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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

වරප්රොද  
ජනාධිපති විමර් න ශ ොමිෂන් සභාශේ ක්රියාකා පාපයාක  

විෙර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2021 – [දහවන නවන් කළ දිනය]:  

[ශීර්ෂ 194, 219, 328 (තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාකශී ශීර්ෂයාක 4(2 (රාමීය යාක හා පාස ක ක්රීඩා ා 
යාකටිතප පහසු ම් ප්රවරර්නනශී ශීර්ෂයාක 166 (ජපසම්පානනශී ශීර්ෂ 433, 332 (රාමීය යාක හා ප්රාශීශීයාක 
පානීයාක ජපසම්පානන වරයාපිති සාංවරර්නනශී ශීර්ෂයාක 119 (විලිබල)පශී ශීර්ෂයාක 4(6 (ර්ර්)ප, සු ාං 
හා ජප විලිබල ජනන වරයාපිති සාංවරර්නනශී ශීර්ෂයාක 11( ()ප තිතිශ  -  ාර  සභාශේදී සප ා 
)පන පදී. 

කල් තැබීනම් නයෝජනාව   
ශ ොවිඩ් වරසාංගතයාක නිසා ශමරටට පැමිශණන විශී  ශ්රමි යාකන්ට සහන 

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVILEGE:  

   Conduct of the Presidential Commission of Inquiry 
 
APPROPRIATION BILL, 2021 – [Tenth Allotted Day]:  

Considered in Committee – [Heads 194, 219, 328 (Youth and Sports); Head 402 (Rural 
and School Sports Infrastructure Improvement); Head 166 (Water Supply); Heads 433, 
332 (Rural and Divisional Drinking Water Supply Projects Development); Heads 119 
(Power); Head 406 (Solar, Wind and Hydro Power Generation Projects Development); 
Head 115 (Energy)]  

 
ADJOURNMENT MOTION: 

   Relief for Migrant Workers Returning to the Country Due to COVID Pandemic 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

சிறப்புொிமை:  

சனொதிபதி விசொரமை ஆமைக்குழுவின் தசயற்பொடு 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 - [ஒதுக்கப்பட்ட பத்தொம் நொள்]: 

[தமலப்புக்கள் 194, 219, 328 (இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற); தமலப்பு 402 (கிரொைிய 

ைற்றும் பொடசொமல விமளயொட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மைம்பொடு); தமலப்பு 166 (நீர் 

வழங்கல்); தமலப்புக்கள் 433, 332 (கிரொைிய ைற்றும் பிரமதச நீர்க் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி); 

தமலப்பு 119 (ைின்சக்தி); தமலப்பு 406 (சூொிய சக்தி, கொற்று ைற்றும் நீர் ைின்னுற்பத்திக் 

கருத்திட்டம் ); தமலப்பு 115 (வலுசக்தி)] –  குழுவில் ஆரொயப்பட்டது.    

ஒத்திமவப்புப் பிமரரமை: 

தகொவிட் ததொற்று கொரைைொக நொடு திரும்பும் புலம்தபயர் ததொழிலொளர்களுக்கொன நிவொரைம் 
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැෙන විය.   
කථානායකුරමා [ගු මහින්ද යාපා අනේවර්ධාන මහතා] 

මූලාෙනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 

ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා මමහාමාර්ග අමාතය ෙහ 
ආණ්ඩු පාර්ශ්නවනේ ප්රධාාන ෙවවිධාායකුරමා  
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, වරරායාක හා නාවි  අමාතයතුමා  

ශවරනුශවරන් මම රජශේ ගිණුම් පිළි)ඳ  ාර  සභාවර 

පාර්බලශම්න්තුවරට ඉදිරිපත්  රන පන වරාර්තාශේ වරරායාක හා නාවි  

අමාතයාාං යාක සම්)න්න  රුණු පිළි)ඳ පාර්බලශම්න්තුශේ සවථාවරර 

නිශයාකෝග 119(4ශ ප්ර ාරවර නිීකතිෂණ සහ ගනු පැූ  ක්රියාකාමාර්ග 

පිළි)ඳ වරාර්තාවර ඉදිරිපත්  රමි. 

ශමම වරාර්තාවර රජශේ ගිණුම් පිළි)ඳ  ාර  සභාවර ශවරත 
ශයාකොමු    යුතුයාකැයි මම ශයාකෝජනා  රමි. 

 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
නපත්ෙම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලිමින්න දිසානායාක  මහතා - [සභා ගර්භයාක තු  නැත.  

 
ගු දයාසිරි ජයනෙේකර මහතා මබතික්, අත්යන්ත්ර නරදි හා 
නේශීය ඇඟලුම් නිෂනපාදන රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி  யமசகர - பத்திக், மகத்தறி துைிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් තුන 

පිළිගන්වරමි. 

(1)  තඹපගමුවර, පතිවිජයාකගම, 13  ණුවර යාකන බලපිනශයාකහි පදිාංචි 
එච්.පී. ආනන්න ජයාකරත්න මහතාශගන් පැබුණු ශපත්සමී 

(2)   ැපණියාක, ශගෝනවරප, විශේරාම පාර, අාං  26/(2 නරන 
සවථානශයාකහි පදිාංචි එන්.එච්.ශති. නවරරත්න මහතාශගන් 
පැබුණු ශපත්සමී සහ 

(3)   ළුගමුවර, පූගප පාර යාකන බලපිනශයාකහි පදිාංචි වරයි. ජයාකසාංහ 
මහතාශගන් පැබුණු ශපත්සම. 

 
ගු නරෝහිණි කුමාරි විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விம ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු  ථානායාක තුමනි, ඉනාමළුවර ත්රිකුණාණාමපයාක පාර, අාං  33 

නරන සවථානශයාකහි පදිාංචි ශති.එම්.වී.ආර්. මැණිශති මහත්මියාකශගන් 

පැබුණු ශපත්සමති මම පිළිගන්වරමි. 

 
ගු වෙන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, ශේරාශනණියාක, නවුපගප පාර, අාං  91 

නරන සවථානශයාකහි පදිාංචි ශේ.එච්.එන්. ජයාකමහ මහතාශගන් පැබුණු 

ශපත්සමති මම පිළිගන්වරමි. 

 
ගු මමහාචාර්ය  රවජිත් බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ரஞ்சித் பண்டொர)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ගරු  ථානායාක තුමනි,  ැපණියාක, වරරාශගොඩා වරත්ත, අාං  34( 

නරන සවථානශයාකහි පදිාංචි නර් නී වික්රමරත්න කුණාඹපාතර 

ශමනවියාකශගන් පැබුණු ශපත්සමති මම පිළිගන්වරමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්ෙම් මහජන නපත්ෙම් ිළිතබඳ කාරක 

ෙභාව  පැවරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර වන අාං  1 -66/2(2(- (1ශ, ගරු චමින්න විශේසරි මහතා. 

 
ගු චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, මා එම ප්ර වනයාක අහනවරා. 
 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, ප්රවරාහන අමාතයතුමා ශවරනුශවරන් මා 

එම ප්ර වනයාකට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශන    ාපයාකති ඉ කපා 

සටිනවරා. 

 
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු නනොමැති පවුල්   
ිරලිනනොච්ික  දිෙනත්රික්කය  

அறுதி உறுதிகமளக்தகொண்டிரொத குடும்பங்கள்: 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டம்  
FAMILIES WITHOUT FREEHOLD DEEDS: KILINOCHCHI 

DISTRICT  
 

193/2020 

2 . ගු සිවඥානම් සිීමතරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

ඉඩා ම් අමාතයතුමාශගන් සර් ප්ර වනයාක - (1ශ: 

(අශ කිබලශනොච්චි දිසවත්රිති ශේ සවරවරවර පදිාංචි පවු කවරපට හිමි 
ඉඩා ම් ප්රමාණයාක ශ ොපමණන යාකන්න එතුමා ශමම සභාවරට 
නන්වරන්ශන්න? 

(ආශ (i) සන්නති ර ඔේපු හිමි පවු ක සාංඛ්යාවර සහ එම 
පවු කවරප සාමාජි යාකන් සාංඛ්යාවරී 

 (ii) ඉඩා ම් )පපත්ර සති පවු ක සාංඛ්යාවර සහ එම 
පවු කවරප සාමාජි යාකන් සාංඛ්යාවරී 

 (iii) )පපත්ර සහිත කුණාුරරු ඉඩා ම් ප්රමාණයාක සහ ශගොඩා  
ඉඩා ම් ප්රමාණයාකී 

 ශ ොපමණන යාකන්නත් එතුමා ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න? 

(සශ (i) කිබලශනොච්චි දිසවත්රිති ශේ වරර්ෂ 6( ට වරඩා ා වරැ  
 ාපයාකති ජීවරත් වරන ජනතාවරට සන්නති ර ඔේපු 
ශමශතති ප)ා දී ශනොමැති )වරත්ී 

 (ii) යුීනශයාකන් පීඩා ාවරට පත් එම ජනතාවරට ඔේපු ප)ා 
ශනොදීම ශහේතුශවරන් )ැාංකුණාවරබලන් හා මූපය 
ආයාකතනවරබලන් උ සව හා ණයාක පහසු ම් 
ප)ාගැනීම ලිෂව ර වී සති )වරත්ී 

 එතුමා නන්ශන්න? 

(ඈශ (i) කිබලශනොච්චි දිසවත්රිති ශේ ජනතාවරට සන්නති ර 
ඔේපු ප)ා ශනොදීමට ශහේතු  වරශර්නී 

 (ii) ශම් වරන විට සන්නති ර ඔේපු ශහෝ )පපත්ර 
ශනොමැතිවර ජීවරත් වරන ඉඩා ම් හිමි පවු ක සාංඛ්යාවර 
සහ එම පවු කවරප සාමාජි යාකන් සාංඛ්යාවර 
ශ ොපමණනී 

 යාකන්න තවරලිරටත් එතුමා ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න? 

(ඉශ ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්න?   

 
கொைி அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் நிரந்தரைொக குடியிருக்கும் 

குடும்பங்களுக்குச் தசொந்தைொன கொைியின் அளவு 

எவ்வளதவன்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) அறுதி உறுதிகமளக்தகொண்ட குடும்பங்களின் 

எண்ைிக்மகயும் அக்குடும்பங்களின் அங்கத் 

தவர்களின் எண்ைிக்மகயும் யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 (ii) கொைி உொிைப்பத்திரங்கமளக் தகொண்ட 

குடும்பங்களின் எண்ைிக்மகயும் அக்குடும் 

பங்களின் அங்கத்தவர்களின் எண்ைிக்மகயும் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) உொிைப்பத்திரங்களுடன் கூடிய வயல் 

கொைிகளின் அளவும் மைட்டுக் கொைிகளின் 

அளவும் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்கு 

மைலொக வசித்துவரும் ைக்களுக்கு அறுதி 

உறுதிகள் இதுவமர வழங்கப்படவில்மல 

என்பமதயும்; 

 (ii) மபொொில் பொதிக்கப்பட்ட மைற்படி ைக்களுக்கு 

உறுதிகள் வழங்கப்படொத கொரைத்தினொல் 

வங்கிகள் ைற்றும் நிதி நிறுவனங்களிலிருந்து 

அடகு ைற்றும் கடன் வசதிகள் தபறுவது 

சிரைைொகியுள்ளததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஈ) (i) கிளிதநொச்சி ைொவட்ட ைக்களுக்கு அறுதி 

உறுதிகள் வழங்கப்படொமைக்கொன கொரைங்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) இன்றளவில் அறுதி உறுதிகள் அல்லது 

உொிைப்பத்திரங்கள் இன்றி வசிக்கும் கொைி 

உொித்துமடய குடும்பங்களின் எண்ைிக்மகயும் 

மைற்படி குடும்பங்களின் அங்கத்தவர்களின் 

எண்ைிக்மகயும் யொமவ என்பமதயும்; 

 மைலும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(உ) இன்மறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House of the extent of lands 
that belong to the families which are permanent 
residents in Kilinochchi District? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of families with freehold deeds 
and the number of members in those 
families; 

 (ii) the number of families with land permits 
and the number of members in those 
families; and 

 (iii) the extent of paddy lands and dry lands with 
permits? 

(c) Is he aware that- 

 (i) freehold deeds have not been provided to 
people who have been living in  
Kilinochchi District for over 60 years; and  

 (ii) those people who have been affected by the 
war have found it difficult to obtain 
mortgage and loan facilities from banks and 
financial institutions owing to the non-
provision of deeds? 

(d) Will he further inform this House- 

 (i) the reasons for not providing the people of  
Kilinochchi District with freehold deeds; 
and 

 (ii) the number of families with lands without 
freehold deeds or permits and the number 
of members in those families at present? 

(e) If not, why? 
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ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහතා මඉඩම් අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன - கொைி அமைச்சர்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of  Lands) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, එම ප්ර වනයාකට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අශ  කිබලශනොච්චි දිසවත්රිති ශේ සවරවරවර පදිාංචි පවු කවරපට හිමි 
රජශේ ඉඩා ම් ප්රමාණයාක අති ර (2,9(3ති ශේ. 

(ආශ (i)  රජශේ ඉඩා ම් සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසන් 
නිකුණාත්  රන පන දීමනාපත්ර හිමි පවු ක සාංඛ්යාවර 
3,873ති හා සාමාජි යාකන් සාංඛ්යාවර 12,3(8කි. 

 (ii) )පපත්ර හිමි පවු ක සාංඛ්යාවර 19,781ති සහ සාමාජි  
සාංඛ්යාවර 63,321කි. 

