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අ. භා. 1.00  ඳාර්ලිපම්න්ුරල රැවන විය.   

කථානායකුරමා [ගු  චමල් රාජඳක් මශතා]  මූාවනාරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர் அர்கள் [ரண்நெறகு  சல் ரஜதக்ஷ]  கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
  

නිපේදන 
அநறறப்நெக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 
ජායේක ඖධ නියාමන අධිකාරිය ඳනමන 
පකටුම්ඳත : පරේනධාධිකරණපව රණරණය 
தசற ந்ந்துகள் எழுங்குதடுத்தும் அறகரசகத 

சட்டநனம் : உர் லறன்நத் லர்ப்நெ 
NATIONAL MEDICINES REGULATORY AUTHORITY BILL : 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

“ජහති ඖධ නිඹහභන අධිහරිඹ” ඹන නමින් යුත් ඳනත් 

ශටුම්ඳත පිළිඵ නිශේදනඹක් යනු ළභළත්ශතමි.  

ජහතිශත ටීත පිණි වහ අලය ඹළි  අභහතය භ්ඩලරඹ විසින් 

වති යනු රළබූ ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත ආ්ඩඩුක්රභ 

යසථහශේ 122 (1) (ආ) යසථහ ප්රහය අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභහ විසින් ශරේසධහධියේඹ ශත ශඹොමු යනු රළය.ඹ.  

ශරේසධහධියේ රණයේශත වන් ංශලෝධන ඳනත් 

ශටුම්ඳතට එතුම කිරීභට ඹටත් එභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් 

විධිවිධහන කිසික් ආ්ඩඩුක්රභ යසථහට අනනුකර ශනොන 

ඵට 123 යසථහ ප්රහය ශරේසධහධියේඹ රණයේඹ ය ඇති 

ඵ දන්නු ළභළත්ශතමි.  

ශරේසධහධියේශත රණයේඹ අද දින හර්ඹ ටවන් දළක්ශන 

නිර හර්තහශේ මුද්රේඹ ශ යුතුම ඹළි  භභ නිශඹෝ යමි.   

පරේනධාධිකරණපව රණරණය 
உர் லறன்நத் லர்ப்நெ: 
Determination of the Supreme Court: 

 
IN THE SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC  

SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

 

SC. SD. 03/2015 

 

In the matter of a Reference in terms of Article 122(1) (b) of the 

Constitution 

 
“AN ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF A REGULATORY 

AUTHORITY TO BE KNOWN AS THE NATIONAL MEDICINES REGULATORY 

AUTHORITY WHICH SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE REGULATION AND 

CONTROL OF REGISTRATION, LICENSING, MANUFACTURE, IMPORTATION AND 

ALL OTHER ASPECTS PERTAINING TO MEDICINES,  MEDICAL DEVICES, 

BORDERLINE PRODUCTS AND FOR THE CONDUCTING OF CLINICAL TRIALS IN A 

MANNER COMPATIBLE WITH THE NATIONAL MEDICINES POLICY; TO PROVIDE 

FOR THE ESTABLISHMENT OF DIVISIONS OF THE NATIONAL MEDICINES 

REGULATORY AUTHORITY INCLUDING THE MEDICINES REGULATORY DIVISION, 

MEDICAL DEVICES REGULATORY DIVISION, BORDERLINE PRODUCTS 

REGULATORY DIVISION AND CLINICAL TRIALS REGULATORY DIVISION; TO 

ESTABLISH A NATIONAL ADVISORY BODY; TO REPEAL THE COSMETICS, 

DEVICES AND DRUGS ACT, NO. 27 OF 1980; AND FOR MATTERS CONNECTED 

THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.”   

 
BEFORE: 

 

S. Eva Wanasundera, PC.  - Judge of the Supreme Court 

B.P. Aluwihare, PC. - Judge of the Supreme Court and 

P. Jayawardena, PC. - Judge of the Supreme Court 

 

COUNSEL: 

 

Mr. Janak de Silva, Deputy Solicitor General, with Ms. Anusha 

Fernando, Senior State Counsel and Ms. Sureka Ahamed, State Counsel 
for Attorney General.  
 

The Court assembled for the hearing at 10.45 a.m. on the 10th of 

February, 2015.   
 

A Bill titled “AN ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF A REGULATORY 

AUTHORITY TO BE KNOWN AS THE NATIONAL MEDICINES REGULATORY 

AUTHORITY WHICH SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE REGULATION AND 

CONTROL OF REGISTRATION, LICENSING, MANUFACTURE, IMPORTATION AND 

ALL OTHER ASPECTS PERTAINING TO MEDICINES, MEDICAL DEVICES, 

BORDERLINE PRODUCTS AND FOR THE CONDUCTING OF CLINICAL TRIALS IN A 

MANNER COMPATIBLE WITH THE NATIONAL MEDICINES POLICY; TO PROVIDE 

FOR THE ESTABLISHMENT OF DIVISIONS OF THE NATIONAL MEDICINES 

REGULATORY AUTHORITY INCLUDING THE MEDICINES REGULATORY DIVISION, 

MEDICAL DEVICES REGULATORY DIVISION, BORDERLINE PRODUCTS 

REGULATORY DIVISION AND CLINICAL TRIALS REGULATORY DIVISION; TO 

ESTABLISH A NATIONAL ADVISORY BODY; TO REPEAL THE COSMETICS, 

DEVICES AND DRUGS ACT, NO. 27 OF 1980; AND FOR MATTERS CONNECTED 

THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO”, cited as the National Medicine 

Regulatory Authority Act No. ---- of 2015, has been referred to the 

Chief Justice by His Excellency The President of Sri Lanka in terms of 

Article 122(1)(b) of the Constitution of the Democratic Socialist 

Republic of Sri Lanka for the Special Determination of the Supreme 

Court as to whether the Bill or any Provisions thereof is inconsistent 

with the Constitution.  The Bill bears an endorsement under the hand of 

the Secretary to the Cabinet of Ministers to the effect that the Cabinet of 

Ministers has certified that in its view, the said Bill is urgent in the 

national interest.  

 

Mr. Janak de Silva, Deputy Solicitor General with Ms. Anusha 
Fernando, Senior State Counsel and Ms. Sureka Ahamed State Counsel 

appeared on behalf of the Attorney General and assisted this Court in 

the consideration of the provisions of the Bill.   

905 906 
 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 907 908 

[ථහනහඹතුමභහ] 

The Bill seeks to repeal the Cosmetics, Devices and Drugs Act No. 
27 of 1980.  The Bill provides for the establishment of a Regulatory 

Authority to be known as the National Medicines Regulatory Authority. 

This Authority will hold responsibility for the regulation and control of 
registration, licensing, manufacture and importation of medical devices, 

borderline products and investigational medicinal products and all other 

aspects pertaining to medicines.  Furthermore, it provides for the 

establishment of divisions of the National Medicine Regulatory 

Authority and the establishment of a National Advisory Body.   

 
The National Medicines Regulatory Authority, consisting of 13 

members is placed as an apex body independent of the Department of 
Health and is a body corporate which has perpetual succession and 

which can sue and be sued.  The powers and functions of the Authority 

are stipulated in Section 14 of the Bill and includes provisions to guide 
and oversee all aspects regarding medicinal drugs which is an essential 

part of the health services in the country.  By Article 27(2)(c) of the 

Constitution, the State has pledged to establish in Sri Lanka a 
democratic socialist society, the objectives of which includes the 

realization by all citizens of an adequate standard of living for 

themselves and their families under the Directive Principles of State 

Policy.  This Bill is patient-centric, in that to make good quality 

affordable medicines, medical devices and borderline products 

continuously available to the patients in the society with adequate 
checks and balances.  We observed that the Bill is designed with the best 

interest of the general public in mind, in line with the policy objectives 

of the Government.   

 
At the hearing before Court, many clauses which would attract 

Article 12(1) of the Constitution were taken into consideration and 

amendments to overcome the situation were agreed upon in court.   

 
This Court suggested that in Clause 12(b) of the Bill, the word 

“absolute” should be deleted and it should read as “The Authority shall 

have the discretion of accepting or rejecting the views of the experts” 

and the Deputy Solicitor General agreed to the said amendment.   

 
Under „Delegation of the Powers of the Authority‟, Clause 25(1) 

was agreed upon to read as follows:- 

 
“The Authority may in writing and subject to such condition as 

may be specified therein, delegate to the CEO and any Head of the 

relevant division of the Authority, any of its powers or functions 
and any such persons or Head of the relevant divisions shall 

exercise or perform such powers or functions in the name and on 

behalf of the Authority”. 

 

The Deputy Solicitor General suggested to delete certain parts of 

Clauses 29(2) , 36, 40, 101(3), 119(5) (b), last line of 130, 131(1) and 

143(2) to read as follows:- 

 

Clause 29(2) - Expenses incurred by any member, the 

CEO or any Officer or employee of the 

Authority in any suit or prosecution 
brought against him before any Court 

or Tribunal in respect of any Act 

which is done or purported to be done 
by him under the provisions of this Act 

or any other written law or if the Court 

holds that such act was done in good 
faith, be paid out of the Fund of the 

Authority, unless such expenses are 

recoverable by him in such suit or 
prosecution.   

 

Clause 36 - The Minister may make regulations to 
give effect to the provisions of this 

Part of this Act. 

Clause 40 - The Minister may make regulations to 
give effect to the provisions of this 

Part of this Act.    

 
Clause 101(3) - Any person who contravene any 

provisions specified in sub Section 1 

or 2 of this Section commits an 
offence. 

 

Clause 119(5) - The Authority may upon 

consideration of all records and 

information pertaining to the 

application, (a) grant the Applicant the 
license; or (b) refuse the application 

and inform the reasons for such 

refusal to the Applicant in writing 
forthwith.   

 

Clause 130 - Last Line - to read as “shall be guilty an offence under this 
Act.” 

 

Clause131(1) - Every person who contravenes any of 
the provisions of this Act or any 

regulation made thereunder shall be 

guilty of an offence and shall on 
conviction be liable:- 

  (a) ……  
 

Clause 143(2) - No civil or criminal proceedings shall 

be instituted against any person for 
any act which in good faith is done or 

purported to be done by him under 

this Act or any regulation make 
thereunder.   

 
This Court was concerned of Clause 125(1)(e) which empowers an 

authorized officer to seize and detain any article or vehicle in relation to 

contravention of provisions of the Act or regulations made thereunder 

and of Clause 125(9) which requires such officer to inform the 

Authority. The Deputy Solicitor General addressed court on this matter 

and gave us the discretion to give a specific time for the officer to 

inform the Authority.  This Court is of the view that Clause 125(9) 

should remain as it is, since the authorized officer is duty bound to 

inform the Authority as soon as possible, without much delay and that is 

the reason why it is mentioned in the said Clause that the officer should 

inform the Authority “as soon as practicable”. 

 

Clause 49(1)(c) as in the Bill drew the attention of Court since it refers 

to “any substance that may cause injury to the health of the user”, where 

the word “injury‟ could even be interpreted to mean “side-effects” of a 

drug administered to cure a disease.  The Deputy Solicitor General 

suggested that an amendment to read it differently, qualifying the word 

“injury”, could overcome this problem.  The amended Clause 49(1)(c) 

to be read as follows is in accordance with the wording used by the 

World Health Organization in their model law.  Court is satisfied with 

this amendment to read as follows :- 

 
Clause 49(1)(c) - “has in or upon it any  deleterious substance that may 

cause injury to the health of the user; or” 

 

This Court was called upon to exercise its constitutional jurisdiction by 

virtue of a reference made by His Excellency the President in terms of 

Article 122(1)(b) on the provisions of this Bill. Article 27(1) of the 
Constitution states that the Directive Principles of State Policy 

contained in Chapter VI of the Constitution shall guide the Parliament, 

the President and the Cabinet of Ministers in the enactment of laws.  In 

the case of Wijebanda Vs Conservator General of Forests and Others 

(2009, 1 SLR 337), this Court held that although the Directive Principles 

of State Policy are no specifically enforceable against the State, they 
provide important guidance and direction to the various organs of the 

State in the enactment of laws and in carrying out the functions of good 

governance.  
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This Court observes that public health by itself is not specifically 
mentioned in the Directive Principles of State Policy in Article 27 of the 

Constitution.  Yet, it is quite significant that adequate and affordable 

health facilities such as the core substance included in this Bill, 
providing and regulating safe drugs for affordable prices available at 

safe places as well as regulating the manufacturing of medicines, 

medical devises and borderline products are facilities necessary to 
ensure “an adequate standard of living” for all citizens alike, which is 

included in Article 27(2)(c). 

 

In the Indian case of Vincent Panikurlangara Vs Union of India & 
Others [ 1987 AIR 990, 1987SCR (2) 468, 1987SCC(2) 165, JT 1987 (1) 

610, 1987 SCALE (1) 490 ], the Supreme Court of India made the 

following observation:- 

 

“As pointed out by us, maintenance and improvement of public health 

have to rank high as these are indispensable to the very physical 

existence of the community and on the betterment of these depends the 
building of the society of which the Constitution makers envisaged.  

Attending to public health, in our opinion, therefore, is of high priority, 

perhaps the one at the top.” 

 

“The State‟s obligation to enforce production of qualitative drugs and 

elimination of the injurious ones from the market must take within its 
sweep an obligation to make useful drugs available at reasonable prices 

so as to be within the common man‟s reach.  That would involve 

regulating the price. It may be that there may be an improved quality of 
a particular medicine which on account of its cost of production will 

have to sell at a higher price but for every illness which can be cured by 

treatment, the patient must be in a position to get its medicine.  This, in 
our view, is an obligation which the Court has already found in the 

relevant Articles of Part IV of the Constitution.” 

 

This Court concludes therefore that the Bill is an attempt by Parliament 
to enact laws in accordance with the Directive Principles of State Policy.  
 

We further note that the Bill is intended to apply across the board to the 
private as well as the public sector.  Public Corporations such as State 

Pharmaceutical Corporation and State Pharmaceutical Manufacturing 

Corporation are also brought within the regulatory scheme set up by this 
Bill.  Hence it covers “policy.”  We are of the opinion that the Bill is not 

inconsistent with Article 12(1) of the Constitution.  

 

The subject matter of this Bill does not come within any of the headings 
in the Provincial Council List or the Concurrent List contained in the 

Constitution and therefore it can be enacted without following the 

procedure set out in Article 154 G(3) or 154 G(5) of the Constitution. 
 

We have considered the provisions of this Bill and we are of the opinion 

that the Bill contains “national policy” which is within the legislative 

competence of Parliament.  We do hereby determine that the Bill is not 

subject to any of the prohibitions or restrictions in the 13th Amendment, 

is not inconsistent with any of the provisions of the Constitution and 
may be passed by Parliament with a simple majority.  
 

We wish to place on record our appreciation of the valuable assistance 

rendered by the Deputy Solicitor General.  

II 

 
ලරප්රවාද : ලරාය අධිකාරිපව නිීකක්ණ චාරිකාපේදී 

සිදු ව ඳශර දීම 
சறநப்நெரறக : துகநநைக அறகரசகத தரறசலனகண 

றஜத்றன்ததரது இடம்ததற்ந ரக்குல்   
PRIVILEGE : ATTACK DURING INSPECTION TOUR OF PORTS 

AUTHORITY  
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රී රු යවි රුේහනහඹ භවතහ තභන්ශේ 

යප්රහද ල ී  ඇති ඵට 2014 ඔක්ශතෝඵර් භ 29ළනි දින 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේදී භතුම යන රද රුණු යප්රහද පිළිඵ හය 

බහට ශඹොමු කිරීභ වහ ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ශ වළකිඹ. 

 
III 

 
 ලරප්රවාද : ගු රර්. පයෝගරාජන් මශතාප  

ඳැමිණිල් වම්බන්ධල පඳොලීසිපව ඳක්ග්රාහී ක රියා 

කාඳය 
சறநப்நெரறக: ரண்நெறகு ஆர். தரகரஜணறணது 

நைகநப்தரட்டின் லரண ததரலிமரது தரதட்ச 

டடிக்கக  
PRIVILEGE : BIASED ACTION OF POLICE ON COMPLAINT 

MADE BY HON. R. YOGARAJAN  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රී රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ විසින් 

තභන්ශේ යප්රහද ල ී  ඇති ඵට 2014 ඔක්ශතෝඵර් භ 

28න දින ඳහර්ලිශම්න්තුමශේදි භතුම යන රද රුණු යප්රහද 

පිළිඵ හය බහට ශඹොමු කිරීභ වහ ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් 

ශ වළකිඹ. 

 
IV 

 
ලරප්රවාද : ලරාය අධිකාරිපව නිීකක්ණ චාරිකාපේදී 

සිදු ව ඳශර දී ම 
சறநப்நெரறக : துகநநைக அறகரசகத தரறசலனகண 

றஜத்றன்ததரது இடம்ததற்ந ரக்குல்   
PRIVILEGE: ATTACK DURING INSPECTION TOUR OF PORTS 

AUTHORITY 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රී රු නලින් ඵ්ඩලහය ජඹභව භවතහ 

තභන්ශේ යප්රහද ල ී  ඇති ඵට 2014 ඔක්ශතෝඵර් භ 

31න දින ඳහර්ලිශම්න්තුමශේදී භතුම යන රද රුණු යප්රහද 

පිළිඵ හය බහට ශඹොමු කිරීභ වහ ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් 

ශ වළකිඹ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රම පඳපර්රා මශතා (රශාර 

සුරක්ෂිතතාල අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு கரறணற ஜறக் தததர - உணவுப் 

தரதுகரப்நெ அகச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of Food 

Security) 
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ 2011 ර්ඹ වහ ී  අශරවි 

භ්ඩලරශත හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි. 

ශභභ හර්තහ අදහශ උඳශද්ල හය බහට ශඹොමු ශ 

යුතුමඹළි  භභ ශඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2013 ර්ඹ වහ මිනුම් ඒ, ප්රමිති වහ ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුමශේ 

හර්ඹහධන හර්තහ ව හර්ෂි ගිණුම්.- [රු හමිණී ජඹවික්රභ 

ශඳශර්යහ භවතහ] 

 

වභාපම්වය මත යේබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

(i) 2013 ර්ඹ වහ ඵදුල්ර දිසත්රික් ශල්ම් හර්ඹහරශත හර්ඹහධන 
හර්තහ වහ ගිණුම්; ව 

(ii) 2013 ර්ඹ වහ ම්ඳව දිසත්රික් ශල්ම් හර්ඹහරශත හර්ඹහධන 
වහ ගිණුම් හර්තහ.-  [සශද්ල ටයුතුම වහ ධීය අභහතය රු එම්. 
ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ භවතහ ශනුට රු රු ජඹසරිඹ භවතහ] 

 

වභාපම්වය මත යේබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
2012 ර්ඹ වහ ආයුර්ශේද ශදඳහර්තශම්න්තුමශේ හර්ඹහධන 

හර්තහ.-  [ශෞය වහ ශද්ීයඹ ෛදය අභහතය රු යහිතත ශේනහයත්න 

භවතහ ශනුට රු ඹන්ත රුේහතිර භවතහ] 

 
වභාපම්වය මත යේබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු ගයන්ත කුණායේක මශතා (ජනමාධය ශා 

ඳාර්ලිපම්න්ුර ක යුුර අමාතය වශ රණ්ු  ඳක්පව ප්රධාන 

වංවිධායකුරමා) 
(ரண்நெறகு கந் கந்ரறனக்க - தகுசண ஊடக, 

தரரளுன்ந அலுல்கள் அகச்சந்ம் அசரங்கக் கட்சறறன் 

நைற்தகரனரசரநம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 

Media and Parliamentary Affairs and Chief Government 

Whip) 
රු ථහනහඹතුමභනි, මුදල් අභහතයතුමභහ ශනුශන් භභ 

2011 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ අඳනඹන ේඹ යක්ේ ංසථහශේ 

හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි. 

ශභභ හර්තහ අදහශ උඳශද්ල හය බහට ශඹොමු ශ 

යුතුමඹළි  භභ ශඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා (නිලාව ශා වමිද්ධි 

අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம - வீடகப்நெ ற்நம் சநைர்த்ற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Samurdhi) 
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ ඳවත වන් හර්ෂි හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යමි. 

(1) 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ යහජය ඉංිතශන්රු ංසථහශේ 
හර්ෂි හර්තහ; 

(2) 2011 ර්ඹ වහ යහජය ංර්ධන වහ නිර්භහේ ීතතිත 
ංසථහශේ හර්ෂි හර්තහ; ව 

(3) 2012 ර්ඹ වහ නහරි ජනහහ ංර්ධන 
අධිහරිශත හර්ෂි හර්තහ. 

ශභභ හර්තහ අදහශ උඳශද්ල හය බහට ශඹොමු ශ 

යුතුමඹළි  භභ ශඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු තතා අුරපකෝර මශමනමිය (විපද් රැකියා 

අමාතයුරමිය) 
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துதகரன - வவளிநாட்டு  

தரறல்ரய்ப்நெ அகச்சர்) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 

Employment) 
රු ථහනහඹතුමභනි, 2012 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ විශද්ල 

ශේහ නියුක්ති හර්ඹහංලශත හර්ෂි හර්තහ වහ ගිණුම් භභ 

ඉදිරිඳත් යමි.  

ශභභ හර්තහ අදහශ උඳශද්ල හය බහට ශඹොමු ශ 

යුතුමඹළි  භභ ශඹෝජනහ  යමි. 
 

ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
 

පඳමනවම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු කුඳයියා පේායුදම් මශතා (ලැවිලි කර්මාන්ත රාජය 

අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு கந்ப்கதர தனரநோம் - வெருந்த ாட்டக் 

ககத்தரறல் இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of 

Plantation Industries) 

Hon. Speaker, I present the following petitions: 
 

1. A petition from Mr. C.S. Walpola of Sri Lanka 

Insurance Corporation Limited, Imaduwa Branch; 

2. A petition from Mr. G.K.H. Perera of No. 52/2, 

Janatha Mawatha, Aththidiya, Dehiwala; 

3. A petition from Mr. I.T. Gambeera of No. 405 A 

2, Magammana, Homagama;  

4. A petition from Mr.  L.C. Dissanayaka of No. 111, 

Kurikotuwa, Veyangoda; 

5. A petition from Mr. M.A.C.K. Jayaweera of No. 

06, Gajabapura Housing Complex, Kolonnawa; 
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6. A petition from Mr. N.K. Ranushka Suranga 

Wimalasiri of No. 137/4, Kurikotuwa, Veyangoda; 

7. A petition from Mr. S.M.M.A. Alagiyawanna of 

No. 171, Bogahawaththa, Kirindiwela; 

8. A petition from Mrs. D.R. Jayadewa of Sri Lanka 

Insurance Corporation Limited, Kurunegala 

Branch; 

9. A petition from Mrs. H. Wimalawathie of No. 

675, Heiyanthuduwa; 

10. A petition from Mrs. J.A. Kamani Jayasinghe of 

Alubohena, Poruwadanda, Horana; 

11. A petition from Mrs. K.A.K. Ayoma of No. 92/1, 

Arakavila, Handapangoda; 

12. A petition from Mrs. R.M. Chandrawathie of Sri 

Lanka Insurance Corporation Limited, Kurunegala 

Branch; 

13. A petition from Mrs. S.G. Anusha Udayangani 

Fernando of No. 14/45, Visal Sevana, Pananwala, 

Delgoda; 

14. A petition from Ms. D.M.E. Hansani Dasanayaka 

of No. 220/8, Asiri Uyana, Wataddara, 

Veyangoda; and 

15. A petition from Ms. G.P.S. Perera of No. 111, 

Cheenagahakotuwa Road, Depanama, Pannipitiya.       

 

ගු ඒ.ඩී. චම්ිළක පප්රේමදාව මශතා (කර්මාන්ත ශා ලාණිජ 

ක යුුර නිපයෝජය අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு .டி. சம்தறக தறதரச - கைத்வ ாழில், வாணிெ 

அலுல்கள் தறற அகச்சர் ) 

(The Hon. A.D. Champika Premadasa -Deputy Minister of 

Industry and Commerce) 
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ යඹුක්න, ශයෝවර ඳහය, අං 

40/1 දයන සථහනශඹටී ඳදිංචි ඒ.එස.ශක්. ධර්භශේන භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භක් පිළින්මි.  
 

ගු (රචාර්ය) ශර් ද සිල්ලා මශතා (ප්රයේඳමනයේ වම්ඳාදන  

රර්ථික ක යුුර  ෂමා  තුණ ශා වංවනකියේක ක යුුර 

නිපයෝජය අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - வைாள்கை 

உந்ரக்கம், ததரந்பரர அலுல்கள், சறநர், இகபஞர்  

ற்நம் கனரசர அலுல்கள்  தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of Policy 

Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural 

Affairs) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද 

පිළින්මි. 

(1) යහජගිරිඹ, ඔශේශේයපුය, ිතයංල භහත, අං 46 දයන 
සථහනශඹටී ඳදිංචි එස.ඒ.ඩී. සුනන්දහ ශභනවිශන් රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(2) නුශේශොල, ඳහශොල, ශද්හර ඳහය, අං 91 දයන 
සථහන ශඹටී ඳදිංචි එල්.ඒ. චිත්රහනි නහනහඹක්හය 
භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු අිතත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ - ඳළමිේ නළත. 

රු එස.එම්. චන්ද්රශේන භවතහ - ඳළමිේ නළත. 

රු ශයෝටීත අශේගුේර්ධන භවතහ - ඳළමිේ නළත. 

ගු වජින් ද ලාවන ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද 

පිළින්මි : 

(1) අම්ඵරන්ශොල, ශයමිණිඹ, ඳතියහජ ඳටුභඟ, අං 28/2 
දයන සථහනශඹටී ඳදිංචි ජී.ලේලිේ. අනුය භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2) අම්ඵරන්ශොල, න්ශදශොල, ශදට ඳහය, අං 34             
දයන සථහනශඹටී ඳදිංචි ඩී.එල්.එස.එන්. ශභන්ඩිස 
භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 

ගු පනරන්ජන් වික්රමසිංශ මශතා 
(ரண்நெறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க)  

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

රු ථහනහඹතුමභනි, කුරුේෆර, අසළද්දුභ ඹන 

ලිපිනශඹටී ඳදිංචි ශභොශවොභඩ් අත්තික් හන් භවතහශන් රළබුණු 

ශඳත්භක් භභ පිළින්මි.  
 

ගු පශාන්  පවේමසිංශ මශතා 
(ரண்நெறகு தசயரன் தசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ආඬිඹහර, ඳළල්ඵළඳිඹහ ඹන 

ලිපිනශඹටී ඳදිංචි පී.එම්. ජඹන්ත පුසඳකුභහය භවතහශන් රළබුණු 

ශඳත්භක් භභ පිළින්මි. 
 

ගු අජිමන මාන්නප්පඳුම මශතා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ථහනහඹතුමභනි, ළරණිඹ, ඊරිඹළටිඹ, අං 642 ඒ. 

දයන සථහනශඹටී ඳදිංචි ඒ.ඒ.එස. ශයළුපිටිඹ භවතහශන් රළබුණු 

ශඳත්භක් භභ පිළින්මි. 

 
ඉදිරිඳමන කරන ද පඳමනවම්  මශජන පඳමනවම් ිළිතබ කාරක 

වභාල  ඳැලරිය යුුර යයි නිපයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்ககபப் ததரதுநக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රනනල  ලාිකක ිළිතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்நன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

වපුගවනකන්ද පතල් ිළරිඳශදුල රියා විරත ත කිීකම: 

අාභය 
சப்நெகஸ்கந் ண்தய் சுத்றகரறப்நெ றகனம் 

தசலிந்க : ட்டம்  
 NON-FUNCTIONING OF SAPUGASKANDA OIL REFINERY : 

LOSS INCURRED 
4091/'13 

1.  ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයතුමභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 2013 ර්ඹ තුමශ පුසන්ද ශතල් පිරිඳවදු 
රිඹහ වියටීත තිබූ දින තිබුශ්ඩද; 

 (ii) එශේ රිඹහ වියටීත කිරීභට ශවේතුම වූ රුණු 
ශර්ද; 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

 (iii) ශඵොය ශතල් නිඹමිත ඳරිදි ඳඹහ ළීතභට 
ශනොවළකි ී ශභන් පිරිඳවදු හ දභහ තිබුශ්ඩද; 

 (iv) එභ දිනඹන්  ශර්ද; 

 (v) ශඵොය ශතල් ශනොභළතිමින් පිරිඳවදු හ දළමීභ 
නිහ රංහ නිජ ශතල් ීතතිත ංසථහට සිදු වූ 
අරහබඹ දශ ලශඹන් ශොඳභේද; 

 (vi) ශඵොය ශතල් ටීඟී භ පිළිඵ ඳරීක්ේඹක් 
ඳත්හ තිශේද; 

 (vii) එශේ නම්, එභ ඳරීක්ේශඹන් යදරුන් 
වූන්ට එශයටී විනඹ රිඹහභහර් ශන තිශේද; 

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටීද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්,  ඒ භන්ද?  

 
றன்லு, ரறசக்ற அகச்சகக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2013ஆம் ஆண்டில் சப்நெகஸ்கந் ண்தய் 

சுத்றகரறப்நெ றகனம் தசனற்நப்ததரண 

ரட்கள்  இந்ந்ணர; 

 (ii) அவ்ரந தசனற்நப்ததரகச் தசய்கக்கு 

துரண கரங்கள் ரக; 

 (iii) சதகண்தக உரற ககறல் 

ததற்நக்தகரள்ப இனரல் ததரணகரல் 

சுத்றகரறப்நெ றகனம் நடப்தட்டுள்பர; 

 (iv) அந்ரட்கள் ரக; 

 (v) சதகண்தய் இன்க கரரக  

சுத்றகரறப்நெ றகனம் நடப்தட்டரல் இனங்கக 

ததற்தநரலிக் கூட்டுத்ரதணத்றற்கு ற்தட்ட 

ட்டம் தரத்ரக வ்பவு; 

 (vi) சதகண்தய் தற்நரக்குகந தரடர்தரக 

றசரகதரன்ந 

தற்தகரள்பப்தட்டுள்பர; 

 (vii) ஆதணறல் அவ்றசரகறல் நரபறகபரகக் 

கரப்தட்டர்களுக்கு றரக  எழுக்கரற்ந 

டடிக்கககள் தற்தகரள்பப்தட்டுள்பணர 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Power and Energy:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether there were days in the year 2013 
that the Sapugaskanda Oil Refinery was not 

functioning; 

 (ii) the reasons for non-functioning of the 

refinery; 

 (iii) whether the refinery was closed down due 

to the failure in obtaining crude oil; 

 (iv) what those days were; 

 (v) the gross loss incurred by the Ceylon 

Petroleum Corporation as a result of the 

closure of the refinery due to the lack of 

crude oil; 

 (vi) whether an inquiry has been conducted 

about the shortage of crude oil; and 

 (vii) whether disciplinary actions have been 

taken against the persons who were found 

guilty in that inquiry? 

(b) If not, why? 

 

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා (විදුලිබ ශා බක්යේ 

රාජය අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு தரலி  ங்தக  தண்டர - மின்வலு மற்றும் 

ரறசக்ற இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara - State Minister of 

Power and Energy) 
රු ථහනහඹතුමභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයතුමභහ 

ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය රඵහ ශදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ශඵොය ශතල් ඳඹහ ළීතභට ශනොවළකිී භ. 

 (iii) ඔේ, ශදයක්. 

 (iv) 2013 භළි  15 සිට 30 දක්හ.  

  2013 ශනොළම්ඵර් 08 සිට 14 දක්හ. 

 (v) රුපිඹල් මිලිඹන 40ක් ඳභේ. 

  පිරිඳවදු ශදයක් නතය කිරීභ වහ නළත යත් 
කිරීභට සිදුී භ නිහ ශභභ මුදර විඹදම් විඹ. 

 (vi) නළත. 

  ඉයහනශඹන් ශන්න ශඵොය ශතල් ඳභේක් ශභභ 
පිරිඳවදුට ශඹොදහ ළශන්. ශනත් යට නිසඳහදිත 
ශඵොය ශතල් ඊට ශඹොදහ ත ශනොවළ. 
ඇශභරිහ ඉයහනඹට ම්ඵහධ ඳනහ ඇති නිහ 
යජඹ ඉයහනශඹන් ශඵොය ශතල් ආනඹනඹ නතය 
යන රදී. 

 (vii) ඳළන ශනොනඟී. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහශේ ඳශමුශනි අතුමරු ප්රලසනඹ 

ශභඹි . රු ඇභතිතුමභහ කිය ඳරිදිභ ශභභ පිරිඳවදු ශදයක් නතය 

ී  තිශඵනහ. එඹ නතයී භට ප්රධහන ශවේතුම ඵට ඳත් ී  

තිශඵන්ශන් අලය න ශඵොය ශතල් ප්රභහේඹ ශනොභළතිී භි . 

පිරිඳවදු    ශේ ටයුතුම නතය යරහ නළත පිරිඳවදු  ශේ ටයුතුම  

ආයම්බ කිරීභ වහ තභි  ශම් රුපිඹල් ශෝටි වතයට ආන්න 

මුදර ළඹ ශරහ තිශඵන්ශන්. අරහබඹ වළටිඹට ේනඹ යන්ශන් 

ඒ. රු ඇභතිතුමභනි,  පිරිසිදු යන රද ශතල් ආනඹනඹට ලහ 

ශඵොය ශතල් පිරිසිදු කිරීභ වයවහ රඵහ න්නහ ශතල්ලින් අඳට 

ත රහබඹක් තිශඵනහ. ඒත් එතුම ශශොත් ශම් ඳහඩු මීට ලහ 

ඉවශ ඹනහ. රු ඇභතිතුමභනි, ඇත්තටභ ශභතළන ඇති වුශ්ඩ- 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භන්ත්රීතුමභහ, ථහ නතය යරහ, අතුමරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශවොභි . දළන් අතුමරු ප්රලසනඹ අවන්න වදන්ශන්.   
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කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුමරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ප්රධහනභ ප්රලසනඹ වුශ්ඩ ඇශභරිහ 

එක්ත් ජනඳදශඹන් ඇති යන රද ම්ඵහධ ශවේතුමශොට ශන 

ශනොශි , නිළයදි ශර මිරදී ළීතශම් ඳටිඳහටිඹක් අනුභනඹ 

ශනොකිරීභ ශවේතුමශොට ශන ශන්ද? 

 
ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்நெறகு தரலி  ங்தக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු භන්ත්රීතුමභනි, එළනි රුේක් නම් හර්තහ ශරහ නළවළ.  

ඔඵතුමභහ කිඹනහ නම් භභ ශම් පිළිඵ ශොඹහ ඵරහ, 

ශඳෞද්ලි ඔඵතුමභහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් දළනුත් යන්න 

ටයුතුම යන්නම්.   

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුමභහට හර්තහ වදරහ ශදන්ශන් ශම් ළශඩ්ට වවුල් වුණු අඹභ 

තභි . රු ථහනහඹතුමභනි, වවුල් වුණු අඹ හර්තහ වදරහ 

තිශඵන්ශන් ඒ ශොල්රන් ආයක්හ ී භ වහි . ආන්න 

ලශඹන් ත්ශතොත්, පිරිඳවදු ළසීභ නිහ පිරිඳවදුශේ ඳහඩු 

රුපිඹල් ශෝටි 4ි ; ශඵොය ශතල් පිරිඳවදු ශනොකිරීභ ශවේතුමශොට 

ශන ශතල්ලින් ඇතින අතිශර් ඳහඩු  රුපිඹල් ශෝටි 2 

ඉක්භනහ.  එතශොට රුපිඹල් ශෝටි 6ට ලහ අධි ඳහඩුක් 

ශභටීදී ඇති ශරහ තිශඵනහ. රු ථහනහඹතුමභනි, එඹ සල්ඳ 

මුදරක් ශනොශි .  ඒ පිළිඵ ඳරීක්ේඹක් ආයම්බ යන්න 

අභහතයතුමභහ සදහනම් ද? 

 
ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்நெறகு தரலி  ங்தக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු ථහනහඹතුමභනි, ශභළනි හයේඹක් අඳට හර්තහ 

ශරහ නළවළ. නමුත් රු භන්ත්රීතුමභහශේ  රුණු දළක්ී භ පිළිඵ 

භභ සතුමතින්ත ශනහ. ඒ පිළිඵ ශොඹහ ඵරහ, රු භන්ත්රීතුමභහ 

දළනුත් කිරීභට භභ ටයුතුම යනහ. ඒ හශේභ එළනි 

අටයුත්තක් ශරහ තිශඵනහ නම්, ඒ පිළිඵ අලය විභර්ලන සිදු 

කිරීභට පිඹය න්නහ.  

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුමභහශන් ශම් රුණුත් දළන න්න ළභළතිි . 

ශඵොය ශතල් අලයතහන් පිළිඵ නිලසචිත හර ටවනක් ස 

යනහ, ශම් හරඹ නශොට ශභච්චය අලයි , එඹ මිරදී 

ළීතභ වහ ශම් ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹ ශම්  දින න විට ආයම්බ 

ශ යුතුමි  කිඹරහ. ඒ නිළයදි දර්ලඹ අනු ශටන්ලර් ළී භට 

ව ප්රදහනඹ කිරීභට ටයුතුම යන්න ඵහධහක් වුශ්ඩ ඇි  කිඹරහ 

ඔඵතුමභහශන් දළන න්න ළභළතිි . එඹ නිසි ආහයඹට වුේහ නම් 

ශභශේ ශන්ශන් නළවළ.  

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்நெறகு தரலி  ங்தக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු ථහනහඹතුමභනි, ශඵොය ශතල් ඳභේක් ශනොශි , 

ඉන්ධන රඵහ ළීතශම්දී ද නිඹමිත ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ ශනොය 

රංහට ඉන්ධන එන රද ළඳයුම්රුන් විසින් ඵහර ශතල් 

එවූ විට ඒහ බහයළීතභට ඉල දීභත්, ඒ හශේභ එභ 

භහම්රටභ නළත නළත ශතල් ශන ඒභටත් ඉල දී 

තිශඵනහ. නිඹමිත ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ කිරීභකින් 

ශතොය, ඳසු ගිඹ යර තිබුණු ගිවිසුශම්  හරඹ නළත දීර්ක 

කිරීභ සිදු ය තිශඵනහ. ඒ අනු ශඳශර්දහ න ශොටත් ඵහර 

ශතල් නළක් අඳ ශත රළය. තිශඵනහ. ශඳට්රල් ශභ්රික් ශටොන් 

10,000 ප්රමිතිඹට තිබුණු නිහ අපි එඹ බහය ත්තහ, රු 

ථහනහඹතුමභනි. ඩීල් ශභ්රික් ශටොන් 30,000 ඒ භහභටභ 

ආඳසු බහයන්නහ ශර අපි කිඹහ තිශඵනහ. අරණතශත ගිවිසුභ නිසි 

ඳරිදි තිබුණු නිහ ඒ ගිවිසුභට අනු අඳට ශතල් 

ළඳයුම්රුන්ශන් න්දි මුදරක්, දල මුදරක් අඹ ය ළීතභට 

අසථහ තිබුේහ. නමුත් ශභය ඒ ගිවිසුශම් හරඹ දීර්ක කිරීභ 

තුමශ ඒ ගිවිසුම්රට ශම් ශොන්ශද්සි ඇතුමශත් ශනොකිරීභ ශවේතුම 

යශන එළනි අඹ යළීතභක්ද  අටීමි ී  තිශඵනහ.  

රු භන්ත්රීතුමභහ කිඹන හයේහර තයතහක් තිශඵනහ. 

ශම් ගිවිසුම් අන් යන්න පුළුන්භක් නළවළ, 2015 අන් 

න ශතක්. ඉන් ඳසශේ පුළුන් ශනහ, නිළරැදි ක්රභඹට ඹථහත් 

යන්න.  

 
 

ගම්ඳශ  මිරිවනලමනත සි  ලුරුගම මාර්ගය පුළුල් 

කිීකපම් ලයාඳියේය: විවනතර  
கம்தயர, றரறஸ்த் - த்துந்க வீற 

றஸ்ரறப்நெக் கந்த்றட்டம் : றதம் 
PROJECT TO BROADEN ROAD FROM GAMPAHA, 
MIRISWATTE TO WATHURUGAMA : DETAILS  
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3. ගු අජිමන මාන්නප්පඳුම මශතා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භවහභහර්, උස අධයහඳන වහ ආශඹෝජන ප්රර්ධන 

අභහතයතුමභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ම්ඳව, මිරිසත්ත සිට තුමරුභ දක්හ භහර්ඹ 
පුළුල් කිරීශම් යහඳිතිඹ වහ ළඹ න ම්පර්ේ 
මුදර ශොඳභේද;  

 (ii) එභ යහඳිතිඹ වහ ළස ඇසතශම්න්තුමශටී 
පිටඳතක් බහත  යන්ශන්ද;  

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටීද? 

(ආ) (i) ඉවත භහර්ඹ පුළුල් කිරී ශම් ශොන්ත්රහත්තුම 
රඵහත් ආඹතනශත නභ ශර්ද;  

 (ii) එභ ආඹතනඹ ශතෝයහ ළීතභ වහ පිළිත් 
ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ ශශේද;  

 (iii) විධිභත් ශටන්ලර් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ ශනොශශේ 
නම්, ඊට ශවේතුම ශර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනටීද? 

(ඇ) (i) ඉවත භහර්ඹ පුළුල් කිරීභ වහ ඉලම් අත්ඳත් 
යත් ර්ඹ ශර්ද;  

 (ii) අත්ඳත් යනු රළබූ ඉලම් වහ න්දි ශහ 
තිශේද;  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

 (iii) එශේ නම්, එභ න්දි ශී ම් සිදු ශ ර්ඹ 
ශර්ද;  

 (iv) ශම් න විට ඉවත ඳරිදි අත්ඳත් යත් සිඹලු ඉලම් 
වහ න්දි ශහ අන් ය තිශේද; 

 ඹන්නත් එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටීද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?  

 

தடுஞ்சரகனகள், உர் கல்ற ற்நம் நைலீட்டு 

ஊக்குறப்நெ அகச்சகக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) கம்தயர, றரறஸ்த் தரடக்கம் த்துந்க 

கறனரண வீற றஸ்ரறப்நெ கந்த்றட்டத்றற்கு 

தசனரகும் தரத்ப் தத் தரகக வ்பவு; 

 (ii) தற்தடி கந்த்றட்டத்துக்கரக ரரறக்கப்தட்ட 

றப்நட்டின் தறறதரன்கந சகதறல் 

சர்ப்தறப்தரர 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி வீறக றஸ்ரறப்தற்கரண 

எப்தந்த்கப் ததற்நக்தகரண்ட றநணத்றன் 

ததர் ரது; 

 (ii) தற்தடி றநணத்க தரறவுதசய்ற்கரக 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட தகள்றப்தத்ற 

கடநைகநகள் தறன்தற்நப்தட்டணர; 

 (iii) நைகநசரர்ந் தகள்றப்தத்ற கடநைகநகள் 

தறன்தற்நப்தடறல்கன ணறல், அற்கரண 

கரம் ரது 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) தற்தடி வீறக றஸ்ரறப்தற்கரக கரறகள் 

சுவீகரறக்கப்தட்ட ந்டம் ரது; 

 (ii) சுவீகரறக்கப்தட்ட கரறகளுக்கு ட்டஈடு 

தசலுத்ப்தட்டுள்பர; 

 (iii) ஆதணறல், அந் ட்டஈடு தசலுத்ப்தட்ட 

ந்டம் ரது; 

 (iv) ற்ததரது ததன குநறப்தறட்டரந 

சுவீகரறக்கப்தட்ட அகணத்து கரறகளுக்கும் 

ட்டஈடு தசலுத்ற நைடிக்கப்தட்டுள்பர; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Highways, Higher Education 

and Investment Promotion:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total amount of money spent on the 

project to broaden the road from Gampaha, 

Miriswatte to Wathurugama; and 

 (ii) whether a copy of the estimate, which was 

prepared for the aforesaid project, will be 

tabled? 

(b) Will he state - 

 (i) the name of the institution by which the 

contract to broaden the aforesaid road was 

undertaken; 

 (ii) whether the accepted tender procedure was 

followed for the selection of that institution; 

and 

 (iii) the reasons that led to it, if the formal tender 

procedure was not followed? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the year in which the lands were taken over 

for the purpose of broadening the aforesaid 

road; 

 (ii) whether compensation has been paid for the 

lands that were taken over; 

 (iii) if so, of the year in which the compensation 

was paid; and 

 (iv) whether compensation has been paid for all 

the lands that were taken over as mentioned 

above? 

(d) If not, why? 

 

ගු ඉරාන් වික්රමරමනන මශතා (මශාමාර්ග  උවවන අධයාඳන 

ශා රපයෝජන ප්රලර්ධන නිපයෝජය අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண - தடுஞ்சரகனகள், 

உர்கல்ற ற்நம் நைலீட்டு ஊக்குறப்நெ தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of 

Highways, Higher Education and Investment Promotion) 

රු ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේි . 

(අ) (i) ශභටී ංර්ධන ටයුතුම ශොන්ත්රහත් ශදක් 
ඹටශත් සිදු යනු රඵි . 

  කි. මී. 0.00 - 5.00 දක්හ ශොට 

  ශඵෝක්කු පුළුල් කිරීභ ව අලුතින් ඉදි කිරීභ වහ 
ඇසතශම්න්තුමත මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 48.98 (ඵදු 
ටීත)  

  ශම් වහ ළඹ වූ ම්පර්ේ මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 
37.85 (ඵදු ටීත) 

  භහර්ඹ පුළුල් ය ප්රතිංසයේඹ කිරීභ වහ 
ඇසතශම්න්තුමත මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 134.15 
(ඵදු ටීත)  

  ශම් වහ ළඹ වූ ම්පර්ේ මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 
132.39 (ඵදු ටීත) 

  කිශරෝමීටර් 5.00 - 10.71 දක්හ ශොට 

  ශඵෝක්කු පුළුල් ය ළඩිදියුණු කිරීභ, භහර්ඹ 
පිළිය කිරීභ ව පුළුල් කිරීභ වහ බිම් ස 
කිරීභ වහ ඇසතශම්න්තුමත මුදර රුපිඹල් 
මිලිඹන 110.15 (ඵදු ටීත) 

  ශභභ ශොටශේ ළල ආයම්බ ය ඇති අතය, දළනට 
නිභ ය ඇති ශොටශේ ටිනහභ රුපිඹල් 
මිලිඹන 15.97 (ඵදු ටීත)  

  පර් මිරේ ශඹදීභ වහ ශටන්ලර් ළහ ඇති 
අතය, එටී ඇසතශම්න්තුම ටිනහභ රුපිඹල් 
මිලිඹන 151.00 (ඵදු ටීත) 

 (ii) ඔේ. 

(ආ) (i) කිශරෝමීටර් 0.00 - 5.00 දක්හ ශොට 

  ශඵෝක්කු පුළුල් කිරීභ වහ ඉදිකිරීභ - ෆිනිටි රංහ 

භහභ (Finite Lanka) 

919 920 

[රු අිතත් භහන්නප්ශඳරුභ භවතහ] 
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  භහර්ඹ පුළුල් ය ප්රතිංසයේඹ කිරීභ - සටහර් 

න්සට්රක්න් ආඹතනඹ (Star Construction) 

  කිශරෝමීටර් 5.00 - 10.71 දක්හ ශොට 

  ශඵෝක්කු පුළුල් ය ළඩිදියුණු කිරීභ, භහර්ඹ 
පිළිය කිරීභ ව පුළුල් කිරීභ වහ බිම් ස 
කිරීභ සිදු යනු රඵනුශත භහර් ංර්ධන 
අධිහරිශත ිජු ම්රු රභඹ ඹටශත්ඹ.  

  ශභභ ශොටශේ පර් මිරේ ශඹදීභ වහ 
ශටන්ලර් ළහ ඇති අතය, ශභශතක් ශටන්ලර් 
ප්රදහනඹ කිරීභක් ය නළත. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) අදහශ ශනොශේ. 

(ඇ) (i) එක් එක් ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් ශොඨාධහ වහ 38 
"අ" අතුමරු විධහනඹ ඹටශත් ඉලම් යජඹට 
අත්යශන ඇත.  

 (ii) න්දි ශී ශම් ටයුතුම සිදු යමින් ඳරණ. 

 (iii) 2013 ර්ශත සිට න්දි ශමින් ඳරණ. 

 (iv) නළත. 

  ඉලම් අත්ය ළීතශම් ඳනත ප්රහය මලි 
ටයුතුම සිදු ය, න්දි ශී භ වහ ප්රතිඳහදන 
ඉල්රහ ඇති ම්ඳව ව භවය ප්රහශද්ීයඹ 
ශල්ම්රුන් විසින් එභ ශොඨාධහරට අඹත් 
ඉලම් ළඵලි වහ ශඵොශවෝදුයට න්දි ශහ 
අන් ය ඇත. 

  ශදොම්ශප් ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් ශොඨාධහඹට අඹත් 
ඉලම් ළඵලි වහ ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් විසින් 
ප්රතිඳහදන ඉල්ලුම් යනු රළබූ විට න්දි ශී ම් සිදු 
කිරීභට ටයුතුම යනු රළශේ. 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ඉදිකිීකම්  ඉංජිපන්ු පවේලා  නිලාව ශා පඳොදු 

ඳශසුකම් අමාතයාංය : පුලු වශා ලැය කිීකම් 
றர்ர, ததரநறறல் தசககள், வீடகப்நெ 

ற்நம் ததரது சறகள் அகச்சு: றபம்தப் 

தனகககளுக்கரண தசனவு 
MINISTRY OF CONSTRUCTION, ENGINEERING SERVICES, 

HOUSING AND COMMON AMENITIES:  MONEY SPENT ON 

HOARDINGS 
5181/’14 

4. ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නිහ වහ භිද්ධි අභහතයතුමභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (3) : 

(අ)   ර් 2009 සිට 2014 දක්හ හර සීභහ තුමශ දී, 

 (i) එට ඳළති ඉදිකිරීම්, ඉංිතශන්රු ශේහ, නිහ 
වහ ශඳොදු ඳවසුම් අභහතයහංලඹ ඹටශත් තිබූ 
ආඹතන භඟින් අනුග්රහව දළන්ී ම්, සුඵ ඳළතුමම් 
පුරු ව ප්රචහය පුරු විකිරීභ ශනුශන් ළඹ 

ශ මුදර;  

 (ii) එකී ආඹතනඹන්ටී අයමුණු ඉටු ය ළීතභ  
ශනුශන් වියන රද පුරු වහ ළඹ ශ 
මුදර;  

 (iii) එකී ආඹතනඹන්ටී අයමුණුරට ඳරිඵහටීය අයමුණු 
ශනුශන් වියන රද පුරු වහ ළඹ ශ 
මුදර;  

 හර්ෂි, ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභේද ඹන්න 
එතුමභහ වන් යන්ශනටීද? 

(ආ) (i) ඉවත ආඹතනඹන්ටී අයමුණුරට ඳරිඵහටීය 
අයමුණු ශනුශන් වියන රද ප්රචහය පුරු 
භඟින් ප්රචහයඹ යන රද රුණු ශර්ද;  

 (ii) එභ පුරු විකිරීභ වහ අනුභතිඹ රඵහ දුන් අඹ 
වුරුන්ද;  

 (iii) ඒ වහ වූ විඹදභ ප්රතිපයේඹ ය ත් ආහයඹ 
ශර්ද; 

 (iv) එකී පුරු වහ යන රද ශී ම්රට අදහශ 
 ශල්න ඉදිරිඳත් යන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටීද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
வீடகப்நெ ற்நம் சநைர்த்ற அகச்சகக் தகட்ட றணர: 

(அ) 2009ஆம் ஆண்டிலிந்ந்து 2014ஆம் ஆண்டு 

கரண கரனப்தகுறறல், 

 (i) அன்நறந்ந் றர்ர, ததரநறறல் தசககள், 

வீடகப்நெ ற்நம் ததரது சறகள் அகச்சறன் 

கலழுள்ப றநணங்கள் நனம் அநசக 

அநறறத்ல்கள், ரழ்த்துக தனகககள் ற்நம் 

றபம்தப் தனககககபப் ததரந்த்துற்குச் 

தசனறடப்தட்ட தத்தரகக; 

 (ii) தற்தடி றநணங்கபறன் தரக்கங்ககப 

றகநதற்நறக்தகரள்ளும்ததரந்ட்டு 

ததரந்த்ப்தட்ட தனகககளுக்குச் 

தசனறடப்தட்ட தத்தரகக; 

 (iii) தற்தடி றநணங்கபறன் தரக்கங்களுக்குப் 

நெநம்தரண தரக்கங்களுக்கரகப் ததரந்த்ப்தட்ட 

தனகககளுக்குச் தசனறடப்தட்ட தத்தரகக 

 ந்டரந்ம் தவ்தநரக வ்பதன்தக அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி றநணங்கபறன் தரக்கங்களுக்குப் 

நெநம்தரண தரக்கங்களுக்கரகப் ததரந்த்ப்தட்ட 

றபம்தப் தனகககள் நனம் றபம்தம் 

தசய்ப்தட்ட றடங்கள் ரக ன்தகநோம்; 

 (ii) தற்தடி தனககககபப் ததரந்த்துற்கு 

அங்கலகரம் ங்கறர்கள் ரர் 

ன்தகநோம்; 

 (iii) அற்கரண தசனவு லபபறப்நெச் தசய்ப்தட்ட 

றம் ரதன்தகநோம்; 

 (iv) தற்தடி தனகககளுக்கரக தற்தகரள்பப்தட்ட 

தகரடுப்தணவுகளுக்கு ற்நெகடரண 

ஆங்ககபச் சர்ப்தறப்தரர ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 
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ප්රහ.ශල්. 
ශොඨාධහඹ 

38 “අ” අතුමරු 
විධහනඹ ඳශ යන 
රද ළඨා අංඹ 

දිනඹ 

ම්ඳව 1660/42 2010.07.01 

භවය 1625/12 2009.10.08 

භවය 1658/34 2010.06.17 

ශදොම්ශප් 1659/11 2010.06.22 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

asked the Minister of Housing and Samurdhi:  

(a) Will he state separately in relation to the period 

from the year 2009 to 2014 - 

 (i) the amount of money that was spent 

annually by the entities under the then 

Ministry of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities 

on sponsorship advertisements, 

congratulatory cutouts and hoardings; 

 (ii) the amount of money that was spent 

annually on hoardings that were displayed 

with a view to achieving the objectives of 

the aforesaid entities; and 

 (iii) the amount of money that was spent 

annually on hoardings that were displayed 

with a view to achieving objectives that fall 

outside the ambit of the objectives of the 

aforesaid entities? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the facts to which publicity was given 

through the hoardings that were displayed 

for achieving the objectives that fall outside 

the ambit of the objectives of the aforesaid 

entities;  

 (ii) the names of persons who gave approval for 

the display of such hoardings;  

 (iii) the manner in which the expenses incurred 

on them were reimbursed; and 

 (iv) whether documents pertaining to the 

expenses incurred on the same will be 

presented to this House? 

(c) If not, why? 

 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා  
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේි .   

(අ) (i)  අනුග්රහව දළන්ී ම් ව ප්රචහය පුරු  වහ  මුදල් ළඹ 

ය නළත.  

ආඹතනශත අයමුණු පිළිඵ භවජනතහ දළනුත් කිරීභ ව 

භවජන වබහගිත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ අධයහඳනි දළන්ී ම් 

ව  පුරු වහ  ඳවත ඳරිදි මුදල් ළඹ  ය ඇතළි  කිඹහ   

භශේ  අභහතයහංලශත නිරධහරින්  පිළිතුමරු රඵහ දී  තිශඵනහ.  
 

2009 ර්ඹ  - රුපිඹල්   43,90,000 

2010 ර්ඹ   - රුපිඹල්   5,283,000 

2011 ර්ඹ    - රුපිඹල් 10,367,000 

2012 ර්ඹ  - රුපිඹල් 20,894,000 

2013 ර්ඹ      - රුපිඹල් 15,027,193 

2014 ර්ඹ      - රුපිඹල්  10,065,770 

 (ii) එකී  ආඹතනඹන්ටී  අයමුණු  ඉටු ය ළීතභ 
ශනුශන් ළඹ යන රද මුදලින්  පුරු වහ 
ඳභේක් ළඹ  ශ  මුදර   ඳවත වන් ශේ.  

  2009 ර්ඹ  - රුපිඹල්  470,000 

  2010 ර්ඹ           - රුපිඹල් 277,000 

  2011 ර්ඹ           - රුපිඹල්   6,931,970 

  2012 ර්ඹ            - රුපිඹල්    6,887, 492 

  2013 ර්ඹ  - රුපිඹල් 10,483,071 

  2014 ර්ඹ  - රුපිඹල්  6,894,208 

ඒ හශේභ ශම් පුරු, අනුග්රහව දළන්ී ම්, සුඵ ඳළතුමම් පුරු, 

ප්රචහය පුරු වි ශ සථහන ව අනුග්රවඹන් රඵහ දුන් 

ආඹතනර විසතය  භභ වභාගත* යනහ. 

 (iii) රඵහ දී තිශඵන පිළිතුමරුරට අනුකර, 
ආඹතනර අයමුණුරට ඳරිඵහටීය ප්රචහය 
පුරු වි ය ශනොභළත. 

(ආ) (i) ආඹතනර අයමුණුරට ඳරිඵහටීය ශනත් 
අයමුණු වහ යහජය අයමුදල් ශඹොදහ ප්රචහය 
පුරු වි ය ශනොභළත.  

 (ii) අදහශ ශනොශේ. 

 (iii) අදහශ ශනොශේ. 

 (iv) අදහශ ශනොශේ.  

(ඇ) අදහශ ශනොශේ. 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුමරු ප්රලසනඹ 

ශභශේි . ශභභ පුරු ශනුශන් විලහර මුදරක් විඹදම් ය 

තිශඵන ඵ අපි ශම් අසථහශේ දළන ත්තහ. රු ඇභතිතුමභනි, ශම් 

පුරු ශනුශන් ශඹොදහ ශන තිශඵන්ශන් ය ටයුත්තක් 

වහ ශඹොදහ න්න තිබුණු මුදල්ද? 

 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් භවහ විලහර 

මුදල් ම්බහයඹභ ශඹොදන්න තිබුශ්ඩ අශප් යශඨා නිහ ශනොභළති 

ජනතහට නිහ ටි වදහ ශදන්නි . එක්ශෝ නිහ ආධහය, 

එශවභ නළත්නම් නිහ ේඹ, විසිරි ේඹ ඹනහදී ලශඹන්  රඵහ 

ශදන්නට පුළුන්භ තිබුේහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ ශඵදහ  ශදන්න 

තිබුණු අයමුදල් තභි  ශම් පුරු වහ ළඹ ය තිශඵන්ශන්. භභ 

දකිනහ ඒ ඉතහභත්භ නහසතිහය විඹදභක් වළටිඹට.   

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ ශදළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹි .  

ටීටපු නිහ ඇභතිතුමභහශේ හරශත පුරු ශල්රභ යශන 

ගිඹහ.  ඔඵතුමභහත් ඒ හශේභ ශම් පුරු ශල්රභ දිටභ යශන 

ඹන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහද?   
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[රු නලින් ඵ්ඩලහය ජඹභව භවතහ] 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිඳමන පනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ ශම් කීභ ඵහය ත්ත දශේ සිට 

පුරු ශනුශන්, දළන්ී ම් ශනුශන් අනලය විඹදම් 
සිඹල්රක්භ නතය යරහ තිශඵන්ශන්.  කිසිභ පුරුක් වන්න 
යජශත අයමුදල් ළඹ යන්ශන් නළවළ. කිසිභ ප්රචහය දළන්ී භක් 
එශවභත් නළත්නම් ශශ දළන්ී භක්, දළනුත් කිරීභක් වහ  
ශල් වදන්න තිශඵන ල්ලිලින් ත ඳවක්ත් භභ ශඹොමු 
යන්ශන් නළත කිඹන එ භභ  කීශභන් කිඹනහ.   

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ තුමන්ළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹි .  

ටීටපු නිහ ඇභතිතුමභහශේ ශෝටි ේනක් ටිනහ නිහ ශදක් 

ළන භහධයඹ ඔසශේ ඳසු ගිඹ හරශතදී කිඹළවුේහ.  ඉතින් භභ 
අවනහ ඔඵතුමභහශේ ආඹතනශත ඳසු ගිඹ හරශත ශොඳභේ 

ංචහ දේ ප්රභහේඹක් සිදු ශරහ තිශඵනහද, ශම් අසථහ න 
විට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුමභහ ටයුතුම යරහ තිශඵනහද කිඹහ.   

 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුමභනි, ටීටපු නිහ ඇභති විභල් ී යංල 

භළතිතුමභහශේ නිහ ම්ඵන්ධ ශතොයතුමරු භහ තුම නළවළ. නමුත් 
ශම් උත්තරීතය බහට භභ වන් යන්න ළභළතිි , නිහ 
අභහතයහංලඹ ව ඊට අනුඵද්ධ තිබුණු ආඹතනලින් විලහර මුදල් 
න්දයහක් නහසති ය තිශඵන ඵ. යහජය ඉංිතශන්රු ංසථහ 
ඳභේක් හවන 33ක් කුලිඹට අයශන තිශඵනහ. යශඨා ජනතහට 
ශල් වදන්න තිබුණු ල්ලිලින් තභි  හවන 33ක් කුලිඹට 
අයශන එ එ අඹශේ පුද්ලි ශද්ලඳහරන යහඳිති 
රිඹහත්භ ශශේ.   

එක් එක් ශද්ලඳහරන යහඳිති රිඹහත්භ කිරීභ වහ නිහ 
ංර්ධන අධිහරිශත හවන ඳවශශොක් කුලිඹට අයශන 
තිබුේහ. දළන් ඒ සිඹල්රක්භ නතය ය තිශඵනහ.  නිහ වහ 
භිද්ධි අභහතයහංලඹ තුමශ තිශඵන එභ හවනඹක් ශවෝ එභ 
යහජය ම්ඳතක් ශද්ලඳහරන අයමුණු හක්හත් ය ළීතභ වහ  
අඳ උඳශඹෝගි ය න්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ  ඒ නහසතිඹ, 
දේඹ, ශවොයභ, ංචහ, භව දල්  භං ශොල්ර ෆශම් - දල් 
ව යහත්රී ශදශක්භ -  ංසිතිඹ අඳ වමුලින්භ නතය ය 
තිශඵනහ. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොි ,  සිඹලු ශදනහභ එඹ  ඵරහ ශන ඉන්නහ.  

 

ඳාලි ගුලන් පතොටුපඳොෂ : ඉදිකිීකම් ක යුුර 
தனரலி றரண றகனம் : றர்ர தகனகள் 

PALALI AIRPORT : CONSTRUCTION WORK 
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6. ගු ඒ. විනායගමූර්යේ මශතා 
(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

යහඹ,  නහවි  වහ  ගුන් ශේහ අභහතයතුමභහශන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (3) : 

(අ) (i) ඳරහලි ගුන් ශතොටුඳශශේ ඉදිකිරීම් ටයුතුම අන් 
යනු රඵන දිනඹ ශර්ද;  

 (ii) එඹ භවජනතහ වහ විිත යනු රඵන දිනඹ 
ශර්ද;  

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටීද?        

(ආ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද?  

 

துகநநைகங்கள், கப்தற்நகந ற்நம் றரணச் தசககள் 

அகச்சகக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) தனரலி றரண றகனத்றன் றர்ர 

தகனகள் ப்ததரது நேர்த்றகடநோ 

தன்தகநோம்; 

 (ii) ததரதுக்கள் தரகணக்கரக அது ப்ததரது 

றநக்கப்தடுதன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Ports, Shipping and Aviation:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) as to when the construction work of Palali 

Airport will be completed; and  

 (ii) as to when it will be opened for public? 

(b) If not, why? 

 
ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා (ලරාය, නාවික ශා ගුලන් 

පවේලා අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க - துகநநைகங்கள், 

கப்தற்நகந ற்நம் றரணச் தசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports, Shipping 

and Aviation) 

රු ථහනහඹතුමභනි, පිළිතුමය ශභශේි .   

(අ) (i) ඳරහලි ගුන් ශතොටුඳශ ඉදි කිරීම් ටයුතුම සිදු 
කිරීභ ගුන් ශතොටුඳශ වහ ගුන් ශේහ (ශ්රී රංහ) 
භහභ භඟින් සිදු ශනොශේ. 

 (ii) ඉවත අ (i) අනු අදහශ ශනොශේ. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු ඒ. විනායගමූර්යේ මශතා 
(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

When will you open it for the public to travel from 

Palali? 

 
ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

Hon. Member, we had a discussion regarding this last 

week.  After speaking to the Air Force, we will be taking 

a decision within the next couple of weeks giving priority 

to national security. 

 
ගු ඒ. විනායගමූර්යේ මශතා 
(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Security of the people or security of the army? 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

Security of the country.  
 

ගු ඒ. විනායගමූර්යේ මශතා 
(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

It will not affect the security of the country. 
 

ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

We need to concentrate on the security of the country 

and then take a decision on that.  

 

ගු ඒ. විනායගමූර්යේ මශතා 
(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Who did the construction work and is it over? 

 

ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

It was done by the Air Force and not by the Airport 

and Aviation Services (Sri Lanka) Limited. 

 

ගු ඒ. විනායගමූර්යේ මශතා 
(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

The Indian Government intervened in this. Has the 

Indian Government not fully completed the construction 

work? 

 

ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

Hon. Member, you need to ask that from the State 

Minister of Defence. 

 

සී/ව මිත න් ංකා (පුද්ගලික) වමාගම : ශුද්ධ 

අාභය 
/த றயறன் னங்கர (ணறரர்)கம்தணற : தநற 

ட்டம் 
MIHIN LANKA (PVT.) LIMITED : NET LOSS  
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9. ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යහඹ, නහවි වහ ගුන් ශේහ අභහතයතුමභහශන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (3) :  

(අ) (i) සී/ මිටීන් රංහ (පුද්ලි) භහභ 2010/2011 
ර්ශතදී රළබූ ශුද්ධ අරහබඹ ශොඳභේද; 

 (ii) එභ ර්ශත ගිණුම් පිළිඵ විේනඹ ශ 
යශත් ේහධිහරිරුන් න ප්රි ස ශෝටර් 
වවුස කඳර්ස ආඹතනඹ විසින් මිටීන් රංහ 
භහශම් ඳළළත්භ පිළිඵ භතඹක් ඉදිරිඳත් ය 
තිශේද; 

 (iii) එශේ නම්, එකී ආඹතනඹ ඳශ ය ඇති භතශත 
"ර්ඹ තුමශ මිටීන් රංහ භහභ රුපිඹල් මිලිඹන 
940.49 අරහබඹක් ශඳන්හ ඇති අතය, ජංභ 
කීම් රුපිඹල් මිලිඹන 1,083.92කින් ජංභ 
ත්ම් ඉක්භහ ශොස රුපිඹල් මිලිඹන 
3,814.45 ිේ ශුද්ධ අඹක් ශඳන්නුම් යන 
ඵළවින් භහභ රිඹහත්භ තත්ත්ශත 
යහඳහයඹක් ශර අ්ඩල ඳත්හශන ඹහභට 
ඇති වළකිඹහ පිළිඵ ළ ටීත තත්ත්ඹක් 
ශඳන්නුම් යි " ඹනුශන් වන් ී  තිශේද; 

 (iv) එභ තත්ත්ඹ තුමශ සී/ මිටීන් රංහ (පුද්ලි) 
භහභ තදුයටත් ඳත්හශන ඹෆභ වහ 
භවජන මුදල් ශඹදී භ පරදහඹ ශනොන ඵ 
යජඹ පිළින්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටීද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්,  ඒ භන්ද?  

 
துகநநைகங்கள், கப்தற்நகந ற்நம் றரணச் தசககள் 

அகச்சகக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) /த றயறன் னங்கர (ணறரர்) கம்தணற 

2010/2011ஆம் ஆண்டில் ததற்ந தநற ட்டம் 

வ்பவு ன்தகநோம்; 

 (ii) அந் ஆண்டின் கக்குகள் தரடர்தரக 

கக்கரய்க தற்தகரண்ட தட்டக் 

கக்கரய்ரபர்கபரண `தறய்ஸ் தரட்டர் 

யவுஸ் கூப்தர்ஸ்' றநணம் றயறன் னங்கர 

கம்தணறறன் இந்ப்நெ தரடர்தரணதரந் 

கந்த்க நைன்கத்துள்பர ன்தகநோம்; 

 (iii) அவ்ரநரறன், அந்றநணம் நைன்கத்துள்ப 

கந்த்றல் `எந் ந்டத்றல் றயறன் னங்கர கம்தணற 

நதர 940.49 றல்லின் ட்டத்கக் 

கரட்டிநோள்பதுடன், கடநைகநப் ததரநப்நெக்கள் 

நதர 1,083.92 றல்லிணரல் கடநைகநச் 

தசரத்துக்ககபத் ரண்டிச் தசன்ந நதர 

3,814.45 றல்லின் றர்கநரண தநற 

ததநரணத்கக் கரட்டுன்நனம் கம்தணறக 

இங்கும் றகனறனரண தரறல் 

நைற்சறதரன்நரக தரடர்ந்தும் தகரண்டு 

டத்துற்கரண ஆற்நல் தரடர்தறல் 

சந்தகரண றகனகக் கரட்டுகறநது' ணக் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பர ன்தகநோம்; 

 (iv) இந்றகனகறல் /த றயறன் னங்கர (ணறரர்) 

கம்தணறகத் தரடர்ந்தும் தகரண்டு 

டத்துற்கு ததரதுக்கபறன் தத்க 

ஈடுதடுத்துது தணற்நதன்தக அசு 

ற்நக்தகரள்கறநர ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Ports, Shipping and Aviation:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the net loss of Mihin Lanka (Pvt.) Limited 

in the year 2010/2011; 

 (ii) whether an opinion has been expressed on 

the existence of Mihin Lanka (Pvt.) Limited 

by PricewaterhouseCoopers, Chartered 

Accountants' Firm which conducted the 

audit of the said year; 

927 928 
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 (iii) if so, whether it has been mentioned in the 

opinion that “The company had incurred a 

net loss of Rs. 940.49 million for the year 

and the company’s current liabilities 

exceeded its current assets by Rs. 1,083.92 
million reflecting a negative net value of 

Rs. 3,814.45 million which indicated the 

existence of a material uncertainty which 

may cast significant doubt about the ability 

of the company to continue as a going 

concern”; and 

 (iv) under these circumstances, whether the 

government admits that it is no longer 

productive to utilize public funds for the 

maintenance of Mihin Lanka (Pvt.) 

Limited? 

(b) If not, why? 

 

ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේි : 

(අ) (i) රුපිඹල් මිලිඹන නසිඹ වතළිවි  දලභ වතයි  
නඹ අරහබඹකි. (රුපිඹල් මිලිඹන 940.49) 

 (ii) නළත. 

 (iii) තත්ත්හේනඹ ශශයන භතඹක් ප්රහල 
ශනොය, විේි න් රුණු අධහයේඹ කිරීභ 
ඹටශත් 2011 හර්ෂි හර්තහශටී මරය 
ප්රහලරට අඹත් 3 න ටවන ශශයටී 
අධහනඹ ශඹොමු ය ඇත. 

 (iv) නළත. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹි . 

සී/ මිටීන් රංහ (පුද්ලි) භහභ 2010/ 2011 ර්ශත 

රුපිඹල් මිලිඹන 940ක් ඳහඩු රඵහ තිශඵනහ. ඊට ඳසු ශර් 

රුපිඹල් මිලිඹන 1,100ක් ඳහඩු රඵහ තිශඵනහ. ඊටත් ඳසු ශර් 

රුපිඹල් මිලිඹන 1,900ක් ඳහඩු රඵහ තිශඵනහ. රු 

ඇභතිතුමභහශන් ශභභ ප්රලසනශත  (අ) (iv) ළනි ශොටශන් භහ 

අහ තිශඵනහ,  "එභ තත්ත්ඹ තුමශ සී/ මිටීන් රංහ (පුද්ලි) 

භහභ තදුයටත් ඳත්හ ශන ඹෆභ පරදහඹ ශේද?" කිඹරහ. 

එතුමභහ කිඹනහ, "පරදහඹි " කිඹරහ.  

හර්ෂි භවජනඹහශේ ධනඹ රුපිඹල් ශෝටි 100ක්, රුපිඹල් 

ශෝටි 190ක්, රුපිඹල් ශෝටි 210ක් ළනි විලහර ප්රභහේලින්  

නහසති යන ආඹතනඹක් ඳත්හශන ඹහ යුතුම ඹි   ඔඵතුමභහ 

රණයේඹ ය තිශඵන්ශන් ඇි ? 

 
ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ථහශේදීත් අඳ ඒ ළන 

දළනුත් ශහ. ශ්රීරංන් ගුන් ආඹතනඹ ව මිටීන් රංහ 

ආඹතනඹ ඒහඵද්ධ ය ඉදිරිඹට ශන ඹහභට වළකින  

ළරසුභක් ළන අපි දළනට හච්ඡහ යමින් ඳතිනහ. එඹ 

ශශේ ශ යුතුමද කිඹන එ ම්ඵන්ධ අඳ ඉදිරි හරශත දී 

රණයේඹක් නු රඵනහ.  

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ ශදළනි අතුමරු ප්රලසනඹ ශභඹි . 

2010 ර්ඹ ව 2011 ර්ඹ පිළිඵ ශභඹ විේනඹ 

යන රද ප්රි ස ශෝටර් වවුස කඳර්ස ආඹතනඹ විසින් කිඹනහ, 

"රුපිඹල් මිලිඹන 3814 ිේ ශුද්ධ අඹක් ශඳන්නුම් යන 

ඵළවින් භහභ රිඹහත්භ තත්ත්ශත යහඳහයඹක් ශර 

අ්ඩල ඳත්හශන ඹහභට ඇති වළකිඹහ පිළිඵ ළ ටීත 

තත්ත්ඹක් ශඳන්නුම් යි " කිඹරහ. ශභභ ආඹතනඹ විේනඹ 

කිරීභ වහ ජහතයන්තය ලශඹන් පිළිත් ආඹතනඹක් ශත රඵහ 

දුන්නහට ඳසු, එභ ආඹතනශත විේන භතඹ ඵට ඳත් 

තිශඵන්ශන් ශභභ මිටීන් රංහ ආඹතනඹ රිඹහත්භ තත්ත්ශත 

යහඳහයඹක් ශර අ්ඩල ඳත්හ ශන ඹෆභ ළ ටීති  

කිඹන එි .  එතශොට ඔවුන්ශේ විේන ආඹතනඹ විසින්භ 

ශභභ මිටීන් රංහ ආඹතනඹ ඳත්හශන ඹහභ ළ ටීත 

ආඹතනඹක් ශර අර්ථථනඹ ය තිශඵනහ. විේනඹ 

යන්ශන් ඒ පිළිඵ ඹම් භතඹක් රඵහ න්න ශන්. එළනි 

භතඹක් එභ ආඹතනඹ විසින් රඵහ තිබිඹ දී, නළත නළතත් ශභභ 

ආඹතනඹ ශත භවජනඹහශේ මුදල් ශඳොම්ඳ යමින් ශභභ 

විනහලඹ සිදු යමින් තිශඵන්ශන් ඇි ? 

 

ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ ළන තභි  භභ ඉසශල්රහත් දළනුත් 

ශශේ. ශභභ ආඹතන ශද ඒහඵද්ධ යරහ මුදල් රළය.ශම් 

ක්රභශේදඹක් භඟ ඉදිරිඹට ශන ඹහභට පුළුන්ද කිඹරහ ශොඹහ 

ඵරහ තිශඵනහ.  

මිටීන් රංහ ආඹතනඹ ඳටන් ත්ශත් ඳසු ගිඹ හරශත. ඒ 

හරශත යපු ශද් ශවොද, නයද කිඹන එ ශනොශි , ශම් 

ආඹතනශඹන් යපු ශද් ඉදිරිඹට අයශන ඹන්ශන් ශොශවොභද 

කිඹන එ තභි  අඳ දළනට හච්ඡහ යශන ඹන්ශන්.  

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ වරි. නළත ශම් ආඹතනඹ භව ජනතහට ඳහඩුක් 

ශනොශන ආහයශඹන් ඳත්හශන ඹහභට ල්ඳනහ යන එ 

වරි. වළඵළි , රු ඇභතිතුමභනි, ශම් යශඨා හභහනය ජනතහට 

අසීමිත ඵදු ඵය ඳටරහ, එි න් එක් රැස ය න්නහ රද මුදල් 

ශභභ ආඹතනඹට ශඳොම්ඳ යරහ තිශඵනහ. එභ ආඹතනඹ විසින් 

ශෝටි ේන් එභ මුදල් ඳහඩු යරහ තිශඵනහ. අඩුභ තයශම් එභ 

ආඹතන ශභශවඹන රද පුද්රඹන්ට, ශභභ රණන්දු රණයේ ත්තුම 

පුද්රඹන්ට, භවජන මුදල් ශෝටි ප්රශෝටි ේන් නහසති යන 

රද පුද්රඹන්ට එශයටී කිසිදු පිඹයක් ශනොශන 

ප්රතිංසයේශඹන් ඳභේක් ඒ සිඹල්ර ළශවේවිද? 

 

ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා 
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඳසු ගිඹ ද මිටුක් ඳත් ශහ, 

external inquiry එක් යන්න. ඒ වහ දළනට රිඹහත්භ 

ශරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශම් ආඹතනඹ දිවහ ඵරපුහභ, 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

අඩු ආදහඹම් රඵන භළද ශඳයදි ඹන අඹට වන අංලශඹන් තභි  

ගුන් භන් ශේහ රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුමභහ කිඹනහ හශේ 

අඳට අලය ශරහ තිශඵන්ශන්, ශම් ආඹතන ශද එතුම යරහ 

රහබ රඵන ආඹතනඹක් ඵට ඳත් යමින් ඉදිරිඹට ශන 

ඹන්නි .  

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුමභනි, අය නහසති යපු අඹට ශභොද යන්ශන්? 

 
ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා 
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ හර්තහ ආහට ඳසශේ අලය ටයුතුම 

යනහ. රු භන්ත්රීතුමභනි, වරි විධිඹට ීතතිභඹ ටයුතුම යනහ. 

අඳට ඕනෆ විධිඹට ටීශර් දහන්න අපි ඹන්ශන් නළවළ.  

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ආයක්හ යන්නත් එඳහ කිඹරහි  කිඹන්ශන්. 

 
ගු අර්ජුන රණුරංග මශතා 
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

නළවළ. ආයක්හ කිරීභ ශනොශි  අපි යන්ශන්. ඳසු ගිඹ 

හරශත එ එක්ශනහ ටීශර් දළම්භහ හශේ ශද්ල් යනහට 

ලහ, අපි ීතතිභඹ පිඹය අයශන ඒ ශද්ල් ඉදිරිඹට ශන ඹන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  

 
 

විදුලිය පබදා ශැීකපම් කාඳ : වියදම 
றன்சர றறதரக னங்கள் : தசனறணம் 

ELECTRICITY TRANSMISSION DIVISIONS: EXPENDITURE 
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10. ගු අජිමන මාන්නප්පඳුම මශතා 
  (ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

 (The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයතුමභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) රංහ විදුලිඵර භ්ඩලරශත විදුලිඹ ශඵදහ වළරී ශම් 
රහඳ (Transmission Divisions) ංයහ 
ශොඳභේද;  

 (ii) එභ රහඳ ශර්ද;  

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනටීද?       

