභ
කර්භහන්තලහරහට ශභශතක් ඵරඳත්ර නිකුත් කය නළවළ.එඹ එතළනින් ඉත් කිරීභ වහ අපි නීතයනුකර ක්රිඹහ භහර්ග
ගන්නහ.

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ ගළන වන් ශන්ශන් නළවළ.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(The Hon. Ajith Kumara)

දිසත්රික් ශල්කම්තුභහශේ අනුකමිටු හර්තහ රළබුණහට ඳසු
සිඹලු ශදනහ භඟ හකච්ඡහක් කයනහද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

නළත සිඹලු ඳහර්ලසඹන් කළරහ, හකච්ඡහ කය තීයණඹකට
එශශමනහ.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇභතිතුභනි, ශරහ තිශඵන නිහ
අවන්නද?
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

අවන්න.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිේශේ භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹයි,
අශනකුත් ආඹතනයි කයන රද ඳරීක්ණර හර්තහ අනු ශභයින්
ඳහරිරික වහනිඹක් නළවළ කිඹන එක ශන්ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඳරිය වහනිඹක් නළවළ කිඹන එක ශනොශයි, ඒ ප්රමිතීන්රට
අනුකර තිශඵනහඹ කිඹන එකයි කිඹන්ශන්.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

එතශකොට ඒශකන් ඳරිය වහනිඹක් ශනහද, නළේද කිඹන
එක ඳළවළදිලි නළවළ?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ ගළන නිගභනඹකට එශඹිරහ නළවළ. අය කමිටු හර්තහ
රළබුණහට
ඳසු
තභයි
අහන
තීයණඹකට
එන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

දළනට තිශඵන ප්රමිතීන්ට අනුකර නළවළ කිඹන එක විතයයි
කිඹන්ශන්. ඳහරිරික වහනිඹක් නළවළ කිඹරහ ඔවුන් නිලසචිත
කිඹන්ශන් නළවළ?

ගරු ඇභතිතුභනි, අධහනඹට ගන්න. ඒ ප්රශේලශඹන්
කර්භහන්තලහරහ අයින් කයන්න කිඹන එක ශනොශයි භශේ
ශඹෝජනහ.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ කර්භහන්තකරුහ කිේහ ශන්, අපි ඕනෆ නම් ශම්ක වරහ
දහන්නම් කිඹරහ. එශවභ කශහභ වරි.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඒ වහ විකල්ඳ ශඹෝජනහක් ශගශනන්න
ශන්.

අඳට පුළුන්

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. අඳට පුළුන් ඒ ශගොල්රන්ට කිඹන්න,
ශම් අනු ශම් කර්භහන්තලහරහ වන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ
නම්, ඒක වන්න කිඹරහ.

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ශඵොශවොභ සතුතියි.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳළර්ලිනම්න්ුරල ඊ අනුකූල අ. භළ. 6.52 , 2014 ඔක්නතෝබර්
31ලන දින වභළ වම්මතිය අනුල, 2014 නනොලෆම්බර් 12 ලන බදළදළ
පූ. භළ. 9.30 ලන නතක් කල් ගින ය.
அன்தடி தற.த. 6.52 றக்கு தரரலன்நம், 2014 எக்ரரதர்
31ஆம் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2014 ம்தர் 12, தைன்கறக
தொ.த. 9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 6.52 p.m. until 9.30 a.m. on Wednesday,
12th November, 2014 pursuant to the Resolution of Parliament of 31st
October, 2014.
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වෆ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මු්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන නිළයදි කශ යුතු
ආකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குநறப்தை
உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் ரண்டும்.
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දළයක මුදල් : ඳළර්ලිනම්න්ුර විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි රු. 2178ිර. ිළ ඳතක් නගන්ලළ ගෆනීම
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ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு தொன் சந்ரப்தம்
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ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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