 (iii) )පපත්ර සහිත - කුණාුරරු ඉඩා ම් ප්රමාණයාක අති ර 
5,888 - ශගොඩා  ඉඩා ම් ප්රමාණයාක අති ර 14,681 

(සශ (i) රජශේ ඉඩා ම් සාංවරර්නනයාක  ර )පපත්ර සහිත 
පදිාංචි රුවරන් සඳහා දීමනාපත්ර ප)ා දීම නැනටමත් 
සලි ශ ශරමින් පවරතී. එශසේම නැවරත පදිාංචි 
කිීකශමන් පසුවර නැනටමත් දීමනාපත්ර 2,682ති 
කිබලශනොච්චි දිසවත්රිති යාක සඳහා නිකුණාත්  ර සත. 

  තවරන ශම් වරන විට දීමනාපත්ර ශනොමැති 
පුීගපයාකන්ට දීමනාපත්ර නිකුණාත් කිීකම සඳහා 
 ටයුතු ශ ශරමින් පවරතින )ැවින් ශමම ගැටලුවර 
ඉදිරිශේදී විසඳී නිරා රණයාක වරනු සත. 

 (ii) එවරැනි ගැටලුවරති පවරතින )වර වරාර්තා වී සත. ඒ 
සඳහා රජශේ ඉඩා ම්වරප පදිාංචිවර සටින )පපත්ර 
හිමියාකන් සඳහා දීමනාපත්ර ප)ා දීශම්   නම් 
වරැඩා සටහන ක්රියාකාත්ම  වරන )ැවින් ඉන්පසු ශමම 
ගැටලුවරට විසඳුමති පැශ)නු සත. 

(ඈශ (i) රජශේ ඉඩා ම් සඳහා සන්නති ර ඔේපු ප)ා දීමති 
සලි  රනු ශනොපැශේ. රජශේ ඉඩා මති සඳහා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසන් නිකුණාත්  රන 
දීමනාපත්ර ප)ා දීම සලි  රනු පැශේ. 

 (ii) ශම් වරන විට රජශේ ඉඩා ම් සඳහා දීමනාපත්ර 
ශනොමැති පවු ක සාංඛ්යාවර 14,(19ති සහ සාමාජි  
සාංඛ්යාවර 47,182කි. 

(ඉශ අනා  ශනොශේ. 
 
ගු සිවඥානම් සිීමතරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் 

51,000 குடும்பங்கள் இருக்கின்றன என்றும் அதிமல ஏற்கனமவ 

19,000 குடும்பங்களுக்குக் கொைி அனுைதிப்பத்திரங்கள் 

அல்லது அறுதி உறுதிகள் வழங்கப்பட்டிருப்பதொகவும்  நீங்கள் 

குறிப்பிடுகின்றீர்கள். தற்மபொது கிளிதநொச்சி ைொவட்டத் 

தினுமடய நகரப் பகுதியொக இருக்கின்ற கிளிதநொச்சி நகமர 

நகர சமபயொக ைொற்றுவதற்கொன நடவடிக்மகள் 

நமடதபறுகின்றன.  ஆனொல், அந்த நகர சமப எல்மலக் 

குள்ளிருக்கின்ற பலருக்கொன கொைி அனுைதிப்பத்திரங்கள்  

இன்னும் வழங்கப்படொைலிருக்கின்றன.  இந்த நிமலயில் 

கிளிதநொச்சி நகர் நகர சமபயொக உருவொகினொல் 

அவர்களுக்கொன அனுைதிப்பத்திரங்கள் leasingஆக 

ைொறக்கூடிய ஓர் அபொய சூழல் உண்டு. அந்த ைக்கள் 

ைிகப்தபொிய ஏக்கத்மதொடு இருக்கின்றொர்கள். கிளிதநொச்சி 

ைொவட்டம் கிட்டத்தட்ட 1950ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

தபருநகரைொக வளர்ச்சி தபறத் ததொடங்கியிருந்தொலும், இன்று 

கிட்டத்தட்ட 70 வருடங்களொகியும் அங்கிருக்கின்ற 

ைக்களுக்கொன கொைி உறுதிகள் வழங்கப்படொைலிருப்பது  

துரதிருஷ்டவசைொனது. இதற்கொன தீர்வொக என்ன அமையும்?   

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

සාමානයශයාකන් රජශේ ඉඩා ම්වරපට -රජයාක යාකටශත් පවරතින )ලි 

ඉඩා ම්වරපට- සන්නති ර ඔේපු ප)ා ශනන්ශන් නැහැ, දීමනාපත්ර 

තමයි ප)ා ශනන්ශන්.  )ලි ක්රමයාක යාකටශත් තමයි ඒ ඉඩා ම් ශනන්ශන්. 

අවුරුලි 3( )ීනට ශනනවරා, 99 අවුරුලි )ීනට ශනනවරා. ඒ ආ ාරයාකට 

තමයි ශ ශරන්ශන්. අපි පුළුවරන් තරම් ඉතිමනින් කිබලශනොච්චි 

දිසවත්රිති ශේ ඉතිරි අයාකටත් දීමනාපත්ර ප)ා ශනන්න  ටයුතු 

 රනවරා. ඒ වරාශේම අශේ ඉඩා ම්  ට්ටි පතිෂයාකති ප)ා දීශම් විශ ේෂ 

වරැඩා සටහනති තිශ)නවරා. ඒශ නුත් හැම ප්රාශීශීයාක ශ ක ම් 

ශ ොට්ඨාසයාක ම, හැම නගරයාක ම ඒ තිශ)න ප්ර වනයාක පිළි)ඳ අපි 

අනා   ටයුතු  රනවරා.  
   
ගු සිවඥානම් සිීමතරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, கிளிதநொச்சி நகரத்தில் 

கொைி அனுைதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 70 

வருடங்களுக்கும் மைலொக அந்த ைக்கள் அங்கு வொழ்கின் 

றொர்கள். இப்மபொது அவர்களிடம் கொைி அனுைதிப்பத் 

திரமுண்டு. அறுதி உறுதிதொன் வழங்கப்படவில்மல.  அது நகர 

சமபயொக ைொறினொல் leasingஆக ைொறமவண்டிய ஓர் அபொய 

சூழல் உண்டு. ஆகமவ, 70 வருடங்களொக இருப்பவர்களுக்கு 

ஏன் அறுதி உறுதிமய வழங்க முயொது?   
 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
සන්නති ර ඔේපු ප)ා ගැනීමට සුලිසු ම් තිශ)න අයාකට 

සන්නති ර ඔේපු ප)ා ශනන්න අපට පුළුවරන්. නමුත්, ශම් 

ශවරනශ ොටත් ඉඩා ම් සාංවරර්නන ආඥා පනත යාකටශත් අවුරුලි 

7( ටත් එහා තිශ)න ගැටලු වරගයාකති මතුශවරපා තිශ)නවරා. 

ශමො න, ඉඩා ම් සාංවරර්නන ආඥා පනත තුන් වරතාවරති සාංශ ෝනනයාක 

ශවරපා තිශ)නවරා. නමුත් තවරමත් අපට ගැ ශපන විධියාකට එයාක 

සැ සී නැහැ. කිබලශනොච්චියාකට, යාකාපනයාකට විතරති ශනොශවරයි, මුළු 

රටටම ගැ ශපන ආ ාරයාකට ඒ ජනතාවරශේ අයිතියාක ප)ා ශනන්න 

අවර ය  ටයුතු අපි නැනටමත් ස සව  රමින් පවරතිනවරා.  දදී             

අපි එයාක පාර්බලශම්න්තුවරට ඉදිරිපත්  රනවරා. එතශ ොට 

ඔ)තුමන්පාටත් එයින් සානාරණයාකති ශවරයි. අපට කිබලශනොච්චියාකන, 

මැනවරච්චියාක න කියාකපා ප්ර වනයාකති නැහැ. අපි ඉඩා ම් ප්ර වනශේදී එ  හා 

සමානවර සයාකලු ජනතාවර උශනසා  ටයුතු  රන්න ර්නානම්. ඒ 

උතුරු නැ ශදනහිර මුසවබලම් ජනතාවර ශවරන්න පුළුවරන්, නමි  

ජනතාවර ශවරන්න පුළුවරන්, සාංහප ජනතාවර ශවරන්න පුළුවරන්. එ ම 

රට  එ ම නීතියාකති යාකටශත් තමයි ඉඩා ම් වරැඩා සටහනති 

 රන්ශන්. ඒ ගැන තමුන්නාන්ශසේපා සැ යාකති තියාකා ගන්න එපා.  
 

ගු සිවඥානම් සිීමතරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, நொன் கொைி 

அனுைதிப்பத்திரங்கள் ததொடர்பில்தொன் மகள்வி எழுப்பிமனன்.  

நீங்கள் தவவ்மவறு விடயங்கமளச் தசொல்கின்றீர்கள்.  நொன் 

பிறந்து வளர்ந்த கொைி வட்டக்கச்சியிலிருக்கின்றது. 

இலங்மகயிமல முதன்முதல் படித்த வொலிபர்கமளக்தகொண்டு 

குடிமயற்றம் தசய்யப்பட்ட ஓர் இடம் வட்டக்கச்சி! நீங்கள் 

வரலொறுகமளப் படித்துப்பொர்த்தொல் இது ததொியும். அந்த 

வட்டக்கச்சியில் நொன் இருக்கின்ற கொைி 1953ஆம் ஆண்டு 

வழங்கப்பட்ட கொைியொகும். இன்றும் அது கொைி 

அனுைதிப்பத்திரத்துடன்தொன் இருக்கின்றது. அதற்கொன அறுதி 

உறுதி இதுவமரயும் கிமடக்கவில்மல. இமதப்மபொல 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் பல்லொயிரக்கைக்கொனவர்கள் 

குடிமயற்றம் தசய்யப்பட்ட பல பூர்வீகக் கிரொைங்கள் உண்டு. 
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அக்கரொயன், உருத்திரபுரம், வன்மனொிக்குளம் மபொன்ற பற்பல 

கிரொைங்கள் உண்டு. இந்தக் கிரொை ைக்கள் தங்களுமடய 

கொைியிமன வங்கியில் ஈடு மவக்கமவொ அல்லது 

தங்களுக்கொன கொைிகமளப் பிள்மளகளுக்குப் பிொித்துக் 

தகொடுக்கமவொ முடியொதுள்ளது.  மயொசித்துப் பொருங்கள்! 70 

வருடங்களில் இன்மறக்கு எத்தமன பரம்பமர ைொறிவிட்டது.  

பிள்மளகமள 3 - 4 பரம்பமரகளொக ைொறிவிட்டனர்.  

அவர்களுக்கு இந்தக் கொைிகமளப் பிொித்துக் தகொடுப்பதில்கூட 

அவர்கள் நிமறயப் பிரச்சிமனகமள எதிர்தகொள்கின்றொர்கள். 

இந்தக் கொைிகளின் உறுதிகள் வழங்கப்படொமையினொல்தொன் 

கிளிதநொச்சியில் பல்மவறுபட்ட தநருக்கடிகள் உண்டு. இது 

நீங்கள் தசொல்கின்றைொதிொி ைதவொச்சியிலிருக்கின்றது, அங்மக 

இருக்கின்றது, இங்மக இருக்கின்றது என்று தசொல்கின்ற 

விடயைல்ல. இது 70 வருடங்களொக இருக்கின்ற ஒரு 

பிரச்சிமன! அதுைட்டுைல்ல, ஏற்கனமவ சிலருக்குக் கொைி 

உறுதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.  எனது கொைிக்குப் பக்கத்துக் 

கொைிக்கு அறுதி உறுதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

அமதமநரம், பலருக்கு இன்னும் வழங்கப்படொைலிருக்கின்றது.  

ஆகமவ, கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் இந்த உறுதிமய 1953 

இலிருந்து ஒரு கொல வமரயமறக்குள்மள வழங்க மவண்டும்.   

அடுத்து, இலங்மகயிமலமய நகர சமபமயொ அல்லது 

ைொநகர சமபமயொ இல்லொத இரண்டு ைொவட்டங்களொக 

முல்மலத்தீவும் கிளிதநொச்சியும் கொைப்படுகின்றன.  கிளிதநொச் 

சிக்கு ஒரு நகர சமப வருவதற்கொன பூர்வொங்க மவமலகள் 

கிட்டத்தட்ட பூர்த்தியொகியுள்ளன.  அந்தப் பூர்வொங்க 

மவமலகள் நடக்கின்றமபொது, அந்த ைக்களுக்கு ஒரு பொொிய 

ஆபத்தொக இந்தக் கொைிக்கொன உறுதிகள் வழங்கப்படொமை 

இருக்கின்றது. ஆகமவ, இதமனச் சொியொன முமறயில் 

அணுகமவண்டும்.  இதற்தகொரு நீண்ட விளக்கங்கமள அல்லது 

எல்லொ இடத்திலும் அப்படித்தொன் என்று தசொல்வமதவிட, 

இமததயொரு விமசடைொன பிரச்சிமனயொக நீங்கள் கருத 

மவண்டுதைன்று தங்களிடம் தயவொகக் மகட்டுக்தகொள் 

கின்மறன்.   

 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ේශේ අශේ ගරු චා කසව නිර්මපනානන් 

මන්ත්රීතුමාත්  ාරණයාකති ඉදිරිපත්   ා, තමුන්නාන්ශසේපාශේ 

ප්රශී ශේ ඉඩා ම් ශ ොමසාරිසවවරරශයාකති ශවරත එම )පයාක පවරරා නැහැ 

කියාකපා. මම ඉඩා ම් අමාතයාාං ශේ ශ ක ම්තුමාට උපශනසව ලින්නා, 

වරහාම එම  ටයුත්ත  රන්න කියාකපා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

සන්නති ර දීමනා පත්ර ශනන්න පුළුවරන් එ  එ  ක්රම තිශ)නවරා. 

ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේත් සම්)න්න  රශගන, අශේ ඉඩා ම් 

අමාතයාාං ශේ ශ ක ම්තුමාට කියාකපා පුළුවරන් තරම් ඉතිමනින් 

තමුන්නාන්ශසේශේ ප්ර වනයාකට උත්තර සපයාකන්න, එම ප්ර වනයාක 

විසඳන්න මා  ටයුතු  රන්නම්. 