(ආ) (i) 2012 ර්ඹ තුමශ ඉවත එක් එක් රහඳඹ භගින් 
විදුලි ඒඹක් ශඵදහ වළරීභ වහ දළර විඹදභ 
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභේද; 

 (ii) 2012 ර්ඹ තුමශ විදුලි ඒඹක් ශඵදහ වළරීභ 
වහ දයන රද විඹදභ ඉවත එක් එක් රහඳඹ 
අනු ශනස ී  තිශේ නම්, ඊට ශවේතුම ශර්ද;  

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනටීද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්,  ඒ භන්ද?  

றன்லு, ரறசக்ற அகச்சகக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்கக றன்சர சகதறன் றன்சர றறதரக 

னங்கபறன் (Transmission Divisions) 

ண்றக்கக ரது ன்தகநோம் ; 

 (ii) அவ்னங்கள் ரக ன்தகநோம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) 2012ஆம் ஆண்டில் தற்தடி எவ்தரந் 

னத்றணரலும் எந் அனகு றன்சரத்க 

றறதரகறப்தற்கரக ற்கப்தட்ட தசனறணம் 

தவ்தநரக வ்பவு ன்தகநோம்; 

 (ii) 2012ஆம் ஆண்டில் ஏர் அனகு றன்சரத்க 

றறதரகறப்தற்கரக ற்கப்தட்ட தசனறணம் 

தற்தடி எவ்தரந் னத்றன் அடிப்தகடறல் 

தநதட்டிந்ப்தறன் அற்கரண கரங்கள் 

ரக ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Power and Energy:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of Transmission Divisions of 

the Ceylon Electricity Board; and 

 (ii) what those Divisions are? 

(b) Will he inform this House - 

 (a) the expenditure incurred on the distribution 

of one unit of electricity by each of the 

above divisions in the year 2012, separately; 

and 

 (b) if the expenditure incurred on the 

distribution of one unit of electricity by 

each of the above divisions has varied in the 

year 2012, and the reasons for that?  

(b) If not, why? 

 

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා  
(ரண்நெறகு தரலி  ங்தக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු ථහනහඹතුමභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයතුමභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය ශදනහ. 

(අ) (i)   ශඵදහ වළරීම් රහඳ වතයකි. (4)   

 (ii)   ශඵදහ වළරීම් රහඳ I, ශඵදහ වළරීම් රහඳ II, ශඵදහ 
වළරීම් රහඳ III ව ශඵදහ වළරීම් රහඳ IV ශේ. 

(ආ)   (i) 2012 ර්ඹ තුමශ ඉවත එක් එක් රහඳඹ භගින් 
විදුලි ඒඹක් ශඵදහ වළරීභ වහ දළර විඹදභ 
ඳවතින් දක්හ ඇත. 

 

931 932 

[රු අර්ජුන යේතුමං භවතහ] 

අනු 
අං 

ශඵදහ වළරීම් රහඳඹ 

විදුලි ඒඹක්   

(1 kWh)  ශඵදහ වළරීභ 
වහ දයන රද  
විඹදභ (රු.) 

1 ශඵදහ වළරීම් රහඳ I 2.55 

2 ශඵදහ වළරීම් රහඳ II 2.95 

3 ශඵදහ වළරීම් රහඳ III 3.24 

4 ශඵදහ වළරීම් රහඳ IV 3.69 
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 (ii) 2012 ර්ඹ තුමශ ඉවත එක් එක් රහඳඹ භගින් 
විදුලි ඒඹක් ශඵදහ වළරීභ වහ දළර විඹදභ 
ඉවත එක් එක් රහඳඹ අනු ශනස ී  ඇත. ඒ 
වහ ප්රධහන ලශඹන් එක් එක් රහඳ ඹට අදහශ 
විදුලි ඳහරිශබෝගි ංයහ, විවිධ ර්ශත විදුලි 
ඳහරිශබෝගිි න්, විදුලි ඳහරිශබෝගි කනත්ඹ, 
නලත්තුම ශ යුතුම භධයභ ශෝල්මඹතහ ව අඩු 
ළය ශෝල්මඹතහ විදුලි භහර් ප්රභහේඹ ව 
නලත්තුම ශ යුතුම තයහඳළවි ංයහ ඹනහදී හධ 
ඵරඳහනු ඇත.  

(ඇ) අදහශ ශනොශේ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අං 12-4579/'13 - (2), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු ගයන්ත කුණායේක මශතා  
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුමභනි, මුදල් අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ 

ප්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ ති ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳමන කිීකම  නිපයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශදන ටඹ.  

ප්රලසන අං 2-4767/'14- (2), රු අ ශලෝක් අශේසිංව භවතහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] නළත. 

ප්රලසන අං 5-5271/'14-(3), රු ශභොවභඩ් අසරම් භවතහ - 

[ඵහධහ කිරීභක්] නළත. ප්රලසන අං 7-5421/'14-(1), රු අිතත් 

කුභහය භවතහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළත. ප්රලසන අං 8-5423/'14-(1), 

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ - [ඵහධහ කිරීභක්] නළත.  

ප්රලසන අං 11-5443/'14-(1), රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුමභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු තතා අුරපකෝර මශමනමිය  
(ரண்நெறகு (றந்ற) னர அத்துதகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රු ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමරු දීභ වහ භහ 

ති ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳමන කිීකම  නිපයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ප්රලසන. රු නිභල් සිරිඳහර ද 

සිල්හ භවතහ. 

 

පඳෞද්ගලිකල දැනුම් දීපමන් ඇස ප්රනනය 
ணற அநறறத்ல் நன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

ඳසු ගිය රජය රරම්භ කෂ වංලර්ධන ලයාඳියේ 

ඇනත ටීම 
நைன்கண அசு ஆம்தறத் அதறறந்த்றத் 

றட்டங்கள் இகடறநத்ம் 
STALLING OF DEVELOPMENT PROJECTS INITIATED BY 

FORMER GOVERNMENT 
 

ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා (විුද්ධ ඳාර්නලපව 

නායකුරමා) 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர - றர்க்கட்சற நைல்ர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the 

Opposition) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශභභ ප්රලසනඹ ඇසීභට අසථහ රඵහ 

දීභ පිළිඵ භහ ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත ශනහ. ඳසු ගිඹ යජඹ 

භඟින් ආයම්බ යන රද ග්රහමීඹ භඨාටශම් ංර්ධන යහඳිති 

ශභන්භ ඹටිතර ඳවසුම් පුළුල් කිරීශම් අයමුණින් ආයම්බ කිරීභට 

නිඹමිත තිබූ භවහභහර්, ජර ශඹෝජනහ ක්රභ, විදුලිඹ දිගු කිරීම් 

ඇතුමළු ඳසු ගිඹ ර්ශත නිභ ශනොයන රද යහඳිති යහයකඹක් වහ 

ශභභ ර්ශත ආයම්බ කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තුම වූ ංර්ධන 

යහඳිති යහයකඹක් රිඹහත්භ කිරීභ ඇනටීට ඇති ඵ දිි ශන් 

ෆභ ප්රශද්ලඹකින්භ ඳහශවේ හර්තහ ී  ඇත. 

ඉටු යන රද ංර්ධන ළල ටයුතුම ශනුශන් ශවිඹ යුතුම 
බිල්ඳත් වහ ශවෝ ළල ටයුතුම ඉදිරිඹට යශන ඹහභ වහ 
අලය මරයභඹ ප්රතිඳහදන බහ්ඩලහහයඹ  භඟින් අදහශ 
දිහඳතිතුමභන්රහ, ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම්තුමභන්රහ ඇතුමළු 
ශදඳහර්තශම්න්තුම ප්රධහීතන් ශත රඵහ දී ශනොභළති ඵත්, ශභභ 
ර්ශත ඉටු කිරීභට නිඹමිත තිබූ ංර්ධන ටයුතුම පිළිඵ 
ඳළවළදිලි රණයේ රඵහ දීභ වහ මුදල් ශන් කිරීභ, එකී මුදල් අදහශ 
ආඹතන ශත අත්තිහයම් ශී භ වහ රඵහ දීභ ව ශටන්ලර් 
ළී භ වහ ටයුතුම ය ශනොභළති ඵත් තදුයටත් හර්තහ ී  
තිශේ.  

"දිසත්රික් ම්ඵන්ධීයේ මිටු ව ප්රහශද්ීයඹ ංර්ධන 
මිටු විසින් අනුභත ය රිඹහත්භ යනු රඵන ංර්ධන 
යහඳිති තහහලි අත්ටීටුී භ" ඹන ටීසින් යුතුම සශද්ල 
ටයුතුම වහ ධීය අභහතයහංලශත ශල්ම්ශේ අං HAF/01/09/
DIS-Co-Meet දයන   2015.02.05 දිනළති ලිපිඹ භඟින් ංර්ධන 
යහඳිති අත්ටීටුන ශර සිඹලුභ දිසත්රික් ශල්ම්රුන් ශත 
දළනුම් දී ඇත. 

ඳසු ගිඹ ශර් ෆභ දිසත්රික්ඹභ ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් 
ශොඨාධහ භඟින් ග්රහමීඹ ජනතහට ඵරඳහන භවහ භහර්, 
ශඵෝක්කු, ඳහල්, ප්රජහ ලහරහ, ඳහීතඹ ජර, ශඳය ඳහල්, ශෞය 
හඹන භධයසථහන ළනි අති විලහර ංර්ධන යහඳිති යහයකඹක් 
ආර්ථි ංර්ධන අභහතයහංලශත ප්රතිඳහදන භඟින් ඉටු යශන 
ගිඹ අතය, ය අහනශතදී ඳළළති අඹවඳත් හරගුණි 
තත්ත්ඹ ව ජනහධිඳතියේඹ ශවේතුමශන් ශභභ ංර්ධන 
යහඳිතිලින් භවය ශොටක් නිභ ය ළල අන් කිරීභට 
ශනොවළකි විඹ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

එශේභ ළල අන් යන රද යහඳිති වහ ගිවිසුභට ඵළඳුණු 

ීතතයනුකර සශේච්ඡහ ංවිධහන ශත අදහශ මුදල් ශී ම් ද සිදු ී  

ශනොභළත. තද අවිච්ශේද ළල විඹඹන් නළත ආයම්බ කිරීභට 

අනුභළතිඹ රඵහ දී ශනොභළති ඵළවින් එටී ප්රතිරහීනන් භවත් 

ළටලුහරී තත්ත්ඹට ඳත් ඇත. 

ංර්ධන යහඳිරණන් ආයම්බ ශනොකිරීශම් ප්රතිපරඹක් 

ලශඹන් ඉදි කිරීම් ක්ශේත්රශත නියුතුම සඹං රැකිඹහරහිනන්, 

ම්රුන්, ශම්න්රුන්, විදුලි හර්මිඹන් විලහර 

ප්රභහේඹට දළනට රැකිඹහ අටීමි ී භත්, ඔවුන්ශේ ආදහඹම් භහර් 

හී කන ී භත් නිහ ඔවුන් දළඩි දුසයතහන්ට මුහුේ දී ඇති ඵ 

හර්තහ ී  ඇති ශවි න්, ඳවත වන් ප්රලසන පිළිඵ යජශත 

සථහයඹ ශභභ රු බහට දන්න ශර ඉල්රහ සිටිමි. 
 

1. දිසත්රික් ශල්ම් හර්ඹහර, ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් හර්ඹහර 
භඟින් ළල ආයම්බ ශොට අවිච්ශේද ී  ඇති ංර්ධන 
යහඳිරණන් ඩිනමින් අ්ඩල යශන ඹහභ වහ යජඹ 
ටයුතුම යන්ශන්ද ඹන්නත්, 

2. දළනටභත් ආයම්බ ශොට අවිච්ශේද ී  ඇති ංර්ධන 
ටයුතුම  ශනුශන් ශවිඹ යුතුම බිල්ඳත් පිඹී භ වහ 
අලය මුදල් ප්රතිඳහදන අදහශ ආඹතන ශත ශනොඳභහ 
රඵහ ශදන්ශන්ද ඹන්නත්, 

3. ඳසු ගිඹ යජඹ භඟින් අඹ ළඹ ශල්නශඹන් මුදල් ශන් 
යන රද ංර්ධන ටයුතුම වහ ඹටිතර ඳවසුම්රට 
අදහශ න යහඳිරණන් ශනොඳභහ ආයම්බ යන්ශන්ද 
ඹන්නත්, 

4. ශනොඑශේ නම් භන්ද ඹන්නත් ශභභ රු බහට 
දන්න්ශන්ද? 

  
ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා (ලැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතය වශ ඳාර්ලිපම්න්ුරපේ වභානායකුරමා) 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - ததந்ந்தரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சந்ம் தரரளுன்நச் சகத நைல்ந்ம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Plantation 

Industries and Leader of the House of Parliament) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ඒ වහ ශවට දිනශත පිළිතුමයක් රඵහ 

ශදනහ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොි . 

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා  
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු අභළතිතුමභනි,  භහ මීට ශඳයත්  ඔඵතුමභහශන් ප්රලසනඹක් 

ඇහුහ. ඒ වහ පිළිතුමයක් සදහනම් ඇති කිඹහ භහ ටීතනහ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ත ප්රලසන තිශඵනහ. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිංශ මශතා  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ රු විරුද්ධ ඳහර්ලසශත 

නහඹතුමභහශේ ප්රහලඹ ළන පිළිතුමය ශදන්නද? 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ප්රලසනඹ ඇසීශභන් ඳසු 

ඔඵතුමභහ පිළිතුමරු ශදන්න. සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ප්රලසනඹ, 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 
II 
  

ජායේක භාා ශා වමාජ ඒකාබද්ධතා අමාතයාංය  

බලාපගන ඇයේ ිළරිවක් මුහුණඳා ඇයේ ගැ ලුකාීක 

තමනමනලය 
தசற தரறகள், சநக எந்கப்தரட்டு 

அகச்சுக்கு ஆட்தசர்க்கப்தட்தடரர் றர்தரக்கும் 

தறச்சறகணகள்  
PROBLEMATIC SITUATION FACED BY A GROUP OF RECRUITS 

TO MINISTRY OF NATIONAL LANGUAGES AND SOCIAL 
INTEGRATION  

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ශභභ 

ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුමභහට 

ශඵශවවින් සතුමතින්ත ශනහ. 

ලින් ඳළළති ජහති බහහ වහ භහජ ඒහඵද්ධතහ 

අභහතයහංලඹට ඵහ න්නහ රද 190ට ළඩි පිරිට ඵරඳහ 

ඇති ළටලුහරී තත්ත්ඹ පිළිඵ ශභභ රු බහශේ අධහනඹ 

ශඹොමු යනු ළභළත්ශතමි. 

2013 ජනහරි භහශත 19න දින ඳත්නු රළබූ ජහති 

ඒහඵද්ධතහ ම්ඵන්ධීහය iii ශරේණිඹට ඵහ ළීතශම් විිත 

තය විබහශත ප්රතිපර භත වහ 2013.11.18 දින සිට 2013.11.27 

දින දක්හ ඳත්නු රළබූ ුවත ම්මු ඳරීක්ේශත ප්රතිපර 

භත අදහශ තනතුමරු වහ 190ට ළඩි පිරික් ශතෝයහශන 

තිබුේහ. ඒ අනු ඔවුන්ට ඳත්ී ම් ප්රදහනඹ කිරීශම් උත්ඹ 

2014.11.17න දින ඊට භහමී ඳත්න ශතදින ශන්හසි 

පුහුණු ළල මුළු 2014.11.17, 18 ව 19 ඹන දිනරදී 

කුරුේෆර තුමල්ටීරිඹ පිටීටි භහස ශභනහයේ වහ තහක්ේ 

ආඹතනශතදී ඳළළත්ශන ඵ ශතෝයහත් ඳත්ී ම්රහිනන්ට දන්හ 

තිබුේහ. 2014.11.16 සිට ශන්හසි ඳවසුම් රඵහශදන ඵත්, 

එදින ඳස රු 2 සිට ඳස රු 7 දක්හ හරඹ තුමශ එභ සථහනඹට 

ඳළමිශේන ශරත්, එදින හභහනය ඇඳුමින් ළයසී ඳළමිශේන 

ශරත්, දින 03ක් වහ යජශත හර්ඹහරඹට සුදුසු ඳරිදි ඇඳුම් 

රැශන එන ශරත් ජහති බහහ වහ භහජ ඒහඵද්ධතහ 

අභහතයහංලශත ශජයසධ වහය ශල්ම් ඒ.ලේලිේ.ආර්. විභරී ය 

ඹන අඹ විසින් ඔවුන්ට දන්හ තිබුේහ. 

රු ථහනහඹතුමභනි, එභ ලිපිඹත් භශේ ශඟ තිශඵනහ. ඒ 

කිඹන්ශන් ශම් අඹ ශතෝයහශන තිබුේහ; ඔවුන්ට ඳත්ී ම් ශදනහ 

කිේහ; ඳත්ී ම් රඵහ ළීතභ වහ එන්න කිේහ; ඒ භඟභ ළල 

මුළුක් තිශඵනහ කිඹරහත් කිේහ. භවය අඹ ඒ අඹ යමින් සිටි 

රැකිඹහශන් ඉල්රහ අසශරහ ආහ. 

එශේ තිබිඹදී 2014.11.07 දිනළති ජහති බහහ වහ භහජ 

ඒහඵද්ධතහ අභහතයහංලශත ශල්ම් එම්.එස. වික්රභසිංව 

භවත්මිඹශේ ලිපිඹකින් ඉවත කී ඳත්ී ම් ලිපි ප්රදහනඹ වහ 

935 936 

[රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 
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ශේහයම්බ පුහුණු ශනොළශළක්විඹ වළකි ශවේතුමක් භත ල්දභහ 

ඇති ඵ ව ඉදිරි පිඹය ඳසු දළනුම් ශදන ඵ දන්හ තිබුේහ. 

2012.08.03 ළඨා ඳත්රශත ඳශ යන රද දළන්ී භට අනු 

2012.09.03 දින ශවෝ ඊට ශඳය අඹදුම් ඳත් ළහ විබහ හසතුම 

ශර රුපිඹල් 500ක්ද අඹ යශන තිබුේහ. 

ඉල්ලුම් ඳත් ළහ ය ශදකුත් භහ ශදට ඳසු 

ඳත්ී ම් ලිපිඹක් ප්රදහනඹ කිරීභට අදහශ ඇභතියඹහත්, ඳරිඳහරන 

නිරධහරිනුත් භත් වුශ්ඩ නළවළ. ඳත්ී ම් රඵහ ළීතභට සදහනම් ී  

සිටි සුදුසුම් රළබූ ශභභ ඳත්ී ම්රහීනහු අද දළඩි භහනසි පීලහශන් 

අතයභං සිටිති. තභන් එශතක් සිටි රැකිඹහලින් ඉත් ී  

ශතෝයහත් රැකිඹහට ඹෆභට ඔවුන් සදහනම් සිටිඹව. 

අද ඔවුහු යන රද රැකිඹහද අටීමි ආර්ථි ලශඹන් ය 

කිඹහ ත ශනොවළකි තත්ත්ඹට ඳත් සිටිති. රැකිඹහට ශතෝයහ 

ත් ඵ යජශත ආඹතනඹකින් ලිඛිත දළනුම් දී, ඳළමිණිඹ යුතුම 

දිනඹද වන් ය, අදහශ ඇඳුම්ද සදහනම් ය න්නහ ශර දන්හ 

එි න් ඳසු කිසිදු  කි යුතුම නිරධහරිඹකු ශවෝ ඒ ළන 

ශනොරහ ටයුතුම යන්ශන් නම්, ශම් ඳරිඳහරනඹ ශොි  තයම් 

කීශභන් ශතොය තත්ත්ඹට ඳත්ී  තිශඵනහද කිඹහ  ශත්රුම් 

න්නට පුළුන්, රු ථහනහඹතුමභනි.  ශභතයම් වෆල්ලුට රක් 

යන ඳරිඳහරන ශේඹක් ශම් යශඨා සිවිල් පුයළසිඹන් ශභොන 

තයම් අහධහයේ තත්ත්ඹට ඇද දභහ තිශේද? ඡන්දඹකින් ඳසු 

වළශදන ආ්ඩඩු කුභන නහභයේලින් වළඳින්වුද සිදු න්ශන් 

ඒ ශනොශි .  ශභභ තත්ත්ඹ වමුශේ ඳළන නළ   ශඟන ඳවත 

ළටලුරට පිළිතුමරු අදහශ අභහතයයඹහ විසින් බහ වමුශේ 

තඵනු ඇතළි  අශප්ක්හ යනහ.  

 

(1) ඳත්ී ම් ප්රදහනඹ අරංගු කිරීභට කිසිදු හධහයේ ශවේතුමක් 
ශනොභළති තත්ත්ඹක් ඹටශත් කිසිදු ීතතිභඹ ඵහධහක් තිය. 
නළති තත්ත්ඹක් ඹටශත් නිඹමිත රිඹහ ඳටිඳහටිඹට අනු 
සිදු වූ ශදඹක් ශනස කිරීභට පිඹය ත්ශත් ඇි ? 

රු ථහනහඹතුමභනි, නිම් ශන ශන ආඹතනර 

පුයප්ඳහඩු පුයන විධිඹට ශනොශි  ශම් අඹ ශතෝයහ ත්ශත්.  ඵහ 

ළීතශම් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ ශහ;  විබහ ඳළළත්වුහ;  ම්මු 

ඳරීක්ේ තිේඵහ.  එශවභ ශතෝයහ ත්ත දරුශොි  ශම් අඹ.  ඒ අඹ 

ය ආ්ඩඩුකින්ද ත්ශත් කිඹන එ ශනභ ප්රලසනඹක්.  

වළඵළි , ශම් අඹ ශම් යශඨා දරුශෝ.  ඒ දරුන්ට ඒ රැකිඹහ රඵහ 

දිඹ යුතුමි .   

(2) අදහශ ඳත්ී ම්රහීනන් අදහශ තනතුමරු වහ ඳත්ය ළීතභට 
තභත් ටයුතුම ශනොයන්ශන් ඇි ? 

රු ථහනහඹතුමභනි, ඒඅඹට යසහක් රළශඵනහඹ කිඹරහ 

හරි අය න්න කිඹරහ, මී අය න්න කිඹරහ ඳත්ී භට එන්න 

ලියුම් ආහභ ඒ අඹ අශනක් යසහල් අත් වළයරහ දහරහ ආහ. දළන් 

භහ ේනහක් ඒ අඹ යසහක් නළති ඉන්නහ. දළන් ඒ අඹට 

තිබුණු යසහත් නළවළ. අලුතින් ශතෝයහ ත්ත යසහට ඒ 

දරුශෝ න්ශන්ත් නළවළ. ශභොක්ද ශම් ඇති යරහ තිශඵන 

තත්ත්ඹ? 

(3) යන රද රැකිඹහද අටීමි, රළබිඹ යුතුම රැකිඹහද 
ශනොභළති, අතයභං සිටින ශභභ ශතෝයහ ත් පිරිට 
වහභ රැකිඹහ රඵහ දීභ වහ න්නහ පිඹය ශර්ද 
කිඹරහ ඇභතිතුමභහශන් දළන න්න ළභළතිි , රු 
ථහනහඹතුමභනි. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු ඇභතිතුමභහ, ඳසු පිළිතුමයක් ශදනහද? 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශවට පිළිතුමරු රඵහ ශදනහ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඊශඟට, ශනොඳළමිණීශම් අයඹ පිළිඵ ශඹෝජනහ. 

ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රී රු ඵළසිල් ශයෝවේ යහජඳක් භවතහශේ 

ශනොඳළමිණීශම් අයඹ රු විඳක් නහඹ නිභල් සිරිඳහර ද 

සිල්හ භවතහ විසින් ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 
පනොඳැමිණීපම් අලවරය : ගු බැසිල් 

පරෝශණ රාජඳක් මශතා 
ரறந்க்க அநற : ரண்நெறகு ததஸில் 

தரய ரஜதக்ஷ 

LEAVE OF ABSENCE : HON. BASIL ROHANA 

RAJAPAKSA  

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා  
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"ආ්ඩඩුක්රභ යසථහශේ 66(ඊ) යසථහ ඹටශත්, ඳහර්ලිශම්න්තුම 
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ළනි දින සිට භහ තුමනක් තුමශ ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ රැසී ම්රට 

ශනොඳළමිණීභට අය දිඹ යුතුම ඹ." 

 
ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිපවය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔේ, රු අනුය දිහනහඹ භළතිතුමභහ. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුමභනි, රු විරුද්ධ ඳහර්ලසශත 

නහඹතුමභහශන් භභ දළන න්නට ළභළතිි , ඔහු අධයඹන 

ටයුත්තක් වහ ශොස තිශඵනහද, එශවභ නළතිනම් අීතඳ 

ටයුතුම ශවේතුම ශොට  ශන ශොස තිශඵනහද කිඹහ. එඹ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුම දළන න්නහ නම් ශවොි . භන්ත්රීරුන් භහ තුමන, 

937 938 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

වතය එන්ශන් නළති, "එන්ශන් නළවළ" කිඹරහ ලියුම් එන්න 

ඵළවළ. එන්ශන් නළති ශවේතුම රු ථහනහඹතුමභහටත්, ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමටත් දළනුම් දිඹ යුතුමි .  
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔේ. ඒ ශවො අදවක්; ශවො ශඹෝජනහක්.  
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ශම් රු බහ දළන න්න ඕනෆ. රු ඵළසිල් යහජඳක් 

භන්ත්රීතුමභහට නිහඩු ශදන්න කිඹරහ රු විඳක් නහඹතුමභහ 

ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යනහ. වළඵළි ,  නිහඩු ශදන්න ලින් 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම දළන න්න ඕනෆ එතුමභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමට 

එන්ශන් නළත්ශත් ඇි  කිඹරහ.  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔේ. හයේහත් කිේහ නම් ශවො තභි . 

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා   
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුමභනි, එතුමභහට ඒභට අඳවසුතහක් 

තිශඵනහ, ඒ නිහ ශභළනි ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ 

එතුමභහ භශන් ඉල්ලීභක් ය තිබුේහ.  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොි . එභ ශඹෝජනහට බහ එඟි .  

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා   
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
 ම්ප්රදහඹක් ලශඹන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ එළනි 

 ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කිරීශම්දී දහත් එළනි හයේහ  දීරහ 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශම් විශලේ ශවේතුමක් ශන්න ඇති. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා   
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ශවේතුම අවන්ශන් නළවළ. එතුමභහශේ ශනොඳළමිණීශම් අයඹ 

පිළිඵ ශඹෝජනහ ශම් රු බහට දළන් ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. 

එඹට එඟ ී භ ශවෝ ශනොී භ භන්ත්රීරුන් තුම අි තිඹක්. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මීශඟට අභහතයහංල නිශේදන. රු අභළතිතුමභහ.  

ලරාය නගර ලයාඳියේපව ලමනමන් තමනමනලය : 
ගු අග්රාමාතයුරමාප  ප්රකාය 

துகநநைக கக் கந்த்றட்டத்றன் 

ற்ததரக றகனக : ரண்நெறகு தற 

அகச்சரறணது கூற்ந 
PRESENT SITUATION OF PORT CITY PROJECT: 

STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER  

 
ගු රනිල් වික්රමසිංශ මශතා (අග්රාමාතයුරමා වශ ප්රයේඳමනයේ 

වම්ඳාදන  රර්ථික ක යුුර  ෂමා  තුණ ශා වංවනකියේක 

ක යුුර අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சந்ம் 

தகரள்கக உந்ரக்கம், ததரந்பரர அலுல்கள், சறநர், 

இகபஞர் ற்நம் கனரசர அலுல்கள் அகச்சந்ம்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister 

of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and 

Cultural Affairs) 

ශොශම යහඹ නයඹ ම්ඵන්ධ අශප් යශඨා ජනභහධය 

ඔසශේ ඳසු ගිඹ දින කීඳශතභ විවිධ ශතොයතුමරු හර්තහ වුේහ. 

ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශ්ඩ නහඹ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුමභහත් 

ශඳඵයහරි 06ළනි දහ ඳහර්ලිශම්න්තුමශේදී ශම් ළන රුණු ශන 

වළය දළක්වූහ. ඳසු ගිඹ ශඳඵයහරි 10ළනි දහ සථහය නිශඹෝ 23

(2) ඹටශත් රු විඳක් නහඹතුමභහත් විභසීභක් සිදු ශහ. එතුමභහ 

එටීදී විභහ සිටිශත ශභභ යහඳිතිඹ පිළිඵ යජශත සථහයඹ 

බහ වමුශේ ඳළවළදිලි ය ශදන ශරි .  

ශොශම යහඹ නයඹ ඉදිකිරීභ ම්ඵන්ධ ඳසු ගිඹ ආ්ඩඩු 

අනුභනඹ ශ රිඹහ රහඳඹ ෛනති වහ දහචහයහත්භ 

ශනොන ඵ අඳ ඳහර්ලිශම්න්තුමශේදී ශඳන්හ දුන්නහ. අඳ ඒ පිළිඵ 

අසථහ ේනහදී ශම් රු බහශේ ප්රලසන නළඟුහ. එක් 

අසථහ එට බහනහඹ ධුයඹ දළර රු නිභල් සිරිඳහර ද 

සිල්හ භවතහ ශම් රු බහට ඒ ළන ශභශේ කිඹහ සිටිඹහ. රු 

ථහනහඹතුමභනි, 2014 ශඳඵයහරි 07ළනි දින ඳශ වූ වළන්හඩ් 

හර්තහශේ 670න රණරුශේ ශභශේ වන් ශනහ: 

"ශභභ සිඹල්ර, අදහශ අේඳනත් ඹටශත් සිදු යනු රඵන අනුභළරණන් න 

අතය, එභ ඳනත්රට අලය න හර්තහ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් යනු 

රළශේ." 

නමුත්, එශේ ප්රහල ය භහ 11ක් ත න තුමරුභ නිභල් 

සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුමභහ ඇතුමළු ආ්ඩඩු ශම් ම්ඵන්ධ කිසිදු 

හර්තහක් ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් ශශේ නළවළ. 2014 භහර්තුම 

08ළනි දහ එට සිටි අග්රහභහතය දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ශම් රු 

බහ වමුශේ කිඹහ සිටිශත යහඹ නය යහඳිතිඹ පිළිඵ 

අධයඹන හර්තහක් ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් යන ඵි . 

නමුත්, ජනහධිඳතියේඹ ඳයහජඹ න තුමරුභ එළනි හර්තහක් 

ශම් රු බහට ඉදිරිඳත් ශරුශ්ඩ නළවළ.  

යහඹ නයඹට අදහශ සිඹලු ටයුතුම ශශේ විනිවිදබහඹකින් 

ශතොයි ; ෛනති රුණු ේනහක් අනුභනඹ කිරීශභන් 

ශතොයි . යහඳිති වහ ගිවිසුම් අත්න් ශශේ ළබිනඨා 

අනුභළතිඹකින් ශතොයි . ඒ විතයක් ශනොශි , නිසිඹහහයශඹන් 

ඳහරිරි හර්තහ රඵහශන තිබුශ්ඩ නළති ඵට නළඟුණු 

ශචෝදනහරට නිසි පිළිතුමරු රළබුශ්ඩත් නළවළ.  

ආ්ඩඩු ඵරඹ රඵහ ළීතශභන් අනතුමරු අඳ ශම් සිඹල්ර 

පිළිඵ ශොඹහ ඵළලුහ. ඒ අසථහශේදී ඵළල ඵළල්භට ශඳීත ගිශත 

ශම් නුශදනු ඵයඳතශ ළ ංහන්ට ශවේතුම න ඵි . ඳසු 
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ගිඹ ආ්ඩඩු යහඹ නයඹ ම්ඵන්ධශඹන් සිඹලු හර්තහ ව 

රුණු ශභභ රු බහට න් ය ඇති ඵ අඳට ඳළවළදිලි 

වුේහ. ශම් හර්තහ එදහ ඉදිරිඳත් ශහ නම් අද ශභභ තත්ත්ඹ ශම් 

යශඨා උද්ත න්ශන් නළවළ. එඳභේක් ශනො අතය ප්රහල 

ේනහක් ශම් රු බහ වමුශේ ප්රහල ය තිබුේහ.  

ඒ නිහ යහඹ නය ංර්ධන යහඳිතිඹ පිළිඵ ශොඹහ 

ඵළලීභ වහ භභ විශලේඥ මිටුක් ඳත් ශහ. ශභභ මිටුශේ 

බහඳතිත්ඹ දයන්ශන් අිතත් ද ශොසතහ භවතහි . එතුමභහ භධයභ 

ඳරිය අධිහරිශත ටීටපු බහඳතියශඹක්. ඊශඟට භවහචහර්ඹ 

රුචිය කුභහයතුමං, ආචහර්ඹ එන්.පී. විජඹහනන්ද, ආචහර්ඹ අනිල් 

ශප්රේභයත්න, භවහචහර්ඹ භන්ත ශවඨාටිආයච්චි, චන්න ප්රනහන්දු ව 

ඒ.එස. ඔශේශේය ඹන භවත්රුත්, සුනිරහ ජඹර්ධන වහ 

තිරයත්න ඹන භවත්මීනුත් ශභභ මිටුශේ හභහිතත්ඹ 

දයනහ.  

ශභභ විශලේඥ මිටුශේ හර්තහ අධයඹනඹ ය, තදුයටත් 

අලය න්නහ වූ ශොඹහ ඵළලීම් සිදු ය, අලය රණන්දු, රණයේ 

ළීතභ වහ භශේ බහඳතිත්ශඹන් යුතුම ළබිනඨා අනුහය 

බහක්ද ඳත් ය තිශඵනහ.  

ශභභ මිටු ව අනුහය බහ භඟින් යහඹ නය 

යහඳිතිඹ පිළිඵ ඉතහ ළඹුරින් වහ ළරකිල්ශරන් රුණු 

ශේේඹ යනහ. ෆභ අංලඹක් ළනභ සක්භ ශොඹහ 

ඵරනහ. ඒ හශේභ ශභභ යහඳිතිඹ පිළිඵ ඉදිරිඳත් ී  ඇති 

ජනතහ ඳළමිණිලි ම්ඵන්ධද ශොඹහ ඵරනහ. ඳරිය ංවිධහන 

ේනහක් ශභභ යහඳිතිඹ ම්ඵන්ධශඹන් අදවස දක්හ 

තිශඵනහ. අඳ ඒ සිඹල්ර ඳරීක්හ යනහ.  

ළබිනඨා ප්රහල ශදොසතය යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ 

ඳළසුහ ශේ, අඳ ශම් යහඳිතිඹ නතය යන්න තභ රණයේඹක් 

ශන නළවළ. අඳ ශම් ගිවිසුභ ම්ඵන්ධශඹන් සිඹලු රුණු ශොඹහ 

ඵරනහ. ශම් ගිවිසුභ අත්න් යද්දී ීතතිඹට ඳටවළනි දෆ සිදු ී  

ඇත්නම්, ංචහ, දේ සිදු ී  ඇත්නම්, යටට වහනිය ශොන්ශද්සි 

ඇතුමශත් ී  ඇත්නම් අඳ ඊට අලය නිසි පිඹය න්නහ.  

අඳ විශලේඥ මිටු හර්තහ ව ඒ ඳරීක්ේශතදී ශවළිදයවු 

ය න්නහ රුණු අනු අන් රණයේඹ  න්නහ. රු 

ථහනහඹතුමභනි,  ඒ හර්තහ වුභනහි  එටී අනහතඹ කුභක්ද 

කිඹරහ අන් රණයේඹක් න්න. ඒ පිළිඵ අපි ශම් බහ 

දළනුත් යනහ.  

අපි ශම් බහට වරහ ඒ ටයුතුම යන්ශන් නළවළ. අපි න්නහ 

පිඹය කුභක්ද කිඹරහ ඒ හර්තහ සිඹල්රභ පිළිඵ දළනුත් 

යනහ.  

ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් ප්රලසනඹ ශම් තයම් ඵයඳතශ වුශ්ඩ තය 

රුණු ඳහර්ලිශම්න්තුමට න් ශ නිහි . ශභළනි යහඳිති 

වහ විනිහදබහඹකින් යුක්ත ඳහර්ලිශම්න්තුම දළනුත් ය 

තිබුේහ නම් භහ මුලින් කිේ වළටිඹට අද ශම් ප්රලසනඹ ඳළන 

නළඟි න්ශන් නළවළ. 

භභත්, ජනහධිඳතිතුමභහත් ශම් පිළිඵ චීන යජශත 

නිශඹෝිතතඹන් භඟ හච්ඡහ ශහ; චීන ශොමියුනිසඨා ඳක් 

නිශඹෝිතතඹන් භඟ හච්ඡහ ශහ. අඳ ඳළසු ශේ ශදයශඨා 

ශද්ලඳහරනඥඹන් ශවෝ ශේහ, නිරධහරින් ශවෝ ශේහ, යහජය 

ආඹතන ශවෝ ශේහ, භහම් ශවෝ ශේහ දේඹට, ංචහට 

ම්ඵන්ධ ී  ඇත්නම් ඔවුන්ට කිසිදු භහක්  ශනොශදන ඵි . 

ශවොය භළයම් වහ දේ ංචහලින් ශ්රී රංහ - චීන මිත්රත්ඹට 

ඵහධහ ඳළමිේී භට අඳ ඉල ශදන්ශන් නළවළ. අඳට වුභනහ න්ශන් 

හරඹක් තිසශේ ඳළත එන චීනඹ වහ රංහ අතය තිශඵන 

මිත්රත්ඹ මීටත් ලහ ශඟින් ඳත්හ ශන ඹන්නි . එඹ හරඹක් 

තිස   ශේ ඳත්හ      ශන එන ම්ඵන්ධභක්.  චීනශත ශවෝ ශේහ, 

ශ්රී රංහශේ ශවෝ ශේහ දඹන් ආයක්හ යන්න අඳ ඉදිරිඳත් 

න්ශන් නළවළ.  ශ්රී රංහ ඳභේක් ශනො චීනඹත් දඹන් වහ 

දේ ම්ඵන්ධ ඉතහ දළඩි සථහයඹ සිටිනහ. 

ඒ ඵ අධහයේඹ යමින්, චීන ජනහධිඳති ෂී ිතන් පින් භවතහ 

දළක්වූ අදවකින් භහශේ ශම් රුණු දළක්ී භ අන් යන්නම්. 

"ජනතහ විලසහඹ ව වශඹෝඹ දිනහ ත වළක්ශක් 

හධහයේ ශර ඵරඹ බහවිත ශශයන, පිරිසිදු ව අං ඹව 

ඳහරනඹකින් ඳභේි . ඵරඹ බහවිත කිරීභ නියන්තය ඳරීක්හට 

ව නිරීක්ේඹට රක් කිරීභ ළඩිදියුණු ශොට, ඵරඹ සීභහ 

යලීශම් ක්රභශේදඹ වති ශ යුතුමි . දේඹ නිහයේඹ වහ 

දඬුම් ඳළමිේ ී ශම් ඹන්ත්රේඹක්, දේඹ ළශළක්ී භ වහ 

අනතුමරු වළඟී ශම් ඹන්ත්රේඹක් ව දේඹ භළලලීභ වහ ඇඳ 

ළඳ ී ශම් ඹන්ත්රේඹක් සථහපිත ශ යුතුමි ." 

ඒ අනු ඵරන ශොට චීනඹත්, අපිත් එ ප්රතිඳත්තිඹි  

සිටින්ශන් කිඹරහ භට ප්රහල යන්නන පුළුන්. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අද දින නයහඹ ඳත්රශත විඹඹ අං 1, ධීය ව ජරජ ම්ඳත් 

(ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ශදනය කිඹී භ.  

රු ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ අභහතයතුමභහ. ඔඵතුමභහට විනහඩි 

20 හරඹක් තිශඵනහ. 

 
ධීලර වශ ජජ වම්ඳමන (වංපෝධන) ඳනමන 

පකටුම්ඳත 
கடற்தநரறல், லர்ரழ் உறரறண பங்கள் 

(றந்த்ம்) சட்டநனம் 
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 

(AMENDMENT) BILL  

 
පද ලන ලර කියවීපම් නිපයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

[අ.බහ. 1.56] 
 

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා (වනලපද් 

ක යුුර ශා ධීලර අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர - உள்ரட்ட 

லுல்கள் ற்நம் கடற்தநரறல் அகச்சர்) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera - Minister of Home 

Affairs and Fisheries) 

රු ථහනහඹතුමභනි, "ඳනත් ශටුම්ඳත දළන් ශදන ය 

කිඹවිඹ යුතුම"ි  භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

රු ථහනහඹතුමභනි, 1996 අං 2 දයන ධීය ව ජරජ 

ම්ඳත් ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන 

ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් න්තිර වන් රුණු භභ බහට 

ඉදිරිඳත් කිරීභට ළභළතිි .  ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 2 න 

න්තිශත ශභශේ වන් ශනහ: 

941 942 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

"2. (ශභටී මින්භතුම "ප්රධහන ප්රඥප්තිඹ" ඹනුශන් වඳුන්නු රඵන) 1996 
අං 2 දයන ධීය ව ජරජ ම්ඳත් ඳනශත් 49 න න්තිඹ එභ 
න්තිශත (2අ) උඳන්තිඹ ඉත්ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන 
උඳන්තිඹ ආශද්ල කිරීභ භගින් ශභි න් ංශලෝධනඹ යනු   
රළශේ:- 

 
"(2අ)  ශම් ඳනශත් 14අ ව 14ඊ න්තිර වන් විධිවිධහන 

උල්රංකනඹ යන ශවෝ එභ විධිවිධහනරට අනුකරී භ 
ඳළවළය වරින ඹම් තළනළත්තකු යදක් සිදුයනු රඵන 
අතය, භශවේසත්රහත්යඹකු ඉදිරිපිටදී  ඳත්නු රඵන ර  
නඩු විබහඹකින් ඳසු යදරු යනු රළය.ශම් දී එභ 
තළනළත්තහ ය ශදට ශනොළඩි හරසීභහක් වහ 
න ඵන්ධනහහය ත කිරීභට ශවෝ ඳවත 
උඳශල්නශත I න රණයශත නිලසචිත දක්හ ඇති ධීය 
ශඵෝඨාටුශේ දි ළරකිල්රට නිමින් නිලසචඹ යනු 
රළබිඹ යුතුම එටී II  රණයශත අනුරඳ ටවශන් නිලසචිත 
දක්හ ඇති දල මුදරට අඩු ශනොන දල මුදරක් ශී භ 
වහ ඹටත් විඹ යුතුම ඹ:-" 

ශම් න්තිඹ අපි නළත යක් Committee Stage  එශක්දී 

ංශලෝධනඹ යනු රඵනහ.  3 න න්තිශත ශභශේ වන් 

ශනහ: 
 

"3. ප්රධහන ප්රඥප්තිශත 52 න න්තිඹට ඉක්බිති භ ඳවත දළක්ශන 
අලුත් න්තිඹ ඇතුමශත් යනු රඵන අතය, එව ප්රධහන ප්රඥප්තිශත 
52අ න්තිඹ ශර ඵරඳළළත්විඹ යුතුම ඹ. 

52අ.  1979 අං 15 දයන අඳයහධ නඩු විධහන ංග්රවඹ ඳනශත් 
11 න න්තිශත ව 14 න න්තිශත ඳටවළනි 
කුභක් වන් වු ද එඹ ශනොරහ ශම් ඳනශත් 
නිලසචිත වන් ළයදි විබහ කිරීභ වහ ව ශම්  
ඳනශත් එභ ළයදි වහ විධිවිධහන රසහ ඇති දල 
මුදල් ඳළනී භ වහ භශවේසත්රහත් අධියේඹට අධියේ 
ඵරඹ තිබිඹ යුතුම ඹ". " 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශම් ංශලෝධන තභි  අපි ඉදිරිඳත් 

යන්ශන්.  අඳට ශභභ ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභට සිද්ධ වුශ්ඩ 

ඇි  කිඹන හයේඹ භභ ඳළවළදිලි යන්නම්.  

 

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்நெறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ඇභතිතුමභහ, ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් වන් ශනහ, 

"1996 අං 2 දයන ධීය ව ජරජ ම්ඳත් ඳනශත් 49 න 

න්තිඹ එභ න්තිශත (2අ) උඳන්තිඹ" කිඹරහ. (2අ) 

උඳන්තිඹක් ඳනශත් ශොි  අසථහශේදීද ඇති ශරහ 

තිශඵන්ශන් කිඹන හයේඹ ඳළවළදිලි යනහ නම් ශවොි .   

එතළන අඳළවළදිලිතහක් තිශඵනහ.    ශභොද, ඳන ශත්  එ ශවභ 

එක් නළවළ.  

 

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා  
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ශවොි . අපි ඒ ළන ඵරරහ, යදක් තිශඵනහ නම් නිළයදි 

යන්නම්.  

 

රු ථහනහඹතුමභනි, ශම් ංශලෝධනඹ සිදු යන්නට ශවේතුම 

වුේ රුණු භභ ඳළවළදිලි යන්නම්. ශම් යටට රළබුණු අතිවිලහර 

විශද්ීයඹ මුදල් අශප් ධීය ර්භහන්තශත ශඹදුණු ශඵොශවෝ අඹශේ 

අයඳරිසභ නළති නිහ අඳට නළති ගිඹහ. ශම් නිහ යුශයෝඳහ 

ංභඹ කිටීඳ විටක්භ රංහ යජශඹන් ඉල්ලුහ ඒ තත්ත්ඹ 

නිළයදි යන්න කිඹරහ. අවුරුදු 4ක් තිසශේ ඉල්රහ සිටිඹහ. ශම් 

රුේ විශලේශඹන්භ ශම් යශඨා ජනතහ දළන ත යුතුම රුේක්. 

අවුරුදු වතයක් තිසශේ ශම් නිළයදි කිරීභ යන්න ඳසු ගිඹ යජඹට 

පුළුන් වුශ්ඩ නළවළ. ඒ නිහ අපිට සිද්ධ වුශ්ඩ ශභොක්ද? අශප් 

ධීයඹන් අල්රන භහළු මිර දී ශනො න්නට යුශයෝඳහ ංභශඹන් 

රණයේඹක් ත්තහ. ශභි න් ඵයඳතශ විනහලඹක් ඇති වුේහ. 

විශලේශඹන්භ ධීයඹන්  ඔවුන්ශේ භවන්සිශඹන් වම්ඵ යන ඒ 

භහළු ටි ශවො මිරට විකුේහ න්න තිබුණු අසථහ ඳසු ගිඹ 

යජශත අරිඹහරි තත්ත්ඹ නිහ භඟ වළරී ගිඹහ. යුශයෝඳහ ංභඹ 

භඟ අඳ ඵළඳී තිශඵන ගිවිසුම් අනු ශම් ධීය ර්භහන්තඹ 

ඉදිරිඹට ශනඹන්නට අලය න ංශලෝධන ව රිඹහඳටිඳහටින් 

ශම් යශඨා රිඹහත්භ යන්න තභි  අපි  ශම් රිඹහත්භ ශන්ශන්. 

එශවභ ශනොයනහ නම්, යුශයෝඳහ ංභශත යටරට අපි 

අල්රන භහළු ශවෝ ධීය ඹහත්රහ නළතත් ඹන්න  පුළුන්භක් 

රළශඵන්ශන් නළවළ. රු ථහනහඹතුමභනි, ශම් හයේහ තභි  

ඉතහභ ශටිශඹන් භට වන් යන්න තිශඵන්ශන්.   

 ශම් ටයුතුම ළන ථහ යද්දී ඊට අදහශ වූ ඳසු බිභක්  

තිශඵනහ.   

භව මුහුශද් (ජහතයන්තය මුහුශද්) ධීය ර්භහන්තශත 

ශඹදීශම්දී ශ්රී රංහ ඵළඳී සිටින්නහවූ ජහතයන්තය ව රහපීඹ 

ගිවිසුම් ඹටශත් පිළිඳළදිඹ යුතුම ශභනහයේ ව ංයක්ේ 

පිඹය අනුභනඹ ශ යුතුමඹ. ඒ අනු භව මුහුශද් (ජහතයන්තය 

මුහුශද්) ධීය ටයුතුම ශ්රී රහංකීඹ ධජ, ඹහත්රහ ඉවත පිළිඳළදිඹ යුතුම 

ශභනහයේ ව ංයක්ේ පිඹය අනුභනඹ  ශනොකිරීශම්දී 

ප්රභහේත් දල මුදල් ඳළනී භට අලය පිඹය ත යුතුම ශේ. එභ 

නිහ භව මුහුශද් (ජහතයන්තය මුහුශද්) ව ශනත් යට 

අධියේ ඵර සීභහට අඹත් මුහුදු රණයශත ීතති විශයෝධී, හර්තහ 

ශනොන, අවිධිභත් භසුන් ඇල්ලීශම් ශඹශදන ධීය ශඵෝඨාටුර 

දි ළරකිල්රට ශන දල මුදල් ළඩි කිරීභ ශඹෝිතත ංශලෝධන 

ඉදිරිඳත් කිරී ශම් මලි අදව ශේ.  

ශඵෝඨාටුර දි ප්රභහේඹ අනු ධහරිතහ ශනස න ඵළවින්, 

දි ළරකිල්රට ශන දල මුදල් ළඩි කිරීභ තුමළින් භව මුහුශද්  

(ජහතයන්තය මුහුශද්) ව ශනත් යට අධියේ ඵර සීභහට 

අඹත් මුහුදු රණයශත ීතති විශයෝධී, හර්තහ ශනොන අවිධිභත් 

භසුන් ඇල්ලීභ ළශළක්ී භ ලහ අර්ථත් කිරීභට ශම් ශඹෝිතත 

ංශලෝධන ඉදිරිඳත් යනු රළශේ.  ශම් එ හයේඹක්. යුශයෝඳහ 

ංභඹ ශ්රී රංහ යජශඹන් යපු ඉල්ලීම්රට අදහශ එ 

හයේඹක් තභි  අඳ අද ම්පර්ේ යන්ශන්. ඒ හශේභ, මුහුශද් 

භහළු අල්රන ශොට, ළරැදි පිළිශශට භහළු අල්රන, ඒහ ළරැදි 

පිළිශශට තඵහන්නහ අඹ පිළිඵ, ඒ අල්රපු භහළු පිළිඵ 

හර්තහ තඵහ ළීතභ ළනි තත් යහජහරි යහයකඹක් අඳට යන්න 

සිදු ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අඳට සිද්ධ වුේහ, විලහර මුදරක් 

විඹදම් යරහ ඒ ශඵෝඨාටුරට VMS එක් වි ය ශදන්න. 

රංහශේ දළනට ධීය ශඵෝඨාටු 1,600ක් විතය තිශඵනහ. ඒ 

1,600ටභ ශභඹ ඵරඳහනහ. විශලේශඹන් ඹන්ත්ර වි යන එ, 

එඹ monitor යන එ, ඒ වහ අලය යන නිරධහරින් ඒ 

නළේර ඹන එ, ශඵෝඨාටුර ඹන එ ආදි වළභ ශදඹක්භ 

හර්තහත යන්න පුළුන් ීතතිභඹ තත්ත්ඹක් ඇති යන්න 

අඳට සිද්ධ ශරහ තිශඵනහ. රු ථහනහඹතුමභනි, ශභඹ ශඳොඩි 

ළලක් එශවභ ශනොශි . ඒ වහ අඳට ෆශවන හර 

ඳරිච්ශේදඹක් ත ශනහ. VMS එක් ෆදීභ පිළිඵ අත්න් 

ය තිශඵන ගිවිසුම් නළත ංශලෝධනඹ යන්න සිද්ධ වුේහ. 

එශේ ංශලෝධනඹ යරහ භහ ඳවක් ඇතුමශත ඒ ඹන්ත්ර වි 

යන්න අලය ටයුතුම ය තිශඵනහ. එවිට අශප් ධීය 

ජනතහට ඵඹක් නළති භව මුහුශද් රැකිඹහ යන්න පුළුන්භ 

රළශඵනහ. ඒ හශේභ යුශයෝපීඹ ශශ ශඳොශට අශප් භසුන් 

අශශවි යන්න අඳට අසථහ රළශඵනහ. 

ශම් අසථහශේදී අඳට තත් රුේක් භතක් යන්න සිද්ධ 

ශනහ. අපි ශම් ළල පිළිශශ ඹම්කිසි ළලටවනක් රිඹහත්භ 

යන ආහයඹට ංශලෝධනඹ යන්න ඕනෆ. ඒ පිළිඵ විශලේ 

මිටුක් ඳත් යරහ, road map එක් වදරහ අපි ඒ 
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තමුන්නහන්ශේරහට ඉදිරිඳත් යන්නම්. එඹ ඉක්භනින් රිඹහත්භ 

යන්න පුළුන් ළල පිළිශශට ඹන්න අඳට සිදු ශනහ. 

එශවභ ශනොගිශඹොත් අඳ ඵරහශඳොශයොත්තුම න ප්රතිපරඹ ශභි න් 

රඵහ න්න වළකි න්ශන් නළවළ. අපි අශප් ධීයඹන්ට ආදශයි . 

ධීය ර්භහන්තඹ භඟින් අශප් යටට මුදල් රළශඵනහට අපි 

ළභළතිි . ඒ නිහ ශම් ළල පිළිශශ හර්ථ යන්න තභි  අඳ 

ටයුතුම යන්ශන්. අශප් යජඹ දළනටභත් විලහර මුදරක් ශම් වහ 

විඹදම් ය තිශඵනහ. ශම් එ ඹන්ත්රඹක් වි යන්න රුපිඹල් 

රක් 4ක් විතය ඹනහ. අපි ඒ ශඵෝඨාටු ඔක්ශෝටභ -1,600 

ේනටභ- ඹන්ත්ර ඳඹහ ශදනහ. අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් 

ධීයඹන්ශන් මුදල් න්ශන් නළති යජශත මුදල් ශහ VMS 

එක් වි යන්නි . ඒ වහ ධීයඹන්ශන් මුදල් ඉල්රන්ශන් 

නළවළ.    

ඒ විතයක් ශනොශි , ශම් එක්භ ධීයඹන්ට තත් වන 

ශදන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ. ධීය ර්භහන්තඹ දියුණු 

යන්න අපි පුළුන් තයම් වන ශදනහ. එශර ධීය 

ර්භහන්තඹ දියුණු යන්න අලය න වතිඹ අශප් දින 

සිඹශත ළල පිළිශශට ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි අපි ඇතුමළු යරහ 

තිශඵනහ. ඒහ තභි  ධීය ර්භහන්තඹ දියුණු යන්නටත්, ධීය 

හර්මිඹහ දියුණු යන්නටත් ත යුතුම පිඹය. 

රු ථහනහඹතුමභනි, අපි ඳශමුශන්භ යන්ශන් එන්ිතන්, 

දළල් ව අනිකුත් ධීය ආම්ඳන්නරට ඳනහ තිශඵන අධි ඵදු 

ඔක්ශෝභ ඉත් කිරීභි . ඒ අශප් දින සිඹශත ළල පිළිශශට 

ඇතුමළු යරහ තිශඵනහ. අපි ඒ රුේත් ශම් දින සිඹශත ළල 

පිළිශශ තුමශ දී සිදු යනහ.  

රු ථහනහඹතුමභනි, විශලේශඹන්භ ශම් යශඨා ධීය ජනතහ 

අතිශරේසධ ජනතහක් ඵ ඔඵතුමභහත් දන්නහ. හභහනයශඹන් 

ඔවුන් යජශඹන් ශභොකුත් ඉල්රන්ශන් නළවළ; වනහධහයඹක් 

දුන්ශනොත් න්නහ. ශොවි ජනතහට හශේ ධීයඹන්ට විලහර 

ලශඹන් වනහධහය දීරහ නළවළ. රු ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ 

ඒ දන්නහ. නමුත්, එදහ ඉන්ධන මිර ළඩි වුණු ශරහශේ ශම් 

ර්භහන්තඹ යන්න ඵළවළ කිඹරහ ධීය ජනතහ උද්ශකෝේඹ 

යන ශොට ඳසු ගිඹ යජඹ ඒට උත්තය දුන්ශන් තුමක්කුශන්. 

එටීදී එ ධීයශඹක් ජීවිතක්ඹට ඳත් වුේහ. ඒ ශරහශේ තභි  

ඳසු ගිඹ යජශඹන් කිේශේ ශම් වනහධහයඹ ශදනහ කිඹරහ. ඒ 

අනු ශම් වනහධහයඹ ටි දිනක් දීරහ ඵළලුහභ යජඹට ශත්රුේහ, 

ශම් වනහධහයඹ ශදන්න ල්ලි නළවළ කිඹරහ. ඒ අනු එභ 

වනහධහයඹ රඵහ දීභ නතය ශහ. නතය යන ශොට නළතත් 

ධීය ජනතහ උද්ශකෝේඹ යනහ කිේහභ යජශඹන් කිේහ, ඒ 

ශනුට ශනත් විල්ඳඹක් ශදනහ කිඹරහ. ඒ ශනත් විල්ඳඹ 

තභි  එන්ිතන් ව දළල් රඵහ ශදනහ කිඹපු එ. ඒශනුත් 

ශොටක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒත් අපි කිඹන්න ඕනෆ. නමුත්, 

එන්ිතන්රටත් ලහ එදහ ඒ ජනතහ ඉල්ලුශේ, ශේන මිරටභ 

ශතල් රඵහ ශදන්න කිඹරහි . "අපි වන ඉල්රන්ශන් නළවළ. අපි 

ටීඟන්ශනෝ ශනොශි . ශතල් ටි ශේන මිරටභ අඳට ශදන්න." 

කිඹරහි  ඔවුන් ඉල්ලුශේ. දින සිඹශත ළල පිළිශශ ඹටශත් අපි 

ඒ රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ. දළන් ධීය ජනතහටත්, ඒ 

හශේභ භූමිශතල්, ශඳට්රල් උඳශඹෝගි ය ශන තභ ජීවිහ 

යන ශඵොශවෝ ශදනකුට ශම් වනඹ රළබිරහ ඒ අනුහයශඹන්භ 

ශම් යශඨා ආර්ථිශත ශරොකු ශනක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

නිහ අඳට ත ඉදිරිඹට යන්න තිශඵන්ශන් ධීය ජනතහට 

අලය න අනිකුත් වනහධහය ටි රඵහ දීභ ව ආයක්හ රඵහ 

දීභි . ශම් වහ අලය න යහඹල්, නළංගුයම් ශඳොශල් 

යහයකඹක් වදන්න අපි දළන් ටයුතුම ය ශන ඹනහ. ඳසු ගිඹ 

ආ්ඩඩුත් ඒහ ළරසුම් යරහ තිබුේහඹ කිඹරහ කිේහ. ඒ 

ශවොි . ඒ ශවො ශදඹක්. නමුත්, ඳසු ගිඹ යජඹට ඒ යන්න 

ඵළරි ගිඹහ. දළන් අපි ඒ ළල ටි ඉතහභත්භ ඉක්භනින් යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ.  

රු ථහනහඹතුමභනි, අපි ශම් ළල පිළිශශ ඉදිරිඳත් යන 

ශොට අඳට තත් ඳළවළදිලි ය ළීතභක් යන්න සිද්ධ වුේහ. ඒ 

අනු ශම් ංශලෝධනශත තිශඵන එ ශොටක් අඳට නළත 

යක් ංශලෝධනඹ යන්න නහ. හය බහ අසථහශේදී ඒ 

ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත් යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ. 

භභ දීර්ක ලශඹන් ථහ යන්නට ඹන්ශන් නළවළ. භට සුළු 

ශරහකුි  රළය. තිශඵන්ශන්. ඒ සුළු ශරහශන් උඳරිභ ලශඹන් 

ප්රශඹෝජන අය ශන ශම් යශඨා ධීය ර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ 

වහ ත යුතුම පිඹය ළන වන් කිරිභට ඵරහශඳොශයොත්තුම 

ශනහ.  

ධීය අංල කිටීඳඹක් තිශඵනහ. මුහුදු ධීය අංලඹ හශේභ ළේ 

හශේ ජරහලර යන inland fisheries අංලඹකුත් තිශඵනහ. 

භභ ධීය අභහතයයඹහ ලශඹන් ඉන්න හරශත රු 

ථහනහඹතුමභනි, තමුන්නහන්ශේශේ ආනඹට භභ ගිඹහ භට 

භති . ඒ අසථහශේ තමුන්නහන්ශේත් භහත්  එක් ඇවිත් ඒ 

ළල පිළිශශට වශඹෝඹ දුන්නහ. අද අපි එඹ භතක් කිරීභ ඉතහභ 

ළදත්ඹ කිඹහ භහ ටීතනහ. ඒ තභි  යජඹ ව විරුද්ධ 

ඳක්ඹ තිශඵන විශලේ රක්ේඹ. අපි ඒ විධිඹට ළල යන්න 

ළභළතිි .  

භහ දීර්ක ලශඹන් රුණු කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. ශභතළනදී 

අඳට ශඳශනන්ශන්, ශම් ළල ශොට අපි වරිඹට ශශොත් අශනක් 

ර්භහන්තරට රළශඵන GSP Plus  වනත් අඳට රළශඵනහඹ 

කිඹන එි . රැකිඹහ රක් දවඹක් ඇති යන්නට පුළුන් 

ර්භහන්ත ශම් යටට ශශනන්නි  එි න් අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම 

න්ශන්. එි න් හසිඹ ශන්ශන් ශම් යශඨා දුප්ඳත් ජනතහටි . ශම් 

දින සිඹශත ළල පිළිශශට නිම් ශඵොරුට කිසික් ඇතුමශත් ය 

නළවළ. ඇතුමශත් ය ඇති වළභ ශඹෝජනහක්භ රිඹහත්භ ශනහ. 

දළන් භභ කිේශේ, විශලේශඹන් ධීයඹන් වහ හසි රළබුණු 

හයේහ ශදක්.  

එක් තභි  ඉන්ධන වනහධහයඹ. ධීය ජනතහ කිේශේ, 

"අඳට වනහධහයඹක් එඳහ, ඉන්ධන නිඹභ මිරට ශදන්න" කිඹහි . 

ඒ ඉන්ධන නිඹභ මිරට දීශම් හයේහ භත අද ධීය ජනතහ 

 ශඵොශවොභ න්ශතෝශඹන් ඉන්නහ. ඒ එක්භ අශනක් හයේඹ 

ධීය ආම්ඳන්නර මිර අඩු කිරීභ, ඒහට ඇති ඵදු මුදර, දල මුදර 

අඩු කිරීභ කිඹන හයේඹි . ඒත් අඳ ත ටි දකින් ඉසට 

යනහ. එභ නිහ ශම් හයේඹ භහ  ඔඵතුමභහශේ අධහනඹට  

ශඹොමු යනහ. දින සිඹශත ළල පිළිශශ ළන අශප්  අශනකුත් 

භන්ත්රීතුමභන්රහ ථහ යහවි. ශම් තභි  ප්රධහන අයමුේ ශරහ 

තිශඵන්ශන්. ඳසු ගිඹ ආ්ඩඩු ශම් ටයුත්ත අවුරුදු වතයක් ප්රභහද 

ශහ. අවුරුදු වතයක් ප්රභහද ශ නිහ තභි  අඳ ට රළශඵන්නට 

තිබුණු විශද්ල විනිභඹ විලහර ප්රභහේඹක් නළති ගිශත. දළන් අපි 

සිඹලු ශදනහභ එතුම ශරහ ශම් ටයුත්ත හර්ථ ය න්නට 

ඹනහ. ඒ වහ සිඹලු ශදනහශේභ  වශඹෝඹ  රළශේඹ කිඹහ භභ 

විලසහ යනහ.   

 
ප්රනනය වභාිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
  
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
සතුමතිි , රු මිල්ශයෝි  ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුමභහ.  ඔඵතුමභහට විනහඩි 

8 හර ඹක් තිශඵනහ. 

945 946 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

[අ.බහ. 2.11] 

 
ගු මිල්පරෝයි  ප්රනාන්දු මශතා 
(ரண்நெறகு றல்தரய் தர்ணரந்து) 

(The Hon.  Milroy Fernando) 

සතුමතිි , රු ථහනහඹතුමභනි. ධීය ජනතහශේ දු දන්නහ 

වඳුනන,  ටීටපු ධීය අභහතයයඹකු න රු ශජෝලප් භි ල් 

ශඳශර්යහ භළතිතුමභහ ධීය අභහතයයඹහ වළටිඹටත්, ඒ හශේභ 

දකුණු ඳශහශත් රු දිලිප් ශදආයච්චි භළතිතුමභහ ධීය යහජය 

අභහතයයඹහ වළටිඹටත් ඳත් කිරීභ ළන ධීය ජනතහ ශනුශන් 

රු ෛභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳතිතුමභහශේ යජඹටත්, ඒ හශේභ 

රු අභළතිතුමභහටත් භභ ශම් අසථහශේදී විශලේශඹන් 

සතුමතින්ත නහ.    

රු ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහ අවුරුදු 6ක් විතය 

ඉතහභත් හර්ථ එභ අභහතයහංලඹ බහය ටයුතුම ශහ. ඉන් 

ඳසු  1994 දී ටීටපු ජනහධිඳති රු භටීන්ද යහජඳක් භළතිතුමභහ 

ධීය ඇභතියඹහ වළටිඹටත්, භභ නිශඹෝජය ඇභතියඹහ වළටිඹටත් 

ළල බහය ත්ශත් රු ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහ ය 

ශන ගිඹ ළල ශොට ඉදිරිඹට  ශන ඹන්නි . ඒ අසථහශේ 

එතුමභහ ධීය ජනතහ ශනුශන් විලහර ළල ශොටක් ශහ. 

විශලේශඹන්භ ධීය මුඳහයඹ දියුණු යන්න ශජෝලප් භි ල් 

ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහ විලහර ළල ශොටක් ශහ.  න යජශත දින 

සිඹශත ළලටවන තුමශ එතුමභහ ධීය ඇභතියඹහ වළටිඹට ටයුතුම 

කිරීභ ම්ඵන්ධ විශලේශඹන්භ අශප් ප්රශද්ලශත ධීය ජනතහශේ 

සුඵ ඳළතුමම් ශම් අසථහශේ පුද යන්න ළභළතිි .     

රු ථහනහඹතුමභනි,  ටීටපු අභහතය රු යහිතත ශේනහයත්න 

භළතිතුමභහත් දළන් ඉන්ශන් ඒ ප්රශද්ලශත. අවුරුදු වතයක් ඹන ශතක් 

යුශයෝඳහ වවුශල් ම්ඵහධ පිළිඵ ප්රලසනඹ ශනොවිඳුශ්ඩ ශභොද 

කිඹන එ ශරොකු ළටලුක්.  ශට්රෝරර් ඹහත්රහ ටීමිශඹෝ ඉන්ශන් 

අශප් දිසත්රික්ශත. විශලේශඹන්භ ශන්නප්පු ආනඹ - භශේ 

ආනඹ- ඵහුදින ඹහත්රහ විලහර ංයහක් තිශඵන ප්රශද්ලඹක්. 

භහළුරට මිරක් ශනොරළබුේ නිහ තභි  ඒ අඹ ධීය 

අභහතයහංලඹට ඇවිල්රහ විලහර ළටුභකුත් ඇති වුශ්ඩ. ඒ නිහ 

ශම්හ අවුරුදු වතයක් තිසශේ තිබුණු ප්රලසන. යුශයෝඳහ වවුර අශප් 

යජශඹන් ඉල්ලුපු ශද්. ශම්හ ඳහර්ලිශම්න්තුමශන් අනුභත ය 

ශදන්න, VMS ඹන්ත්ර වි ය ශදන්න, ඒ හශේභ ඒ ශොඩිඹ දභහ 

ශන ඹන නළේ නතය යන්න කිඹන ශම් සිඹලු ඉල්ලීම් ඉල්රහ 

තිබු ශ්ඩ අශප් ධීය ජනතහ ශනුශන් ඳහර්ලිශම්න්තුමශන් 

අනුභත යන්න ඕනෆ කිඹරහි . නමුත් අවුරුදු වතයක් තිසශේ ඒ 

එක්ත් ශනොකිරීශභන් අඳට ශරොකු ප්රලසනඹට මුහුේ ශදන්න 

සිද්ධ වුේහ. ඒ හශේභ  ශට්රෝරර් ටීමිශඹෝ ධීය අභහතයහංලඹට 

ඇවිල්රහ ශ උද්ශකෝේශතදී ධීය ජනතහට ඳවය ෆභටත් 

සිද්ධ වුශ්ඩ ශම්හ ප්රභහද ී භ නිහි . දළන් රු යහිතත ශේනහයත්න 

ඇභතිතුමභහ ශම් රු බහශේ ඉන්නහ. ඔඵතුමභහශේ ථහශේදී 

ප්රහල යන්න පුළුන්, අවුරුදු වතයක් තිසශේ ශම් ප්රභහද වුශ්ඩ 

ඇි  කිඹන එ. ඒ අශප් යට ට සිදු වුණු ශරොකු ඳහඩුක්. අශප් 

ධීය ජනතහට වුණු ශරොකු ඳහඩුක්. අශප් යටට රළශඵන්න 

තිබුණු විශද්ල විනිභඹ ප්රභහේඹක් ශනොරළබුණු එ යටට ශරොකු 

ඳහඩුක්. ඒ නිහ ශභළනි ශද්ල් සිදු ශනොවිඹ යුතුමි .  අශප් යශඨා 

ධීය ජනතහ ඉතහභත්භ භවන්සිශඹන්, ශඵොශවොභ අභහරුශන් 

තභි  ශම් ර්භහන්තශත ශඹශදන්ශන්. මුලින්භ ශඵොශවොභ 

සුළුශන් තභි  ආයම්බ යන්ශන්. 

ශඳොඩි ශඵෝඨාටුකින් ගිටීල්රහ,  ශතප්ඳශභන් ගිටීල්රහ, ඊට 

ඳසශේ ශට්රෝරර්රට භහරු ශරහ තභි  ඉදිරිඹට එන්ශන්. ඒ 

හශේභ ටීටපු ජනහධිඳති අතිරු භටීන්ද යහජඳක් භළතිතුමභහ  එදහ 

ධීය ඇභතිතුමභහ ශරහ සිටි හරශත ත ඳවක්ත් අඹ යන්ශන් 

නළති වනහධහය වළටිඹට ශට්රෝරර් ඹහත්රහට රුපිඹල් රක් 10 

මුදරක් එදහ රඵහ දුන්නහ.  ශභොද,  ධීය ර්භහන්තඹ ශම් යශඨා 

දියුණු යන්න අලය නිහ.  දළල්ලින් භහළු අල්රන්ශන් නළති, 

ශඹොත්ලින් භහළු අල්රන ක්රභඹ වඳුන්හ දුන්ශන් භටීන්ද 

යහජඳක් භළතිතුමභහ එදහ ධීය ඇභතිතුමභහ සිටි හරශත.  ඒ හර 

සීභහශේදී එතුමභහ ශම් ටයුතුම ශශේ අශප් යශඨා ධීය ජනතහට 

සලක්තිශඹන් නළඟී සිටින්න පුළුන් හතහයේඹක් වදන්න.  

නමුත් අපි නහටු ශන්ශන්, ඇි  අපිට අශප් හරශතදී ශම් 

ශද්ල් ය න්න ඵළරි ගිශත කිඹන එ ළනි .  ඒ විලහර 

ප්රලසනඹක්. එභ නිහ ශම් ටයුතුම කිරීභ පිළිඵ භභ 

විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේදී යජඹට සතුමතින්ත ශනහ.   

 භූමිශතල් මිර ව ඩීල් මිර ළන ථහ යනහ නම්, එදහ  

ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ ළීතභට උද්ශකෝේඹක් ශ 

අසථහශේ අශප් පුත්තරම් දිසත්රික්ශත වරහත ධීයශඹකුශේ 

ජීවිතඹ වහනි වුේහ.  ඒ අසථහශේත් අශප් ශතෝලි  ඳල්ලිශත 

හදිනල්තුමභහ, බිශොප්තුමභන්රහ අපි සිඹලු ශදනහභ එදහ ඉල්රහ 

සිටිශත ධීය ජනතහට අලය ශතල් වනහධහය රඵහ ශදන්න 

කිඹරහ.  විශලේශඹන්භ අද භූමිශතල් මිර, ඩීල් මිර අඩුී භ නිහ 

භහළු මිශරටී ඹම්කිසි අඩුී භක් අද දකින්න පුළුන්. ඒ හශේභ ඒ 

අඹශේ මුහුශ්ඩ ශඳොඩි තුමටක් තිශඵනහ, අපිට දළන් ශරොකු 

විඹදභක් ඹන්ශන් නළති ශනශහ ත් භහළු අසළන්න ශොලබිභට 

 ශශනන්න පුළුන් කිඹන එ ළන. එභ නිහ භහ දළල් 

ර්භහන්තඹ ආයක්හ ය න්නත්- භභ ටීතන වළටිඹට රු 

ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ  ඇභතිතුමභහට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් විශලේ 

දළනුභක් තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ අද ට්රළක්ටර්ලින් භහ දළල් 

අදිනහ.  ශභොද, අද ශනඟ අඩුි  ඒ යසහ යන්න.  ශරොකු 

භවන්සිඹක් ශන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ එ ශේශඹකුට වඹ 

භහඹක් යසහ යන්න රක් එවභහයක් විතය මුදරක් ශදන්න 

ඕනෆ. අඩුභ තයමින් ඳනව වළට ඳභේ පිරික්  ඕනෆ භහ දළරක් 

නලත්තුම යන්න. එභ නිහ ශරශවසි ක්රභඹට අද ට්රළක්ටර්ලින් 

භහ දළල් අදිනහ. නමුත් එි න් ඹම්කිසි වහනිඹක් සිදු න නිහ 

winch system එ ධීයි න්ට වඳුන්හ ශදන්න කිඹරහ භභ 

විශලේශඹන්භ ඔඵතුමභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ.   

හයන් ව රහර කිඹහ හර ශදක් මුහුශද් තිශඵනහ. 

වරහත ධීයඹන්ට අද නළ ශඟනටීයට ඹන්න අසථහ රළය. 

තිශඵනහ. භභ ටීතන වළටිඹට ඔඵතුමභහ අද එභ ලිපිඹ අත්න් ශහ 

කිඹරහ භට ආයංචිඹක් රළබුේහ. වරහත අශප් ධීයශඹෝ, විලහර 

ලශඹන් රුඳශන් ධීය ජනතහ නළ ශඟනටීය ත්රිකුේහභරඹ 

දිසත්රික්ශත භහළු ඇල්ලීභ වහ ඹනහ.  ඒ අඹට ඳවසුම් 

ඳඹන්න එභ ප්රශද්ලර ඳභේක් ජනතහ ළභළතිි ;  ඳභේක් 

අඹ අළභළතිි .  නමුත් ශභඹ ඳයම්ඳයහ ේනහක් තිසශේ දිටභ 

ඳළමිණි ක්රභඹක්. එභ නිහ එභ ක්රභඹ ඉදිරිඹට ශන ඹෆභට ටයුතුම 

යන්න. ඒ ප්රශද්ලශත සිටින ද්රවිල ජනතහත්, මුසලිම් ජනතහත්, 

අශප් සිංවර ජනතහත් අතය ශරොකු ම්ඵන්ධඹක් තිබුේහ. ඳසු 

ගිඹ හරශත යුද්ධඹ තිබුේත්  ඒ හර ශතත් ශම් ධීය ජනතහ 

අතය ශඵොශවොභ සුවදතහක් තිබුේහ. එභ නිහ ඉදිරිඹටත්  එභ 

ධීය ජනතහට ඒ හර සීභහ තුමශ  භහළු ටි ඇල්ලීභට වළකි න 

ඳරිදි- ශභොද, වඹ භහඹක් අශප් ශයශශේ භහළු අල්රන්න ඵළවළ. 

වඹ භහඹට ඳසු අශනක් ශයශට තභි  ඹන්න ශන්ශන්.- ඒ 

ටයුත්ත ඉසට යන්නඹ කිඹරහ විශලේශඹන්භ භහ ඉල්රහ 

සිටිනහ. ශම් ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටශත් VMS ඹන්ත්ර ටි 

ශනොමිරශත රඵහ දීභට ටයුතුම කිරීභ ම්ඵන්ධත්,  ඒ හශේභ 

අනුන්ශේ මුහුදු සීභහන්ට ඹන්ශන් නළතුම තභන්ශේ මුහුදු සීභහශේ 

භහළු ඇල්ලීභ ම්ඵන්ධ එභ ධීය ජනතහ වරිඹහහය දළනුත් 

කිරීශම් ටයුතුම යන්නඹ කිඹන එත් ඉල්රහ සිටිමින් ශභළනි 

ටයුතුමලින් ශම් යටටත්, විශලේශඹන්භ ධීය ජනතහටත් 

ශරොකු ශේඹක් ශනහඹ කිඹන එත් ප්රහල යමින් භහ නිවල 

ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමතිි . 
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කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
Order, please! ශම් අසථහශේදී රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුමභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. ඉන් ඳසු රු ිතත් 
ශප්රේභදහ භවතහ. 

 

අනුරුල කථානායකුරමා මූාවනපයන් ඉලමන වුපයන්, 
නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා [ගු මුුප සු චන්්රකුමමාර් මශතා] 

මුාවනාරූඪ විය. 
அன்தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனத, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  [ரண்நெறகு 

நைந்தகசு சந்றகுரர் ]  கனக கறத்ரர்கள். 

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

CHANDRAKUMAR ] took the Chair. 

 

නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Sajith Premadasa, please. You have 20 

minutes.  
 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා (නිලාව ශා වමිද්ධි 

අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம - வீடகப்நெ ற்நம் சநைர்த்ற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Samurdhi) 
No, I have 30 minutes.  

 

නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Have you been given the Hon. Hunais Farook's time 

also?    
 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Yes.  
 

නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Okay, then you may start.   
 

[අ.බහ. 2.20] 

 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, අද දශේ අ ඳ යටටත්, 

යශඨා ආර්ථිඹටත් ළදත් වූ ක්ශේත්රඹක් න ධීය ක්ශේත්රඹ 
හච්ඡහට බහජන යන ශභොශවොශත් ඒ ම්ඵන්ධ චන 

කිටීඳඹක් ථහ කිරීභට රළය.භ ළන භභ න්ශතෝ ශනහ. 
ඇත්ත ලශඹන්භ අශප් යශඨා ධීය ප්රජහට යුශයෝඳහ වවුර භත්ය 

නිසඳහදන ම්ඵහධ ඳළනී භ නිහ අඳ යශඨා ධීය ප්රජහ අතිලඹ 

අවනඹට රක් ශරහ තිශඵන ශභොශවොත භභ භතක් 
යන්නට ළභළතිි , විශලේශඹන්භ අඳට ඳයසඳය භත දයන ශම් 

රු බහශේභ භන්ත්රීතුමභන්රහශේ විශයෝධඹ තුමශ ශම් ශයගුරහසි ව 
අේඳනත් ශන එන්නට තිබුණු ඳසු ගිඹ දශේ ඒ ශන 

එන්නට ඵළරි වුේහඹ කිඹන එ. 