 
 

ශ්රී ලවකා නපොලිසිය  පුරප්පාඩු ෙහ සෙෙනවීම් 
இலங்மகப் தபொலிஸ்: தவற்றிடங்கள் ைற்றும் 

பதவியுயர்வு  
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3 .ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අරාමාතය  සහ මුන ක අමාතය, බුීන ාසන, ආගමි  හා 

සාංසව ිති   ටයුතු අමාතය  සහ නාගරි  සාංවරර්නන හා නිවරාස 

අමාතයතුමාශගන් සර් ප්ර වනයාක - (1ශ: 

(අශ (i) ශම් වරනවිට සහ ාර ශපොබලසව අධි ාරි තනතුශර් 
පවරතින පුරේපාඩු සාංඛ්යාවර ශ ොපමණනී 

 (ii) ශපොබලසව  ශ ොසවතාප ක තනතුශර් සට ප්රනාන 
ශපොබලසව පීකතිෂ  තනතුර නතිවරා සහ සහ ාර 
ශපොබලසව අධි ාරි තනතුශර් සට ශජයෂවඨ නිශයාකෝජය 
ශපොබලසවපති තනතුරු  නතිවරා වූ තනතුරුවරප 
පුරේපාඩු පවරතින්ශන්නී 

 (iii) එම තනතුරු සඳහා මෑත දී  ාපානුරූපී උසසවවීම් 
ප)ා දීශම්දී අනුගමනයාක    ක්රමශේනයාක  වරශර්නී 

 (iv) ඉහත තනතුරු සඳහා උසසවවීම් ප)ා දීශම්දී එම 
තනතුරු සඳහා සටියාක යුතු අනුමත නිපනාරින් 
සාංඛ්යාවර  සම්)න්නශයාකන් සප ා )ැලුශේන? 

 (v) ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරි සහ නිශයාකෝජය 
ශපොබලසවපති තනතුශර් වරැඩා  ආවරරණයාක කිීකම සඳහා 
මෑත දී  ාපානුරූපී උසසවවීම් ප)ාදීශම්දී එම 
තනතුරු සඳහා සටියාක යුතු අනුමත නිපනාරින් 
සාංඛ්යාවර ශනොසප ා එම ප්රමාණයාක ඉතිමවරා වරර්ෂ 
ශන  හමාර  ශසේවරා  ාපයාකති සති නිපනාරින්ට 
උසසවවීම් ප)ා ලින් ක්රමශේනයාක  වරශර්නී 

 (vi) ප්රනාන ශපොබලසව පීකතිෂ  තනතුශර් සට සහ ාර 
ශපොබලසව අධි ාරි තනතුර නතිවරා  ාපානුරූපී 
උසසවවීම් ප)ාදීශම්දී, ඉහත (v)හි ක්රමශේනයාක 
අනුගමනයාක ශනොකිීකමට ශහේතු  වරශර්නී 

 යාකන්න එතුමා ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න? 

(ආශ ශනොඑශසේ නම්,  ඒ මන්න? 

 
 பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இது வமரயில் கொைப்படுகின்ற உதவிப் 

தபொலிஸ் அத்தியட்சகர் பதவி தவற்றிடங்களின் 

எண்ைிக்மக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) தபொலிஸ் கொன்ஸ்டபிள் பதவி ததொடக்கம் 

பிரதொன தபொலிஸ் பொிமசொதகர் பதவி 

வமரயிலும் ைற்றும் உதவிப் தபொலிஸ் 

அத்தியட்சகர் பதவி ததடக்கம் சிமரஷ்ட பிரதிப் 

தபொொலிஸ்ைொ அதிபர் வமரயிலொன பதவிகளில் 

தவற்றிடங்கள் கொைப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (iii) மைற்படி பதவிகளுக்கொக அண்மைக் கொலைொக 

கொலவொய்ப்பொன பதவியுயர்வு கமள 

வழங்குமகயில் பின்பற்றபட்ட முமறயியல் யொது 

என்பமதயும்; 

 (iv) மைற்குறிப்பிட்ட பதவிகளுக்கொன பதவி உயர் 

வுகமள வழங்குமகயில் குறித்த பதவிகளுக்கொக 

இருக்க மவண்டிய அங்கீகொிக்கப்பட்ட  

எண்ைிக்மக ததொடர்பில் கவனத்தில் தகொள்ளப் 

பட்டதொ என்பமதயும்; 

 (v) சிமரஷ்ட தபொலிஸ் அத்தியட்சகர் ைற்றும் பிரதிப் 

தபொலிஸ் ைொ அதிபர் பதவியில் பதில் 

கடமையொற்றுவதற்கொக அண்மையில் 

கொலவொய்ப்பொன பதவியயர்வுகமள வழங் 

குமகயில், குறித்த பதவிகளில் இருக்க மவண்டிய 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட ஆளைியினொின் எண்ைிக் 

மகயிமன கவனத்தில் தகொள்ளொது அதமன 

விஞ்சியதொக இரண்டமர வருட மசமவக் 

கொலத்மதக் தகொண்ட உத்திமயொகத்தர்களுக்கு 

பதவியுயர்வு வழங்கப் பட்ட முமறயியல் யொது 

என்பமதயும்; 
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 (vi) பிரதொன தபொலிஸ் பொிமசொதகர் பதவி ததொடக்கம் 

உதவிப் தபொலிஸ் அத்தியட்சகர் பதவி வமரயில் 

கொலவொய்ப்பொன பதவியுயர்வு வழங்குமகயில் 

மைற்படி (v) இல் கூறப்பட்ட முமறயியமலப் 

பின்பற்றொமைக்கொன கொரைங்கள் யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance, 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
and Minister of Urban Development and Housing: 

(a) Will he state-  

 (i) the number of vacancies that are existing at 
present in the post of Assistant 
Superintendent of Police; 

 (ii) whether there are vacancies in the posts 
ranging from the post of Police Constable to 
the post of Chief Inspector of Police, and 
from the post of Assistant Superintendent of 
Police to the post of Senior Deputy 
Inspector General of Police; 

 (iii) the methodology that was adopted in 
making timely promotions to those posts 
recently; 

 (iv) whether the approved cadre in the aforesaid 
posts was taken into consideration when 
making promotions to those posts; 

 (v) when making timely promotions recently to 
cover the duties in the posts of Senior 
Superintendent of Police and Deputy 
Inspector General of Police, the 
methodology that was adopted in giving 
promotions in excess of the approved cadre 
in those posts to officers who have 
completed a period of service of two and a 
half years; and  

 (vi) the reasons for not following the same 
procedure in (v) above when giving timely 
promotions to officers from the post of 
Chief Inspector of Police to the post of 
Assistant Superintendent of Police? 

(b) If not, why? 
 

ගු (ආචාර්ය) ෙරත් වීරනෙේකර මහතා මමහජන ආරක්ෂක 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු  ථානායාක තුමනි, ගරු අරාමාතය, මුන ක අමාතය, 

බුීන ාසන, ආගමි  හා සාංසව ිති   ටයුතු අමාතය සහ නාගරි  

සාංවරර්නන හා නිවරාස අමාතයතුමා ශවරනුශවරන් මා එම ප්ර වනයාකට 

පිළිතුර ප)ා ශනනවරා. 

(අශ (i) 2020.10.27 දිනට ශ්රී පාං ා ශපොසිසශේ සහ ාර 
ශපොබලසව අධි ාරි තනතුශරහි පුරේපාඩු 91ති සහ 
 ාන්තා සහ ාර ශපොබලසව අධි ාරි තනතුශරහි 
පුරේපාඩු 1(ති වර ශයාකන් ශ්රී පාං ා ශපොසිසශේ 

සහ ාර ශපොබලසව අධි ාරි තනතුශරහි සමසවත 
පුරේපාඩු 1(6ති පවරතී. එම විසවතර සමුණුම (1හි 
සඳහන් ශවරනවරා. සමුණුම (1 ෙභාගත *  රමි. 

 (ii) ඔේ. සමුණුම (2හි සඳහන් ශවරනවරා. 

(සමුණුම - (2ශ 
 

2020.10.27 දින  ශ්රී ලවකා නපොසිසිනේ පුරප්පාඩු ෙවඛයාව   o 

 

 (iii) ශපොබලසව ශ ොසවතාප ක තනතුශර් සට ප්රනාන 
ශපොබලසව පීකතිෂ  තනතුර නතිවරා  ාපානුරූපී 
උසසවවීම් ප)ා දීශම්දී අනුගමනයාක    ක්රමශේනයාක 
පහත පරිදි ශේ. 

  අමාතය ම්ඩඩා ප තීරණ අාං  2(/(373/2(3/(36 
හා 2(2(.(2.1( දිනැති සහ අමාතය ම්ඩඩා ප තීරණ 
අාං  2(/((93/2(3/((( හා 2(2(.(3.26 දිනැති 
අමාතය ම්ඩඩා ප තීරණයාක සහ ජාති              
ශපොබලසව ශ ොමිෂන් සභාශේ, වරැටුේ හා ශසේවර  
ශ ො මිෂන් සභාශේ සහ   මනා රණ ශසේවරා 
ශනපාර්තශම්න්තුශේ එ දතා  හා අනුමැතියාක පරිදි 
දීර්ඝ  ාසිනවර උසසවවීම් ප)ා ශනොසටි ශපොබලසව 
ශ ොසවතාප ක තනතුශර් සට ශපොබලසව පීකතිෂ  

අනු 

අාං යාක 
තනතුර පුරේපාඩු 

සාංඛ්යාවර 

01 ශජයෂවඨ නිශයාකෝජය ශපොබලසවපති 00 

02 නිශයාකෝජය ශපොබලසවපති 08 

03 ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරි 38 

04  ාන්තා ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරි - 

05 ශපොබලසව අධි ාරි 84 

06  ාන්තා ශපොබලසව අධි ාරි 03 

07 සහ ාර ශපොබලසව අධි ාරි 91 

08  ාන්තා සහ ාර ශපොබලසව අධි ාරි 15 

09 ප්රනාන ශපොබලසව පීකතිෂ  11 

10  ාන්තා ප්රනාන ශපොබලසව පීකතිෂ  03 

11 ශපොබලසව පීකතිෂ  592 

12  ාන්තා ශපොබලසව පීකතිෂ  90 

13 උප ශපොබලසව පීකතිෂ  227 

14  ාන්තා උප ශපොබලසව පීකතිෂ  15 

15 උප ශපොබලසව පීකතිෂ / ප්රවරාහන 48 

16 මහසැරයාකන් 78 

17 මහසැරයාකන් රියාකැලිරු 49 

18 ශපොබලසව සැරයාකන් 596 

19  ාන්තා ශපොබලසව සැරයාකන් 37 

20 ශපොබලසව ශ ොසවතාප ක 16808 

21  ාන්තා  ශපොබලසව ශ ොසවතාප ක 3311 

22 ශපොබලසව සැරයාකන් රියාකලිරු 95 

23 ශපොබලසව ශ ොසවතාප ක රියාකලිරු 442 

මුළු එකුරව 22,641 

939 940 

————————— 
*  පුෙනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්බලශම්න්තුවර 

තනතුර නතිවරා  ාන්තා හා පිරිමි ශපොබලසව 
නිපනරයාකන් ශවරත එති වරරති පමණති )පපාන 
පරිදි අදියාකර 4ති යාකටශත් 2(19.(1.(1, 2(19.(7.(1, 
2(2(.(1.(1 හා 2(2(.(2.(8 දිනැතිවර උසසවවීම් 
ප)ා දී සත.  සමුණුම  (3 )පන්න.   

  සහ ාර ශපොබලසව අධි ාරි තනතුශර් සට නිශයාකෝජය 
ශපොබලසවපති තනතුර නතිවරා  ාපානුරූපී උසසවවීම් 
ප)ා දී ශනොමැත.  

  සමුණුම (3 ෙභාගත *  රමි. 

 (iv) නැත. 

  ශමහිදී අනුමත තනතුරුවරප පුරේපාඩු ශනොසප ා 
උසසවවීම් ප)ා දීශම්දී ශමම තනතුරු නරන්නාට 
පුීගබල  වරන ශසේ සවරවර  ාර්යාක ම්ඩඩා ප 
තනතුරුවරබලන් )ැහැරවර සති  ර සත. 

  ශමම උසසවවීම් ශහේතුශවරන් ශ්රී පාං ා ශපොසිසශේ 
නිතය ශසේවරශේ නැනට අනුමත සවරවර තනතුරු 
සාංඛ්යාශේ ඉහ  යාකෑමති සලි වී ශනොමැති අතර, 
අනුමත )ඳවරා ගැනීම් හා උසසව කිීකම් පටිපාටියාක 
තු  විධිවිනාන ප්ර ාරවර එහි සඳහන් සයාකලු සුලිසු ම් 
නියාකමිත පරිදි සම්පූර්ණ  ර තිූ  නිපනාරින්ට 
උසසවවීම් ප)ා දී සත. 

 (v)  ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරි සහ නිශයාකෝජය 
ශපොබලසවපති තනතුශර් වරැඩා  ආවරරණයාක කිීකම සඳහා 
දී සති උසසවවීම්  ාපානුරූපී උසසවවීම් ශනොශවරයි. 
අනුමත තනතුරු සාංඛ්යාවර තු  ශජයෂවඨ ශපොබලසව 
අධි ාරි සහ නි ශයාකෝජය ශපොබලසවපති තනතුරු සඳහා 
උසසව කිීකමට අනුමත )ඳවරා ගැනීශම් උසසව කිීකශම් 
පරිපාටියාකට අනුකූපවර නියාකමිත සුලිසු ම් සපුරා සති 
නිපනාරින් ශනොමැති වීම ශහේතුශවරන් ශ්රී පාං ා 
ශපොසිසයාක තු  පරිපාපන ගැටලු අවරම  ර ගැනීම 
පිණිස රාජය ශසේවරා ශ ොමිෂන් සභාශේ  ාර්යාක 
පටිපාටි  ීකති 118හි විධිවිනාන පරිදි තනතුශර් 
රාජ ාරි ඉටු කිීකශම් පනනමින් - to attend to 
duties - ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරි තනතුශරහි 
ශජයෂවඨතාවර අනුවර නිපනාරින් 9 ශනශනකුණා 
රාජ ාරි ඉටු  රන නිශයාකෝජය ශපොබලසවපතිවරරුන් 
ශපසන ශපොබලසව අධි ාරි තනතුශරහි ශජයේෂවඨතාවර 
අනුවර නිපනාරින් 38 ශනශනකුණා රාජ ාරි ඉටු කිීකශම් 
ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරිවරරුන් ශපසන ජාති  
ශපොබලසව ශ ොමිෂන් සභාවර විසන් පත් ර සත.  

  අනුමත )ඳවරා ගැනීශම් හා උසසව කිීකශම් පරිපාටියාක 
අනුවර එහි සඳහන් අශනකුණාත් සුලිසු ම්වරපට 
අමතරවර ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරි තනතුරට 
උසසවවීම සඳහා ශපොබලසව අධි ාරිවරරයාකකුණා වරසර 4  
ශසේවරා  ාපයාකතින,  නිශයාකෝජය ශපොබලසවපති තනතුරට 
උසසවවීම සඳහා ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරිවරරයාකකුණා 
වරසර 7  ශසේවරා  ාපයාකතින සම්පූර්ණ    යුතුයාක. 

  ඒ අනුවර, ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරි හා නිශයාකෝජය 
ශපොබලසවපති තනතුරුවරප වරැඩා  අවරරණයාක කිීකම 
සඳහා  ාපානුරූපී උසසවවීම් ප)ා දී ශනොමැත. 

 (vi) සහ ාර ශපොබලසව අධි ාරි තනතුශර් රජ ාරි ඉටු 
කිීකමට ප්රනාන ශපොබලසව පීකතිෂ වරරුන් පත් කිීකම 

සඳහා ජාති  ශපොබලසව ශ ොමිෂන් සභාවර විසන් 
අනුමැතියාකති ප)ා දී ශනොමැත.  

  රාජය ශසේවරා ශ ොමිෂන් සභාශේ  ාර්යාකයාක 
පටිපාටි  ීකති සාංරහශේ 118 වරගන්තියාක ප්ර ාරවර 
අනුමත  ාර්යාක ම්ඩඩා පයාක තු  පවරත්නා පුරේපාඩු වූ 
කිසයාකම් තනතුරති සඳහා පත් කිීකමට එම තනතුරට 
අනා  )ඳවරා ගැනීශම් හා උසසව කිීකශම් පරිපාටිශේ 
සඳහන් සුලිසු ම් සපුරා සති රජශේ නිපනාරියාකකුණා 
ශනොමැති අවරසවථාවර දී එම තනතුශරහි රාජ ාරි 
ඉටු කිීකම සඳහා වරඩා ාත් සුලිසු නිපනාරියාකා පත් 
කිීකමට )පතප පැවරීක සත්ශත් පත්වීම් )පනාරියාකා 
ශවරතයාක. 

(ආශ  පැන ශනොනඟී. 

 
ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, මට අතුරු ප්ර වන ශන ති අහන්න 

තිශ)නවරා. 

ගරු අමාතයතුමනි, ශජයෂවඨත්වරශයාකන් ඉහළින් සටින ප්රනාන 

ශපොබලසව පීකතිෂ වරරුන්, වරැඩා  )පන සහ ාර ශපොබලසව 

අධි ාරිවරරුන් වර ශයාකන් පත් කිීකම සඳහා, වරැඩා  )පන 

ශපොබලසවපතිතුමාශේ නිර්ශී යාක  ජාති  ශපොබලසව ශ ොමිෂන් සභාශේ 

අනුමැතියාකට යාකැවීමට 2(2(.(8.22 දින සහ 2(2(.1(.14 දින 

ර්නානම්  රපා තිබුණා. ජාති  ශපොබලසව ශ ොමිෂන් සභාවර විසන් 

ප්රනාන ශපොබලසව පීකතිෂ වරරුන්ශේ අයාකහපත් වරාර්තා  ැඳවරපා 

තිබුණා. ඒ ශහේතුවර නිසා අන්තිශම්දී ඒ  අවරපාංගු   ා. එශසේ 

අවරපාංගු  ශ ේ කුණාමන පනනමති යාකටශත්න කියාකපා මට පැහැදිබල 

 රන්න පුළුවරන්න? 

 
ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
ඒ අවරපාංගු   ා නම්,  රන්න සත්ශත් සුලිසු ම් නැති නිසා. 

ප්රනාන ශපොබලසව පීකතිෂ  තනතුශර් සට සහ ාර ශපොබලසව අධි ාරි 

තනතුරට පත්  රන්න ශපොබලසව ශ ොමිෂන් සභාවර මඟින් අනුමත 

   යාකම් කිස ක්රියාකා පටිපාටියාකති තිශ)නවරා. ඒ ක්රියාකා පටිපාටියාකට 

අනුවර තමයි ඔවුන්ට උසසවවීම් ශනන්ශන්. ඔවුන්ට  ාපානුරූපී 

උසසවවීම් ප)ා ශනන්ශන් නැහැ. ඒ  නිසා  ාපානුරූපී උසසව වීම් 

සමද ශම් උසසවවීම් ක්රමයාක සාංසන්නනයාක  රන්න )ැහැ.  

 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අශනති එ , නැන් හැම තනතුර ටම vacancies ආවරාම ඒවරා 

ආවරරණයාක  රන්න පහළින් සටින නිපනාරින් පත්  රනවරා. එශහම 

තමයි නිශයාකෝජය ශපොබලසවපති තනතුරත් ආවරරණයාක  රන්න පත් 

 ශ ේ. නමුත්, ප්රනාන ශපොබලසව පීකතිෂ වරරු විධියාකට සටි ශජයෂවඨ 

අයාක එශසේ තනතුරු ආවරරණයාක සඳහා  පත් ශනො රන්ශන් සයි?  

 

ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
එශසේ ආවරරණයාක සඳහා පත්  රන්න ප්රතිපානන තිශ)න්ශන් 

ශජයෂවඨ නිශයාකෝජය ශපොබලසවපති සහ ශජයෂවඨ ශපොබලසව අධි ාරි 

තනතුර සඳහා පමණයි. මම නවර අමාතයාාං ශේ වරැඩා  භාර ගත්ශත් 

සඳුනා. ඔ)තුමා ශම් ප්ර වනයාක අහපු එ  ශහොඳයි. ඒ ප්ර වනයාක පිළි)ඳවර 

ඔවුන්ශේ යාකම් කිස අඩුපාඩුවරති, ලිතිගැනවි කපති තිශ)නවරා නම්, 

මම අනිවරාර්යාකශයාකන්ම ඒ ගැන ශසොයාකා )පන )වර ශම් අවරසවථාශේදී 

කියාකා සටිනවරා. 

941 942 

[ගරු  (ආචාර්යාකශ සරත් වීරශසේ ර මහතා  

————————— 
*  පුෙනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සවතුතියි, ගරු සමතිතුමනි. ඔ)තුමා සඳුනා වරැඩා  භාර ගන්නා )වර 

ප්ර ා    ා.  ශම් ප්රනාන ශපොබලසව පීකතිෂ වරරු දීර්ඝ  ාපයාක  සට 

උසසවවීම් ශනොමැතිවර ඉන්නවරා. ඔවුන් ගැන අවරනානයාක ශයාකොමු 

 රන්න කියාකපා මම ඔ)තුමාශගන් ඉ කපා සටිනවරා.   

 

 

ෙමෘේධි ෙවවර්ධාන නිලධාාරින්  පුරප්පාඩු ෙහ විශ්රාම 
වැටුප 

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திமயொகத்தர்கள்: 

தவற்றிடங்கள் ைற்றும் ஓய்வூதியம் 
SAMURDHI DEVELOPMENT OFFICERS: VACANCIES AND 

PENSION 
426/2020 

 

4 . ගු ජගත් කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு  கத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

අරාමාතය  සහ මුන ක අමාතයතුමාශගන් සර් ප්ර වනයාක - (1ශ: 

(අශ ශම් වරනවිට සමිීධි සාංවරර්නන ශනපාර්තශම්න්තුශේ ශසේවරයාක 
 රන- 

 (i) සමිීධි සාංවරර්නන නිපනාරින්ී 

 (ii) සමිීධි   මනා රුවරන්ී 

 (iii) ශවරනත් නිපනාරින්ී 

 සාංඛ්යාවර ශවරන් ශවරන් වර ශයාකන් ශ ොපමණන යාකන්න එතුමා 
ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න? 

(ආශ සමිීධි සාංවරර්නන නිපනාරි තනතුශරහි පුරේපාඩු වි ාප 
සාංඛ්යාවරති පවරතින )වර එතුමා නන්ශන්න? 

(සශ (i) එශසේ නම්, එම පුරේපාඩු සාංඛ්යාවර ශ ොපමණනී 

 (ii) ඒවරා පිරවීමට ගනු ප)න ක්රියාකාමාර්ග  වරශර්නී 

 (iii) ඒවරා පුරවරන දිනයාක  වරශර්නී     

 යාකන්නත් එතුමා ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න? 

(ඈශ (i) සමිීධි සාංවරර්නන නිපනාරින්ශේ හා සමිීධි 
වරයාපාරශේ ගැටලු විසඳන )වර “ශසෞභාගයශේ 
නැතිම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා ශේ නතිවරා සති )වරත්ී 

 (ii) 2015 වරර්ෂයාකට ශපර පැවරති රජයාක විසන් දිවිනැගුම 
ශනපාර්තශම්න්තුවර පිහිටුවරා සමිීධි නිපනාරින්ශේ 
විශ්රාම වරැටුේ හිමි ම තහවුරු    )වරත්ී 

 (iii) එශහත් )හුතර සමිීධි සාංවරර්නන නිපනාරින්ට ශම් 
වරනශතති විශ්රාම වරැටුේ හිමි ම පැ න ශනොමැති 
)වරත්ී 

 එතුමා නන්ශනහින? 

(ඉශ (i) එශසේ විශ්රාම වරැටුේ හිමි ම ශනොපැ නමට ශහේ ව වු 
 රුණු  වරශර්නී 

 (ii) එම නිපනාරින්ශේ විශ්රාම වරැටුේ හිමි ම ප)ාදීශම්  
වරැඩා පිළිශවර ති ස සව ර තිශේනී   

 (iii) එම නිපනාරින්ශේ විශ්රාම වරැටුේ හිමි ම තහවුරු 
 රන දිනයාක  වරශර්නී 

  යාකන්න තවරලිරටත් එතුමා ශමම සභාවරට 
නන්වරන්ශන්න? 

(ේශ  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්න?   

பிரதை அமைச்சரும் ைற்றும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) தற்மபொது சமூர்த்தி அபிவிருத்தி திமைக்களத்தில்  

பைியொற்றுகின்ற - 

 (i) சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திமயொகத்தர்கள்; 

 (ii) சமுர்த்தி முகொமையொளர்கள்; 

 (iii) ஏமனய உத்திமயொகத்தர்களின்; 

 எண்ைிக்மக தவவ்மவறொக யொமவ என்பமத அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திமயொகத்தர் பதவியில் 

ஏரொளைொன தவற்றிடங்கள் கொைப்படுவமத அவர் 

அறிவொரொ? 

(இ) (i) ஆதைனில், குறிப்பிட்ட தவற்றிடங்களின் 

எண்ைிக்மக யொது; 

 (ii) அவற்மற நிரப்புவதற்கொக மைற்தகொள்ளப்படும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 (iii) அமவ நிரப்பப்படும் திகதி யொது; 

 என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) (i) சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திமயொகத்தர்களின் 

ைற்றும் சமுர்த்தி இயக்கத்தின் சிக்கல்கமளத் 

தீர்ப்பதொக "சுபீட்சத்தின் மநொக்கு" தகொள்மகப் 

பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என் 

பமதயும்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் ஆட்சியிலிருந்த 

அரசொங்கைொனது வொழ்வின் எழுச்சி திமைக் 

களத்மத ஸ்தொபித்து சமுர்த்தி உத்திமயொகத் 

தர்களின் ஓய்வூதிய உொித்துவத்மத உறுதிப்படுத் 

தியது என்பமதயும்; 

 (iii) ஆனொல் தபரும்பொலொன சமுர்த்தி அபிவிருத்தி 

உத்திமயொகத்தர்களுக்கு இதுவமரயில் 

ஓய்வூதியம் கிமடக்கப்தபறவில்மல என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(உ) (i) இவ்வொறு ஓய்வூதிய உொித்து கிமடக்கப் 

தபறொமைக்கொன கொரைங்கள் யொமவ; 

 (ii) மைற்படி உத்திமயொகத்தர்களின் ஓய்வூதிய 

உொித்துவத்மத வழங்குவதற்கொன மவமலத் 

திட்டதைொன்று தயொர் தசய்யப்பட்டுள்ளதொ; 

 (iii) மைற்படி உத்திமயொகத்தர்களின் ஓய்வூதிய 

உொித்து  உறுதி தசய்யப்படும் திகதி யொது? 

 என்பமத மைலும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஊ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House, separately, the number 
of - 

 (i) Samurdhi Development Officers;  

 (ii) Samurdhi Managers; and 

 (iii) other officers; 

 serving at the Department of Samurdhi 
Development at present? 

943 944 



පාර්බලශම්න්තුවර 

(b) Is he aware that a large number of vacancies exist 
for the post of Samurdhi Development Officer? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) if so, the number of such vacancies;  

 (ii) the measures that will be taken to fill those 
vacancies; and 

 (iii) the date by which they will be filled? 