ඒ නිහභ අශප් යශඨා ධීය ප්රජහශේ අවනඹ තදුයටත් 

ප්රර්ධනඹ වුේඹ කිඹන හයේඹ නහටුශන් වුද වන් 

යන්නට ඕනෆ. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, 2000 - 

2013 අතය හරඹ දිවහ ඵරන ශොට අශප් යශඨා භත්ය 

නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ; දශ ශද්ීයඹ නිසඳහදිතශත 

ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්තහභ 2000 දී 2.7 සිට 2013 න ශොට 

1.3 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. 2000 දී 2.7 ප්රතිලතඹ තිබූ 

අශප් යශඨා භත්ය නිසඳහදනඹ, 2013 න ශොට 1.3 දක්හ අඩු 

න ශොට ඇත්ත ලශඹන්භ ශ්රී රංහශේ ආර්ථි අනනය 

රහඳඹ - Exclusive Economic Zone එ- ර් කිශරෝමීටර් 

517,000ක් තිශඵනහ. ඒ අි සරන්තඹටත්, ජඳහනඹටත්, 

භළශල්සිඹහටත් ලහ විලහරි . එශවභ තත්ත්ඹක් තිබිඹදී ඇි , 

2000 - 2013 හරඹ තුමශ අශප් යශඨා භත්ය නිසඳහදනශත 

ප්රතිලතඹ 2.7 සිට 1.3 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵන්ශන්? අපි ඒ ළන 

ශොඹහ ඵරන්නට ඕනෆ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, භත්ය ම්ඳත ශනශහ 

ළීතශම් නිසි ක්රභශේදඹක් අශප් යශඨා නළවළ. නී න ආම්ඳන්න 

නළවළ. නී න තහක්ේඹ නළවළ. රින් ය අශප් යශඨා ධීයඹහට 

රඵහ දිඹ යුතුම තිබුණු  වන ටි ප්ඳහදු ශහ. ඒ අඹශේ අි රණන් 

ප්ඳහදු ශහ. ඒ අඹට රඵහ දිඹ යුතුම තිබුණු ඳවසුම් ඳඹන්නට 

ඳසු ගිඹ යජඹ අශඳොශවොත් වුේහ. එඳභේක් ශනොශි . 

ධීයඹහශේ භහජ සුබහධනඹ ක්රභක්රභශඹන් ප්ඳහදුට රක් වුණු 

ඒ හර හනුශේ අශප් යශඨා මුහුදු රහඳඹට පිට යට ඵහුදින 

ඹහත්රහ විලහර ප්රභහේඹක් ඇතුමළු ශරහ, අනයශඹන් භසුන් 

ඇල්ලීශම් රිඹහලිශත නියත න ශොට යට ඳහරනඹ යපු ශද්ල   

ශප්රේමී, ජහතයහරශඹන් පිරුණු ආ්ඩඩු නිවල ඵරහ සිටිඹහ. අන්න 

ඒි  භත්ය නිසඳහදනඹ අඩු න්නට ප්රධහනතභ ශවේතුම වුශ්ඩ. 

එඳභේක් ශනොශි . මුළු යහජය විඹදශම් ප්රතිලතඹක් වළටිඹට 

ත්තහභ ධීය අභහතයහංලශත විඹදභ ඳසු ගිඹ හරශත 

ක්රභක්රභශඹන් ළපුහ. 2010 දී  දලභ වඹි  ශදක් වූ විඹදභ 2015 

ර්ඹ න විට දලභ තුමනි  ශදක් දක්හ ඳසු ගිඹ යජඹ  ප්ඳහදු 

ශහ. ශම් ප්ඳහදු යනශොට 26 රක්ඹක් වූ අශප් යශඨා ධීය 

ර්භහන්තශඹන් ඹළපුණු ජනතහ වමුලින්භ අනහථ වුේහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, අද අශප් යට මුහුේ ඳහ 

තිශඵන තත්ත්ඹ ශභොක්ද?  2015 ජනහරි 15 ළනි දහ  සිට අශප් 

යශඨා භත්ය අඳනඹනඹ යුශයෝඳහ වවුර  වමුලින්භ තවනම් 

යරහ තිශඵනහ. අශප් යශඨා කිසිභ භත්ය නිසඳහදනඹක් යුශයෝඳහ 

යටරට අඳනඹනඹ යන්නට ඵළවළ. ශද්ලශප්රේමීත්ශඹන් ශළුණු  

ඳසු ගිඹ යජඹ විසින් අශප් යශඨා  ධීය ප්රජහට ඳසු ගිඹ හරශත දී 

රඵහ දුන්  ශරොකුභ දහඹහදඹ ශම්ද කිඹරහ භහ අවන්න ළභළතිි .  

අශප් යශඨා භත්ය ම්ඳත යුශයෝඳහ යටරට අඳනඹනඹ කිරීභ 

ප්ඳහදු ශ එ ද ඳසු ගිඹ යජඹ  ධීය ප්රජහ ශනුශන් 

රිඹහත්භ ශ ශරොකුභ රිඹහලිඹ කිඹරහ භහ අවනහ. 2014 

ය ත්ශතොත් ඇත්ත ලශඹන්භ ධීය ර්භහන්ත ශත සිඹඹට 

20 ර්ධනඹක් තිබුේහ.  යුශයෝඳහ වවුරත් භඟ යන රද ඒ 

නුශදනු තුමශ අඳ රඵහ ත් ඉඳළයීම් ශද ඵළලුශොත් ඇභරිහනු 

ශලොරර් මිලිඹන 125ක් අපි රඵහ ශන තිශඵනහ. නමුත් ශම් 

ම්ඵහධ ඳළනී භ තුමශ ශභොක්ද සිදු වුශ්ඩ? ඒ උඳඹහ ත් 

 ඇභරිහනු ශලොරර් මිලිඹන 125 මුදර  අද අශප් යශඨා ධීය 

ප්රජහට අටීමි ශරහ තිශඵනහ.  

අදය දර්ීය විශද්ල ප්රතිඳත්ති රිඹහත්භ කිරීභ තුමළින් එට 

ටීටපු ධීය ඇභතිතුමභහට තභන්ශේ යහජහරිඹ රිඹහත්භ කිරීශම් දී 

ඇති වූ ඵහධහ, ලශතොලු නිහ යශඨා ධීය ප්රජහ ඉභවත් 

අවනඹට රක් වුේහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඇශභරිහනු ශලොරර් 

මිලිඹන 125 මුදරක් අශප් යටට අටීමි නශොට, 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ භළති ඇභතිරුන්ත්, යශඨා ඳහරශඹෝත් 

949 950 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ශනොශි  දුක් විඳින්ශන්. භව යුයත් භඟ ශඳොයඵදන, දශ යශ 

ජඹන්නහඹ කිඹන ධීයඹහ තභි  ශභභ අදය දර්ීය ජහති 

ප්රතිඳත්තිඹ නිහ භවහ යනඹට, භවහ වහනිඹට අද රක්ශරහ 

තිශඵන්ශන්.  

ශ්රී රංහ නානහ අඳනඹනඹ යනශොට, ශශල්රන් 

අඳනඹනඹ යනශොට, ඒ අඳනඹනඹ යන රහඳලින් 

ශරොකුභ රහඳඹ යුශයෝඳහ වවුරි . යුශයෝඳහ වවුරට සිඹඹට 37ි . 

ජඳහනඹට සිඹඹට 19ි . ඇශභරිහට සිඹඹට 18ි . යුශයෝඳහ වවුර 

අඳට අනතුමරු ඇ ශඟේශේ අද ඊශත ශනොශි . 2012 ශනොළම්ඵර් 

භහශත දී යුශයෝඳහ වවුශල් අධයක් ජනයහල්යඹහ ශ්රී රංහට 

අනතුමරු ඇඟී භක් ශහ. ශභොක්ද කිේශේ? ජහතයන්තය මුහුශද් 

 ධීය ර්භහන්තඹ පිළිඵ ප්රභහේත් යහමුක් නළවළ; ප්රභහේත් 

වහ හර්ඹක්භ ශභනහයේ ළලටවනක් නළවළ; ඳළවළදිලි 

නිරීක්ේ ළලටවනක් නළවළ; ජහතයන්තය ධීය ීතති 

උල්රංකනඹ යනශොට තවංචි ඳමුණු න්ශන් නළවළ; වන දල 

ප්රභහේත් නළවළ; ශනශහ ත් භසුන් වහ වති කිරීශම් 

ළලටවනක් නිසි ශර රිඹහත්භ න්ශන් නළවළ කිඹරහ කිේහ.  

අද ඊශත ශනොශි  ශභඹ කිේශේ.  2012 දී කිේශේ.  

2012 දී යුශයෝඳහ වවුර ශභන් අනතුමරු ඇඟී භක්  

යනශොට ඳසු ගිඹ යජඹ ශභොක්ද ශශේ? ඳසු ගිඹ යජඹ යපු 

එභ ශද් තභි  ටීටපු ධීය ඇභතිතුමභහට තභන්ශේ යහජහරිඹ 

යන්න ඉල දුන්ශන් නළති එ. එතුමභහට ඵහධහ ශහ. එතුමභහට 

ප්රලසන දළම්භහ. එතුමභහශේ අභහතයහංලශත ල්ලි ප්ඳහදු ශහ. අපිත් 

විඳක්ඹ ඳළත්ශත් ඉශන ධීය ඇභතිතුමභහශන් ශඵොශවොභ 

තුමටින් ප්රලසන ඇහුහ. ධීය ප්රජහට රඵහ ශදනහඹ කිඹපු වන 

ශෝ කිඹරහ ඇහුහ. එතුමභහත් ශඵොශවොභ අභහරුශන් ඇඟ 

ශේයහශන උත්තය දුන්නහ; ජහභ ශේයහ ශන උත්තය දුන්නහ. 

නමුත්  ඳසු ගිඹ යජඹ යපු එභ ශද් ශභොක්ද? තභන් ඳත් යපු 

ධීය ඇභතිතුමභහට තභන්ශේ යහජහරිඹ ඉසට යන්නට ඉල 

දුන්ශන් නළවළ. ඒ තභි  ශශේ.  

යුශයෝඳහ වවුශල් අධයක් ජනයහල්යඹහ කිේශේ ශභොක්ද?  

තභන්ශේ හර්ඹ භ්ඩලරඹත් භඟ ධීය අභහතයහංලශත 

නිරධහරිනුත් ම්ඵන්ධ යශන අපි වශඹෝශඹන් ශම් දුර්රතහ 

අභ ය නිමුඹ කිඹරහ ශඹෝජනහ යනශොට ඳසු ගිඹ යජඹ 

ශභොක්ද ශශේ? ඳසු ගිඹ යජශත ටීටපු ධීය ඇභතිතුමභහ න යහිතත 

ශේනහයත්න භළතිතුමභහට තභන්ශේ යහජහරිඹ ඉසට යන්නට ඉ ල 

රඵහ ශනොදී එතුමභහශේ කුශරන් ඇද්දහ. භභ ශඳන්න්නම්, 

කුශරන් ඇදපු අසථහන්.  හක්ෂි ටීත ඒ තර්ඹ ඉදිරිඳත් 

යන්නට භහ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  

ශම් ීතතිරීති, ශයගුරහසි රිඹහත්භ ී භ පිළිඵ ශනක් ඇති 

ශනොන ශොට, විලහර ඹහත්රහ ඇවිල්රහ ඉන්දිඹන් හයශත භවහ 

ඳරිභහේශත භසුන් ඇල්ලීශම් ළලටවන් රිඹහත්භ යන 

ශොට, ඒ භත්ය භං ශොල්රෆභ කිසිභ ඳහරනඹට රක් 

ශනොන ශොට,  2014 ඔක්ශතෝඵර් භහශත දී යුශයෝඳහ වවුර 

ඊශඟ අනතුමරු වළඟී භත් ශහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ශම් රිඹහලිඹ තුමශ අශප් 

යශඨා ධීය ප්රජහට ශශල්රන්,  ප්ඳයහ - swordfish - 
යුශයෝඳහ වවුරට අඳනඹනඹ යන්නට තිබුණු ඉල ප්රසතහ අද 

අටීමි ශරහ තිශඵනහ. 2013 නශොට යශයෝ මිලිඹන 74 

ඳහඩුක් ශ්රී රංහශේ අඳනඹනරට සිදු වුේහ. වළඵළි , ඒ යශයෝ 

මිලිඹන 74 ළන ථහ යන  ශොට  ධීය ජනතහශේ තිබුණු 

ගින්දය, ඔවුන්ශේ දු ශම් රු බහශේ භළති ඇභතිතුමභන්රහට, 

භන්ත්රීතුමභන්රහට ශනොශත්ශයනහ ඇති. නමුත් ශඵොශවොභ 

අභහරුශන් ජීවිහ යශන ඹන යශඨා ධීය ප්රජහට  ඒ දු 

දළනුේහ. ශම් හශේ අදහනම් තත්ත්ඹක් තිබිඹදී, අශප් යශඨා ධීය 

ප්රජහට ශම් හශේ භවහ බඹංහය ජහතයන්තය අිනශඹෝඹක් එල්ර 

නශොට, ශද්ලහිනභහනශඹන් ශළිච්ච, ශද්ලහනුයහශඹන්, ජහති 

ටීෛතෂීත්ශඹන් පිරී ඉතිරී ගිඹ යජඹ නිවල, තක් ය.රි ශරහ 

ටීටිශත ඇි  කිඹරහ භහ අවන්න ළභළතිි .  ඔඵතුමභන්රහශේ යජශත 

භවහ ශරොකු දක්ි න් සිටිඹහ නම්,  අශප් යශඨා ධීය ප්රජහ ශොල 

න්නට ඔඵතුමභන්රහශේ ඳහරි න් ටයුතුම ශනොශශේ ඇි ? ඒ 

ශනුශන් ටයුතුම යන්න වදපු පුද්රඹහශේත් - යහිතත 

ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහශේ -  කුශරන් ඇද්දහ. ඒ තභි  සුපුරුදු 

රිඹහලිඹ. ඒ ශවේතුම නිහ තභි  එතුමභහ ශනක් ඇති යන්නට 

ශඵොශවොභ ප්රතිීයලී රණන්දුක් ත්ශත්. යන්න පුළුන් මිනිවහට 

යන්න දුන්ශන්ත් නළවළ; ශන වුරු වරි ළශඩ් ශශේත් නළවළ. 

අහනශත විඳතට ඳත් වුශ්ඩ  යශඨා ධීය ප්රජහි . 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, 2014 ඔක්ශතෝඵර් 

භහශතත් යුශයෝඳහ වවුර ත භහ තුමනක් ල් දුන්නහ. අශප් යශඨා 

ඵහුදින ශට්රෝරර් ඹහත්රහ 4,300ට ළඩි ප්රභහේඹක් තිශඵනහ. 

රක් ේනින්, ද රක් ේනින් අ ශප් යශඨා ධීය ප්රජහ ශම් 

ර්භහන්තශඹන් ඹළශඳනහ. ශලොරර් මිලිඹන ේන, රුපිඹල් 

බිලිඹන ේන අඳනඹන ආදහඹභක් එි න් අශප් යටට 

රළශඵනහ. එශවේ තත්ත්ඹක් තිබිඹදී, ඳසු ගිඹ යජඹ ශභොක්ද 

ශශේ? ශ්රී රංහශේ ධජඹ ඹටශත් අශප් මුහුදු සීභහට ඇවිල්රහ 

ීතති විශයෝධි අන්දමින් භත්ය ර්භහන්තඹ රිඹහත්භ යන්නට 

චීන නළේ ේනහක් ශඹශදේහ. චීන නළේ අටක් ශඹශදේහ. 

ඇභතියඹහ ඒහ නතය යන්න වළදුහ. නමුත් එතුමභහට ඒහ නතය 

යන්න ඉල දුන්ශන් නළවළ. ඇි ? තමුන්නහන්ශේරහ සිඹලු ශදනහභ 

දන්නහ, ඇභතිරුන්ට ලහ භවහ ඉවශ වසතඹක් ඳසු ගිඹ යජඹ 

හරශත රිඹහත්භ වුණු ඵ. ඒ ඉවශ වසතශත ඕනෆ එඳහම් 

අනු තභි  යශඨා ප්රමුතහ රණන්දු වුශ්ඩ. එදහ තිබුණු ප්රමුතහ 

ධීයඹහ සුරැකීභ ශනොශි . යුශයෝඳහ වවුරට රඵහ ශදන්න තිබුණු 

අඳනඹන ආයක්හ කිරීභ ශනොශි  ඒ ඳහරි න්ශේ වුභනහ 

වුශ්ඩ. ඳහරි න්ශේ අිනභතහර්ථඹ වුශ්ඩ එඹ ශනොශි . 

ඳහරි න්ට ඕනෆ වුශ්ඩ අයලිඹව දිය ශරෝඹ වදහ න්න; 

ජනහධිඳති දිය ශරෝඹ වදහ න්න; සුය ළඳ විඳින්න. කිඹන්න 

රජ්ජි , ජනතහට ශඳයශහ වන රඵහ ශදන්නට භළති 

ඇභතිරුන්ටත් වන රඵහ දුන්ශන් නළවළ. භළති ඇභතිරුන්ට 

ප්රතිඳහදන ශන් ශශේ නළවළ. භළති ඇභතිරුන්ශේ මුදල් ප්ඳහදු 

ශහ. ජනතහ ශේහ ශනුශන් භළති ඇභතිරුන් ට තිබුණු 

යදහන, යප්රහද වමුලින්භ විනහල ශහ. අශප්  ෆීලික්ස ශඳශර්යහ 

භන්ත්රීතුමභහශේ මුහුේ දකින ශොට ඒ ඵ ශඳශනනහ. ඔඵතුමභහත් 

ශොච්චය රකිරීශභන්ද එදහ ඇභතිභ ශශේ. ඇත්ත ථහ 

යන්න ශෝ. ඒ තභි  ඇත්ත ථහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ 

දන්නහ, ඔඵතුමභහ භභ කිඹන ශදඹට එඟ ශන ඵ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, භභ ශම් 

අසථහශේදී කිඹන්න ළභළතිි , වුරු ශභොන ඇභළතිම් 

දළරුත්, අදියභහන වසතඹක්, ඵරශේඹක්  එතුමභන්රහ ඳහරනඹ 

ශ ඵ. 

 

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා 
(ரண்நெறகு  நலிக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 
භට කිසි යදයඹක් තිබුශ්ඩ නළවළ. අන්ධ අඹ, ශොළු අඹ, 

ආඵහධිත අඹ ටීටිශත. කිසි යදයඹක් තිබුශ්ඩ නළවළ. ශොච්චය 

ළඳද? 

 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇත්ත ලශඹන්භ ඳසු ගිඹ යජඹ ඳයහජඹ ශන්න ශවේතුමත් 

අන්න ඒි . තමුන්නහන්ශේරහ ටීතහ ශන ටීටිශත ශම් යශඨා 

951 952 
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මුළුභවත් පුයළසි ඳයපුයභ අ ශොළු බිටීරි අඹ වළටිඹටි . එශවභ 

ටීතපු නිහ තභි  ඡන්දඹත් ඳළයදුශ්ඩ. එශවභ තභි  ඳහරශඹෝ 

ටීතුමශේ. ඒ අඹ ටීතුමහ, අයලිඹව දිය ශරෝඹ වදන්න; ජනහධිඳති 

දිය ශරෝඹ වදන්න. ශම් යශඨා සුවක් ධීය ම්රුහ 

සුයකින්නට, ධීය ප්රජහ රැ න්නට ඒ අඹ ටීතුමශේ නළවළ. ධීය 

ප්රජහශේ රභඹ සයහ න්නට ඳසු ගිඹ යජඹ ටයුතුම ශහ. නමුත් 

ධීයඹහශේ අි තිහසිම්, යදහන, යප්රහද සුයක්හ යන්න 

ටයුතුම ශශේ නළවළ. යන්න වදහපු ඇභතියඹහශේත් කුශරන් 

ඇද්දහ. ඒ තභි  විසිවතය ඳළශතභ පුන පුනහභ ඳසු ගිඹ යජඹ 

රිඹහත්භ ශශේ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි,  විශලේශඹන් අශප් 

ඵහුදින ඹහත්රහට එක් යක් මුහුශද් ඹන්නට අඩුභ හශන් 

රුපිඹල් රක් තුමන වතයක් ළඹ නහ. රුපිඹල් රක් තුමන 

වතයක් ළඹ යරහ ඉතහභත් අභ තත්ත්ශත ඳතින තහක්ේඹ 

ශඹොදහ ශන තභි  ඒ අඹ භත්ය ර්භහන්තඹ රිඹහත්භ 

යන්ශන්. අද ඒ අඹට  සිද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? 

විශද්ීයඹ ඵහුදින ඹහත්රහ භඟ, විශද්ීයඹ ශට්රෝරර් ඹහත්රහ භඟ,  

නී න තහක්ණි උඳහං භඟ, උඳයේ භඟ ශඳොය ඵදරහ, 

තය යරහ අශප් යශඨා මුහුදු සීභහශේ භත්ය ම්ඳත ශනශහ 

ළීතභ අශප් යශඨා ධීයි න්ට අටීමි න තත්ත්ඹි  අපි ඳසු ගිඹ 

හරශත ටීටිශත. ඒ තභි  තයඹ. ඒ තභි  ඇත්ත ථහ. ඳසු 

ගිඹ යජඹ ධීයඹහශේ සුඵහධනඹ ශනුශන් අඵ භල් ශර්ණු 

ශේහක් ඉසට ශශේ නළවළ. ඒ ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භළතිතුමභහ 

ශවොහහයභ දන්නහ. ඒ නිහ තභි  චීන ඹහත්රහ අටට, ඒ පිට 

යට ඹහත්රහරට අශප් යශඨා මුහුදු සීභහට ඇවිල්රහ ඕනෆ තයම් 

භත්ය ශොල්රෆශම් නිඹළශරන්නට, මුහුදු භං ශොල්රඹ 

නිඹළශරන්නට අසථහ රඵහ දුන්ශන්.  ඇත්ත ලශඹන්භ චීන 

යජශත, චීන යශඨා ශොරනිඹක් වළටිඹටි  අපි ටයුතුම ශශේ.  

ඕනෆභ චීන ශඵෝඨාටුට, ශට්රෝරර් ඹහත්රහට  කිසිභ අයඹකින් 

ශතොය  ඇවිල්රහ,  රිසි ශේ, ඕනෆ තයම් මුහුදු ශොල්රෆශම් 

නිඹළලිරහ ආඳසු ඹන්නට පුළුන්. යජඹ නිවලි . ශභොක්ද 

ශවේතුම? ධීයඹහශේ භත්ය ම්ඳත ශම් විධිඹට ශොල්රන 

ශොට නිවල සිටින්න චීනශඹන් යජඹට ප්ඳභක් වම්ඵ වුේහද? 

ඳහරි න්ට ප්ඳම් වම්ඵ වුේහද? ඳහරි න්ට ඳහ වම්ඵ 

වුේහද? චීනශඹන් ශභොනහ ශවෝ ම්ඳතක් රළබුේහ ද?  භහ 

අවන්න ළභළතිි , විශලේශඹන්භ යට ඳහරනඹ යපු ඔඵරහශන්.  

  රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, අද ධීයඹහට සිද්ධ 

ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? අනුන්ශේ ඳවු තභන්ශේ ය පිටින් 

ඹන තත්ත්ඹක්. විශලේශඹන්භ ීතතයනුකර ශනොන, හර්තහ 

ශනොන ව අවිධිභත්  ධීය ක්රභශේදඹ - illegal, unreported and 

unregulated fishing -  නිහ අද යුශයෝඳහ වවුර අශප් යටට 

ම්ඵහධ ඳමුණුහ තිශඵනහ. නමුත් එ ශදඹක් භහ කිඹන්න 

ළභළතිි . අශප් යටට ජහතයන්තය ලශඹන් එල්ර න වළභ 

අිනශඹෝඹටභ මුහුේ ශදන්නට රු ෛභත්රීඳහර සිරිශේන  

ජනහධිඳතිතුමභහශේත්, රු යනිල් වික්රභසිංව  අග්රහභහතයතුමභහශේත් 

යජඹ  රෆසතිි . අඳට පුළුන් ජහතයන්තය අිනශඹෝරට මුහුේ 

ශදන්නට. ඒ නිහ තභි  අශප් ජහතයන්තය ඵතහ උඳශඹෝගි 

යශන අශප් යටට විරුද්ධ ඉදිරිඳත් යන්නට ගිඹ භහන 

ටීමිම් හර්තහ එක්ත් ජහරණන්ශේ ංවිධහනඹ භහ වඹකින් ල් 

දභහ තිශඵන්ශන්. අන්න අපි රඵහපු ජඹග්රවේඹක්. අන්න අපි රඵහපු 

ජහතයන්තය ජඹග්රවේඹක්. අපි හුශදරහ ශරහ සිටින්ශන් නළති, 

ශරෝඹත් භඟ නුශදනු යරහ යශඨා ශබෞමි අ්ඩලතහ, 

ශද්ලඳහරන නිදව සුයකිමින් අශප්භ, ශම්භ, යශඨාභ, අශප් 

ංසිතිඹ තුමඨාටු ශදට විකුේන්ශන් නළති අපි අශප් යශඨා 

සෛරීත්ඹ ආයක්හ ය ත්තුම ආහයඹ තභි  ඒ.   එක්ත් 

ජහරණන්ශේ ංවිධහනඹ භහන ටීමිම් ම්ඵන්ධශඹන් ශශනන 

රද යටට විශයෝධි ඒ ශඹෝජනහ, ඒ හර්තහ  ඉදිරිඳත් කිරීභ ල් 

දළමීභ තුමළින්භ ඳළවළදිලි ශනහ අශප් යජශත තිශඵන දක්තහ, 

වළකිඹහ. අන්න ඒ නිහ  රු ධීය ඇභතිතුමභහට විශලේශඹන්භ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශේත්, රු අභළතිතුමභහශේත් භඟ ශඳන්ී භ 

ඹටශත් යුශයෝඳහ වවුරත් භඟ නුශදනු යරහ, ථහ යරහ, 

හච්ඡහ යරහ අශප් යටට ශම් ඳනහ තිශඵන ශම් ම්ඵහධ, ශම් 

තවනභ, ධීයඹහ නන ධීයඹහ විඳතට ඳත් යන ශම් ආර්ථි 

ම්ඵහධ ඉත් ය ළීතශම් ඒ අනිනබීතඹ භවහ රිඹහදහභඹ 

ජඹග්රවේඹ කිරීශම්  වළකිඹහ තිශඵනහඹ කිඹන එ ශඵොශවොභ 

තුමටින් ප්රහල යන්නට ඕනෆ.  

රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ  භළතිතුමභනි, භහ භශේ ථහශේ වන් 

ශහ ඳසු ගිඹ යජඹ හරශත ධීය ඇභතිතුමභහශේ කුශරන් ඇදපු 

ආහයඹ ළන.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ශම් හයේඹත් 

ඔඵතුමභහට භතක් යන්න ළභළතිි . එතුමභහ ඒ යජශත ධීය 

ඇභතියඹහ වළටිඹට ටයුතුම යන ශොට 2006 දී ධීයඹහට 

ඉන්ධන වනහධහයඹක් රඵහ ශදනහ කිඹහ ශඳොශයොන්දු වුේහ 

ශන්ද? 2006 දී ශඳොශයොන්දු වුණු ඉන්ධන වනහධහයඹ රිඹහත්භ 

ශශේ දහද? 2012 දී තභි  ඒ රිඹහත්භ ශශේ. භහ කීඹද 

රිඹහත්භ ශශේ? භහ 8ි  රිඹහත්භ ශශේ. භව ශරොකුට 

ඳම්ශඳෝරි ළහුහ "දශ යශ ජඹ න්නහ ධීයඹහ සුයකිනහ" කිඹහ. 

එශවභ කිඹ කිඹහ විවිධ චින්තන හර්තහර මුද්රේඹ යමින් 

ශභොනහද ශශේ? ඉන්ධන වනහධහයඹ ශදනහ කිඹහ දුන්නු ටිත් 

ඳහ දළම්භහ. භභ දන්ශන් නළවළ යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ 

තභන්ශේ ඇභතිභ ශොශවොභ ශහ ද කිඹහ. එතුමභහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඇවිල්රහ ශඵොශවොභ අභහරුශන් තභි  ඳසු ගිඹ 

යජඹ ශනුශන් ථහ ශශේ. ධීයඹහට රඵහ දුන් ඉන්ධන 

වනහධහයඹ වමුලින්භ ප්ඳහදු ශහ. 

ඒ විතයක් ශනොශි , ධීය ක්ශේත්රඹ පිළිඵ උනන්දුක් 

දක්න ටීටපු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභනි. ධීය ජනතහ 

ශනුශන් නිහ 30,000ක් වදනහ කිඹහ, ඒ වහ  රුපිඹල් 

ශෝටි 150ක් ශන් යනහ කිඹහ භටීන්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශම් 

වන් වුේහ. දක් භභ යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහශන් 

ඇහුහ, ඒ නිහ 30,000 වදන්න ශොඳභේ මුදල් ප්රභහේඹක් 

ශන් ය  තිශඵනහද කිඹහ. එට සිටි ඇභතියඹහ වළටිඹට 

එතුමභහභ කිේහ, ලත 5ක්ත් ශන් යරහ නළවළි  කිඹහ. ඔන්න 

යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහශේ කුශරන් ඇද්ද අයුරු. එ 

ඳළත්තකින් ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ ශදන්න එතුමභහට ඉල 

දුන්ශන් නළවළ. තත් ඳළත්තකින් නිහ ළලටවන රිඹහත්භ 

යන්න එතුමභහට ඉල දුන්ශන් නළවළ. 

ටීටපු රු ෆීලිකිස ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභනි, අශප් යශඨා ධීය 

ප්රජහ ඉභවත් විඳතට ඳත් ශරහ ඉන්දිඹහශේ අත් අලංගුට ඳත් 

ශරහ ඉන්න ශොට ඒ ධීයශඹෝ ශේයහ න්න වුද ගිශත? රු 

යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ තභි  ගිශත. එතුමභහ ගිටීල්රහ 

ඉන්දිඹහශේ නිරධහරින් භඟ හච්ඡහ ය, යහජය තහන්ත්රි 

හච්ඡහ ඳත්රහ, විශද්ල ඇභතියඹහ භඟ ව යජශත ශනත් 

නිරධහරින් භ හච්ඡහ ඳත්රහ ඒ ධීයි න්,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, යහිතත ශේනහයත්න 

භළතිතුමභහ ඉන්දිඹහට ගිටීල්රහ ඉන්දිඹහශේ විශද්ල ටයුතුම 

ඇභතියඹහත් භඟ හච්ඡහ ය, යහජය නිරධහරින් භඟ 

හච්ඡහ ය, ඉන්දිඹහශේ ධීය ප්රජහත් භඟ හච්ඡහ ය 

ශොශවොභ වරි ධීයශඹෝ ටි ශේයහ ත්තහ; ධීයඹන්ශේ නිදව 

දිනහ ත්තහ. නිදව දිනහ ශන එතුමභහ ජඹග්රහහී ක ලීරහශන් ගුන් 

ශතොටුඳ ළින් අශප් යටට එන ශොට ශභොක්ද අශප් යශඨා විශද්ල 

ටයුතුම ඇභතියඹහ ශශේ? එතුමභහ පුත් ඳත් නිශේදනඹක් දළම්භහ, 

"ශම් යහිතත ශේනහයත්නශේ ශරුහ ශනොශි , ශම් විශද්ල 

ටයුතුම අභහතයහංලශත ශරුහ" කිඹහ. විශද්ල ටයුතුම 

953 954 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

අභහතයහංලඹ තභි  ධීයශඹෝ ටි ශේයහ ත්ශත්, විශද්ල ටයුතුම 

අභහතයහංලඹ තභි  භළදිවත් ශරහ ශම් භවහ ටයුත්ත රිඹහත්භ 

ශශේ. එතළනදීත් යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහට ළල යන්න 

දුන්ශන් නළවළ. එතළනදීත් එතුමභහට ටීමි විඹ යුතුම රුත්ඹ විශද්ල 

ටයුතුම ඇභතිතුමභහ උදුයහ ත්තහ. ශභන්න යහිතත ශේනහයත්න 

ඇභතිතුමභහට රඵහ දුන් කුලම්භහශේ ළරකිල්ර. ශභන්න ශම් 

කුලම්භහශේ ළරකිල්ර යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ ශත එල්ර 

යන ශොට ශරොකුභ භරු ඳවයට රක් වුශ්ඩ එතුමභහ ශනොශි , 

යශඨා ධීය ප්රජහි . රක් ේනින්, දරක් ේනින් අශප් යටට 

විශද්ල විනිභඹ උඳඹන, අශප් යටට භත්ය ම්ඳත ඳඹන අ ශප් 

යශඨා අටීං අයේ සුවක් ධීය ප්රජහ තභි  ඳසු ගිඹ යජශත 

කුවභ, ඳසු ගිඹ යජශත උද්දච්චභ, ඳසු ගිඹ යජශත කුව 

ප්රතිඳත්ති නිහ විඳතට ඳත් වුශ්ඩ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, විශලේශඹන්භ යුශයෝඳහ 

වවුර ඳනහ තිශඵන ම්ඵහධ ඉත් ය ළීතශම් භවහ 

ශභශවයුශම් එක් පිඹයක් තභි  අද අශප් යජඹ රිඹහත්භ 

යන්ශන්. ශම් ශටි හලීන භනක් ශනොශි . ඳසු ගිඹ හර 

හනු පුයහටභ අශප් යට ඳහරනඹ යපු ඳසු ගිඹ යජඹ 

තභන්ශේ යුතුමභ, තභන්ශේ කීභ ධීය ප්රජහ ශනුශන් ඉසට 

ය නළවළ. එශේ ශනොකිරීභ තුමශ ව ශම් ඇති ී  තිශඵන විලසහඹ 

බං ී ශම් ට පිටහ තුමශ අභහරු භනක් ඹන්න අඳට සිද්ධ ශරහ 

තිශඵනහ. 

අශප් ර්තභහන සශද්ල ටයුතුම වහ ධීය අභහතය ශජෝලප් 

භි ල් ශඳශර්යහ භළතිතුමභහ, ටීටපු ධීය අභහතය රු යහිතත 

ශේනහයත්න භළතිතුමභහ, විශද්ල ටයුතුම අභහතය භංර භයී ය 

ඇභතිතුමභහ, ඒ හශේභ රු අභළතිතුමභහශේත්, අතිරු 

ජනහධිඳතිතුමභහශේත් නහඹත්ඹ, ශභශවඹී භ, භඟ ශඳන්ී භ තුමශ 

අපි ඉතහභත්භ තුමටින් ප්රහල යනහ, යුශයෝඳහ වවුර ඳනහ 

තිශඵන ශම් ආර්ථි ම්ඵහධ -භත්ය ම්ඵහධ- ඉතහභත්භ 

ශටි හරඹක් තුමශ ඉත් ය ළීතශම් ඉල ප්රසථහ එශිලරහ 

තිශඵනහඹ කිඹහ. ඉක්භනින්භ, ශටි හරඹක් තුමශ ශම් යශඨා 

ධීය ප්රජහ ශනුශන් ශම් ම්ඵහධ ඉත් යලීශම් රිඹහලිඹ 

ජඹග්රවේඹ යමින්, ශම් යශඨා අවනඹට, විඳතට ඳත් ශරහ 

සිටින අශප් ධීය ජනතහ මුදහ න්නට ර්තභහන ධීය 

අභහතයතුමභහට ෛධර්ඹ, ලක්තිඹ, හනහ, ප්රඥහ, දළනුභ- මිනුභ 

ඳවශ ශේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමින්, භශේ ඉදිරිඳත් කිරීභ අන් 

යනහ. 

 
[අ.බහ. 2.47] 

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, විශලේශඹන්භ ධීය 

ක්ශේත්රඹට අදහශ ළදත් ීතතිඹක් -ඳනත්  ශටුම්ඳතක්- ම්භත 

යන ශම් අසථහශේදී ඒ ක්ශේත්රඹ පිළිඵත්, එටී ළටලු 

පිළිඵත් ශභභ රු බහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්නට 

ළභළතිි . 

විශලේශඹන්භ අශප් යශඨා රක් වඹට ආන්න ඳවුල් 

ප්රභහේඹක් ිජුභ තභන්ශේ රැකිඹහ ඵට ධීය ක්ශේත්රඹ ඳත් 

ය ශන තිශඵන ඵ අපි දන්නහ. පුද්රි න් වළටිඹට 

ත්ශතොත් එඹ රක් 26ට ආන්න ප්රභහේඹක් ශනහ.  අශප් 

යශඨා ජනවනශඹන් අශටන් එක් තභන්ශේ ප්රධහන ආදහඹභ, 

තභන්ශේ ප්රධහන ිත්තිඹ ඵට ධීය ක්ශේත්රඹ ඳත් ය ශන 

තිශඵනහ.  යටක් වළටිඹට, ඳහර්ලිශම්න්තුමක් වළටිඹට, ආ්ඩඩුක් 

වළටිඹට ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ නඟහ සිටුී ශම්දී; ඔවුන්ශේ 

ඇති ී  තිශඵන ළටලුරට විඳුම් රඵහ දීශම්දී ධීය ක්ශේත්රඹ කිසි 

ශේත්භ අභත ශොට අත්වළය ඹන්න පුළුන් ක්ශේත්රඹක් 

ශනොශි .  එි න් ඹළශඳන ජනවනඹ ඳභේක් ශනොශි , අශප් 

යශඨා ජහති ආර්ථිඹ ලක්තිභත් කිරීශම්දී, ඕනෆභ යටක් තභන්ට 

තිශඵන ම්ඳත් ප්රබඹන් පිළිඵ දළක්භක් ව අධයඹනඹක් ශ 

යුතුම තිශඵනහ.  එටීදීත්, අශප් යශඨා ජහති ආර්ථිඹ නළංී ශම්දී, 

විශලේශඹන්භ ධීය ක්ශේත්රඹ -ධීය ප්රබඹ- ඉතහභත්භ ළදත් 

ක්ශේත්රඹක් ඵට ඳත් න එ ශක්න්න ඵළවළ.  ඒ නිහ ඳළති 

ේනහකින් ශභභ ක්ශේත්රඹත්, ශභභ ක්ශේත්රශත ජීත්න 

ජනතහත්, ඔවුන්ශේ ිත්රණඹත් අතිලඹ ළදත්භක් උසුරන 

ඵත්, කිසි ශේත්භ අඳට අත් වශ ශනොවළකි තත්ත්ඹක් ඵත් අපි 

විලසහ යනහ.  නමුත් ශභභ ක්ශේත්රඹත්, ශභභ ක්ශේත්රශත 

ජීත් න ජනතහත් ඔවුන්ශේ ිත්රණන් ඳත්හ ශන ඹහශම්දී 

ළටලු භතුම ී  තිශඵනහ. එඹ ප්රධහන ක්ශේත්රඹක් ශර රහ 

ඳළති ආ්ඩඩු ටයුතුම ශහ දළි  ළ ටීශතන තයභට එභ ළටලු 

උත්න්න ශරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ අපි දන්නහ, ධීය වහ 

ජරජ ම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තුම, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ විසින් නිසි රිඹහ භහර් ඳළවළය වළරීභ ශවේතුම ශොට 

ශන, ශ්රී රංහශේ භත්ය නිසඳහදන යුශයෝඳහ ංභඹ විසින් 

තවනම් යනු රළබූ ඵ.  ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

ශදඳහර්තශම්න්තුම, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

-එවකට පැවති රජය- ඉහත තහනම සම්බන්ධයයන් සෘජුවම වග 

කිඹන්නට ඕනෆ. එළනි ළරකිඹ යුතුම හරඹක් භඟ වරින්නට, 

එළනි ළරකිඹ යුතුම හරඹක් අතඳසුී භක් ශර කිසිශේත්භ 

රන්න ඵළවළ. එඹ ටීතහ භතහභ යන රද ළල පිළිශශ 

ප්රතිපරඹක් ඹළි  ළ ටීශතන තයභට හධ තිශඵනහ.  2010 

ශර්දී -මීට අවුරුදු ඳවට ශඳය- යුශයෝඳහ ංභඹ විසින් ප්රථභ 

යට, ීතති විශයෝධී ධීය ටයුතුම නළළත්ී භට ශ්රී රංහ යජඹ 

දළනුත් ශහ.  2010 ශර්  සිට 2012 ශර් ශනොළම්ඵර් දක්හ 

අවුරුදු ශද හරඹ තුමශ ඉවත ළටලු විහ ළීතභට අලය 

නිසි පිඹය ශ්රී රංහ යජඹ විසින් ත්ශත් නළවළ.  ඒ නිහ 2012 

ශර් ශනොළම්ඵර් භහශත 15ළනි දින නිර ලශඹන් අනතුමරු 

අඟහ, ව හඩ්ඳත නිකුත් ශහ.   

අනතුමරු 2012 ශර් ශනොළම්ඵර් භ 15න දින ඳළළති 

හච්ඡහශේදී ශ්රී රංහ  අනුභනඹ ශ යුතුම රුණු අටක් 

යුශයෝඳහ ංභඹ  ශඳන්හ දුන්නහ. ශභභ රුණු අට ම්පර්ේ 

කිරීභට  ඔවුන් 2012 ශනොළම්ඵර් භහශත සිට ය හරඹක්  

රඵහ දුන්නහ. අවුරුද්දක්, ඹළි භහ තුමනක්, නළතත් හරඹ රඵහ 

ශදමින් 2014 ළප්තළම්ඵර් භහඹ දක්හ -කීඳ තහක්- ශභභ 

හරඹ ශ්රී රංහ යජඹ  දීර්ක ය ත්තහ. "ශභභ හර්ඹඹ  

යන්නම්, හරඹ දීර්ක ය ශදන්න" කිඹරහ අඳභි  ඉල්ලුශේ. 

නමුත්, ඒ කිසිදු දීර්ක කිරීභක් ඇතුමශශේ ශභභ හයේහ ම්පර්ේ 

යන්න අඳ අභත් වුේහ. 2014 ළප්තළම්ඵර් භහශත ශභභ 

හරඹ ඹළිත් දීර්ක ශ අතය, එතළන් සිට භහ තුමනක් ඇතුමශත 

ශභභ රුණු ම්පර්ේ යන ශර නළත දළනුම් දුන්නහ. එශේ 

කිරීභට ශනොවළකි වුශවොත් ශ්රී රංහශේ භත්ය නිසඳහදනඹ මිරදී 

ළීතභ නතය යන ඵ ඔවුන් දළනුම් දුන්නහ. 2015 ජනහරි 

භහශත 15ළනි දහ සිට මිරදී ළීතභ නතය කිරීභ රිඹහත්භ 

ශන්න ඳටන් ත්තහ.  

ඵරන්න, 2010 ශර් සිට අනතුමරු අඟරහ, 2012 දී ව 

හඩ් ඳත නිකුත් යරහ, නළත අවුරුද්දක් ඇතුමශත ශඹෝජනහ 

අටක් ඉදිරිඳත් යරහ, 2014 ශර් ළප්තළම්ඵර් දක්හ හරඹ 

දීරහ, නළතත් භහ තුමනකින් හරඹ දීර්ක ශත්, ශම් කිසිදු 

හරඹ ශම් යශඨා ධීය ක්ශේත්රඹත්, ධීය ජනතහත් පිළිඵ 

රරහ ශම් ළටලු විහ ශදන්න අභත් ී  තිශඵනහ. එඹ 

වරහත ජීත් න ඇන්ටන් භවත්භඹහ ශවෝ, දික්ළල්ශල් ජීත් 

න සුභනී ය ශවෝ, ත්රිකුේහභරශත ජීත් න නලයහජහ ශවෝ, 

955 956 

[රු ිතත් ශප්රේභදහ භවතහ] 
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භන්නහ යශම් ජීත් න මුසලිම් ශවෝදයශඹක් ශවෝ  ශ යුතුම 

හර්ඹඹක් ශනොශි . ඒ අඹ ශම් යශඨා හභහනය පුයළසිඹන්. 

ඵරඹට ඳත් වුණු යහජයඹක්, ඵරඹ න්නහ රද ආ්ඩඩුක් ඒ 

පුයළසිඹන්ශේ අි තිහසිම් ආයක්හ යනහ ශනුට, එඹ 

මුළුභනින්භ අත්වළයරහ තිශඵනහ. ඒට න්දි ශන්න න්ශන් 

හටද? ඇභතියඹහට ශවෝ ඳළතුමණු ආ්ඩඩුට ශවෝ ධීය 

ශදඳහර්තශම්න්තුමශේ නිරධහරින්ට ශවෝ ශනොශි . අශප් යශඨා ධීය 

ජනතහටත්, ධීය ක්ශේත්රඹටත් තභි  ඒට න්දි ශන්න සිද්ධ 

වුශ්ඩ. එඹ කිසිශේත්භ අඳට පිළිත ශනොවළකි, පිළිත යුතුම නළති 

තත්ත්ඹක්.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ශම් හභහනය 

ජනතහට ගිටීල්රහ විහ න්න පුළුන් ළටලුක් ශනොශි ; 

හභහනය ජනතහ ඳහයට ඵළවළරහ, උද්ශකෝේඹ යරහ, 

ශඳෝසටයඹක් වරහ, දිහ රෑ ශදශක්භ මුහුදු ගිටීන් -ඒ හශේ 

භවන්සි ශරහ- විහ න්න පුළුන් ප්රලසනඹක් ශනොශි . ශභඹ 

යහජය තහන්ත්රි ළලටයුත්තක්. එඹ කිරීභ මුළුභනින්භ ආ්ඩඩුශේ 

කීභක්. එඹ ඳළවළය වළරීශම් කීභ මුළුභනින්භ ආ්ඩඩු 

බහයත යුතුම තිශඵනහ. ඒ නිහ අශප් යශඨා ධීය ක්ශේත්රඹත්, 

ධීය ජනතහත් ශභභ අසීරුතහට, ශභභ දුසයතහට, ශභභ 

පීලනඹට ඳත් කිරීභ ළන ඳළළති යජඹ මුළුභනින්භ  කිඹන්න 

ඕනෆ. දළන් ය ශද්ල් කිේත්, එඹ කිසි ශේත්භ අත් වරින්න 

ඵළරි රුේක්.  

එතුමභන්රහ අඳට ලින් කිේශේ ශභොනහද? "ජනහධිඳතිතුමභහ 

ධීය ඇභති ශරහ ටීටිශත; තංල්ර ධීය  ප්ර ශද්ලශත ජනතහත් 

එක් සුවදත්ශඹන් තභි  ජීත් ශමින් සිටිශත; එතුමභහ ධීය 

ඇභති හරශත තභි  ශොලක් ශද්ල් ශශේ" කිඹරහි . එශවේ 

ජනහධිඳතියශඹක් ටීටිඹහ. නමුත්, ශභොක්ද ශම් ක්ශේත්රඹට 

ශශේ? යහජය තහන්ත්රි ලශඹන් භළදිවත් ශරහ ශම් ක්ශේත්රශත 

ශ යුතුම හර්ඹ බහයඹ කිසි ශේත්භ යන්ශන් නළති අත්වළයරහ 

තිබුේහ. ඒ තත්ත්ඹ එභ ජනතහත්, එභ ක්ශේත්රඹත් විලහර 

ලශඹන් ලහ ළමභට රක් ශන්න ශවේතුම වුේහ.  

විශද්ීයඹ ඹහත්රහලින් විවිධ යටර මුහුදු සීභහලින් අල්රහ නු 

රඵන ශන්දහ භසුන් එතුම ය තත් විශද්ීයඹ විලහර භේ ඹහත්රහ 

11කින් ඳභේ අශප් යටට ශේනහ. ශන ඹහත්රහ භඟින් ඒ භසුන් 

අල්රරහ භේ ඹහත්රහ 11කින් අශප් යටට ශේනහ. ශභළනි භේ 

ඹහත්රහලින් භහළු ශොල ඵෆභට අය ශනොභළතිද? ඒහට අය 

තිශඵන්ශන් ශොශවේද? ඒහ කිඹන්න ඕනෆ. ය ශවෝ විශද්ීයඹ 

භහභක්, විශද්ීයඹ ශනෞහක් භහළු අල්රහශන අශප් යටට 

ශේනහ නම් ශම් යශඨා ජනතහ -අඩුභ තයශම් ධීය ජනතහත්-  

දළන න්න ඕනෆ ශම් ශම් නළේරට අඳ ඵරඳත්ර රඵහ දී 

තිශඵනහඹ කිඹරහ. එශවන් නළක් එන ශොට ධීය ජනතහ 

භන්ත්රීයඹහට, නළත්නම් නිරධහරිශඹකුට, ධීය මිතිරට ථහ 

යනහ, ශභන්න නළක් ඇවිල්රහ කිඹරහ. ඒ නිහ ශම් යශඨා 

ජනතහ දළනුත් යන්න ඕනෆ, "ශභන්න ශම් ශනෞහරට අඳ 

අය රඵහ දීරහ තිශඵනහ, අය රඵහ දීශභන් අඳට රළශඵන 

ප්රතිරහබ ශම්හි , ඒහි න් අඳට රළශඵන මුදර ශභච්චයි , අඳට 

එන රහබඹ ශභච්චයි " කිඹරහ. එශවභ නළත්නම් ශම්ශන් අඳට 

අහසිද කිඹන හයේහ ළන ශම් යශඨා ජනතහ දළන න්න ඕනෆ. 

ශම් ධීය අභහතයහංලශත ශවෝ නිරධහරින්ශේ හර්ඹ බහයඹක් 

ශනොශි . ඒ ක්ශේත්රඹ අි ති ශම් යශඨා ජනතහටි . එි න් පීලහට 

ඳත් න්ශන් ශම් යශඨා ධීය ජනඹහි . එඹ ශම් යශඨා ජහති 

නිසඳහදන ක්ශේත්රඹක්. ඒ නිහ ශම් ඹහත්රහ එශොශව ශභොන යටර 

ඒහද, ඒ හර්ඹඹ වහ ඔවුන්ට අය දීරහ තිශඵනහද කිඹන 

හයේහ ළන ඒ ජනතහ දළනත යුතුම තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ශභළනි එක් ඹහත්රහක් 

තිඹට යක් අඳ යහඹන්රට ඳළමිශේන ඵට ශතොයතුමරු රළය. 

තිශඵනහ. එභඟින් භහළු කිශරෝග්රෆම් 120,000ක් ඳභේ ශොල 

ඵහනහ. අශප් ධීය ක්ශේත්රඹට ශම් සිද්ධ න්ශන් ශභොක්ද?  

ශභභ ශනෞහ ශභයටට ශන්නු රඵන්ශන් Tropic Frozen 

Foods Limited, Global Sea Foods (Pvt.) Limited, Jay Sea 

Foods Processing (Pvt.) Limited ඹන භහම්. ශභොවුන් ශභශේ 

මිර දී න්නහ භසුන් ශද්ීයඹ ධීය ඹහත්රහලින් අල්රහ ත් භසුන් 

ඵ ටවන් ය යුශයෝඳහ යටරට අඳනඹනඹ ශහ. ඒ ඇත්ති . 

ඒ තභි  ශභතළන තිබුණු ළශඩ්. ශම් භහභ ශන ශන 

තළන්ර ශවොශයන් භහළු අල්රනහ. ඒහ ශම් භහම්ලින් මිර දී 

ශන ඒහ ශම් යශඨා ශද්ීයඹ ධීය ප්රජහශන් මිර දී ත්තහඹ කිඹහ 

හර්තහ වළදුහ. ශද්ීයඹ ධීය ඹහත්රහර logbookර, අලය 

අඳනඹන ලිඹකිඹවිලිර ටවන් ය තිශඵනහ.  එශවභි  ශම් 

ළශඩ් ශශේ. එඹ ීතති විශයෝධි රිඹහක්. ශභභ ීතති විශයෝධි 

ටයුත්ත ධීය ව ජරජ ම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තුමශේ නිරධහරින් 

දළනුත් ය ශන ගිඹහ. ශම් දන්ශන් නළති ශදඹක් ශනොශි . 

ශොඳභේ භහළු ප්රභහේඹක්ද රළශඵන්ශන් කිඹහ දළන න්න 

පුළුන්. මුහුදු ඹන්ශන් ශොඳභේ ප්රභහේඹක්ද, අඳට තිශඵන 

ධහරිතහ ශොඳභේද, අඳට  ඵහුදින ඹහත්රහ ශොඳභේ තිශඵනහද, 

අඳට එක්දින ඹහත්රහ ශොඳභේ තිශඵනහද, ශනත් ක්රභලින් 

නිසඳහදනඹ යන භහළු ශොඳභේද කිඹරහ ශම් යට දන්නහ. අඩුභ 

තයශම් ආන්න 10,000ටත් ශතොයතුමරු තිශඵන්න ඕනෆ, ධීය 

ව ජරජ ම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තුම තුම. නමුත් ශභතයම් ශතො 

ේන් භහළු එන  ශොට ඒ ශොල්ශරෝ දළන න්න ඕනෆ, ශම්හ 

ීතති විශයෝධි භහළුි  කිඹරහ. ඒ නිහ ශම්හ වංරහ යපු ශද්ල් 

ශනොශි . ශම්හ දළනුත්භ විවිධ ඹටිකඨාටු ළල වයවහ ශොමිස 

අත්ඳත් ය ළීතභ, විලහර භහම්ර අි තිඹ අත්ඳත් ය 

ළීතභ, විලහර ධනසන්ධඹක් එක්රැස ය ළීතභ ඒ පිටුඳ 

තිබුේහ.  

යුශයෝඳහ ංභඹ විසින් ීතති විශයෝධි ටයුතුම ම්ඵන්ධශඹන් 

අනතුමරු වඟහ තිබිඹදී -ඒ ශොල්ශරෝ 2010 දී අඳට අනතුමරු වඟහ 

තිබුේහ- එඹ ශනොරහ අන්තර්ජහති මුද්ර ීතති ටීතහ භතහ 

උල්රංකනඹ යමින් ධීය ව ජරජ ම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තුම 

චීන ශනෞහ අටට ශ්රී රංහ ධජඹ ඹටශත් ධීය ටයුතුමර 

නිඹළලීභට අය දී තිශඵනහ. යුශයෝඳහ ංභශත තවනභට 

ප්රධහනභ ශවේතුම ශභභ ශනෞහ අටි . ශභභ ශනෞහ අටට අය 

දීභට ශවේතුම ශභොක්ද කිඹරහ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ තුමළින් අඳට 

රළබුණු ප්රතිරහබ ශභොනහද? ඕනෆ නම් භහ කිඹන්නම් ඒ ශනෞහ 

අශටන් අඳට රළබුණු මුදර ශොඳභේද කිඹරහ. එඹ යටට කිසිදු 

ප්රතිරහබඹක් නළති එක්. විශලේ ශනෞහ අටක් ශතෝයහ ත්ශත් 

ශොශවොභද? ඒ වහ ශටන්ලර් ළී ම් යනු රළබුහද? ඒ අඹ 

විසින් ඉල්රහ නු රළබුහද? ශන ශන අඹ ඉල්ලුහද? ශම් නළේ 

අටක් ඳභේක් ශතෝයහ නු රළබුශේ ශොශවොභද? ඒ හශේභ VMS 

නභළති උඳයේඹ අශප් ඹහත්රහරට වි යන්න කිඹන හයේඹ 

යුශයෝඳහ ංභශත තත් ප්රධහන ඉල්ලීභක් වළටිඹට තිබුේහ. ඳසු 

ගිඹ ය කිටීඳඹ තුමශ ශභභ ඉවත රුණු ඉටු ශනොකිරීභ නිහ අඳ 

යටට රළශඵන විලහර විශද්ල විනිභඹ ප්රභහේඹක් ශම් න විට අඳට 

අටීමි ශරහ තිශඵනහ. තද, ශභභ ර්භහන්තඹ තුමළින් ඍජු 

රැකිඹහර නියත ී  සිටින ශ්රී රංහශේ ජනවනශඹන් විලහර 

පිරික් දුසයතහට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශි . 2015 ර්ඹට අදහශ Blue Ocean 

Fishery (Pvt.) Limited නභළති චීන භහභට අඹත් ශභභ නළේ 

අටට ධීය ර්භහන්තශත ශඹදීභට ඵරඳත්ර රඵහ දී ශනොභළති අතය 

ශභොවුන් ශ්රී රංහ යජශත අේ ශනොතහ ීතති විශයෝධි භසුන් 

භළරීභ වහ ශම් ශරහටත් පිටත් ශරහ තිශඵනහ. 2015 ර්ඹ 

වහ ඔවුන්ට ඵරඳත්ර රඵහ දීරහ නළවළ. නමුත් ශම් නළේ අට නළත 

පිටත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ වහ වහභ ීතතිභඹ පිඹය 

අනුභනඹ ශ වළකි තත්ත්ඹක් තිබිඹදි අභහතයහංලඹ නිවල 

957 958 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ඉන්ශන් ඇි ? 2015 ර්ඹ වහ ඵරඳත්ර නළවළ; ඵරඳත්ර අලුත් 

යරහ නළවළ, දළන් නළේ අට පිටත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ 

ඳරීක්ේඹක් යන්න. භහ ඔඵතුමභහශන් දළන න්න ළභළතිි , ඒ 

පිළිඵ ඳරීක්ේඹක් යනහද කිඹරහ. ඒහ ඹට වන්න නම් ඒ 

පිළිඵ ප්රඵර ශද්ලඳහරන වසතඹන්ශේ භළදිවත් ී ම් තිශඵන්න 
ඕනෆ. එභ නිහ රු ඇභතිතුමභහ ඒ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු 

යන්න ඕනෆ. ශම් න විට යුශයෝඳහ ංභඹ භසුන් මිර දී ළීතභ 

තවනම් ය ඇති අතය ඇශභරිහ, ළනලහ, ජඳහනඹ ළනි 

යටල් කිටීඳඹක් Tuna A+ ර්ශත භසුන් ඳභේක් අශඳන් මිර දී 

නු රඵනහ. ශභභ ීතති වි ශයෝධි ශනෞහ භඟින් ශම් ශභොශවොශත්ද 

අඳ යට තුමශ තිශඵන කුලහ ශශශ ශඳොශ ටද භසුන් ශන එනහ. 

එභ නිහ අනිහර්ඹශඹන් ශම් ටයුත්ත ළශළක්වූශේ නළත්නම් 

ශම්ත් නතය ී ශම් ඉලල තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශි . ශන්දහ භසුන් කිශරෝග්රෆම් රක් 

ශදවභහයට අධි ප්රභහේඹක් රැශන 2015 ශඳඵයහරි භහශත 

13න දහ ම්ඳව දිසත්රික්ශත දික්ඕවිට යහඹට ීතති විශයෝධි 

ශනෞහ ශදක් ඳළමිණිඹහ. ශභභ භසුන් අල්රහ ශන ඇත්ශත් ීතති 

විශයෝධි ක්රභඹටි . ඒ ඵ ධීයි න් ප්රහල යනහ. ඒ ළන 

ඔඵතුමභහ දන්නහ. ශඳඵයහරි 15න දහ ශම් නළේ ශද ඇවිල්රහ 

විලහර භහළු ශතොඹක් ඵෆහ. එශවභ සිද්ධ න්ශන් ශොශවොභද? 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ශභඹ ඔරුක් ශනොශි ; 

එක්දින ඹහත්රහක් ශනොශි . ශභඹ යහඹට එනහ. නළක් 

යහඹට එනහ. ඒ නළශන් කිශරෝග්රෆම් රක් ශදවභහයට 

ලහ අධි භහළු ප්රභහේඹක් ශොල ඵහනහ. නමුත් ඒ පිළිඵ 

තභත් නිසි අධයඹනඹක් යරහ ඒහට අලය න භළදිවත්ී භ 

ශනොයන ඵ තභි  ශඳන්නුම් යමින් තිශඵන්ශන්.  

2015 ශඳඵයහරි භ මුරදී ධීය අභහතයයඹහත්, ධීය යහජය 

අභහතයයඹහත් ව ධීයි න් අතය හච්ඡහක් සිදු වුේහ. ඒ 

හච්ඡහශේදී ශභභ ඹහත්රහ තවනම් යන ඵට ශල්ම්යඹහ 

ප්රහලඹක් ශහ. ඒ ශවොි . වළඵළි  ප්රහල යරහ විතයක් 

ළලක් නළවළ. අපි ප්රහල යහයකඹක් අවරහ තිශඵනහ, රු 

ඇභතිතුමභනි. "අපි ශම්හ තවනම් යනහ. අපි ශම්හට මිටු ඳත් 

යනහ.  අපි ශම්හ අධයඹනඹ යනහ. ශම්හ කිසි ශේත්භ සිද්ධ 

න්න ශදන්ශන් නළවළ"ි  කිඹන ප්රහල අපි අවරහ තිශඵනහ. ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේදීත්, ඳහර්ලිශම්න්තුමශන් පිටතදීත් ධීය 

ජනතහශනුත්, නිරධහරින්ශනුත්, ඇභතිරුන්ශනුත් ශභළනි 

ප්රහල ඕනෆ තයම් අපි අවරහ තිශඵනහ. අලය න්ශන් ප්රහල 

ශනොශි .  

ශඳඵයහරි භහශත 15න දහ හච්ඡහශේදී ඒ පිළිඵ රිඹහ 

භහර් න්නහ ඵට ශල්ම්යඹහ දළනුම් දුන්නහ. ඒ හච්ඡහට 

ඔඵතුමභහත් ටීටිඹහ. නමුත් ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්?  කිසි රිඹහ 

භහර්ඹක් අයශන නළවළ. හච්ඡහ එතළනභ නතය ශනහ. 

ශඳඵයහරි 15 දහ සිට හරඹ ප්රභහේත් ශනොශන්න පුළුන්. 

නමුත්, ශම් අශප් යශඨා ආර්ථිශත ප්රලසනඹක්. ශම්  ශම් යශඨා 

ධීය ජනතහශේ ප්රලසනඹක්. ඒ නිහ වහභ ඒ පිළිඵ රිඹහ භහර් 

ත යුතුම තිශඵනහ.  

තද, ශභභ Blue Ocean Fishery (Pvt.) Limited භහ ශම් 

නළේ 8ට අභතය ශනත් විශද්ීයඹ නළේලින් ශභයටට ීතති 

විශයෝධී භසුන් ශන ඒභ තවනම් යන ඵට අභහතයයඹහ 

ශඳොශයොන්දුක් දුන්නහ. එදහ ඔඵතුමභහ කිේහ, ශම් නළේ 8 විතයක් 

ශනොශි , එන අශනක් නළේද තවනම් යනහ කිඹරහ. ධීය 

ජනතහ ඒ හච්ඡහශන් ඳසු ටික් තුමටින් ගිඹහ. නමුත්  ඒ 

ශඳොශයොන්දු දුන්නහට ළලක් නළවළ. ඒ ශද් සිද්ධ ශමින් තිශඵනහ.  

ශම් මුහුද අට වළභ තළනභ ධීයඹන් ළශනහ; ඔවුන්ශේ 

ශඵෝඨාටු තිශඵනහ. ශම් ශවොශයන් යන්න පුළුන් ළලක් 

ශනොශි . වුරු වරි ල්ඳනහ යනහ නම්, නළට අය 

ශදන්ශන් නළවළ,  ශවොශයන් භහළු ඵහ න්නට ඉල ල ශදනහ 

කිඹරහ, එශවභ යන්න  ඵළවළ. ශම් ධීය ජනතහ නියන්තයශඹන් 

මුහුදත් භඟ වළප්පි වළප්පී,  මුහුද භඟි  ඉන්ශන්. ඒ ජනතහ ශම් 

තත්ත්ඹ දන්නහ. ඒ නිහ ශඳොශයොන්දුලින් ඳභේක් ශම් ප්රලසනඹ 

ශේයන්න  ඵළවළ.  ඒ පිළිඵ තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, ඒ හශේභ VMS එක් 

රුපිඹල් රක් 4ක් ටිනහ. භහ 5ක් ඇතුමශත ඹහත්රහ 1,500ට 

ශභභ උඳයේ වි ය ශදන ඵට ඔඵතුමභහ ශඳොශයොන්දු ශරහ 

තිශඵනහ. ඒශක් ප්රතිපරඹ ශභොක්ද දන්ශන් නළවළ? භභ දළන 

න්න ළභළතිි  ඒ ටයුතුම ශොශවොභද ඉදිරිඹට ඹන්ශන් කිඹරහ. 

රු ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහශේ ථහශේදී ඒ 

පිළිඵ අදවස දක්න්න. ඔඵතුමභහ කිේහ ශඵෝඨාටු 1,500ට ශම් 

උඳයේ වි යන්න සදහනම් කිඹරහ. ශම් න විට ඒ  වහ 

ශටන්ලර් ළරහ ති ශඵනහද, ඒ ඹන්ත්ර මිර දී ශන තිශඵනහද, 

එ   ශේ නළත්නම් ලින් ත්ත ඒහ තිශඵනහද, ඒ උඳයේ 

ශතෝයහ ශන තිශඵනහද? එශවභ නළත්නම් ශම් භහ 5 ඇතුමශත 

ශම් ටයුත්ත යන්න ඵළවළ. අශප්රේල් භහශත ඳහර්ලිශම්න්තුම 

විසුරුහ වළරිඹහභ ජුනි භහඹ න තුමරු ඡන්ද. ඒ භහ තුමන තුමශ 

ශභොකුත් යන්න රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ඔඵතුමභහට ශම් 

ටයුත්ත යනහ නම් යන්න තිශඵන්ශන් අශප්රේල් භහශත 

23න දහට ශඳය තභි . අශප්රේල් භහශත 23න දහට ශඳය   

යන්න නම් ශම් න විට මිර දී ළීතශම් ටයුතුම ආයම්බ යරහ 

තිශඵන්න  ඕනෆ. ඒ වහ ධීය ඹහත්රහ වඳුනහ ළීතභ යරහ 

තිශඵන්න ඕනෆ. ඒ වහ අලය න අශනකුත් මිරදී ළීතශම් 

රිඹහ ඳටිඳහටි අනුභනඹ යරහ තිශඵන්න ඕනෆ. රු 

ඇභතිතුමභනි, භට රළය. තිශඵන ශතොයතුමරු අනු නම් ශම් භහ 5 

තුමශ ශභඹ අන් යන්න ශනොවළකි ශනහ. ඒ හශේභ ඒ 

ඡන්දඹ    ශශයන භහ 3 විසින් ශම් ටයුත්ත  ඈත අනහතඹට 

තල්ලු යන එ ශක්න්නටත් ඵළවළ. ඔඵතුමභහ ශම් VMS ඹන්ත්ර 

ධීය ඹහත්රහ 1,500ට වි යන ඵට එඟ වුේහ. ඒ වහ 

ඉක්භන්, ශේත් රිඹහ භහර්ඹක් අනුභනඹ යන්න කිඹරහ 

ඔඵතුමභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

ශභභ Blue Ocean Fishery (Pvt.) Limited  භහභ ඹටශත් 

රළය. ඇති ආදහඹභ ඵරන්න. ඔඵතුමභහත් දන්නහ රුපිඹල් රක් 

56ි , නළේ 8කින් රළබිරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ත්රී ී රර් එක් 

වන්දිඹ හල් ය  ශන  දිේත් ඊට ලහ වම්ඵ ශනහ. ත්රී ී රර් 

එක් වන්දිඹ හල් ය  ශන දිේහ නම් ඊට ලහ මුදරක් 

ශවොඹහ න්න පුළුන්. ශම්  භහභට අශප් ධීය යහශත ඳවසුම් 

ශදනහ, ීතති විශයෝධී භහළු ඵහන්න  ශදනහ, ඒ වයවහ අශප් ධීය 

ක්ශේත්රඹ අනතුමයට ඳත් යරහ තිශඵනහ, අශප් ධීය ජනතහ 

අනතුමයට ඳත් යරහ තිශඵනහ. ශම්  ඔක්ශොභ යරහත් රුපිඹල් 

රක් 56ි  වම්ඵ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුමභහ දන්නහ ඒ ඵ. 

ශභොක්ද අඳට ශම්ශන් රළශඵන ප්රතිපරඹ? ඒ පිළිඵ 

ඔඵතුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ඒ නිහ භහ ඉල්රහ 

සිටින්ශන් ර්තභහනශතදී ශම් ක්ශේත්රශත භතුම ී  ඇති ළටලු 

පිළිඵ ඔඵතුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන ශරි .    

අහන ලශඹන් භභ කිඹන්ශන් ශභභ හයේඹි . රු 

ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභනි, අශප් ධීය ජනතහ 

ංසිතිභඹ ලශඹන් ත ඉවශ තරඹට  ශශනන්න ඕනෆ. 

ඔවුන්ශේ අධයහඳනඹ, නිහ ව අශනකුත් ඳවසුම් ළන 

භවය සථහනර ෆහී කභට ඳත් ශන්න  පුළුන් ප්රභහේඹකින් 

තිබුේත්, ශඵොශවෝ ප්රශද්ලර ශවො තත්ත්ඹක් ශනොශි  

තිශඵන්ශන්.   

959 960 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ඔඵතුමභහ දන්නහ, හයන් හරඹට වරහත ප්රශද්ලශත 

ධීයඹන් නළ ශඟනටීය මුහුදට ඹන ඵ. දළන් ධීයඹන් අතය 

ළටුභක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ ශවො ළටුභක් ශනොශි . 

ශභොද, ශම් ඳළත්ශතන් ඹන්ශන් සිංවර ධියඹන්. ඒ ඳළත්ශත්  

සිටිනහ, මුසලිම් ධීයඹන්. ඒ නිහ ශභඹ සිංවර, මුසලිම් ජනඹහ 

අතය ළටුභක් දක්හ ර්ධනඹ ී ශම් අනතුමය ඳහ තිශඵනහ. 

ශභොද, දළන් ඒ අඹශේ ශඵෝඨාටු විනහල යනහ. ඒ ශඵෝඨාටුරට 

ඳවය ශදමින් තිශඵනහ. ධීයඹන්ට ඳවය ශදමින් තිශඵනහ.  

සිංවර අඹට ශනභ මුහුදක්, මුසලිම් අඹට ශනභ මුහුදක්, ශදභශ 

අඹට ශනභ මුහුදක් කිඹරහ ශොතළනත් තිශඵන්න ඵළවළ. 

ශම් සිංවර, ශදභශ, මුසලිම් කිඹන ශම් යශඨා ජීත් ශන සිඹලු 

පුයළසිඹන්ශේ මුහුද. ශම් ඳළත්ශත් හයන් හරඹට  ශම්    ඳළත්ශත් 

ධීයඹන්  ඒ ඳළත්තට භහළු අල්රන්න ඹනහ. වළඵළි , ඒ ඳළත්ශත් 

මුසලිම් ජනතහ ශම් ඳළත්ශතන් ඹන සිංවර ජනතහට ඳවය 

ශදනහ නම් එඹ කිසිශේත්භ හධහයේ නළවළ. ඒ නිහ රුේහය 

එඹ දිගු ළටුභක් ඵට ඳත් ශන්න ඉ ල ශදන්න එඳහ. එඹ යශඨාභ 

විලහර ගිනි ළීතභක් ඵට ඳත් ශන්න ඉල තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ 

හයේහ ශශයටී ඔඵතුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. 

විශලේශඹන් ශම් ඳශහත්ලින් ඒ ඳශහත්රට මුහුදු යක්හ 

යන්න ඹන ජනතහශේ රැකිඹහ සුයක්ෂිත යන ශරත්, 

ඔවුන්ශේ ආයක්හ තවවුරු කිරීභට ටයුතුම යන ශර රු 

ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

ශඵොශවොභ සතුමතිි .  

[අ.බහ. 3.05] 

 

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාරමනන මශතා (පවෞඛය ශා 

පද්ශීය වලදය අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண - சுகரர 

ற்நம் சுதச ந்த்து அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and 

Indigenous Medicine)  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, යුශයෝඳහ ංභශත 

තවනභ ළන භභ රුණු කිටීඳඹක් කිඹන්න ඕනෆ. භභ රු 

ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ අභහතයතුමභහට සතුමතින්ත ශනහ, 

VMS ශනොමිරශත රඵහ දීභ ළන. ගිඹ ය අපි සදහනම් වුශ්ඩ ඒහ 

ේඹට රඵහ ශදන්න. ඳසු ගිඹ යජශත තිබුණු ආර්ථි තත්ත්ශත 

වළටිඹට ඊට ලහ ශදඹක් යන්න ඵළරි වුේහ. නමුත් ඒහ ශනොමි ශල් 

රඵහ ශදනහ නම් ඉතහභ ළදත්. ශම් VMS  වි කිරීශම් ටයුත්ත 

අපි යන්න ඳටන් ත්ශත් යුශයෝඳහ ංභ ශත වුභනහ නිහ 

ශනොශි . භභ 2009 දී ශම් පිළිඵ ශොඹහ ඵරරහ, 2010 න 

විටභ භභ VMS  වි කිරී ශම් ළලටවන ආයම්බ ශහ.  

ඊට ඳසු හරඹ තභි  යුශයෝඳහ ංභඹ VMS එ ළන 

අඳට ථහ ශශේ. නමුත් VMS එ ළන අශඵෝධඹක් තිශඵන 

කිසිභ ශශනක් රංහශේ  ටීටිශත නළවළ. VMS එ වඳුන්හ 

ශදන්න ශඳය, රංහට උචිත ශවොභ satellite එ ශභොක්ද 

කිඹරහ ශවොඹහ න්න ඕනෆ.  Satellites ර් කිටීඳඹක් තිශඵනහ. 

Inmarsat කිඹරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ එශවභ 

ශනොශි , satellites ර් තිශඵනහ. Argos කිඹරහ තිශඵනහ; 

Iridium කිඹරහ තිශඵනහ.  ඒ හි න් ශොි  එද අඳට ශවො 

කිඹරහ ශතෝයහ න්න අශප් විශලේඥඹන්ට හරඹක් ගිඹහ. ඒහ 

ශතෝයහ න්න Technical Evaluation Committee දළම්ශම් අශප් 

අභහතයහංලශඹන් ශනොශි . අශප් අභහතයහංලශත ඒ ම්ඵන්ධ 

දළනුභ තිශඵන අඹ ටීටිශත නළවළ. ඒ නිහ  ළබිනඨා භ්ඩලරඹ 

භඟින් භභ Procurement Committee එක් ඳත්ය ත්තහ. ඒට 

නහවි වමුදහ, ශභොයටු විලසවිදයහරශත භවහචහර්ඹරු, TRC 

එ, බහ්ඩලහහයශත අඹ ටීටිඹහ. ඒ අඹත් අධයඹනඹ යමින් 

ශඵොශවොභ ශවමින් තභි  ශම් ටයුතුම ශශේ. ශභොද, ඒ 

ශොල්රන්ටත් ශම් ළන වරි අශඵෝධඹක් නළති නිහ.  පිට යට ගිඹ 

ශරහ  ශොි  එද ශවොභ කිඹරහ භභත් ශවොඹහ ත්තහ. 

ශභොද, ඹම්කිසි අනතුමයක් වුේහභ ඒ අනතුමය ළන ඉක්භනට 

දළනුම් දුන්ශන් නළත්නම් ධීයශඹෝ අඳට ශචෝදනහ යන්නට ඳටන් 

න්න නිහ.  ඒ  විධිඹට  ඒ සිඹල්ර ශොඹහ ඵරරහ අඩුභ මුදරට 

ශවොභ එ ශතෝයහ න්නට Procurement Committee එට 

භහ 7ක් විතය ගිඹහ. එශවභ ශතෝයහ ත්තහට ඳසශේ ළබිනඨා 

භ්ඩලරශඹන් appoint ශහ, Cabinet Appointed Negotiating  

Committee එක්. ර්තභහන බහ්ඩලහහය ශල්ම් තභි  එටී 

බහඳතියඹහ වළටිඹට ටීටිශත. Cabinet Appointed Negotiating 

Committee එ අවුරුදු ශදට කිඨාටු හරඹක් ඳත්හශන 

ගිඹහ. භභ රින්ය ඒ අඹ ශන්රහ පුළුන් ඉක්භනට ශම් 

ටයුත්ත ඉය යන්න කිේහට, ඒ අඹත් තභන්ශේ ඇඟ 

ශේයහශන තභි  ටයුතුම ශශේ. ශභොද, වරි අශඵෝධඹක් 

තිශඵන වුරුත් ටීටිශත නළති නිහ රණන්දු ළීතශම් ප්රලසනඹක් 

තිබුේහ. නමුත් ගිඹය ශම් ප්රලසන ආපු ශරහශේ  ඒ අධයක් 

ජනයහල්රිඹ වමු ී භට භභ භ ගිඹහ. 2013 අශප්රේල් භහශත 24 ළනි 

දහ  Minute  එශක් ශභශේ වන් වුේහ: "Ms. Lowri Evans, 

Director-General,  appreciated the action taken by the Hon. 

Minister on IUU control measures and the plan of 

introducing VMS to over 3,000 vessels thereby undertaking 

an effective control”. භට සතුමති යරහ  2013 අශප්රේල් භහශත 

29 Ms. Lowri Evans ලිඹභනක් එේහ.  ඊට ඳසශේ  ජනි 12 ශනි 

දහ යුශයෝඳහ ංභශත ධීය ටයුතුම පිළිඵ ශොභහරිසරිඹ න 

Ms. Damanaki ශභන්න ශම් ප්රහලඹ ශහ, යුශයෝඳහ ංභඹ 

ඉදිරිශත. “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”. ඉතහ ප්රලංහත්භ දියුණුක් රංහ 

ඇතුමළු ශම් යටල් ජනි භහඹ ශන ශොට රඵහ ශන තිශඵනහ 

කිඹරහ තභි  එතුමමිඹ කිේශේ. 2013  ඔක්ශතෝඵර් භහශත 18 ළනි 

දහ අශප් තහනහඳතියඹහට, Cesar Deban විසින් ලිඹභනක් එරහ 

තිශඵනහ. ඔහු තභි  තහක්ණි අංලශත ප්රධහනිඹහ. ඔහුශේ 

ලියුශභන් ඔහු කිේහ, “I recall that the Commission recognized 

the positive cooperation and progress made by Sri Lanka in 

the fight against IUU fishing…” කිඹරහ. ශම් පිළිඵ ඉතහ 

විලහර ප්රතිඹක් රංහ දයරහ තිශඵනහ කිඹරහ එතුමභහශේ 

ලිඹභශනන් දළන්නුහ. ඊට ඳසශේ 2013 ඔක්ශතෝඵර් භහශත 28 

ශනි දහ නළත  Lowri Evans  භවත්මිඹ භට ලිඹභනක් එේහ. 

ඒශන් කිේහ, “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”  

කිඹරහ.  

ඔක්ශතෝඵර් භහශත 13 න තුමරුත් ප්රලංහත්භ ලශඹන් 

කිේශේ අපි ඹන හර්තහ ඉතහ ශවොි  කිඹරහ. ඇත්තටභ ඊට 

ඳසශේ තභි  ශභටී ශනක් ඇති වුශ්ඩ. භභ නම් ටීතනහ ශම් 

තහක්ණි රුේක් හශේභ ශද්ලඳහරනි රුේක් කිඹරහ. 

ඒ ශද්ලඳහරනි රුේක් කිඹන්ශන් ශභොද? ඔවුන්ශේ 

අහන Report එශක් වළභ තළනභ, ඳරිච්ශේදශඹන් ඳරිච්ශේදශත 

කිඹනහ, "This is not political" කිඹරහ. ගිටීල්රහ ඵරන්න, 

ඇභතිතුමභනි. අපි දහත් කිේශේ නළවළ "political" කිඹරහ. ශම් 

යජඹත් එක් තිබුේ ප්රලසනඹ එක්ත් ජහරණන්ශේ ංවිධහනඹ 

ඹටශත් තිශඵන FAO එ ඇතුමළු ශම් ආඹතන භඟින් ප්රහල වුේහ. 

අපි ළරැද්දක් යනහ නම්, අශප් ළරැදි ශවොඹන්න තිශඵන 

ආඹතනඹ තභි  ඉන්දිඹන් හය නානහ ශොමිභ. ඒ ශොමිභ අද 

න තුමරු අඳට කිසිභ ළරැද්දක් කිඹරහ නළවළ.   