(d) Is he aware that - 

 (i) it has been stated in the “Vistas of 
Prosperity and Splendour” Manifesto that 
issues pertaining to Samurdhi Development 
Officers and Samurdhi Movement would be 
solved;  

 (ii) Divineguma Department was established 
and the pension rights of Samurdhi Officers 
were ensured by the Government that 
existed prior to 2015; and 

 (iii) the majority of Smaurdhi Development 
Officers have not been granted pension 
rights up to now despite the said situation? 

(e) Will he further inform this House - 

 (i) the reasons for not receiving pension rights 
in the said manner;  

 (ii) whether an arrangement has been made to 
grant those officers the pension rights; and 

 (iii) the date on which those officers will be 
ensured pension rights? 

(f) If not, why? 
 

ගු නශ්හාන් නෙේමසිවහ මහතා මෙමෘේධි, ගෘහ ආර්ථික, 
ක්ෂුද්ර මූලය, ෙනවයව රැිරයා හා  වයාපාර ෙවවර්ධාන රාජය 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Samurdhi, 
Household Economy, Micro Finance, Self-employment and  
Business Development)  

ගරු  ථානායාක තුමනි, අරාමාතය සහ මුන ක අමාතයතුමා 

ශවරනුශවරන් මම එම ප්ර වනයාකට පිළිතුර ප)ා ශනනවරා. 

(අශ  (i) සමිීධි සාංවරර්නන නිපනාරින් 21,7((කි. 

 (ii) සමිීධි   මනා රුවරන් 2,326කි. 

 (iii) සමුණුම (1 මඟින් නතිවරා සත.  සමුණුම (1 
ෙභාගත*  රමි.  

(ආශ  ඔේ. 

(සශ  (i) ශමම ශනපාර්තශම්න්තුවරට 2(19 වරසශර් අවරසන් 
වරරට අනුමත  ර තිූ   ාර්යාක ම්ඩඩා ප සාංයුතියාක තු  
රාම නිපනාරි වරසම් 1,642ති සඳහා නිපනාරින් 
අඩුශවරන් අනුමත  ර සත. එම තනතුරු සාංඛ්යාවර 
ශම් වරන විට පුරේපාඩුවර පවරතී. 

 (ii) නැනට ස සව  ර සති ශයාකෝජිත  ාර්යාක ම්ඩඩා ප 
සාංයුතියාකට   මනා රණ ශසේවරා ශනපාර්ත- 
ශම්න්තුවර විසන් අනුමැතියාක ප)ා දීශමන් පසුවර එම 
පුරේපාඩු පිරවීමට  ටයුතු ශ ශර්. 

 (iii) ශමම ශනපාර්තශම්න්තුවරට අවර ය  ාර්යාක ම්ඩඩා පයාක 
හා සාංවිනාන වරුහයාක 2(2(.(6.1( දිනැති අමාතය 
ම්ඩඩා පයාක විසන් ප)ා දී සති උපශනසව අනුවර ශම් 
වරන විටත් ස සව  ර අවරසන්වර සත. ඒ සඳහා 
අවරසන් අනුමැතියාක පන පසුවර අනා  තනතුරුවරප 
පුරේපාඩු පිරවීමට  ටයුතු  රනු පැශේ. 

(ඈශ (i) සමිීධි සාංවරර්නන නිපනාරින්ශේ හා සමිීධි 
වරයාපාරශේ ගැටලු විසඳන )වර "ශසෞභාගයශේ 
නැතිම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා ශේ 67 පිටුශවරහි  සඳහන් 
 ර සත.  

  ගරු  ථානායාක තුමනි, අපි ඒ අනුවර  ටයුතු 
 රනවරා.  

 (ii) 2015 වරර්ෂයාකට ශපර පැවරති රජයාක විසන් 2(13 අාං  
(1 නරන දිවිනැගුම පනත මඟින්, දිවිනැගුම 
සාංවරර්නන ශනපාර්තශම්න්තුවර පිහිටුවරන පදී. අනා  
පනශත් 44 (ඉශ II හා (ඉශ III වරගන්ති යාකටශත් වරන 
මු ක ශසේවරා හා නවර ශසේවරා නිපනාරින්ශේ විශ්රාම 
වරැටුේ හිමි ම තහවුරු  රන පදී. 

 (iii) )හුතර සමිීධි නිපනාරින්ශේ විශ්රාම වරැටුේ 
හිමි ම් පැ නම සම්)න්නවර පැන නැඟී තිූ  ගැටලු 
ශම් වරන විට විසඳමින් පවරතී.  

  ගරු  ථානායාක තුමනි, අපි ශම් සම්)න්නවර රාජය 
පරිපාපන හා   මනා රණ අමාතයතුමා 
සමදත්, ශ ක ම්වරරයාකා සමදත් මීය ට දින ශන  ට 
 බලන් සා ච්ඡා   ා. ඒ සා ාච්ඡා තුළින් අපි 
පැමිණි එ දතා අනුවර, අශේ අමාතයාාං යාක හරහා 
රාජය පරිපාපන හා   මනා රණ අමාතයාාං යාකට 
නැනුම් දීශමන් පසවශසේ අපට පුළුවරන් ඒ ගැටලු 
සම්පූර්ණශයාකන්ම නිරා රණයාක  රන්න. 

(ඉශ (i) සතැම් නිපනාරි  ්ඩඩා ායාකම් විසන් පරිපාපන 
තීරණ සම්)න්නශයාකන් විවින අධි රණ ක්රියාකා 
මාර්ගවරපට එ ඹ ති නම හා )හුතර නිපනාරින්ශේ 
ශපෞීගබල  බලපි ශගොනුවරප පවරතින විවින අඩු පාඩු 
ඔවුන් විසන් සම්පූර්ණ ශනොකිීකම නිසා එම ශගොනු 
විශ්රාම වරැටුේ ශනපාර්තශම්න්තුවර ශවරත යාකැවීමට 
ශනොහැකි වීම මීය ට )පපා සත. 

 (ii) නිපනාරින්ශේ විශ්රාම වරැටුේ හිමි ම් ප)ා දීම 
 ාර්යාකතිෂම කිීකම සඳහා ශමම ශනපාර්ත- 
ශම්න්තුශේ විශ්රාම වරැටුේ අාං යාකති සවථාපිත  ර 
සත. ශම් වරන විට විශ්රාම ගියාක නිපනාරින් 
7(ශනශනකුණා සඳහා විශ්රාම වරැටුේ ප)ා ගැනීමට 
 ටයුතු  ර සති අතර, ශසසු නිපනාරින්ශේ බලපි 
ශගොනුවරප පවරතින විවින අඩු පාඩු ස සව  ර 
  නමින් ප්රනාන  ාර්යාකාපයාකට ප)ා ශනන ශපස 
දිසවත්රිති  ාර්යාකාප හා ප්රාශීශීයාක  ාර්යාකාපවරපට 
අවර ය උපශනසව ප)ා දී තිශේ. 

  ගරු  ථානායාක තුමනි, ශම් සම්)න්නවර    
සා ච්ඡාශේදී විශ්රාම වරැටුේ අනයතිෂ ජනරා ක 
වරරයාකා සමද අපි යාකම් යාකම් එ දතාවරපට ආවරා. 
විශ ේෂශයාකන්ම බලපිශගොනුවරප පවරතින අඩු පාඩු 
ස සව  රපා, ප්රනාන  ාර්යාකාපයාකට ප)ා දීම 
  නම්  රන්න එ ද වුණා. ඒවරා ප්රනාන 
 ාර්යාකාපයාකට පැබුණු පසු අපට පුළුවරන්, අවර ය 
 ටයුතු   නමින්  රන්න. 

 (iii) විශ්රාම පැූ  එති එති නිපනා රියාකා ශහෝ මියාක ගියාක 
තැනැත්තන්ශේ පවුශ ක අයාක විසන් තම විශ්රාම 
වරැටුේ හිමි ම් ප)ාගැනීම සඳහා අවර ය බලපි 

945 946 

[ගරු ජගත් කුණාමාර මහතා  

————————— 
*  පුෙනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශගොනුවර සම්පූර්ණ    දින සට ඔවුන්ශේ විශ්රාම 
වරැටුේ ශගවීමට විශ්රාම වරැටුේ ශනපාර්තශම්න්තුවර 
 ටයුතු  රනු සත. 

(ේශ පැන ශනොනඟී. 
  

ගු ජගත් කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு  கத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ගරු රාජය සමතිතුමනි, විසවතරාත්ම  පිළිතුරති ප)ාදීම ගැන 

ඔ)තුමාට සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා. ඒ එති ම මම ඔ)තුමාට මතති 

 රනවරා, අශේ ආ්ඩඩුවර පත්ශවරපා නැනට අවුරුීනති ගත වී තිශ)න 

)වර. තවර මාස 6කින් මට ශම් ප්ර වනයාකම නැවරත අහන්න ඉඩා  

ත)න්ශන් නැතුවර ඉතිමනින්ම ශම්  ටයුතු  රන්න කියාකපා මම  

ඔ)තුමාශගන් ඉ කපා සටිනවරා.  

මශේ ප මුවරන අතුරු ප්ර වනයාක ශමයාකයි. සමිීධි වරයාපාරශේ 

අරමුන ක, )ැාංකුණාශේ සහ  සමාජ ආරතිෂණ අරමුනශ ක මුන ක යාකන 

සයාක කපම සමිීධිපාභින්ට අයිති මුන ක. පසුගියාක  ාපශේ ඒ අරමුන ක 

වරැරැදි විධියාකට භාවිත    )වර ඔ)තුමා නන්නවරා. පසුගියාක සතිශේත් 

මම ඒ ගැන කිේවරා.  සජිත් ශප්රේමනාස විපතිෂ නායාක තුමා ඒ 

සමතිවරරයාකා වර ශයාකන් සටි  ාපශේ කිේවරා, එතුමා බලත් මුද්රණයාක 

 ශ ේ නැහැ කියාකපා. එතුමාට වරැ   පති එම  ධුරශේ ඉන්න ඉඩා  

ලින්ශන් නැහැ, හිටපු අගමැති රනි ක වික්රමසාංහ මැතිතුමා. සජිත් 

ශප්රේමනාස මැතිතුමා කිේවරා, බලත් මුද්රණයාක  ශ ේ නැහැ කියාකපා. හැම 

ආ්ඩඩුවරතිම බලත් මුද්රණයාක  රන්ශන් අවුරුීශී මුපදීයි.  

ගරු  ථානායාක තුමනි, එතුමා සමතිවරරයාකා වර ශයාකන් සටි 

 ාපශේ සයාකයාකට 4 ශපොබලයාකට ණයාක ශයාකෝජනා ක්රමයාකති ආරම්භ 

 රපා, නීතයනුකූප චක්රශ කඛ්වරබලන් )ැහැරවර ණයාක ප)ා ලින්නා. ඒ, 

අහිාංස  සමිීධිපාභින් රුපියාක ක (, රුපියාක ක 1( වර ශයාකන් )ැාංකුණාශේ 

ඉතිරි  රපු මුන ක. එතුමාශේ  ාපශේ  ඒ මුන ක වි ාප ප්රමාණයාකති 

සමිීධි )ැාංකුණාශේ සාමානය ණයාක ශනන ක්රියාකානාමයාකට විරුීනවර ප)ා 

ලින්නා. ඒ ප)ා ලින්නු ණයාක මුන කවරබලන් වි ාප ප්රමාණයාකති තවරමත් 

අයාකශවරපා නැහැ කියාකන  ාරණාවර පැහැදිබලයි. ඒ සම්)න්නශයාකන් 

ඔ)තුමා ඉදිරිශේදී ගන්නා ක්රියාකාමාර්ග ශමොනවරාන? ඒ ණයාක ලින්ශන් 

එතිසත් ජාති  පතිෂශේ හිතවරතුන්ට. සමිීධි වරයාපාරශයාකන් පිට 

අයාකටත්  ලින්නා. විශ ේෂශයාකන් හම්)න්ශතොට දිසවත්රිති ශේ වි ාප 

පිරිස ට ණයාක දීපා තිශ)නවරා. ඒ මුන ක අයාක ර ගන්න වරැඩා  

පිළිශවර ති ස සව  රනවරාන, ඒ සම්)න්නශයාකන් නීතයනුකූප 

පියාකවරරති ගන්නවරාන කියාකපා මම නැනගන්න  ැමැතියි 

 

ගු නශ්හාන්  නෙේමසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, ඒ අතුරු ප්ර වනශේ ශ ොටසව 2ති 

තිබුණා. ප මුවරන ශ ොටසට උත්තරයාකති ශනනවරා නම්,            

සමිීධි ශනපාර්තශම්න්තුශේ ශසේවර යාකන්ශේ සුරතිෂිතභාවරයාක 

සම්)න්නශයාකන් තිශ)න ගැටලු අපට ඉතාම   නමින් විසඳන්න 

පුළුවරන්ශවරපා තිශ)නවරා. යාකහ පාපන ආ්ඩඩුවර ඒ ප්ර වන විසඳීම 

සඳහා නිස ක්රියාකානාමයාකති අනුගමනයාක ශනො ර, ඒවරා දිේගැසවසීමට 

 ටයුතු    නිසා තමයි ශමම ශසේවර යාකන්ශේ ගැටලු විසඳා ගන්න 
)ැරි වුශ්ඩ. නමුත් අපි නැන් ඉතා පැහැදිබලවර ඒ අනා   ටයුතු සලි 

 ර තිශ)නවරා.   නමින් ශම් ප්ර වනයාකට විසඳුම් ප)ාදීපා, 

ශසේවර යාකන්ට ඔවුන්ශේ ශසේවරා  ාපයාක තු  සතුටින්  ටයුතු 

 රන්නත්, විශ්රාම ගියාකාට පසවශසේ ඒ විශ්රාම ජීවිතයාක සතුටින් ගත 

 රන්නත් අවර ා යාක සපසා ශනන්න අපට පුළුවරන් ශවරයි.   

ගරු  ථානායාක තුමනි, සමිීධි අරමුනප, සමාජ ආරතිෂණ 

අරමුනප, )ැාංකුණා අරමුනප )රපත  ශපස අවරභාවිත ශවරපා 

තිශ)නවරා. අපි ශම් ශවරනශ ොට ේට අනා  සම්පූර්ණ විසවතර ප)ා 

ගනිමින් පවරතිනවරා. ශම් ණයාක ප)ා දීමත්, සමිීධි ප්රතිපාභ ප)ා 

දීමත් පැහැදිබලවරම ශී පාපනී රණයාකති   ා වරාශේම, 

විශ ේෂශයාකන්ම ශම් සම්)න්නවර   නමින්  ටයුතු  ශ ේ 2(18, 

2(19 කියාකන වරර්ෂ  තු  ජනාධිපතිවරරණයාක ඉපති   රශගනයි. 

ගරු  ථානායාක තුමනි, ශම් ණයාක අයාක  ර ගැනීමට අපි  ටයුතු 

 රනවරා. ශම්වරා අහිාංස  ලිේපත් ජනතාවරශේ ඉතිරි කිීකම්වරබලන් 

සැලිම්පත් මුන ක. ඒ නිසා ඒ මුන ක අයාක  ර ගැනීමට  ටයුතු 

 රනවරා. ඒ වරාශේම, මහින්න රාජපතිෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත්  රපු 

අයාක වරැයාක ශ කඛ්නයාක තු  සමිීධි ප්රතිපාභින් වරයවරසායාක යාකන් )වරට 

පරිවරර්තනයාක  රපා ඔවුන් තවරලිරටත් අඩු ආනායාකම්පාභි මට්ටශම් 

තියාකන්ශන් නැතිවර මැදි ආනායාකම් ප)න  ්ඩඩා ායාකමති හැටියාකට 

ඔවුන්ට ඉතා අඩු ශපොබලයාකට ණයාක ප)ා ශනන්නත්,  උපශී න 

 ටයුතු  රන්නත්, තාතිෂණි  නැනුම ප)ා ශනන්නත්, 

වරයවරසායාක ත්වර පුහුණුවර ප)ා ශනන්නත් අවර ය  ටයුතු  රනවරා. 

 
ගු ජගත් කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு  கத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, මශේ ශනවරැනි අතුරු ප්ර වනයාක ශමයාකයි.  

පසුගියාක ආ්ඩඩුවර හිතවරත් ම්, ශී පාපන ඕනෑ ම් අනුවර හි ව 

විධියාකට සමිීධි අරමුන ක භාවිත   ා. නයාකා ගමශේ මැතිතුමාශේ 

 ාපශේ  සමිීධි )ැාංකුණාශවරන් පත්වීම් ප)ා ලින්නා. ඉතිහාසශේ 

 වරනාවරත්  සමිීධි )ැාංකුණාශවරන් පත්වීම් ප)ා දීපා නැහැ. සමිීධි 

)ැාංකුණාවර කියාකන්ශන් ලිේපත් මිනිසවසු මුන ක එ තු  රපු අරමුනප. ඒ 

අරමුනබලන් එවරැනි ප  න  ශගවරන්න )ැහැ. නමුත්, ඒ අරමුනප 

භාවිත  රපා එ   මශයාකකුණාට රුපියාක ක 27,91(  වරැටුපති පැශ)න 

විධියාකට පත්වීම් ශනනහසව ගණනති ලින්නා. ඒ පත්වීම් ප)ා 

ශනනශ ොට පරිගණ  සහ ාර විධියාකට )ැාංකුණාවරප තාවර ාබල  

පනනමින් අවුරුලි (ති 6ති වරැඩා      මයි ටි  ඉවරත්  ර නැම්මා. ඒ 

පත්වීම් ලින්ශන් එතිසත් ජාති  පාතිෂි යාකන් ශතෝරපා. ඒ හරහා 

වි ාප පිරිස ට අසානාරණයාකති  වුණා.  ඒ අසානාරණයාක නිවරැරැදි 

 රන්න ගන්න ක්රියාකාමාර්ගයාක ශමො තින? සැ)ැවින්ම පරිගණ  

සහ ාරවරරු විධියාකට නැනට  ටයුතු  රන අයාක සම්)න්නශයාකන් 

ඔ)තුමා ගන්නා ක්රියාකාමාර්ගයාක සහ ඔවුන්ශේ රැකියාකා 

සුරතිෂිතතාවරති සති  රන්න  ටයුතු  රනවරාන කියාකපා නැන 

ගන්න  ැමැතියි. 

 
ගු නශ්හාන්  නෙේමසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, යාකහ පාපන ආ්ඩඩුවර )පයාකට පත්වීමත් 

සමදම ඒ පරිගණ  ක්රියාකා ාර රු හැටියාකට  ටයුතු  රපු ඒ 

නිපනාරින්ශේ ශසේවරයාක අවරසාන  රපා, එතිසත් ජාති  පතිෂශේ 

මන්ත්රීවරරුන්ශේ අවර යතාවර මත නවර පත්වීම් ලින්නා. මම 

හිතන්ශන් ඒ  )පවරත් අසානාරණයාකති. අපි  අශේ ආ්ඩඩුවර යාකටශත් 

ඒ ක්රමයාක අනුගමනයාක  රන්ශන් නැහැ. ගරු  ථානායාක තුමනි, අපි 

එතැනින් එහාට ගිහි කපා රශට් පවරතින රාම නිපනාරි වරසම් 

සම්පූර්ණශයාකන්ම ආවරරණයාක ශවරන්න  ාර්යාක ම්ඩඩා පයාක අනුමත 

 රගන්න  ටයුතු  රනවරා. සමිීධි සාංවරර්නන නිපනාරින් )ඳවරා 

ගැනීශම් මුවරාශවරන් මැතිවරරණයාකට ර්නානම් වීම සඳහා විවින සම්මුඛ් 

පීකතිෂණ පවරා පවරත්වරපා තිශ)නවරා අපි නැති ා, ගරු 

 ථානායාක තුමනි. අපි ශම් සයාක කප නිරවු ක  රන්න අවර ය වරැඩා  

 ටයුතු ශම් වරනශ ොට ස සව  ර ගනිමින් පවරතිනවරා. ඉතාම 

 නගාටුශවරන් තමයි මම ශම්  ාරණයාක කියාකන්ශන්.  

සමිීධි වරයාපාරයාක ශම් රශට් අහිාංස , දිළිඳු ජනතාවර නදා 

සටුවීම සඳහා සති  රපු වරයාපාරයාකති වුණත්, ප මුවරැනි වරතාවරට 

එතිසත් ජාති  පතිෂ ආ්ඩඩුවර යාකටශත් )රපත  විධිශේ 

ශී පාපනී රණයාක ට ශම් සම්පූර්ණ වරයාපාරයාක නතු   ා. 

එතිසත් ජාති  පතිෂශේ අවරසාන ජනාධිපති අශේතිෂ යාකා )වරට 

පත් වුශ්ඩ සජිත්  ශප්රේමනාස මැතිතුමා  කියාකපා මම හිතනවරා. එතුමා 

ශම් සමිීධි වරයාපාරයාකට  රපු විනා යාක සම්)න්නශයාකන් ශම් රශට් 

අහිාංස , දිළිඳු ජනතාවරශගන් සමාවර ඉ කසිම මා හිතන හැටියාකට 

ඉතාම වරැනගත් වරනවරා. කිසම රජයාකති ශනො රපු ආ ාරයාකට ශම් 

සමිීධි වරයාපාරයාක ෂණෂණයාක ට පති  රන්න එතිසත් ජාති  පතිෂ 

ආ්ඩඩුවර  ටයුතු   ා. 
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5 .  ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

අනයාපන අමාතයතුමාශගන් සර් ප්ර වනයාක - (1ශ: 

(අශ (i) ශ්රී පාං ාශේ අනයාපන පීනතියාක ශවරනුශවරන් 
විලිහ කපතිවරරුන් හා ගුරුවරරුන් වි ාප ශසේවරාවරති 
සලි  රන )වරත්ී 

 (ii) විලිහ කපතිවරරුන්ශේ හා ගුරුවරරුන්ශේ වරැටුේ 
විෂමතා  පවරතින )වරත්ී 

 එතුමා පිළිගන්ශන්න? 

(ආශ (i) විලිහ කපතිවරරුන්ට හා ගුරුවරරුන්ට වරැටුේ ශගවීම 
ශවරනුශවරන් වරාර්ෂි වර වරැයාක වරන මුනප න  වර ශයාකන් 
ශ ොපමණනී 

 (ii) විලිහ කපතිවරරුන්ශේ හා ගුරුවරරුන්ශේ වරැටුේවරප 
පවරතින විෂමතා ඉවරත් කිීකමට අනයාපන 
අමාතයාාං යාක විසන් වරැඩා පිළිශවර ති ස සව  ර 
තිශේනී 

 යාකන්න එතුමා ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න?  

(සශ  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්න?   

 

  கல்வி அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயின் கல்வித் துமறக்கு அதிபர்களும் 

ஆசிொியர்களும் அளப்பொிய மசமவயொற் 

றுகின்றொர்கள் என்பமதயும்; 

 (ii) அதிபர்கள் ைற்றும் ஆசிொியர்களின் சம்பளங்களில் 

முரண்பொடுகள் நிலவுகின்றன என்பமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக் தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i) அதிபர்கள் ைற்றும் ஆசிொியர்களுக்கு சம்பளம் 

தசலுத்துவதற்கொக வருடொந்தம் தசலவொகும் 

ததொமக அண்ைளவொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) அதிபர்கள் ைற்றும் ஆசிொியர்களின் சம்பள 

முரண்பொடுகமள நீக்குவதற்கொக கல்வி 

அமைச்சினொல் மவமலத் திட்டதைொன்று 

தயொொிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Whether he admits that - 

 (i) principals and teachers are rendering a 
valuable service to the education system of 
Sri Lanka; and 

 (ii) there are anomalies in the salaries of 
principals and teachers? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the amount spent annually to pay salaries of 
principals and teachers approximately; and 

 (ii) whether a programme has been prepared by 
the Ministry of Education to remove salary 
anomalies of principals and teachers? 

(c) If not, why?   
 

ගු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිෙන මහතා මඅධායාපන 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்)   ீ.எல். பீொிஸ் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, එම ප්ර වනයාකට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අශ (i)   ඔේ. 

  අනිවරාර්යාකශයාකන් පිළිගන්නවරා, ගරු 
 ථානායාක තුමනි. නාම මාත්රශයාකන් පමණති  
ශනොශවරයි, ක්රියාකාශවරන් න අපි ඒ විලිහ කපතිවරරුන්ට 
හා ගුරුවරරුන්ට ශගෞරවර ප්රණාමයාක පිරිනමනවරා. 
 දදී පවරත්වරන පන උසසව ශප  විභාගයාක සාර්ථ  
ශපස සම්පූර්ණ කිීකම සඳහා අතිවි ාප  ැපවීමති 
හා නායාක ත්වරයාකති විලිහ කපතිවරරුන් හා ගුරුවරරුන්  
සලි   ා. ඒ නිසා තමයි  මයින් තුන්පතිෂ හැට  
ශනනාහති ශපනී සටි ශම් විභාගයාක ශම් විධියාකට 
සම්පූර්ණ  රපා, ඒ නරුවරන්ශේ ජීවිතයාක ඉදිරියාකට 
ශගන යාකෑමට පුළුවරන් වුශ්ඩ.  

  ඒ වරාශේම, ( වරැනි ශශ්රේණිශේ ෂ්ෂයත්වර විභාගයාක 
පවරත්වරපා, දින 33ති සතු ත,  ඉතිහාසශේ ප්රථම 
වරතාවරට ප්රතිලප නිකුණාත් කිීකමට පුළුවරන් වුණා. නැන් 
තිශ)න අති යාක අසීරු තත්ත්වරයාක තු  
විලිහ කපතිවරරුන්, ගුරුවරරුන් වි ාප ප්රති තයාකති 
පාස කවරපට පැමිශණනවරා. පසුගියාක නවරසව තුන 
සතු ත සයාකයාකට 8(ති, සයාකයාකට 9(ති ගුරුවරරුන් 
පාස කවරපට පැමිණියාකා. අපි ඒ  අවරාං වර අගයාක 
 රනවරා. 

 (ii) ඔේ. අනිවරාර්යාකශයාකන් පිළිගන්නවරා. 

(ආශ (i)   
 

 

 (ii) වරැඩා  පිළිශවර ති ස සව  රපා තිශ)නවරා පමණති 
ශනොශවරයි, ඒ  ක්රියාකාත්ම   රපාත් තිශ)නවරා.  
දීර්ඝ  ාපයාකති තිසවශසේ ශම් ප්ර වනයාක විසඳීමට අපි 
ශ)ොශහෝ මහන්ස ශවරපා පියාකවරර රාෂ්යාකති ප)ා 
ශගන තිශ)නවරා. ඒශති අවරසාන ප්රතිලපයාක ශම් 
විලිහ කපතිවරරුන්ට හා ගුරුවරරුන්ට අති යින් 
ප්ර ශයාකෝජනවරත් වරනවරා. 

ගරු  ථානායාක තුමනි, ඒ පියාකවරර ශමශසේයි. 2(19.(9.3( දිනැති 

විශ ේෂ අමාතය ම්ඩඩා ප  මිටුවරති මගින් ශමම වරැටුේ විෂමතා 

සම්)න්නශයාකන් පහත සඳහන් ශයාකෝජනා අමාතය ම්ඩඩා පයාක ශවරත 

ශයාකොමු  ර සති අතර, ඒ සඳහා අනුමැතියාක හිමි වී සත. 