අශප් ඹහත්රහ තිශඵනහ. IUU - Illegal, Unreported and 

Unregulated - vessels  අතය චීනශඹන් ශවෝ ශනත් යටකින් 

961 962 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ශවෝ එන එ ඹහත්රහක්ත් නළවළ. අපි වළභ භහඹභ රළි සතුමක් 

ඹන්න ඕනෆ, ඒ ඒ යටර වසු වූ ඹහත්රහ ශභන්න ශම්හි  කිඹරහ. ඒ 

රළි සතුමශේ තිශඵන සිඹල්රභ රහංකි ඹහත්රහි . ඒට ශවේතුමක් 

තිශඵනහ. ඒ ශවේතුම තභි , රහංකි ඹහත්රහරට ළඹුරු මුහුශද්ත්, 

ජහතයන්තය මුහුශද්ත් භත්ය ම්ඳත අල්රහන්න තිශඵන 

ශනොවළකිඹහ. ඒ නිහ ඔවුන් නිඹමිත මුහුදු සීභහ ඳසු ය තත් 

ශයශහන්න මුහුදට ඹනහ භහළු ඵහන්න. ශරොකු ශනෞහ 

දහත් එඹ යන්ශන් නළවළ. ශභොද, ළඹුරු මුහුශද් භත්ය 

ම්ඳත ශවොඳින් ශනශහන්න ඔවුන්ට පුළුන්.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, 2014 ඔක්ශතෝඵර් 

භහශත 14න දහ -ඒ කිඹන්ශන්, ලින් ආ්ඩඩුශේ අහන 

හරශත- ශම් තවංචිඹ එන ශොට ඉන්දිඹහනු හය නානහ 

ශොමිශම් විධහඹ ශල්ම්තුමභහ න Randolph Payet භට 

ශභශේ ලිඹහ එේහ:  

“I am very sad to hear about the decision of the EU.  

This is an extremely challenging moment for your 

developing and growing fishing industry”;  “...developing 

and growing fishing industry...”  

එශවභි  එතුමභහ කිේශේ. එතුමභහ තදුයටත් ශභශේ කිඹනහ:  

“Please let me know how you think the IOTC Secretariat 

may be able to assist within the next three months and 

beyond, so that this decision may be reversed”. "දියුණු 

ශනශම් industry එ ආයක්හ යළීතභ වහ ශොි  විධිඹටද, 

අපි ආධහය උඳහය යන්ශන්?" කිඹහ එතුමභහ ඇහුහ. ශභන්න 

ශම් තභි  තත්ත්ඹ. එශවභ නම් ඕනෆභ ශනකුට ශත්රුම් 

න්න පුළුන් ශභොක්ද තත්ත්ඹ කිඹන එ. භභ රු භංර 

භයී ය ඇභතිතුමභහටත් කිේහ, "ශම් ශද්ලඳහරනි රුේක්. 

ඔඵතුමභහ ගිටීන් ශද්ලඳහරන ලශඹන් ශොතයම් ථහ ශත් ඒ අඹ 

එඹ පිළින්ශන් නළවළ. එඟ ශනහ තභි . නමුත් ශභටී 

තහක්ණි ඳළත්ත වරි සන්න ඕනෆ. ඒ ඉදිරිඳත් ශහභ තභි  

අය ශද්ලඳහරන රුණු ටි ශනස ශන්ශන්." කිඹරහ. ඒ අද ඒ 

විධිඹටභ සිදු ශරහ තිශඵනහ. ඇි , චීන ඹහත්රහ රංහට 

ශනහශේ? මීට ලහ අනතුමයක් තිබුේහ, 2010 දී. යුශයෝඳහ 

ංභශත ඵරඳෆභ අඳනඹන භහළු ටිට විතයි .  

2010 දී යුශයෝඳහ ංභඹ ඉන්දිඹහනු හය නානහ ශොමිභට 

ශඹෝජනහක් ශනහහ, ඉන්දිඹහනු හයඹට quota ක්රභඹ 

ශශනන්න. එඹ ශම් න ශොට ඳළසිෆික් හයඹ, අත්රන්තික් 

හයඹ, අන්තර් ඇශභරිහනු හයඹ කිඹන සිඹල්රටභ 

ශනළවිත් අහනි . ජහතයන්තය මුහුශද් අල්රන භහළු ප්රභහේඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඒ අඹ quota එක් ශදනහ. ලින් භහළු ශභ්රික් 

ශටොන් 500ක් අල්රපු එ ශභ්රික් ශටොන් 5ට සීභහ ශශොත් ඒ 

අනු වළභ යහජයඹටභ අි ති quota එ අඩු යනහ.  Quota එ 

සිඹශඹන් 1ක් නම් ඒ සිඹශඹන් 1 තභි  අඳට අදහශ තිශඵන්ශන්. 

ඒ quota ක්රභඹ අනු 2010 දී අඳට අි ති ශරහ තිබුශ්ඩ භහළු 

ශභ්රික් ශටොන් 362ි . භහළු ශභ්රික් ශටොන් 362ක් ශශනන්න නම් 

අඳට ඹහත්රහ 15ක් තිබුේහභ ඇති. නමුත් ඒ න විට අඳට 

ජහතයන්තය මුහුශද් ධීය ටයුතුම යන ඵහු දින ඹහත්රහ 3,000ක් 

තිබුේහ. ඒ තුමන්දහශවන් 15ක් භහළු අල්රන්න ගිඹහට ඳසශේ ඉතිරි 

අඹ ශභොද යන්ශන්? ඒ සිඹලු ශදනහශේ ධීය ටයුතුම විනහල 

ශරහ ඹනහ. ඒ ශරහශේ භභ ශයශහන්න සිඹලු යටර ධීය 

ඇභතිරුන් ශන්නරහ දස ශදක් ශභශවේ ඉශන එඹට 

විරුද්ධ රිඹහ ශහ. වළශභෝභ ඒ ළශඩ්ට ආි ; නමුත් ඵඹි . ඒ 

ශභොද? ඒ, යුශයෝඳහ ශශ ශඳොශ නිහි . අන්තිභට භභ කිේහ, 

"තමුන්නහන්ශේරහ වශඹෝඹ ශදනහ නම් භභ ශඹෝජනහ 

ශශනනහ." කිඹරහ. සිඹලු ශදනහභ වශඹෝඹ දුන්නහ. 

ඉතිවහශත ඳශමුළනි යට ඉන්දිඹහනු හය රහපීඹ නානහ 

ශොමිශම්දී අපි යුශයෝඳහ ංභශත ශඹෝජනහක් ඳයහජඹ ශහ. 

ඒ නිහ ඔවුන් භහ භඟ ටික් ටීත ශවො නළති වුේහ. භහ වඹට 

ඳසශේ යුශයෝඳහ ංභශත ශොභහරිසයඹහ ඇවිත් කිේහ, භට 

ඵඹ ටීන්දි  ශභඹ ශශේ කිඹහ අශනක් ඇභතිරුන් කිඹනහ 

කිඹරහ. භභ කිේහ, "භට ශභොටද ඵඹ ශන්ශන්? ඒ අඹශේ 

ඇභතිම් නළති යන්න භට ඵළවළ. ශම් ශඵොරු ථහක්." 

කිඹරහ. නමුත් භට භශේ උඳශද්ලයඹහ කිේහ, ශම් ඹන විධිඹට 

ඉදිරිශතදී එක් එක්ශනහ ඵහන්නහ, ඒ නිහ ඉන්දිඹහත් 

එක් ශවො සථහයඹට එන්න කිඹරහ. ඒ නිහ භභ ඉතහභ දළඩි 

සථහයඹක් ශනුශන් ඉන්දිඹහශේ වශඹෝඹ භට රඵහ ත්තහ. 

ඒ quota එ එදහ ඳයහජඹ ශශේ නළත්නම් අශප් අඳනඹන ධීය 

ර්භහන්තඹ අහනි . අඳනඹන ධීය ර්භහන්තඹ ලහ 

ළටුේහභ එඹ ශශ ශඳොශට ඵරඳහනහ. අපි දළන ත්තහ, ශම් 

වළභ දහභ නත්න්න ඵළවළ කිඹරහ. අශනක් වළභ හයඹටභ  

quota ක්රභඹ තිශඵනහ නම් අශප් යටටත් ඒ ක්රභඹ එනහ. 

ඉදිරිශතදී තත් අවුරුදු ශද තුමනකින් ඒ ක්රභඹ එන නිහ භභ 

වහභ රෆසති ශන්න ඳටන්ත්තහ, එඹට මුහුේ ශදන්න. ඒ නිහ 

භභ ඉසය ශරහභ ආයහධනහ ශශේ වුදි අයහබිශත අල් ෂි ලහ 

භහභටි . ඊට ඳසශේ අශප් සිඹලු embassies වයවහ, සිඹලු 

භහර් වයවහ ප්රහලන භඟින් වළභ තළනකින්භ ඉල්ලුහ, පුළුන් 

තයම් භත්ය නළේ එන්න කිඹරහ. ශභොද, රංහට ශොල ඵහන 

භත්ය ප්රභහේඹ ළඩි ය ත්ශතොත් අශප් quota එ ළඩි 

ශනහ. තහි රන්තඹ යන්ශන් ශභොක්ද? තහි රන්තශත විශද්ල 

ශනෞහ දවස ේනක් රිඹහත්භ ශනහ. අශප් යශඨා හශේ 

ශොන්ශද්සි කිසික් ඒ අඹට නළවළ. ඒ නිහ ශඵොශවෝ ශදනහ 

එශවේට ඹනහ. අඳ ආයහධනහ ශහට ශභශවේ එන්ශන් නළවළ. 

ශභොද භභ කිඹනහ, සිඹඹට 10ක් ධීය ංසථහට ශදන්න ඕනෆ, 

ශම් ශම් tax ශන්න තිශඵනහ කිඹරහ. ශොන්ශද්සි නළති ටීන්දහ 

තභි  තහි රන්තශත භත්ය අඳනඹන ශශහභ ඇශභරිහනු 

ශලොරර් බිලිඹන 6ක් ශර තිශඵන්ශන්. නමුත් අශප් යශඨා තභ 

තිශඵන්ශන් ඇශභරිහනු ශලොරර් මිලිඹන 250ි .       

ශම් ශලොරර් මිලිඹන 250ට ලහ අඳට අලය න්ශන් ශම් 

ර්භහන්තඹ ශේයහ ළීතභ නම් අපි ශම් quota ක්රභඹට මුහුේ 

ශදන්න ඕනෆ. අපි ඉල්ලුහභ රංහට ආශේ ජඳන් ඹහත්රහ ශදි , 

චීන ඹහත්රහ අටි . චීනශඹන් ඹහත්රහ විසක් ශේනහ කිේහට විසක් 

රළබුශ්ඩ නළවළ. ශනොශඹකුත් තවංචි, යදය තිශඵන නිහ ඒ 

ශොල්රන් එන්ශන් නළවළ. රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුමභහ 

කිේහ, අඳට රළබිරහ තිශඵන ආදහඹභ රුපිඹල් රක් 56ි  කිඹරහ. 

එශවභ ශනොශි . භශේ ශඟ බිල්ඳත් තිශඵනහ. 2013 ජලිර 

ඉරහ 2014 ශඳඵයහරි භහඹ න ශතක් වූ භහ 8ට ශම් 

භහම්ලින් අශප් යටට රළබුණු ආදහඹභ -income එ- විතයක් 

රුපිඹල් මිලිඹන 839.75ක් නහ. නමුත්, අශප් යශඨා ඳද්ධතිඹත් 

එක් ශම් ටයුතුම යන්න ඒ ශොල්රන්ට ශඵොශවොභ අභහරුි . 

අශනක් රුේ, ඒ ශොල්රන්ශේ කිසි ඹහත්රහට අශප් 

ආයක් ශේඹන් කිසි ශනකු අපි දුන්ශන් නළවළ. අශප් වළභ 

ඹහත්රහභ ආයක් අභහතයහංලශඹන්, යක්නහ රංහ ආයක් 

ශේශත ශේි න් ශදශදශනකු ඹළේහ. ඒ ශභොද, ඒ ඹහත්රහ 

භත්ය ර්භහන්තශත ශඹදුශ්ඩ ශෝභහලිඹහ කිඨාටුි . 

ශෝභහලිඹහනු භං ශොල්රරුන්ශන් ශේශයන්න තභි  වළභ 

ඹහත්රහටභ යක්නහ රංහ ආයක් ශේශඹන් ශේි න් 

ශදශදශනකු දුන්ශන්.  

අශනක් රුේ, අශප් මුහුදු රණයශත තිශඵන්ශන් ර් 

කිශරෝමීටර් 517,000ක් ඵ භත තිඹහන්න. නමුත්, ජහතයන්තය 

මුහුද තිශඵනහ,  කිශරෝමීටර් 75ක්. ඒ කිඹන්ශන් අශප් මුහුදු රණයඹ 

හශේ එසිඹඳේස ගුේඹක්. හට ශවෝ ජහතයන්තය මුහුශද් ධීය 

963 964 

[රු (ෛදය) යහිතත ශේනහයත්න භවතහ] 
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ර්භහන්තශත ශඹශදන්න ඹහත්රහ දුන්නහට එඹ අශප් ධීය 

ර්භහන්තඹට කිසිභ ආහයඹකින් ඵරඳහන්ශන් නළවළ. ඒ තයම් 

විලහර මුහුදක්. ශභොද, ඒ ශොල්රන් ඹන්ශන් ඉන්දුීතසිඹහ 

ඳළත්තට, භළශල්සිඹහ ඳළත්තට, ශෝභහලිඹහ ඳළත්තට. 

ශෝභහලිඹහ ආශ්රිත මුහුශද් විලහර භත්ය ම්ඳතක් තිශඵන 

ටීන්දහ තභි  ඒ ශොල්රන් යක්නහ රංහ ආයක් භහශම් 

ශේඹන් ම්ඵන්ධ ය ත්ශත්.  

භභ දළනුත් රු ඇභතිතුමභහට ශම් රුේ කිඹනහ. යුශයෝඳහ 

ංභඹ කිඹනහ නම්, ශම් ශරොකු ඹහත්රහ  යුශයෝඳහ ංභඹට එඳහ 

කිඹරහ භභ ඉසශල්රහභ කිඹනහ, තභන්ශේ ඹහත්රහ ටි අි න් ය 

න්න කිඹරහ. ශම් VMS ක්රභඹ එනශොටභ භට ඉන්දිඹහශන් 

ශභොක්ද කිේශේ? ඉන්දිඹහ ශම්ට විරුද්ධ වුේහ. භහ භඟ 

හච්ඡහ කිරීශම්දී භභ කිේහ, "ඔඹ ශොල්රන්ට ශම්ශක් ප්රලසනඹක් 

නළවළ. ශම් ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන් ප්රංල ව සඳහඤසඤ ශනෞහරට 

විතයි ." කිඹරහ. ඉන්දිඹහනු හයශත භත්ය ම්ඳශතන් සිඹඹට 

48ක් යුශයෝඳහ ංභඹට අඹත් ශනෞහලින් අල්රහ න්නහ. එඹ 

භත තඵහ න්න. ශම් තභි  ඹථහර්ථඹ. අඳට ශම් ඹථහර්ථඹට 

මුහුේ ශදන්න නහ. ඒ තභි  ඒ ශොල්රන් quota න්න 

වදන්ශන්. Quota එ ත්තහභ ඒ ශොල්රන්ට සිඹඹට 48ක් වම්ඵ 

නහ. ඉතිරි සිඹඹට 52 අනික් සිඹලුභ යටරට ශඳොඩ්ල ශඳොඩ්ල 

වම්ඵ නහ. අඳට කිඹනහ නම්, ශරොකු ඹහත්රහ ශේන්න එඳහ 

කිඹරහ ඒ ළයදිි . ඒ ශොල්රන්ශේ ඹහත්රහර capacity එ 

ශභ්රික් ශටොන් 1,000 සිට ශභ්රික් ශටොන් 2,000 දක්හ නහ. එදහ 

විශද්ල ටයුතුම ඇභතිතුමභහ කිේහ, ශරොකු ඹහත්රහ ඉත් යන්න 

කිඹරහ. භභ කිේහ, "එශවභ නම්, ඊට ඉසශල්රහ ඒ 

ශොල්රන්ශේ ශරොකු ඹහත්රහ ටි අි න් යන්න." කිඹරහ. ඒ 

ශොල්රන්ශේ එ ඹහත්රහ ධහරිතහ ශභ්රික් ශටොන් 1,000ි , 

2,000ි . ඔවුන් අශප් භත්ය ම්ඳශතන් සිඹඹට 48ක් අයශන 

ඹනහ. යුශයෝඳහ ංභඹත් එක් අපි නුශදනු යන්න ඕනෆ ශම් 

තත්ත්ඹ ශවොට ඵරහශනි . නමුත්, ඒ ශොල්රන්ශේ 

අිනප්රහඹඹනුත් අපි දළනන්න ඕනෆ. ශම් ක්රභඹට ගිටීල්රහ අපි 

ඔක්ශෝභ නළළත්තුමශොත්, quota එ ඉසයවට ශනිඹන්න 

අඳට ඵළරි වුශේොත් ශභොද ශන්ශන්? ඉන්දිඹහනු හය 

ශොමිභට එන අවුරුද්ද ශවෝ රඵන අවුරුද්ද නශොට quota 

ක්රභඹ එනහ. ඒ quota ක්රභඹ එනශොට අන්තිභට අඳට ළඩිභ 

වුශේොත් ශභ්රික් ශටොන් 400ක්, 500ක් වම්ඵ ශි . එතළනදි අශප් 

මුළු ර්භහන්තඹභ ඉයි . අශප් ඵහුදින ඹහත්රහ ශේඹ සිඹල්රභ 

ඉයි . 

 

නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you have one more minute. 

 
ගු (වලදය) රාජිත පවේනාරමනන මශතා 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශභන්න ශම් තත්ත්ඹ ශවොට අශඵෝධ ය න්න. ශභොද, 

රු ඇභතිතුමභහට ඉදිරිශතදී ඒ ප්රලසනඹ එි .  

අශනක් රුේ, ශ්රී රංහ ධජඹ ඹටශත් තභි  ශම් ශොල්රන් 

ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ අපි රණන්දුක් ත්තහ. ශභොද, 1991 ඉරහ 

තහි හනශත, ඉන්දුීතසිඹහශේ ඔක්ශෝභ ඹහත්රහ ආශේ ඒ 

ශොල්රන්ශේ ධජශඹන්. එතශොට ඔවුන් ළරැද්දක් ශශොත්, ඒ 

ශොල්රන්ට විරුද්ධ ීතතිඹ රිඹහත්භ යන්න ඒ යටරට 

කිඹන්න ඕනෆ. ශ්රී රංහ ධජඹ ළහුහට ඳසශේ ඒ ශොල්රන් ඹම් 

ළරැද්දක් ශශොත්, එඹ නත්න්න අඳට පුළුන්. රු 

ඇභතිතුමභනි, ඒ අනු ඕනෆභ ශරහ ඒහ cancel යන්න දළන් 

ඔඵතුමභහට පුළුන්. ශභොද, දළන් ඒ රණන්දු න්න අඳට පුළුන්. 

වළඵළි , ඉන්දුීතසිඹහනු, තහි හන් ඹහත්රහ cancel යන්න අඳට 

ඵළවළ. ඒ යජඹට කිඹරහ, ඒ යජඹ රහ ඒ නිශඹෝඹ නිකුත් යන්න 

ඕනෆ. ඒ අද ඉන්දිඹහනු හය නානහ ශොමිශම් ශොන්ශද්සිඹක්. 

ඹම් යටට අඹත් ඹහත්රහ ශනත් යටට අඹත් මුහුශද්              

ඹහත්රහ යනහ නම්, ඒ යශඨා flag එශන් ඹන්න ඕනෆ. ශභොද, ඒ 

ඹහත්රහ ඒ යශඨා ීතති ඳද්ධතිඹට ඹටත් න්න ඕනෆ.  

අලුත් ධීය ඇභතිතුමභහ න අශප් ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ 

ඇභතිතුමභහට ශම් අලුත් ශදඹක් ශනොශි . එතුමභහ ලිනුත් ශම් 

විඹ බහය සිටිඹහ. එතුමභහට ජහතයන්තය ඳළත්ශතන් ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් balance එකින් ශම් ටයුතුම ය ශන ඹන්න 

පුළුන්. ඒ හශේභ අශප් යශඨා අනහතඹ, ධීය ර්භහන්තශත 

අනහතඹ ඵරහ අන්න ඒ ටයුතුම ඔඵතුමභහ වරිඹට ඉසට යන්න. 

ඉතිරි ටයුතුම පිළිඵ ප්රලසනඹක් නළවළ. අශප් යශඨා භත්ය 

නිසඳහදනඹ, අඳනඹනඹ, ඳරිශබෝජනඹ කිඹන ඒ සිඹලුභ ශද්ල් 

දළන් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශඵොශවොභ සතුමතිි . 

 

නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees)                                                                                                                                                                                     

The next speaker is the Hon. Felix Perera.  Before he  

starts, will an Hon. Member propose the Hon. R. 

Yogarajan to take the Chair? 

 
ගු ගයන්ත කුණායේක මශතා 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)                                                                                                                                                                                                

I propose that the Hon. R.Yogarajan do now take the 

Chair. 

 
ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා මූාවනපයන් ඉලමන 

වුපයන්  ගු රර්. පයෝගරාජන් මශතා මුාවනාරූඪ විය. 
அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனத, ரண்நெறகு ஆர். தரகரஜன்  

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Yes, Hon. Felix Perera, you may start your speech.  

 
[අ.බහ. 3.21] 

 

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා 
(ரண்நெறகு  நலிக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි,  ධීය විඹ ළන ථහ යද්දී 

අපි විශලේශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ හයේඹක් තිශඵනහ. අශප් 

ආර්ථි අනනය රහඳඹ යට ශඨාටභ ර් කිශරෝ මීට ර් 1750 

ශයශ රණයඹක් භඟ ශොල බිභ හශේ අට ගුේඹ මුහුදක් අඳට 

තිශඵනහ. ශම් හයඹ අඳට ශරොකු ම්ඳතක්. ඒට අපි 

කිඹන්ශන් හය ම්ඳත කිඹරහි . ංචහය යහඳහයඹට හශේභ 

යශඨා ශනොශඹකුත් ශද්රට විලහර ශදඹක් ශම් මුහුශදන් ව මුහුදු 

ශයශශන් අඳට රළශඵනහ. ඒ නිහ හය ම්ඳත අපි ආයක්හ 

ය න්න ඕනෆ.   

965 966 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

විශලේශඹන්භ අශප් යශඨා ධීයඹන් විසිවඹ රක්ඹක් 

ඉන්නහ. අද ඒ ධීයඹන් එක් ථහ යද්දී ඒ ශොල්රන් 

කිඹන්ශන් "අද අපි අඳුයට ළටිරහ" කිඹරහි . ඒට  ශවේතුමක් 

තිශඵනහ. ශවේතුම තභි  විශද්ල ඹහත්රහලින් යන ජහති 

අඳයහධඹ. භභ ධීය ඇභතියඹහ ඉන්න ශොට කිසිභ ද 

අශප් රංහශේ ශොඩිඹ දුන්ශන් නළවළ. ඒ අඳට ශදන්න ඵළවළ. 

ශභොද, ඒ අඹ අශප් රංහශේ ශොඩිඹ දභහ ශන අශප් මුහුදු 

සීභහ තුමශ භහළු අල්රහ ත්ශතොත් අඳට භහළු නළති ඹනහ. 

හභහනයශඹන් ධීය ඹහත්රහක් ශටොන් තුමශන් ඉරහ ශටොන් ඳව 

දක්හ තභි  භහළු අල්රන්ශන්. නමුත් ශම් ධීය නළක් ශොච්චය 

භහළු අල්රනහද? ඒ හශේ වතළිස ගුේඹක් අල්රනහ. ඳේස 

ගුේඹක් භහළු අල්රනහ. ඒ අඹ විලහර ඹහත්රහකින් ඇවිල්රහ 

අල්රන ක්රභඹ ඵරන්න. අශප් විශද්ල ටයුතුම ඇභතිතුමභහත් ශම් 

අසථහශේ ඉන්න එ ශවොි . ඔඵතුමභහටත් ඒ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ 

ක්රභඹට කිඹන්ශන් "Purse Seine System" කිඹරහි .  මීටර් 20ක් 

ඹටින් tent එක් දභරහ ඒට ශඵෝඹහක් දභරහ තහක්ේඹ වි 

යරහ ඒ ඳහශන්න ශදනහ. ඊට ඳසශේ ශඨාටභ security  

දභරහ ඒ ආයක්හ යනහ. ඒ ශොල්රන් ඒ system එ දභරහ 

ඉන්න වළභ එහභ අල්රනහ. ශභොද, ශොටඹක් දළම්භත් 

එතළනට භහළු එතුම ශනහ. ශම් ඔක්ශොභ භහළු අල්රහ ශන 

ශභවහට ශේන්ශන් නළවළ. මුහුද ශඨාභ ඒශොල්රන්ශේ ඵහුදින 

ඹහත්රහ තිශඵනහ. එතළනින්භ ඳටරහ ශොටක් අරිනහ. අපි ශම් 

භහළු ම්ඳත ඉතිරි ය න්න ඕනෆ. උදහවයේඹක් ලශඹන් 

භහරදිි න ඵරන්න. භහරදිි ශන් බිලි පිත්ශතන් තභි  භහළු 

අල්රන්ශන්. පුංචි භහළු න්න තභි  ශරොකු භහළු ටි එන්ශන්. ශම් 

පුංචි භහළු ටිත් එක්භ විනහල ශහභ අඳට මුහුදක් ඉතිරි න්ශන් 

ශොශවොභද?  

ශම් විසිවඹ රක්ඹක් න ධීයඹන් ළන අශප් විශද්ල 

ප්රතිඳත්තිඹත් වරිඹට රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ. ඒ ශනොශශොත් 

සිද්ධ න්ශන් ධීයඹහ විඳශත් ළශටන එි  කිඹන එ කිඹන්න 

ඕනෆ. ඒ හශේභ වුරු ශභොනහ කිේත් භභ ඹන්න ඉසයශරහ 

ශම් VMS - Vessel Monitoring System - එ ළන ළබිනඨා 

ඳත්රිහ දළම්භහ. අනතුමරු ඇඟී භක් ශහ. ඒශොල්රන් කිේහ 

ඉක්භනට යන්න කිඹරහ. අපි හරඹක් ඉල්රහ ත්තහ. ළබිනඨා 

ඳත්රිහ දභරහ අපි අත්වදහ ඵළලීභක් ශහ. Vessel Monitoring 

Systems ශදක් දභරහ තිඹක් ඵළලුහ. ශොශම, ශභෝදය ඉරහ 

ඹන වළටි ඵරහ ශන ටීටිඹහ. ඒ නිහ ශම් ශශේ නළවළි  කිඹරහ 

හටත් කිඹන්න ඵළවළ. ශම් නිර්භහේඹක් කිඹන්න ඵළවළ. 

හරහන්තයඹක් තිසශේ තිබුණු ප්රලසනඹක්. Indian Ocean Tuna 

Commission එ කිඹන්ශන් භහළු අල්රන්න එඳහ කිඹරහ 

ශනොශි , ළයදි විධිඹට භහළු අල්රන්න එඳහ කිඹරහි . ඒ හශේභ 

අපි ඒ හරශත radar system එක් දභන්න වළදුහ. Radar 

system එක් දභරහ රංහශේ භහළු අල්රන එ ශනොශි , 

විශද්ල ඹහත්රහ ශභවහට එන එ නතය යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන 

එ ඵරන්න ඕනෆ. ශභොද, භවය මුහුදු තිශඵනහ, දළන් භහළු 

නළවළ. ඉන්දිඹන් හයශත විතයි  භහළු ටික් තිශඵන්ශන්. ඒ 

ටිත් විශද්යකඹන්ට අල්රහ ශන ඹන්න දුන්ශනොත් ශභොක්ද 

ශන්ශන්? ඒ නිහ අපි ශම් වහ උත්හව යන්න ඕනෆ. අපි 

ඉන්න ශොට රංහශේ ඵහුදින ධීය ඹහත්රහ වහ  සිඹඹට 8 

ශඳොලී අනුඳහතඹක් ඹටශත් ඵළංකු අි යහක් දුන්නහ. දළන් 

තමුන්නහන්ශේරහ ඒ සිඹඹට 6ක් යරහ තිශඵනහ. ඒ ළන අපි 

සතුමතින්ත ශනහ. නමුත් ඔඵතුමභහ කිඹන තර් නම් භට 

පිළින්න ඵළවළ. ශභොද, ශම් ශරෝශත VMS බහවිත යන  

යටල් තිශඵනහ. ඇල්ශම්නිඹහ තිශඵනහ; ආර්ජන්ටිනහ 

තිශඵනහ; ඕසශේලිඹහ තිශඵනහ; ළනලහ තිශඵනහ; චිලී, 

තහි හනඹ, ශක්රොඒෂිඹහ, ශලන්භහර්ඹ, දකුණු අප්රිහ, 

ජර්භනිඹ, අි සරන්තඹ, ඉන්දිඹහ, ජඳහනඹ, ශනර්රන්තඹ, 

නසීරන්තඹ, ශප්රු, රුසිඹහ තිශඵනහ. ශම් වළභ යටක්භ VMS 

ඳහවිච්චි යනහ. ඉතින් ඵරන්න, ශලන්භහර්ශත තිශඵන්ශන් 

600ි . තහි හනශත තිශඵන්ශන් 1200ි . ජර්භනිශත 300ි . 

 අි සරන්තශත 1600ි . ශනදර්රන්තශත 500ි . 

නසීරන්තශත 1000ි . අපි එයටභ 3000ක් න්න ඹනහ. ඒ 

ඇි  කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. ශඵොශවෝ යටල් දිගු හරඹ සිට 

ශම් තහක්ේඹ ප්රශඹෝජනඹට න්නහ. ළනලහ 2001 ර්ශත 

ඉරහ ප්රශඹෝජනඹට න්නහ. නසීරන්තඹ 1994 ඉරහ, 

සී ලනඹ 1998 ඉරහ ප්රශඹෝජනඹට න්නහ.  ශම්ශක් systems 

තුමනක් තිශඵනහ. එක් තභි  Inmarsat-C  ක්රභඹ.  ශම්  ක්රභඹ 

ශොලක් රහබි . රු ඇභතිතුමභහ ටීටිඹහ නම් භට ශම් කිඹන්න 

තිබුේහ. ශම් ශොච්චය රහබද කිඹරහ ඵරන්න. -දළන් ඇභතිතුමභහ 

ශම් රු බහට එනහ.- ශම්ශක්  systems ශොලක් තිශඵනහ.  

Inmarsat-C system එ තිශඵනහ.   අශන  Argos  ක්රභඹ. 

තත් එක් තිශඵනහ. ඉන්දුීතසිඹහශේ ඹහත්රහ 1500  ඳභේ ශම් 

තහක්ේඹ ඳහවිච්චි යනහ. දකුණු ශොරිඹහත් ශම් තහක්ේඹ  

ඳහවිච්චි යනහ. අපි ශරොකු expensive තහක්ේඹක් ශේන්න 

ඹනහ. යජඹ ශත් වුරු ශත් ශොශවොභ ශත් ශම් අලය 

ද කිඹන  එි  භභ  අවන ප්රලසනඹ. විශද්ල විනිභඹ ශොඳභේ 

ඹනහ ද?  තමුන්නහන්ශේරහට පිරී ඉතිශයන්නට ල්ලි තිශඵනහ 

ද? ටීතන්න. අශනක්   එ ශම් ධීයඹන්ට වන දල ටි ළන 

ඵරන්න. ශඳොඩි ේනක් ද, තමුන්නහන්ශේරහ  දළන් වන්න 

ඹන්ශන්.  එ එ ේන් දල වන්න ඹනහ. ශම් ංශලෝධනඹට 

අනු  දි මීටර් 10.3 - මීටර් 15 දක්හ වූ ශඵෝඨාටු වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 1.5 දල මුදරක් අඹ යනහ. ඒ කිඹන්ශන්   ඵරඳත්රඹක් 

රඵහ ශනොශන  ඹහත්රහක් ගිටීල්රහ අහු වුශේොත් ශභටී නඩුකුත් 

දහරහ යන්ශන් ශභොක් ද, මිලිඹන 1.5 දලඹක් වනහ. රු 

අධියේ ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහටත් ශචෝදනහක්  එනහ. ශම් 

ංශලෝධනශඹන්  යන්ශන් ශභොක් ද? මිලිඹන 1.5 දලඹක් 

වනහ. 

දි මීටර් 15 සිට  මීටර් 24 දක්හ වූ  ශඵෝඨාටු වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 5 දලඹක් අඹ යනහ. මීටර් 24 සිට මීටර්   45 දක්හ  

වූ ශඵෝඨාටු වහ රුපිඹල් මිලිඹන 75ක් අඹ යනහ. මීටර් 45 සිට 

මීටර් 75 දක්හ වූ ශඵෝඨාටු වහ රුපිඹල් මිලිඹන 120ක් අඹ 

යනහ.  මීටර් 75ට ළඩි ශඵෝඨාටු වහ  රුපිඹල් මිලිඹන 150ක් 

අඹ යනහ.  

 ඵරන්න, මිනිසසු ඹහත්රහක් ීතවි ද? වරිඹට ශම් 

ළසිශනෝරට දල වනහ හශි  ශන්. ළසිශනෝරටත් 

ශභඳභේ දලඹක් නළවළ ශන්. ශම් ංශලෝධනඹ ය න්න.    

ඔඵතුමභහශන් භහ ඉල්රන්ශන් ශභඹ ංශලෝධනඹ ය න්න 

කිඹහි .  අශප් මිනිශවක් ආශඹෝජනඹ යහවි ද? මුහුදු ඹනහඹ 

කිඹන්ශන් අදහනභක්. එ ඳළත්තකින් අදහනභ. එ ඳළත්තකින් 

සුශඟ. අශනක්  එ භහළු රෑන  පිටුඳසශන් ශඵෝඨාටු ඹනහ. 

වුභනහශන්භ භහළු ඇල්ලුහඹ කිඹහ අධියේශඹන් 

නිර්චනඹක් ශශවොත් ශොශවොභ ද ඒ යන්ශන්?  

අධියේශඹන් නිර්චනඹ යන්න  ඒ නඩු අවන  ඨාටිඹට 

මුහුද පිළිඵ  අශඵෝධඹක් තිශඵනහ ද? ශම් අනශඵෝධශඹන් 

ශ ශවොත් ධීය ර්භහන්තඹ ම්පර්ේශඹන් භ රංහශන් තුමයන් 

ශරහ  ඹනහ. එභ නිහ ශම්ට ඉල ශදන්නට එඳහඹ කිඹහ 

ඉතහභත් හරුණි භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

අඳ ශම් අභහතයහංලඹ බහය සිටි හරශත ශඵො ශවෝ ශද්ල්  

ශහ. අඳට ම්පර්ේ මුහුද තිබුශ්ඩ නළවළ. මුහුශදන් තුමශනන් 

එි  තිබුශ්ඩ. මුහුශදන් තුමශනන් එක් තිඹහශන තභි  අපි 

ධීය ටයුතුම ශශේ. නමුත් ශභනහයේඹ ශහ. ඒ හරශත භහ 

967 968 

[රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ] 
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රංහශේ ශොඩිඹ වශන ඹන්න දුන්ශන් නළවළ. රංහශේ 

ශොඩිඹ ශදන්න  එඳහඹ කිඹරහභි  භභ කිඹන්ශන්.  ශභොද, අශප් 

යට තහක්ේශඹන් දියුණු ශනහ නම්, ආශඹෝජන තිශඵනහ නම්, 

අපිටභ ශම් ළල ය න්නට පුළුන් වළකිඹහක් අඳට තිශඵන්නට  

ඕනෆ. චීන නළේරට ඉල දීභ නිහි  අඳ ට ශම් යුශයෝඳහ තවනභ  

ඇති ී භට මුලි  හයේහ වුශ්ඩ කිඹන  එ වන් යන්නට 

ඕනෆ. ශභොද, ඒ අඹ Purse Seine system  එ යන්ශන්. ශරොකු  

hut  එක් හශේ tent එක් දහරහ,  ඒ ඳහශන්නට දහරහ  එටී 

තිශඵන වළභ ශදඹක්භ අල්රහ ශන ඹනහ එ ඳළත්තකින්.  

අශනක් එ bottom trawling ක්රභඹ. Bottom trawling  

කිඹන්ශන් ශභොක් ද?[ඵහධහ කිරීභක්] Purse Seine system  එ  

තවනම්. ඔඵතුමභහ ශොශවොභ ශභොනහ කිේත්,- [ඵහධහ කිරීභක්]  

ශම් පුංචි යශඨා Purse Seine system  එ යන්න ඵළවළ. භවහ 

හයඹ තිශඵන්න ඕනෆ. Purse Seine system  එ භහර්ශඹන් 

යන ංචහ ශොච්චය ද කිඹහ ඵරන්න. භහ අවන ප්රලසනඹ ශම්ි .   

මීටර්  20ක් ඹටට tent එක් ඳහශන්නට දහරහ- ශඵෝඹහක් දහරහ 

ශඵෝඹහශේ සිේනල්  එ ඵරහ ශම් භහළු ටිශන්  වළභ  ඳළටිශඹක්භ 

අල්රහ න්නහ එ ඔඵතුමභහ අනුභත යනහ ද? නානහ භත්යශඹක් 

අවුරුදු තුමනක් ඇතුමශත කිශරෝ 100ටත්  - 150ටත් අතය  

ප්රභහේඹට වළශදනහ. ශඳොඩි භහළුන් ටි අල්රහ ත්තහභ 

ශොශවන් ද භහළු? [ඵහධහ කිරීම්] යුශයෝඳහ ංභඹ  ශනොශි , 

ශම් රංහ? ශම් රංහ. වරිද? ශම් ඔඵතුමභහ ශත්රුම් 

න්න.  දළන් අඳට තවනභ ළටිරහ ඉයි . VMS  එ ඕනෆඹ කිඹහ 

අඳ ටයුතුම  ශහ. අවුරුදු වතයක් තමුන්නහන්ශේ  සිටිඹහ,  ඒ 

රිඹහත්භ වුශ්ඩ නළවළ. භභත් තමුන්නහන්ශේට සුඵ ඳළතුමහ, 

තමුන්නහන්ශේ  ඒ අභහතයහංලඹ බහය ත්ත ශරහශේ. නමුත් ශම් 

ළලඹ යන්නට එඳහ. ශම් ළලඹ ශශොත් ශම් යට විනහල ශනහ. 

අඳට න්නට ශදඹක් නළති ශනහ. භහළු නළති ඹනහ.  

අපි තත් හයේඹක් භතක් යන්නට ඕනෆ. 

තමුන්නහන්ශේරහ බහයඹ සද ශභොක්ද ශරහ ඒ හරශත මිරිදිඹ 

ජර ජීවි හ තවනම් යරහ තිබු ේහ. ටීටපු ජනහධිඳතිතුමභහ ඒ 

නළත ඇති ය දුන්නහ. එටී ප්රතිපරඹක් ලශඹන්  දළන් යට 

අබයන්තය ජරහලර ශටොන් වතළිසදව භහළු ප්රභහේඹක් 

වදනහ.   

Purse Seine system   එි ,  bottom trawling  system   

එි  ම්පර්ේ ළයදිි . ශම් ටයුත්තට  නම් අපි විරුද්ධි . 

ධීයඹක්ශන් ඇහුශොත් ඔවුන් ම්පර්ේශඹන්භ විරුද්ධි . අපි 

යන්ශන් ශභොක් ද? අපි යන්ශන් longline system එ.  

Longline system එ  ඔඵතුමභහ දන්නහ ශන්.  මුහුශද් අට 

ශඳොශට බිලිටු දහරහ භහළු අල්රන භරුළල් ක්රභඹ.  මුහුශද් අට 

ශඳොශට විතය  ශම්හ  ඹළේහි න් ඳසශේ, ශරොකු භහළු විතයි  

ශම්ට අහු ශන්ශන්. ශඳොඩි භහළුහ ශඵරිරහ ඹනහ. භහළු අල්රන 

ශනඨා එශක් සිදුරු ශරොකු යරහ තිශඵන්ශන් ශභොටද?  ශඳොඩි 

භහළුන්ට අහු ශන්ශන් නළති ශන්න රිංරහ ඹන්න. ශරොකු 

භහළුන් අල්රහ න්නි .  ඉතින් භහළු ම්ඳත දළන් ඉයි  ශන්ද? 

ආඳහු ශම් වදන්නද කිඹන්ශන්? ශභොක්ද ශම්ශක් ශත්රුභ? 

අපිත් වුරු එක්ත් ශඳෞද්ලි ෛයඹක් නළවළ. ෛය 

යන්න භට වුභනහකුත් නළවළ. නමුත් ශම් ධීයඹහ ශනුශන් 

ථහ යන්න භට අි තිඹක් තිශඵනහ. ශවේතුම, අපි ධීය 

ප්රශද්ලර ජීත් න අඹ නිහ.   

අශනක් හයේඹ, අපි ශතෝලිඹන්. රු ඇභතිතුමභහත් 

ශතෝලිශඹක්, භභත් ශතෝලිශඹක්. ශජ්සුස රිසතුමන් 

වන්ශේ තභන්ශේ ප්රධහන ශෝරඹහ වළටිඹට ශතෝයහ ත්ශත් 

හද? ධීයඹකු ශතෝයහ ත්ශත්. ශජ්සුස වන්ශේ ඔහුට කිේශේ 

ශභොක්ද? "ශප්දුරු නුම ඳර්තඹක්ඹ. ශම් ඳර්තඹ පිට භහශේ 

බහ ශොල නඟන්ශනමි" කිඹරහ කිේහ. ඒ නිහ ධීයඹන් ළන 

ථහ යන්න අපිට අි තිඹක් තිශඵනහ. ඒ අි තිඹ නළති යන්න 

හටත් ඵළවළ කිඹන එ ප්රහල යන්නට ඕනෆ.   

දළන් අපි විලහර විඳතට ළටිරහ තිශඵන්ශන් කිඹන එ භහ 

කිඹන්නට ඕනෆ. රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුමභහ කිේහ, ශම් 

ර්භහන්තඹ යන ශොම්ඳළනි ඳවක්, වඹක් තිශඵනහ කිඹරහ.  ඒ 

ශොල්රන් භහළු අල්රනහද? භහළු ශන්නහද? මුහුද භළදට 

ගිටීල්රහ විලහර නළේලින් එන භහළු ටි රඵහ න්නහ.  

එතශොට ඒ ශොල්රන්ට ශභශව භහළු අල්රන්න ඵළවළ. එශවභ 

නම් අශප් අභහතයහංලශඹන් catch permit එක් ශදන්න ඕනෆ. 

භහළු අල්රන්න permit එ ශදන්න ඕනෆ. ඔඵතුමභහ ගිටීල්රහ 

ඵරන්න. රංහශන් අල්රපු භහළු විධිඹට ශඵොරු permit එක් 

ශඳන්න්ශන්. රංහශේ භහළු අල්රන්ශන් නළවළ. ශම් ශොල්රන් 

ගිටීල්රහ මුහුද භළද තිශඵන නළේලින් භහළු අයශන එනහ. චීන 

නළේලිනුත් භහළු අයශන එනහ. එශවභ අයශන ඇවිල්රහ, 

අශප් රංහශන් අල්රපු භහළු කිඹරහ  ශභශවන් permit එක් 

වරහ ශදනහ. එතශොට තභි  යුශයෝඳහ ශොමිභ ඒ පිළි 

න්ශන්. එභ නිහ ශම්හි න්  මිශදන්න ටයුතුම යන්න.  ජනතහ 

අඳ ශභතළනට එරහ තිශඵන්ශන්, ඒ ජනතහ ශනුශන් ථහ 

යන්නි . ඒ නිහ අපි ශම්ට විරුද්ධි . ශම් දලඹට අපි විරුද්ධි . 

ශභච්චය ශරොකු දල වපුහභ වුද ශඵෝඨාටු න්ශන්? අපි 

හවනඹක් ත්තහභ insurance එකුත් රඵහ න්නහ. ඇි ? ඒ 

හවනඹ ශභො වරි වළප් පුශේොත්, ළඩුශේොත්, අනතුමයක් 

වුශේොත් ඒ අරහබ න මුදර නළත රඵහ න්න. ධීය ඹහත්රහට 

ශභච්චය ශරොකු දලඹක් වපුහභ මිනිසසු ශඵෝඨාටු ීතවිද? නළවළ 

ශන්. ශතප්ඳම් ීතවි. එතශොට අපි ඉන්න ඕනෆ, ශම් වරිශත. 

ශරොකු නළේ ටි ඇවිල්රහ අශප් මුහුශද් භහළු ටි අල්රහ ශන 

ඹහවි. එතශොට අපි ශභොනහද න්ශන්? මුකුත් න්න ශදඹක් 

නළති ඹනහ. ශප්රෝමන් ඌනතහශත දී සිඹඹට 80 ශප්රෝමන් 

ප්රභහේඹක් භහළුලින් පුයහ න්නට  පුළුන් කිඹරහ කිඹනහ. 

ශභටී ඹථහර්ථඹ ළනි  භහ  ථහ යන්ශන්. එ එ ඳළත්තට 

තහර්කි ථහ යරහ ශම් විනහල යන්න ශදන්න ඵළවළ කිඹන 

එත් අපි භතක් යන්න ඕනෆ.    

ඊශඟට,  අද විලහර ඉල්ලුභක් තිශඵනහ - නානහ - ශශල්රහ 

භසුන්ට. ශම්හට කිඹනහ, ලෂිමි කිඹරහ. හබි ශෝස එත් 

එක් ජඳහනශත අඹ අමුශන් න්ශන්. එ භහළු කිශරෝ එට 

අඩු තයමින් රංහශේ මුදලින් රුපිඹල් 3,000ක් 4,000ක් 

රළශඵනහ. අශප් යශඨා වළටිඹට නම්, කිශරෝ සිඹඹ භහළු 

ශදශදශනක් දුන්නහභ එශවන් හර් එක් න්න පුළුන්. ශභොද, 

ඒ ශොල්රන්ශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් නිහ ඒ ශොල්රන්ට ළඩි 

ශඳෝේඹ තිශඵන ශද්ල් මිරදී ළීතශම් වළකිඹහ වජශඹන්භ 

රළබිරහ තිශඵනහ. නමුත් අශප් හශේ යට සිදු න්ශන්,  

හභහනය භහළු ටි ආවහයඹට අයශන, ශරොකු භත්ය ර් 

export යරහ ඒ රළශඵන ල්ලිලින් දරු ඳවුල් රැශන 

ටයුතුම  කිරීභි .    

භහ තත් හයේඹක් භතක් යන්න ඕනෆ.  ශම් ශොම්ඳළනිඹ 

හශේද? භභ එදත් ශම් ළන කිේහ. ශම් ශොම්ඳළනිඹ ධීය 

අභහතයහංලශත නිරධහරිඹකුශේ. ඒ නිරධහරිඹහ මිලිඹන 600 

ශොම්ඳළනිඹකින් සිඹඹට 60ක් න්ශන් ශොශවොභද? ටීතන්න. 

එශවභ නිරධහරිශඹක් ඉන්නහද? ධීය අභහතයහංලශත 

නිරධහරිඹකුට මිලිඹන 600 ශොම්ඳළනිඹකින් සිඹඹට 60 

shares තිශඵනහ. එතශොට  එඹහශේ share එ මිලිඹන 310ි . 

ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න. භභ කිඹන්ශන් ඒි .  ඔඹ ඹව ඳහරනඹ 

කිඹන ඒහ වරි ඹන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ශම් ටි වරිඹට යන්න. 

එශේ ශශොත් අශප් යට ශේයහ න්න පුළුන්. ශම් පිළිඵ 

අනතුමරු ඇඟී භක් ය තිශඵනහ. 2012 ශනොළම්ඵර් භහශත දී 

අනතුමරු ඇඟී භක් නිකුත් ශහ. අශනකුත් යටල් ශම් ශොමිශම් 

නිර්ශද්ල පිළිඵ හධීතඹ භඨාටශභන් ටයුතුම යපු නිහ ඒ 

ශොල්රන්ට ශම් අි ති වුේහ. ශම් අනතුමරු ඇඟී භ ශශේ වුද? 

ධීය වහ හය ම්ඳත් ශොමිශම් ශොභහරිසරිඹ න භරිඹහ 

දභනකී භවත්මිඹ තභි  නිශේදනඹක් නිකුත් ශශේ. ශ්රී රංහට 

969 970 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

භහමී 2012 දී අනතුමරු ඇඟී ම් නිකුත් ශ අශනකුත් යටල්  

න බ්රසීරඹ, පීජී, ඳළනභහ ව නහතුම ඹන යටර  අනතුමරු ඇඟී භ 

ඉත් ශ ඵත් එටීදී ප්රහලඹට ඳත් වුේහ.  අනතුමරු ඇඟී භක් 

යරහ ඒ ශොල්රන්  ඒහ වදහ ත්තහ.  අපිත් ශම් වදහ න්න 

ඕනෆ. භභ ශඳෞද්ලි ශදොස කීභක් ශනොශි  යන්ශන්. භට 

අි තිඹක් තිශඵන නිහ ඒ අි තිඹ පිළිඵ ථහ කිරීභක් ශම් 

යන්ශන්.   

ශභොද, තමුන්නහන්ශේරහ දළන් ඵරත් තළන්ර ඉන්නහ 

ශන්. එභ නිහ ඵරත් තළන්ර ඉන්නශොට ඒ ඵරඹ ජනතහශේ 

ප්රශඹෝජනඹ වහ ඳහවිච්චි යන්න. ඹම් ඹම් ශතොයතුමරු ළඟී භට 

ඒ ඵරඹ ඳහවිච්චි යන්න එඳහ. ශතොයතුමරු දළන ළීතශම් ඳනත් 

ශටුම්ඳතත් ම්භත ය ළීතභට ඉක්භනින් ඳහර්ලිශම්න්තුමට 

ශශනන්න. එතශොට ඒ සිඹල්රභ ශන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ 

අඳට දළන න්න පුළුන් ශි . ඒ ටි තභි  භට කිඹන්නට 

තිශඵන්ශන්.  

ඊශඟට, VMS  වදනහට අභතය අඳ විශලේශඹන්භ ශ 

යුත්ශත් පිට යටින් එන නළේ ටි අශප් මුහුශද් භසුන් අල්රහශන 

ඹන එ නතය කිරීභි . රු ඇභතිතුමභහශන් භහ ඉල්ලීභක් 

යන්න ළභළතිි . ශඳොඩි radar system එක් වදරහ navy එට 

ශදන්න. එතශොට ශම් අනතුමරු සිඹල්රභ නළති ය න්න 

පුළුන්. Mother vessels ේනහක් මුහුද භළද්ශද් නතය යරහ 

ඒහට ශතල් වන්නහ. ඒට කිඹන්ශන් bunkering කිඹරහ. 

එශේ bunkering යරහ එශවම්භ අශප් භත්ය ම්ඳතත් එවහ 

ඳළත්තට අය ශන ඹනහ. ඒ අශප් විශද්ල විනිභඹ. ඔඹ ටි නතය 

යන්නඹ කිඹරහ භහ ඉතහ හරුණි ඉල්රන අතය, ශතොයතුමරු 

දළන ළීතශම් ඳනත් ශටුම්ඳතත් ම්භත ය ළීතභ වහ 

ඉක්භනටභ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ශශනන්නඹ කිඹරහ භහ ඉල්රහ 

සිටිනහ. එභ ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත වුේහභ, ඒ සිඹලු ශතොයතුමරු 

දළන ශන ඇත්ත තත්ත්ඹ ළන යටට ශවළි යන්න අඳට 

පුළුන්.  

ඊශඟට, ශම් යට ශේයහ ත් අශප් ටීටපු ජනහධිඳතිතුමභහ ළන 

ශ ප්රහලඹක් ම්ඵන්ධ භභ යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුමභහට 

සතුමතින්ත ශනහ. එතුමභහ අං භනුයශඹක්. එතුමභහ කිේශේ 

ශභොක්ද? භටීන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශේ යුද ජඹග්රවේඹ 

හටත් අතක්ශේරු යන්නට ඵළවළ කිඹරහ එතුමභහ කිඹහ 

තිශඵනහ. "Daily Mirror"  ඳත්තයඹ ඵරන්න, එතුමභහ ය 

තිශඵන එභ ප්රහලඹ එටී ඳශශරහ තිශඵනහ. ළදත්, අං 

භනුයඹකු ලශඹන් එටී ශෞයඹ එතුමභහට ටීමි න ඵත් භහ 

කිඹන්නට ඕනෆ. අංශම් ප්රතිමර්තිඹක් තභි   ඔඵතුමභන්රහශේ 

නහඹඹහ. ඒ විතයක් ශනොශි , ඉසීභට භහන චනඹ  යනිල් 

වික්රභසිංව භවතහි . එතුමභහ තයම් ඉපු ශශනක් නළවළ. එභ නිහ 

වුරු වුරුත් විශේචනඹන් ඉන්නට ඕනෆ. විශේචනඹ 

යන්ශන් ශභොන ඳයභහර්ථශඹන්ද? භහළු න්නද? ලෂිමි භහර්ඨා 

එශන් ෆල්රක් ඉල්රහ න්නද? නළවළ. ශම් රු බහ යට වදන 

තළන ශන්. යට වදන තළන වරිඹට රිඹහ යන්න ඕනෆ කිඹන එ 

අඳ භතක් යන්නට ඕනෆ. භක් නළවළ. දළන්ත් අඳ ඒ ළයදි වදහ 

ශන  ටයුතුම යමු.   

රු යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහශනුත් ඉල්රහ සිටිනහ, 

ඔඵතුමභහශේ experience එ අනු ළයදි තළන් නිළයදි ය 

ළීතභට ටයුතුම යන්නඹ කිඹරහ. ශදභශ ඵසින් කිඹභනක් 

තිශඵනහ, එ රිටි ඳවයක් වරහ ළයදුශේොත් රිටි ඳවයල් 

දවක් ළහුත් වරි තළන ශොඹහ න්න ඵළවළ කිඹරහ. එභ නිහ 

රිටි වන්ශන් නළතුම දළන් වඵරක්ත් ඳහවිච්චි යරහ ශම් භන 

ඹන්න. එතශොට අශප් යශඨා ංර්ධනඹට වරිඹහහය 

දහඹත්ඹ රඵහ ශදන්න ඔඵතුමභන්රහට පුළුන් ශේවි. 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට ශන් ශ ශරහශන් ත 

විනහඩිඹ හරඹක් තිශඵනහ. 

 
ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා 
(ரண்நெறகு  நலிக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භට ත විනහඩිඹද 

තිශඵන්ශන්?   

දළන් ඵරන්න, අශප් ඵහු දින ඹහත්රහක් හභහනයශඹන් රුපිඹල් 

රක් වතය, ඳව ඉන්ධන වශන ඹනහ. භවය ශරහට 

භහළු වම්ඵශන්ශන්ත් නළතිභ නළත එන්න ශනහ. අපිත් ඒ 

හරශත ඵහු දින ඹහත්රහ ශදන්න ගිඹහ. ධීයඹන් කිේශේ ශභොක්ද? 

"අශන්! අඳට භහඹට ළයඹක්ත් ශදය එන්න ඕනෆ, අඳට 

ඳවුල් ඉන්නහ; දරුශෝ ඉන්නහ; අඳට මුහුශද් ජීත් ශන්න 

ඵළවළ" කිඹරහ කිේහ. දළන් ශම් නළේ භහ වඹක්, වතක් මුහුද 

භළද්ශද් නතය යරහ තිශඵනහ. ශඨාභ දළල් දභරහ, භහළු ටි 

එතුම ය ශන ඒට ඳටහ න්නහ. අශප් export යන අඹ 

ඒශන් ශවොශයන් අයශන ඇවිල්රහ,  අශප් රංහශේ 

නිසඳහදනඹක් විධිඹට ශරෝඹට වඳුන්හ ශදනහ. එතශොට ශම් 

ශරෝශත තහක්ේඹ නළද්ද? NGO නළද්ද? ඒහ ශවළිදයවු ී භ 

නිහ තභි  අඳට ශම් නළති වුශ්ඩ කිඹන එ භහ ප්රහල 

යනහ. ටීත් රිදීභක් වුේහ නම් ඒටත් භහශන්න. භභ 

තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්ශන්, ශම් ටයුත්ත වරිඹහහය 

යන්න කිඹන එි . ශම්ට විශද්ල ටයුතුම ඇභතිතුමභහශේත් 

ඍජු භළදිවත්ී භ අලයි . ශභොද, ඉන්දිඹහත් ඒ යනහ. 

ඉන්දිඹහශනුත් ඇවිල්රහ ශරොකු ඹල ශදක් දභරහ, ශම් 

ඳළත්ශතන් ශඵෝඨාටු ශදක් දභරහ අශප් ඉසශෝ ම්ඳති ,  භත්ය 

ම්ඳති  ඒ සිඹල්රභ ඇදශන  ඹනහ. එතශොට රක් 26 

ධීය ජනතහට ශභොද ශන්ශන්? ශම් අඹ ශනුශන් ථහ 

යන්ශන් වුද? ශම් ධීයඹන්ට වනහධහය අලය නළවළ. වුරු 

වරි කිඹනහ නම් ධීයඹන්ට වනහධහය අලයි  කිඹරහ, එශවභ 

නළවළ. එභ ධීයඹන් ජීත් න ඳරියශත, මුහුශද් අි තිඹ ඒ අඹට 

රඵහ දීරහ;  මුහුශද් භහළු ඇල්ලීශම් වළකිඹහ ඔවුන්ට රඵහ දීරහ;  

ඵහු දින ඹහත්රහරට අලය තහක්ේඹ රඵහ දීරහ; ඵහු දින ඹහත්රහ 

රඵහ ළීතභට අඩු ශඳොලිඹට ේඹ රඵහ දීරහ; ඔවුන්ට අලය  

ආයක්හ රඵහ  දුන්ශනොත්, ඒ ශොල්රන් එභ ටයුතුම ය ශන 

ඹි . වළඵළි , ඹම් විධිඹකින් ළයදිරහත් ඒ ඳළත්තට ගිටීල්රහ ඒ 

යශටනුත් දල වරහ, ශභශවනුත් දල වරහ රුපිඹල් රක් 100, 

150   ශන්නට සිදු වුශේොත් එශවභ ධීය ර්භහන්තඹ 

ම්පර්ේශඹන්භ නළති ශන ඵ ප්රහල යමින් භශේ චන 

සල්ඳඹ අහන යනහ.  
 
 

[3.40 p.m.] 

 

ගු ඒ. විනායගමූර්යේ මශතා 
(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Hon. Presiding Member, I thank you for giving me an 

opportunity to speak on the Fisheries and Aquatic 

Resources (Amendment) Bill.  

I think from what the Hon. Minister stated, it became 

necessary for this Bill to be brought in because of the ban 

imposed by the European Union. I want to find out from 

the Hon. Minister whether he is taking any steps to get 
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the ban removed or whether he is speaking to the 

European Union people who are involved in this because 

unless he does it, we will lose our own wealth.  

Sri Lanka is known as the “Pearl of the Indian Ocean” 

and around Sri Lanka you find seawater. If we develop 

the fisheries industry, we can get all the foreign exchange 

we need. Why do we not do that? We are importing fish. 

When we have got enough fish here, why do you want to 

import fish? Another matter I have noticed is that our fish 

which is our wealth, is being plundered by foreign 

countries like China, Japan and Thailand. I also 

understand that the Government has given licences for 

these countries to come and do fishing here. Hon. 

Minister, please stop that. Then only we can develop our 

industry. 

The Navy does not arrest any Chinese, Japanese or the 

Thai people They arrest only the Tamils who come from 

South India who are living below the poverty line. How 

can the Navy close their eyes and be in the sea without 

arresting the Chinese, Japanese or the Thai people?  

Please see that you stop issuing further licences to all 

these countries to come and do fishing here. Please take 

necessary steps to get that ban removed. If we can 

develop our fisheries industry to a certain extent, we can 

get all the foreign exchange we want without depending 

on any other products. So, I kindly request the Hon. 

Minister to stop issuing licences to other countries to 

come and do fishing here and direct the Navy to arrest 

even  the Chinese, Japanese and Thai people, not only the 

Tamils, who come and do fishing here. 

Thank you. 

 

[3.44 p.m.] 
 

ගු මංග වමරවීර මශතා (විපද් ක යුුර අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு ங்கப சவீ - வவளிநாட்டலுவல்ைள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 

Affairs) 

Hon. Presiding Member, as you maybe aware, at the 

end of January, I was in Brussels, the home of the 

European Union. The objective of my visit was largely to 

revive positive relations and begin a new chapter in Sri 

Lanka-European Union relations, based on mutual respect 

and understanding. But, I was also in Brussels  to 

specifically address two very urgent issues of great 

national importance: firstly, the EU-IUU fishing ban 

which was announced on the 14th of October last year and 

which came into force three months later, on the 14th of 

January this year, exactly one week after the new 

President was sworn into office. Secondly, I went there to 

discuss the question of the GSP Plus tariff concession, 

which was withdrawn from Sri Lanka nearly five years 

ago as a result of the previous Government‟s persistent 

reluctance to embrace good governance and ensure basic 

human rights.  

When engaged in high seas fishing, countries have 

obligations to comply with the international regulations 

that help ensure the sustainability of common resources. 

These international regulations help ensure that fish 

stocks are sustainable and attempt to limit environmental 

damage. In Sri Lanka‟s case, the relevant regulations are 

those agreed upon at the Indian Ocean Tuna Commission 

or better known as the IOTC. According to the 

Environmental Justice Foundation, global losses 

associated with IUU which stands for Illegal, Unreported 

and Unregulated fishing are valued at between US Dollars 

10 million to 23.5 billion annually. 

The EU imposes bans on countries that fail to comply 

with these regulations. These bans are imposed after 

multiple warnings, and offers of assistance to help with 

compliance and investigations. It is the previous 

administration‟s failure to comply with these regulations 

despite repeated warnings, and their turning a blind eye to 

IUU fishing activities that led to the current ban. Thus, all 

nations and specially countries like Sri Lanka whose 

coastal fisheries account for nearly 53 per cent of total 

marine fish production, have an incentive and a duty to 

protect and manage common resources in a way that 

prevents the depletion of fish stocks, and ensure the 

preservation of this resource for posterity. 

In fact, as you are well aware, 1.8 per cent of our GDP 

is generated through fish and fisheries products and 

fisheries is the ninth largest export sector.  In 2013, the 

share of seafood in the overall export basket was around 

2.5 per cent generating export income of nearly US 

Dollars 246 million, and the EU accounts for about 40 per 

cent of our total fish exports.    

Mr. Presiding Member, the IUU fishing by Sri Lankan 

vessels was first flagged as an issue of concern, when an 

investigation mission from the European Commission in 

2010 found Sri Lanka to be non-compliant with standards 

enforced by the IOTC.  Thereafter, on the 15th of 

November 2012, a yellow card was issued to eight 

countries, of which Sri Lanka was one, formally notifying 

Sri Lanka on the possible identification of the country as 

a non-cooperating third country in the EU-IUU fishing 

regulations.  Following that early warning, the Ministry of 

Fisheries and the Sri Lankan Government managed to 

hold several very fruitful discussions and dialogues with 

members of the EU and IOTC, showing much progress on 

the ground, and was even on the verge of reversing the 

yellow card and having the file closed.  Indeed, recently, 

as early 2014, the EU commended Sri Lanka on its 

“significant progress” in terms of its compliance with 

IOTC regulations, including addressing the IUU fishing.       

I have been told, Sir, that, in fact, Sri Lanka has 1,615 

vessels in the high seas, where over 90 per cent of this 

fishing fleet is less than 15 metres in length, all of which 

are by international standards considered to be artisanal 

fishing vessels and minimally damaging to the 
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environment. However, the problems started in March 

2014, when a political decision was taken by the previous 

government to increase the quota of fish that Sri Lanka 

could export, by introducing eight high capacity Chinese-

built and owned Purse Seiner vessels.  These commercial 

ships are over 45 metres long, have a capacity of 651 

metres and may catch as much as 300 metric tons of fish 

per trip. Their catch size is between 25 and 100 times 

more per trip than the small sized artisanal Sri Lankan 

boats, which, as I just mentioned, are the type of vessels 

traditionally found in Sri Lankan waters. 

The fishing gear used by these vessels has pernicious 

effects on the environment, sustainability of fish stocks 

and marine bio-diversity. Purse Seine fishing produces 

significantly greater "by-catch", that is the catch of non-

marketable sea animals than other more traditional fishing 

methods such as long line fishing.   

Most importantly, however, the introduction of the 

vessels took the other stakeholders in the Indian Ocean by 

complete surprise because they were not forewarned 

because it seemed to be at odds with our overall policy for 

fishing in the Indian Ocean, because at the time, there 

were no regulatory and control measures in place 

signified to our partners in the Indian Ocean that we were 

about to embark on large-scale commercial fishing 

without the consultation of other stakeholders or the 

consideration of the environment and our international 

obligations.   

In April 2014, Sir, the Director-General for Maritime 

Affairs and Fisheries in Brussels, better known as DG-

MARE, declared that “the momentum set in motion, 

during which much of the progress has been reported, is 

likely to be on a derailed path”. Not soon after, on 14th 

October, 2014, the European Union decided to inform us 

of the decision to ban Sri Lanka's fisheries exports to the 

EU but had decided to implement the ban only three 

months later, thus giving Sri Lanka yet another three 

months to rectify the situation. However, due to sufficient 

lack of progress in these three months, the ban 

unfortunately came into effect on the 14th of January, this 

year.  

But, let us not be misguided in thinking that the ban 

will be so easily removed as by revoking the licences of 

those eight large vessels. The EU has also drawn our 

attention to the fact that that not all vessels flying the Sri 

Lankan flag and which are authorized to fish in the high 

seas outside the jurisdiction of our own waters, have valid 

licences.  In fact, out of the 1,615 vessels, I have been 

told that only 86.3 per cent have valid licences and many 

vessels are still, however, submitting catch certificates 

even without a logbook and VMS data is still only limited 

to a small number of vessels.  In the most recent count, I 

have been told that only 35 vessels, out of 1,615 are 

having these Vessel Monitoring Systems in place.  

Further, deterrents to violations were at the time 

inadequate to prevent additional violations; physical 

inspections rarely revealed non-compliance of vessels to 

the IOTC regulations and when there were such reports, 

not enough was done unfortunately to follow up.   

At the time of issuing of the ban, the vessel observer 

scheme was underdeveloped, VMS reports on progress 

required by Resolution 06/03 had not been provided, 

length frequency data for coastal fisheries required by 

Resolution 10/02 had not been submitted and neither had 

there been a report on import, landing, and transshipment 

of tuna and tuna-like fish products as required by 

Resolution 10/10.   

Thus, there are many areas where Sri Lanka needed 

and still needs drastic improvement, especially in the 

application of legislative frameworks and in the ground 

policing of vessels. While all my meetings were 

extremely warm and cordial - in fact, there was a great 

need amongst all the officials I met to help Sri Lanka to 

come out of this impasse as soon as possible - it became 

evident that Sri Lanka needs to implement several serious 

reforms before the EU may begin to consider lifting the 

ban. The constant revisions of deadlines, such as the 

deadlines to order and introduce the appropriate 

transponders on board ships, have been the cause of a 

significant loss of credibility or, as the DG-MARE put it 

in my meeting with her, the cause of much 

"disappointment" from within the EU and despite the 

well-intentioned administrative work force within the 

Ministry of Fisheries, it was stressed that what was 

lacking in Sri Lanka was the "political will" to execute 

the necessary changes.     

But, I am happy to note that under the new Minister of 

Home Affairs and Fisheries, this "political will" has been 

amply displayed and in fact, there was a meeting just a 

week ago chaired by the Prime Minister himself, where 

the question of Vessel Monitoring Systems being ordered 

as early as possible was discussed in great detail, and I 

am sure, the Hon. Minister will inform the House that the 

process has already begun. We believe that by the 1st of 

July, more than 1,500 of these Vessel Monitoring 

Systems would have been ordered and fixed in these 

vessels.  

In advocating for the need for swift and urgent 

reforms, let me also note one important consequence of 

the EU- IUU fishing ban. The EU, as a trade bloc, has 

emerged as the number one market for Sri Lanka‟s 

exports for decades and in 2013, accounted for about 32 

per cent of Sri Lanka‟s total exports.  In the period 

between 2005 and 2010, Sri Lanka was a significant 

beneficiary under the GSP Plus scheme, which was 

extremely important for the success of Sri Lanka‟s 

business community, and achieved a GSP Plus utility rate 

as high as 72 per cent. These tariff concessions helped Sri 
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Lanka promote and develop ethical trading practices 

primarily in the garment and textile sector, and over the 

years more than 100 garment factories across the country 

were awarded with the “garments without guilt” label by 

the International Certification Authorities for their 

progress in providing positive working environments.  

Currently, Sri Lanka enjoys trade preferences granted 

by the European Union under the standard GSP scheme 

where the utility rate of preferential trade concessions has 

been in an average range of 61 per cent during the 2011-

2013 period.  Thus, in this context, it is crucial for the EU

-IUU ban to be lifted immediately in order for Sri Lanka 

to have a positive response by the European Commission 

to its GSP Plus application. 

In fact, we know that there was a reversal of such a 

fishing ban in Belize, where, I was told that it took eight 

months. The senior officials I met in Brussels assured me 

that they will give priority to Sri Lanka but Sri Lanka 

must, as I said earlier, have the political will to implement 

these reforms as early possible and I think this Bill which 

is presented in Parliament today, again amply 

demonstrates the political will of the new administration 

to get this ban reversed as early as possible.  
 

Thank you.  

 
[අ.බහ. 3.59] 

 

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා 
(ரண்நெறகு றக்டர் அன்டணற) 

(The Hon.Victor Antony) 

මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුමභනි, උඳන් දහ ඉරහභ ධීය 

ප්රශද්ලඹ ජීත් න ශශනක් වළටිඹට ධීය ජන ජීවිතශත ප්රලසන, 

ළටලු වහ ශේදනහ භහ ශවොට දන්නහ; වඳුනනහ. ඒ නිහභ වළභ 

ධීයශඹකුශේභ ප්රලසන දිවහ අපි ඵරන්න ඕනෆ විධිඹ ඇත්ත 

ලශඹන්භ භහ දන්නහ.  

මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුමභනි, ශොශවොභ නමුත් අද 

ප්රධහනභ ප්රලසනඹ ශරහ තිශඵන්ශන්, ඵහුදින ධීය ජනතහට සිද්ධ 

ශරහ තිශඵන වහනිඹි . ඵහුදින ධීය ජනතහ විලහර ප්රඳහතඹට 

ළම ශන ඹන හරඹකුි  ශම් තිශඵන්ශන්. ඒශන් ඔවුන් මුදහ 

න්න ටීටපු වළභ ධීය අභහතයතුමශභක්භ උත්හව ශහ. භභ කිසිභ 

අභහතයයශඹකුට ශදොස කිඹන්ශන් නළවළ. ශභොද, අශප් ටීටපු 

වළභ ධීය ඇභතියශඹකුභ ධීය ජන ජීවිතශත නළේභක් උශදහ 

ඹම් කිසි විධිභත් ළල පිළිශශක් දිඹත් ශ උදවිඹි . රංහ 

ඉතිවහඹ ත්තහභ ටීටපු අතිරු ජනහධිඳති භටීන්ද යහජඳක් 

භළතිතුමභහ තයම් ධීය ජනතහට ශේඹ ශ ශනත් ශශනක් 

නළවළ. ඒ අපි අවිහදශඹන් පිළින්න ඕනෆ. අශප් ටීටපු ධීය 

ඇභතියශඹකු න රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භළතිතුමභහටත් අපි රු 

යන්න ඕනෆ. එතුමභහත් ඹම් ඹම් ශද්ල්රට හුඟක් උත්හව ශහ. 

ඒ හශේභ තභි  අශප් ටීටපු ධීය අභහතය රු යහිතත ශේනහයත්න 

භළතිතුමභහ. අඳට ශභභ ප්රලසනශතදී එතුමභහ ශොශවොභටත් අභත 

යන්න ඵළවළ. එතුමභහ ඵහුදින ධීය ඹහත්රහ ටීමිඹන් භ තළනට 

ශශනන්න ශරොකු උත්හවඹක් ත්තහ. නමුත් ඒ උත්හවඹ හුඟක් 

අසථහර ඵළවළය වුණු වළටි අපි දළක්හ. භවය ශරහට ශරොකු 

ප්රලසන, ළටලුරට එතුමභහ මුහුේ දුන්නහ. එතුමභහ ඒ අසථහර 

වදතින්භ රිඹහ ශ ඵ භට අවිහදශඹන්භ කිඹන්න පුළුන්.  

එතුමභහ ධීය අභහතයයඹහ වළටිඹට ටයුතුම යපු හරශත අපි 

එතුමභහ ශඟ ටීටිඹහ. ඹම ඳශහත විලහර ධීය ජනතහක් 

නිශඹෝජනඹ යන ප්රශද්ලඹක්. එභ ප්රශද්ලශත ධීය ටයුතුමරට 

අපි එතුමභහත් එක්  වබහගි වුේහ. ධීය ජනතහශේ ජන ජීවිතඹ 

නඟහ සිටු න්න එතුමභහ ත් උත්හවඹන් භට ශභොශවොතටත් 

අභත යන්න පුළුන්භක් නළවළ. යුශයෝඳහ ංභශඹන්        

ශ්රී රංහට ඳනපු භත්ය අඳනඹන තවනභ ශනුශන් එතුමභහ 

ශඵොශවොභ භවන්සි වුේහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් එතුමභහ හුඟක් ථහ 

ශහ.  

ඉන්දිඹහනු හය නානහ ශොමිභත් භඟ එතුමභහ හච්ඡහ ශ 

ආහයඹ අපි දළක්හ. යුශයෝඳහ ංභඹ භඟ ශ හච්ඡහ අපි 

දළක්හ. ඒ වහ ම්ඵන්ධ ළටලු භතුම වුණු ශරහශේ එතුමභහ ඒහට 

මුහුේ දුන්න ආහයඹ අපි දළක්හ. විශලේශඹන්භ ධීය ජන 

ජීවිතඹට ශවො තත්ත්ඹක් උදහ ය ශදන්න, ඵහුදින ධීය 

ජනතහට ඹවඳත්, උස ජීන තත්ත්ඹක් රඵහ ශදන්න එතුමභහ 

ටයුතුම ශ ආහයඹ භභ දළක්හ. එතුමභහ ළඩි quota එක් 

රංහට න්න හුඟක් උත්හව ශහ. නමුත් ඒ භවය ධීය 

ජනතහට ශත්රුශ්ඩ නළවළ.  

ළඩි quota එක් න්නහ කිඹන විට භවය ධීය ජනතහ 

සිතුමශේ, ශරෝශත අනික් යටලින් භහළු න්නහ; අශප් භහළුරට 

තළනක් ශදන්ශන් නළවළ කිඹරහි . එටී ශඳොඩි ඇත්තකුත් තිබුේහ. ඒ 

ධීය ජනතහ ඉල්රපු සුළු සුළු හයේහ ටික් තිබුේහ. 

ඒශොල්ශරෝ භවය ශරහට කිේහ, ශරෝශක් ශොි  නළ 

ඇවිල්රහ භහළු වික්ත් අඳට භක් නළවළ; රංහශේ ධීය 

ජනතහශේ භහළු ඉසශල්රහ න්න; ශම් අඹට ශඳෝළිභක් නළති 

න්න; ශම් අඹට ඳවසුශන් ඒ භහළු ටි විකුේහ න්න අය 

ශදන්න කිඹරහ. භවය ශරහට තභන්ශේ භහළු ටි විකුේහ 

න්න ඵළරි දස තුමනක් ශඳෝළිශම් සිටිඹහ. ශභන්න ශම් හශේ සුළු 

ප්රලසනරට භවය ශරහට ඒ අඹ මුහුේ දුන්නහ. වළඵළි  භභ 

භතක් යන්න ඕනෆ, යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ එදහ ඹම් ඹම් 

ශොම්ඳළනි ශනළල්රහ ථහ යරහ, රංහශේ ධීයි න්ශන් 

ශේරඳටීන්භ භහළු න්න කිඹරහ ඒ ශොම්ඳළනිලින් ඉල්ලීභක් 

ශහ කිඹන හයේඹ. ඒ විතයක් ශනොශි , ධීය ජනතහට 

ළශශඳන හධහයේ මිරක් ශදන්න කිඹරහ එතුමභහ ප්රහල ශහ. 

එතුමභහශේ ශඟ ටීටි අඹ වළටිඹට අපි ඒ ඵ දන්නහ. එභ නිහ 

එතුමභන්රහ හටත් භභ ශදොස කිඹන්ශන් නළවළ. එතුමභහ පුළුන් 

තයම් උත්හව ශහ, ශම් ධීය ජනතහශේ විශලේශඹන්භ ඵහු දින 

ධීය ඹහත්රහරට ඳළන නළඟී තිශඵන ප්රලසනඹ වින්න. ශම් ප්රලසනඹ 

අන්තිභට අශප් ආමි නහඹඹන් යහත් ගිඹහ. ඒ හශේභ  ධීය 

ජනතහ වන ඉල්රපු අසථහරදී ආමි නහඹශඹෝ භළදිවත් 

වුණු ඵ අපි දළක්හ. අශප් ටීටපු ජනහධිඳතිතුමභහ ඉතහභත් 

ඳළවළදිලිභ ශඳොශයොන්දුක් දුන්නහ ධීය ජනතහට ශම් 

වනහධහයඹ රඵහ ශදනහ කිඹරහ. ඒ හශේභ එතුමභහ එභ 

වනහධහයඹ රඵහ දුන්නහ. "භහ 3ක් භට ල් ශදන්න" කිඹරහ 

එතුමභහ කිේත්, භහ 3ක් එතුමභහ ටීටිශත නළවළ. භහඹට, භහ 

එවභහයට ආන්න හරඹදී රුපිඹල් 20කින් එභ භූමිශතල් 

වනහධහයඹ ධීය ජනතහට එතුමභහ රඵහ දුන්නහ. අඳ එඹ අභත 

යන්න ශවො නළවළ. එළනි වන රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  

රු ිතත් ශප්රේභදහ අභහතයතුමභහ ශවො ථහක් ශහ. අපි 

නළවළි  කිඹන්ශන් නළවළ. නමුත් එතුමභහ කිේ ඹම් ඹම් රුණුරට 

අඳට එඟ ශන්න ඵළවළ. ධීය වනහධහය ප්ඳහදු ශහ කිඹන 

එට එඟ ශන්න  ඵළවළ. භට භති  යහිතත ශේනහයත්න 

ඇභතිතුමභහ මුළු රංහශේභ ධීය ළටලු වූ ශතල් වනහධහයඹ 

පිළිඵ ප්රලසනඹ භතුම වූ ශරහශේ, එතුමභහ ජනතහ භළද්දට ගිටීල්රහ 

ශම් පිළිඵ විඳුභක් ශවේහ. අන්තිභට ජනතහ ළඩි ප්රභහේඹක් 

කිේශේ ශභොක්ද? "අඳට දළල් වනහධහයඹක් ශදන්න, ශතල් 

වනහධහයඹ එඳහ" කිඹරහ. ශතල් වනහධහයඹ ශනුට දළල් 

977 978 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

වනහධහයඹක් ඉල්ලුහ. එටීදී එතුමභහ Cabinet Paper එක් දහරහ 

දළල් වනහධහයඹ අනුභත ශහ. ඒ දළල් තභ ශඵදහ න්න විධිඹක් 

නළති, ඵලහර stock යරහ තිශඵනහ. ඒ අතය හරඹ තුමශ 

තභි  ටීටපු අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ශභභ ශතල් වනහධහයඹ රඵහ 

දුන්ශන්. ඕනෆ නම්, යහිතත ශේනහයත්න ඇභළතිතුමභහට එදහ 

පුළුන්භ තිබුේහ, ශවොි  තමුන්නහන්ශේරහට අපි ශතල් 

වනහධහයඹ දුන්නහ, දළල් වනහධහයඹ ශදන්ශන් නළවළ කිඹරහ 

නත්න්න.  