(1) ශගෞරවරනීයාක වරිත්තීන් ශපස ගුරු හා විලිහ කපති ශසේවරා 
සඳහා සානාරණ වරැටුේ තප ප)ා දීම අවර ය )වර. 

(2) ශමහි ප මු පියාකවරර ශපස ගුරු ශසේවරයාක සාංවරිත ශසේවරාවරති 
)වරට පත් කිීකමට සහ සුලිසු වරැටුේ වරුහයාකන් ස සව කිීකමට 
ශ ොමිෂන් සභාවරති පත් කිීකම.  

ශසේවරයාක වරාර්ෂි වර 

වරැටුේ සඳහා 

වරැයාක වරන 

මුනප (රු. 

මිබලයාකනශ 

වරාර්ෂි වර 

දීමනා සඳහා 

වරැයාක වරන 

මුනප  

(රු. මිබලයාකනශ 

එ තුවර                      

(රු. මිබලයාකනශ 

විලිහ කපති 

ශසේවරයාක 

8,199 138.8 8,337.8 

ගුරු ශසේවරයාක 123,637 2,395.5 126,032.5 

එකුරව 131,836 2,534.3 134,370.3 

949 950 
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(3)  ඒ අනුවර ශ්රී පාං ා ගුරු ශසේවරයාක හා ශ්රී පාං ා විලිහ කපති 
ශසේවරයාක සාංවරිත ශසේවරා )වරට පත් කිීකම හා සුලිසු වරැටුේ වරුහ 
ස සව කිීකම සම්)න්නවර 2(19.1(.11 දිනැතිවර අමාතය 
ම්ඩඩා ප සටහනති ඉදිරිපත්  රන පදී. ඒ  ශ රුණා. 

(4)  ඒ අනුවර ජාති  වරැටුේ ශ ොමිෂන් සභාශේ නිර්ශී  
පිළි)ඳවර සප ා )පා 2(2(.(2.2( දිනැති අමාතය ම්ඩඩා ප 
තීරණයාක මගින් එම ශයාකෝජනා ප්රතිතිශෂේප   ා. ඒ 
කියාකන්ශන් වරැටුේ ශ ොමිෂන් සභාශේ නිර්ශී  මත. අපි ඒ 
ගැන සෑහීමට පත් ශවරන්ශන් නැහැ. අපි තවරලිරටත් එම 
උත්සාහයාක  රශගන ගියාකා. 

(5)  නැවරත "ගුරු, විලිහ කපති ශසේවරාවරන්හි වරැටුේ විෂමතා ඉවරත් 
කිීකම" මැශයාකන් 2(2(.(2.24 දිනැතිවර ඉදිරිපත්  රන පන 
අමාතය ම්ඩඩා ප සන්ශී යාක මගින් වරැටුේ විෂමතාවරන් 
නිවරැරදි කිීකමට  ටයුතු කිීකමටත්, එශතති අතුරු දීමනාවරති 
ශගවීමටත් අමාතය ම්ඩඩා පශේ අනුමැතියාකට ඉදිරිපත්  ර 
සත.  

 ඒ කියාකන්ශන් ශම් වරයාකූප සාංර්ර්ණ ප්ර වනයාක විස ශඳන තුරු 
තාවර ාබල  පියාකවරරති හැටියාකට අතුරු දීමනාවරති අපි 
නිර්ශී    ා.  ඒ සඳහා 2(2(.(3.(( දිනැති අමාතය 
ම්ඩඩා ප තීරණයාක මගින් පහත සඳහන් නිශයාකෝග ප)ා දී සත. 

(i) වරැටුේ විෂමතාවරපට අනා  සයාකලු ශතොරතුරු ජාති  
වරැටුේ ශ ොමිෂන් සභාවර ශවරත ශයාකොමු  රන ශපස 
අනයාපන අමාතයාාං ශේ ශ ක ම්ට නියාකම කිීකම 
සහ, 

(ii) වරැටුේ ශ ොමිෂන් සභාශේ නිර්ශී  මත පනනම්වර 
මීය  ද අයාක වරැයාක මගින් විලිහ කපති හා ගුරු ශසේවරාශවරහි 
පවරතින වරැටුේ විෂමතා විසඳීම සඳහා පියාකවරර ගැනීම. 

 එර් තීරණයාකට අනා වර ජාති  වරැටුේ ශ ොමිෂන් සභාවර 
2(2(.((.12 දිනැති විලිහ කපති හා ගුරු වරැටුේ විෂමතාවරපට 
අනා  ශතොරතුරු අනයාපන අමාතයාාං යාක විසන්  ැඳවරා සති 
අතර, එම ශතොරතුරු 2(2(.(7.23 දිනැතිවර ජාති  වරැටුේ 
ශ ොමිෂන් සභාවර ශවරත ඉදිරිපත්  ර සත. එශතති අතුරු 
දීමනා සම්)න්නශයාකන් තීරණයාකති ප)ා ගැනීමට නැවරතත් 
අමාතය ම්ඩඩා ප සටහනති 2(2(.11.27 දිනැතිවර ඉදිරිපත් 
 ර සත. ශමම අතුරු දීමනාවර ශගවීම සඳහා අවර ය අමතර 
ප්රතිපානන ප)ා දීමට භා්ඩඩා ාගාර ශ ක ම්ශේ එ දත්වරයාක 
හිමි වී සත.  

 ගරු  ථානායාක තුමනි, නැන් ඒ අතුරු දීමනාවර ශගවරන්න 
පුළුවරන්. ඒ සඳහා අවර ය මුන ක ප්රතිපානන පැ න තිශ)නවරා. 
මහා භා්ඩඩා ාගාරශේ ශ ක ම්තුමා ඒ  අනුමත  රපා 
තිශ)නවරා. එම නිසා විලිහ කපතිවරරුන්ට හා ගුරුවරරුන්ට 
සහනයාකති හැටියාකට වරහාම -තිෂණි වර- ඒ අතුරු දීමනාවර 
ශගවරන්න පුළුවරන්. ඒ ගැන අපි සතුටු වරනවරා. වි ාප 
ප්රයාකත්නයාකති නරපා තමයි ඒ ප්රතිලපයාක ප)ාගැනීමට පුළුවරන් 
වුශ්ඩ. අවරසාන ප්රතිලපයාක පැ නමට ශපර එම අතුරු දීමනාවර 
විලිහ කපතිවරරුන්ට හා ගුරුවරරුන්ට ප)ා දීම සඳහා අපි මුන ක 
ප)ාශගන තිශ)නවරා. ඒ සඳහා භා්ඩඩා ාගාරශේ අනුමැතියාක 
ප)ාශගන තිශ)නවරා. ඒ අනුවර  ටයුතු කිීකමට පුළුවරන් වීම 
අපට වි ාප සතුටති, ගරු  ථානායාක තුමනි. 

(සශ  අනා  ශනොශේ. 
 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, ගරු සමතිතුමාට මා සවතුතිවරන්ත 

ශවරනවරා. සත්ශතන්ම ඉතාම සාර්ථ  පිළිතුරති අශේ ගරු 

සමතිතුමා ප)ාලින්නා. ගුරු පරපුශර් වරැටුේ විෂමතා පිළි)ඳ ප්ර වන -

ගැටලු- රාෂ්යාකති තිබුණා. අපි දීර්ඝ  ාපයාකති ඒ සම්)න්නවර 

පාර්බලශම්න්තුශේදීත්, ඉන් පිටතදීත්  ථා  රපා තිශ)නවරා. ගරු 

සමතිතුමනි, ඒ සම්)න්නශයාකන් ඔ)තුමා ඉතාම ශහොඳ පියාකවරරති 

ශගන තිශ)නවරා. ගුරු-විලිහ කපති වරැටුේ විෂමතාවර   නමින් ඉවරත් 

 රන්න කියාකා ඉ කපා සටිමින්, මා ශ ටි අතුරු ප්ර වන ශන ති 

අහනවරා. 

ගරු සමතිතුමනි, ශ ොවිඩ්-19  ප්ර වනයාකත් එති , ඉතාම අසීරු 

 ාපශේදී තමයි ඔ)තුමාට අනයාපන පීනතියාකට නායාක ත්වරයාක 

ශනන්න සීන ශවරපා තිශ)න්ශන්. පාස ක පීනතියාක ගත්තාම, අපට 

ේ දට  ඩා  ඉමති හැටියාකට තිශ)න්ශන් අ.ශපො.ස. (සාමානය ශප ශ 

විභාගයාක. සාමානය ශප  විභාගයාකට ශපනී සටින නරුවරන්ට, පාසවකුණා 

ප්රහාරයාක හින්නාත් සෑශහන  ාපයාකති පාස ක අනයාපනයාක නැති වුණා. 

ඒ වරාශේම, ශම් වරසශර් මාර්තු මාසශේ ඉඳපාම පාස කවරප 

ක්රියාකා ාරිත්වරයාක සීන වරන්ශන් නැහැ. අනත් සතැම් පාස ක විවරිත 

 රපා තිබුණාට, ප්රශී  ගණනාවර ම පාස ක වරසා තිශ)නවරා. ඒ 

නිසා අ.ශපො.ස. (සාමානය ශප ශ විභාගයාකට ඉදිරිපත් වරන නරුවරන්ට 

සෑශහන අසානාරණයාකති ශවරන්න පුළුවරන්. ඒ ශවරනුශවරන් සානාරණ 

වරැඩා  පිළිශවර ති ශයාකදීම ශහෝ විභාගයාක   ක නැමීය ම ශහෝ 

සම්)න්නශයාකන් තීරණයාකති ගන්න )පාශපොශරොත්තු වරනවරාන කියාකපා 

ගරු සමතිතුමාශගන් මා නැනගන්න  ැමැතියි. 

 
ගු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිෙන මහතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, ඒ ගැන අවරනානයාක ශයාකොමු ශවරමින් 

පවරතිනවරා. මුළු රශට්ම තිශ)න්ශන්, පාස ක 1(,16(ති පමණ 

සාංඛ්යාවරති. ඒවරායින් අපට නැන් විවරිත  රන්න පුළුවරන් ශවරපා 

තිශ)න්ශන්, හරි අඩා ති - (,1((ති - පමණයි.   )සවනාහිර ප ාශත් -

ශ ො ඹ දිසවත්රිති ශේ, ගම්පහ දිසවත්රිති ශේ හා  ළුතර 

දිසවත්රිති ශේ- කිසම පාසපති විවරිත ශවරපා නැහැ. දිවරයිශන් ශසසු 

ප්රශී වරපත් හුශන පා  ර තිශ)න ශපොබලසව වරසම් තු  පිහිටා 

තිශ)න පාස ක අපි විවරිත  රපා නැහැ. ඒ ඒ ප ාත්වරප ශසෞඛ්ය 

තත්ත්වරයාක අනුවර ශසෞඛ්ය )පනාරින් හා විලිහ කපතිවරරුන් එති ාසු 

ශවරපා තීරණ අරශගන තිශ)නවරා, යාකම් යාකම් පාස ක වරසා නැමීය මට. ඒ 

අනුවර මහනුවරර දිසවත්රිති ශේ පාස ක 4(ති විතර වරැහුවරා. ේශේ 

ගම්ශපො  ප්ර වනයාකති සති ශවරපා ගම්ශපො  පාස ක කිහිපයාකති 

වරැහුවරා. හාබලසප සහ අම්)පන්ශගොඩා ත් ප්ර වන සති ශවරපා 

තිශ)නවරා.   

ආ්ඩඩු ාරතුමා තීරණයාක  රපා තිශ)නවරා, කිළිශනොච්චියාක 

දිසවත්රිති ශේ පාස ක තාවර ාබල වර වරැසීමට. ඉතින්, ශම් තත්ත්වරයාක 

තු  ගරු මන්ත්රීතුමා සඳහන්    පරිදි අ.ශපො.ස. (සාමානය ශප ශ 

විභාගයාක පැවරැත්වීම සම්)න්න ප්ර වනයාකති තිශ)නවරා. නැනට තිශ)න 

තත්ත්වරයාක ශම් යි, ගරු  ථානායාක තුමනි. අ.ශපො.ස. (සාමානය 

ශප ශ විභාගයාකට දින නියාකම  රපා තිශ)නවරා. නැනට තීරණයාක  ර 

තිශ)න පරිදි 2(21 ජනවරාරි මාසශේ 18වරන නා සට 27වරන නා නතිවරා 

තමයි අ.ශපො.ස. (සාමානය ශප ශ විභාගයාක පවරත්වරන්ශන්. හැ)ැයි, 

ශම් ශ ොශරෝනා තත්ත්වරයාක දිගින් දිගටම ශම් විධියාකට පවරතිනවරා 

නම්, තවරත් සතියාකති ශන ති තු  පාස ක විවරිත කිීකශම් අසීරුතාවරති 

තිශ)නවරා නම්, තීරණාත්ම  සාන යාක නරුවරන්ශේ ශසෞඛ්ය 

තත්ත්වරයාක වරන නිසා ඒ සාන යාක සැපකි කපට භාජනයාක  රමින් 

ශසෞඛ්ය තිශෂේත්රශේ විශ ේෂඥයාකන් සමද සා ච්ඡා  රපා දනැනට 

පාස ක විවරිත  රන්න )ැහැද කියාකන තීරණයාකට අප එ ශඹනවරා 

නම්, එවරන් තත්ත්වරයාකති තු  අ.ශපො.ස. (සාමානය ශප ශ විභාගයාක ඒ 

දිනවරප පැවරැත්වීම සානාරණ වරන්ශන් නැහැ. ශමො න, සයාකලුම 

ෂ්ෂයයාකන් ශපනී සටින්ශන් එ ම විභාගයාකති සඳහා. සමහර 

ෂ්ෂයයාකන්ට පාස කවරපට ගිහි කපා, උප ාර  පන්තිවරපට ගිහි කපා 

ෂණරසවථවර ශනොවර ගුරුවරරයාකා හමුශේ මුහුණට මුහුණ ඉඳශගන 

ඉශගනීම ප)න්නට පුළුවරන් වුණත් එ ම විභාගයාකට ශපනී සටින 

අශනති ෂ්ෂය ෂ්ෂයාවරන්ට ඒ පහසු ම නැතිනම් එතැන අසමාන 

තත්ත්වරයාකති තිශ)නවරා. ඒ  සානාරණ වරන්ශන් නැහැ. ඒ තත්ත්වරයාක 

දිගින් දිගටම තිශ)නවරා නම්, පාස ක විවරිත  රන්න )ැරි නම්, 

අ මැත්ශතන් ශහෝ අපට තීරණයාකති ගන්න ශවරනවරා, එම විභාගයාක 

  ක නැමීය මට. ඒ ගැන තවරම තීරණයාකති අරශගන නැහැ. සතියාකති 

තු  එම තීරණයාක ගැනීමට අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා, ගරු 

 ථානායාක තුමනි.  