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට ශන් ශ ශරහශන් ත 

විනහඩිඹ හරඹක් ඳභේි  තිශඵන්ශන්.  

 
ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා 
(ரண்நெறகு றக்டர் அன்டணற) 

(The Hon.Victor Antony) 

නමුත්, ටීටපු ධීය ඇභති යහිතත ශේනහයත්න භළතිතුමභහ එශවභ 

ශශේ නළවළ. එතුමභහ ශතල් වනහධහයඹත් න්න, දළල් 

වනහධහයඹත් න්න කිඹන ඳදනභ භත ඉරහ, එභ වනහධහය 

ධීය ජනතහට අද දක්හභ රඵහ ශදනහ. අඳ ඒහ අභත 

යන්න ශවො නළවළ. අඳ ශම් ශශනකුට හුණු හනහ ශනොශි . 

විදඹ හක්ෂිඹට එඟ අපි ථහ යන්න ඕනෆ. ශභොද, භභත් 

ඹම ඳශහත් බහශේ අවුරුදු 9ක් ටීටපු ධීය ඇභතියශඹක්. අඳට 

ශභභ ප්රලසන භතුම වුේහ. අඳ ශභභ ළටලුරට මුහුේ දුන්නහ. ඒ 

ළටලුරට මුහුේ ශදන විට අඳට ශත්ශයනහ වරිඹට ඹන්ශන් 

වුද, ළරැදිඹට ඹන්ශන් වුද කිඹරහ. එභ නිහි  භභ කිේශේ 

ටීටපු කිසිභ ධීය අභහතයයශඹකුට භභ ශදොස කිඹන්ශන් නළවළ 

කිඹරහ. ශභොද? වළභ අභහතයයශඹක්භ උත්හව ශහ, ධීය ජන 

ජීවිතශත න භනක් ඹන්න.  

රු භන්ත්රීරුනි, අද සිදු ශරහ තිශඵන ශරොකුභ ප්රලසනඹ ශම් 

ප්රලසනඹ විතයක් ශනොශි . භභ අලුත් ධීය ඇභතිතුමභහට සුඵ 

ඳතනහ. එතුමභහ දක් ශශනක්; ටීටපු ධීය ඇභති ශශනක්; 

ඳරිේත ශශනක්. අද න විට භව ධීයඹහ ඳභේක් ශනොශි , 

සුළු ධීයඹහත් එ ඳළත්තකින් ළම ශන ඹනහ. Trawling 

ක්රභඹ, තවනම් දළල් ක්රභඹ කිඹන ශම්හ නිහ අද ශභභ ධීය 

ජනතහ ළම ශන ඹනහ. තමුන්නහන්ශේට අද ඒහටත් විඳුම් 

ශොඹන්නට ශි . අද trawling ක්රභඹ නිහ -අඹවඳත් ධීය ක්රභඹ 

නිහ- සුළු ධීයඹහ විනහල ී  ශන ඹන තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. 

යහජය ශඳයළිඹත් එක් ශභභ trawling ක්රභඹ ළඩි ශරහ.  

භභ නිර්බඹ කිඹනහ, ටීටපු ධීය ඇභති යහිතත ශේනහයත්න 

ඇභතිතුමභහ මුහුණු දුන්නු ප්රලසනරට කිසිභ ඇ භති ශශනක් මුහුේ 

දුන්ශන් නළවළ කිඹරහ. Trawling ක්රභඹ තවනම් යපු එභ 

ඇභතියඹහ යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහි . වුරුත් ඒට අත 

ළහුශේ නළවළ. නමුත් අද ඒ නළත යක් භතුම ශරහ, රු 

ඇභතිතුමභනි. භභ ඔඵතුමභහශන් ඉල්රන්ශන්, සුළු ධීයඹහත් 

ආයක්හ යන්න ඕනෆඹ කිඹරහි . ළඩි පුය ඉන්ශන් සුළු ධීයඹන්. 

ඒ සුළු ධීයඹන් ආයක්හ කිරීශම් ළල පිළිශශට තියහය, 

එඩිතය මුහුේ දීරහ ටයුතුම යන්න කිඹහ භභ 

තමුන්නහන්ශේශන් ඉල්රහ සිටිනහ. ශවොි , ශඵොශවොභ සතුමතිි . 

අශප් මුරසුන ංඥහ යනහ, "ථහ ශහ ඇති" කිඹරහ. ඔඵතුමභහට 

සතුමතින්ත ශමින් භභ නතිනහ. 

[අ.බහ. 4.09] 

 

ගු (මශාචාර්ය) යේවනව විතාරණ මශතා 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභහශන් අයි . ශම් පිඹය 

ළීතභ ළන, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන භභ 

මුලින්භ ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහට භහශේ සතුමතිඹ ඳශ 
යන්න ඕනෆ.  අශප් යට ටහ තිශඵන මුහුශදන් අයුතුම ප්රශඹෝජන 

න්න පිට යට ශඵෝඨාටුලින් ඳළමිශේන ධීය පිරිස වයවහ ඇති 
ශන සයහෆභ නතය යන්න ඒ තුමළින් ළදත් පිඹයක් 

ළශනනහ. ශම් රුේ කිඹන භන් භතක් යන්න ඕනෆ, ශම් 
ඳනත් ශටුම්ඳශත් වන් යරහ තිශඵන ආහයශත ඹම් 

ළරැදීභක් සිදු ශරහ තිශඵනහ කිඹන එ. ඒ ඳනත් ශටුම්ඳශත් 

වන් යරහ තිශඵනහ, "ඳනශත් 49න න්තිඹ එභ 
න්තිශත (2අ) උඳන්තිඹ ඉත් ය" කිඹරහ. නමුත් ඇත්ත 

ලශඹන් ඳනශත් ඒ හශේ ශොටක් නළවළ. රුේහයරහ 
ඵරරහ ඒ නිළරැදි යන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
අපි ථහ යන්ශන් 1996 අං 2 දයන ධීය ව ජරජ ම්ඳත් 

ඳනත ළන. ඒ වරිද? 

 

ගු (මශාචාර්ය) යේවනව විතාරණ මශතා 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

ඔේ. 

 

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒ ංශලෝධනඹ යරහ තිශඵනහ. ංශලෝධනඹ ශරහ 

2013 අං 35 දයන ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් (ංශලෝධන) ඳනත 

කිඹරහ එක් තිශඵනහ. ඒ ඳනශත් තභි  ඔඹ රුේ 

තිශඵන්ශන්.   

 

ගු (මශාචාර්ය) යේවනව විතාරණ මශතා 
(ரண்நெறகு (ததரசறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

ශවොි . ශම් ංශලෝධනඹ රිඹහත්භ කිරීභ ළදත් ශනහ. 

අපි වුරුත් දන්නහ, ශභඹ ප්රභහද ී භ ශවේතුමශොටශන ශම් 

අවුරුද්ද මුර ඉරහ යුශයෝඳහ ංභඹ විසින් අඳට විරුද්ධ 

ම්ඵහධ ඳනන්න ටයුතුම යරහ තිශඵන ඵ. ශම් අශප් 

ධීය ආර්ථිඹට තදින් ඵරඳහි . අපි දන්නහ, ශම් ධීය අංලශඹන් 

අ ශප් යටට රළශඵන ආදහඹභ දශ ශද්ීයඹ ආදහඹශභන් 1.3ක් ළනි 

ඉතහභත්භ අඩු ප්රතිලතඹක් ඵ. ිෂිර්භ ක්ශේත්රශත ර්ධනඹක් 

අශප් යශඨා සිදු ශරහ තිබුේහට, ධීය අංලශත එළනි ර්ධනඹක් 

ශනොතිය.භ ළන අශප් නහටු ප්රහල යන්න ඕනෆ. ධීය 

අංලඹ නිඹභ භඨාටභට නේන්න ශම් හරඹ තුමශදී ඔඵතුමභහට 

ශරොකු  කීභක් තිශඵනහ.  

ඉදිරි හරශතදී අඳ යශඨා ධීය අංලඹ දියුණු කිරීභට නී න 

තහක්ේඹත් උඳරිභ ශර ශඹොදහ නිි  කිඹරහ අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. ඒ තුමළින් අශප් යටට රළශඵන ආදහඹභ 

ළඩිශනහ ඳභේක් ශනොශි , අශප් ධීය භහජඹටත් ශරොකු 

හසිඹක් අත් ශනහ. ධීය අංලශඹන් ඹළශඳන රක් 5ට ළඩි 

ජනතහක් අඳ යශඨා ඉන්නහ. තහක්ේඹ උඳරිභ ශර ශඹොදහ 

ළීතභ තුමළින් ඒ අංලශත ආදහඹම් අඳට ළඩි යන්න පුළුන් 

ශේවි. 

979 980 

[රු වික්ටර් ඇන්ටනි භවතහ] 
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තහක්ේඹ ඳළත්ශතන් ඵළලුහභ අඳට දියුණු යන්න තිශඵන 

අංලඹක් තභි , ඵහුදින ඹහත්රහ අංලඹ. ශම් අංලඹ දියුණු කිරීභට භහ 

විදයහත්භ ටයුතුම බහය ඇභති වළටිඹට COSTI කිඹරහ ංවිධහන 

ුවඹක් ශොල නළඟුහ. ඒ ආඹතනඹ වයවහ අපි ධීය අංලශත 

විවිධ ශොටස එක් හච්ඡහ ඳත්රහ, ශම් ඵහුදින ඹහත්රහ දියුණු 

කිරීභ වහ ළල පිළිශශක් රිඹහත්භ කිරීභට ටයුතුම යශන 

ගිඹහ. භහ ප්රහර්ථනහ යනහ, ඒ ටයුත්ත  දියුණු යශන 

ශනොලහභ ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් ශන්න කිඹරහ. අශප් යශඨාභ 

ශම් ඹහත්රහ නිසඳහදනඹ කිරීශම් වළකිඹහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ 

අංලඹට අත දිඹ යුතුම තිශඵනහ. ශම් අංලඹ අඳ යශඨා දියුණු 

ශනොයන නිහ තභි  පිට යටින් ඇවිල්රහ අශප් මුහුශදන් උඳරිභ 

ප්රශඹෝජන රඵහ න්ශන්. ශම් තත්ත්ඹ අඳට ශනස යන්න 

පුළුන් න්ශන් අඳ යශඨාභ ශම් අංලඹ දියුණු යන්න පුළුන් 

වුශේොත් ඳභේි . ශම් ටයුත්ත වහ අලය වහඹ රඵහ දිඹ 

යුතුමි . ඒ අංලඹ දියුණු කිරීභට ශඳෞද්ලි යහඳහරිඹන් ඉදිරිඳත් 

ශන්න රෆසති වුේත් ඒ අඹට අලය මරය ධනඹ රඵහ ළීතශම් 

ප්රලසන තිශඵනහ. භහ ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ, ඉදිරි හරශතදී ඒ 

ළන රහ ඵරහ අලය වහඹ රඵහ  ශදි    කිඹරහ.     

තහක්ේඹ ඳළත්ශතන් ඵරන ශොට තත් ළදත් අංලඹක් 

තභි , චන්ද්රිහ තහක්ේඹ. චන්ද්රිහ තහක්ේඹ වයවහ  මුහුශද් 

භහළු ඉන්ශන් ශොශවේද කිඹරහ ශවොඹහ න්න පුළුන්භ තිශඵන 

ඵ අඳ දන්නහ. ඒ sensor mechanism ඳහවිච්චි යරහ ශතොයතුමරු 

දළනශන, ඒ    ශතොයතුමරු ධීය ජනතහට රඵහ ශදන්න ළල 

පිළිශශක් දිඹත් යන්න ඕනෆ. "විදහතහ" ළල පිළිශශ දියුණු 

යන භන් භහ ඵරහශඳොශයොත්තුම වුේහ, ශම් ම්ඵන්ධභ ඇති 

යශන මුහුදු ආන්න ප්රශද්ලර ඉන්න ජනතහට ඒ ශතොයතුමරු 

රඵහ ශදන ක්රභශේදඹක් රිඹහත්භ යන්න. භහ   කිඹන්න 

න්ශතෝි , ඉන්දිඹහශේ ආ්ඩඩු ශම් ටයුත්තට වහඹ ශදන්න 

රෆසති ශරහ ටීටිඹ ඵ. නමුත් අඳට ශභශත ක් එි න් උඳරිභ 

ප්රශඹෝජන රඵහ න්න පුළුන් ශරහ නළවළ. ඉදිරි හරශතදී අපි ඒ 

වහ ටයුතුම යන්න ඕනෆ. ඒ දළනුභ දිනඳතහභ අශප් ධීයඹන්ට 

රඵහ ශදන්න පුළුන් වුශේොත්, භහළු ඉන්ශන් ශොශවේද කිඹරහ 

ලින් දළනශන  ළඩි භහළු ශතොඹක්  අල්රහ ළීතභට වළකි 

ශේවි. ඒ නිහ ශම් අංලඹත්, ශම් තහක්ේඹත් දියුණු කිරීභ ළදත් 

නහ.  

ර්භහන්ත තහක්ේ ඳර්ශතේ ආඹතනඹ, නහයහ ආඹතනඹත් 

ම්ඵන්ධ යශන ධීය ර්භහන්ත ශතදී අඳශත් ඹන ශද් ළන 

ශොඹහ ඵරන්න ටයුතුම යනහ. භහළු පිරිසිදු යන ශොට 

හශේභ අශශවි යන අසථහශේදී ශනොශඹකුත් ශොටස අඳශත් 

ඹනහ. ශම් අඳශත් ඹන ශොටස එතුම යරහ ශශශ ශඳොශශේ 

ශවො මිරක් තිශඵන ද්රය  රඵහ ළීතශම් වළකිඹහ තිශඵනහ. ඒ 

වහ අශප් විදයහඥඹන් ම්ඵන්ධ යශන,  තහක්ේඹත් 

උඳශඹෝගි යශන ර්භහන්ත දියුණු යරහ ධීය අංලඹට අතුමරු 

ආදහඹභක් රඵහ දීභට පුළුන්. භභ ඉල්ලීභක් යනහ, ර්භහන්ත 

තහක්ේ ඳර්ශතේ ආඹතනශඹන් ශභශතක් යරහ තිශඵන 

ඳර්ශතේලින් උඳරිභ ප්රශඹෝජන රඵහ ළීතභ වහ පිඹය ත 

යුතුමි  කිඹරහ.  

ඒ එක්භ ධීය ජනතහශේ ඳළත්ශතන් ඵරන ශොට වුරුත් 

පිළින්නහ ශදඹක් තභි , භළද සිටින ශශශන්දන්ශේ හෆභ 

ශවේතුම ශොට ශන ධීය අංල ශත ළල යන ජනතහට නිසි 

ආදහඹභක් රඵහ ළීතශම් අඳවසුතහක් තිශඵන ඵ. ශම්හ ඳයහජඹ 

කිරීභ වහ මුඳහය ක්රභ ලක්තිභත් ය දියුණු කිරීභ, අ ශශවි 

කිරීශම් ඳවසුම් දියුණු කිරී භ ශ යුතුමි . ඒ ටයුතුම වයවහ ධීය 

ජනතහට ළඩි ආදහඹභක් රඵහ ළීතභට වළකි ළල පිළිශශක් ඇති 

කිරීභ ළදත් ශනහ. භභ ටීතන විධිඹට ශම් ආහයඹට ටයුතුම 

යමින් ධීය ජනතහශේ ආදහඹභ ළඩි යන ළල පිළිශශකුත් 

ඉදිරි හරශතදී අඳ යට තුමශ රිඹහත්භ ශ යුතුමි .  

ිෂිහර්මි අංලඹට වනහධහය රඵහ ශදනහ හශේභ, ධීය 

අංලඹ දියුණු කිරීභ වහත් ළඩි වනහධහය ප්රභහේඹක්  දිඹ යුතුමි  

කිඹන ඉල්ලීභත් ඒ ජනතහ ශනුශන් භහ ඉදිරිඳත් යනහ. 

ශඵොශවොභ සතුමතිි . 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Vijayakala 

Maheswaran. Before she starts, will an Hon. Member 

propose the Hon. Shantha Bandara to take the Chair? 

 
ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I propose that the Hon. Shantha Bandara do now take 

the Chair.  

 
ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල ගු රර්. පයෝගරාජන් මශතා මූාවනපයන් ඉලමන 

වුපයන්  ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා මුාවනාරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்நெறகு ஆர். தரகரஜன் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனத, ரண்நெறகு சரந் தண்டர அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and THE 

HON. SHANTHA BANDARA took the Chair. 

 
[தற.த. 4.21] 

 

ගු විජයකා මපශේවනලරන් මශමනමිය (කාන්තා ක යුුර 

නිපයෝජය අමාතයුරමිය) 
(ரண்நெறகு (றந்ற) றஜகனர தகஸ்ன் - மைளிர் 

அலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - Deputy Minister 

of Women's Affairs) 
தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கதப, 

இன்கந றணம் சகதறல் சர்ப்தறக்கப்தட்டுள்ப 

கடற்தநரறல், லர்ரழ் உறரறண பங்கள் (றந்த்ம்) 

சட்டநனம் சம்தந்ரண றரத்றல் உகரற்நற்குச் 

சந்ர்ப்தம் ந்கக்கரக நைலில் ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்தநன். ரழ். ரட்டத்றதன 25 ந்ட 

கரனரக லணக் குடும்தங்கள்  இடம்ததரா்ந்து சறத்து 

ந்கறன்நண. தசன்ந கறக ட தகுறக்கு - ரழ். 

ரட்டத்துக்கு றஜம் தசய் கடற்தநரறல் அகச்சர் 

ரண்நெறகு தஜரசப் கக்கல் தததர அர்கள் தடிரக 

அந்க் குடும்தங்களுடன் உகரடிறந்க்கறநரர். அந்க்கு 

லணர்கபறன் தறச்சறகண தற்நற ன்நரகத் தரறநோம். இந் 

றலும் அர் ஏர் இகபஞர்ததரல் தசற்தட்டு, 

அர்களுடன் கூடி கறழ்ந்து அர்களுகட குகநககபக் 

தகட்டநறந்றந்க்கறநரர். "ங்களுகட அசறன் 100 ரள் 

தகனத்றட்டத்றல் அர்களுக்கு ங்கபரல் இன்ந 

உறககபச் தசய் தண்டும்; ந் அபவுக்கு அர்ககப 

லள்குடிதற்நம் தசய் நைடிநோதர, அந் அபவுக்குக் 

குடிதற்நற அர்களுக்கு தரறல் ரய்ப்நெக்ககபநோம் 

ததற்நக்தகரடுக்க தண்டும்" ன்ந அர் கூநறறந்ந்ரர். 

அந்க்கு இந்ச் சகதறதன ட ரகர க்கபறன் சரர்தறல் 

ரன் ன்நறகக் கூநறக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்தநன்.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ரழ்ப்தரப் தறதசத்றல் லணக் குடும்தங்கள் சறத் 

இடங்கபறல் நைன்கண அசரங்கத்றணரல் இரணு 

நைகரம்கள் அகக்கப்தட்டண. அத்கக இரணு நைகரம்கள் 

சம்தந்ரக ர்த்ரணறறலும் அநறறத்ல் தறசுரறக்கப்தட்டது. 

அந் ர்த்ரணற அநறறத்கன  இத்துச்தசய்து, அத்கக 

இரணு நைகரம்ககப அகற்நற, அந் லணக் குடும்தங்ககப 

அங்கு குடிதற்ந தண்டுதணவும் அந் தறதசத்றல் 

அர்களுக்கரண தரறல் ரய்ப்நெக்கு அநற 

ததற்நக்தகரடுக்க தண்டுதணவும் ரன் தகு ஜணரறதற 

அர்கபறடநைம் தற அகச்சர் தகப றல் 

றக்கறசறங்க அர்கபறடநைம் இந் உர்ந் சகதறதன 

தண்டுதகரள் றடுக்கறன்தநன். க்கபரல் தரறவு 

தசய்ப்தட்ட ங்களுக்கு இது எந் தரரற ததரநப்நெ! 100 ரள் 

றட்டத்றநடரக கட்டரம் இகச் தசய்துதகரடுக்க 

தண்டும். ரரந்துகந, ரலி, ஆகணக்தகரட்கட ததரன்ந 

தறதசங்கபறல் இரணு நைகரம்கள் அகந்துள்பண. 

உண்கரக அந்ப் தறதசங்கள் ககதரப் 

தறதசங்கபரகும்; அந்க் ககதரங்கள் லண குடும்தங்கள் 

சறக்கறன்ந இடங்கபரகும். அந் இடங்ககப அர்களுக்குப் 

ததற்நக்தகரடுக்க தண்டும். அது உர் தரதுகரப்நெ 

னல்ன. நைன்கண அசரங்கத்றல் இந்ந்துததரன 

அல்னரது இந் அசரங்கம் கடககப லக்க தண்டும். 

அப்தடி லக்கறணரல்ரன் ங்கள் க்கள் த்றறல் - றழ், 

சறங்கப, நைஸ்லிம் க்கள் த்றறல் -  ம்தறக்கக உண்டரகும். 

தலும், அந் லணக் குடும்தங்கபறன் ரழ்ரரத்துக்கும் 

ரங்கள் உற தசய் தண்டும்.  

கரங்தகசன்துகந, றலிட்டி, தனரலி ததரன்ந 

தறதசங்களும் லணக் குடும்தங்கள் ரழ்கறன்ந 

தறதசங்கபரகும். அங்குள்ப தரடசரகனகள், வீடுகள், 

தள்பறரசல்கள், தரனங்கள் ததரன்நண நைற்நநைழுரகத் 

கட்டரண றகனறல் கரப்தடுகறன்நண. ததரர் 

நைடிகடந்து ற்ததரது ந்க ந்டங்கள் 

நேர்த்றரகறறட்டண. ததரர் கடததநர 2013 - 2014ஆம் 

ஆண்டு கரனப்தகுறறல்ரன் அக நைற்நரகச் 

தசரக்கப்தட்டண.  இந் அசரங்கத்றல் இந்ந்துதகரண்டு 

ரன் அகண ன்கரகக் கண்டிக்கறன்தநன். ததரர் 

டக்கரததரதும் அந் தறதசத்க லங்கள் ன் நைற்நரக 

அறத்லர்கள்? இன்ந ரங்கள் எந் தள்பறக்கூடத்கதர, எந் 

வீட்கடதர, எந் குடும்தத்கதர கட்டிக்கரப்தற்கு 

வ்பதர கஷ்டப்தடுகறன்தநரம். க்கள் து 

நன்நதகப உவுக்கரகக் கஷ்டப்தடும் இவ்தகபறல், 

அந் லண குடும்தங்கள் இப்தடிரண இக்கட்டரண 

சூழ்றகனக்குத் ள்பப்தட்டிந்க்கறன்நண.  

ண்கடலவுப் தறதசத்றல் 1,000 குடும்தங்கள் சறத்து 

ந்கறன்நண. அற்நறல் 750 இற்கும் தற்தட்ட குடும்தங்கள் 

லணக் குடும்தங்கபரகும். கறபறதரச்சற, வுணறர, ன்ணரர் 

ததரன்ந தறதசங்கபறல் ரழ்ந் லணக் குடும்தங்கள்ரன் 

அங்தக லபக் குடிரா்ந்றந்க்கறன்நண. அர்கபறன் 

ரழ்ரரத்துக்கும் உ தண்டும். நைன்கண 

அசரங்கத்றணரல் ற்கந தகுற லணர்களுக்கு 

ங்கப்தட்டதுததரன்ந அந் லணக் குடும்தங்களுக்கு 

லன்தறடி உதகங்கள் ங்கப்தடறல்கன.  

அது ல்தனரந்க்கும் ன்நரகத் தரறநோம். ஆககரல், 

இந்க் குடும்தங்களுக்கு லன்தறடி உதகங்கள் 

ங்கதண்டும்.  

தலும், ண்கடலவுப் தறதசத்றல் ரழும் லணர்கபறன் 

குடும்தத் கனர்கள் நன்ந ததர் இன்நக சறகந 

ரழ்க்கக அநதறத்து ந்கறன்நணர். அரது, 

ததரகப்ததரந்ள் கடத்ல் தரடர்தறல் ககதுதசய்ப்தட்ட 

றக லணர்கள் ந்து ததந்க்கும் இனங்கக லணர்கள் 

நன்ந ததந்க்கும்  ண்டகண றறக்கப்தட்டிந்ந்து. 

ணறநம், கடந் அசரங்கத்றணரல் றகத்கச் தசர்ந் 

ந்து லணர்களும் ததரதுன்ணறப்தறன்கலழ் றடுகன 

தசய்ப்தட்டணர். ஆணரல், குநறப்தறட்ட இனங்கக லணர்கள் 

நன்ந ததந்ம் றடுகன தசய்ப்தடறல்கன. தசன்நகறக 

ரன் ண்கடலவுப் தறதசத்துக்குச் தசன்நததரழுது, அந் 

நன்ந லணர்கபறணதும் கணறரர் அழுது குநறணரர்கள். 

இகணப் தரர்க்கும்ததரது ங்களுக்கு றகவும் ககனரக 

இந்ந்து. இந் றடுறப்கதப் ததரநத்கறல் 

இனங்ககறதன தபறரட்டர்களுக்கு எந் சட்டநைம் 

உள்ரட்டில் சறக்கும் ட தகுற லணர்களுக்கு இன்தணரந் 

சட்டநைம் ககடப்தறடிக்கப்தட்டிந்க்கறன்நது. சட்டம் ன்நரல் 

ல்தனரந்க்கும் சரக இந்க்க தண்டும். 

தபறரட்டர்களுக்கு எந் சட்டநைம் து க்களுக்கு 

இன்தணரந் சட்டநைரக இந்க்கக்கூடரது. கடந் கரனத்றல் 

இந்ந் அசரங்கம் லறரக டக்கறல்கன. ணத, 

ற்ததரறந்க்கறன்ந அசரங்கரது அந் லணர்ககப 

றடுகன தசய்ற்கு நைன் தண்டும்.  

அடுத்து, ட தகுறறன் ககதரப் தறதசங்கபறல் 

ண்லந்க்குத் ட்டுப்தரடு றனவுகறன்ந றகனறல், அங்குள்ப 

ந்து கறநகள் நடப்தட்ட றகனறல் கரப்தடுகறன்நண. 

இக ன் நடப்தட்டுக் கறடக்கறன்நண? ணத, இந் ந்து 

கறநககபநோம் உடணடிரகப் நெணகத்துத் 

தண்டுதண ரன் இச்சகதறதன தகு ஜணரறதற 

அர்களுக்கும் ரண்நெறகு தற அகச்சந்க்கும் தகறங்க 

தண்டுதகரள் றடுக்கறன்தநன். இந்க் கறநகள் ணறரர் 

கரறகபறலும் ததரதுக்கரறகபறலும் இந்க்கறன்நண. இந் 

ந்து கறநககபநோம் நெணகப்நெச் தசய்து, க்கபறன் 

தரகணக்கு றடதண்டும். அந்க் கறநகள் 

நடப்தட்டிந்ப்தது ங்களுக்குச் சந்தகத்க 

உண்டரக்கறநோள்பது. நைன்கண அசரங்கத்றன் கரனத்றல் 

தகடறணர் ற்நம் றழ் ஆநோக்குழுக்கபறன் 

டடிக்ககறணரல் ங்களுகட தறதச லணக் 

குடும்தங்ககபச் தசர்ந் தனந்கட சதகரர்கள், 

கன்ரர் கரரல் ததரநோள்பணர். அர்களுக்கு ன்ண 

தர்ந்து ன்தகச் சறனதகப ரங்கள் இறலிந்ந்தும் 

அநறந்துதகரள்ப நைடிநோம். ணத, இந்க் கறநககபப் 

நெணகப்தற்கு அசரங்கம் அநற ங்கதண்டும்.  

ரண்நெறகு கடற்தநரறல் அகச்சர் அர்கள் குந்கர் 

தறதசத்துக்கும் தசன்நறந்க்கறன்நரர்; "சல-தரர்" 

றநணத்துக்குச் தசன்நறந்க்கறன்நரர். அதததரல், லணக் 

குடும்தங்கள் தகன தசய்நோம் தரறற்சரகனகளுக்கும் 

தசன்நறந்க்கறன்நரர்; அங்கு 300 இபம் ததண்கள் தகன 

தசய்துதகரண்டிந்ப்தக அர் கண்கபரதனத 

தரர்த்றந்க்கறன்நரர். அந்ப் ததண்கபறன் ககககபத் 

தரட்டுப்தரர்த்ரல் அக றகநத்துப் ததரறந்ப்தகக் 

கரனரம்.  நன்ந த உவுக்கரக இந்ப் ததண்கள் 

இவ்ரந கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள். ணத, இந் லணக் 

குடும்தங்களுக்கு ரண்நெறகு அகச்சர் அர்கள் ணது 

அகச்சறநடரக உற தசய்தண்டும். இது சம்தந்ரக 

ரன் அரறடம் தண்டுதகரள் றடுத்றந்க்கறன்தநன். அந்ம் 

அக்குடும்தங்களுக்கு உற தசய்ரக 

உநறபறத்றந்க்கறன்நரர். அற்கரக ரன் அந்க்கு இந்ச் 

சகதறதன ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்தநன்.  

983 984 

[රු විජඹරහ භශවේසයන් භවත්මිඹ] 
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அதுட்டுல்ன, ரண்நெறகு அகச்சர் அர்கள் ணது 

தறக்கரனத்றல் லணக் குடும்தங்ககப அர்களுகட 

தசரந் இடங்கபறல் லள்குடிதற்நம் தசய்து, அங்கு அர்கள் 

தரறல் தசய்ற்குரற ற்தரடுககபநோம் தசய்துதகரடுக்க 

நைன்தண்டும். அந்க் குடும்தங்கள் குநற அழுதும் 

அகச்சர் அர்களுகட ககககபப் தறடித்து, "ரங்கள் இங்கு 

25 ந்டங்கபரக இந்க்கறன்தநரம்; ங்ககப ங்களுகட 

தசரந்க் கரறகபறல் குடிர்த்றணரல் ததரதும்; 

உங்களுகட உதகங்கள் ங்களுக்குத் தகறல்கன; 

ரங்கள் தசரந்ரகத் தரறல் தசய்து ங்களுகட 

குடும்தங்ககப நைன்தணற்நறக்தகரள்தரம்" ன்ந கூநறதும் 

அந்க்கு ன்நரகத் தரறநோம். இந் லணக் குடும்தங்கள் 

ரழும் தறதசங்கபறல் இரணு நைகரம்கள் இந்க்கறன்நண. 

இது தரடர்தறல் ர்த்ரணறறலும் 

தறசுரறக்கப்தட்டிந்க்கறன்நது. அந் ர்த்ரணற அநறறத்கன 

உடணடிரக இத்துச் தசய்து, அர்கள் ரழும் 

தறதசங்கபறலுள்ப இரணு நைகரம்ககப அகற்ந 

தண்டுதண ரன் லண்டும் தகட்டுக்தகரள்கறதநன். லணக் 

குடும்தங்கள் தரறசனரக ரழுகறன்ந தறதசங்கபறல் 

இரணும் றகனதகரண்டிந்ப்தக ரங்கள் நைற்நநைழுரகக் 

கண்டிக்கறன்தநரம். ரங்கள் உர் தரதுகரப்நெ னத்றலுள்ப 

இரணுத்க அகற்நரந தகட்கறல்கன. ரநரக, 

கத்றல் றகனதகரண்டிந்க்கறன்ந இரணுத்க  

அகற்நரநரன் தகட்கறன்தநரம்.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ன்நற.   

 
[අ.බහ. 4.30] 
 

ගු චන්්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ධීය ඇභතිතුමභහ ශම් 

අසථහශේ රු බහශේ නළති වුේත් භභ ශම් රුේ කිඹන්න 

ඕනෆ. එතුමභහශේ ථහ ආයම්බශතදී ඳළවළදිලි ශහ, ශම් 

ංශලෝධන ඳනත් ශටුම්ඳත ශශනන්ශන් යුශයෝඳහ වවුශරන් 

අඳට ඳනහ තිශඵන භත්ය තවනභ ඉත් ය ළීතභ වහ 

න්නහ රද පිඹයක් විධිඹට ඵ.  

ර්තභහන ආ්ඩඩු ගිඹ ජනහධිඳතියේශතදී ශම් යශඨා 

ජනතහට දීපු ප්රතිඥහ අතය, ශටි හලීන ඉක්භන් ළලටවන 

ඹටශත් ධීය ජනතහට ඵරඳහන රුණු කිටීඳඹක් ඉදිරිඳත් 

ශරුහ. ඒ ධීය ඇභතිතුමභහශේ අධහනඹට  රක් වුේහ. ඒ 

ශටිහලීන වන ළල පිළිශශ ඹටශත්, -ජනතහ අතය ශඵදහ 

වළරිඹ ඉදිරි භඟ කිඹන ළල පිළිශශ ඹටශත්- අං 63, 64, 65 

ඹන න්ති තුමනභ ධීය ක්ශේත්රඹට ඵරඳහන රුණුි . අං 63ටී 

වන් න්ශන්, ධීය ඹහත්රහ, දළල් ආම්ඳන්න ව ශඵෝඨාටු එන්ිතන් 

වහ දළනට ඳනහ ඇති අධි ඵදු ඉත් කිරීභි . අං 64 ඹටශත් 

වන් න්ශන්, විශද්ල ධීය ඹහත්රහ රංහ මුහුදු සීභහ ආක්රභේඹ 

කිරීභ ළශළක්ී භි . අං 65 ඹටශත් වන් න්ශන් භත්ය 

අඳනඹනඹ වහ අටීමි ී  තිශඵන යුශයෝඳහ ශශශ ශඳොශ නළත 

රඵහ ළීතභි . 2015 ජනහරි භහශත 15 ළනිදහ ඉරහ ශම් 

තවනභ රිඹහත්භි . ශම් තවනභ නිහ ශම් යටට රළශඵන්න 

තිබුණු විශද්ල විනිභඹ ඇශභරිහනු ශලොරර් මිලිඹන 200 විතය 

අඳට අටීමි ශරහ තිශඵනහ.   

දළන් ශම් තත්ත්ඹ ශනස කිරීභ අශප් යශඨා ධීය ක්ශේත්රශත 

ිජු ව  ක්ර ධීය ටයුතුමර ශඹශදන ඳන්රක් වහයසිඹඹ 

ඳභේ ධීය ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ දියුණු කිරීභට ළදත් 

ශනහ. ශභොද, ඳසු ගිඹ හරශත අශප් ආ්ඩඩු තිශඵන 

ශරහශේ භවය ප්රලසනරදී ධීයි න් එළිඹට ඵළසහ. යුශයෝඳහ 

වවුශල් ශම් තවනභ  පිළිඵ එදහ ධීයි න්ට වරි දළක්භක්, 

අශඵෝධඹක් තිබුශ්ඩ නළවළ. ඒ නිහ යුශයෝඳහ වවුර ශන ගිඹ 

භත්ය අඳනඹන තවනභත් එක් ධීය ක්ශේත්රශත ඇති වුණු 

අර්බුදඹ එදහ ඳළතුමණු ආ්ඩඩු පිට තභි  ගිශත. ඒ නිහ භහ 

කිඹන්න ළභළතිි , ශම් ප්රලසනඹට විඳුම් ශදන්න එදහ අසථහ 

ේනහදීභ එට යජශත ධීය අභහතයයඹහ වළටිඹට ටීටපු 

යහිතත ශේනහයත්න භළතිතුමභහ උත්හව ත් ඵ. ඒ යජශත ටීටපු 

අභහතයයඹකු වළටිඹට එතුමභහශේ ථහශේදී එතුමභහ ඒ ශවොඳින් 

ඳළවළදිලි ශහ. එතුමභහ ඉතහ ඳළවළදිලි ළදත් රුණු ශදක් 

කිේහ. එක් තභි  ශම් තවංචිඹ වහ තහක්ණි ශවේතුම හශේභ 

ශද්ලඳහරනි ශවේතුමත් තිශඵනහි  කිඹන එ.  

යුශයෝඳහ වවුශල් ටයුතුමරදී ශරෝ තත්ත්ඹන් පිළිඵ 

අඳට අත් දළකීම් තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, හුඟක් 

ශරහට ඵටටීය යටල්, ය ටල් ඇතුමශත ප්රලසන වදන්නත් භවය 

පිඹය න්නහ. ශශේ ශතත් භත්ය ඳරිශබෝජනඹ යන 

යුශයෝඳශත ජීත් න ජනතහට හධහයේ අි තිඹක් තිශඵනහ, 

ඔවුන් ඳරිශබෝජනඹ යන්ශන් ය සබහශත භත්යි න්ද 

කිඹරහ දළන න්න. ඒ හශේභ තියහය ංර්ධනඹක් ශනුශන් 

ඒ ක්රභශේදඹ ස කිරීශම් ළදත්භත් තිශඵනහ. ඒ භහ 

ප්රතික්ශේඳ යන්ශන් නළවළ. ඒ ශනුශන් ඳසු ගිඹ යජඹ හරශත 

තත් ංශලෝධන ඳනතක් ශනහහ. ඒ තභි  2013 අං 35 දයන 

ධීය ව ජරජ ම්ඳත් (ංශලෝධන) ඳනත. ශම් මලි ඳනතට 

ශභභ ංශලෝධනඹ ශනහශේ යුශයෝඳහ වවුර ඉදිරිඳත් ශ රුණු 

ම්පර්ේ යන්නි . ඒ අධයඹනඹ ශශොත් ශඳශනනහ, ඔඹ 

කිඹන ශොන්ශද්සිරට විඳුම් ඒ ඳනත ඇතුමශශේ අන්තර්ති  

කිඹරහ. යහිතත ශේනහයත්න ටීටපු ඇභතිතුමභහ තභි  ශම් ඳනත 

ශනහශේ. නමුත් එි න් මලි පිඹයඹන් රැක් ශන තිබුේහ. ඒ 

අසථහශේ භතුම වුණු අශනක් ප්රලසනඹ තභි  ශම් ද්ඩලනඹ 

ප්රභහේත් නළවළ කිඹන එ. භශේ ශඳෞද්ලි අදව වළටිඹට 

භභ කිඹන්න ඕනෆ, ශම් තිශඵන දඬුම් ඵය ළඩිි . ධීය 

ක්ශේත්රශත ශවොට අත් දළකීම් තිශඵන රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ ටීටපු 

ඇභතිතුමභහත් ඒ ඳළවළදිලි ශහ. ශභොද, ශද්ීයඹ ජර රණයශඹන් 

ඔේඵට ඹන්න න අසථහ ඇති ශනහ. භවය ශරහට භහළු 

රෑනක් භඟ ඹන ශොට, "ශච්තනහත්භ ශද්ීයඹ ජර රණයශඹන් 

පිටට ගිටීන්  භත්යඹන් අල්රනහ"ඹ කිඹන අදවකින් ශතොය 

ශද්ීයඹ ජර රණයශඹන් පිටට ඇදී ඹන්න න අසථහ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ ශභළනි ද්ඩලනඹක් නිඹභ යන විට ඇත්ත ලශඹන්භ 

ඒ පිළිඵ විනිලසචඹ ආනඹට ශදන රද හක්ෂි ව ඒ රුණු 

තවවුරු යන්න පුළුන් තහක්ණි ඳසු බිභක් තභ අශප් යශඨා 

නළවළ. ඒ නිහ ශම් හශේ ඳනතක් ම්භත යරහ අපි දඬුම් නිඹභ 

යන ශොට ධීය ර්භහන්තශත ශඹශදන ධීයඹන්ට ඒ දළඩි 

ඵරඳහනහ. ඒ නිහ ශම් රහංකීඹ ධීය ක්ශේත්ර ඹ අෛධර්ත් 

යන්නටත් ඵරඳහන්න ඉලල තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ද්ඩලනඹ 

නිඹභඹන් පිළිඵ ර්තභහන ධීය ඇභතිතුමභහට භභ කිඹනහ, ඒ 

ළන ඹළි රහ ඵළලීභක් යන එ ශවොි  කිඹරහ. වළඵළි  ඒ 

රහ ඵළලීභ යන ශොට භතශේද වදහන්ශන් නළතුම යුශයෝඳහ 

වවුරත් එක් හච්ඡහ යරහ, අශප් යශඨා ධීයඹන්ශේ සබහඹ 

පිළිඵත් ශත්රුම් යරහ දීරහ කිසිඹම් එඟත්ඹට ඇවිත් 

ඉදිරි හරශත ශවෝ ශම් තත්ත්ඹ ශනස යන්න උත්හවඹක් 

න්නහ නම් ශවොි  කිඹන හයේඹ ඳළවළදිලි යන්නට ඕනෆ. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහට ශන් ශ ශරහශන් ත විනහඩි 

ශද හරඹක් තිශඵනහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගු චන්්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් හයේඹ පිළිඵත් භභ 

කිඹන්න ළභළතිි . ශම් ක්ණි ළලටවන භඟින් කිඹපු 

වනහධහය, ඒ කිඹන්ශන් ඵදු වන රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් අඹ 

ළඹ තුමශ කිසික් වන් ශන්ශන් නළවළ.  ශතල් මිර අඩු ී භ 

ධීය ජනතහට ඹම් වනඹක් වුේහ. ඒ භභ ප්රතික්ශේඳ 

යන්ශන් නළවළ. නමුත් ධීය ක්ශේත්රඹට ශභළනි තවංචි නිහ 

ධීය ප්රජහට ළටලුරට මුහුේ ශදන්න සිද්ධ ශනහ. ඒ නිහ 

ධීය ප්රජහ එභ තත්ත්ශඹන් මුදහන්න අලය වූ ඹම් වනදහයී 

පිළිශත් අනුභනඹ කිරීභ ළදත්. රු ශජෝලප් භි ල් 

ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ කිඹපු ක්ණි ළලටවශන් 63, 

64, 65 ඹටශත්ි  භභ ථහ ශශේ. භභ ශම් ළන කිඹන්න වදිසි 

ශන්ශන් නළවළ. ඔඵතුමභහ ධීය අභහතයයඹහ වළටිඹට ටයුතුම 

යපු හරශත භට අත් දළකීභක් තිශඵනහ. ඔඵතුමභහ ඒ ළන 

ළරකිල්රක් දක්ි  කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. 

භභ අහන ලශඹන් ශම් හයේඹත් කිඹන්න ළභළතිි . අපි 

ශම්  සිඹල්ර ශනස යරහ, අලය ශොන්ශද්සි ම්පර්ේ යරහ, 

ඒ හශේභ ශම් ද්ඩලන නිඹභඹන් ශභතළනදී ම්භත යශන 

ගිඹත්, ශවට දශේ අලුත් ශොන්ශද්සි ඉදිරිඳත් යන්නත් පුළුන්. 

ඒ නිහ ශම් තුමශ තිශඵන තහක්ණි ඳළත්ත ශභන්භ ටීටපු ධීය 

ඇභතිතුමභහ න යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ කිේහ ශේ 

ශද්ලඳහරන ඳළත්තකුත් තිශඵන ඵ භභ විලසහ යනහ. 

“ජීඑසපී“ වනඹ ළනත් ථහ ශහ. රු ශජෝලප් භි ල් 

ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහත් ඒ ළන කිේහ; රු භංර භයී ය 

ඇභතිතුමභහත් කිේහ. ඒ නිහ ශම් තත්ත්ඹ දළන් ටික් ශනස 

ශි  කිඹහ භභ ටීතනහ. යශඨා ඵරහශඳොශයොත්තුමර මීට ලහ 

ශනක් ඇති ශරහ ලහ වනදහයී තත්ත්ඹක් ඇති ශන්න 

පුළුන්. ශශේ ශතත් එඹ ශනොරහ ශනොවළය ඒ පිළිඵ 

භළදිවත් ශන්න. භංර භයී ය ඇභතිතුමභහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

භළදිවත් න ඵ කිේහ, හච්ඡහ ආයම්බ යපු ඵ කිේහ. 

ඔඵතුමභහ ධීය අභහතයයඹහ වළටිඹට ශම් රුණු ළන ළඩි 

අධහනඹක් ශඹොමු යරහ ධීය ප්රජහශේ අනහතඹ ශනුශන් 

යටක් වළටිඹට න්න පුළුන් සිඹලුභ ප්රඹත්න නු ඇතළි  භහ 

විලසහ යනහ. ඒ හශේභ අපි ශභඹට ඵහධහ ශනොයන ඵත්, 

ශම් හශේ ඹවඳත් අදවසරදී කිසිභ ඳළකිළීභකින් ශතොය අපි 

වශඹෝඹ රඵහ ශදන ඵත් භහ ප්රහල යනහ.  

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සතුමතිි . මීශඟට රු සුන්ත පුංචිනිරශම් භන්ත්රීතුමභහ. 

ඔඵතුමභහට විනහඩි වත හරඹක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.40] 

 
ගු  සුවන්ත පුංිකනිපම් මශතා 
(ரண்நெறகு சுசந் நெஞ்சறறனத) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුමභනි, විශලේශඹන්භ ධීය 

ප්රජහ ළඩි ලශඹන් ජීත් න ප්රශද්ලඹක් න  ත්රිකුේහභර 

දිසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීයශඹක් ලශඹනුත්, ඒ 

හශේභ ටීටපු ධීය නිශඹෝජය ඇභතියශඹක් ලශඹනුත් භට අශප් 

න ධීය අභහතයතුමභහට භතක් යන්නට රුණු කිටීඳඹක් 

තිශඵනහ. රංහශේ භහළු, එශවභ නළත්නම් නානහ භහළු 

අඳනඹනශඹන් විශද්ල විනිභඹ රඵහ න්නහ ආහයඹ ළන ඵරරහ 

තභි  විශලේශඹන්භ ශම් ඔක්ශෝභ ථහ ශශේ. රු 

ඇභතිතුමභනි, අශප් යශඨා ජනතහට රහශබට භහළු ෆල්රක් න්න 

ශදන්න පුළුන් ක්රභශේදඹක් ඇති යන්න පුළුන් නම් ඒ 

ශොලහක් ටිනහ කිඹරහ තභි  භභ විලසහ යන්ශන්. ශභොද, 

ටීටපු ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ඇභති යහිතත ශේනහයත්න 

භළතිතුමභහ වළභ අසථහශේදීභ කිේශේ භන්දශඳෝේඹ නළති කිරීභ 

වහ භහළු ඉතහභත්භ ශවො ආවහයඹක්, ජනතහට භහළු ශදන්න 

ඕනෆ කිඹරහ. නමුත් ඒ  එශවභ ශරහ නළවළ. වළභ අසථහශේදීභ 

අශප් යශඨා මිනිසුන්ට භහළු මිරදී න්න ශරහ තිශඵන්ශන් ගිනි 

ේන්රට. ඒ හශේභ ඒහ ශවො භහළුත් ශනොශි . එශවභ 

ශන්ද රු ඇභතිතුමභහ? ඒ නිහ අන්න ඒට ළල පිළිශශක් 

ශඹොදන්න ඔඵතුමභහට පුළුන් නම්,  එඹ හුඟක් ටිනහ කිඹරහ භභ 

ටීතනහ.    

ිෂි ර්භහන්තඹ -ී  ශොවිතළන- තභි  අශප් යශඨා ඵහුතය 

ජනතහශේ ඳළළත්භ ශරහ තිශඵන්ශන්.  අද ී  ශොවිතළන වහ  

වනහධහයඹක් ලශඹන් රුපිඹල් 350ට ශොවිඹහට ශඳොශවොය රඵහ  

ශදනහ. රු ඇභතිතුමභනි, අශප් ටීටපු ඇභතිතුමභහත් කිේහ හශේ 

එළනි ක්රභශේදඹක් ධීයඹහ ශනුශනුත් වදන්නට පුළුන් නම් 

ශවොි . ශභොද, ධීයඹහට අද එළනි ඳවසුක් නළවළ. අද 

භූමිශතල් මිර ටික් අඩු ශරහ තිශඵනහ, ඒ ශවොි . ඒ 

නය නළවළ. නමුත් ධීය ශඵෝඨාටුක් න්න ගිඹහභ, ඒට අලය 

යන ආම්ඳන්න න්න ගිඹහභ ධීය යක්හ යන අශප් 

දිසත්රික්ඹ ඇතුමළු ශම් යශඨා සිටින ඵහුතය ධීය ජනතහට විලහර 

මුදරක් ඒ වහ  විඹදම් යන්න සිදු ශරහ තිශඵනහ.  ඒ නිහ 

ධීයඹන් ශනුශනුත්  එළනි ඹම් ක්රභශේදඹක් ඔඵතුමභන්රහශේ 

න යජඹ ඹටශත් ඇති යන්න පුළුන් නම්, ඒශන් ශම් යශඨා 

මිනිසසුන්ටත්  ඹවඳතක් ශි ; ඒ හශේභ ධීය රැකිඹහ යන 

අඹටත් ශරොකු ඹවඳතක් ශි  කිඹරහ භභ ටීතනහ.   

භහ ඔඵතුමභහට භතක් ය ශදන්න ළභළතිි ,  විශලේශඹන්භ 

ත්රිකුේහභර දිසත්රික්ඹ තුමශ සිංවර, ද්රවිල, මුසලිම් කිඹන අශප් 

ශවෝදයශඹෝ - නෆදෆශඹෝ - ඵහුතයඹක් ිෂිර්භහන්තඹට 

අභතය ඊශඟට ළඩි ලශඹන් ශඹශදන්ශන්  යදිඹ ව මිරිදිඹ 

ධීය ර්භහන්තශත ඵ. රු ඇභතිතුමභනි, ත්රිකුේහභර 

දිසත්රික්ශත මුරතිේ ඉරහ ශඳොතුමවිල් දක්හ ඳවශ මුහුදු රණයශත 

ලි නභි ඨා ළනි ීතති විශයෝධී ඳන්න ක්රභ, එශවභ නළත්නම්  

ශනත් ීතති විශයෝධී ක්රභ භඟින් තභි  අද ඵහුර ලශඹන් ධීය 

රැකිඹහ යන්ශන්. ඒ විධිඹට  ලි නභි ඨා ශඹොදහ අල්රහ න්නහ 

රද භහළු ශොඳභේ ප්රභහේඹක් ශනත් තිශඵනහද කිඹරහ 

ත්රිකුේහභරශත ශතො ශශ භධයසථහනඹට ගිඹහභ ඵරහ න්න 

පුළුන්. 

විශලේශඹන්භ ඒ ඳශහශත් ධීය ජනතහශේ ශඵෝඨාටු විලහර 

ප්රභහේඹක් license යරහ නළවළ.  ශඵොශවොභ අඩු ශඵෝඨාටු 

ප්රභහේඹක් තභි   license ය තිශඵන්ශන්.  උතුමශර්ත්, 

නළශනටීයත් ධීය ම්ඳත ත්තහභ, අශප් අල්ළසි යට න 

ඉන්දිඹහශේ ධීයි න් ඇවිල්රහ ඒ ශොල්රන්ශේ ශඵෝඨාටු අශප් 

භහදළල් උඩින් - ඒහට අටීය න ඳරිදි - ඳහ ධහනඹ යරහ,  

විලහර ලශඹන් අශප් ධීය ම්ඳත ඵරවත්හයශඹන් ශනරහ 

ශන ඹනහ.  ඔඵතුමභන්රහශේ ශම් න යජශත ප්රතිඳත්ති අනු,  

විශලේශඹන්භ ඉන්දිඹහත් එක් ශඵොශවොභ මීඳ 

ම්ඵන්ධතහක් තිශඵන නිහ, ඉන්දිඹහශේ ධීයඹන් ඇවිල්රහ  

උතුමරු ඳශහශත්  අශප් ධීය ම්ඳත භංශොල්ර න එ නතය 

ය ශදන්න පුළුන් නම්  එඹ අශප්  ධීය ජනතහට විලහර 

වනඹක් ශේවි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ශම්හ ශශොත් තභි  

ඒ ජනතහට දළශනන්ශන්. ඔඵතුමභහත් දන්නහ, ඔඵතුමභහශේ 

අභහතයහංලඹ ඹටශත් තිශඵන NARA ආඹතනඹ තභි   භව 

මුහුශද් ධීය ම්ඳත පිළිඵ ශතොයතුමරු ඳඹන්ශන් කිඹරහ. 
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ඔඵතුමභන්ට නිඹමිත ශරහශන් ත විනහඩිඹ හරඹක් 

තිශඵනහ. 

 

ගු  සුවන්ත පුංිකනිපම් මශතා 
(ரண்நெறகு சுசந் நெஞ்சறறனத) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඳරියශත ඹම්  ශනක් සිදු ී  තිශඵනහ නම්,  ඒ ශතොයතුමරු 

රඵහ දුන්නහභ ඒ අනු  භත්ය ම්ඳත ශඵෝ ශන එ, නළති ශන 

එ පිළිඵ ඹම් අදවක් න්න පුළුන් ශනහ.    

රු ඇභතිතුමභනි, එදහ ඔඵතුමභන්රහශේ  හරශත  ඒ ටයුතුම 

යන NARA ආඹතනශත නිරධහරින්ට  නහතළන් න්නට  

ත්රිකුේහභරඹ රපුශේ ධීය යහශත  නිහඩු නිශක්තනඹක්  භඟ 

ඳර්ශතේ ආඹතනඹක් තිබුේහ. අද න විට එඹ අටීමි ශරහ 

තිශඵනහ.  ටීටපු ධීය ඇභතිතුමභහටත් එඹ නළත න්නට ඵළරි 

වුේහ.  ඒ නිහ ඳරීක්ේ ඳත්න්න එන අඹට  එටී නතය ශරහ 

වරිඹහහය ඳරීක්ේ ඳත්හ, ධීය ම්ඳත පිළිඵ ජනතහට 

අලය යන ශතොයතුමරු රඵහ ශදන්න ඵළරි අසථහක් අද උදහ 

ශරහ තිශඵනහ.  විශලේශඹන්භ ආයක් ශල්ම්යඹහ ව 

ආයක් ඇභතියඹහ භඟ ශම් පිළිඵ හච්ඡහ යරහ නළත 

එඹ රඵහ න්න ටයුතුම යන්න කිඹරහ භහ ඉල්ලීභක් යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අහන ලශඹන් ශම් 

හයේඹ ළනත් භහ භතක් යන්න ළභළතිි . රංහ ඉතිවහශත 

ප්රථභ තහට ධීය ජනතහ අභහතයහංලඹට ඇවිල්රහ ගුටි ඵළට 

දුන්ශන් අශප් ටීටපු ධීය ඇභතිතුමභහ න යහිතත ශේනහයත්න 

භළතිතුමභහශේ හරශති . ඒ හයේඹත් අඳ අභත යන්න ශවො 

නළවළ. අන්න ඒ හශේ ශද්ල් නළත ඔඵතුමභන්රහශේ හරශත සිදු 

න්න ශදන්ශන් නළති, ඔඹ කිඹන ඹව ඳහරනඹ ශවො විධිඹට 

ධීය ජනතහශේ ඳළත්තටත් රඵහ ශදන්න කිඹන ඉල්ලීභත් 

යමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ. සතුමතිි .  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සතුමතිි , රු භන්ත්රීතුමභනි.  

මීශඟට රු ඳහලිත යංශ ඵ්ඩලහය ඇභතිතුමභහ. ඔඵතුමභහට 

විනහඩි 10 හරඹක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.47] 

 

ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා (විදුලිබ ශා බක්යේ 

රාජය අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு தரலி  ங்தக  தண்டர - மின்வலு மற்றும் 

ரறசக்ற இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara - State Minister of 

Power and Energy) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භට අසථහ රඵහ දීභ 

පිළිඵ  ඔඵතුමභහට   ශඵොශවොභ සතුමතිි .  

අශප් දිසත්රික්ඹට අදහශ විඹක් පිළිඵ හච්ඡහට බහජන 

න ශම් අසථහශේ දී  ඒ ළන අදවස දක්න්නට අසථහ  රළය.භ 

ළන භහ න්ශතෝ ශනහ.  

පුත්තරභ දිසත්රික්ශත, ශන්නප්පු ව ම්ඳව භහි ශම් සිට 

භන්නහයභ භහි භ දක්හ ම්පර්ේශඹන්භ තිශඵන්ශන් මුහුදු 

රණයඹක්. විලහර පිරික් ශම් මුහුදු රණයශත ධීය ර්භහන්තශත 

නිඹළශශනහ. විශලේශඹන්භ රංහශේ අශනක් ප්රශද්ලරට ලහ 

සුවිශලේෂී ශනක් තිශඵන ශොඨාධහඹක් තභි  පුත්තරභ 

රහඳඹ. ශභොද, ශපු ශදක්, ඒ හශේභ දඳත් 18කින් 

භන්විත මුහුදු රහඳඹක් තිශඵන රංහශේ එභ ප්රශද්ලඹ 

පුත්තරභ මුහුදු රහඳඹි . ඒ අතරින් සුවිශලේෂී තළනක් න්න 

සථහනඹක් තභි , ඵත්තරන්ගු්ඩඩු. මීමුශේ ධීය ජනතහ 

ඵත්තරන්ගු්ඩඩුට ගිටීන් ඳදිංචි ශරහ තභන්ශේ ධීය 

ර්භහන්තශත ශඹශදමින් යශඨා ජනතහට අලය භත්ය ම්ඳත 

රඵහ ශදන්නට දහඹ ශනහ.  

පුත්තරභ රහඳශත ශපු ශදශක්ත්, මුහුදු රණයශතත් ධීය 

ර්භහන්තශත ශඹශදනහ හශේභ, මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තශත 

ශඹශදන අතිවිලහර ප්රභහේඹකුත් ඉන්නහ. ප්රසිද්ධ මිරිදිඹ ජරහල 

ේනහක් තිශඵන රහඳඹක් තභි  පුත්තරභ රහඳඹ. යදිඹ 

ව මිරිදිඹ කිඹන ර් ශදශන්භ භත්ය නිසඳහදනඹ රඵහ ශදන 

ප්රශද්ලඹක් තභි  අශප් ප්රශද්ලඹ.  

අශප් යශඨා නිසඳහදන දිවහ ඵළලුහභ විඹදභකින් ශතොය  - 

වුරුත් ෆභ ශදන්ශන් නළති, ශඵශවත් ශදන්ශන් නළති, 

නලත්තුම යන්ශන් නළති -  යන්න පුළුන් එභ නිසඳහදනඹ 

අශප් ශම් භත්ය ම්ඳත ඵ අඳට ශඳශනනහ.  මුහුශද්, නළත්නම් 

මිරිදිඹ ජරහලර වළශදන භත්යඹන් අල්රහශන ඇවිත් 

ජනතහට අශශවි යරහ විනිභඹ  -ආදහඹභ- ශවොඹහ න්න පුළුන් 

භහර්ඹක් තභි  ශම් ධීය ර්භහන්තඹ කිඹන්ශන්. වළඵළි , එභ 

ර්භහන්තඹ යශන ඹන ධීය හර්මිඹන්ට ළටලු යහයකඹක් 

තිශඵනහ. භෆත යුශත දී යුශයෝඳහ ංභඹ විසින් රංහශේ 

භත්ය ම්ඳත මිරදී ළීතභට ඳනන රද තවංචිඹ; ඵහධඹ ඒ 

අතය ප්රධහනභ ළටලු ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.    දිගින් දිටභ 

ීතති උල්රංකනඹ යමින් රංහශේ ජනතහ ශභල්ර යනහ 

හශේභ, අශනක් ඳළත්ශතන් අඳ ශරෝශත ජනතහටත් ශල්රම් 

දභන්නට ගිඹහ. ඒ ශල්රම් දභනශොට ඵරහශන ඉරහ, ඉරහ ඒ 

උදවිඹ අඳ යන ළරැදි නත්න්න උඳශදස දුන්නහ.  

වශඹෝශඹන්, ංහදශඹන් ඒහ ශේයහ න්න උත්හව ශහ.  

නමුත් ඒහට  අනත ශනොනශොට ටිශන් ටි ඒ අඹ අඳ 

ශොනිත්තන්න ඳටන් ත්තහ. ඒශක් ප්රතිපරඹ ශොි  තයම් දුයට 

ආහද කිඹනහ නම්,  ඳසු ගිඹ යජඹ හරශත රංහශේ භත්ය 

ම්ඳත යුශයෝඳහ ශශශ ශඳොශට මිරදී ළීතභත් නතය වුේහ. 

ශම්ශන් ඳවය ළදුශ්ඩ හටද? ඳහරඹන්ටද, ධීයඹන්ටද, 

එශවභ නළත්නම් ඳහලිතඹන්ටද? ඳහරඹහ දයදඬු ශරහ,  අශනක් 

උදවිඹට ච්ඩඩිම් ශඳන්නශොට රිදුශ්ඩ ඳහලිතඹන්ටි . 

ශභොද, ශරෝ ප්රජහ වනශොට ඒ වන ප්රවහයඹ දින්ශන් ශම් 

යශඨා ඉන්න කුලහ ජනතහටි . ධීය ජනතහ තභන්ශේ භවන්සිඹ 

ශඹොදරහ භත්ය ම්ඳත ශනහත්, ඒ භත්ය ම්ඳත විශද්ල 

ශශශ ශඳොශට විකුේහ න්න ඵළරි ඹනශොට භහළු මිරට 

ප්රලසනඹක් ඇති ශනහ. ඉතින් ධීයඹහශේ ආදහඹභට තභි  ශම් 

ප්රලසනඹ ඵරඳෆශේ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඳසු ගිඹ හනුශේ ධීය 

ජනතහශේ ආදහඹභට ලහ විඹදභ ශඵශවවින්භ ළඩි ශරහ 

තිබුේහ. ශභොද, ධීය ආම්ඳන්නරට ඹන විඹදභ අධි ශරහ 

තිබුේහ. ශඵෝඨාටු, දළල් ආදිඹට ඹන විඹදභ අධි ශරහ තිබුේහ. ඒ 

හශේභ න තහක්ේඹ ඳහවිච්චි යන්න විධිඹක් නළවළ. ඒ න 

තහක්ේඹට ඹන මිර ඉවශ ගිටීන් තිබුේහ. ශම් හශේ හයේහ 

නිහ ධීයඹහ අසීරුතහට ඳත් ශරහ තිබුේහ. ශභන්න ශම් නිහ 

ධීය ජනතහ යශඨා ඳළළති යජශඹන් ඉතහභ හධහයේ ව යුක්ති 

වත ඉල්ලීභක් ශහ.    

ය ශඨා ෆභ හර්ඹඹටභ අලය න ඉන්ධන ධීය 

ර්භහන්තඹටත් අතයලයි . තභන්ශේ විඹදභ ආදහඹභ අිනබහ 

989 990 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ඹන නිහ  ජීශනෝඳහඹ ශොල නඟහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹට, 

ඳවුශල් ජීවිත ආයක්හ ය න්න ඵළරි තත්ත්ඹට ධීය 

ජනතහ  ඳත් වුේහ. එභ නිහ ධීය ජනතහ ඉතහභත් හධහයේ 

ශර යජඹට රුණු කිඹන්නට ආහ. ඒ ශොල්ශරෝ විප්ර ශශේ 

නළවළ; ශද්ශඳොශ විනහල ශශේ නළවළ; ශද්ශඳොශ ගිනි ඵත් ශශේ 

නළවළ; ජීවිත විනහල ශශේ නළවළ; ීතතිඹ යන උදවිඹට ඳවය 

දුන්ශන් නළවළ; ඒ උදවිඹ කහතනඹ ශශේ නළවළ; ඒ ීතතිඹ යන 

උදවිඹශේ අවි ආයුධ උදුයහ න්න ගිශත නළවළ; ඒ ආඹතන කුඩු 

ඳඨාටම් ශශේ නළවළ. ඒ උදවිඹ ඇවිල්රහ ඉතහභත් හධහයේ විධිඹට 

යජශඹන් ඉල්ලීභක් ශහ, "රුේහයරහ හධහයේ මිරට ඉන්ධන 

ශදන්න, යශඨා මිනිසුන්ට ශවොට හරහ, ය.රහ හධහයේ ජීත් 

න්න පුළුන් ඳරියඹක් වදන්න අපි මුහුදට ගිටීල්රහ ශම් යශඨා 

ජනතහශේ ආවහයඹට අලය ඉතහභත් ටිනහ ශඳෝයජන 

ආවහයඹ න භත්ය ම්ඳත ශනළවිත් ශදන්නම්"ි  කිඹරහ. ඒ 

මිනිසසු එළිඹට ඵළවළරහ ඒ ඉල්ලීභ යන ශොට ඳහරඹන් ඒ 

ඉල්ලීභට එශයටී  ශභොද ශශේ? ඳුළු ෆසලින් ව ඵළටන් 

ශඳොලුලින් ංග්රව යන්න ඳටන් ත්තහ. විශලේශඹන්භ ඒ මුහුදු 

රණයශත තිශඵන ශතෝලි ශද්සථහනර පිඹතුමභන්රහ, ඒ 

හශේභ යදගුරුතුමභන්රහ ශම් විඳත දළරහ ජනතහශේ ජීවිත 

ආයක්හ කිරීභ වහ, ශද්ශඳොශ ආයක්හ කිරීභ වහ ජනතහශේ 

ආයක්ි න් විධිඹට එළිඹට ආහ. ඉසයවට ඇවිල්රහ ඔවුන් 

රැකීභට උත්හව ශහ. පිඹතුමභන්රහ ව බිශොප්තුමභන්රහ එළිඹට 

ඇවිල්රහ ඳළළති යජශත නිරධහරින් එක්, ඳහරි න් එක් 

හච්ඡහ ශහ. බිශොප්තුමභන්රහට, පිඹතුමභන්රහට විවිධහහය 

ශඳොශයොන්දු දුන්නහ. ඉන්ධන වනඹක් රඵහ ශදනහඹ කිේහ, 

හධහයේ මිරට ඉන්ධන ශදනහඹ කිේහ. ඒ හශේභ 

ශඵෝඨාටුරට, දළල්රට ව උඳයේරට හධහයේ වනඹක් 

ශදනහඹ කිඹරහ ශඳොශයොන්දුක් දුන්නහ. ඒ අනු මුල් අසථහශේදී 

ජනතහ උද්ශකෝේඹ ඹටඳත් ය න්න පුළුන් වුේහ. නමුත් 

ජනතහ දිගින් දිටභ යටන්න ඵළවළ. ජනතහ ඵරහ ශන සිටිඹහ. 

නමුත් තභන්ශේ අලයතහ, ඉල්ලීභ ඉසට න්ශන් නළති වුේහභ  

ජනතහ නළතත් ී දි ඵටීන්න ඳටන් ත්තහ. ඔවුන් හධහයේ 

තභන්ශේ ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත් ශහ.  

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුමභහට ත විනහඩි ශද හරඹක් තිශඵනහ.  

 
ගු ඳාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා  
(ரண்நெறகு தரலி  ங்தக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

රු නලින් ඵ්ඩලහය ජඹභව භන්ත්රීතුමභහට ශන් ය තිශඵන 

විනහඩි 10 හරඹත් භට රඵහ න්න අය දීරහ තිශඵනහ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි.  

ඒ අනු ශම් ධීය ජනතහ එළිඹට ඵළවළරහ තභන්ට 

හධහයේඹ ඉසට යන්න කිඹරහ ඉල්ලීම් ශහ.  ඒ ධීය ජනතහ 

ී දි ඵළවළරහ, තභන්ශේ මුහුදු රණයශත ඉශන භනුයත්ශත 

නහභශඹන් හධහයේ තභන්ශේ අලයතහ ඉදිරිඳත් යන ශොට 

පිඹතුමභන්රහට ශඳොශයොන්දු දුන්නු, බිශොප්තුමභන්රහට ශඳොශයොන්දු 

දුන්නු යජඹ ශභොක්ද ශශේ? ධීය ජනතහ ඉදිරිඹට ගිටීන් 

ඔවුන්ට ඵළටන් ශඳොල්ශරන් ඳවය දුන්නහ, ඳුළු ෆස වරහ 

ඔවුන් එශශේහ. ඊට ඳසශේ විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ, වමුදහ 

ශඹොදරහ ඔවුන්ට ශඩි තළබුහ. ඉල්ලුශේ ඉන්ධනරට හධහයේ 

මිරක්. පිළිතුමරු දුන්ශන් උ්ඩලශඹන්. න්දිඹ ත්ශත්  ජීවිතලින්. 

ශභන්න ශම් විධිඹට තභි  ධීය ජනතහට ංග්රව ශශේ, 

ළරකුශේ. අපි නිශඹෝජනඹ යන වරහත දිසත්රික්ශත එක්ත් 

ජනතහ නිදවස න්ධහන යජඹ බිටී කිරීභ වහ ළඳ ී ශභන් ළල 

යපු, ංවිධහන ටයුතුම යපු ඇන්ටනි ප්රනහන්දු කහතනඹ ශහ.  

ඔඵතුමභහ නිශඹෝජනඹ ශ ඳළළති යජඹ පුත්තරභ දිසත්රික්ශඹන් 

ඳශමුන බිල්ර ත්තහ. ඒ බිල්ර අයශන නතය වුශ්ඩ නළවළ. 

රීන් ඇතුමළු තත් තුමන්ශදනකුට ඵයඳතශ තුමහර සිදු ශහ. 

ළල්ශල් ශඵෝඨාටු තල්ලු යමින්, භව දිඹශේ දළල් එශමින්, භත්ය 

ම්ඳත ශභයටට ශනහපු ලක්තිභත් පුරුි න් තුමන්ශදනකු දහ 

ල් ආඵහධිති න්, ශයෝගින් ඵට ඳත් ශහ. භහඹට ලත ඳව 

දීභනහක්, ආදහඹභක් නළතුම අනුන්ශන් ඹළශඳන පුද්රි න් 

ඵට ඔවුන් ඳත් ශහ. ශම් තභි   ධීයඹහට දුන්නු ඉන්ධන 

වනහධහයඹ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අපි ඒ දසර තර් ශහ, 

"ශම් හධහයේ ඉල්ලීභක්. ශම් හධහයේ ඉල්ලීභ ඉසට යන්න. 

ධීයඹහට තභන්ශේ ජීවිතඹ රැ න්න ඉලල රහ ශදන්න" 

කිඹරහ. එට ඳළති භටීන්ද යහජඳක් භළතිතුමභහශේ යජඹ 

ශභොක්ද කිේශේ?  "ඉන්ධන ශම් මිරට ශදන්ශන්ත් ඉතහභ 

අසීරුශන්, මීට ලහ අඩුශන් ශදන්න විධිඹක් නළවළ, රංහ 

නිජ ශතල් ීතතිත ංසථහ ලහ ළශටනහ, ඒ හශේභ යශඨා 

ආර්ථිඹ ලහ ළශටනහ, ශම් ශදන්ශනත් ශඵොශවොභ 

අභහරුශන්, ශම් හේට ශදන්නත් ඵළවළ, මීට ලහ අඩුශන් 

දුන්ශනොත් ඉයි " කිේහ. 

ජනහරි භහශත 10ශනි දහ ෛභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුමභහත් 

භඟ ඇති ශ යු ශඳයළිඹත් භඟ අපි 19ශනි දහ ගිටීන් 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ බහය ත්තහ. අපි ශම් 

අධයඹනඹ ශහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අපි එදහ කිේහ 

හශේභ  ගිටීන් ඵරන විට ශඳනුේහ, එ ශඳට්රල් ලීටයඹකින් 

රුපිඹල් 67ක් භටීන්ද යහජඳක් භවත්භඹහශේ යජඹ ජනතහශන් 

ඵදු ලශඹන්, එශවභ නළත්නම් රහබ ලශඹන් අයශන තිශඵන 

ඵ. ශම් විධිඹට භූමි ශතල්ලිනුත් ත්තහ; ඩීල්ලිනුත් ත්තහ. 

අපි වහභ රිඹහත්භ ශරහ භූමි ශතල් මිරත්, ශඳට්රල් මිරත්, 

ඩීල් මිරත් අඩු ශහ. ඒ වහ අභහතයහංලඹ බහය ශන දස 4ි  

ත වුශ්ඩ. දස 14ක් ඹන විට අශප් මුදල් අභහතය රු යවි 

රුේහනහඹ භළතිතුමභහ ශම් යටට අතුමරු අඹ ළඹ ශල්නඹක් 

ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යන විට අපි 

නළත යක් භූමි ශතල් ලීටයශත මිර තත් රුපිඹල් 6කින් අඩු 

ශහ. න යජඹක් බිටී ශරහ දින 14ක් ඇතුමශත,                  

ෛභත්රී ඳහරනඹක් ඇවිල්රහ දින 14ක් ඇතුමශත භූමි ශතල් 

ලීටයඹ මිර රුපිඹල් 22කින් අඩු යරහ ජනතහට රඵහ දුන්නහ.  

මුහුදු ඹන ධීයඹහ අද තුමටින් ථහ යනහ. ඔවුන්ශේ ද 

විඹදභ රුපිඹල් 2,000කින් අඩු වුේහ කිඹරහ ඔවුන් ශඵොශවොභ 

න්ශතෝශඹන් ථහ යනහ. අද ඔවුන් ශන දහ ගිඹ ප්රභහේඹට 

ලහ මුහුශද් ඈතට ගිටීන්, දිඹමට ගිටීන් ළඩිපුය භත්ය ම්ඳත 

ශේන්න පුරුදු ශරහ තිශඵනහ. ඒ අඹශේ විඹදභ අඩු වුේහ. ඒ 

නිහ ඒ අඹට භත්ය ම්ඳත ළඩිපුය අල්රහ න්න පුළුන් ශරහ  

ඔවුන්ශේ ආදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  

ජනහරි භහශත 08ශනි දහ ජනතහ ත්ත ඉතහ ටිනහ වූ 

ෛභත්රී ඳහරනඹක් බිටී කිරීශම් යු රණන්දුත් භඟ මිනිසුන් 

භර්දනඹ යමින්, මිනිසුන් කහතනඹ යමින් ඳහරි න් ඹළශඳන 

යුඹ අන් යන්නට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් තභි  ශ යුතුම හයේඹ ශන්ශන්. 

ජනතහ ජීත් යී භ වහ තභි  යට ඳහරනඹක් ඇති ශ 

යුත්ශත්. එශවභ නළති ජනතහ භර්දනඹ කිරීභට ශනොශි ; 

විප්ර යන, උද්ශකෝේ යන, හධහයේ ඉල්ලීම් යන 

මිනිසුන් ඳළවළය ශන ඹන්න සුදු ෆන් එන්නට ශනොශි ; 

තභන්ශේ ඉල්ලීම් ශනුශන් ටන් යන, උද්ශකෝේඹ යන 

මිනිසුන් කහතනඹ කිරීභට ශනොශි ; ඇත්ත යුක්තිඹ ථහ 
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ශහභ, Beverly Palace හශේ ඒහ වදන විට ශම්හට විරුද්ධ 

ථහ ශහභ, ශම්හ ශඳන්හ දුන්නහභ ඒහ ශඳන්හ දුන් 

මිනිසුන්ශේ ශද්ශඳොශ ගිනි තිඹරහ භව ඳහයට දහන්නට ශනොශි . 

නමුත් ඳසු ගිඹ හනු ශේ සිද්ධ වුශ්ඩ ඒි .  

අපි ශදනිඹහශත ගිටීන් භඟ නළඟුශභන් ඉදි ශ ඵංරහ ඵරරහ 

වරහතට ඹන්න ඉසශල්රහ භශේ හර්ඹහරඹ ගිනිඵත් යරහ 

දළම්භහ. භට රුපිඹල් ශෝටි එවභහය ඳභේ අරහබඹක් සිදු 

ශහ. ඒ අරණතඹ. එශවභ නම් ඒ ජයසත අරණතඹ අභත යමින්, 

භහ දභමින් යටට ඹව ඳහරනඹක් ශේන්නට වළකිඹහ රළබුණු 

නිහ තභි  අද ධීයි න්ශේ ආර්ථි ප්රලසනඹ, ජීන ප්රලසනඹ 

වින්නට ටයුතුම යන්නට පුළුන් ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ 

හශේභ අශනක් ඳළත්ශතන් ධීයඹහට දළඩි ශර ඵරඳහන 

හයේඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිබුණු භත්ය ම්ඳත ජහතයන්තය 

ශශශ ශඳොශට විකුේහ ළීතභට ඵළරි තිබුණු ප්රලසනඹට 

පිළිතුමයක් රඵහ ශදන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභටත්, 

ධීයඹහට වනඹක්, හධහයේඹක් ඉසට යන්නට පුළුන් 

තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභටත් ශභභ ංශලෝධන ඳනත් ශටුම්ඳත 

ඳහර්ලිශම්න්තුමට ශනළල්රහ තිශඵනහ. ළයදි යන පුද්රඹන්ට 

නිසි දඬුම් රඵහදීභටත්, නිළයදි පුද්රි න් ආයක්හ යශන 

ඔවුන් ව ඒ භහජඹ ඹවඳත් තළනට ශන ඹන්නට පුළුන් ශන 

විධිඹට ටයුතුම යන්නටත් ධීය අභහතය රු ශජෝලප් භි ල් 

ශඳශර්යහ භළතිතුමභහ අද පිඹය අයශන තිශඵනහ. ශම් රිඹහලිඹ 

ඉතහභ ප්රලංීතඹ රිඹහලිඹක්. එතුමභහ හරඹක් ධීය ඇභතියඹහ 

ලශඹන් ළල ශහ. අපි ඒ හරශත ඉසශෝශල් ඹනහ. 

එතශොට අපි ශද්ලඳහරනඹට ඇවිත් නළවළ. අඳට භති , එතුමභහ 

ධීය මුඳහය ංම් වළදුහ; ම්ර ධීය ංවිධහන වළදුහ; 

නිහ ළලටවන් වඳුන්රහ දුන්නහ. ඳළල්ශොශඨා ටීටපු ධීයඹහට 

නිඹමිත ඳරිදි ශඹ ජීත් ශන්න පුළුන් ඳරියඹ වළදුහ. විදුලි 

රහම්පුක්, විදුලි එළිඹක් දකින්ශන් නළතුම කුප්පි රහම්පුශන් 

ඳන්දම් එළිශඹන් ජීත් වුණු ධීයඹහශේ නිට විදුලිඹ රඵහ 

ශදන්න ටයුතුම ශහ. ඒ ප්රශද්ලර  ජනතහට සුරුම් ේඹ 

ක්රභ,  අධයහඳනඹ වහ ඳහල් ආයම්බ කිරීභ ආදී සිඹල්ර එදහ 

එක්ත් ජහති ඳක් යජඹක් තුමශ සිදු වුේහ.  ඒ ළල පිළිශශශේ 

පුශයෝහමීන් විධිඹට ළල ටයුතුම යපු නහඹි න් ශදශදශනක් 

අපි දකිනහ.  එතුමභන්රහ තභි , ර්තභහන  සශද්ල ටයුතුම වහ 

ධීය අභහතයතුමභහ න රු ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ භළතිතුමභහ වහ 

අශප්  දිංත  ශෂසටස ශඳශර්යහ  අභහතයතුමභහ. එතුමභන්රහ 

ශදශදනහ යපු ඒ ශේහ අපි ඉතහභත් ශෞයශඹන් සිටීඳත් 

යනහ. වළඵළි , එතුමභන්රහශේ යුර දහත් ශඵෝඨාටු 

ඉල්ලුහභ, දළල් ඉල්ලුහභ, වන ඉල්ලුහභ, ශතල් මිර අඩු 

යන්න කිේහභ ධීයඹන්ට ශඩි තිඹරහ භළරුශේ නළවළ; 

ඵරවත්හයශඹන් අයශන ගිටීල්රහ ළශළුශේ නළවළ; තභන්ශේ 

ඳවුශල් හභහිතඹන්ට එන්න ඵළරි ශන්න වමුදහ දභහ  ටයුතුම 

ශශේ නළවළ; පිඹතුමභන්රහට ශඵොරු ශඳොශයොන්දු දුන්ශන් නළවළ;  

බිශොප් වන්ශේරහට ශඵොරු ශඳොශයොන්දු දීරහ රැළඨාටුශේ නළවළ. 

ඳසු ගිඹ හනු තුමශ ආමි නහඹඹහත් රැළඨාටුහ.  ශම් 

මිනිවහත් රැළඨාටුහ, ධීයඹහත් රැළඨාටුහ. ඒ යුඹ අන් ය 

ඹවඳත් යුඹ ළල ටයුතුම යන්න ඉලල ළරසීභ නිහ අද 

ධීය ජනතහට ඳභේක් ශනො සිඹලු ජනතහට හධහයේ ජීත් 

ශන්න පුළුන් යුඹක් නිර්භහේඹ ී භ පිළිඵ අපි සිඹලු ශදනහ 

න්ශතෝ ශන්නට අලයි .  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, 

භට අසථහ රඵහ දුන්නහට ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත න අතය 

ශභළනි ඳනත් ශටුම්ඳතක් ශනළල්රහ ධීය ජනතහශේ 

සුයක්ෂිතබහඹ ව ඔවුන්ශේ ිත්රණඹ ආයක්හ කිරීභට පිඹය 

ළීතභ පිළිඵ අශප්  සශද්ල ටයුතුම වහ ධීය අභහතය රු 

ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ භළතිතුමභහටත්, ඒ හශේභ  අග්රහභහතය 

රු යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුමභහටත්, අශප් ධීය ජනතහ 

ශනුශන්, විශලේශඹන් පුත්තරම් දිසත්රික් ජනතහ ශනුශන්  

ප්රහදඹ පුද යමින් භභ නිවල ශනහ.  ශඵොශවොභ සතුමතිි .   

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු යහජය අභහතයතුමභහට සතුමතිි .  මීශඟට රු අරුන්දි 

ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුමභහ. 

 

[අ.බහ. 5.03] 

 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු මශතා 
(ரண்நெறகு அந்ந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශත 

තරුේ භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹට, ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශත තරුේ 

ංවිධහනශත බහඳති ධුයඹට ඳත් ී භ ම්ඵන්ධ මුලින්භ භහ 

ඔඵතුමභහට සුඵ ඳතනහ.   අශප් යශඨා ධීයඹන්ට ඳළන නළඟුණු ශම් 

ළටලුට අදහශ චන කිටීඳඹක් ප්රහල යන්න ඔඵතුමභහ 

මරහනශත සිටින විට දී අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් 

සතුමතින්ත ශනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අශප් යට දියුණු යන්න නම් 

ප්රධහන අංල තුමනක්  දියුණු යන්නට වුභනහ ඵ වළභදහභත් අපි 

කිේහ.  එි න් එක් අංලඹක්, ශම් යශඨා ිෂි ර්භහන්තඹ.  ශම් 

යශඨා ිෂි ර්භහන්තඹ දියුණු යන්න වුභනහි . ශම් යශඨා ිෂි 

ර්භහන්තඹ, ංචහය යහඳහයඹ වහ ධීය ර්භහන්තඹ කිඹන 

අංල තුමන දියුණු ශශොත් අනිහර්ඹශඹන්භ ශම් යට දියුණු කිරීභට 

වළකිඹහ රළශඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, යුශයෝඳහ 

ංභඹ  - European Union  එ- විසින් අශප් ධීයඹන්ට ඳනහ 

තිශඵන භත්ය අඳනඹන තවනභ ම්ඵන්ධශඹන් විශද්ල ටයුතුම 

අභහතය රු භංර භයී ය  භළතිතුමභහ හධීතඹ පිඹය  කිටීඳඹක් 

අයශන තිශඵනහ. ධීයඹන්ශේ ධීය නිසඳහදන මිරදී ළීතභ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳනහ තිශඵන ශම් තවනභ ළන ථහ යද්දී  ශම් 

ඳතින යජඹ -ර්තභහන යජඹ- ශභතළනදී එ හයේඹක් 

ඳළවළදිලි ය න්නට වුභනහි .  එ හයේඹට අඳට පිළිතුමරු 

වුභනහි . ඒ ශභොක්ද? ශම් යශඨා විශද්ල අභහතයයඹහ ඒ ත්තහ 

වූ හධීතඹ පිඹයත් එක් ඉදිරිඹට ගිටීල්රහ, ශම් තවනශම් ළඵෆ 

අයමුේ ශභොක්ද කිඹන එ ශොඹහ ළීතභ. යුශයෝඳහ ංභඹ 

ඳනහ තිශඵන තවනශම් ළඵෆ අයමුේ ශභොක්ද කිඹන එ 

පිළිඵ හච්ඡහ ය, ඒ ශවොඹහ න්න ඕනෆ.  ඒට තභි  

මුලින්භ පිළිතුමරු ශදන්න ඕනෆ.  

ශභටී ශද්ලඳහරන අයමුේක් තිශඵනහ නම්, භභ ටීතන්ශන් 

ධීයඹන්ශේ ඳළත්ශතන් ශභොනහ ශත් ළලක් නළවළ කිඹහි . ඒ 

අඹශේ ශද්ලඳහරන අයමුේට අලය යන පිළිඹභ ශඹොදන්න 

ඕනෆ. අපිට භති , ඒ ශරහශේ චීන නළේ  දවඹක් හශේ 

ප්රභහේඹක් ධීය අභහතයහංලඹ වයවහ අශප් ධජඹ අයශන අශප් 

මුහුශද් භත්යි න් ඇල්ලීභ දිටභ සිද්ධ ශහ.  චීනඹත් භඟ 

තිශඵන ප්රලසනඹටද අපිට න්දි ශන්න සිද්ධ ශරහ 

තිශඵන්ශන් කිඹන හයේහ අපි ඉසශල්රහභ විහන්න ඕනෆ. 

චීනඹ තයවහ ය ශනත් ශම් ළශඩ් යන්න ඵළවළ. චීනඹ 

කිඹන්ශන් ශම් යටට ඵරඳහන ප්රධහන ඵර වුරු ශදශන් එක්. 

අපි භවය ශද්ල් ම්ඵන්ධශඹන් වළභ තිසශේභ හශේ චීනඹ 

ඈහශන ථහ යනහ. තමුන්නහන්ශේරහශේ න යජඹ එ 

ශරහ කිේහ, චීනඹත් එක් යශන ඹන ශොශම යහඹ 

නයඹ යහඳිතිඹ තවනම් යනහ කිඹහ. වළඵළි , 

තමුන්නහන්ශේරහට ඒ තවනම් ය න්න ඵළරි ශරහ 

තිශඵනහ. චීනඹ තයවහ යශන ඹන්න ඵළවළ. ධීය 

අභහතයහංලඹ ධීයඹන් ම්ඵන්ධශඹන් -විශලේශඹන් භත්යඹන් 

ඇල්ලීභ ම්ඵන්ධශඹන්- චීනඹ භඟ ඹම්කිසි නුශදනුක් සිද්ධ 

ශහ. ශද්ලඳහරන අයමුේක් තිශඵනහ නම් ඒ ඵර වුරු 

993 994 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ශදටභ ම්ඵන්ධ න්ශන් නළති, භළද භහතක් අනුභනඹ 

යමින් ඒට පිළිඹභක් ශඹොදන්න ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භහ නිශඹෝජනඹ යන 

පුත්තරභ දිසත්රික්ශත, විශලේශඹන් භශේ භළතියේ 

ශොඨාධහඹ න ශන්නප්පුශේ තභි  ඵහුදින ඹහත්රහ ධීයඹන් 

ළඩිභ පිරික් ඉන්ශන්.  දළන් ශම් රු බහශේ  අශප් රු යත් 

කුභහය ගුේයත්න ටීටපු ධීය නිශඹෝජය අභහතයතුමභහ සිටිනහ. 

එතුමභහ විලහර ළල ශොටක් ශහ. ඒ හශේභ ටීටපු ධීය 

අභහතයතුමභහ න රු යහිතත ශේනහයත්න අභහතයතුමභහත් විලහර 

ළල ශොටක් ශහ. ශම් යශඨා ටීටපු සිඹලු ධීය අභහතයරුන් 

තභන්ශේ ලක්ති ප්රභහේශඹන් දළළන්ත ළල ශොටස යහයකඹක් ය 

තිශඵනහ. විශලේශඹන් පුත්තරභ දිසත්රික්ශත සිටින ජනතහට -

ඵහුදින ඹහත්රහ භඟින් ධීය යසහශේ ශඹශදන අඹට- ප්රධහන 

ළටලුක් තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අල්රහ ත් 

භසුන්ශන් ඳශමුළනි quality එට -first quality එට- 

Quality "A" කිඹහ අපි කිඹනහ. Quality "A" ඹන්ශන් 

විශලේශඹන් ජඳහනඹට ව ඇශභරිහටි . ජඳහනශත "ලෂිමි" 

කිඹන ෆභ ර්ඹ වහ තභි  ඳශමුළනි quality එ ඹන්ශන්. 

අපි අල්රහ න්නහ ඒ භහළු quality ශදට ර් යනහ. ඒ 

අතරින් ශදළනි quality එ තභි  අපි European Union එට 

ඹළේශේ. දළන් ප්රලසනඹක් භතුම ශරහ තිශඵනහ, ශභටී ශද්ලඳහරන 

අයමුේක් නළත්නම් ධීයඹන් බහවිත යන උඳක්රභ, එශවභ 

නළත්නම් තහක්ණි ක්රභ ම්ඵන්ධ ද තවනභ ඳනහ 

තිශඵන්ශන් කිඹහ. VMS එ කිඹන්ශන් භහළු ශොඹහ න්නහ ඹහත්රහ 

සුඳරීක්ේ ඳද්ධතිඹි . ශම් තවනශම් තිශඵනහ අපි දළක්හ, 

ධීයඹන්ශේ ලිඹහ ඳදිංචි අංඹ ශඵෝඨාටුශේ ප්රදර්ලනඹ යන්න 

කිඹහ. ධීයඹන් භරු ළල් වහ උේ ඵටඹක් හශේ ශදඹක් ශඹොදහ 

න්නහ. ලිඹහ ඳදිංචි අංඹත් භඟ ශොඩි දභන්න කිේහ. භවය 

ශරහට  European Union එ ශම් හශේ යර හයේහත් 

කිේහ. ශභටීදී විශලේශඹන් කිඹන්න ඕනෆ, European Union 

එට ඹළේශේ ශදළනි quality එි  කිඹන එ. එශවභ නම් ශම් 

පිළිඵ හච්ඡහ යන්න ඕනෆ.  

අශනක් හයේහ ශම්ි . විලහර ලශඹන්, භහම් 

තිශඵනහ. ධීය නිසඳහදන පිට යට ඹන භහම් යහයකඹක් 

තිශඵනහ. ඒ භහම් ඵර අධිහරිඹක් පිටීටුහශන තිශඵනහ. ඒ 

භහම් විශද්ල නළේලින්, එශවභ නළත්නම් චීන නළේලින් එන 

ඒහට ප්රමුතහ ශදනහ. එවිට ධීයශඹෝ අයේ ශනහ. භවය 

ශරහට ධීයඹන් තභන්ශේ නිසඳහදන ශනහපු ශරොරි හල් 

යශන දස ේන් -දස ශදතුමන- ඵරහශන ඉන්නහ. 

එශවභ ඵරහශන ඉන්න ශොට අය භහම් නළේලින් ශශනන 

භහළු ටි න්නහ. නළේලින් ශශනන භහළු ටි භවය විට අඩු 

මිරට න්නහ. අඩු මිරට අයශන ඒ අඹට හසිඹ රසහ ඒ නළේ 

භහළු ටි විතයක් ම්පර්ේශඹන් පිට යටරට ඹනහ. අය 

ධීයශඹෝ -ඵහුදින ඹහත්රහ ධීයශඹෝ- ඵරහශන ඉන්නහ. භවය 

ශරහට ඒ අඹ ශන ආ භහළුර quality එ ඵහර ශනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අපි අනිහර්ඹශඹන් ශම්හට විඳුම් 

රඵහ ශදන්න ඕනෆ. ඳශමුළනි හර්ඹඹ වළටිඹට, නළේලින් 

ශශනන ධීය නිසඳහදන ශභශවන් පිට යට ඹන නළේ භහම් 

ව ධීයඹන් අතය ම්ඵන්ධීයේඹක් -ම්ඵන්ධතහඹක්-  ඇති 

යන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ හරශත එශවභ යන්න විලහර ලශඹන් 

උනන්දු වුේහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි.  ශම් රු බහශේ 

භවය අඹ වළභ තිසශේභ හශේ ථහ යනහ, ඳසු ගිඹ යජඹ 

ධීයඹන් ම්ඵන්ධශඹන් කිසි ශදඹක් සිද්ධ ශනොයපු ආහයඹට. 

ශම් ශරහශේ කිඹන්න ඕනෆ, ටීටපු අතිරු ජනහධිඳති භටීන්ද 

යහජඳක් භළතිතුමභහ ශම් යශඨා ධීයඹන්ට රඵහ දීපු ශරොකුභ 

වනඹ, යුද්ධඹ අන් ය දීපු එි  කිඹහ. අශප් යශඨා 

ංක්රභණි ධීයඹන් ඉන්නහ. ඒ අඹ භහ වඹක් යශඨා එ 

ඳළත්ත ධීය යසහ යනහ. හයන් හරඹ ආහභ ඔවුන් 

භහ වඹක් ධීය යසහ යන්න ඹන්ශන් යශඨා අශනක් 

ඳළත්තටි . යුද්ධඹ තිශඹද්දී ඒ අඹට භහ වඹක් ඵලගින්ශන් ඉන්න 

සිද්ධ වුේහ. දරුන් එක් ඵලගින්ශන් ඉන්න සිද්ධ වූ හරඹක් 

තභි  භටීන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහ අන් ශශේ.  

අද විජඹරහ භශවේසයන් භන්ත්රීතුමමිඹරහ උතුමශර් ධීයඹන් 

ළන ථහ යනහ. එදහ යුද්ධඹ නිහ උතුමශර් ධීයඹන්ට මුහුදට 

ඹන්න පුළුන්භක් තිබුශ්ඩ නළවළ. යුද්ධඹ අන් වුණු නිහ 

තභි  අද ඒ අඹට ධීය යසහ ය න්න පුළුන් ශරහ 

තිශඵන්ශන්.  වළභ තිසශේභ ටීටපු ජනහධිඳති භටීන්ද යහජඳක් 

භළතිතුමභහ ශභොකුත්භ ශශේ නළවළ කිඹන හයේහ තුමශ සිට ථහ 

යනහ නම්, අපි ළයදිි .  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට ශන් ශ ශරහශන් ත 

විනහඩි ශද හරඹක් තිශඵනහ. 

 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු මශතා 
(ரண்நெறகு அந்ந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අද නුශේශොලට ගිටීල්රහ 

ඵළලුශොත් ශඳශනනහ, ටීටපු ජනහධිඳති භටීන්ද යහජඳක් 

භළතිතුමභහට ආදයඹ යන විලහර පිරික් ඒ ප්රශද්ලඹට ඇවිල්රහ 

සිටින ඵ. අපි කිඹන්ශන් ශම් හයේඹි . ඒ ජනහධිඳතිතුමභහශේ 

හර සීභහශේදී ඹම් කිසි ළල ශොටක් ශම් යටට; භහජඹට ය 

තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භට විනහඩිඹක් 

ශදන්න. 

අපි ඳශමුශන්භ ශභතළනදි හයේහ ශදක් භතුම යන්න 

ඕනෆ. ඳශමු න හයේහ, ශභටී ශද්ලඳහරන හයේහ වඳුනහ 

ශන ඒට පිළිඹම් ශඹදීභ. ශදළනි හයේහ, ශභඹි .  

ධීයඹන්ශේ ඳළත්ශතන් ශභොනහ ශවෝ අඩු ඳහඩු සිද්ධ ශරහ 

තිශඵනහ නම්, ඒහට තහක්ණි ක්රභ වඳුන්හ දීරහ ඒ 

ම්ඵන්ධීයේඹ වරිඹට ඉටු ය දීරහ ඒ අඹට වරිඹට උඳශදස 

භහරහක් දුන්නහභ ඒ අඹ ඒ ශද් යනහ.  

ශභටීදී භතුමන තුමන්න හයේහකුත් භභ දකිනහ. ධීය 

ර්භහන්තඹ ආශ්රිත ඵර අධිහරිඹක් පිටීටුහ ශන ඇති භහම් 

තිශඵනහ. අද වළභ තළනභ හශේ ශම් තිශඵනහ; වළභ 

යහඳහයඹක් තුමශභ තිශඵනහ. ඵර අධිහරිඹක් පිටීටුහ ශන 

තිශඵන ශම් අතයභළදි භහම් භවය ශරහට හභහනය 

ඹහත්රහර භන් යන ධීයඹන්ට ළඩිඹ නළේර භන් යන 

අඹට ප්රමුතහ ශදනහ. අපි ශම් ශද්ල් වරිඹට වඳුනහ න්න 

ඕනෆ. ධීයඹන්ට නිළයදි තහක්ේඹ කිඹහ දීරහ ඒ වහ අලය 

උඳශදස දීරහ ශම් ප්රලසන විහ න්න පුළුන් නම්, ශම් 

ර්භහන්තඹ මීටත් ළඩිඹ ඉදිරිඹට ශන ඹන්න පුළුන්ඹ කිඹහ 

භභ ටීතනහ.  

රු ධීය ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහශන් භභ එ ඉල්ලීභක් 

යනහ. ශම් යශඨා විලහරභ ධීය රහඳඹක් තභි  පුත්තරභ 

දිසත්රික්ඹ ආශ්රිත රහඳඹ. රු ඳහලිත යංශ ඵ්ඩලහය 

ඇභතිතුමභහ කිේහ හශේ ම්ඳව සිට භන්නහයභ දක්හ එභ එ 

ධීය යහඹක්ත් අඳට නළවළ. ඳසු ගිඹ හරශත භහ ශ 

ශඹෝජනහක් අනු ශන්නප්පු භළතියේ ශොඨාධහඹට ධීය 

යහඹක් රඵහ ශදන්න ඳසු ගිඹ යජඹ විසින් අඹ ළශතදි මුදල් ශන් 

ශහ. ඒ, විශලේශඹන්භ ඵහුදින ධීය ඹහත්රහ වහ.  
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ඉතහභත් ශවො ශශනකු වළටිඹටත්, ධීය අභහතයහංලඹ 

ශභශවඹපු ශශනකු වළටිඹටත්, රු ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ 

ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහශේ හරශතදී ශම් ඵහුදින ඹහත්රහර භන් 

යන අඹ ශනුශනුත්, කුලහ ධීය ඹහත්රහර භන් යන අඹ 

ශනුශනුත් නළංගුයම් ශඳොශක්ත් නළති පුත්තරභ 

දිසත්රික්ශඹන් ශතෝයහ ත් ශන්නප්පු ප්රශද්ලඹට ධීය යහඹක් 

ඇති ය ශදි  කිඹන ඵරහශඳොශයොත්තුමත් එක් භශේ චන 

සල්ඳඹ අන් යනහ. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සතුමතිි , රු භන්ත්රීතුමභනි.  

මීශඟට රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භන්ත්රීතුමභහ. 

 
[தற.த. 5.13] 
 

ගු විනායගමූර්යේ මුරලිදරන් මශතා 
(ரண்நெறகு றரகநர்த்ற நைபறன்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 

தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கதப, first 

of all, I would like to thank the Minister, Hon. M. Joseph 

Michael Perera, for bringing in this Bill. You are an 

experienced Parliamentarian; everybody knows about you 

and your service. 

ட்டக்கபப்நெ ரட்டத்கப் ததரநத்கறல், அது 

கூடுனரண கடல் பங்ககபநோம் ற்நம் கூடுனரண ரற 

ககபநோம் உள்படக்கற எந் தறதசரக இந்க்கறன்நது. அது 

அகச்சர் அர்களுக்கும் தரறநோம். ஆகத, அங்குள்ப ததந்ந் 

தரககரண க்கள் அந் பங்ககபப் தன்தடுத்துகறன்ந 

ர்கபரக இந்க்கறன்நரர்கள். ததரதுரக ட்டக்கபப்நெ 

ரட்டத்றன் தரத் லணக் குடும்தங்கபறன் தரகக 

25,726. அங்கு 82,567 ததர் கடற்தநரறலிலும் ற்நம் ரறத் 

தரறல், அரது ன்ணலர் லன்தறடித் தரறலிலும், ங்கறறந்க் 

கறன்நரர்கள். அங்கு தரத்ரக 14,287 குடும்தங்ககபச் 

தசர்ந்ர்கள் கடலிதன லன்தறடிக்கறன்நரர்கள். 11,439 

குடும்தங்கள் ரறகபறதன லன்தறடிக்கறன்நண. அங்கு ஆந, 

கடல் ற்நம் ரறகள் ல்னரம் தசர்த்து கறட்டத்ட்ட 122 

இநங்குதுகநகள் இந்க்கறன்நண. அரது சறந துகநகபறல் 

இந்ந்து தரரற துகநகள் கக்குரண இநங்குதுகநகபரக 

அக உள்பண. தலும் ட்டக்கபப்நெ ரட்டத்றதன 130 

லன்தறடிச் சங்கங்கள் இந்க்கறன்நண. அங்கு கறட்டத்ட்ட 252 

கறர தசகர் தறரறறல் இந் லணர்கள் இந்க்கறன்நரர்கள். 

அங்தக 353 multi-day trawlers இந்க்கறன்நண. எந் ரபறதன 

லன்தறடித்துறட்டு ந்கறன்ந one-day trawlers 77 இந்க்கறன்நண. 

அதததரன்ந fibre glass boats 1,078 இந்க்கறன்நண. 

அததகப கடலிதன 1,108 தரறககபநோம் ரறறதன 

2,325 தரறககபநோம் லன் தறடிப்தற்குப் தன்தடுத்து 

கறநரர்கள். இவ்ரநரண ககறல்ரன் உதகங்ககபப் 

தன்தடுத்ற அங்கு லணக் குடும்தங்கள் ரழ்கறன்நண.  

கடந் அசரங்க கரனத்றதன ரங்கள் தரரற 

அதறறந்த்றககப தற்தகரண்டிந்க்கறன்தநரம். அகண 

நப்தற்கறல்கன. நைன்ணரள் ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்களும் அற்கு தண்டி உறககப ங்கற 

றந்க்கறன்நரர். அதததரன்ந ரநம் அகச்சர் ரஜற 

தசணரத்ண அர்களும் தசர்ந்து ட்டக்கபப்தறதன இநரல் 

பர்க்கறன்ந றட்டத்க அறகரறத்றந்ந்தரம். இநரல் 

பர்க்கக்கூடி சறநந் தறதசரக ட்டக்கபப்நெப் தறதசம் 

இந்க்கறன்நது. ரம் அங்கு இநரல் குஞ்சு ததரரறக்கறன்ந 

றகனம் என்கநநோம் இநரல் பர்க்கறன்ந எந் model farm 

நோம் றநந்றந்க்கறன்தநரம். அநடரக இன்ந க்கள் தன் 

ததற்நந்கறன்நரர்கள். ற்ததரழுது அங்கு 09 தரரற 

குபங்கள் இந்க்கறன்நண. 300 க்கும் தற்தட்ட டுத் ற்நம் 

சறந குபங்கள், அரது medium and minor tanks, 

இந்க்கறன்நண. இந்க் குபத்றதன றடப்தடுகறன்ந ன்ணலர் லன் 

குஞ்சுகபறன் ண்றக்கக ததரரது. அங்கு எந் season க்கு 

கறட்டத்ட்ட 20 றல்லின் குஞ்சுககப றடனரம். ஆணரல், 

அங்கு இண்டு - நன்ந றல்லின் குஞ்சுககபத்ரன் 

இப்ததரழுது றட்டுக்தகரண்டிந்க்கறன்நரர்கள். ஆகத, 

தகப அகச்சர் அர்கதப! அங்கு எந் ன்ணலர் லன் 

hatchery  உந்ரக்கறத் தண்டும் ன்ந ரன் 

உங்கபறடம் அன்தரகக் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். அவ்ரந 

அகண உந்ரக்கறணரல் ரங்கள் அங்கு கூடுனரண 

லன்குஞ்சுககப றட்டு, இந்க்  குபங்ககப - ரறககப  

ம்தறறந்க்கறன்ந, அந்க் கறரத்றதன இந்க்கறன்ந 

ததந்ந்தரககரண சறந லணர்கபறன் அந் உற்தத்றகக் 

கூட்டனரம் ன்தகநோம் உங்கபறடம் ரன் 

கூநறக்தகரள்கறன்தநன்.  

ததரதுரக டக்கு, கறக்கு ககதரப் தறதசங்கபறதன 

இந்க்கறன்ந றர்கள் கூடுனரக லணர்கபரக இந்க் 

கறன்நரர்கள். ஆணரல், இன்ந ட தகுறக டுத்துக் 

தகரண்டரல் அங்கு ங்களுகட லணர்கள் தரரற தரறப்நெக் 

குள்பரகற ந்கறன்நரர்கள். கரம், தன்ணறந்ற லணர்கள் 

ங்கள் கடற் தறதசத்துக்கு ந்து லன்தறடிப்ததுரன். 

அர்கபரல் அங்குள்ப து லணர்கபறன் கனகள் 

அநக்கப்தடுகறன்நண; ள்பங்கள் தசரக்கப்தடுகறன்நண. 

அத்துடன் அர்கள் ங்களுகட தறதசத்து லன்ககப 

அள்பறக்தகரண்டு ததரகறன்நரர்கள். ஆணரல், இதுதற்நற 

அங்குள்ப ரகர சகதகூட சம்தந்ப்தட்டர்கபறடம் 

தகட்தறல்கன. இந்றரவுடன் தககக்கக்கூடரது ன்தற்கரக 

அர்கள் அக றட்டிந்க்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அது ந் 

ரடரக இந்ந்ரலும் அது தற்நறக் தகட்க தண்டும். ஆகத, 

அர்கள் ங்களுகட கடல் ல்கனக்குள் ந்து 

றநத்ப்தட தண்டும்.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රුේහය නිලසලේද න්න. ශම් අසථහශේදී රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුමභහ  මරහනඹ  න්නහ ඇති. 

 
අනුරුල ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා මූාවනපයන් ඉලමන 

වුපයන්  නිපයෝජය කථානායකුරමා [ගු චන්දිම වීරක්පකොි  මශතා] 
මුාවනාරූඪ විය. 

 

அன் தறநகு, ரண்நெறகு  சரந் தண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனத, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்நெறகு சந்ற வீக்தகரடி]  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA left the Chair and 
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY]  took the Chair. 

      

ගු විනායගමූර්යේ මුරලිදරන් මශතා 
(ரண்நெறகு றரகநர்த்ற நைபறன்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 
ஆகத, அகணத் டுக்கும்ககறனரண சட்ட 

றட்டங்ககப லங்கள் அநைனரக்கதண்டும் ன்தக ரன் 

உங்கபறடம் அன்தரகக் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். தணன் 
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நரல், கூடுனரக நைல்கனத்லவு ரட்டத்றதன இந்க்கறன்ந 

க்கள் தரறக்கப்தட்டிந்க்கறன்நரர்கள்; கரங்தகசன்துகந, 

ல்தட்டித்துகந ததரன்ந தறதசங்கபறதன இந்க்கறன்ந 

க்கள் தரறக்கப்தடுகறன்நரர்கள்.  

அதததரன்ந ன்ணரரறதன நைள்பறக்குபம் ன்ந 

தறதசத்றல் எந் கடற்தகட நைகரதரன்ந அகக்கப் 

தட்டிந்க்கறன்நது. இது உண்கறதன எந் லணக் கறரம்.  

ன்கணப் ததரநத்கறதன அந்க் கறரத்றல் அந் 

நைகரக அகக்கதண்டி தகறல்கன. தணன்நரல், 

கடற்தகட நைகரம் அகப்தற்குப் தன தறதசங்கள் 

இந்க்கறன்நண. ஆணரல், அந் நைள்பறக்குபம் தறதசத்றதன 

கடற்தகடறணர் அந் நைகரக அகத்றந்க்கறன்ந 

கரத்றணரல் அங்கறந்ந் லணர்கள் ல்தனரந்ம் 

தபறதற்நப்தட்டிந்க்கறன்நரர்கள். அது உண்கறதன 

ற்நக்தகரள்பப்தட நைடிர எந் றகழ்ரக இந்க்கறன்நது.  

ஆகத, அந் நைகரக லங்கள் வுதசய்து அங்கறந்ந்து 

அகற்நற்கு றதசய் தண்டுதன்ந தகட்டுக் 

தகரள்கறன்தநன்.   

அடுத்ரக, து லன் ற்நறக்கு தரப்தற 

நௌணறணரல் தகரண்டுப்தட்டிந்க்கறன்ந கடக லக்கு 

ற்கு லங்கள் டுக்கறன்ந நைற்சறக ரன் உண்கறதன 

தற்கறன்தநன்.  இது தரடர்தரக  இன்ந அகச்சர் ரஜற 

தசணரத்ண அர்கள் சறநந் நைகநறல் தபறரண 

றபக்கத்கக் கூநறறந்ந்ரர். அந்த் கட தரடர்தறல் தன 

அசறல் தறன்ணறகள், தன தறரந்ற ஆறக்கதநற 

ன்தநல்னரம் தன கரறகள் இந்க்கறன்நண. அகண ரங்கள் 

இரஜந்ற ரலறரகப் ததசற தல்னதண்டும் ன்தக ரன் 

உங்கபறடம் அன்தரகக் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். தணன்நரல், 

இனங்கக எந் லரக இந்ப்தணரல், இன்ந றறக்கப் 

தட்டுள்ப அந்த் கட லக்கப்தடின், அநடரக ங்களுகட 

லணர்கள் கூடுனரண இனரதத்கப் ததநக்கூடி 

ரய்ப்தறந்க்கறன்நது.  

அத்துடன், லன்தறடி தரடர்தரகப் தரரற தரறல் 

நுட்தத்கநோம் லங்கள் அநறநைகப்தடுத் தண்டுதன்நம் ரன் 

தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். தணன்நரல், ங்களுகட 

ததந்ம்தரனரண லணர்கள் தரம்தரற லன்தறடி நைகநககபநோம் 

தரம்தரற தரறல்நுட்தங்ககபநோம்ரன் தன்தடுத்து 

கறன்நரர்கள். ஆகத, வீண தரறல்நுட்தங்ககப 

அநறநைகப்தடுத்துகறன்நததரது அர்கள் கூடுனரண லன்ககபப் 

தறடிப்தற்கரண ரய்ப்கதப் ததநரர்கள். அத்துடன் து 

லணர்கள் ரபரந்ம் றர்தரக்கும் தறச்சகணகள் 

தரடர்தறல் கூடுனரகக் கணம் தசலுத்ற அர்களுக்கு 

ரணறங்ககப ங்கதண்டும் ணவும் ரன் 

தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.   

றசரறககபப் ததரநத்கறல் அர்களுக்கு ரங்கள் 

உரணறத்க ங்குகறன்தநரம்; தறர்ச்தசம் றகழ்ந்ரல் 

உடணடிரக றரங்ககப ங்குகறன்தநரம். ஆணரல், 

லணர்களுக்கு துவுத ங்கப்தடுறல்கன. லணர் 

களுக்கு லன்தறடி உதகங்கள்ரண நைக்கறரக 

இந்க்கறன்நண. ட்டக்கபப்நெ ரட்டத்துக்கு தலும் தரரற 

லன்தறடி ள்பங்கள், லன்தறடித் தரறகள் தகரக 

இந்க்கறன்நண. ஆகத, அற்கந து லணர்களுக்கு 

லங்கள் ரணறரகத் ந்துறணரல் அது அர்களுக்குக் 

கறகடத் தரக்கறரகவும் ததந்ம் நெண்றரண றட 

ரகவும் அகநோம் ன்தகக் கூநறக்தகரண்டு உங்கபறட 

றந்ந்து றகடததநகறன்தநன்.  ன்நற,  க்கம்.   

[5.20 p.m.] 

 

ගු රර්. පයෝගරාජන් මශතා 
(ரண்நெறகு ஆர். தரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Thank you, Hon. Deputy Speaker, for this opportunity 

to speak on the attempt by the Government to address the 

issues raised by the EU, which has banned the export of 

sea products from  Sri Lanka to the EU. The Government 

has now taken action to address the issue of the ban on 

fisheries products exported to the EU on a political and 

also on a legal and technical front.  

The Hon. Minister of Foreign Affairs, the Hon. 

Mangala Samaraweera, explained to this House how he 

has been dealing with the EU on a political front. Further, 

the Government has brought to this House the current 

Amendment to the Fisheries and Aquatic Resources Act 

to address the issues raised under IUU fishing, which has 

been highlighted by the EU to impose larger fines and to 

regulate the fishing industry in and around Sri Lanka.  

In this Debate, I wish to highlight the issues that have 

arisen between India and Sri Lanka in the field of fishing. 

We all know that, every now and  then, Indian fishermen 

intrude into our waters, they are arrested and their boats 

are confiscated. Similarly, when our fishermen intrude 

into the Indian waters, they are also arrested and their 

boats are seized. This has been going on for some time 

and each time there would be an exchange of pleasantries 

between the leaders of our countries, then boats or 

fisherman would be released, they would be exchanged 

and we go back to a neutral position again and again. But, 

this issue is continuing. Recently, the previous 

Government had taken a decision that whenever an 

Indian fisherman intruded into our waters, he would be 

arrested, but soon released. However, there was a 

decision to hold the boat as a deterrent to continuous 

intrusion by Indian fishermen into our waters. And, 

through that policy, 87 boats of Indian fishermen were 

held by Sri Lanka and as a countermeasure, the Tamil 

Nadu Government and the Andhra Government had 

seized as many as 28 Sri Lankan boats and held them.  

There was a situation where the Indian fishermen 

were worried that they would lose their boats and so were 

the Sri Lankan fishermen. They, as individuals, had 

invested large amounts of money to buy these boats and 

by losing them, they were losing their means of 

livelihood. Hence, there was a human problem also.  At 

that time, after the change of  the Government, there was  

hope in the minds of the people in India that the new 

Government would address this issue in a more humane 

manner. I got an invitation through a friend of mine, Mr. 

K. Jayakumar, Secretary to the Sree Narayana Guru 

Society of Indian Malayalees in Sri Lanka, from a well-

known Swamiji in India called Sunil Das Swamiji of 

Calangute. I accepted the invitation and went there. I had 

the privilege of meeting the Indian fishermen led by N. 

Devadas, President of Rameswaram Co-operative 
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Fishermen's Association,  who pleaded with me that I 

should speak to the Government of Sri Lanka and help 

release 87 boats held in Sri Lanka. When I returned, I 

spoke to the  Minister of Foreign Affairs, to the Minister 

of Home Affairs and Fisheries, to the High Commissioner 

of India, and the honourable Attorney-General and came 

to know that His Excellency the President had ordered 

that these boats be released when the Minister of Foreign 

Affairs went to India, but the technicalities had been 

delaying and the coordination was not in place. I 

intervened with all the parties: the  Minister of Home 

Affairs and Fisheries, the Minister of Foreign Affairs, the 

Indian High Commission, the fishermen and the Deputy 

High Commissioner for Sri Lanka in Chennai, and by 

bringing these parties together, we were able to get the 87 

boats held in Sri Lanka released to their owners in India, 

and also to get the 28 boats and six fishermen held in 

India, back to Sri Lanka.      

This was done before the visit of His Excellency 

President Maithripala Sirisena to New Delhi in India to 

meet  Prime Minister Narendra Modi, and President 

Pranab Mukherjee. Through this, we have now re-

established goodwill among the fishermen of India and 

the fishermen of Sri Lanka. We have to put a stop to this 

arrest and harassment of fishermen by both sides. The 

ideal thing would be for these fishermen not to cross the 

border but, as we all know, there is no fence in the 

maritime border. Fishermen, as was said by some of the 

Hon. Members today,  go behind the fish and then they 

intrude into international waters or beyond the borders of 

Sri Lanka, into the waters of India. So, this is a problem 

that we have to think of in a more prudent way. The 

fishermen of India are in larger numbers with more 

powerful boats. We have very few; comparatively less 

fishermen and less facilities. So, there has to be some 

understanding between the fishermen of India and the 

fishermen of Sri Lanka. Several rounds of talks have 

taken place between these two groups, but we have still 

not been able to reach an understanding. The fishermen of 

India are demanding or requesting that they be allowed to 

fish in our waters for 90 days in a year including the 52 

Sundays each year, because on Sundays our fishermen do 

not go to sea.  However, there has still not been an 

understanding. The next round of talks is expected to take 

place in Chennai on the 5th of March this year and during 

that time, with the current understanding between the 

people in the two countries, we can reach an amicable 

solution or an agreement. In fact, the people in Tamil 

Nadu had celebrated the victory of our Government and 

the replacement of the former Government because they 

believe that this Government would be more fair to the 

Tamil people in Sri Lanka and, in turn, also understand 

the issues that the Tamil people of Tamil Nadu have 

regarding the Tamil people living in Sri Lanka. Hence, I 

request that we all look at it as a human problem which 

exists between the fishermen of Sri Lanka and the 

fishermen of India and not as a problem between two 

governments, and try to solve this issue on a give-and-

take policy.  

Further, our Government, in its Manifesto, had 

promised great relief to the people, which has now been 

granted. Similarly, relief to the fishermen has also been 

promised and I am glad that the Minister today, in this 

House, reiterated that these promises to the fishermen 

will be granted as promised in the "Hundred-Day" 

Programme of President Maithripala Sirisena. Under this 

Programme, it is necessary to grant relief to the fishermen 

on the equipment, nets and boats that they use for fishing.  

The cost of fishing comes down as soon as you reduce 

duties as promised in the "Hundred-Day" Programme of 

President Maithripala Sirisena.  Fish is an essential food 

item for our people and today, through the export of fish 

products, we earn a large component of the foreign 

exchange required by our country. Under these 

circumstances, the fishing industry is a very vital and 

important industry, which has to be sustained and 

developed. Towards this end, we should formulate 

policies, implement them and empower the fishing 

community to deliver what the country expects from 

them.  Thank you. 

 
[தற.த. 5.33] 

 

ගු මුුප සු චන්්රකුමමාර් මශතා (නිපයෝජය කාරක 

වභාඳයේුරමා) 
(ரண்நெறகு நைந்தகசு சந்றகுரர் - குழுக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கதப, கடற்தநரறல், 

லர்ரழ் உறரறண பங்கள் (றந்த்ம்) சட்டநனம் சம்தந்ரண 

இந் றரத்றதன கனந்துதகரள்ற்குச் சந்ர்ப்தம் 

ந்கக்கரக ரன் உங்களுக்கு ன்நற தரறறக்கறன்தநன். 

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் ரன் ட தகுற லணர்கள்  

றர்தகரள்ளும் றடங்ககப இந் அகறதன நைன்கக்க 

றந்ம்நெகறன்தநன். இன்ந ட தகுற லணர்கள் 

றர்தகரள்ளும் நைக்கறரண தறச்சறகணரக இந்ப்தது 

இந்ற இழுகப் தடகுகபறன் அத்துலநற தரடர் 

டடிக்கககபரகும். அந்ப் தடகுகள் ன்ணரர் தரடக்கம் 

நைல்கனத்லவு கறனரண கடற்தகுறகபறல் தரறல்நெரறநோம் 

ங்கபது ஆறக்கக்கரண கடற்தநரறனரபர்கபறன் 

ரழ்ரரத்கத் றணநைம் சுண்டிக்தகரண்டிந்க்கும் எந் 

துர்ப்தரக்கற றகனகக்கு த்றறல்ரன் ரன் இப்ததரழுது 

ததசறக்தகரண்டிந்க்கறன்தநன். இந் அகறதன ரன் 

உகரற்நம்ததரதும்கூட, அங்கு அர்கள் அந் 

டடிக்கககபறல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள். அரது சறன 

றறடங்களுக்கு நைன்நெ ரன் அந்க் கடற்தநரறனரபர் 

சங்கங்கபறன் கனர்களுடன் ததசறததரது "ரங்கள் 

கடற்ககறதன றற்கறன்தநரம்; இப்ததரதும் இழுகப் 

தடகுகள் ங்கபது கடற்ககக தரக்கற 

ந்துதகரண்டிந்க்கறன்நண" ன்ந தசரன்ணரர்கள். ஆகத, 

இது எந் சரர றடல்ன. இந்ற லணர்கபறன் கப்தல் 

ததரன்ந தரரற இழுகப் தடகுகள் ங்கபது கடல் 

ல்கனக்குள் நுகந்து, ங்கபது கடற்ககக ந்து, 

கடற்தநரறனரபர்கபறன் ரழ்ரரத்கச் சுண்டுகறன்நண. 

அர்கள் ங்கபது லணர்கபறன் கடற்தநரறல் 

உதகங்கள் ற்நம் கனககப அறத்துத் ங்கபது 

தககப் நேர்த்ற தசய்கறன்ந றகனககத ரங்கள் 

அங்கு கரண்கறன்தநரம்.  
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கடந் நோத் கரனத்றல் து கடற்தநரறனரபர்கள் 

அநதறத் தகரடுககள் தன. நோத்த்துக்குப் தறன்ணரண 

சூலில் அர்களுக்கு இனகுரகக் கடற்தநரறல் நெரறக்கூடி 

எந் றகனக உந்ரக்கப்தட்டரலும் இந் இந்ற 

லணர்கபறன் அத்துலநல்கபறணரல் அர்கபது ரழ்ரரம் 

றணநைம் அறக்கப்தட்டுக்தகரண்டிந்க்கறன்நது. இற்கு எந் 

றந்ரண லர்வு ட்டப்தட தண்டும். இந்ற 

கடற்தநரறனரபர்கள் ங்கபது கடற்தறதசத்துக்குள் நெகுந்து 

கடல்பங்ககபச் சுண்டும்ததரது கடற்தகடறணரல் 

டுக்கப்தடும் டடிக்கககள் அசுக்கு இரஜந்ற 

அழுத்ங்ககப ற்தடுத்துகறன்நண. இந்ற லணர்கள் 

அத்துலநற நுகந்ரல், அற்கு றரண சட்டரலறரண 

டடிக்கககள் டுக்கப்தடும்ததரது, அங்கு ஆர்ப்தரட்டங்கள், 

இந்ற அசுக்கு தந்க்குல்கள் தகரடுக்கப்தடுகறன்நண. 

தறடிதட்ட இந்ற லணர்ககப ல்தனண் அடிப்தகடறதன  

இனங்கக அசரங்கநைம்  றடுறக்கறன்நது. ஆணரல், இந் 

டடிக்கககள் ரடுகளுக்கறகடத ல்தனண்த்கநோம் 

உநவுககபநோம் பர்க்கறநத ற, கடற்தநரறல் தசய்கறன்ந 

து க்கபறன் ரழ்ரரத்கப் தரதுகரக்கறல்கன. 

ரங்கள் ங்கபது கடற்தநரறனரபர்கபறன் ரழ்க 

இந்துரன் இந் ல்தனண்த்க 

ககடப்தறடிக்கறன்தநரர? ன்தது தரடர்தரகத் தபறரண 

ககநதரன்ந இந்க்கதண்டும்.  

ணக்கு நைன்நெ ததசற ரண்நெறகு ஆர். தரகரஜன் 

அர்கள், "அண்கறல் தகு ஜணரறதற அர்களுகட 

உத்றன் ததரறல்  லண்டகரனரகத் டுத்து 

கக்கப்தட்டிந்ந், இந்ற கடற்தநரறனரபர்கபறன் தரரற 

ள்பங்கபறல் சறன  அர்கபறடம் எப்தகடக்கப்தட்டும் சறன 

எப்தகடக்கப்தட தண்டிநோம் இந்க்கறன்நது" ன்ந கூநறணரர். 

ஆணரல், கடந் கரனங்கபறல் ரண்நெறகு ரஜற தசணரத்ண 

அர்கள் கடற்தநரறல், லக பநனங்கள் அதறறந்த்ற 

அகச்சரக இந்ந்ததரது, "தறடிதட்ட கடற்தநரறனரபர்ககப 

ணறரதறரண அடிப்தகடறல் றடுறப்தறல் ந் 

ஆட்தசதகணநோம் இல்கன; ஆணரல் அர்கபது ள்பங்ககபத் 

றந்ப்தற எப்தகடப்தது ன்தது கடநைகநறல் 

சரத்றறல்கன" ன்ந இந் அகறதன குநறப்தறட்டிந்ந்ரர். 

தணன்நரல், ரங்கள் றடுறக்கும் ள்பங்கள் ரகப 

லண்டும் அத்துலநற ங்கபது பங்ககபச் சுண்ட ந்ம். 

அவ்ரந லண்டும் ரதன்தற்கரண ந் உத்ரநைம் 

இல்கன. ரங்கள் ல்தனண் அடிப்தகடறல் இந்ற 

அசரங்கத்றன் தண்டுதகரளுக்கறங்கத 

றடுறக்கறன்தநரம். ஆகத, இற்கு றந்ரணதரந் லர்வு 

ன்ணதன்நரல், கடல் ல்கனகத் ரண்டும் 

டடிக்கககள் கட்டுப்தடுத்ப்தட தண்டும்; டுக்கப்தட 

தண்டும். இற்கு இந்றக் கடற்தகடநோம் இனங்ககக் 

கடற்தகடநோம் இகந்து தரந்து தசன்ந  இந் 

டடிக்ககக இநக்கரகக்  ககடப்தறடிக்க தண்டும்.  

டதகுறறதன கடற்தநரறல் தசய்கறன்ந றழ் லணர்கள் 

றணநைம் ததரரட்டம் டத்துகறன்நரர்கள். சறன றணங்களுக்கு 

நைன்ணர்கூட ன்ணரரறல் றகப்ததரற ஆர்ப்தரட்டம் 

கடததற்நது. இதததரல் அங்கும் ஆர்ப்தரட்டங்கள் 

கடததநகறன்நண. ங்கள் ல்கனக்குள் ந்து 

லன்தறடிப்தற்கரண சட்டரலறரண அங்கலகரம் தண்டும் 

ன்ந தகட்டுத்ரன் அங்கு ததரரட்டம் டக்கறநது. ஆணரல், 

ங்களுகட ல்கனக்குள் அர்கள் க்கூடரது; 

ங்களுகட பங்ககபச் சுண்டக்கூடரது ன்நரன் 

ரங்கள் ததசுகறன்தநரம்; தகரந்கறன்தநரம்; ததரரட்டம் 

டத்துகறன்தநரம். ததரரட்டம் ன்தது 

றரத்ன்கநோகடரக இந்க்க தண்டும். ஆகத, 

இர்களும் இனங்கக க்கள்ரன். இர்கபறன் 

ரழ்ரரத்க உநறப்தடுத்றக்தகரண்டுரன் ரங்கள் 

ல்லிக்கத்கநோம் ல்தனண்த்கநோம் தபறப்தடுத் 

நைடிநோதன்ந இங்கு ரன் லிநோநத்துகறன்தநன்.  

அடுத்ரக, இன்நதரந் நைக்கறரண றடத்கநோம் 

குநறப்தறட தண்டும். து உள்ரட்டுக்குள்தபநோம் 

அத்துலநல்கள் இந்க்கத்ரன் தசய்கறன்நண. நைல்கனத்லவுப் 

தறதசத்றதன தன்ணறனங்ககறலிந்ந்து ந்தர்கள் 

அட்கட, சங்கு குபறத்ல் ன்ந ததரர்கறல் தபறச்சம் 

தரய்ச்சற, சட்டறதர கடற்தநரறல் டடிக்கககபறல்  

ஈடுதடுகறன்நரர்கள். சட்டரலறரக அர்களுக்கு அங்தக 

ந்ற்கு ந் அநறநோம் இல்கன; தகரடுக்கவும் நைடிரது. 

தணன்நரல், அங்குள்ப க்கபறன் - கடற்தநரறனரபர்கபறன் - 

ரழ்ரரம் இணரல் தரறக்கப்தடுகறன்நது. தனடககள் 

ரன் இந் அகறதன இதுசம்தந்ரகக் 

குநறப்தறட்டிந்க்கறன்தநன். ஆகத, இந் றடத்றல் நெற 

அசு கடற்தநரறனரபர் அகணந்க்கும் தரதட்சற்ந 

நைகநறல் அர்கபது ரழ்ரரத்கப் தரதுகரக்கும் 

உநறப்தரட்கட ற்தடுத்றக் தகரடுக்க தண்டும்.  

தலும், டதகுறறலுள்ப லி. டக்கறல், 

கரங்தகசன்துகந தரடக்கம் பனரய் கறனரண 

கடற்ககப் தறதசங்கள் உர் தரதுகரப்நெ னத்துக்குள் 

அடங்கறறந்ப்தணரல் தல்னரறக்கக்கரண 

கடற்தநரறனரபர்கள் ங்கபது தசரந்க் கடற்தறதசத்றதன 

லன்தறடிக்க நைடிர றகனறலுள்பணர். குநறப்தரக,  றலிட்டி 

ததரன்ந தறதசங்கபறதன லபக் குடிதந நைடிரல், 

அர்கள் தந்த்றத்துகந ததரன்ந தறதசங்கபறதன 

இகடத்ங்கல் நைகரம்கபறல் ங்கறறந்ந்து ங்களுகட 

தரறல்ககபச் தசய்துதகரண்டிந்க்கறநரர்கள். ஆகத, 

தசரந்ப் தறதசத்றலிந்ந்து அர்கள் கடற்தநரறகனச் 

தசய்ற்குரற ற்தரடுககபப் நெற அசு ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்கதண்டும் ன்தக ரன் இங்கு 

லிநோநத்துகறன்தநன்.   

றலிட்டி லன்தறடித் துகநநைகம் கடற்தநரறனரபர்கபறன் 

றகவும் தறசறத்ற ததற்ந துகநநைகரகும்.  அது இன்ந 

உர்தரதுகரப்நெ னத்றற்குள் இந்க்கறன்நது. ஆகத, அந் 

னத்றற்குள்பறந்ந்து அந்ப் தறதசம் றடுறக்கப்தட்டு 

அந்ப்தகுற க்கள் அங்கு ரக்கூடி எந் சூகன 

ற்தடுத்றக் தகரடுக்கதண்டும்.  அதததரன்ந றலிட்டி, 

ஊநற, கரங்தகசன்துகந ததரன்ந இடங்கபறல் 

ஆறக்கக்கரண கடற்தநரறனரபர்கள் லபக்குடிதந 

தண்டிறந்க்கறன்நது.  இன்ந அர்கபது ரழ்ரரம் 

றகவும் தரசரண றகனகறல் இந்க்கறன்நது ன்தகநோம் 

இங்கு ரன் குநறப்தறட றந்ம்நெகறன்தநன்.   

அதததரன்ந கறபறதரச்சற ரட்டத்றலுள்ப 

இகலவுப் தறதச க்கள் கறட்டத்ட்ட 20 ந்டங்கபரக 

இடம்ததர்ந்து இகரர கர் ன்ந இன்தணரந் 

கறரத்றல் சறக்கறன்நரர்கள்.  அங்கு சறக்கும் கறட்டத்ட்ட 

500 கடற்தநரறனரபர்கள் ங்கபது தசரந் ஊந்க்குச் தசன்ந 

தரறகன தற்தகரள்ற்கு றந்ம்நெகறன்நரர்கள். ஆணரல், 

இகலறலுள்ப கடற்தகட அந்ப் தறதசத்கத் ம்சம் 

கத்துக்தகரண்டு அந் க்கள் லபக்குடிதநகத் 

கடதசய்கறன்நது. ஆகத, இந் றகனககநோம் 

அசரங்கம் கந்த்றதனடுக்க தண்டும். இதததரன்ந 

றகனகரன் சறனரதத்துகந, நைள்பறக்குபம் ததரன்ந 
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தறதசங்கபறலும் கரப்தடுகறநது. கறட்டத்ட்ட 1400 க்கர் 

றனம், அரது நைள்பறக்குபத்றன் நைழுக்கறரநைத, 

கடற்தகடக்தகன்ந சுவீகரறக்கப்தட்டிந்க்கறன்நது. 

அக்கறரத்றல் 525 குடும்தங்கள் ரழ்ந்துதகரண்டிந்ந்ண.  

அதததரன்ந சறனரதத்துகநறதன 800 குடும்தங்கள் 

தந்க்கரக ரழ்ந், கறட்டத்ட்ட 100 க்கர் தப்தபவுகட 

றகப்ததரற எந் கர்ப்தறதசம் கடற்தகடறன் ஆளுககக்குள் 

தகரண்டுப்தட்டிந்க்கறன்நது. ஆகத, அந்ப் 

தறதசங்கபறல் குநறப்தறட்ட கடற்தநரறனரபர்கள் 

லபக்குடிதநற அர்கபது றம்றரண ரழ்க்கககக் 

தகரண்டுதசல்ற்குரற றககககபப் நெற அசு 

தற்தகரள்ப தண்டும் ன்ந ரன் தகட்டுக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறன்தநன்.   

அததத்றல் நைன்கண அசரங்கம் நைன்தணடுத்துந் 

சறன றடங்ககபத் தரடதண்டும் ன்தகநோம் ரன் 

இங்கு குநறப்தறட றந்ம்நெகறன்தநன். நைன்கண அசறணரல் 

ண்தண்தய் ரணறத்றற்குப் தறனரகக் 

கடற்தநரறனரபர்களுக்கு 1,20,000 நதரய் ததநறரண 

கனகள், கடற்தநரறல் உதகங்கள் ங்கப்தட்டு 

ந்து.  கறட்டத்ட்ட 50 வீரண க்கள்ரம் அந்ப் 

தனகணப்  ததற்நறந்க்கறன்நரர்கள்.  கறபறதரச்சற ரட்டத்றதன 

482 குடும்தங்களுக்கு அந் ரய்ப்நெக் கறகடத்து.  ஆணரல் 

215 ததர்ரன் இதுக ததற்நறந்க்கறன்நரர்கள். அற்கநப் 

ததற்நக்தகரள்பர க்கள் நெற அசு ங்களுக்கும் 

அற்கநப் ததற்நத்ந்ர?  ன்ந க்கத்துடன் 

இந்க்கறன்நரர்கள். அதுததரனத, நைல்கனத்லவு, ரழ்ப்தர 

ரட்டங்கபறலுள்ப 50 சவீரண க்கதப 

ண்தண்தய் ரணறத்துக்கு ரற்ந ற்தரடரண 

கனகளும் கடற்தநரறல் உதகங்களும் க்குக் 

கறகடக்கும் ன்ந ம்தறக்ககநோடன் கரத்றந்க்கறன்நரர்கள். 

அர்கபது றர்தரர்ப்கதப் நேர்த்ற தசய்தண்டுதண ரன் 

இங்கு லிநோநத்துகறன்தநன்.  

இதுததரனத, லண்டகரன நைக்கற தகரரறக்ககரக 

இந்ந்துந்கறன்ந கறபறதரச்சற, ரழ்ப்தரம், நைல்கனத்லவு 

ஆகற ரட்டங்ககப கப்தடுத்ற சுண்டிக்குபம் 

தரடக்கம் ரத்பன் கறனரண கடற்ககப் தறதசத்றல் 

கடற்தநரறல் டடிக்கககபறல் ஈடுதடுற்கு 

கடற்தகடறணர் இன்ணநைம் கட றறத்து ந்கறன்நணர். 

இணரல், ஆறக்கக்கரண கடற்தநரறனரபர்கள் ரற்ந 

இடங்கபறல் கடற்தநரறலில் ஈடுதடதண்டி துர்ப்தரக்கற 

றகனறல் இந்ந்துதகரண்டிந்க்கறன்நரர்கள். ஆகத, 

அர்களுக்குச் தசரந்ரண கடற்ககப் தறதசத்க 

அர்களுக்தக ங்குற்கு உரற டடிக்கககள் 

டுக்கதண்டுதணக் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  

இநறரக, ந்றக்கடல் தறதசத்கப் தற்நறநோம் குநறப்தறட 

தண்டும். இநறக்கட்ட நோத்த்றன்ததரது ந்றக்கடல் 

தறதசம் ததந்ந்தரககரண க்கள் தரறப்நெக்குள்பரண எந் 

தறதசம் ன்தது உங்கள் ல்தனரந்க்கும் தரறநோம். இது 

கறட்டத்ட்ட 2,000 கடற்தநரறனரபர்கபறன் 

ரழ்ரரத்துக்குரற எந் கடற்தறதசரகும். ந்றக்கடல் 

தறதசம் ஆரக்கப்தட தண்டுதண நைல்கனத்லவு 

ரட்ட கடற்தநரறனரபர்கள் தரடர்ந்தும் லிநோநத்ற 

ந்கறன்நரர்கள். உண்கரகத, இநரல் தறடிக்கும் 

தரறலில் றகவும் தறசறத்ற ததற்ந இடரக ந்றக்கடல் 

தறதசம் றபங்குகறநது.  ஆகத, இப்தறதசத்றலுள்ப 

கறட்டத்ட்ட 2,000 குடும்தங்கபறன் ரழ்க்ககக 

தம்தடுத்தும் ககறல், லங்கள் அந்க் கடற்தறதசத்க 

ஆரக்கறப் நெணகத்து அர்கபறன் கடற்தநரறகன தலும் 

றரறவுதடுத் டடிக்கக டுக்கதண்டும் ன்தக 

லிநோநத்ற, றகடததநகறன்தநன். ன்நற, க்கம்.  

[අ.බහ. 5.45] 

 
ගු මත න්ද අමරවීර මශතා 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ධීය ව ජරජ ම්ඳත් 

(ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ඹටශත් යුශයෝඳහ ශොමිභ 

භත්ය අඳනඹනඹ තවනම් කිරීභ පිළිඵ හච්ඡහ යන ශම් 

ශභොශවොශත් ධීය ටයුතුම බහය අභහතයතුමභහට ප්රථභශඹන්භ අපි 

සුඵ ඳතනහ. එතුමභහ ශම් ක්ශේත්රඹ පිළිඵ විශලේ අත් දළකීම් 

තිශඵන ශජයසධ අභහතයයශඹක්. එතුමභහට ඒ ටයුතුම හර්ථ 

ය ශන ඹන්න වළකි ශේහි  කිඹහ සුඵ ඳළරණභ ප්රථභශඹන්භ සිදු 

යන්න ළභළතිි .  

අශප් යට ශඨාටභ මුහුද තිශඵනහ. අශප් යට දඳතක්. වළඵළි , 

අපි තභත් අඳට අලය භහළු පිට යටින් ශන්න තත්ත්ඹක් 

තභි  තිශඵන්ශන්. අඳට ඳරිශබෝජනඹට අලය භහළු ටි  පිට 

යටින් ශන්නහ. ඒ හශේභ යර ටි පිට යටින් ශන්නහ. 

උම්ඵරල  ටි, වහල්භළසන් ටි ශම් සිඹල්රභ පිට යටින් 

ශන්න ඵ අපි දන්නහ. ශම් තත්ත්ශඹන් ඔේඵට ඹහභට 

ශභශතක් ටීටපු සිඹලුභ යජඹන්, ධීය අභහතයරුන්  විලහර ළඳ 

කිරීභක් ශහ. නමුත් අඳට තභත් ඒ ඉරක්ඹ යහ ශඟහ 

ශන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. අපි ිෂිර්භහන්තඹට දක්න 

ළරකිල්ර හශේභ ධීය ක්ශේත්රඹටත් විලහර ළරකිල්රක් 

දළක්ී භ තුමශ අඳට අලය භත්ය ම්ඳත නිඳදහ න්නට 

වළකිඹහ රළශඵනහ.  

අපි දන්නහ, යුශයෝඳහ යටරට භත්ය අඳනඹනඹ කිරීභ 

තුමළින් අපි විලහර ආදහඹභක් රඵන ඵ.  ජඳහනඹ හශේ යටලින් 

අඳට විලහර ආදහඹභක් රඵහ න්න පුළුන්. එශේ ආදහඹභ රඵන 

අතය, අඳට අලය භත්ය ම්ඳත රඵහ ළීතභ වහත් අපි විශලේ 

ළල පිළිශශක් ස යන්න ඕනෆ.  

ටීටපු ජනහධිඳති භටීන්ද යහජඳක් භළතිතුමභහ අපි ශම් 

අසථහශේදී  සිටීඳත් යන්න ඕනෆ. එතුමභහ ධීය අභහතයයඹහ 

විධිඹට ඉන්න හරඹ තුමශ මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹ ප්රචලිත 

කිරීභ වහ විලහර ළල පිළිශශක් ස ශහ. 1994 අපි 

ආ්ඩඩු බහය න්නහ අධිඹ න විට මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ 

ම්පර්ේශඹන්භ නතය යරහි  තිබුශ්ඩ. ඒ ශරහශේ යජඹ ත් 

රණන්දුක් නිහ ඒ ර්භහන්තශඹන් ම්පර්ේශඹන්භ ඉත් 

ශරහි   තිබුශ්ඩ. ඒ තවනම් ශ ර්භහන්තඹක් විධිඹට තභි  

ඒ ශරහශේ ටයුතුම ශශේ. නමුත් අද න විට ඒ ඹම් භඨාටභට 

ඉසයවට ඇවිල්රහ තිශඵනහ. අශප් ජරහලර මිරිදිඹ 

ර්භහන්තඹ ප්රචලිත කිරීභ තුමළින්  විලහර භත්ය ම්ඳතක් රඵහ 

ත වළකි අතය ඒ තුමළින් විලහර ආදහඹභක් රඵහ න්නට වළකිඹහ 

තිශඵනහ. ඒ වහ රු අභහතයතුමභහ ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු ය 

විශලේ ළල පිළිශශක් ස ශශොත් අඳට අලය ශප්රෝමන් අශප් 

යට තුමළින්භ රඵහ න්නට පුළුන්භ රළශඵනහඹ කිඹහ අපි 

විලසහ යනහ.  

අශප් යශඨා අඳට අි ති මුහුදු රහඳශත තිශඵන භත්ය 

ම්ඳත; ඒ භත්ය අසළන්න නියන්තයශඹන්භ විශද්ල යටලින් 

අය ශන ඹන ඵ අපි දන්නහ. අශප් අල්ළසි යට වුණු 

ඉන්දිඹහ වළභ ශරහශේභ අශප් ම්ඳත් අය ශන ඹනහ. ඒ 

හශේභ ඒ තුමළින් ළටුම් නිර්භහේඹ ශනහ. භභ දළක්හ, න 

ජනහධිඳතිතුමභහ ඉන්දිඹහශේ අග්රහභහතයතුමභහ භඟ හච්ඡහ 

යනහ. ඒ ශවො ටීත දියුණු ය ළීතභ තුමළින් ඉදිරිශතදී ඒ 

හර්ඹඹ නිළයදි භහතට ශන එන්න අඳට පුළුන්භ 

රළශඵි  කිඹහ භභ ටීතනහ. ශභොද, ඉන්දිඹහට අඳට ලහ ශරොකු 

ශට්රෝරර් ඹහත්රහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අලය ඳවසුම් ව නී න 
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තහක්ේඹ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඔවුන් අශප් යශටන් ළඩි භත්ය 

ම්ඳතක් න්නහ. ඒ හශේභ තභි  අශප් යශඨා ධීයි නුත් ඒ 

ප්රශද්ලරට ගිශඹොත් ඔවුන් අත් අලංගුට ළීතම් සිදු යනහ.  

ශනත් යටල් ආන්නශත මුහුදු රණයඹන්රට ගිඹ ශරහටත් 

එශේ අත් අලංගුට ළීතම් වහ ටීරිවළයරට රක්ී ම් 

අනිහර්ඹශඹන්භ සිද්ධ ශනහ.  ඒ හශේභ අශප් යශඨා ධීයඹන් 

මුහුශද්දී අනතුමයට ඳත් වුේහභ ඒ අඹ ශේයහ ළීතශම් ළල පිළිශශ 

පිළිඵ -අඳට තිශඵන ක්රභශේදඹ පිළිඵ- ෆහී කභට ඳත් ශන්න 

පුළුන්භක් නළවළ. ඒ තත්ත්ඹ තත් ළඩිදියුණු කිරීභ 

අනිහර්ඹශඹන්භ ශ යුතුම ශනහ. ඒ හශේභ අශප් ධීයඹන්ට 

අලය ඳවසුම් ටීත, තහක්ේඹ ටීත නී න ඹහත්රහ  රඵහ 

ළීතභට අපි උදවු උඳහය යන්න ඕනෆ. ඒ වහ ධීයඹන්ට 

ශදන වනහධහය දළන් ක්රභහනුකර නතය ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

වනහධහය ඔවුන්ට රඵහ ශදන්න. ඒහ තභි  ආශඹෝජන. ශොවිඹහට 

ශදනහ හශේභ ධීයඹහට ශදන ශද්ලුත් ආශඹෝජන. ඒහ නළත 

අඳ යටට රළශඵන ශද්ල්. ඒ නිහ ඔවුන්ට වනහධහය ක්රභ 

හශේභ, වන ශඳොලිඹට ේඹ රඵහ දීශම් ළල පිළිශශල් 

රිඹහත්භ කිරීභත් අනිහර්ඹශඹන්භ ශ යුතුම නහ.  

ධීයඹන්ට තත් ප්රධහන ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ධීය ජනතහ 

විලහර ලශඹන් මුදල් ශොඹහ න්නහ. භහළු තිශඵන හරඹට ඒ 

අඹ ල්ලිහයශඹෝ. ඒ හශේභ භහළු ළඩිශඹන් අහු ශනශොට 

ඒහ විකුේහ ත්තහභ යත්තයන් ඵඩු ඇතුමළු ශදයට අලය සිඹලු 

බහ්ඩල ඔවුන් න්නහ. වළඵළි , හයන් හරඹ නශොට ඔවුන් 

තුම ඒ සිඹල්රභ ඵළංකුරට විතයක්  ශනොශි , ශඳොලී මුදරහලි 

ශඟටත් ඹනහ. හයන් හරඹට ශදය තිශඵන television එ, 

ශභෝටර් ි රඹ ඇතුමළු සිඹලු ශද්ල් ළඩි ශඳොලිඹට උස තඵන 

තත්ත්ඹට ධීයඹන් ඳත් නහ. ධීයඹන් ඒ තත්ත්ශඹන් මුදහ 

න්න නම්, ඒ අඹ දළනුත් කිරීශම් ළල පිළිශශක් ස යන්න 

ඕනෆ. භභ ටීතන වළටිඹට ඒට ධීය අභහතයහංලඹ භළදිවත් න්න 

ඕනෆ. යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ ඒ ශනුශන් ළල 

පිළිශශක් ආයම්බ යරහ තිබුේහ. ඒ ළල පිළිශශ ඉසයවට 

ශන ඹන්න ඕනෆ. ධීය ක්ශේත්රශත ශඹශදන අඹ ශොඹහ න්නහ 

මුදල් නහසති යන ප්රභහේඹ ළඩිි . භවය ශරහට භත්ඳළන්, 

සියඨාරට ඳහ ඔවුන් විලහර මුදරක් විඹදම් යන තත්ත්ඹක් 

දකින්න තිශඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ ශක්හ න්න නම්, ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඔවුන් දළනුත් යන්න ඕනෆ; ඒ වහ ඒ අඹට 

අලය උඳහය යන්න ඕනෆ. ශභටීදී ඒ අඹත් එක් 

වශඹෝශඹන් ටයුතුම යන නිරධහරි භ්ඩලරඹක් ඳත් කිරීභ 

අතයලයශඹන්භ ශ යුතුම නහ. එශවභ වුශේොත් ධීය 

ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ උස යන්න අනිහර්ඹශඹන්භ 

පුළුන්භ රළශඵනහ.  

අශප් යශඨා තිශඵන භත්ය ම්ඳත ළඩි ය න්න පුළුන් 

ක්රභශේද තත් ඕනෆ තයම් තිශඵනහ. ධීය ක්ශේත්රශඹන් ඉදිරිඹට 

ගිඹ යටල් ඒහ රිඹහත්භ යන ආහයඹ අපි දළරහ තිශඵනහ. 

ශනෝ ර්ශේ හශේ යටරදී කඩු තුමශ භසුන් ඇති කිරීභ අපි දළක්හ. 

කඩු තුමශ භසුන් ඇති කිරීභ තුමළින් ඒ යටල් විලහර ආදහඹභක් රඵහ 

න්නහ. අශප් යශඨා තභ එශවභ ක්රභඹක් රිඹහත්භ ශන්න 

ඳටන් ශන නළවළ. ඒශන් ඉතහභත්  හර්ථ ප්රතිපර රඵහ 

න්නට පුළුන්. අශප් ම්භහනර කුකුශන් ඇති යනහ; ඌයන් 

ඇති යනහ; එළුන් ඇති යනහ; වයක් ඇති යනහ. ඒ 

හශේභ භත්යඹන් ඇති කිරීශම් ර්භහන්තඹත් රිඹහත්භ 

යන්න පුළුන්.  භවය යටල් ඒ තුමළින් විලහර ආදහඹභක් රඵහ 

න්නහ. ඒ පිළිඵ ශොඹහ ඵළලීභ වහ  නිරධහරින් ඒ 

ප්රශද්ලරට ශඹොමු යරහ, ධීය ක්ශේත්රශත සිටින ඒ වහ 

ආශඹෝජනඹ යන්න පුළුන් යහඳහරිඹන් ඒහට ශඹොමු යරහ 

ටයුතුම ශශොත් අඳට ඒ ර්භහන්තඹ තුමළින් විලහර ආදහඹභක් 

රඵහ න්නට පුළුන්. විශලේශඹන් ළභන් භහළුන් ඇති කිරීභ ඒ 

යටර සිදු ශනහ. ළභන් භහළුන් ඇති කිරීභ ශන්න පුළුන්; 

නළත්නම් අඳට ආශේණි භත්ය ම්ඳත ශන්න පුළුන්, ඒ 

විධිඹට එභ ර්භහන්තඹ රිඹහත්භ යන්න අඳට පුළුන්භ 

තිශඵනහ.  

අශප් යට තුමශ ඉතහභත් ශවො භත්ය නිසඳහදනඹක් තිශඵනහ.  

ශ්රී රංහශේ නානහ භහළුන්ට විශද්ල ශශ ශඳොශශේ ශවො ඉල්ලුභක් 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ අශනකුත් භහළුරත් යශත ශනක් 

තිශඵනහ. අපි ටීතුමශොත් එභ මුහුද, ඒ නිහ භහළුන්ශේ ය  

එභි  කිඹරහ.   ඒ ළරැදිි .  රැල්ශරන්  රැල්රට භහළුන්ශේ ය 

ශනස ශනහ. කිශරෝ මීටර් දවඹක්, ඳවශශොක් ඈත  

රැල්රකින් එන භහළුන්ශේ යඹට ලහ, ඊශඟ රැල්ශරන් එන  

භහළුන්ශේ යශත ශනක් තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ශවො 

තත්ත්ඹක්  තිශඵන ඒහ දියුණු යන්න,  ඒ ම්ඳත ලහ ළඩි 

ආදහඹභක් රඵන ආහයඹට දියුණු ය න්නට පුළුන්භ 

රළශඵනහ නම්, අශප් යට දියුණු ය න්නට එඹ භවඟු 

අසථහක් ශනහඹ කිඹහ භභ විලසහ යනහ.  

අශප් යශඨා ළේ විලහර ප්රභහේඹක් තිශඵනහ. ිෂිර්භඹි , 

ධීය ර්භහන්තඹි   එට ය ශන ඹන්නට පුළුන් ර්භහන්ත 

ශදක්.  අශප් යශඨා ළේ ඳද්ධතිඹ ස ය න්නට පුළුන්භ 

රළශඵනහ නම්,  -  

 

නිපයෝජය කථානායකුරමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහට නිඹමිත හරඹ අහන ශේශන 

ඹනහ. 

 

ගු මත න්ද අමරවීර මශතා 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශවොි . අශප් යශඨා  ළේ ඳද්ධතිඹ ස ය න්නට 

පුළුන්භ රළබුශේොත්, ඒ භඟින්  එ ඳළත්තකින්  හට 

අලය ජරඹ  හශේභ  භසුන් ඇති කිරීභ තුමළින් විලහර ආදහඹභක් 

රඵහ න්නටත් පුළුන්භ රළශඵනහ.  

භහ අහන ලශඹන්, ඹම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්ශත තිශඵන  

ප්රලසනඹක් පිළිඵ රු අභහතයතුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යන්න ළභළතිි .  රැ ළල්රට නළංගුයම් ශඳොශ 

අලයතහ  තිශඵනහ. ඒ  ඳශහත්ර සුළු ධීය ර්භහන්තශත 

ශඹශදන අඹ  නිතයභ අනතුමයට ඳත් ශනහ.  එභ නිහ රැ 

නළංගුයම්ශඳොශ  ස කිරීභ වහ  රුේහය   ඔඵතුමභහශේ  

අධහනඹ ශඹොමු යන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ යන අතය, නළතත් 

ඔඵතුමභහට සුඵ ඳතමින්  භහ නිවල ශනහ. සතුමතිි .  

 

නිපයෝජය කථානායකුරමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟට, රු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ 

 
[අ.බහ. 5.54] 

 

ගු වරමන කුමමාර ගුණරමනන මශතා 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි,  ම්ඳව දිසත්රික්ශත  භශේ 

ටීතතකු න,   සශද්ල ටයුතුම වහ ධීය අභහතය  රු ශජෝලප් 

භි ල් ශඳශර්යහ භළතිතුමභහට  ටීටපු ධීය අභහතයයඹකු න 
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භශේ සුබහයකංන ඳශමුශන්භ පිරිනභනහ. ධීය ක්ශේත්රඹ  

කිඹන්ශන් භව විලහර ක්ශේත්රඹක්. එතුමභහට සශද්ල ටයුතුම 

පිළිඵ හර්ඹ බහයඹත් ඳයහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ප්රලසනලින් 

ශතොය එතුමභහශේ හර්ඹ බහයඹ ශවොඳින් ඉටු යන්නට හනහ 

රළශේහි  කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ යනහ.  

රු ඇභතිතුමභනි,  අද ශම් ශනළවිත් තිශඵන්ශන් අලුත් ඳනත් 

ශටුම්ඳතක් ශනොශි . ලින් තිබුණු ඳනතක් ංශලෝධනඹ 

කිරීභක් තභි  ශම් යන්ශන්. යුශයෝඳහ ංභශඹන් අශප්  

භහළුරට  ප්රලසනඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. දල මුදල් පිළිඵ මිර 

ේන්, එශවභ නළත්නම් දල මුදල් ප්රභහේත් නළවළ කිඹහ යුශයෝඳහ 

ංභශඹන් එඹ  නළත වයහ  එී භ නිහ තභි  අඳට අද ශම් 

ඳනත ංශලෝධනඹ යන්නට  සිදු වුශ්ඩ.  ශම් ංශලෝධන තුමළින්  

අශප් ඵහු දින ඹහත්රහරට ශනොශි  ඇඟිල්ර දිගු යන්ශන්. ඵහු 

දින ඹහත්රහට රුපිඹල් මිලිඹන 1.5 ි  කිඹන්ශන් කුලහ ේනක්. 

ශභතළන ඉරහ තිශඵනහ, ඹහත්රහ ර් ේනහක්. ඒ ර් 

ේනහ තුමශභ තිශඵන්ශන් "නළේ" කිඹන චනඹ.  ඔඵතුමභහ ශම් 

ම්පර්ේශඹන්භ අධයඹනඹ ශශොත් 2010 ර්ශඹන් ඳටන් අය 

ශන 2012 ර්ශත දී yellow card එක් issue යරහ, ඊට ඳසු  

red card එක් issue යරහත් අශප් අභහතයහංලශඹන් ශභොක්ද 

ශශේ? රු යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ  අඳ වළය ගිඹහට ඳසු 

තභි  භට පුළුන් වුශ්ඩ, ශම් පිළිඵ එමුතුමබහඹක් සදහනම් 

යන්න. රු ඇභතිතුමභනි, සුවදතහ ව  තභන් ශනොදන්නහ 

ශදඹක් ත ශශනකුශන් දළන ළනිශම් අලයතහ ඔඵතුමභහ  

ඳළවළදිලි ශත්රුම් න්නහ ඇති.   

රු ිතත් ශප්රේභදහ ඇභතිතුමභහ අද දින රු යහිතත ශේනහයත්න 

ඇභතිතුමභහට රසනට සුදු හුණු  හරහ, ශභශවභි  වුශ්ඩ කිඹරහ 

කිේහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ, නළවළ, එශවභ ප්රලසනඹක් ශනොශි . 

භවයවිට එතුමභහත් කිඹහවි, යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහට 

ශද්ලඳහරන ප්රලසනඹක් නිහ ශම් යන්න සිදු වුේහඹ කිඹරහ. 

භ ටත් එශවභ ටී  ශතනහ. රු යත් අමුණුභ ටීටපු ඇභතිතුමභහ ශම් 

වහ නිරධහරින් ඹළේහ. නිරධහරින් ගිටීල්රහ  හච්ඡහ ශහ. 

නමුත් ශම් යුශයෝඳහ ංභශත නිරධහරින් ථහ යරහ තිශඵන 

ආහයඹ පිළිඵ අඳට ටීතහ න්න ඵළවළ. දළන් ශභතුමභන්රහ 

කිේහ, ඉන්දිඹහශේ ශට්රෝරර් ඹහත්රහ අශප් මුහුදු සීභහ ආක්රභේඹ 

යරහ භවහ විනහලඹක් යනහ කිඹරහ. ශොච්චය නිදවස ශත් 

ඒ ප්රලසනඹ වි ශන්ශන් නළවළ.  දකුණු ඉන්දිඹහශේ ඳළවළදිලිභ 

දළනටත් එඹ සිද්ධ ශනහ. ශභතුමභහ කිේහ දළනුත් ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. ඉතින් ඒ ප්රලසනඹට ලහ ශම් ප්රලසනඹ තුමශ අශප් 

ඵහුදින ඹහත්රහ අද නශොට ඉතහභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹට 

ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශභොද,  යුශයෝඳහ ංභශඹන් තභි  අශප් 

විලහර භහළු ප්රභහේඹක් මිරදී ත්ශත්. විශද්ල අභහතයහංලඹ, මුදල් 

අභහතයහංලඹ, ඒ හශේභ අශප් අභහතයහංලශත නිරධහරින් එට 

හඩි යරහ, ධීය ංවිධහනත් හඩි යරහ, ඊට අභතය එඹට 

අදහශ ප්රධහන භහම්ර අඹ ශන්රහ හච්ඡහ යන්න භට 

පුළුන් වුේහ. එටීදී තභි  ශභටී තිශඵන බඹහනත්ඹ දළක්ශක්.  

එතශොට ළශඩ් ශරහ ඉයි .  රු යත් අමුණුභ  ඇභතිතුමභහ 

වයරහ ඹළේහ.   

රු භංර භයී ය ඇභතිතුමභහ, රු යනිල් වික්රභසිංව 

අභළතිතුමභහ දින සිඹශත ළලටවන තුමශ ඳළවළදිලි ප්රහලඹක් 

යරහ තිබුේහ, ශම් ශනස යනහ, ල් දභහ න්නහ කිඹරහ. 

අපිත් ඉල්ලුශේ ල් දභන්න කිඹරහ තභි . නමුත් ශභතළනදී 

ඇඟිල්ර දිගු යරහ ශම් ශොල්රන් තදින්භ ටයුතුම යරහ 

තිශඵනහ. ශම්ශක් ප්රධහන හයේහ වංන්න ශදඹක් නළවළ. රු 

ිතත් ශප්රේභදහ  ඇභතිතුමභහ ඒහ වන්න වළදුහට, රු භංර 

භයී ය ඇභතිතුමභහ ඒ අද ඳළවළදිලිභ කිේහ. එතුමභහ ඳළවළදිලි 

කිේහ, අශප් රංහ ශොඩිඹ වශන විශද්ල නළේ ශම් යන 

ආක්රභේඹ තභි  ශම්ට ප්රධහන ශවේතුම ශරහ තිශඵන්ශන්  

කිඹරහ. Purse Seine ක්රභඹට භහළු අල්රනහ. භරු ළල් ක්රභඹට 

ශනොශි  විරුද්ධ. 2012 ර්ශත yellow card එ නිකුත් යරහ 

තිශඵද්දී, එ එක්ශනහශේ ශොම්ඳළනිලින් - භභ දන්ශන් 

නළවළ හශේද කිඹරහ -  ශම් චීන නළේ රංහට ශනහශේ ඇි ?  

VMS - Vessel Monitoring System - එක් ඇති ශ යුතුමි  

කිඹරහ  ඳළවළදිලි  තිශඵනහ. දළනට භහ ේනට උලදී  අශප් 

ආඹතන ශනොමිරශත දීපු 50 තභි  අපි  වි යන්න රළවළසති 

ශශේ. එශතක් ශම් VMS - Vessel Monitoring System - එ  

කිසිභ නළ  තිබුශ්ඩ නළවළ. කිසිභ ඳරීක්යශඹක් ශම් 

නළ සිටිශත නළවළ. භහ ශඟ තිශඵන ශම් ශල්නඹ ඔඵතුමභහ 

කිඹහ ඵරන්න. ශභටී ඳළවළදිලි තිශඵනහ, "large vessels" 

කිඹරහ. රු ඇභතිතුමභනි,  එක් ජඳන් නළක් තිශඵනහ. තභ  ඒ 

නළ රංහට ඇවිල්රහ නළවළ. අශප් රු යහිතත ඇභතිතුමභහත් 

ශම්හ  කිේහ. භභ ශම්හ ඳළවළදිලි ශ යුතුමි . රු යහිතත 

ඇභතිතුමභහ කිේහ, quota එ ආයක්හ යන්නි  ශම් නළේ 

ශනහශේ කිඹරහ. රු ඇභතිතුමභනි, භභ ඳළවළදිලි කිඹන්නම්, 

කිසිභ quota එක් නළවළ. අශප් නිරධහරින් එක් එතුම ශරහ 

ශම් චීන නළේලින් ඳසු ගිඹ හරශත අශප් යටට රළබුණු මුදල් 

පිළිඵ භභ ේන් ඵළලුහ. ශභතුමභහ කිේහ මිලිඹන 700 

ආදහඹභක් රඵරහ තිශඵනහ කිඹරහ.  නළවළ,  මිලිඹන 32ි  ශම් 

නළේලින් රංහට ආදහඹභ ශනළල්රහ තිශඵන්ශන්. ශම් නළේ 

ශදළයඹි  රංහට භහළු ශනහශේ.  අශනක් ෆභ නළක්භ ආශේ 

zero.  ඒ කිඹන්ශන් භහළු නළති. රංහශේ ශොඩිඹ අයශන 

ගිටීල්රහ භව මුහුශද් භහළු අල්රරහ, ශනත් නළේරට භහළු 

විකුේරහ ශම් ශොල්රන් ශතල් ව න්න අශප් රංහට ආහ. 

මිලිඹන 700 ආදහඹභක් අශප් යටට ආහ නම්, අද ශනශොට 

ධීය ංසථහ රහබ රඵන ආඹතනඹක්ශන්.   

ධීය ංසථහට භහළු දීරහ තිශඵන්ශන් රක් 60ි . අවුරුද්දක් 

ඹනම් මුළු ධීය ංසථහට සිඹඹට 10ක් වම්ඵශරත් රළබිරහ 

තිශඵන්ශන් රක් 60ි . ඒශන්භ ශම්  quota ක්රභශත තිශඵන 

ප්රතිරඳඹ, ශම්ශක් අබයන්තයඹ ශභොක්ද කිඹරහ ජනතහට 

ඳළවළදිලි ශනහ.  ඒ නිහ ශම් වරි බඹහන ශදඹක්.   වුරු 

උඳශදස දුන්නහද දන්ශන් නළවළ, එතුමභහ අපිට ශදොස කිේහ. ධීය 

ංවිධහනලින් ඇවිල්රහ අභහතයහංලශඹන් ආපු නිරධහරින්ට ශදොස 

කිේහ. එතුමභහට වුරු වරි ළයදි අශඵෝධඹක් දීරහ තිබුේහ.  

එතුමභහ red card එ ආට ඳසු පුත්ඳත්රට ප්රහල ශහ 

"නළවළ, කිසි ශදඹක් ශම්ශක් ශන්ශන් නළවළ,  භභ ඒහ විරහ 

ඉයි , vesselsර අඹට භභ ථහ ශහ" කිඹරහ. නමුත් මුදල් 

අභහතයහංලඹ, විශද්ල අභහතයහංලඹ ඳළවළදිලි කිේහ, ශම්ශක් 

තිශඵන බඹහනත්ඹ. අශප් ශොම්ඳළනිර අඹ ඇවිල්රහ 

ඳළවළදිලි කිේහ. නමුත් ඒ සිඹලු ශදනහටභ ඵළේ දින 

තත්ත්ඹට ඳත් වුේහ. ශම් ප්රලසනඹ පිළිඵ උද්ශකෝේඹක් 

යරහ, එදහ අශප් ශන්නප්පු, වරහත, මීමු ධීයි න් ගුටි 

ෆහ. ඒ අඹත් එක් ගිටීල්රහ ටීටපු ජනහධිඳතිතුමභහ එක් ථහ 

යන්න භට පුළුන් වුේහ. ක්ණි පිඹය අයශන ශම්ට ළල 

පිළිශශක් වදන්න භට පුළුන් වුේහ.  ශම් අය ඳළත්ශති , ශම් 

ඳළත්ශති  හටත් සුදු හුනු ෆභක් ශනොශි .   

ශම් අබයන්තය අවුරුදු ේනහක් තිසශේ ශනොශච්ච 

ශදඹක්. රු ඇභතිතුමභනි, දළනට ජහතයන්තය මුහුශද් ඹන අශප් ඵහු 

දින ඹහත්රහ තිශඵන්ශන් 750ි . ලිඹහ ඳදිංචි ශරහ තිශඵනහ 

එක්දවස ශදසීඹ ේනක්.  එතශොට 3,000ක් තිබුේහ කිඹරහ ශම් 

හර්තහ  රු ඇභතිතුමභහට දුන්ශන් වුද? VMS  උඳහං 3,000ක් 

ශශනන්න ගිවිසුභක් අත්න් ශහ.  අපි ඒට විරුද්ධ වුේහ.  ඒ 

ශභොද, ඹම් ආඹතනලින් අපිට ශනොමිරශත උඳහං 50ක් රඵහ 

දුන්නහ.  ඒ මිර අඩුි .  එතශොට අපිට ඵහු දින ඹහත්රහට 

රක් 4 එක් වි යන්න අලයතහක් නළවළ. ඵහු දින ඹහත්රහ 

වත්සිඹ ේනි  දළනට ජහතයන්තය මුහුදට ඹන්ශන්.  අපි කිඹමු 

ශෝ 1,200ි  කිඹරහ. එශවභනම් 3,000ට උඳහං ශශනන්න 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගිවිසුම් අත්න්  ශශේ ඇි ?  භභ ශම් ශොම්ඳළනිඹත් එක් 

හච්ඡහ ශහ. භභ කිේහ ශම් තුමන්දවස ේන ප්රභහේඹ 

දවට ශනස යරහ ශදන්න කිඹරහ. නමුත් ඒ අඹ ඵළවළි  

කිඹරහ  කිේහ.     

"අපි ශම් ගිවිසුභ අත්න් යරහ ඉයි . එභ නිහ අඳට ශම් 

ගිවිසුභ ශනස යන්න ඵළවළ" කිඹරහ ඒ අඹ තදින් සිටිඹහ. භභ 

කිේහ, "ශනස යන්න. මීට ලහ අඩුශන් න්න අඳට පුළුන්. 

එශවභ ශවෝ භක් නළවළ, අශප් ධීයඹන් අභහරුශේ දභන්ශන් 

නළතුම ප්රභහද ශනොය ශම් ළල පිළිශශ යන්න ඕනෆඹ" කිඹරහ. 

භභ දළක්හ, ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහ 1,500ට එඟ 

ශරහ තිශඵනහ. ඵහු දින ඹහත්රහට  කුලහ ඹන්ත්රඹක් වි ශහභ  

ශවොටභ ඇති.  චීන නළේ මීට ලහ ශශනන්න එඳහඹ කිඹරහ ශම් 

ශන ශොට යුශයෝඳහ ංභශඹන් ඳළවළදිලි නිශඹෝඹක් දීරහ 

තිබුේහ. ඇි  ඒ? අශප් ශම් මුහුදු විනහලඹ ශම්ශන් නතය ශනහ. 

ශම් ශෝටහ ක්රභ, අයහ ශම්හ ශඵොරු. ශම් ඇතුමශශේ භවහ 

කුභන්ත්රේඹක් තිශඵනහ. එභ නිහ ඔඵතුමභහ ශම් ම්ඵන්ධ 

ඳළවළදිලි රණයේඹක් න්න. වුරුත් ආයක්හ යන්න එඳහ. ශම් 

රු බහශේ අඳ ප්රහල ශ ශද්ල්, අශප් අනිත් ශවෝදය 

භන්ත්රීරුන් ප්රහල ශ ශද්ල් ම්ඵන්ධ ඳළවළදිලි ඔඵතුමභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු යන්න. නිරධහරින් කිඹන සිඹලු ශද්ල් ේන් 

න්න එඳහ. ඔඵතුමභහ ශනභ සහධීන භ්ඩලරඹක් ඳත් යන්න. 

ශභොද, ශම් වරි බඹහනි . අද ශන ශොට ශට්රොපික් 

ආඹතනඹටි , ත ආඹතනඹටි  විතයි  ඇශභරිහශන් ව 

ජඳහනශඹන් orders තිශඵන්ශන්. ඵහු දින ඹහත්රහ ටීමිශඹෝ ඵරහ 
ශන සිටිනහ, යනිල් වික්රභසිංව අභළතිතුමභහ එතුමභහශේ 

ප්රහලශඹන් කිඹපු  ශද්ල් ළන.  ධීයි න්ට වනහධහය ශදනහඹ 

කිේහ. ධීයඹන්ශේ ශම් ප්රලසනඹ වින්න වඹ භහඹක් ල් 

ඉල්ලුහ. ධීයශඹෝත් ශම් තහශේ ඡන්දඹ දුන්නහ. ඔවුන් යහිතත 

ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ එක් පුදුභ විශයෝධඹක් තිබුශ්ඩ. නමුත් 

අහනශත ඔඵතුමභන්රහශේ දින සිඹශත ළලටවනට ධීය 

ජනතහත් ඡන්දඹ දුන්නහ. එභ නිහ ඔඵතුමභහ ටීතුමහට ශම් 

ශනොමිරශත ශදනහඹ කිඹරහ එච්චය ශරශවසි ළලක් ශනොශි . 

දළන් ඔඵතුමභහටභ ශත්ශයනහ ඇති, මුදල් අභහතයහංලශඹන් 

ශොශවොභද මුදල් රඵහ න්ශන් කිඹරහ. සශද්ල ටයුතුම 

අභහතයහංලඹි , ධීය අභහතයහංලඹි  එට එතුම යරහ එ 

තළනට මුදල් අයශන ධීය අභහතයහංලඹට ශනභ මුදල් දීරහ 

ශම් ටයුතුම යන ශොට ශම්හ භවහ ඳළටලිලි වත ළල. නමුත් 

භභ ප්රහර්ථනහ යනහ, ඔඵතුමභහට ශම් විල්ඳ ළල පිළිශශ 

යන්න රළශේවි කිඹරහ.  

රු ඳහලිත යංශ ඵ්ඩලහය ඇභතිතුමභහ ඳළවළදිලි කිේහ, 
ධීයඹන්ට ළහුහ කිඹරහ. ඔඵතුමභහ දන්නහ, ඒ වළභ උද්ශකෝේ 

අසථහභ භභ රු පිඹතුමභන්රහ භඟ ඒ උද්ශකෝේ සිදු ශ 
ධීයඹන් භඟ සිටිඹහඹ කිඹරහ. ඒ වළභ ශේරහ ශේභ භභ ඇසුහ, 

ඇි  ශතල් මිර අඩු යන්න ඵළරි කිඹරහ. ධීයශඹෝ කිඹන්ශන් 
වුද? ධීයශඹෝ කිඹන්ශන් යටට භවහ ම්ඳතක් ශශනන අඹ. 

ශත්රට වනඹක් ශදනහ නම්, ශඳොල්රට වනඹක් ශදනහ 

නම්, යඵර්රට වනඹක් ශදනහ නම් යටට ශම් තයම් ම්ඳතක් 
ශශනන ධීයඹන්ට වනඹක් ශදන්න ඵළරි ඇි ? ශත් වට, 

යඵර් වට ශඳොශවොය දභරහ එටී ම්ඳත ශනශහ ළීතභට අවුරුදු 
ේනක් ත ශනහ. නමුත් ධීයඹහට වන දුන්නහභ එශේ 

ශනොශි . ධීයඹහ මුහුදට ගිටීන් නළත්නම් රපුට ගිටීන් ඳසුදහ 
ශන ශොට ම්ඳතක් ශනශහ ශන එනහ. අපි ශභන්න ශම්හ 

ළන ටීතන්න ඕනෆ. ඔඵතුමභහශේ හරශත වනහධහය දුන්නහ. 

නමුත් වළභ ශරහශේභ භභ ළයදි ශදඹ ළයදිි  කිඹරහ කිඹපු 
පුද්රශඹක්. භවරු භට ඒට ඇඟිල්ර දිගු යරහ ශදොස 

කිඹනහ. නමුත් අපි වරි භඟ ඹන්ශන් නළතුම අඳට දහත් 

ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ. අපිට භති , එ හරඹක් සිඹඹට 90 

වනහධහය දුන්නහ. දළන් ඔඵතුමභහ දළල් ආම්ඳන්න ළන කිේහ. 
ධීය ංසථහ විනහල ශරහ ඉයි , රු ඇභතිතුමභනි. ධීය 

ංසථහ ශශශන්දන්ට විතයක් රුපිඹල් රක් 3,000 ේඹක් 
තිබුේහ. භට පුළුන් වුේහ, ටීටපු ජනහධිඳතිතුමභහට ථහ යරහ, 

මුදල් අභහතයහංලඹට ගිටීන් මුදල් අභහතයහංලශත ශල්ම්තුමභහ 
භඟ ශම් ළන ථහ යන්න. අශප් ටීටපු ඇභතිතුමභහ ඒ 

අසථහශේදී භහත් එක් ශරොකු හදඹට ඳළටලුේහ. ධීය 

ංසථහ තිශඵන්ශන් ධීයඹන්ශන් භහළු න්න මික් භහළු 
මුදරහලිරහශන් භහළු න්න  ශනොශි . එතළනදී මුදල් රැස ශහ. 

අශප් ීයතහහය විනහල ශරහ. අපිට ශම්හ ළන ටීතන්න ශරහ 
තිශඵනහ. ීයතහහයඹක් නළතුම අපි ශොශවොභද භහළු ඵලහ ය 

තඵහ න්ශන්? භටත් භහ දළරක් තිශඵනහ. ඊශත භශේ භහ දළරටත් 
 ශතෝය භහළු වසු වුේහ. අපිට ඊශත  ශතෝය භහළු, ඳයහ භහළු විකුේහ 

න්න ඵළරු ගිඹහ. ශභොද,  ශම් දිනර චීනශත තිශඵන උත් 

නිහ චීන භහම් ශතෝය භහළු, ඳයහ භහළු ළීතභ නතය ය 
තිශඵනහ.  නමුත් ධීය ංසථහශේ ීයතහහය ඵලහ වරිඹහහය 

තිබුේහ නම් ඒ ශතෝය භහළු, ඳයහ භහළු වසු ශන හරඹට ඒ භහළු 
ඵලහ ය තඵහ අශප් මිනිසුන්ට රහශබට භහළු රඵහ ශදන්න 

පුළුන්භ තිබුේහ. භභ ශභඹ ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. දළන් ධීය 
ංසථහශේ ළල පිළිශශ අන්තිභටභ ශනස ශරහ. භභ ටීටපු 

ජනහධිඳතිතුමභහට ශම් ළන කිේහ. එතුමභහ කිේහ, "යත්, ඔඵ වරි. 

භභ ධීය ංසථහ වළදුශේ භහළු ශශශන්දහශන් භහළු මිරදී 
න්න ශනොශි . භහළු අල්රන ඒ අශප් ධීය ශවෝදයඹන් ශඟට 

ගිටීන් භහළු මිරදී න්නි " කිඹරහ. භභ එතුමභහට කිඹරහ ධීයඹන්ට 
වති මිරක් රඵහ දුන්නහ. ඔඵතුමභහ දන්නහ, මීමුශේ ළල්ශල් 

හරඹහ විකුේහ න්න ඵළරු, හුරුල්රහ විකුේහ න්න ඵළරු 
අශප් ධීයඹන් ඒ භහළු ී සි ශහ. ධීයඹන් වළඬුහ. නමුත් භට 

පුළුන් වුේහ, ටීටපු ජනහධිඳතිතුමභහට කිඹරහ හුරුල්රහ, හරඹහ, 

ඳයහ, කුම්ඵරහ කිඹන භහළුරට වති මිරක් රඵහ ශදන්න. ඒ 
වති මිර තුමශ ධීයඹහට ලක්තිඹක් තිශඵනහ.  

අපි අද ී රට වති මිරක් ශදනහ නම්, ශනත් 
ශද්ල්රට වති මිරක් ශදනහ නම් භහළුරට වති මිරක් 

ශදන්න ඵළරි ඇි ? භභ ඒ වති මිර නිඹභ යරහ ඒ 
ප්රසිද්ධිඹට ඳත් ශහ, රු ඇභතිතුමභනි. භවය ශේරහට මීමුශේ 

ශේහ, ශන ශොශවේ වරි ශේහ අශප් භහදළල්රට භහළු කිශරෝ 

2,000, 3,000 වසු වුේහභ, ඒ භහළු විකුේහ න්න ඵළවළ. නමුත් 
සථහය මිරක් තිශඵන ශොට අතයභළදිඹහට අශප් ධීයඹහ හ 

න්න ඵළවළ. අශප් ඵහු දින ඹහත්රහර අඹටත් නානහ භත්යි න් 
ශනුශන් රුපිඹල් 700 සථහය මිරක් දුන්නහ, එතළනදීත් 

අතයභළදිඹන් ඔවුන් හ න නිහ. ඒ ශොම්ඳළනි ශන්රහ 
ඔවුන් එක් හච්ඡහ යන්න. එ භන්ත්රීතුමශභක් ශම් 

ශොම්ඳළනි ළන ථහ ශහ. ඒ භන්ත්රීතුමභහ වුද කිඹරහ භට භත 

නළවළ. වුරු තයවහ වුේත් භභ කිඹනහ, ඔඹ එභ 
ශොම්ඳළනිඹත් භහළු අල්රන නළක් නළවළ කිඹරහ. වළභ 

නළක්භ ලිඹහ ඳදිංචි යන්න ඕනෆ. භභ එභ භහභ 
නිශඹෝිතතශඹකුශන් ඇහුහ, ඔඹ ශොල්ශරෝ භහළු අල්රන්න බිලි 

ටුි , භරු ළලුි  කීඹක් ශන ඹනහද කිඹරහ. අපි 
උදහවයේඹට කිඹමු 1,000ි  කිඹරහ. අශප් ඹහත්රහර ශනි 

ඹන්ශන් 1,000ි . අශප් අඹ දස 20ක් යසහ යනහ නම්, භරු 
ළල් 1,000ක් ශන ඹන ඒ භහම් සුභහශනන් ශශනනහ අශප් 

හශේ තුමන් ගුේඹ භහළු. ශොශවන්ද ඒහ ශශනන්ශන්? රු 

ඇභතිතුමභනි, ඒ භහළු ශශනන්ශන් අල්රහ ශන ශනොශි . ඒ 
ශොල්ශරෝ විශද්ල නළේලින් භහළු මිරදී අයශනි  රංහට 

ශශනන්ශන්. භවය ශරහට ශශනන්ශන් කුණු භහළු. අශප් 
ඵහුදින ඹහත්රහර ධීයශඹෝ මීට දස ේනට ඉසශල්රහ 

දික්ඕවිට යහඹට ගිටීල්රහ ඒ නළ තිබුණු කුණු භහළු එළිඹට 
අයශන ශඳන්නුහ. "අශප් භහළු න්ශන් නළවළ, අශප් භහළුරට 

මිරක් ශදන්ශන් නළවළ, අශප් භහළු ප්රතික්ශේඳ යනහ, ශම් කුණු 

භහළු අයශන ශම් ශොල්ශරෝ අඳ යඨාටනහ" කිඹරහ. ශම්හ 
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අපි ශත්රුම් න්න ඕනෆ. ශම් ධීය ක්ශේත්රඹ ශනස යන්න 

ඕනෆ.  

රු ිතත් ශප්රේභදහ ඇභතිතුමභහට භභ දක් කිේහ, ඔශේ 

තහත්තහ ජරජීවි හ ංර්ධන අධිහරිඹ ළහුත් ඔඵතුමභහ අශප් 

ජරජීී  ළල පිළිශශ ළන ප්රලංහ ශහ කිඹරහ. අද ශම් ශද්ල් 

ළන අශප් නිරධහරින්ට ලහ ඵහුදින ධීය ඹහත්රහ මිති නිශඹෝජනඹ 

යන අශප් ධීයඹන්ට ශවො දළනුභක් තිශඵනහ. පිට යටරට 

ශඳොකිරිසශෝ ඹන අඹ ශන්න පුළුන්, ඉසශෝ ඹන අඹ 

ශන්න පුළුන්, ඒ අඹශන් තභි  අඳට ම්ඳත් ඔක්ශෝභ 

රළශඵන්ශන්. ඒ අඹට චක්රශල් භඟින් දහරහ තිශඵන ීතති ශනස 

යන්න, රු ඇභතිතුමභනි. භභ අශප් නිරධහරින්ට කිේහ, ඒ අඹ 

අශප් යටට විශද්ල විනිභඹ ශශනන අඹ, ඔවුන්ට උදවු ශන්න, 

කුලහ යහඳහරිශඹෝ ශොල නන්න කිඹරහ. ඉසශෝ 

යහඳහරිශඹෝ ශේහ, ශඳොකිරිසශෝ යහඳහරිශඹෝ ශේහ, මුහුදු 

කලළල්ශරෝ යහඳහරිශඹෝ ශේහ, ඔවුන්ට තවංචි දහරහ, භහශන් 

භහඹට permit ශදන්ශන් නළතුම, නිඹභ පුද්රි න් ශතෝයරහ ඒ 

අඹට නිඹභ ඵරඳත්ර රඵහ ශදන්න කිඹරහ භභ ශඹෝජනහ ශහ. 

එශවභ නළත්නම් අඳට ශම් භන ඹන්න රළශඵන්ශන් නළවළ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ඉන්දීඹ ංචහයඹට ඹන්න ඉසය ශරහ 

ඉන්දිඹහශේ සිඹලුභ ධීය ඹහත්රහ නිදවස යරහි  ගිශත. ඹහත්රහ විලහර 

ප්රභහේඹක් තිබුේහ. භට භත වළටිඹට 70ක්, 80ක් විතය තිබුේහ. 

ධීයශඹොත් එක් නිදවස ශහ. වළඵළි , ටීටපු ජනහධිඳතිතුමභහත්, 

යහිතත ඇභතිතුමභහත් තදින් ටීටිඹහ, ශම්හ නිදවස ශශොත් ශම් ඹහත්රහ 

නළත අශප් රංහට එනහ; ශම් භවහ යහඳහයඹක් කිඹරහ. 

ඳහකිසතහනඹ එශර නිදවස යරහ තිබුේහ. අශප් රංහත් 

නිදවස ශහ. නමුත් දහත් දකුණු ඉන්දිඹහශන් එන 

ධීයඹන් නතය යන්න හටත් වළකිඹහක් නළවළ. ඒහ ළන 

TNA එ ථහ යන්ශන් නළවළ; අශප් යදගුරුතුමභහ ථහ 

යන්ශන් නළවළ; ඳශහත් බහ ථහ යන්ශන් නළවළ. ශම් 

ආක්රභේ තුමශ අශප් මුහුද ම්පර්ේශඹන්භ විනහල ශරහ. අද 

ඉන්දිඹහනු මුහුශද් භහළු නළවළ. භභ ඒ ශොල්රන්ශේ ශට්රෝරර් 

ඹහත්රහරට ගිටීන් ඵළලුහ. ශප්හශරි  ඉරහ ඵරන ශොට කිශරෝ 

මීටර් බහඹක් එවහට ඒ ඹහත්රහ එනහ. නහවි වමුදහට ඹහත්රහ 

1,000ක් එශන්න වළකිඹහක් නළවළ. නහවි වමුදහ අයේ 

ශරහ. ඇි , යුශයෝඳහ ංභඹට ඵළරි ඒහට විරුද්ධ ථහ 

යන්න? ඇි , යුශයෝඳහ ංභඹ රංහ හශේ ශඳොඩි යටට 

ඇඟිල්ර දික් යන්ශන්? අද භවහ ඳරිභහේශත ඵරත් යටල් 

ඇවිත් මුහුද ආක්රභේඹ යරහ භහළු අල්රහ ශන ඹනහ. ඒහට 

ථහ යන්ශන් නළවළ. අශප් පුංචි යටට ඇඟිල්ර දික් යනහ. 

ශම්හශත ඳසු ඳ කුභන්ත්රේඹක් තිශඵනහද කිඹරහ භට ශරොකු 

ළඹක් තිශඵනහ.   ඉන්දිඹහනු ආක්රභේ නතය ශනොශශවොත් 

අශප් භහළු ම්ඳත ම්පර්ේශඹන්භ විනහල නහ.  ඒ හශේභ 

මුහුදු ඳළශෆටි විනහල ශනහ. භභ ගිටීන් ඵළලුහ. ඒ ඹහත්රහ භවහ 

ඳරිභහේශත ඹල දහරහ මුළු බිභත් එක්ි  ඇද ශන එන්ශන්.  

රු ඇභතිතුමභනි, ශප්හශරි  ප්රශද්ලශත තභි  සීනක්හලි 

කුළුශෝ ළඩි ලශඹන් නිසඳහදනඹ ශශයන්ශන්. භභ 

ශන්නප්පුට ගිටීන් ශොම්ඳළනිඹක් විිත ශහ. ඒ අඹ 

සීනක්හලි  කුළුශෝ මිරදී න්නහ. ඒ ඳළත්ශත් ධීයශඹෝ 

ශදභශ ශේහ, සිංවර ශේහ, මුසලිම් ශේහ ශඵොශවොභ තුමටින් ඒ 

ළල පිළිශශට ම්ඵන්ධ ශරහ ඉන්නහ. නමුත් අය එන 

ඹහත්රහලින් යන විනහලඹ තුමළින් ඒ ප්රශද්ලඹභ විනහල ශරහ 

ඉයි . ඒහ ළන වුරුත් ථහ යන්ශන් නළවළ. ශම්හි  අපි 

ථහ ශ යුත්ශත්. අය ඳළත්තට ඇඟිල්ර දික් යරහ, ශම් ඳළත්තට 

ඇඟිල්ර දික් යරහ, අශප් ිතත් ඇභතිතුමභහ යහිතත ඇභතිතුමභහ 

රන්න වදනහ. එශවභ ශනොශි , අපි විිත ථහ යමු. 

ශභොද, ධීය ප්රලසනඹ කිඹන්ශන් යටට ඵරඳහන ප්රලසනඹක්. ඵහුදින 

ධීය ඹහත්රහ ටීමිඹන් ඒ අයේ තත්ත්ශඹන් මුදහ න්න නම් අපි 

විිත ංහදඹ ශඹශදන්න ඕනෆ. අපි නිරධහරින් කිඹන ශේයභ 

අවරහ, ශඵොරු ශද්ල් යන්න ගිශඹොත් ඒ ළශඩ් අඳට දහත් 

යන්න ඵළවළ.  

රු ඇභතිතුමභනි, භභ ඔඵතුමභහශන් අහන ලශඹන් ත 

ඉල්ලීභක් යනහ. ඔඵතුමභන්රහ Port City එ පිළිඵ 

ශේදිහශේ ථහ ශහ. ඒ චීනඹත් එක් තමුන්නහන්ශේරහ 

ශේයහ න්න, ඒට භශේ විරුද්ධත්ඹක් නළවළ. රු ඇභතිතුමභනි, 

උසළටශි ඹහ ශයශශේ ඉරහ මීමුශේ දුංල්පිටිඹ, 

ශත්තප්ඳහඩු මුහුදු රණයශඹන් තභි  ඒ යහඳිතිඹට ළලි න්න 

රණයේඹ යරහ තිශඵන්ශන්. ශම් නිහ භහළු බිම් විනහල නහ. 

කිසිභ භහළුශක් එන්ශන් නළවළ. දළනටත් ළලි ඇදීභ තුමශ 

ශත්තප්ඳහඩු, ළපුන්ශොල ල් භතුම ශරහ අඳට භහදළරක් ට 

යන්න ඵළවළ; උසළටශි ඹහ ප්රශද්ලශත ඉරහ ශඵෝඨාටුක් 

ඹන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ඒ ප්රශද්ලශඹන් ළලි න්නහට භහ විරුද්ධ 

වුේහ. භශේ ම්ඵන්ධීයේ මිටුශේදී භහ ශඹෝජනහක් අනුභත 

ශහ, ශම් ප්රශද්ලශත ශම් ශද් යන්න එඳහ, ශන ළභළති 

තළනකින් ළලි න්න කිඹරහ. ශභොද, ළලි ශම් ඳළත්ශතන් 

ත්ශතොත් ඒ අඹ කිඹනහ, "අඳට වනහධහයඹක් ශදන්නම්" කිඹහ. 

නමුත් ධීයශඹෝ  ශම් න විටත් ඳහයට ඵටීන්න සදහනම් ශරහ 

සිටිනහ. භභ ඔඵතුමභහශන් හරුණි ඉල්රහ සිටිනහ, අශප් 

ටීටපු ඇභතියශඹක් ළපුම්ශොල වළද නළංගුයම් ශතොටුශඳොශශේ සිදු 

න විනහලඹත්, ළලි අයශන යනු රඵන විනහලඹත් කිඹන 

ශද්ලින් අශප් ප්රශද්ලඹ රහ ශදන්න කිඹහ.  

 

නිපයෝජය කථානායකුරමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුමතිි , රු භන්ත්රීතුමභනි. මීශඟට රු එම්. 

ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහ.  

 
[අ.බහ. 6.12] 

 

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා (වනලපද් 

ක යුුර ශා ධීලර අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர - 
உள்ரட்டலுல்கள் ற்நம் கடற்தநரறல் அகச்சர்) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera - Minister of Home 

Affairs and Fisheries) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, ශම් ථහ යන රද සිඹලුභ 

ශද් පිළිඵ රණයේඹක් ළීතභට දළන් ශරහ නළවළ. ටීටපු ධීය 

නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහට භභ ආයහධනහ යනහ, අපි ශඳොඩ්ලක් 

එතුම ශරහ ශම් ළන ථහ යමු කිඹහ. භභ ටීතනහ, ඒ තභි  

අද තිශඵන ශවොභ ළල පිළිශශ කිඹහ. ඳහර්ලිශම්න්තුම තුමශදීත්, 

ඉන් පිටතදීත් ඒ ම්ඵන්ධ ථහ යන්න අඳට පුළුන්. ථහ 

යන්න හයේහ කිටීඳඹක් තිශඵනහ.  භභ ශම් අසථහශේදී රු 

අභළතිතුමභහට සතුමතින්ත ශනහ, ශභභ ප්රලසනශත දී ශළින්භ 

එතුමභහ භළදිවත්ී භ ම්ඵන්ධශඹන්. එතුමභහ ශළින්භ භළදිවත් 

ශරහ, අඳත් දළනුත් ය, යහජ තන්ත්ර භඨාටශභන් ශම්ට 

විඳුම් ශොඹරහ ඒ අනු ළල ටයුතුම ශහ. ඊට ඳසශේ ඔඵතුමභහ 

කිඹපු ගිවිසුභ අනු අඳ විසින් VMS උඳහං 1500ට ශනළල්රහ 

එභ amendment එත් යරහ, භට පිළිතුමයක් රළබුශ්ඩ දින 

330කින් ශම් VMS එ වි යනහ කිඹහ. භභ කිේහ, "ඵළවළ" 

කිඹහ. අභළතිතුමභහත් තශද්ටභ කිඹහ ටීටිඹහ, ශම් භහ 5 

හරඹකින් අන් යන්න ඕනෆ කිඹහ. ඒ කිඹන්ශන් භහ 5 

අහනශත දී ශදන එ ශනොශි , විටින් විට විටින් විට 

ශනළල්රහ අහනඹ භහ 5 හරඹි . එඹ තභි  දළන් අඳ 

යශන ඹන්ශන්. අඳ ඒ පිළිඵ තදින් ටයුතුම යශන 

ඹනහ. ඒ ශොල්රන්ට ඕනෆ, මුදල් එශශල්භ රඵරහ දුන්නහ. 

ශභඹ දිටභ යශන ඹනහ.  

1013 1014 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

භට ඊට ලහ ළදත් ප්රලසන කිටීඳඹක් තිශඵනහ. 

තමුන්නහන්ශේ වනහධහය ළන කිේහ. වනහධහයරත් අඳ 
ශනක් ශ යුතුම තිශඵනහ. වරි අඹ ළරැදි අඹ ඔක්ශොභ 

න්නහ. විකුේන්නත් න්නහ. තමුන්නහන්ශේ මීමුශේ වුේ 
සිදුී ම් සිඹල්ර දන්නහ ශන්? ඒහ ඉතින් භභ අමුතුමශන්භ 

කිඹන්න ඕනෆ නළවළ ශන්. අශප් දින සිඹශත ළල පිළිශශශේ 

"ශනට එක්ශමු ෛභත්රී ඳහරනඹක් 100 දිනකින් අලුත් 
යටක්" ඹන ඳත්රිහශේ '100 දිනක් ඇතුමශත රිඹහට නංන 

ක්ණි වන ළලටවන' ඹටශත් ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි වන් 
ශනහ. භභ ඒහ තමුන්නහන්ශේරහට භතක් යන්නම්. එටී අං 

63 ඹටශත් ශභශේ වන් ශනහ: 

"63. ධීය ඹහත්රහ, දළල් ආම්ඳන්න ව ශඵෝඨාටු එංිතන් වහ දළනට ඳනහ 

ඇති අධි ඵදු ඉත් කිරීභ" 

එඹ අඳ යනහ. එටී අං 64 ඹටශත් ශභශේ වන් ශනහ: 

"විශද්ල ධීය ඹහත්රහ රංහ මුහුදු සීභහ ආක්රභේඹ කිරීභ ළශළක්ී භ" 

අඳ එඹට ආක්රභේඹ කිඹහ කිඹමු. එතශොට, එඹ උතුමයටත් 

ඵරඳහනහ.  

එටී අං 65 ඹටශත් ශභශේ වන් ශනහ: 

"භත්ය අඳනඹනඹ වහ අටීමි ී  තිශඵන යුශයෝඳහ ශශශඳොශ නළත 

රඵහ ළීතභ" 

එටී අං 66 ඹටශත් ශභශේ වන් ශනහ: 

"කුේහටු ව මුහුශද් ඇති න ළශඹීම් තත්ත්ඹන් ළන නිළරැදි 

ශතොයතුමරු ඩිනමින් ධීයඹහ ශත රඵහ දිඹ වළකි හශගුේ විභර්ලන ළල 

පිළිශශක් ස කිරීභ" 

ශභභ ළල පිළිශශ තභි  ධීය ජනතහ ශනුශන් ශභභ දින 

සිඹඹ තුමශ කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තුම ශන්ශන්.  

 

ගු වරමන කුමමාර ගුණරමනන මශතා 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

යක්ේඹ පිළිඵ ඉතහ ළදත් ශදඹක් වන් ය තිබුේහ.  

 
ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
අඳට ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් සිඹලු ශදනහශේභ වශඹෝඹ 

රඵහ න්න පුළුන්. අද න විට තත් ප්රලසනඹක් භතුම ශනහ. 
විශලේශඹන්භ නළ ශඟනටීය ඳශහශත් සිංවර ධීය ජනතහත්, 
මුසලිම් ධීය ජනතහත්, ද්රවිල ධීය ජනතහත් ටීටිඹහ. භභ ශම් 

භන්ත්රීරුන් භඟ ථහ ශහ, ඳයේ licences  තිබුණු අඹට 

නළත යක් අසථහක් රඵහ ශදන්න කිඹහ.  

 

ගු වරමන කුමමාර ගුණරමනන මශතා 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ශඳශර්දහ ල්රහර් ප්රශද්ලඹට ඹන්න දුන්ශන් නළවළ.  

 

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ල්රහර්, ශෝකිරහි  ප්රශද්ලරත් ඒ හශේ වළභ තළනභ එභ 

ප්රලසන තිශඵනහ. වළභ ශශනකුටභ ඹන්නත් ඵළවළ. ඒත් අඳ 

පිළින්න ඕනෆ. ඉසය අය ඳත්ර - licences - තිබුණු අඹට 

ගිටීල්රහ එභ ධීය ළල ටයුතුම යන්න එතුමභන්රහශේ 

වශඹෝඹත් අඳට රඵහ න්න තිශඵනහ. ඒත් අඳ රඵහ 

න්නහ. ඒ හශේභ එතුමභන්රහශේ ඳශහත්ර ප්රලසන ශොලහක් 
කිේහ. ඒහ පිළිඵත් අඳ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. 

භට ඒ ඔක්ශොභ එකින් එ කිඹන්න ඵළවළ. නමුත් ඒ ජනතහශේ 
අලයතහ අඳ ඉසට යන්න අලයි . එභ නිහ ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් ත යුතුම සිඹලු පිඹය න්නහ. විශලේශඹන්භ, 
ඳළටලුණු තළනක් තිශඵනහ. භහතය ධීය ංවිධහන, මීමු ධීය 

ංවිධහනශත ඵහුදින ධීය ඹහත්රහ තිශඵන අඹ ශන්රහ අඳ ථහ 

ශහ; අශප් නිරධහරින් භඟත් ථහ ශහ. ඒට අශප් ඳශහත් 
බහ භන්ත්රී ශවක්ටර් අප්පුවහමි භළතිතුමභහත් වබහගි වුේහ.  

අපි එ රණයේඹට ආහ. ඒ රණයේඹ ශභොක්ද? භභ දන්ශන් 
නළවළ, ශභශවභ කිඹන එ වරිද කිඹහ. සිංව ශොඩිඹ දභහ -අ ශප් 

ජහති ශොඩිඹ දභහ- භහළු අල්රන නළේ අටක් තිශඵනහ. 
එතුමභන්රහ කිේහ, ඒ නළේ අට නතය යන්න කිඹහ. භභ 

එශේශල්භ නිශඹෝඹක් දුන්නහ, ඒහ නතය යන්න කිඹහ. ඊට 

ඳසශේ ත එක් තිබුේහ. භට නිරධහරින් කිේහ, ඒ මුහුදට 
ගිටීල්රහ එන ල් ඉන්න ඕනෆඹ කිඹහ. භභ කිේහ, "භක් නළවළ, 

ආහට ඳසශේ ඒත් නතය යන්න" කිඹහ. රු භන්ත්රීතුමභනි, 
ඔඵතුමභහ කිේහ හශේ දික්ඕවිට ඊශත ශඳශර්දහ ඇති ශච්ච 

තත්ත්ඹ ළනත් ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ.  භහළු අල්රන  නළේ 
ඹක් ශනළල්රහ ශරොකු ප්රලසනඹක් ඇති වුේහ. භභ කිේහ, "ඒ 

ළනත් අපි ථහ යමු" කිඹහ. ඒහත් රංහශේ ඒහ. භභ දන්නහ 

වළටිඹට ඒහි න් භහළු අල්රන්ශන් නළවළ.  

 
ගු වරමන කුමමාර ගුණරමනන මශතා 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

භහළු ළඩිශඹන් අහුශන හරඹට ඒ අඹට භහළු අල්රන එ 

සීභහ යන්න.  

 

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා 
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒ අඹට ශොශවොභත්භ අල්රන්න ශදන්ශන් නළවළ. අපි ශඳොඩි 

ධීයඹහ නහසති ශන විධිඹට ශොශවොභත්භ අල්රන්න ශදන්ශන් 
නළවළ. ඒ විධිඹට භහළු අල්රන ඵහු දින ඹහත්රහත් තිශඵනහ. 
ශොශවොභත් ඒ යන්න ශදන්ශන් නළවළ. ශරහට අඳට භහළු 
අඩුි . භහළුරට ශවො මිරක් එන ශොට ධීයඹහ ඒ ශනභභ 
විකුේහ න්නහ. ළඩි පුය භහළු අසළන්න වම්ඵ ශන ශොට 
ංසථහට ශවෝ, ශොවහට ශවෝ ඒහ න්න ශනහ. ඒට ළල 
පිළිශශක් රළවළසති යනහ. ඒ හශේභ සුළු ධීයඹහ ළන අපි 
ශම් ශරහශේදී ථහ ශ යුතුමභි . ශතප්ඳම්, ශඳොඩි ඔරු, ශඳොඩි 
ශඵෝඨාටු ඳහවිච්චි යන ධීයඹහ ආයක්හ ය ත යුතුමි . ශභොද, 
ඔවුන්ශන් රළශඵන භත්ය ම්ඳත ශොශවේත් අරින්ශන් නළවළ. 
අපි අතයභි  -අශප් ජනතහ අතයභි - ශඵදහ වදහ න්ශන්. භභ ඒ 
සථහයශත සිටිනහ.  

Trawling ක්රභඹ ම්පර්ේශඹන් තවනම් ය තිශඵනහ. 

ශොශවේත් ඒට අය දීරහ නළවළ. ඔවුන් ීතති විශයෝධීි  ඒහ 

යන්ශන්. වළඵළි , ඒ තවනම් ශහට අශප්භ භන්ත්රීරු 

ඇවිල්රහ එ එ ශද්ල් කිඹහ ඒ යන්න ශදන්න කිඹන ඵ 

ඔඵතුමභහත් දන්නහ. එතශොට අපි වරි අයේ තත්ත්ඹට ඳත් 

ශනහ. ඒ නිහ ශඳොදු එඟතහට අපි එමු. ත එක් 

තිශඵනහ. සුරුක්කු දළල්, රි රහ දළල් පිළිඵ ශරොකු විශයෝධඹක් 

තිශඵනහ. නමුත් අශප් ශදඳහර්තශම්න්තුමශන් අවුරුද්දට අය 

දීරහ තිශඵනහ, භහළු රැස ශන වළටි ඵරරහ වළතළක්භ 10ට එවහ 

ධීය ටයුතුම යන්න කිඹහ. ඒටත් ජනතහ විරුද්ධි . ඒ ළනත් 

අපි ඵරමු. ඒ ළන ඵරරහ, ඒට ත යුතුම ළල පිළිශශල් අපි 

ශඹොදනහ. ඒ පිළිඵ ඳළමිණිලි රළබුශ්ඩ භට ශභශවන් විතයක් 

ශනොශි .  
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අපි උතුමයට ගිඹ ශරහශේ උතුමශයනුත් ඒ හශේභ 
භලරපුශනුත්, වළභ ඳළත්තකින්භත් ශම් ප්රලසනඹ ළන ඳළමිණිලි 
රළබුේහ. ඒ හශේභ ඉන්දිඹහශේ ඉරහ එන ධීය ඹහත්රහ ළන 
ඳළමිණිලි රළබුේහ. ශම් නම් ශරොකුභ ප්රලසනඹක්. ඒ නතය 
ශන්ශන් නළති ප්රලසනඹක්. ධීය මිති ගිටීල්රහ ඹම් ඹම් 
එඟතහන්ට ඳළමිේ තිබුේහ. නමුත් දළන් ඒහ ලරහ. ඒහ 
එච්චයභ හර්ථ නළවළ. ශොශවොභ වරි අශප් යජඹ ඉන්දිඹහත් 
භඟ ජහතයන්තය ලශඹන් ථහ ය ශම්ට සථිය විඳුභක් රඵහ 
ත යුතුමි . ඒ ඉතහභ ළදත්. ඒ නිහ අපි ඒ පිළිඵත් අශප් 
අධහනඹ ශඹොමු යමින් ඉදිරි ටයුතුම යනහ.  

රු යත් කුභහය ගුේයත්න භන්ත්රීතුමභනි, තමුන්නහන්ශේ 
කිේ ළලි ශක්ස එ පුදුභ විධිඹට තිශඵනහ. භභ දුන්හල්පිටිශත 
ළපුම්ශොල, යහඹ වදපු එ ළන කිඹපු ශරහශේ එදහ 
තමුන්නහන්ශේ භහත් එක් වළප්පුේහ. දළන් තමුන්නහන්ශේ 
පිළින්නහ, භභ එදහ කිඹපු එ වරි කිඹහ. එදහ භභ 
තමුන්නහන්ශේරහශන් ඉල්ලීභක් තභි  ශරුශේ. දළන් තභි  භට 
ඇත්ත ථහ ශත්රු ශ්ඩ. ශොශවොභත් අපි ඒ ශරහශේ, තිශඹන 
ශද් කිේහ. දික්ඕවිට යහඹ වදරහ ශම් ධීයඹන්ට ඇතුමශට 
ශඵෝඨාටු න්න විධිඹක් නළවළ. ඉතින්, නළංගුයම් ශඳොශක්  වදන්න 
ඔඵතුමභන්රහ ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ. භට දළන න්න රළබුණු 
විධිඹට -භභ ඊශතත් ථහ ශහ.- ඒ වදරහ ඉය නළවළ.  

ශඳොඩි මිනිවහ ළන ථහ යන ශොට ශභළනි තළන් ඒ අඹටත් 
රළශඵන විධිඹට ටයුතුම කිරීභ හුඟක් ළදත්. නළත්නම් අය 
නළේලින් භහළු ශශනන ශොට ඒ භනුසඹහටත් ඊර්යහක් ඇති 
ශනහ.  ඒ තභි  ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ යහඳහයශත හසිඹ 
ඒ ම්ර ජනතහටත් එන්න ඕනෆ. ඒ තභි  අඳට යන්න 
තිශඵන ශද්. ශම් මිනිවහට කිසිභ ශදඹක් නළත්නම්  අය නළේ දිවහ 
ඵරහ ශන ඉන්න ඕනෆ. අපි ඒ අඹශේ ප්රලසනඹ පිළිඵ ථහ 
යනහ. භභ අද ශවටභ අශප් ධීය ශඵෝඨාටු අි තිහයඹන් එක් 
ථහ ය, ඒ companies එක් ථහ ය ඹම් කිසි එඟතහට 
එන්න ටයුතුම යනහ. එශවභ ශවොි  ශන්. එශවභ තභි  
ශන්න ඕනෆ.  

අඳට ත දුයටත් ශම් දියුණු යන්න ශනහ. දියුණු 
ක්රභලින් අශප් මුහුශද් ශොඳභේ දුයට භහළු අල්රන්න පුළුන්ද 
කිඹහ ශොශවොභත් එතළනදී අඳට හච්ඡහ යන්න ශනහ. ශම් 
තභි  ශරොකුභ ප්රලසනඹ. අපි ශොඳභේ වනහධහය දුන්නත්, දියුණු 
ක්රභලින් ශොශවොභද අශප් මුහුද ඳහරනඹ ය න්ශන් කිඹන 
එ ළන අපි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ. එතශොට අය ශොල බිභට 
එන ත්තුම එන්ශන්ත් නළවළ. ඒහර භහළු ශඵෝශන තළන් 
තිශඵනහ. ඉතින්, ඒ ඔක්ශෝභ destroy ශි . එශවභ වුශේොත් 
අපි ශභොක්ද යන්ශන්? ඒ හශේභ මුහුදත්, ශපුත් විනහල 
ශන ප්රලසන යහයකඹක් තිශඵනහ.  

යත් කුභහය ගුේයත්න භන්ත්රීතුමභනි, මීමු ශපු 
ංර්ධනඹ කිරීශම් ශනභ ළල පිළිශශක් තිශඵන ඵ 
තමුන්නහන්ශේ දන්නහ. ධීයි න් එක් ථහ යරහ වරි 
ක්රභඹට ශම් ටයුත්ත යන්න, ඒ හශේභ ශභි න් උඳරිභ 
ප්රශඹෝජනඹ න්න, ඒ අනු ළල යන්නි  අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම 
න්ශන්. ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භළතිතුමභහ ශරොකු හදඹක් ශන ගිඹහ. 
එතුමභහ ශොලක් දුයට ශචෝදනහ එල්ර ශශේ යහිතත ශේනහයත්න 
ඇභතිතුමභහටි .  

යත් කුභහය ගුේයත්න භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහත් යංශඹන් 
ශවෝ ශචෝදනහ එල්ර ශශේ යහිතත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහටි . 
එතුමභහත් ශම් ටයුත්ත ශනුශන් විලහර ළල ශොටක් යරහ 
තිශඵනහ. අපිට ඒ නළවළ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. විලහර ළල 
ශොටක් එතුමභහත් යරහ තිශඵනහ. එ එ භඨාටශම් ඉශන, 
එ එ සිද්ධහන්ත තුමශ ඉශන වුරුත් ළල යරහ තිශඵනහ. 
යදින්න පුළුන්, වරි ඹන්න පුළුන්. අපි ඔක්ශොභ එක්හු 
ශරහ ශම් ළල පිළිශශ හර්ථ ඉදිරිඹට ශනි ඹන්න ටයුතුම 
යමු.  

ඉන්ධන වනහධහයඹ පිළිඵ කිේ හයේඹට භහ නම් එඟ 

න්ශන් නළවළ. ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ දුන්ශන් ඉන්ධනර 
මිර ළඩි වුේහභි ; ධීයි න් යපු උද්ශකෝේශත ප්රතිපරඹක් 

වළටිඹටි . වනහධහයඹ දීරහ ටි දක් ගිටීල්රහ ඒ නතය 
ශහ. ඒි  ඇත්ත තන්දයඹ. ඉන්ධන වනහධහයඹ නතය  යන 

 ශොට ශඳොශයොන්දුක් වුේහ, ඒ අඹට අලය න දළල්, engines 
හශේ රුපිඹල් රක්ඹක් ඳභේ ටිනහ ඵඩු ශදනහඹ කිඹරහ. 

ශම්හ භවය අඹට දීරහ තිශඵනහ. භවරු ශනළල්රහත් 

තිශඵනහ. දළන් මුළු රංහශේභ ශම් ප්රලසනඹ තිශඵනහ. භට රු 
මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර් භළතිතුමභහත් ශම් හයේඹ ම්ඵන්ධශඹන් 

කිේහ. ධීය ශඵෝඨාටු තිබුණු අඹට, engines තිබුණු අඹට ඒ 
වනහධහයඹ රළබිරහ නළත්නම් ම්පර්ේ මීක්ේඹක් යරහ 

ඒහ රඵහ ශදන්න අපි ටයුතුම යනහ. රළි සතුම ඵළලුහභ භට 
ශඳශනනහ, ධීය ශඵෝඨාටුක්ත් ශනොතිබුණු, engine එක්ත් 

ශනොතිබුණු මිනිසුන්ටත් ශම් වනහධහයඹ රඵහ ශදන්න නිර්ශද්ල 

යරහ තිශඵන ඵ. ඒහත් ශනස යරහ, වරි භහර්ශත ඹන්න 
අපි ටයුතුම යනහ. 

අනික් හයේඹ තභි , ශොවිතළනට හුඟක් වනහධහය රඵහ 
ශදනහ. ඒ ශවොි . අපි ඒ නළවළ කිඹරහ කිඹන්ශන් නළවළ. 
ශභොද, ශොවි ජනතහත් ශම් යශඨා ජීනහලිඹ හශේ තභි  ළල 

යන්ශන්. ඒ හ ශේභ අි තිඹක් තිශඵනහ, ධීයි න්ටත් ඒ 

අසථහ රඵහ ශදන්න. ශම් ළන භභ ළඩිඹ ථහ යන්න 
ඹන්ශන් නළවළ. ශභොද, ධීයි න් ශරොකු උද්ශකෝේ යන්ශන් 

නළති නිහ;  ළඩිඹ ෆ වන්ශන් නළති නිහ. නමුත් අපි ද්රවිල, 
මුසලිම් භන්ත්රීතුමභන්රහශේත් වශඹෝඹ ශම් වහ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ. ඒ හශේභ ශම් හයේහ ටි ඉසට ය 
න්න විරුද්ධ ඳළත්ශත් ඉන්න භන්ත්රීතුමභන්රහ ශේත් වශඹෝඹ 

අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ. ඒ හයේහ ටි ඉසට ය ත්ශතොත් 

අඳට පුළුන් ශි  ශවො ඉදිරි භනක් ඹන්න. ඇත්ත ලශඹන්භ 
අශප් ඳරිශබෝජනඹ ළදත්. එටීදී inland fisheries ඳළත්ත ළදත් 

නහ. ඳරිශබෝජනඹ ළදත් න ශොට ඒශන් ශරොකු 
ම්ඳතක් අශප් යටට රළශඵනහ; අඩු මුදරට භහළු න්නත් පුළුන් 

ශනහ. භභ ශම් ළන මීට ළඩිඹ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම 
න්ශන් නළවළ.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, භභ ඵරහශඳො ශයොත්තුම වුණු 
ශරහ තමුන්නහන්ශේ භට රඵහ දුන්ශන් නළවළ. ඒ ශේරහ යත් 

කුභහය ගුේයත්න භන්ත්රීතුමභහ ත්තහ. භක් නළවළ. එතුමභහත්  ප්රහල 
ශශේ ශවො අදවස ශන්. ඒ නිහ භභ භශේ ථහ අන් 

යනහ. ශම් පිළිඵ වශඹෝශඹන් ථහ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් 

සිඹලුභ රු භන්ත්රීතුමභන්රහට සතුමතින්ත නහ. එතුමභන්රහශේ 
ඉල්ලීම් තිබුේහ. අපි ඒහත් රහ ඵරනහ. වළන්හඩ් හර්තහ 

ඵරරහ, ඒ වළභ ශදනහ එක්භ ථහ යරහ, අලුත් භන් භට 
පිවිශන්නට භභ ශඳොශයොන්දු නහ.  

 
ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්මත විය. 
ඳනමන පකටුම්ඳත ඊ  අනුකූල පද ලන ලර කියලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டநனம் இண்டரம் நைகநரக றப்தறடப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 
 

මුර ඳෂලන පයෝජනාල වභා වම්මත විය: 

''ඳනමන පකටුම්ඳත පූර්ණ ඳාර්ලිපම්න්ුර කාරක වභාලක  ඳැලරිය 

යුුර ය.'' [ගු පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டநனம் நைழுப் தரரளுன்நக் குழுவுக்குச் சரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole 

Parliament."- [The Hon. M. Joseph Michael Perera.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

කාරක වභාපලත දී වකා බන දී. 
[නිපයෝජය කථානායකුරමා මූාවනාරූඪ විය.] 
குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[தறறச் சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 

1 ලන  ලගන්යේය ඳනමන පකටුම්ඳපතත  පකො වක් ශැටිය  යේබිය 
යුුර යයි නිපයෝග කරන දී. 

1  ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்கதண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 

2  ලන ලගන්යේය. - (1996 අංක 2 දරන ඳනපමන 49 

ලගන්යේය වංපෝධනය කිීකම.) 
ரசகம் 2 .- (1996ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இனக்கச் 

சட்டத்றன் 49 ஆம் தறரறறகண றந்த்துல்.) 
CLAUSE 2.- (Amendment of section 49 of Act, No. 2 of 1996) 

  

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා  
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
රු බහඳතිතුමභනි, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"1 න පිටුශේ,  22 න ශප්ළිඹ ඇතුමළු උඳශල්නඹ ඉත්ශොට ඳවත 

දළක්ශන ශොට ඇතුමල් යන්න:- 

 'මුදරක් ශී භ වහ ඹටත් විඹ යුතුම ඹ. :- 

 
   උඳශල්නඹ 

වංපෝධනය ිළිතගත යුුරය යන ප්රනනය විමවන දින්  වභා 
වම්මත විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

2 ලන ලගන්යේය  වංපෝධිතාකාරපයන්  ඳනමන පකටුම්ඳපතත   
පකො වක් ශැටිය  යේබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 

2 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க தண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

3  වශ  4  ලගන්යේ ඳනමන පකටුම්ඳපතත  පකො වක් ශැටිය  යේබිය 
යුුර යයි නිපයෝග කරන දී. 

3 ஆம், 4 ஆம் ரசகங்கள் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

தண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 3 and 4 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්යේ ලගන්යේය වශ නාමය ඳනමන පකටුම්ඳපතත  පකො වක් 

ශැටිය  යේබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.  
ඳනමන පකටුම්ඳත  වංපෝධන වත තල ලාර්තා කරන දී.  
சட்டரகு ரசகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

தண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றந்த்ங்களுடன் அநறக்கக தசய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

ගු එම්. පජෝප් මයිකල් පඳපර්රා මශතා  
(ரண்நெறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, "ඳනත් ශටුම්ඳත දළන් 

ංශලෝධිතහහයශඹන්  තුමන්න ය කිඹවිඹ යුතුමඹ"ි  භහ ශඹෝජනහ 

යනහ. 
 

ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්මත විය. 
ඳනමන පකටුම්ඳත ඊ  අනුකූල වංපෝධිතාකාරපයන්  ුරන් ලන 

ලර කියලා වම්මත කරන දී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் றந்த்ப்தட்டரந நன்நரம்நைகந 

றப்தறடப்தட்டு றகநதற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to.  

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

කල්තැබීම 
எத்றகப்நெ 

ADJOURNMENT 

 
ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, "ඳහර්ලිශම්න්තුම දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුමඹ" ි  භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රනනය වභාිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

නිපයෝජය කථානායකුරමා 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ල් තළය.ශම් ශඹෝජනහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ. 

Order, please! Before he starts, the Hon. Deputy Chairman 

of Committees will take the Chair.  

 

අනුරුල නිපයෝජය කථානායකුරමා මූාවනපයන් ඉලමන 
වුපයන්  නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා මුාවනාරූඪ විය. 

 அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனத, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and                

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

දිවිනැඟුම කෂමනාකාරලුන්ප  වශ  

වංලර්ධන නිධාරින්ප  වනථාන මාු  
'றறதகு' நைகரகரபர்கள் ற்நம் அதறறந்த்ற 

உத்றதரகத்ர்கபறன் இடரற்நம் 
TRANSFERS OF DIVINEGUMA MANAGERS AND 

DEVELOPMENT OFFICERS  

 

[අ.බහ . 6.28] 

 

ගු වන්ත අගියලන්න මශතා 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, බහ ල් තඵන 

අසථහශේදී භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

1019 1020 

[රු එම්. ශජෝලප් භි ල් ශඳශර්යහ භවතහ] 

I න රණයඹ II න රණයඹ 
ශඵෝඨාටුශේ දි දල මුදර 

මීටර් 10.3 සිට මීටර් 15ට අඩු  මීටර් 
15 සිට මීටර් 24ට අඩු  මීටර් 24 සිට 
මීටර් 45ට අඩු  මීටර් 45 සිට මීටර් 75 
දක්හ  මීටර් 75ට ළඩි 

රුපිඹල් මිලිඹන 1.5  රුපිඹල් 
මිලිඹන 5  රුපිඹල් මිලිඹන 75  
රුපිඹල් මිලිඹන 120  රුපිඹල් 
මිලිඹන 150’ ” 
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"අඳ යශඨා දුගී දුප්ඳත්භ තුමයන් කිරීභ වහ 1995 ර්ශත ශඳොදුජන 

එක්ත් ශඳයමුණු යජඹ භඟින් ආයම්බ යන රද භිද්ධි ළලටවන 

තුමළින් ඉතහ හර්ථ ප්රතිපර ශනශහ ළීතභට වළකි ී  තිබුණු අතය, ඳසු ගිඹ 

හර සීභහ තුමශදී දිවිනළඟුභ ඳනත භඟින් එභ ළලටවන අ්ඩල 

රිඹහත්භ කිරීභ වහ දිවිනළඟුභ ශදඳහර්තශම්න්තුම සථහපිත ය භිද්ධි 

අධිහරිඹ ඹටශත් සිටි සිඹලුභ ශභනහරුන්, භිද්ධි ංර්ධන 

නිරධහරින් එභ ශදඳහර්තශම්න්තුම ඹටතට අනුයුක්ත ය විරහභ ළටුප් 

ටීත යජශත නිරධහරින් ඵට ඳත් යන රදී. විශලේශඹන්භ ශභභ 

නිරධහරින් ඵහ ළීතශම්දී ඔවුන්ශේ අධයහඳන වහ අශනකුත් ිත්තිභඹ 

සුදුසුම් පිළිඵ නිසි අධහනඹක් ශඹොමු ය ඵහ ශන තිබූ අතය, අඳ 

යශඨා දුගී දුප්ඳත්භ තුමයන් කිරීභ අයමුණු ය ශන මිලිඹන 2.5ට 

ආන්න ඳවුල්රට එභ අඹශේ ජීන තත්ත්ඹ උස ය ළීතභ වහ 

ළරකිඹ යුතුම හර්ඹ බහයඹක් ඳසු ගිඹ හරඹ තුමශදී ඉටු ශ ඵ වන් 

ශ යුතුමඹ. විශලේශඹන්භ ශභළනි ළලටවන් රිඹහත්භ කිරීශම්දී අදහශ 

ග්රහභ ශේහ ම්ර ශේශත නියුතුම නිරධහරින්, අදහශ ග්රහභ ශේහ ම් 

තුමශ ශවෝ ඊට ඹහඵද ග්රහභ  ශේහ භ අදහශ නිරධහරිඹහ සථිය ඳදිංචිඹ ී භ 

එභ දිවිනළඟුභ ප්රතිරහීනන් වහ අනිහර්ඹශඹන්භ සිදු විඹ යුතුම ඵ අරණත 

අත් දළකීම් අනු අශඵෝධ ය ත යුතුමඹ. ර්තභහනශතදී 

ශභනහරුන් ව ග්රහභ ශේහ භඨාටශම් ශේශත නියුතුම දිවිනළඟුභ 

ංර්ධන නිරධහරින් වට සථහන භහරුී ම් රඵහ දීභ වහ  ප්රහශද්ීයඹ 

ශල්ම් ශොඨාධහශඹන් පිටසතය ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් ශොඨාධහ ශත 

සථහන භහරු ී භට ළභළත්තක් දක්න්ශන් නම්, ඒ පිළිඵ ටවන් යන 

ශර දන්හ ඇත. ශභභ තත්ත්ඹ නිහ සිඹලුභ නිරධහරින් සිඹ යහජහරි 

ටයුතුම ය ශන ඹහභ පිළිඵ ඹම් කිසි භහනසි පීලහට රක් ී  ඇති 

ඵළවින්, විශලේශඹන් ශභභ නිරධහරින් අතිභවත් ඵහුතය පිරික් 

ර්තභහනශත ශේඹ යන ග්රහභ ශේහ භ තුමශ අවුරුදු 05ට අඩු 

ශේහ හරඹක් සිදු ය ඇති ඵ දළන න්නට රළය. ඇති ඵළවින් ශභභ 

අඹශේ සථහන භහරුී ම් රිඹහත්භ කිරීභට ශඳය විශලේශඹන්භ ිත්රණඹ 

මිති ඇතුමළු අශනකුත් අලය යන අංල භඟ විධිභත් හච්ඡහක් 

ඳත්හ අදවස ශඹෝජනහ රඵහ ශන   භහරුී ම් රිඹහත්භ කිරීභට ටයුතුම 

යන ශභන් ශඹෝජනහ යමි." 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, නිශඹෝජය අභහතයයඹහ 

ලශඹන් භහ ටයුතුම ශ අභහතයහංලශතත්, භිද්ධි 

අභහතයහංලශතත් අභහතයයඹහ ලශඹන් ටයුතුම යන රු 

ඇභතිතුමභහට ප්රථභශඹන්භ භහ සුඵ ඳතනහ. භභ ශඳෞද්ලි 

ටීතන ආහයඹට භිද්ධි ළලටවනක් ම්ඵන්ධශඹන් ශභොනභ 

ආහයඹටත් ශද්ලඳහරන ශෝේඹකින් ඵරහ රණන්දු රණයේ ත 

යුතුම න්ශන් නළවළ. අරණතශතදීත් අශප් යශඨා තිබුණු ෆභ 

ආ්ඩඩුක්භ ශම් යශඨා දුගී දුප්ඳත්භ තුමයන් කිරීභ වහ විවිධ 

ළලටවන් රිඹහත්භ ශහ; වහල් ශඳොත් රඵහ දුන්නහ; ජනවිඹ 

රඵහ දුන්නහ; ඒ හශේභ භිද්ධි ළලටවන ආයම්බ ශහ. නමුත් 

අපි වුරුත් පිළිත යුතුමි , ශම් යශඨා දුගී දුප්ඳත්භ තුමයන් කිරීශම් 

හර්ඹ බහයශතදී ළඩිභ අයමුණු ප්රභහේඹක් ඉටු ය න්නට 

පුළුන්භක් රළබුශ්ඩ ශම් භිද්ධි යහඳහයඹ භඟින් ඵ. ඒට 

ශවේතුම, වහල් ශඳොත් රඵහ දීභ, ජනවිඹ රඵහ දීභ, ආවහය මුද්දය 

රඵහ දීභ ආදී ශඳය ඳළළති වනහධහය රඵහ දීශම් ළලටවන් 

හුශදක්භ වනහධහයඹට ඳභේක් සීභහ වුණු නිහි .    

භහසි වනහධහයඹ රඵහ දීභ ශම් ළලටවශන් එ 

ළලටවනක් න අතය, ප්රජහ තුමශ ආල්ඳභඹ ලශඹන් 

ශනසම් ඇති යමින්, ඒ අඹ විවිධ රිඹහහයම්රට ශඹොමු 

යමින්, ඒ අඹශේ ජීවිත ලක්තිභත් කිරීභ වහ අලය යන 

සිඹලුභ රිඹහහයම් ශම් ළල ටවන තුමශ රිඹහත්භ වුණු ඵ 

අමුතුමශන් වන් යන්න අලය නළවළ කිඹරහි  භහ ටීතන්ශන්. 

වනහධහය රඵහ දීභ එ ළලටවනක් විධිඹට තිඹහ ශන, 

අශනකුත් සිඹලුභ ළලටවන් රිඹහත්භ වුණු නිහ තභි  අශප් 

යශඨා දුගී දුප්ඳත්භ තුමයන් කිරීශම් ළලටවන් අතුමරින් හර්ථභ 

ළලටවන ඵට අද ශභභ ළලටවන ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්.  

ශම් අඹ ේඹ ත්තහ; ඉතිරි කිරීම් ශහ; සඹං රැකිඹහ ශහ; 

හණිජ ඵළංකුත් අිනබහ ඒ ත්ත ේඹ ආඳසු ශේහ. සිඹඹට  95ි  

ආඳසු ේඹ ශී ශම් ප්රතිලතඹ. හභහනය හණිජ ඵළංකු 

තත්ත්ඹත් ශම්ි . ශම්හ නිම්භ ඇති වුණු ශද්ල් ශනොශි . 

කුලහ ්ඩලහඹම් වදරහ,  ති ශදට තහක් රැසී ම් තිඹරහ,  

හමටී එතුම ශරහ ළල යන්න පුළුන් පුරුද්ද ඇති යරහ 

තභි  ශම් තත්ත්ඹට ඇවිත් තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ ඒ අඹ භත් 

ද්රය නිහයේ ළලටවන් ළනි ළලටවන්  රිඹහත්භ යරහ 

තිශඵනහ. ඒ ප්රශද්ලශත ඉන්න දහනඳතිඹන්ශන් මුදල්  ආධහය 

අයශන, ළඳරු යකයත් ක්රභ භඟින්  දුප්ඳත් ඳවුල්ර 

දරුන්ට අධයහඳනඹ රඵහ දීභ වහ යකයත් ළලටවන් 

රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ. ඒ ආහයශත දළළන්ත 

හර්ඹබහයඹක් ඉටු කිරීභ නිහ තභි  නිහ ළලටවන් ළනි 

ඉරක් යහ ශඟහ ී ශම් පුළුන්භක් අද ශම් යහඳහයඹ රඵහ 

ශන තිශඵන්ශන්. 

විශලේශඹන්භ ශභභ හර්ඹශතදී ඒ ංර්ධන නිරධහරින්ශේ, 

ශභනහරුන්ශේ ළඳී භ අපි අඹන්න ඕනෆ. භවය අඹ 

දකිනහ, ඒ අඹ  ශ්රී රංහ නිදවස ඳක් ආ්ඩඩුශේ භළතියේ 

යහඳහය යන අඹ වළටිඹට. භවය විට එශවභ දකිනහ ශන්න 

පුළුන්. නමුත් ඒ අඹත් ශද්ලඳහරන අි තිහසිම් ටීමි නිරධහරින්. 

ශද්ලඳහරන අි තිහසිම් ටීමි නිරධහරින් ශද්ලඳහරනඹ කිරීභ 

යදක් විධිඹට අඳ දළකිඹ යුතුම න්ශන් නළවළ. යහජහරි ටයුතුම 

ඳළත්තකින් තඵහ, දුගී දුප්ඳත්භ තුමයන් කිරීභ වහ ටයුතුම 

යන්ශන් නළති, ඒ අඹ ශද්ලඳහරනඹ ශහ නම් ඒ ළයදිි . ශම් 

නිරධහරින් අතය සිඹලුභ ශද්ලඳහරන ඳක්රට අඹත් න විධිඹට 

ප්රහශද්ීයඹ බහ භන්ත්රීරුන් ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශම් අඹ එ 

ශද්ලඳහරන ඳක්ඹකින් ඳභේක් ඳත් වුේ අඹ ශනොශි . අද 

ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශ්ඩ භන්ත්රීරුන් වළටිඹට ඉන්නහ භිද්ධි 

ංර්ධන නිරධහරින්. ශම් අඹ ශද්ලඳහරනඹ ශ ඵ ඇත්ත. 

වළඵළි , අපි භත තිඹහ න්න ඕනෆ, ශභොනභ ආහයඹකින්ත් 

තමුන්ශේ කීම් යුතුමම් ඉටු යන්ශන් නළති ඒ අඹ 

ශද්ලඳහරනඹ ශශේ නළති ඵ. ශද්ලඳහරන අි තිහසිම් නළති 

නිරධහරින් එශවභ ටයුතුම ශහ නම් ළයදිි .  

අද  අශප් යශඨා තිශඵන විලහරතභ අිනශඹෝඹ ශභොක්ද? 

අශප් යශඨා ශදභහපිඹන් ශශව භවන්සි ශරහ උන්හ දරුන් 

විලසවිදයහරඹට ඹනහ. නමුත් විලසවිදයහරඹ අද දළඩි 

ශද්ලඳහරීතයේඹට  රක් ශරහ තිශඵනහ. ඒ දරුන්ට 

ගිටීල්රහ ඉශන න්න පුළුන්භක් නළවළ. විවිධ ඵරඳෆම් යරහ 

ශද්ලඳහරන ඳක්රට ඵහශන ටයුතුම යනහ. එළනි 

තත්ත්ඹක් තුමශ ශම්  නිරධහරින් ශද්ලඳහරනභඹ ලශඹන්  

ටයුතුම කිරීභ යදක් විධිඹට දකින්න  ශභොනභ ආහයඹටත් 

අඳට පුළුන්භක් නළවළ.  

ඒ හශේභ ශම් ෆභ නිරධහරිශඹකුටභ නිඹමිත අධයහඳන 

සුදුසුම් තිශඵනහ. අධයහඳන සුදුසුම් නළති කිසිදු නිරධහරිශඹක් 

නළවළ. නිරධහරින් 24,540 ශදශනක් ඉන්නහ. ශභනහරුන් 

2,529 ශදශනක් ඉන්නහ. ඒ සිඹලුභ අඹට නිඹමිත අධයහඳන 

සුදුසුම් තිශඵනහ. නමුත් ප්රලසන තිශඵන අඹත් ඉන්නහ. ළයදි 

අධයහඳන වති රඵහ දීරහ ශම් තනතුමය රඵහත් කිටීඳ ශදශනක් 

ඉන්නහ. ඒ ශම් ක්ශේත්රඹ තුමශ ඳභේක් ඇති ශදඹක් ශනොශි . 

ළයදි වති ඉදිරිඳත් යරහ යසහට ගිටීල්රහ ශේශඹන් ඳව 

යපු අඹ යහජය ශේශත ෆභ ක්ශේත්රඹභ ඉන්නහ. ශම් 

ක්ශේත්රශතත් එළනි අඹ ඉන්නහ. එළනි අඹට යශඨා ඳතින 

ීතතිඹ අනු ටයුතුම කිරීභ පිළිඵ අශප් විශයෝධතහක් නළවළ. 

නමුත් අශනක් නිරධහරින් ශම් ශේඹට ඵහ ත්ශත් නිඹමිත 

අධයහඳන සුදුසුම් අනුි  කිඹන එ අපි ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි 

වන් යන්න ඕනෆ. 

ඕනෆභ ආ්ඩඩුක් විවිධ යහඳිති විවිධ නම්ලින් වඳුන්හ 

ශදනහ. ලින් භිද්ධි යහඳහයඹ තිබුේහ. ඳළළති ආ්ඩඩුශේ 

අභහතය භ්ඩලරඹ රණන්දු ශහ, ඳනතක් ඉදිරිඳත් යරහ  ඒ 

භිද්ධි යහඳහයඹ ලහ ලක්තිභත් 'දිවි නළඟුභ' නමින්  

ශදඳහර්තශම්න්තුමක් ඵට ඳත් ශ යුතුමි  කිඹරහ. ඒ අනු ඒ 
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ශහ. ර්තභහන ආ්ඩඩුට සුළුතයඹක් තිබුේත්, ශම් යහඳහයඹ 

 ඕනෆභ නභකින් වඳුන්හ ශදන්න පුළුන්භ තිශඵනහ. ඒ 

පිළිඵ කිසිදු ආහයඹ ඵහධහක්, ළටලුක් නළවළ. වළඵළි , භභ 

එ ඉල්ලීභක් යනහ. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම භඟින් ම්භත ශ 

ඳනතක් භඟින් දිවි නළඟුභ ශදඳහර්තශම්න්තුම ඵට ඳත් ශ ශම් 

යහඳහයඹ ශනස කිරීශම් අි තිඹ විඹ බහය අභහතයයඹහට 

තිශඵනහ. වළඵළි , ඒ නිසි ඳරිදි ශනස විඹ යුතුමි . එශවභ 

ශනොවුශේොත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම තභි  වෆල්ලු ශන්ශන්. ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුම භඟින් ම්භත යපු දිවි නළඟුභ ඳනත ඹටශත් 

තභි  අද ශම් ළලටවන් රිඹහත්භ ශන්ශන්. ඒ ඳනතට අනු 

තභි  ෆභ ශදඹක්භ සිදු විඹ යුතුම ශන්ශන්. ඒ ඳනත ළයදි නම්, ඒ 

ඳනශත් තිශඵන ශද්ල් දිවි නළඟුභ යහඳහයඹට අටීතිය නම්, ඒ 

වහ ඳනතට ංශලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් ශ යුතුමි . එශවභ නළති 

තිශඵන ඳනතට, ීතතිඹට ඳරිඵහටීය නිරධහරින්ශේ චක්රශල්න 

භඟින් ඹම් ඹම් ශද්ල් සිද්ධ ශනහ නම් අනිහර්ඹශඹන්භ එි න් 

වෆල්ලුට රක් යන්ශන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමි . 

රු ිතත් ශප්රේභදහ ඇභතිතුමභහ, අභහතයයඹහ තුම ඵරතර 

අනු 2015.02.02ළනි දින ළඨා නිශේදනඹක් භඟින් රහඳ 

ඉත් කිරීභක් සිදු යරහ තිශඵනහ. ඒ රහඳ 6 අශවෝසි යරහ 

තිශඵනහ. ඒ ඳනශත් ශයගුරහසි අනු ළඨා නිශේදනඹක් භඟින් 

ඔඵතුමභහට ඒ අරංගු යන්න පුළුන්. ඒ ඔඵතුමභහශේ භතඹ, 

ඔඵතුමභහට තිශඵන අි තිඹ. ඒ පිළිඵ ළටලුක් නළවළ. වළඵළි , 

ශම් පිළිඵ අභහතය භ්ඩලරශත අධහනඹ ශඹොමු වුේහද නළද්ද 

කිඹරහ භභ ශඳෞද්ලි දන්ශන් නළවළ. මීට ශඳය, ශම් රහඳ 

සථහපිත යරහ ඒ ටයුතුම සිද්ධ යනු රළබුශේ විඹ බහය 

අභහතයයඹහ විධිඹට අභහතය භ්ඩලරශත අනුභළතිඹ ඇතිි . 

භිද්ධි යහඳහයඹ ඳනතක් භඟින් අද දිවි නළඟුභ යහඳහයඹ ඵට 

ඳත් ශරහ  තිශඵනහ. අද ශම් වහ විවිධ ශයගුරහසි ස විඹ 

යුතුමි . විශලේශඹන්භ ඵහ ළීතශම් ඳරිඳහටිඹ, උස ී ශම් 

ඳරිඳහටිඹ, සථහන භහරු රඵහ දීශම් ඳරිඳහටිඹ ඇතුමශත්  භඨාටභ 

තභි  අද ශම් යහඳහයඹ තිශඵන්ශන්. රු අභහතයතුමභනි, ශම් 

යහඳහයඹ ළඵෆ ශර දියුණු ය ළීතභ වහ ස යන රද ඒ 

ඳනශත් ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩුම් තිශඵනහ නම් ඒහ නිළයදි 

යන්නහ ශේභ, ශභටී ඉතිරි ශොට රිඹහත්භ කිරීභ 

ශනුශන් අලය යන ශයගුරහසි ඹනහදිඹ ඳළනී භට අලය නම් 

ඔඵතුමභහට ඒ වහ අසථහ උදහ ශරහ තිශඵනහ. 

ඳසු ගිඹ හර සීභහ තුමශ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ වළන්හඩ් 

හර්තහ අය ශන ඵළලුශොත් අඳට ශඳශනනහ, එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ, විඳක්ඹ ළඩි ලශඹන්භ ඳහවිච්චි ශ චනඹ තභි  

'ශොමින් බහ' කිඹන එ ඵ. ඔඵතුමභන්රහ දවවත්න 

ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ළන ථහ ශහ; සහධීන 

ශඳොලිස ශොමිභ, සහධීන යහජය ශේහ ශොමිභ, සහධීන 

භළතියේ ශොමිභ ළන ථහ ශහ. ඳසු ගිඹ හර සීභහ තුමශදී 

විශලේශඹන්භ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඳහර්ලිශම්න්තුම තුමශ 

ළඩිශඹන්භ ඳහවිච්චි ශ චනඹ තභි  'ශොමින් බහ' කිඹන 

එ. ඒ නිහ ඒ ටයුත්ත ඉටු කිරීභ පිළිඵ අද කිසිභ ළටලුක් 

නළවළ. ඒ ටයුතුම දළනට සිදු ශමින් ඳතිනහ. ඒ ශොමින් බහ 

පිටීටු ී භ පිළිඵ ශභොනභ ආහයශඹන්ත් අශප් විශයෝධතහක් 

නළවළ. අපි ඒ පිළිඵ අලය වශඹෝඹ ඳහර්ලිශම්න්තුම තුමශ රඵහ 

ශදනහ.  

විඳක්ශත සිටින විට එශවභ ථහ යරහ, ශොමින් බහ 

පිටීටුී භ සිදු ශමින් ඳතින අතයතුමය, අද ශඵොශවෝ ක්ශේත්රර 

නිරධහරින්ශේ සථහන භහරුී ම් සිද්ධ ශමින් ඳතිනහ.  

රංහ භනහ භන භ්ඩලරශත ඩිශඳෝ ශභනහහයරුන් 

ව ප්රහශද්ීයඹ ශභනහහයරුන් සිඹල්රන්ටභ සථහන භහරුී ම් 

ලිපි රඵහ දී තිශඵනහ කිඹරහ අද අඳට දළන න්නට රළබුේහ.  

25,000ට ආන්න නිරධහරින් පිරික් සිටින ශම් ක්ශේත්රඹ 

තුමශ, දිවි නළඟුභ ශභනහරුන් ශේහ සථහන අතය සථහන භහරු 

කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් අධයක් ජනයහල්යඹහ විසින් 2015.02.10 

ළනි දින චක්රශල්ඹක් නිකුත් යරහ තිශඵනහ. ශම් "දිවි නළගුභ 

ඳනත" ෆදීභට ශඳය ආඹතන ංග්රවශත රිඹහ ඳටිඳහටිඹ 

අනුභනඹ යමිනුි  භිද්ධි ශභනහරුන් ව 

නිරධහරින්ශේ සථහන භහරුී ම් සිද්ධ ශශේ. භිද්ධි 

ශභනහරුන් ව භිද්ධි ංර්ධන නිරධහරින් හර්ෂි 

සථහන භහරු 2011 ර්ඹ දවහ සිදු ශශේත් එශවභ. එට 

භිද්ධි අධයක් ජනයහල්යඹහ ආඹතන ංග්රවශත රිඹහ 

ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ යමින් අශෝසතුම භහඹ න විට අඹදුම් 

ඳත්ර ඉදිරිඳත් යන්න ල් රඵහ දීරහ, භහරු භ්ඩලර ඇති යරහ, 

ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් ශොඨාධහ භඨාටමින්, දිසත්රික් ශල්ම් 

ශොඨාධහ භඨාටමින් අිනඹහචනහ භ්ඩලර ඇති යරහ, ඒ වහ 

ිත්රණඹ මිති නිශඹෝජනඹන් රඵහ දීරහ, අඹදුම් ඳත්ර ළරහ 

ජනහරි 1ළනිදහ සිට තභි  ශම් සථහන භහරුී ම් ඳසු ගිඹ හර 

සීභහ තුමශදී සිදු යනු රළබුශේ. ශම් නිකුත් ශ සථහන භහරුී ම් 

ළල පිළිශශ රිඹහත්භ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් ශම් 

චක්රශල්ඹ භඟින්ත්, ආඹතන ංග්රවඹ අනුත් ශනොශි . 

ඔඵතුමභන්රහශේ චක්රශල්ශතභ වන් යරහ තිශඵනහ 

"ආඹතන ංග්රවශත යහජය ශේහ ශොමින් බහ රිඹහ ඳටිඳහටිඹ 

රීති ංග්රවඹ 200 III න්තිඹ ප්රහය" කිඹරහ. ිත්රණඹ මිති 

නිශඹෝිතතඹහ ඳභේක් භහරු භ්ඩලරඹට ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. 

වළඵළි , යහජය ශේහ ශොමින් බහශේ හර්ඹ ඳටිඳහටි, රීතිලින් 

ඳරිඵහටීය තභි  අනිහර්ඹශඹන්භ ශම් සථහන භහරුී ම් රිඹහලිඹ 

සිද්ධ යන්නට ඹන්ශන්. භභ මුලින් වන් ශහ හශේ, අශප් 

යශඨා දුගී දුප්ඳත්භ තුමයන් කිරීභ වහ විලහර ශශව, 

භවන්සිඹක් ශරහ ටයුතුම ශ අතිභවත් ඵහුතය නිරධහරින් 

පිරික් ශද්ලඳහරනභඹ ලශඹන්, අශප් ශද්ලඳහරන ඳක්ශත 

ප්රතිඳත්ති දයහ ශන ටයුතුම ශ ඵ ඇත්ත. එඹට ඳළිළීතභක් 

විධිඹට තභි  අද ශම් භහරු ී ම් රිඹහත්භ යන්නට ඹන්ශන් 

කිඹන එ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි වන් යන්නට ඕනෆ. එශේ 

කිරීශම් අි තිඹත් ඔඵතුමභන්රහට තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ ඒ අඹශේ 

අදවස, ශඹෝජනහ තභි  අපි  ඳහර්ලිශම්න්තුම තුමශ ශම් ඉදිරිඳත් 

යන්ශන්. ඒ අි තිඹ තිබුේත්, ඳසු ගිඹ හර සීභහ තුමශදී ශම් 

සහධීන ශොමින් බහ ඇති කිරීභ ශනුශන් ටයුතුම ශ, 

ථහ ශ අඹශේ රිඹහ රහඳඹ පිළිඵ අපි අද ළඵෆ ඹථහර්ථඹ 

අශඵෝධ ය ත යුතුම තිශඵනහ. අපි කිේහ, අදහශ ග්රහභ 

නිරධහරි භට ඹහඵද ප්රශද්ලඹ ශම් නිරධහරින් ටයුතුම කිරීභත් 

ශම් යහඳහයඹ දියුණු ී භට එක් ප්රධහන ශවේතුමක් වුේහ කිඹරහ.   

වදිසිශත ශශනක් භළරුශේො ත් ඒ නිරධහරිඹහ ගිටීන් මිීත 

ශඳඨාටිඹ අයශන ශදන්න ඕනෆ. ශනත් ප්රහ ශද්ීයඹ ශල්ම් 

ශොඨාධහඹ යහජහරි යන භිද්ධි නිරධහරින්ට එශවභ 

රැයේඹක් ශදන්න පුළුන්භක්  නළවළ. එභ නිහ ඒ ග්රහභ 

ශේ භ තුමශ ශවෝ ඒ ග්රහභ ශේ භ ශඟ තිශඵන භ 

ඒ අ ඹ ඳදිංචි සිමභ ශම් යහඳහයශත දියුණුට ඵරඳහන ප්රධහනතභ 

හධඹක් ඵට ඳත් ශනහ. එභ නිහ තභි  ශම් ශඹෝජනහ 

වයවහ විශලේශඹන්භ අඳ ශම් ඉල්ලීභ යන්ශන්. රු ඇභතිතුමභනි, 

ශම් යහඳහයඹ ශනුශන් ශන එන ඕනෆභ ශදඹට ඳක් ශේද 

සිඹල්රක්භ අභත යරහ අශප් වශඹෝඹ ව දහඹත්ඹ රඵහ 

ශදනහ. ඒ පිළිඵ අශප් කිසිදු ළටලුක් නළවළ. 

"ඳසු ගිඹ දසර ශ්රී රංහ භිද්ධි අධිහරිඹ භඟින් ල්ලි 

විඹදම් යරහ ලිත් ළහුහ;  ම්ශම්රනරට ල්ලි විඹදම් ශහ; 

ශභච්චය, ශභච්චය මුදල් ංචහ ශහ; විඹදම් ශහ" කිඹරහ රු 

ඇභතිතුමභනි, ශම් ශඹෝජනහටත් ඔඵතුමභහ පිළිතුමරු ශදි . ශම් 

ආඹතනශත ඳභේක් ශනොශි , ඕනෆභ ංචහහයශඹක් ඉන්නහ 

නම් ඒ අඹට විරුද්ධ ටයුතුම යන්න. වළඵළි , ඔඵතුමභහශේ 

පිළිතුමශර්දී අඳ ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් ශම් පිළිඵ ටයුතුම 

යන ආහයඹ ළන ඳභේි . ඒ ළන අඳට ඳළවළදිලි කිඹන්න. 
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නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, the Opposition has been allotted half 

an hour and you have already taken 22 minutes. If the 

Seconder is going to speak, then he can speak for eight 

minutes. 
 

ගු වන්ත අගියලන්න මශතා 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

I will take only two more minutes, Sir.  

දුගී දුප්ඳත්භ තුමයන් කිරීභ වහ ආයම්බ ශ තත් ශභළනි 

ළලටවන් කීඳඹක් ළන භභ දළන් කිඹන්නම්. ආවහය මුද්දය රඵහ 

දුන්නහ, ජන විඹ රඵහ දුන්නහ. කිේහ, රුපිඹල් 25,000ක් 

ඵළංකුශේ තළන්ඳත් යනහ කිඹරහ. නමුත්, අශප් යශඨා කිසිදු 

ඵළංකු එළනි මුදරක් තළන්ඳත් යරහ නළවළ. ඒහ ළන ථහ 

යරහ ළලක් න්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ශම් විඹඹ බහය 

අභහතයයඹහ විධිඹට ඔඵතුමභහ දළනුත් "ශභච්චයක් ලිත් ළහුහ, 

ශභච්චය රැසී ම් තිේඵහ, අයහ ශහ, ශම්හ ශහ" කිඹරහ ශම් 

ප්රලසනඹට පිළිතුමරු රඵහ දුන්ශනොත් ඒහ භහ ටීතන වළටිඹට ශම් 

ප්රලසනඹට පිළිතුමයක් ශනොශි . රු ඇභතිතුමභනි, අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් එඹ ශනොශි . ශම් භහරුී ම් රිඹහ 

ඳටිඳහටිඹ ළරැදිි . ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශත ිත්තිඹ මිති නළවළ. 

නමුත්, ඒ ිත්තිඹ මිති ඔඵතුමභහශන් ඉල්ලීභක් ය තිශඵනහ. 

ඔඵතුමභහ අශනක් ිත්තිඹ මිති වම්ඵ ශරහ තිශඵනහ. ෆභ 

භහඹභ ඔඵතුමභහ ඒ ශරහ ඔවුනට රඵහ ශදන්න රණයේඹ ය 

තිශඵනහ. ඒ අඳ අඹ යනහ. එභ නිහ ශම් ිත්තිඹ 

මිතිරත් අදවස, ශඹෝජනහ අයශන ඒහ රහ ඵරරහ ටයුතුම 

යනහ නම් අඳ අඹ යනහ.  

ලින් එපු චක්රශල්ඹ අනු දිසත්රික් භහරු භ්ඩලර ඳභේි  

රිඹහත්භ වුශ්ඩ. දළනට ම්ඳව දිසත්රික්ශත නිරධහරින් 

1,000ට ආන්න පිරික් ඉන්නහ. ඒ නිහ එ භහරු 

භ්ඩලරඹකින් ශම් ළල ටයුතුම රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ. 

ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් ශොඨාධහ භඨාටමින් ශම් භහරු භ්ඩලර ඇති 

යරහ, ශම් අඹට අහධහයේඹක් ශනොන ඳරිදි, ඒ අඹශේ 

ළභළත්ත ඳරිදි, ළඵෆ ශර හධහයේඹ ඉටු යන්න කිඹරහ භහ 

ඉල්රහ සිටිනහ. ළරැදි ළල යපු අඹ ඉන්නහ නම් ඒ අඹට 

විනඹහනුකර ටයුතුම යරහ දඬුම් රඵහ දීභ පිළිඵ ශභොනභ 

ආහයඹකින්ත් අශප් විරුද්ධතහක් නළවළ. රු ඇභතිතුමභනි, ශම් 

රුණු පිළිඵ ඔඵතුමභහශේ දළඩි අධහනඹ ශඹොමු යරහ ටයුතුම 

යන්න කිඹන ඉල්ලීභ යමින්, භශේ ථහ අන් යනහ. 

සතුමතිි .  

නිපයෝජය කාරක වභාඳයේුරමා 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
මීශඟට, රු භටීන්ද අභයී ය භන්ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට විනහඩි 

අට හරඹක් තිශඵනහ.   

 
[අ.බහ. 6.50] 

 

ගු මත න්ද අමරවීර මශතා 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු නි ශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, රු රන්ත 

අරගිඹන්න භන්ත්රීතුමභහ අද දින බහ ල් තඵන අසථහශේදී 

ඉදිරිඳත් යන රද ශඹෝජනහ භභ සථිය යනහ.   

ශම් සථහන භහරුී ම් ම්ඵන්ධ ටයුතුම යද්දි අඳට නළත 

කිඹන්න පුළුන් ඳසු ගිඹ ආ්ඩඩු හරශතත් ශම් හශේ ශද්ල් 

සිද්ධ වුේහඹ කිඹරහ. ඒට විරුද්ධ ථහ යරහ තභි  ඹව 

ඳහරනඹක් උශදහ ශභය ඡන්දඹ ත්ශත්. ඒ හශේභ ශොමින් 

බහ සථහපිත යමින්, නිර්ශද්ලඳහරන ළල පිළි ශශක් රිඹහත්භ 

කිරීභ වහ තභි  ශම් තහශේ ඵරඹ ත්ශත්. ඒ අඳ ඳළවළදිලි 

වන් යන්න ඕනෆ. නළත්නම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ශම් තිශඵන්ශන් 

විිති ඵරඹක් ශන්. 49ක් ඉන්න ්ඩලහඹභ යජඹ ඵරඹට ඳත් 

යශන අභළතියශඹක්, අභහතය භ්ඩලරඹක් යට ඳහරනඹ 

යනහ. ඵහුතයඹක් -තුමශනන් ශද ප්රභහේඹක්- විරුද්ධ 

ඳක්ඹ  ට ශරහ අද ශම් ටයුතුමරට වශඹෝඹ රඵහ ශදනහ. 

වළඵළි , ඒ ළයදි විධිඹට ටීතන්න එඳහ. අඳ ඉතහභ ඳළවළදිලි 

කිඹන්න ඕනෆ, යජශත ශවො ළල පිළිශශට අශප් වශඹෝඹ 

රඵහ ශදන ඵ. දින සිඹශත ළල පිළිශශට අඳ වශඹෝඹ රඵහ 

ශදනහ. අශප් ජනහධිඳතිතුමභහ අශප් ඳක්ශත නහඹත්ඹ ත්ත 

නිහ තභි  ඔඵතුමභන්රහට ශම් අසථහ රළබුශ්ඩ. නළත්නම් ශම් 

න විට එක්ශෝ භව භළතියේඹක් ඳත්නහ. එශවභ 

නළත්නම් අශප් අභළතියශඹක් ඹටශත් තභි  ඳහරනඹ න්ශන්. 

ඒ හයේඹ අඳ ඳළවළදිලි කිඹන්න ළභළතිි .  

ඒ හශේභ භළතියේඹකින් ඇති න ප්රතිපරඹ පිළිඵ 

ඔඵතුමභන්රහට දළන න්න පුළුන්, දළන් නුශේශොල තිශඵන 

රැසී භට ගිටීන් ඵළලුශොත්. එභ රැසී භට රක් ේනහ 

ජනතහ වබහගි ී ශභන්භ ශඳශනනහ, ජනතහශේ ළභළත්ත 

තිශඵන්ශන් අද තිශඵන යජඹට ශනොශි , අඳටි  කිඹරහ. අද 

එළනි තත්ත්ඹක් දකින්න රළශඵන්ශන් ළරසුම් වත 

රැසී භ ශනොශි . අසීමිත ජනතහක් අද ඳහයට ඵටීන 

තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ දුන් 

ශඳොශයොන්දු ඒ ආහයශඹන් ඉසට යන්න ශනොවළකි ී භ නිහ 

තභි  ඒ තත්ත්ඹ ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්.  

සථහන භහරු කිරීම් ව ශද්ලඳහරන ඳළිළීතම් නතය යන්න 

ඕනෆ. ඒට තභි  ඔඵතුමභන්රහ ඵරඹ ත්ශත්. රු ිතත් 

ශප්රේභදහ ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහත්, භභත් නිශඹෝජනඹ යන 

වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්ඹ ත්ශතොත් තිසභවහයහභඹ භළතියේ 

ශොඨාධහශත, තිසභවහයහභඹ ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් ශොඨාධහශත 

ී යශවර භිද්ධි මිතිඹට ඔඵතුමභහශේ ටීතත් එක්ත් ජහති 

ඳහක්ෂිඹන් 15ශදශනක් ඳභේ ගිටීන්, එතළන ඹම් රඵරහරි 

තත්ත්ඹක් ඇති යරහ, එටී ටීටපු මිති නිරධහරින් අි න් යරහ 

මිතිඹක් ඳත් ය ශන තිශඵනහ. ශම් පිළිඵ ම්පර්ේ 

ශතොයතුමරු ඔඵතුමභහට ඉදිරිඳත් කිරීශම් වළකිඹහ අඳට තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශි . වම්ඵන්ශතොට, තිසපුය ග්රහභ නිරධහරි 

ශම් දිවි නළඟුභ ංර්ධන නිරධහරිට තංල්රට භහරු ී භක් 

රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ ඉතහභත් දුය භහරු ී භක්. ඇඹ ධම්මිහ 

නභළති හන්තහ නිරධහරිනිඹක්. ඒ හශේභ වම්ඵන්ශතොට නය 

බහශේ විඳක් නහඹ අයුේ හන් වම්ඵන්ශතොට දිවි නළඟුභ 

ංර්ධන නිරධහරි රිසහන් භවතහට වම්ඵන්ශතොට නයශතදී 

භයේ තර්ජන එල්ර කිරීභක් සිදු යරහ තිශඵනහ. ශම් 

ම්ඵන්ධ අලය ටයුතුම යන්න. රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ 

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් දන්නහ ඇති. ශනොදන්නහ නම් ඒ පිළිඵ 

ශොඹහ ඵරහ ඒ වහ අලය පිඹය න්න. ශභඹ එතයම් ශවො 

තත්ත්ඹක් ශනොශි . ඔඵතුමභහශේ දිසත්රික්ශඹන් අඳට 

ක්ණි රළබුණු ශොටක් විතයි  ශම් ඉදිරිඳත් ශශේ. භහ 

ටීතනහ, ඔඵතුමභහ ශම් පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු ය ඒ වහ 

අලය ටයුතුම යි  කිඹරහ.  

භිද්ධි යහඳහයඹ, දිවි නළඟුභ යහඳහයඹ වනහධහය ශදන ළල 

ටවනක් කිඹරහ අපි ඒ ළලටවන් වෆල්ලුට රක් යන්ශන් 

නළවළ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුමශ අශප් යශඨා දුප්ඳත්ශම් ඹම් අඩු ී භක් 
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හර්තහ නහ. එඹට ප්රධහනභ හධඹ වුශ්ඩ, භිද්ධි යහඳහයඹ 

වහ දිවි නළඟුභ ළල පිළිශශ ඹටශත් ජීශනෝඳහඹ ංර්ධන 

යහඳිති රිඹහත්භ කිරීභි . ඒ තුමළින් ත් ඳහරනශඹන්, ිෂි 

ර්භහන්තශඹන්, ඒ හශේභ සඹං රැකිඹහලින් ජීත් න විලහර 

පිරික් අද බිටී ශරහ තිශඵනහ. ඳවුල් ේනහක් ආර්ථි 

ලශඹන් ලක්තිභත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ අපි අභත යන්න 

ශවො නළවළ. අහර්ථ වුණු භවය අසථහ නළත්ශත් නළවළ. ය.ජ 

ඳළශ වුශ්ඩ නළවළි  කිඹන ශචෝදනහ නියන්තයශඹන් එල්ර වුේහ. 

නමුත් භසතඹක් විධිඹට ත්ශතොත් ශම් යහඳිතිඹ තුමළින් ශම් 

යශඨා ඳවුල් ේනහක් ආර්ථි ලශඹන් ලක්තිභත් යන්න 

පුළුන්භ රළබුේහ.  

ඒ විතයක් ශනොශි . භිද්ධි යහඳහයඹ තුමශ ඉතිරි කිරීම්ර 

විලහර ප්රතිඹක් දකින්න රළශඵනහ. ඒ වහ විලහර ළඳ කිරීභක් 

ශම් නිරධහරින් සිදු ශහ. විශලේශඹන්භ අද හන්තහන්ශේ ඉතිරි 

කිරීම් විලහර ලශඹන් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. කුලහ ්ඩලහඹම් 

ස ශරහ ඔවුන්ශේ වළකිඹහ ඉදිරිඳත් යන අසථහ දකින්න 

රළශඵනහ. ම්ර හන්තහන් පුරුදු ශරහ තිබුශ්ඩ, හුරු ශරහ 

තිබුශ්ඩ ශභි න් ටි ඵරහ න්නි , ශදය ෆභ ටි උඹන්නි  

විතයි . නමුත් අද හන්තහ ඉදිරිඹට ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ඒ අඹ 

භත් ද්රය විශයෝධි ළලටවන්රට ම්ඵන්ධ නහ; දුම් ළටි 

විශයෝධි ළලටවන්රට ම්ඵන්ධ නහ; ප්රච්ඩලත්ඹට 

එශයටී ඳහයට ඵටීනහ. ඒ හශේභ ඔවුන්ශේ ථිත්ඹ 

ළඩිදියුණු ශරහ තිශඵනහ; හටීතයභඹ වළකිඹහන් ර්ධනඹ 

ශරහ තිශඵනහ. අද හන්තහන්ට ඉදිරිඹට ඒභ වහ ප්රධහන 

ලශඹන්භ භිද්ධි යහඳහයඹත්, දිවි නළඟුභ යහඳහයඹත් ඉවල් 

වුණු ඵට ඇභතිතුමභහභ හක්ෂි දයනහඹ කිඹරහ භහ විලසහ 

යනහ.  

භශේ දිසත්රික්ශත අභහතයයඹකු විධිඹට ඔඵතුමභහ ඹටතට ශම් 

යහඳිතිඹ රළබුණු එ පිළිඵ භහ තුමටු නහ. ඒ ළන භහ 

ඔඵතුමභහට ශුබ ඳතනහ. වළඵළි  ශම් නිරධහරින්ට ටීංහක් 

ශනොන විධිඹට, ශම් ළල පිළිශශශේ මලි අං ශනස ශනොන 

විධිඹට, ඉතහභත් හධහයේ වරිඹහහය ශම් ටයුතුම රිඹහත්භ 

ශශොත් එටී ප්රතිපරඹ යටටි  රළශඵන්ශන්. එශවභ නළතුම ඒ ශද 

ශද්ලඳහරන ශෝේඹකින් ඵරහ ටයුතුම කිරීභ නිහ ඒ ළල 

පිළිශශ ලහප්ඳල් වුශේොත් එඹ ශම් යශඨා දියුණුට ඵහධහක් 

නහ, ඒ හශේභ දුප්ඳත්භ තුමයන් කිරීශම් ළල පිළිශශට 

ඵහධහක් නහ.  

අශඳන් අඩු ඳහඩු සිද්ධ ශන්න ඇති; ළරැදි සිද්ධ ශන්න ඇති. 

ඒහ පිළිඵ ප්රලසනඹක් නළවළ. ංචහ සිදු වුේහඹ, දේ සිදු වුේහඹ 

කිඹහ ශඵොශවෝ හයේහ පිළිඵ ථහ යනහ. ඒ ළන ප්රලසනඹක් 

නළවළ. ඒහ අල්රස ශවෝ දේ ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමිභට 

ශන ඹන්න. ඒ පිළිඵ දඬුම් රඵහ ශදන්න. අපි ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, ඒ එක්ත් අත් වරින්න එඳහ, ඒහ රිඹහත්භ යන්න 

කිඹරහ. ඒහ හුදු භහධය ංදර්ලනරට ඳභේක් සීභහ යන්න එඳහ. 

''ශවොයහ, ශවොයහ'' කිඹරහ සිඹලු ශදනහටභ ශචෝදනහ යරහ, ශම් 

භවජන නිශඹෝිතතඹන් වෆල්ලුට ඳත් යන්න එඳහ.  

එශවභ ශචෝදනහ එල්ර යනහ නම් විඳක්ඹටත් ඕනෆ තයම් 

ශචෝදනහ එල්ර යන්න පුළුන්. නමුත් ශචෝදනහ එල්ර යරහ 

විතයක් ළලක් නළවළ, ඒහ ඔප්පු යන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ජනතහ 

විමුක්ති ශඳයමුේට, එක්ත් ජහති ඳක්ඹට හශේභ සිඹලු 

්ඩලහඹම්රට අපි කිඹන්ශන් ශභඹි . ශද්ලඳහරනඥශඹක් 

ශවොයම් යරහ තිශඵනහ නම් ඒ වහ දඬුම් රඵහ දීශම් ළල 

පිළිශශ අනිහර්ඹශඹන්භ දිඹත් යන්න. ඒ වහ අපි අත් ශදභ 

උසනහ. ඒ හශේභ නිරධහරින් ඒ ටයුතුමරට භළදිවත් ශරහ 

තිශඵන ඵ අපි දන්නහ. ඒ අඹත් ඒ ළල පිළිශශට 

අනිහර්ඹශඹන්භ ඇතුමශත් ය න්න. නමුත් නිරුශ්ඩ ලිපි 

ශොනු - files - ශඳන් ශඳන්හ, භහධය න්දර්ලන තිඹරහ 

ඳභේක් ශම් ළශඩ් නතය යන්න එඳහ කිඹන හයේඹත් අපි 

ඳළවළදිලි කිඹනහ.  

භභ මීට ලහ ථහ යන්නට ඹන්ශන් නළවළ. අද රු රන්ත 

අරගිඹන්න භන්ත්රීතුමභහ ඉතහභත්භ ළදත් බහ ල් තළය.ශම් 

ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ශහ. භභ ඒ ශඹෝජනහ නළතත් සථිය 

යනහ. රු ිතත් ශප්රේභදහ ඇභතිතුමභනි, ශම් ළල පිළිශශ 

රිඹහත්භ කිරීශම්දී දිසත්රික්ශත භවජන නිශඹෝිතතශඹකු 

හශේභ,  ලින් ආ්ඩඩුශේ සිටි ශශනකු විධිඹටත්, දළන් විරුද්ධ 

ඳක්ශත භන්ත්රීයශඹකු විධිඹටත් ඔඵතුමභහශේ ශවො ළලටවන් 

සිඹල්රටභ  පර්ේ ආයකර්හදඹ, වශඹෝඹ රඵහ ශදන ඵ සිටීඳත් 

යමින්, භිද්ධි ක්ශේත්රශත ව දිවි නළඟුභ ක්ශේත්රශත ඇති 

ශරහ තිශඵන ශම් තත්ත්ඹ නිළයදි කිරීභට ටයුතුම යන 

ශරට ඉල්ලීභ යමින් භභ නිවල ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමතිි . 

 

[අ.බහ. 6.58] 

 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා (නිලාව ශා වමිද්ධි 

අමාතයුරමා) 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம - வீடகப்நெ ற்நம் சநைர்த்ற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Samurdhi) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, රු රන්ත 

අරගිඹන්න භළතිතුමභහටත්, රු භටීන්ද අභයී ය භළතිතුමභහටත් 

ඳශමුශන්භ භහශේ සතුමතිි  පුද යනහ, භිද්ධි ක්ශේත්රඹ 

පිළිඵත්, දිවි නළඟුභ ක්ශේත්රඹ පිළිඵත් ශම් ශඹෝජනහ 

ශනළල්රහ ශම් ළලටවන් පිළිඵ ඹථහර්ථඹ ඳවදහ දීභට 

අසථහ රඵහ දීභ ළන.  

ටීටපු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි, -විරුද්ධ ඳක්ශත ටීටිඹහට 

භක් නළවළ, අදටත් අපි ඇභතිරු විධිඹට ඔඵතුමභන්රහට රු 

යනහ- ශම් ශඹෝජනහ ඇති තතුම ශනොදළන අනශඵෝධශඹන් 

ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහක් වළටිඹටි  භභ දකින්ශන්. ඒ ප්රහලඹ 

තවවුරු යන්නට රුණු හයේහ ඉදිරිඳත් යන්නට භභ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  

ටීටපු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි, ඵරන්න ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන 

ශම් චක්රශල් දිවහ. ශම් චක්රශල්ර තිශඵනහ භහරුී ම් ටයුතුම 

යන විට නිරධහරිඹහශේ ළභළත්ත ඵරන්න ඕනෆ කිඹරහ. එතළන 

ශොශවේද ඳළිළීතභ? ඳදිංචි නිට ආන්න සථහනඹක් ී භ. 

එතළන ශොශවේද ඳළිළීතභ? භභ ශභභ චක්රශල් තුමනභ වළන්හඩ් 

හර්තහට ඇතුමශත් කිරීභ වහ වභාගත* යනහ. 

ශම් චක්රශල් දිවහ ඵරන විට, ශම්හශත කිසිභ ඳළිළීතභක් 

නළවළ. භභ ඔඵතුමභහට කීශභන් කිඹනහ අදහශ නිරධහරින් 

ආන්නතභ ග්රහභ නිරධහරි භට භහරුී භි  අපි නිර්ශද්ල 

යන්ශන් කිඹරහ. රහඳශඹන් රහඳඹටත් භහරු යන්ශන් 

නළවළ. ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් ශොඨාධහශඹන් ශොඨාධහඹටත් භහරු 

යන්ශන් නළවළ. දිසත්රික්ශඹන් දිසත්රික්ඹටත් භහරු 

යන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු රන්න අරගිඹන්න 

භන්ත්රීතුමභහ රුේහයරහ ශඳොඩ්ලක් අවශන ඉන්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. ඒ තභි  භභ කිේශේ ශම් 

අනශඵෝධශඹන් ශ ශඹෝජනහක් කිඹරහ. 
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[රු භටීන්ද අභයී ය භවතහ] 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිඳමන පනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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රු රන්න අරගිඹන්න භන්ත්රීතුමභනි, දළන් ඔඵතුමභහශේ 

ශඹෝජනහශේ කිඹනහ, ර්තභහනශත ශේඹ යන ග්රහභ ශේහ 

භ තුමශ අවුරුදු 5ට අඩු ශේහ හරඹක් ඇති  අතිභවත් 

ඵහුතයඹක් සිටිනහ කිඹරහ. ටීටපු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි, 

ඔඵතුමභහශේ ශඹෝජනහශේ වන් යන ආහයඹට අවුරුදු 5ට 

අඩු නම් ශම් භහරුී ම් අදහශ නළවළ. ඔඵතුමභහ ශොශවේ ඉරහද ශම් 

ශඹෝජනහ ලිඹරහ තිශඵන්ශන්? අතිභවත් ඵහුතයඹක් ඉන්ශන් 

අවුරුදු 5ට අඩු ශේහ හරඹක් ම්පර්ේ ශ අඹ නම් ඒ අඹ 

භහරු ශන්ශන් නළවළ. භභ ටීතන්ශන් ඔඵතුමභහ ශම් විඹ පිළිඵ 

ශවො අධයඹනඹක් යරහ ශනොශි  ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ භභ විශලේශඹන්භ ඔඵතුමභහට වන් 

යන්නට ළභළතිි , ඔඵතුමභහ ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵන්ශන් ශනත් ශද්ලඳහරන අයමුේක් මුදුන් ඳත් ය ළීතභ 

වහි  කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  රු භටීන්ද අභයී ය භන්ත්රීතුමභහ, 

භභ ඔඵතුමභහට ඵහධහ ශශේ නළවළ. භට උත්තය ශදන්න අසථහ 

ශදන්නශෝ. දළන් ශභතළන කිසිභ ප්රලසනඹක් නළවළ. ශම් 

භහරුී ම්ර කිසිභ ඳළිළීතභක් නළවළ.  

භභ ඳළවළදිලිභ ඔඵතුමභහට කිඹනහ, අපි ශම් භහරුී ම් පිළිඵ 

ඳශමුශනි චක්රශල්ඹ නිකුත් ශශේ ජනහරි 28ශනි දහ. ජනහරි 

28ශනි දහ ශම් චක්ර ශල්ඹ නිකුත් ශහට ඳසශේ අඳට ඹම් ඹම් 

ශඹෝජනහ ආහ. ඒ ශඹෝජනහ එන විට අපි ශභොක්ද ශශේ? අපි 

ශඳඵයහරි 07ශනි දහ වහභ ිත්රණඹ මිති රැසී භක් ළරහ 

විධිභත් හච්ඡහක් ශහ.  

රන්ත අරගිඹන්න භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ කිේහ ශ්රී රංහ 

නිදවස ඳක්ශත ිත්රණඹ මිතිඹක් නළවළි  කිඹරහ. ශභොන 

අතයක්ද? ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශත ිත්රණඹ මිතිඹට තභි  

ඵරවත්හයශඹන් 18,000ක් ඵහ ශන තිශඵන්ශන්. ජත් 

කුභහය කිඹරහ ඳශහත් බහ භන්ත්රීයඹකුත් එටී ඉන්නහ. ඒ නිහ 

ශම් රු බහශේ අතය ප්රහල යන්න  එඳහ.  ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳක්ශත ිත්රණඹ මිතිඹක් තිශඵනහ. ඒ ිත්රණඹ මිතිඹ ඳසු 

ගිඹ හර හනු තුමශ රිඹහත්භ වුණු ආහයඹ ළන වුේත් 

අපිට ථහ යන්න පුළුන්.  නමුත් ඒට භභ හරඹ මිලංගු 

යන්න ඹන්ශන් නළවළ. ඒ වළභ ිත්රණඹ මිතිඹක්භ ශම් 

හච්ඡහට ආහ. ඒ අඹ ශඳන්හ දුන්නහ, ප්රහශද්ීයඹ මිටු ඳත් 

යන්නඹ කිඹරහ. ඒ අඩු ඳහඩු පිළිශන තභි  අපි නළතත් යක් 

ංශලෝධිත චක්රශල්ඹක් නිකුත් ශශේ.  ඒහශේභ - [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔඵතුමභන්රහ දළක්ශක් නළති ඳළිඹට භට යන්න ශදඹක් 

නළවළ ශන්. ඒහ ශවොය යවශේ යපු ශද්ල් ශනොශි . ශම් 

ඔඵතුමභහ අනශඵෝධශඹන් ශනහපු ශඹෝජනහක්. ඒ විතයක් 

ශනොශි , දිවි නළඟුභ නිරධහරින් ඇහුහ, අපි විතයක් භහරු 

යන්ශන් ඇි   කිඹරහ. දිවි නළඟුභ ඵළංකු නිරධහරින් භහරු 

යන්ශන් නළත්ශත් ඇි  කිඹරහ ඇහුහ. අපි ඒ පිළිත්තහ.  

පිළිශන, ශඳඵයහරි 10 ළනිදහ චක්රශල්ඹ වයවහ  ඒ භහරුී ම් 

ඳටිඳහටිඹ දිවි නළඟුභ ඵළංකු නිරධහරින්ටත් ශඹොමු ශහ.    

ඉතින් රුේහය කිඹන්න එඳහ, ඔඵතුමභහශේ ශඹෝජනහ ශම් 

ිත්රණඹ මිතිරට න් ශදන්න කිඹන එි  කිඹරහ. 

ඔඵතුමභන්රහශේ යුඹ තභි  ිත්රණඹ මිතිරට න් ශනොදුන්නු 

යුඹ.  භභ වළභ භහඹභ ිත්රණඹ මිති වමු ශනහ. අශප් 

නිරධහරිතුමභන්රහ එක් හච්ඡහ යරහ ප්රලසන විහ න්න 

ිත්රණඹ මිතිරට ශනභ දිනඹක් ශන් යරහ තිශඵනහ. දිවි 

නළඟුභ නිරධහරින්ට, දිවි නළඟුභ ඵළංකු ශභනහරුන්ට ප්රලසන 

ඉදිරිඳත් යරහ, ඒහ විහ ළීතභ වහ අභහතයහංලඹ තුමශ අපි 

ශනභභ දුක්න්නහයහශ ශශනක් - ඔම්බුඩ්සභන්යශඹක් - ඳත් 

යරහ තිශඵනහ.    

රන්ත අරගිඹන්න භන්ත්රීතුමභනි, ශභන්න ශම්ි  ඇත්තභ 

ථහ.  ඒ විතයක් ශනොශි  ිත්රණඹ මිති නිශඹෝිතතඹනුත් 

ශම්ට ඇතුමශත් යරහ තිශඵනහ. එතුමභන්රහශේ  අනුකරත්ඹක් 

ශනොභළති කිසිභ භහරුී භක් යන්ශන් නළවළ. එ භ ය 

5ක් ටීටිඹහ නම්, ඊශඟට තිශඵන භට දහන්න කිඹරහ භභ 

ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ.  රු භන්ත්රීතුමභනි, ඔන්න භශේ 

ශඹෝජනහ. ඒ අහධහයේ ද? ඒ ළරැදිද? ඉතින් තමුන්නහන්ශේ 

නිම් ශතොයතුමරු ශනොදළන ඳච ශඹෝජනහක් ශන් අද ශනළල්රහ 

තිශඵන්ශන්? නිම් අතය ශඹෝජනහක් ශන්.  වළඵළි , ඔඵතුමභහ  

ශනහපු ශම් ශඹෝජනහ තුමශ භටත්  රුණු රැක් ඉදිරිඳත් 

යන්න තිශඵනහ.   ඔඵතුමභහශේ දළන ළීතභ වහ ශම් චක්රශල් 

තුමනභ   භහ වභාගත* යනහ. 

ඔඵතුමභහ වන් යරහ තිශඵනහ ශම් යන්නට ඹන ළල 

පිළිශශ තුමළින් භවහ භහනසි පීලහට දිවි නළඟුභ නිරධහරින්, 

දිවි නළඟුභ ඵළංකු ශභනහරුන් ඳත් ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. 

ශොශවොභද භන්ත්රීතුමභනි, එශවභ ථහක් කිඹන්ශන්? භභ  2015 

ජනහරි 12ළනි දින  දිවුරුම් දීරහ ජනහරි 22 ශනිදහ තභි  ළල 

ඵහය ත්ශත්. භට කිඹන්න ශෝ, ශභශවභ ළල යනශොට ඒ 

නිරධහරින්ට භහනසි පීලහක් අත්ඳත් න්ශන් ශොශවොභද 

කිඹරහ.  ඔඵතුමභහභ කිඹන්න ශෝ. ශභශතක් භිද්ධි යහඳහයශත, 

දිවි නළඟුභ යහඳහයශත ක්ශේත්ර නිරධහරින්ට රඵහ ශදන්නට තිබුණු, 

ශභශතක් රඵහ ශනොදුන් රුපිඹල් 300ක් වූ ක්ශේත්ර දීභනහ භභ 

ජනහරි ඉරහ රඵහ දුන්නහ. ඒශන් භහනසි පීලහක් ඇති 

ශනහද, රු භන්ත්රීතුමභනි? ඔඵතුමභන්රහශේ හර හනු තුමශ 

ශම් ක්ශේත්ර දීභනහ රඵහ දුන්ශන් නළවළ.  අපි රඵහ දුන්නහ.  

ඒශන් ශොශවොභද භහනසි පීලහක් ඇති ශන්ශන්?   

තමුන්නහන්ශේ කිේහ, දිවි නළඟුභ නිරධහරින් 25,000ක් 

ඉන්නහ කිඹරහ. තත් 2,500ක්  දිවි නළඟුභ ඵළංකු ශභනහයේ 

නිරධහරින් ඉන්නහ කිඹරහ කිේහ. ඔඵතුමභන්රහශේ හර 

හනු තුමශ භිද්ධි යහඳහයශත ශඹදී සිටින ශම් මිනිසුන්ශේ 

සුඵ හධනඹ ශනුශන් යරහ තිශඵන්ශන් ශභොනහද? 

ඔඵතුමභන්රහ කිේහ සිඹඹට 95 ේඹ ආඳසු අඹ කිරීභක් ය 

තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ ඇත්ත. ඔවුන් වියකසට ශේහක් යරහ 

තිශඵනහ. අඩුභ ේශන් භහද්ධි යහඳහයඹ තුමළින් ශම් 

මිනිසසුන්ට ඵළංකු ේඹක් දීරහ තිශඵනහද?   භිද්ධි යහඳහයශත, 

දිවි නළඟුභ යහඳහයශත සිටින ශම් නිරධහරින් 28,000ටභ ඉතහභත් 

වන ශඳොලිඹට ේඹ රඵහ දීශම් ළල ටවනක් රිඹහත්භ 

යන්නට ප්රථභ තහට අපි නිර්ශද්ල ශහ. ශභන්න, එශවභ ේඹ 

රඵහ ශදන ශොට කිඹනහ,  ඒ නිරධහරින්ට භහනසි පීලහක් 

ඇති ශනහ ලු. පුදුභ භහනසි පීලහක්. රන්ත අරගිඹන්න 

භන්ත්රීතුමභහ,  ශඳොඩ්ලක් ශම් අවශන ඉන්න.   

 
ගු වන්ත අගියලන්න මශතා 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

අවශනි  ඉන්ශන්, ඇභතිතුමභනි.   
 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අද ශනම් - ශම් ශභොශවොත ශනම් - ඔඵතුමභහ වන් 

යපු ආහයඹටභ උසී ශම් ඳටිඳහටිඹක් නළවළ. ඉතින් එච්චය 

ප්රඵර ඇභතියඹකු වුණු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුමභහ සිටිශත  

ඔඵතුමභහශේභ දිසත්රික් ශත.  
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————————— 
*  පුවනතකාපව තබා ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

අපි දළ තිශඵනහ, ඔඵතුමභහත් ගිටීල්රහ ඹම් ඹම් ළල ය 

න්න එතුමභහ ශඟ වළභ ශරහශේභ ළ ළටුණු වළටි. ළල ය 

ළීතශම් නිදව ඔඵතුමභන්රහට තිබුශ්ඩ නළවළ. ඔක්ශෝභ ම්ඳත් 

තිබුශ්ඩ එතුමභහ ශඟි . නිරධහරින්ට උස ී ශම් ඳටිඳහටිඹක් 

වදන්න එතුමභහට ඵළරි වුේහ. අපි අද ඒ වදහශන ඹනහ. දින 100 

ඇතුමශත උස ී ශම් ඳටිඳහටිඹ වදරහ අන් යනහ. ඒ 

ටයුත්ත අන් යරහ අපි එඹ දිවි නළඟුභ -භිද්ධි- ක්ශේත්රශත 

නිරධහරින්ට දහඹහද යනහ.  

 
ගු මත න්ද අමරවීර මශතා 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ ළන අපිත් තුමටුි .  

 
ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තත් ශද්ල් තිශඵනහ, රු භන්ත්රීතුමභනි. ශඳොඩ්ලක් 

අවශන ඉන්න.  

රු රන්ත අරගිඹන්න භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ භවහ 

ශරොකුට කිේහ, භභ ළඨා නිශේදනඹක් භඟින් රහඳ ඉත් 

ශහ කිඹරහ. ඔේ, ඉත් ශහ. ශභොනහද ඔඵතුමභහ රහඳ කිඹරහ 

කිඹන්ශන්? ශද්ලඳහරන හර්ඹහර 6ක්. භභ ශද්ලඳහරන හර්ඹහර 

6කුි  ඉත් ශශේ. වළභ දිසත්රික්ඹභ ඳත් ය තිබුේහ නිශඹෝජය 

අධයක් කිඹරහ දිසත්රික් ම්ඵන්ධීහයයශඹක්.  භභ ඉත් 

ශහ. ඉත් ශහ කිඹන්ශන්, ඒ තනතුමය ඉත් ශහ කිඹන එි . 

ඒ භනුයහ ඉත් ශශේ නළවළ. ඔහු භිද්ධි යහඳහයඹ තුමශ 

ඉන්නහ. ඔඵතුමභන්රහ දන්නහද කිඹරහ භහ දන්ශන් නළවළ, 

ඔඵතුමභන්රහටත් ශවොයහ වළභ ආනඹටභ ම්ඵන්ධීයේ 

නිරධහරිරුන් 160 ශදශනකු ඳත් යන්නට ඵළසිල් යහජඳක් 

භවත්භඹහ ළරසුම් ය තිබුේහ. භභ ඒත් නතය ශහ. භභ දළන් 

ඔඵතුමභන්රහට කිඹන්නම්, ඒ නතය යරහ අපි යපු ශද් 

ශභොක්ද කිඹරහ. ඒ සිඹල්ර නතය කිරීභ තුමළින් රුපිඹල් රක් 

300ක් ශවත් රුපිඹල් මිලිඹන 30ක් ඉතිරි ශනහ, රු 

භන්ත්රීතුමභනි. භහ ශඹෝජනහ යනහ, ඒ රුපිඹල් රක් 300භ 

භිද්ධි ක්ශේත්රඹ තුමශ නිරධහරින් ශනුශන් සුඵහධන අයමුදරක් 

පිටීටුී භ වහ ශඹොදන්නට. එභඟින් නිරධහරින්ට භහනසි 

ආතතිඹක් ඇති නහද? එභඟින් භහනසි පීලහක් එතුමභන්රහට 

ඇති නහද කිඹරහ භභ අවන්න ළභළතිි .  

භහරු භ්ඩලර ළන ථහ යනහ නම්, විශලේශඹන් ප්රහශද්ීයඹ 

ශල්ම් ශොඨාධහ ශක්න්ද්ර යශන, දිසත්රික් ශල්ම් ඵර ප්රශද්ල 

ශක්න්ද්ර යශන, ිත්රණඹ මිති ඇතුමශත් යරහ, ඒ ිත්රණඹ 

මිතිර එඟතහ ඇති යශනි  අපි ඒ ළල පිළිශශ 

රිඹහත්භ යන්න ඹන්ශන් කිඹරහ රන්ත අරගිඹන්න 

භන්ත්රීතුමභහට භහ කිඹන්න ළභළතිි . ඔඵතුමභහට වුරුන් ශවෝ ශවො 

දියච්ච රනුක් දීරහ තිශඵනහ, රන්ත අරගිඹන්න භන්ත්රීතුමභනි.  

ඒ දියච්ච රනු හරහ තභි  තමුන්නහන්ශේ අය අශප් අටීං 

භටීන්ද අභයී ය භන්ත්රීතුමභහත් ශඳොශමහශන ශම් ශඹෝජනහ  

ඳහර්ලිශම්න්තුමට ශනළල්රහ භවහ විටීළුක් ඵට, භවහ යංනඹක් 

ඵට ඳත් යශන තිශඵන්ශන්. අපි ඒ ශදඳහර්තශම්න්තුම, ඒ 

ආඹතන, ම් භඨාටභ, බිම් භඨාටභ දක්හ ප්රතිුවත යන ඵ 

ඔඵතුමභහට භහ කිඹන්න ළභළතිි . ෆභ භිද්ධි මිතිඹටභ, ෆභ 

ශද්ලඳහරන ඳක්ඹභ පුද්රඹන් ම්ඵන්ධ යනහ. මින් 

ඉදිරිඹට වනහධහය රඵහ දීභ රණන්දු යන්න අශප් නිරධහරින් 

අලය නළවළ. අපි ප්රජහට ඉල ශදනහ ඒ රණන්දු න්න. හටද 

වනහධහය ශදන්ශන්; හටද ේඹ ශදන්ශන්; හටද ආධහය 

ශදන්ශන්; හටද ප්රතිරහබ රඵහ ශදන්ශන් කිඹරහ රණන්දු යන්න 

ප්රජහට  පුළුන්.  ඒ නයද? වනහධහය රළි සතුම වළදුහභ එඹ 

ප්රසිද්ධ යනහ. ප්රසිද්ධ ශහභ විශයෝධතහ එල්ර යන්න 

පුළුන්. ඉන් ඳසශේ වනහධහය රළි සතුමට භිද්ධි ංර්ධන 

නිරධහරි, ග්රහභ නිරධහරි, ි.ඳ.නි.. නිරධහරි, ආර්ථි ංර්ධන 

නිරධහරි, ප්රහශද්ීයඹ ශල්ම් අත්න් තඵන්නට ඕනෆ. ළරැදිඹට 

ශතෝයහ තිශඵනහ නම් නිරධහරින් ඳසශදනහටභ ශදය ඹන්න 

ශනහ. නයද ක්රභඹ? එඹ ශවො නළද්ද? ශම් ඹව ඳහරනඹ 

ශනොශි ද, ප්රජහතන්ත්රහදඹ ශනොශි ද? එතශොට භිද්ධි 

ඇභතියඹහ වළටිඹට අයඹහ ඇතුමළු යන්න, අයඹහ ඳන්න, 

අයඹහ ශොන් යන්න කිඹරහ එක් එක්ශනහට ලියුම් ලිඹන්න 

භට ඵළවළ. භළතියේඹක් ආහභ SLTB ඵස ඹරහ වයක් 

දක්නහ හශේ භිද්ධි රහිනන් ඵසරට නංරහ රැසී ම්රට 

ශනහපු ංසිතිඹ ඉයි  භන්ත්රීතුමශභෝ! ඒ ංසිතිඹ ඉයි ,  

තුමටු ශන්න. ශභන්න ඹව ඳහරනඹ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි, භභ විශලේශඹන් තත් 

හයේහක් කිඹන්න ළභළතිි .  භිද්ධි නිරධහරින් භවහ 

පීලහට රක්වුණු හයේඹක් ම්ඵන්ධශඹන්  ශඳශර්දහ භභ  

රණන්දුක් ත්තහ. ශභොක්ද රණන්දු? විරහභ ළටුප් ක්රභඹට 

අරණර්ේ වූ දිවි නළගුභ ශේ භවත්භ භවත්මීන් 

8,373ශදනකුශේ අර්ථ හධ මුදල් තමුන්නහන්ශේරහශේ 

යජශඹන් ඒ අඹට ශනොදී සිටිඹහ.  තමුන්නහන්ශේරහ ඒ අඹට ටීමි 

අර්ථ හධඹ නතය යරහ තිබුේහ. ඒ සිඹලු ශදනහ වහ මුදල් 

නිකුත් යන්න අපි රණන්දුක් ත්තහ. දළන් ඒශන් ඒ අඹට 

භහනසි පීලහක් ඇති ශනහද භන්ත්රීතුමභනි? එශවභ නළත්නම්, 

භහනසි වනඹක් ඇති ශනහද? ඒශන් භහනසි ආතතිඹක් 

ඇති ශනහද; එශවභ නළත්නම් ටීතට ළනසීභක් ඇති ශනහද? 

ශම්හ ඔඵතුමභන්රහශේ යජඹ යන්න තිබුණු ශද්ල්. 

ඔඵතුමභන්රහශේ ටීටපු ආර්ථි ංර්ධන ඇභතිතුමභහ, ඒ 

නිරධහරිතුමභන්රහ 8,373ශදනහශේ මුදල් ටි තවනම් යරහ භවහ 

බහ්ඩලහහයඹට අයශන එතුමභහශේ භවහ සුයංනහ යහඳිතිඹක් 

රිඹහත්භ යන්නි   උත්හව ශශේ කිඹරහ භහ කීභකින්  

යුතුම කිඹනහ. ඒ ල්ලි ටි ඔක්ශෝභ භිද්ධි ක්ශේත්රශත 

නිරධහරිතුමභන්රහට දුන්නහ. එතළනින් නතය න්ශන් නළවළ. තත් 

අි තිහසිභක් ඉල්රන භිද්ධි නිරධහරින් 14,000ක් ඉන්නහ. 

භභ හච්ඡහ යන්නත් ඉසශල්රහ කිඹනහ, ශභොන හච්ඡහ 

තිබුේත් ඒ අඹටත් ඒ වන ටි රඵහ ශදනහඹ කිඹන එ. අපි 

ළල යන ආහයඹ ඔඵතුමභන්රහ ශවොට ඵරහශන ඉන්න.  

රු රන්ත අරගිඹන්න භන්ත්රීතුමභනි, තමුන්නහන්ශේ 

ශොමින් බහ ළන ථහ ශහ; ඹව ඳහරනඹ ළන ථහ ශහ; 

නිර්ශද්ලඳහරීතයේඹ ළන ථහ ශහ. ශභන්න අපි ඒ ශද්ල් 

යනහ. ි හරු විතයක් ශනොශි . අපි රිඹහශනුත් ඒ ශද්ල් 

යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු භන්ත්රීතුමභනි, භභ ඔඵතුමභහශේ 

ථහට disturb  ශශේ නළවළ ශන්. ශඳොඩ්ලක් අවශන ඉන්න.  

අපි භිද්ධි වනහධහයඹ සිඹඹට 200කින් ළඩි යනහ. 

භිද්ධි යහඳහයඹ ශද්ලඳහරීතයේඹට රක් වුණු නිහ මුද්දයඹ 

රළබිඹ යුතුම වුත් ශද්ලඳහරනඹ නිහ මුද්දයඹ අටීමි වුණු විවිධ 

ඳක්ර පුද්රශඹෝ ඉන්නහ. හටත් එඹ නළවළි  කිඹන්න 

ඵළවළ. එශවභ ඳළිළීතම් සිද්ධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ ඳළිළීතම් සිදු 

වුණු අඹටත් භහ වත අටකින් අපි අලුත් මුද්දය නිකුත් යනහ. 

අපි අශප්රේල් භහශතදී සිඹඹට 200කින් භිද්ධි වනහධහයඹ ළඩි 

යනහ. ඒ විතයක්  ශනොශි . ශම් යශඨා කිසිදහ රිඹහත්භ 

ශනොවුණු ඓතිවහසි, අතිවිලහර සඹං රැකිඹහ යහඳිති 

ළලටවනක් ශොඨාධහ භඨාටශභන් අපි රිඹහත්භ යනහ. ඒ 

හශේභ ඓතිවහසි නිහ ළලටවනකුත් අපි රිඹහත්භ 

යනහ. භ ශොල නඟන්නට ම්භහන 36,822භ ම්ඵන්ධ 
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[රු ිතත් ශප්රේභදහ භවතහ] 
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යන ළලටවනක් අපි දිඹත් යනහ. ඒ භ වදහ යට 

වදන්නටි . තමුන්නහන්ශේරහ "භ" කිඹරහ කිේශේ ග්රහභ ශේහ 

භටි . ග්රහභ ශේහ ම් 14,022ක් තිශඵනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශශේ "එ භට එ ළලක්" කිඹරහ රුපිඹල් 

රක් 10ක් දීරහ එ භ ඹම් කිසි ළලටවනක් රිඹහත්භ 

කිරීභි . භවය තළන්ර රුපිඹල් රක් 8 ළල යරහ රුපිඹල් 

රක් 2ක්  හක්කුශේ දභහ ත්තහ. ශභදහ ඳහය එශවභ නළවළ. ශභදහ 

ඳහය ඳස ළල නළවළ, ශඵොයලු ළල නළවළ, තහහලි ළල නළවළ. 

අපි රුපිඹල් 100,000ක් ශදනහ 1,250,000 ළලක් යන්න. 

එටීදී ශවොයභ නළවළ. ංචහ නළවළ. විනිවිදබහශඹන් යුක්ත අපි 

ඒ ළල ටයුතුම රිඹහත්භ යනහ.  

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ වන් ශහ, භහනසි පීලහක් 

ළන. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ චනඹ ඳහවිච්චි යපු එ ශවොි  රු 

භන්ත්රීතුමභනි. ශභොද භහනසි පීලහට තුමඩු ශදන ළල ටයුතුම 

රැක් සිද්ධ වුේහ. ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන ශරහශේ ඔඵතුමභහභ 

කිඹනහ, "ශභන්න ශම් ශම් ශද්ල් ළන විතයක් ථහ යන්න, 

අයහ ළන ථහ යන්න එඳහ"ඹ කිඹරහ. ඔඵතුමභහ ශොශවොභද 

එශවභ කිඹන්ශන්? භටත් ථහ කිරීශම් නිදව තිශඵනහ ශන්ද? 

ආ්ඩඩුක්රභ යසථහශන් අඳට බහේශත නිදව රඵහ දීරහ 

නළද්ද? ඔඵතුමභහ කිඹනහ, "අයහ ළන නම් ථහ යන්න එඳහ, 

ශම් ළන විතයක් ථහ යන්න" කිඹරහ. දළන් භභ 

තමුන්නහන්ශේට ශම්ට ශවොට ඵල ට පිශයන්න උත්තයඹ දීරහ 

තිශඵන්ශන්. භහනසි පීලනඹ, භහනසි ආතතිඹ ළන ඔඵතුමභහ 

ථහ ශහ ශන්? විරහභ ළලටවන් වතයක්; ක්රභශේද වතයක් ගිඹ 

ශර් රිඹහත්භ වුේහ. ඒ වරි ශන්? භට තමුන්නහන්ශේ 

කිඹන්න, ඒ විරහභ ළලටවන ශනුශන් එ රුපිඹරක් භවහ 

බහ්ඩලහහයශඹන් ශන් ශහද කිඹරහ. ඒ වහ එ රුපිඹරක් 

ශන් ශශේ නළවළ. ශභොක්ද ඔඵතුමභන්රහ ශශේ? ඔඵතුමභන්රහ 

රැකිඹහ අත් වළය ගිඹ දිවි නළඟුභ නිරධහරින්ට න්දි ව 

ඳහරිශතෝෂි ශේශේ රුපිඹල් මිලිඹන 1,546ි . ඒ රුපිඹල් රක් 

15,460 ඔඵතුමභන්රහ ශේශේ භිද්ධිරහිනඹහශේ ල්ලිලින්. 

ඔවුන්ශේ අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීම්ලින්, ඵළංකුර ල්ලිලින්. 

ඔන්න භහනසි ආතතිඹ ළන ථහ යන ශොට රන්තඹ දභන 

ශද්ල්. දළන් තමුන්නහන්ශේරහ අලශඵය වරහ භිද්ධි 

නිරධහරින් යටහ, දිවි නළඟුභ නිරධහරින් යටහ ශවො විරහභ 

ළටුප් ක්රභ වතයක් රඵහ ශදනහඹ කිේත් එ ලත ඳවක්, තම 

ශදොි තුමක් භවහ බහ්ඩලහහයශඹන් ඒ වහ ශන් ශශේ නළවළ. 

භභ ශඵොරුද කිඹන්ශන්? 

 
ගු වන්ත අගියලන්න මශතා 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ උඳශද්ල හය බහට එන්න. 

 
ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භිද්ධිරහිනන්ශේ අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීම්ලින් තභි  

ඔඵතුමභන්රහ න්දි වහ ඳහරිශතෝෂි ශේශේ. ඒ භභ  කීශභන් 

කිඹනහ. 

 
ගු වන්ත අගියලන්න මශතා 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ම්පර්ේ අතය. ඔඵතුමභහ උඳශද්ල හය බහට එන්න. 

ගු වජිමන පප්රේමදාව මශතා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறதரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එඹ වමුලින් ඇත්ත. උඳශද්ල හය බහක් ඕනෆ නළවළ. 

ඒහ නහථ යන සිඹලුභ ලිපි ශල්න භහ තුම තිශඵනහ. භභ 
ඒහ වළන්හඩ්ත කිරීභ වහ වභාගත* යනහ. 

ඔඵතුමභහ ශඳොඩ්ලක් අවශන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] තයවහ 
නළති ඔඵතුමභහ ශඳොඩ්ලක් අවශන ඉන්න ශෝ. භභ ඔඵතුමභහට 
disturb ශශේ  නළවළ. භභ ඔඵතුමභහට  යදය ශශේ  නළවළ. ශම් 
හයේඹට න් ශදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] කිසි ශඵොරුක් නළවළ; 
කිසිභ ශඵොරුක් නළවළ.  භභ කිඹන්ශන් ශඵොරුක්ඹ  කිඹනහ 
නම්  භභ භන්ත්රීශභන් අස ශනහ; භශේ ඇභතිමින් භභ අස 
ශනහ; ශද්ලඳහරනශඹනුත් අි න් ශනහ. භවහ 
බහ්ඩලහහයශඹන්  එ රුපිඹරක් ශන් ය නළවළ, ශම් විරහභ 
ළටුප් ළලටවශන්  න්දි වහ ඳහරිශතෝෂි ශන්න. ශම්හ 
ශඵොරුඹ කිඹනහ නම් භභ ශද්ලඳහරනශඹනුත් අි න් ශනහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] ඳච ශදොලනහ ශනොශි . [ඵහධහ කිරීභක්] භභ 
දන්නහ. ඔඵතුමභහ "එඳහ, එඳහ" කිඹන්ශන්, වම්ඵන්ශතොට 
දිසත්රික්ශත ඔඵතුමභහ ට භභ  ශවො ම්ඳතක් නිහ ශන්. භභශන් 
ඔඵතුමභහට ඉන්න එභ මිත්රඹහ.  

එතශො ට, ජනහධිඳතියේ භශත රුපිඹල් 2,500 ේශන් 
දුන්නහ. ඒ ල්ලි බහ්ඩලහහයශත ල්ලිද? [ඵහධහ කිරීභක්] උත්තය 
ශදන්න ඉල ශදන්න ශෝ. භභ ඔඵතුමභහට යදය ශශේ නළවළ. 
ශඳොඩ්ලක් අවශන ඉන්න. ඔඵතුමභහට ශම්හ අවශන ඉන්න 
අභහරුි . අය රුපිඹල් 2,500ක් ශඵදුහ ශන්. රුපිඹල් 2,500 
ේශන් ශඵදන්න ල්ලි  ශොශවන් ද? [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. 
මිනිසුන්ශේ ල්ලි. භිද්ධිරහිනඹහශේ අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීම්. 
භිද්ධි රහිනඹහශේ ඵළංකුර ල්ලි. භිද්ධිරහිනඹහට ටීමි ල්ලි 
ටි තභි  රුපිඹල් 2,500ක් ශදනහ කිඹරහ  ආඳසු දුන්ශන්. 
රජ්ජි . රජ්ජි  කිඹන්න.  

ඒ විතයක් ශනොශි . හභහනයශඹන් රු භන්ත්රීතුමභනි, අලුත් 
අවුරුද්දට ලිත වන්ශන් භහර්තුම භහශත.  ශභදහ ඳහය ලිත ළහුශේ 
ශනොළම්ඵර් භහශත. ඔන්න අවන්න. ලිත් රක් 50ක් ළහුහ. 
ඒත් ශඵොරුද? ශදළම්ඵර් 3 න දහ ලිත් රක් 18ි . භහ ශඟ 
ඔක්ශොභ ලිපි ශල්න තිශඵනහ. ශම්හ ඳච ශනොශි . ශදළඵර් 
8 න දහ තත් ලිත් රක් 18ක් ළහුහ. ශදළම්ඵර් 10 න දහ ත 
ලිත් රක් 9ක් ළහුහ. ශදළම්ඵර් 15 න දහ  ලිත් රක් 5ක් 
ළහුහ. ඔක්ශොභ ලිත් රක් 50ි . විඹදභ ශොච්චය ද? රුපිඹල් 
රක් 260ි . හශේ ල්ලි ද? ටීටපු ඇභතිරුන්ශේ අම්භහශේ 
අප්ඳහශේ බූදරඹ ද? නළවළ. භිද්ධිරහිනඹහශේ  ල්ලි. භිද්ධි 
ඵළංකුර ල්ලි. න්දි වහ ඳහරිශතෝෂි ශන්නටත්  
භිද්ධිරහිනඹහශේ ල්ලිරට විද්දහ. රුපිඹල් 2,500 ශදන්නටත්  
භිද්ධිරහිනඹහශේ ල්ලිරට විද්දහ. ලිත් රක් 50ක් මුද්රේඹ 
යන්නටත් භිද්ධි රහිනඹහශේ ල්ලිරට විද්දහ. ඒ විතයක් 
ශනොශි . ශම්හ මුද්රේඹ ය න එට රුපිඹල් රක් 31 ළඨා 
ඵද්දකුත් වරහ තිශඵනහ. ඒත් ශහ තිශඵන්ශන් 
භිද්ධිරහිනඹහශේ ල්ලිලින්. ඕහ ශඵොරුද? ශම් ඔක්ශොභ 
ලිපිශල්න භහ ශඟ තිශඵනහ. ඒ ලිපිශල්න වළන්හඩ්ත කිරීභ 
වහ වභාගත* යනහ. 

ඒ විතයක් ශනොශි . ඡන්දඹ ශං යරහ දිවි නළඟුභ 
ම්ශම්රනඹක් ඳළළත්වූහ. එතශොට ශම් දිවි නළඟුභ 
ම්ශම්රනඹට ල්ලි ශොශවන්ද? දිවි නළගුශම් ල්ලි.  ආර්ථි 
ංර්ධන අභහතයහංලශත ල්ලි. කිඹද ේන? රක් 637ි . 
ඔන්න අවන්න අරගිඹන්න භන්ත්රීතුමභහ. ශභොනහට ද රක් 
637ක් ගිටීන් තිශඵන්ශන්?  ඵස යථ 1074කින්  ජනතහ ප්රහවනඹ 
යන්න රක් 240ි . අටීං භිද්ධිරහිනඹහශේ ල්ලි. ඒ 
විතයක් ශනොශි . ංග්රව වහ රක් 203ි . හශේ ල්ලි ද? 
භිද්ධිරහිනඹහශේ ල්ලි. පුත් ඳත් දළන්ී ම්රට  රක් 24ි .  
හ ශේ ල්ලි ද? භිද්ධිරහිනඹහශේ ල්ලි.  
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* ලියවිල් ඉදිරිඳමන පනොකරන දී. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

රු භන්ත්රීතුමභනි, ශම්ත් අවන්න ශෝ. විලහර ප්රභහේශත 
තහහලි ආයේ ළසීභ  වහ  භිද්ධිරහිනඹහශන් කීඹක් 
හ ෆහ ද? රක් 74ක් හ ෆහ. ශඳොඩ්ලක් ටීතරහ ඵරන්න. 
ජනහධිඳතියේඹ ශනුශන් එ දට, එ ශභොශවොතට 
"දිවි නළඟුභ ම්ශම්රනඹ" කිඹහ ඳච ම්ශම්රනඹක් රිඹහත්භ 
යන්නට භහද්ධිරහිනඹහශේ රක් 637ට විදින එ දහචහය 
ම්ඳන්න ද? ඒ නිළයදි ද? එභ නිහ ශම් අසථහශේ  භහනසි 
පීලනඹ ළන ථහ යනශොට රු භන්ත්රීතුමභහශන් භහ අවන්නට 
ළභතිි , භහනසි පිලනඹට රක් ශරහ තිශඵන්ශන් භිද්ධි 
රහිනඹහ ද, භිද්ධි ංර්ධන නිරධහරිතුමභහ ද, එශවභ නළත්නම්  
ඔඵතුමභන්රහ ද කිඹරහ. ශම්හ ඇශවනශොට භහනසි ආතතිඹක් 
ඇති ශනහ. ඇත්තටභ ශඳොදු ජනතහ භඟ, ඒ අඹශේ සිතුමම් 
ඳළතුමම් භඟ  ශඵොශවොභ කිඨා ටුශන් ඉන්න රු භටීන්ද අභයී ය 
භන්ත්රීතුමභහ  හශේ පුද්රශඹෝ ඉන්නහ. භභ දන්නහ, එතුමභහට 
භහනසි ආතතිඹ විතයක් ශනොශි , දළන් තත් ආතතිඹක්  වළදිරහ 
ඇති ශම්  ේන් ටීරවු ටි අවනශොට.  

ශභොද, එතුමභහ ශඳොදු ජනතහට ආදයඹ යන භනුසශඹක්. 
ශඳොදු ජනතහශන් හ න භනුසශඹක් ශනොශි . රු 
රන්ත අරගිඹන්න භළතිතුමභනි, කිසිභ ඳළි ළීතභක් සිද්ධ 
න්ශන් නළවළි  කිඹන එ භභ ශඵොශවොභ කීශභන් ඔඵතුමභහට 
ප්රහල යනහ. ඳළි ළීතභක් සිදු වුශේොත් ඒ වළභ ඳළි 
ළීතභටභ භභ කිඹනහ. එශවභ යදක් සිදු ශරහ තිබුශේොත් 
භභ ඒ නිළයදි යනහඹ කිඹන එ ඔඵතුමභහට ඳළවළදිලිභ 
කිඹනහ. වළඵළි , රු රන්ත අරගිඹන්න භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ 
නළඟිටරහ "ශඵොරු, ශඵොරු" කිඹන්න එඳහ. ශභොද, භභ ඔඵතුමභහ 
කිඹන ශද්ට ශවොට න් දුන්නහ. න්දි වහ ඳහරිශතෝෂිරට 
රුපිඹල් මිලිඹන 1546ක් න්න භිද්ධි රහිනඹහශේ ශඳොළඨාටුට 
ළහුහ කිඹන එ ශඵොරුක් ශනොශි . ඒ ඇත්ත. ඒ භවහ 
බහ්ඩලහහයශත ල්ලි ශනොශි . ඔඵතුමභහ ශඳොඩ්ලක් න් 
ශදන්න.  රුපිඹල් 2,500 ේශන් ශඵදන්න ල්ලි රුපිඹල් මිලිඹන 
2990ක් භවහ බහ්ඩලහහයශඹන් ත්ශත් නළවළ. ත්ශත් "දිවි 
නළඟුභ" ඉතිරිකිරීම්ලින්. ලිත් රක් 50ක් වන්න රුපිඹල් රක් 
260ක් ශන් ශශේ දුප්ඳතහශේ ල්ලිලින්. රු ටීටපු 
ඇභතිතුමභනි, දිවි නළඟුභ ජහති ම්ශම්රනඹට රුපිඹල් රක් 
637ක් ත්ශත් භටීන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහශේ භළතියේ 
යහඳහයශඹන් ශනොශි . ඒ ල්ලි ඔක්ශොභ දුප්ඳතහශේ ල්ලි; 
ශඳොඩි භනුසඹහශේ ල්ලි; ශඳොදු ජනතහශේ ල්ලි. ශම්හ 
තයඹ. ඔඵතුමභන්රහ තයඹ ඉදිරිශත වළංශන්න ඹන්න එඳහ.  
තය ඉදිරිශත ඹථහර්ථඹ අශඵෝධ ය ශන ඔඵතුමභන්රහත් ශම් 
ළල ටවනත් එක් අත්ළල් ඵළ ශන අපි ශවො භනක් ඹමු.  

අශප් රු භටීන්ද අභයී ය භළතිතුමභහත් අදවස කිටීඳඹක් 
ඉදිරිඳත් ශහ. ශද්ලඳහරන විිතිඹක් රිඹහත්භ ශනහඹ කිඹහ 
රු භටීන්ද අභයී ය භළතිතුමභහ ප්රහල ශහ. ඳළවළදිලිභ ඒ 
ශද්ලඳහරන විිතිඹ නිළයදි යන්න අපි රළවළසතිි . භවජනතහ 
ඉදිරිඹට ඹමු. දළන් ඔඵතුමභන්රහශේ ඳහර්ලසශත ශොටක්  තභි  
කිඹන්ශන් "අශන්, ඡන්ද තිඹන්න එඳහ, ඡන්ද තිඹන්න එඳහ" කිඹහ. 
අපි රළවළසතිි , ජනතහ ඉදිරිඹට ඹන්න. අපි රළවළසතිි , ජනතහ 
ඉදිරිඹට ගිටීල්රහ, ජනතහශේ ඳළතුමභ පිළිඵ ජනතහ භතඹ රඵහ 
න්න . ඒ ළන කිසි ළටලුක් නළවළ. ඒ හශේභ රු භටීන්ද 
අභයී ය භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහත් ශඳොඩ්ලක් ශඳොට යද්දහ ත්තහ. 
ඔඵතුමභන්රහශේ ජහති ංවිධහඹතුමභහ වුද? සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත 
භළතිතුමභහ. එතුමභහ ඳළවළදිලිභ කිේහ, "නුශේශොල රැළිඹත් එක් 
අශප් කිසිභ ම්ඵන්ධතහක් නළවළ"ි  කිඹහ. දළන් ඔඵතුමභහ ශභතළන 
නළඟිටරහ කිඹනහ, "ඵරන්න නුශේශොල රැළිඹට ගිටීල්රහ, අශප් 
භවජන ඵරශේශත තයභ" කිඹහ. අන්න ඵරන්න ශෝ, ඔඵතුමභහ 
ශඳොට යද්දහ ත්තහ ශන්. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භළතිතුමභහත් කිඹනහ 
ශම් අශප් රැළිඹක් ශනොශි  කිඹහ. ෛභත්රීඳහර සිරිශේන 
ජනහධිඳතිතුමභහ ඇතුමළු ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශත ඳක් 
නහඹත්ඹ සිඹලු ශදනහභ ප්රතික්ශේඳ ය තිශඵනහ, ශම් 
නුශේශොල රැළිඹ. භභ දන්ශන් නළවළ, ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශත 

භන්ත්රීතුමභන්රහ රැක් අද ශම් සථහනශත නළවළ. එශවභ නම් 
ඔඵතුමභහ කිඹන විධිඹට ඒ රැළිඹට ගිටීල්රහ ඇති. ඔඵතුමභහ ගිඹ 
නළත්ශත් ඇි  කිඹහ භභ දන්ශන් නළවළ.[ඵහධහ කිරීභක්]  වළඵළි , 
සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භළතිතුමභහ - භභ දන්ශන් නළවළ, භට ඇහුණු ශද් 
භභ කිඹන්ශන්- ප්රහල ශහ, "ශම් අශප් රැළිඹක් ශනොශි , අපි 
ඒට වබහගි න්ශන් නළවළ, අඳට ඒට ආයහධනහ ය නළවළ" 
කිඹහ. ඒ නිහ භභ රු භටීන්ද අභයී ය ටීටපු ඇභතිතුමභහට 
කිඹන්න ළභළතිි  ශඳොඩ්ලක් ඳනින්න ශඳය සිතහ ඵරන්න කිඹහ. 
ථහ යන්න ශඳය ශඳොඩ්ලක් ශොඹරහ ඵරන්න, ඔඵතුමභන්රහශේ 
ඳක් නහඹත්ඹ අය ශන තිශඵන රණන්දු රණයේ ශභොනහද 
කිඹහ. ඒ ළදත් ශනහ. 

ශම් අසථහශේ ඔඵතුමභන්රහ ඉදිරිඳත් ශ අදවස භභ ඳළවළය 
වරිනහ ශනොශි . භභ ඒ වළභ ශදඹක්භ ටීතට අය ශන අඩු 
ඳහඩුම් සිදු ශනහද කිඹහ තදුයටත් ශොඹහ ඵරනහ. ශම් 
භිද්ධි නිරධහරි ක්ශේත්රශත ඔඵතුමභන්රහශේ යජඹන් කිසිදහ 
ඉසට ශනොශ ඓතිවහසි වන රැක් රඵහ ශදන්න අපි ළදී 
ඳළවළදී සිටිනහ. ඒ වහ භභ ඔඵතුමභන්රහටත් ආයහධනහ යනහ. 
ඔඵතුමභන්රහ හී කශනකින්ත් ශම් භිද්ධි නිරධහරින්ට, 
ශභනහරුන්ට රඵහ ශනොදුන් - එදහ නම් තුමන්ළනි ඳන්තිශත 
ළරකිල්රක් රඵහ දුන්නහ. විරහභ ළටුප් ක්රභඹක් ආයම්බ 
යනහඹ කිඹහ ඒට ල්ලි ශන් යන්ශන් නළත්නම් ඒ 
කුලම්භහශේ ළරකිල්ර ශන්. - ශම් අඹට රඵහ ශදන්න පුළුන් 
ඉවශභ ළරකිල්ර රඵහ දීරහ- [ඵහධහ කිරීභක්] රු භන්ත්රීතුමභනි, 
ඔඵතුමභහ ශඳොඩ්ලක් අශඵෝධ ය න්න, අද ශම් න විටත් 
ඳහරිශතෝෂිඹ ශන්ශන් නළති අධිබහයඹක් තිශඵන ඵ. 
හභහනයශඹන් දින 30න්  ශන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ශේරහශේ 
යජඹ ඳහරිශතෝෂිඹ ශන්ශන් නළති අද අධිබහයඹක් තිශඵනහ. 
අද භහන ටීමිම් ශොමිභට ගිටීල්රහ; අද ශරේසධහධියේඹට 
ගිටීල්රහ; අද උහවිඹක් හශන් ගිටීල්රහ. ඇි ? ඔඵතුමභන්රහශේ 
යජඹ ල්ලි ශන් ශශේ නළවළ ශන්.    

ඔඵතුමභන්රහශේ යජඹ ශඵොරුට ි ඹ ළහුහ විරහභ ළටුප් 
රඵහ ශදනි  කිඹහ.  ඒ වහ එ තම ශදොි තුමක් ශන් ශශේ 
නළවළ.  එ ත ඳවක් ශන් ශශේ නළවළ.  එභ නිහ භභ රන්න 
භන්ත්රීතුමභහට එ ශදඹක් ශඹෝජනහ යනහ.  ශඳොඩ්ලක් ඉශන 
න්න, ශරොේතුමයහ බුදුයජහේන් වන්ශේ ශද්ලනහ යපු ධර්භඹ.  
එඹ ධම්භ ඳදශත ශම් ආහයඹට වන් ශනහ: 

"අත්තහනශම්' ඳධභං ඳතිරශප් නිශේශත අථ'ඤසඤභ'නුහශඹය න 
කිලිසශඹය ඳ්ඩඩිශතෝ" 

අනුන්ට ඵේ ශද්ලනහ යන්නට ශඳය තභන් සුදුසු ගුේශඹටී 
පිටීටහ ථහ යන්න ඕනෆ.  අනුන්ට උඳශදස ශදන්නට ශඳය අය 
්ඩේහඩිඹ ඉදිරි ඹට ගිටීල්රහ තභන්ශේ නිරුත, තභන්ශේ 
අංශෝඳහංඹන්, තභන්ශේ උ භවත, තභන්ශේ ශොට ශද්ල්, 
දි ශද්ල් ඒහ දිවහ ශවොට විඳයම් යරහ තභන් වළදිරහ තභන් 
ශදන්න අනුන්ට අහද. අන්න ඒ යුතුමභ ඔඵතුමභහ  ඉශන න්න.  
අඩුභ ේශන් ඒ යුතුමභ, ඒ ඳහලභ ඔඵතුමභහට උන්න්නට භට 
අසථහ රඵහදීභ ළන ඔඵතුමභහට ශඵශවවින් සතුමතින්ත 
ශනහ.  ශඵොශවොභ සතුමතිි .    

 

එකල්ත  පේාල අ. භා. 7.30 වුපයන්  නිපයෝජය කාරක 
වභාඳයේුරමා විසින් ප්රනනය පනොවිමවා ඳාර්ලිපම්න්ුරල කල් තබන 
දී. 

ඳාර්ලිපම්න්ුරල ඊ  අනුකූල  2015 පඳබරලාරි 19 ලන 
බ්රශවනඳයේන්දා  අ. භා. 1.00 ලන පතක් කල් ගිපවය. 

அப்ததரழுது, தற.த. 7.30 றரகறறடத  குழுக்கபறன் தறறத் 

றசரபர் அர்கள் றணர றடுக்கரதனத தரரளுன்நத்க 

எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம்,  2015 ததப்ந்ரற 19, றரக்கறக 

தற.த 1.00 றக  எத்றகக்கப்தட்டது. 

It being 7.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 19th February, 

2015. 
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[රු ිතත් ශප්රේභදහ භවතහ] 



වැ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රේඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතුම තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුතුම 
ආහයඹ එටී ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළය. ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශැන්වාඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුමඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்நெ 
 

உநப்தறணர் இநறப் தறப்தறற் தசய்றந்ம்நெம் தறக றந்த்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றந்த்ப்தடர தறற கறகடத் இந் ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறந்க்கு அநப்நெல் தண்டும். 
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ශැන්වාඩ් ලාර්තා පකොෂඹ 5 කිුෂඳන මාලපමන  

රජපව ප්රලිමනයේ පදඳාර්තපම්න්ුරපේ ිළත ටි රජපව ප්රකාන කාර්යාංපයන්  

මි දී ගත ශැක. 
 

 

 

 

 

 

 

யன்சரட் தறறககப தகரழும்நெ 5, கறந்னப்தகண ரத்கறலுள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறநொடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்நக்தகரள்பனரம். 
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ශ්රී රංහ යජශත මුද්රේ ශදඳහර්තශම්න්තුමශේ මුද්රේඹ යන රදී. 