951 952 



පාර්බලශම්න්තුවර 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 
සවතුතියි, ගරු අමාතයතුමනි.  

මශේ ශනවරැනි අතුරු ප්ර වනයාක ශමයාකයි. අපි  වුරුත් නන්නවරා, 

විශ ේෂශයාකන්ම ශ ොශරෝනා වරසාංගතයාක හින්නා පාස කවරප  ටයුතු 

අඩා  පණ වූ නිසා එවරැනි තීරණයාකති ගැනීම සානාරණයි කියාකපා. ඒ 
නිසාම පාස ක ක්රීඩා ාත් ශම් වරර්ෂයාක තු  පැවරැත්ශවරන්ශන් නැහැ. 

නමුත් අපි නන්නවරා, පාස කවරප නරුවරන් වරයාකසව මට්ටම් අනුවර යාකම් 

නි වචිත ඉපති යාකති ඔසවශසේ ක්රීඩා ා තරගවරපට ඉදිරිපත් වරන )වර. 

වරයාකස අවුරුලි 18න් පහ  තරගවරපට ඉදිරිපත් වරන නරුවරන්ට එර් 

වරයාකස ඉතිම ගියාකාට පසවශසේ පාස ක ක්රීඩා ාවරපට ඉදිරිපත් ශවරන්න )ැරි 

ශවරන්න පුළුවරන්. ශපො   ාශ ක ඉඳපා ක්රමානුකූපවර ක්රීඩා ා               

 රමින් සවි කපා ජාති  මට්ටශම් ජයාකරහණයාකති ප)ාගන්න 

අශේතිෂාශවරන් සටින වරර්ෂශේම ශම් වරාශේ තත්ත්වරයාකති සති 

වුණාම ඒ පනති ම, ඒ සහති යාක ගන්න ශනොහැකි වීම ඔවුන්ශේ 

අනාගතයාකට විශ ේෂශයාකන් )පපානවරා. පාස ක ක්රීඩා ා ශම් අවුරුීශී 

පවරත්වරන්න )ැරි ශවරනවරා. ඒ, සානාරණ ශහේතුවරති නිසායි. හැ)ැයි, 

ඒ තත්ත්වරයාක තු  අසානාරණයාකට පති වරන පාස ක ක්රීඩා  යාකන් 

ශවරනුශවරන් ශම් වරර්ෂයාකට හිමි පාස ක ක්රීඩා ා තරග පැවරැත්වීම 

සම්)න්නවර ඔ)තුමාශේ අවරනානයාක ශයාකොමු ශවරපා තිශ)නවරාන කියාකපා 

මා නැනගන්න  ැමතියි, ගරු සමතිතුමනි. 
 

ගු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිෙන මහතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, අනයාපනයාක පිළි)ඳ අපට තිශ)න්ශන් 

සමසවත සාං  කපයාකති.  මයින් පන්තිවරපට ගිහි කපා විභාගවරපට 
ර්නානම් ශවරපා යාකම් යාකම් ශීවර ක  ට පාඩා ම්  රපා ඒවරා බලවීම 
පමණති ශනොශවරයි වියාක යුත්ශත්. අපි නකින හැටියාකට අනයාපනශේ 

ප්රමුඛ් අරමුණ වරන්ශන්, සමසවත ශපෞරුෂයාක වරර්නනයාකයි. ඒ සඳහා 
ක්රීඩා ාවර ඉතාම වරැනගත්. හැ)ැයි, දවරනය විශ ේෂඥයාකන් මට 
පැහැදිබලවර උපශනසව දීපා තිශ)නවරා, පාස ක ආරම්භ   ත් ඉතා 
ඉතිමනින් ක්රීඩා ා  ටයුතු ආරම්භ  රන්න එපා කියාකපා. ඒ ට 
පැහැදිබල ශහේතුවරති තිශ)නවරා. ඒ ශහේතුවර තමයි, ක්රීඩා ා ආරිතවර 
සමාජ ලිරසවථභාවරයාක කිසශසේත් ක්රියාකාත්ම     ශනොහැකි වීම. ඒ 
නිසා පාස කවරප පන්ති  ාමරවරප ඉගැන්වීම්  ටයුතු පටන්ගන්න 
පුළුවරන් වුණත්, පාස කවරප ක්රීඩා ා  ටයුතු ආරම්භ  රන එ  
නුසුලිසුයි කියාකන ශ)ොශහොම පැහැදිබල උපශී යාක තමයි දවරනය 
විශ ේෂඥවරරුන්ශගන් මට පැ න තිශ)න්ශන්. නරුවරන්ශේ ශසෞඛ්ය 

අවරනානම ට පති  රන්න )ැහැ. එම නිසා  ඒ  ටයුත්ත නැනට 
ශ ශරන්ශන් නැහැ. ගරු  ාන්ත )්ඩඩා ාර මන්ත්රීතුමා ප්ර ා  
 රන මතයාක මම සම්පූර්ණශයාකන්ම පිළිගන්නවරා. ක්රීඩා ා 
සම්)න්නශයාකන් උනන්ලිවරති, උශනයෝගයාකති, නිපුණත්වරයාකති නැතිවූ 
නරුවරන් ශවරනුශවරන් අපි සානාරණයාක ඉෂවට  රන්න ඕනෑ. අපි ඒ 
ප්ර වනයාක සැපකි කපට භාජන   රපා සුලිසු ක්රියාකා මාර්ගයාක ට 
අවරතීර්ණ වරන )වර මම ශම් ගරු සභාවරට ප්ර ා   රන්න  ැමැතියි. 

 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු  ථානායාක තුමනි. ගරු සමතිතුමනි, මම විශ ේෂශයාකන්ම 

සහුශේ, ජාති  පාස ක ක්රීඩා ා තරග ගැන. ප ාත් තරග හා ජාති  
පාස ක ක්රීඩා ා තරග ශම් වරර්ෂශේ පවරත්වරන්න )ැරි වුණා. ඒ 
ශහේතුශවරන් අසානාරණයාකට පති වරන නරුවරන් ශවරනුශවරන් -ඒ ශවරච්ච 
අඩු පාඩුවර මද හරවරාගන්න- යාකම් වරැඩා  පිළිශවර ති අමාතයාාං යාක 
මඟින් අනාගතශේ ශහෝ ක්රියාකාත්ම   රන්න පුළුවරන්න? ශම්  
ඔ)තුමාශේවරත්, ශවරනත්  ාශේවරත් වරරනති ශනොශවරයි. ඔ)තුමා 
කියූ පරිදි ශසෞඛ්ය විශ ේෂඥයාකන් දීපා තිශ)න උපශනසව පරිදියි ශම් 
 ටයුත්ත ශවරන්ශන්. මා කිේශේ පාසප තු  ක්රීඩා ා කිීකම ගැන 
ශනොශවරයි. ශම් වරර්ෂයාකට නියාකමිත ප ාත් හා ජාති  පාස ක ක්රීඩා ා 

තරග පවරත්වරන්න )ැරි වුණා. ඒ අවරසවථාවර ශනොපැ නශම් 
අසානාරණයාකට පති වූ නරුවරන් ශවරනුශවරන් සානාරණයාකති ඉටු 
 රන්න පුළුවරන්න කියාකන  ාරණයාකයි මම ඔ)තුමාශගන් සහුශේ. 

ගු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිෙන මහතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, ඒ ට ප්රාශයාකෝගි  විසඳුමති අවර යයි. ඒ 

නරුවරන්ට කිසලි අසානාරණයාකති සලි ශනොවරන විධියාකට අපි වරග )පා 

ගන්නවරා. ඒ සම්)න්නශයාකන් ප්රාශයාකෝගි  වරැඩා  පිළිශවර ති ස සව 

 රපා ඒ පිළි)ඳ ගරු මන්ත්රීතුමා නැනුවරත් කිීකමට මම 

)පාශපොශරොත්තු වරනවරා. 

 
පාලම් ඉදි ිරීමම  හම්බන්නතො  දිෙනත්රික්කය 
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6 . ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මහාමාර්ග අමාතයතුමාශගන් සර් ප්ර වනයාක - (1ශ: 

(අශ (i) වරර්ෂ 2(1( සට 2(2( නතිවරා හම්)න්ශතොට 
දිසවත්රිති ශේ ආරම්භ  ර සති පාපම් සාංඛ්යාවරී 

 (ii) ඒ අතරින් වරැඩා  නිම  ර සති පාපම් සාංඛ්යාවරී 

 (iii) ශම් වරන විට වරැඩා  අවරසන්  ර ශනොමැති පාපම් 
සාංඛ්යාවරී 

 ශ ොපමණන යාකන්න එතුමා ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න?  

(ආශ වරැඩා  අවරසන් ශනොවූ පාපම්වරප වරැඩා  අවරසන්  රන දිනයාක 
 වරශර්න යාකන්නත් එතුමා ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න?  

(සශ ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්න?   

 

தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2015 ஆம்ஆண்டுததொடக்கம் 2020 ஆம்ஆண் 

டுவமர அம்பொந்மதொட்மட ைொவட்டத்தில் 

நிர்ைொைப்பைிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள பொலங் 

களின் எண்ைிக்மக; 

 (ii) அவற்றுள் மவமலகள் பூர்த்திதசய்யப்பட்டுள்ள 

பொலங்களின் எண்ைிக்மக; 

 (iii) இன்றளவில் மவமலகள் பூர்த்திதசய்யப் 

படொதுள்ள பொலங்களின் எண்ைிக்மக; 

 எத்தமன என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) மவமலகள் பூர்த்தி தசய்யப்படொதுள்ள பொலங்களின் 

மவமலகள் பூர்த்தி தசய்யப்படும் திகதி 

யொததன்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Highways: 

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the number of bridges in Hambantota 

District, of which construction work has 
been commenced from 2015 to 2020; 

 (ii)  the number of bridges of which 
construction has been completed, out of 
those mentioned above; and 

 (iii)  the number of bridges of which work has 
not been completed by now? 

953 954 



2020  ශනොවරැම්)ර් 28 

(b)  Will he also inform this House of the date by 
which the work of the bridges still under 
construction would be completed? 

(c)  If not, why?  
 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, එම ප්ර වනයාකට පිළිතුර ශමශසේයාක. 

(අශ  (i)  පාපම් 34  ඉදිකිීකම් ආරම්භ  ර සත. 

 (ii)  පාපම් 1(  වරැඩා  නිම  ර සත. 

 (iii)  පාපම් 19  වරැඩා  අවරසන්  ර ශනොමැත. 

(ආශ  ජාති  නිවරාස සාංවරර්නන අධි ාරිශේ ප්රතිපානන මත මාර්ග 
සාංවරර්නන අධි ාරිශේ අධීතිෂණයාක යාකටශත් රාජය නිර්මාණ 
හා නීතිගත සාංසවථාවර මඟින්  රශගන යාකන වරැඩා  අවරසන්  ර 
ශනොමැති පාපම් 17  ඉතිරි වරැඩා  මාර්ග සාංවරර්නන 
අධි ාරියාකට පවරරාශගන කිශපෝමීය ටර් 1((,((( වි  කප 
මාර්ග වරයාපිතියාක යාකටශත් සලි කිීකම සඳහා සසවතශම්න්තු 
ස සව  ර අනුමැතියාක සඳහා ඉදිරිපත්  ර සති අතර, 
අශනකුණාත් පාපම් (2හි වරැඩා  ශමම වරසශර් අවරසන් කිීකමට 
හැකි )වර නන්වරා සටිමි. 

(සශ  පැන ශනොනඟී. 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු සමතිතුමනි, අශේ යාකහ පාපන රජයාක යාකටශත් අශේ ගරු 

සජිත් ශප්රේමනාස මැතිතුමා හම්)න්ශතොට දිසවත්රිති ශේ පාපම් 27ති 

හනන්න පටන්ගත්තා. ඉන් පාපම් 9ති අපි ජනතා අයිතියාකට 

පැවරරුවරා. තවරත් පාපම් 18ති තිශ)නවරා, වරැඩා  අවරසන් ශනො රපු. 

මා ඒ පාපම් නහඅශට් නම් කියාකන්නම්. කිරිඳිඔයාක ශමෝනර පැ ැසවස 

පාපම 2(17 වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 

23(ති ශවරන්  රමින්. තාබලගප රිදියාකගම පාපම 2(17 වරර්ෂශේදීයි 

අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 27(ති ශවරන්  රමින්. උඩුවිප 

ර)ර් වරත්ත පාපම 2(18 වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක 

මිබලයාකන 188ති ශවරන්  රමින්. අභයාකපුර පන්ශනගමුවර පාපම 2(18 

වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 119ති ශවරන් 

 රමින්. රන්මුලිවරැවර ම කආර පාපම 2(18 වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ 

 ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 1(3ති ශවරන්  රමින්. )ැදිගම්ශතොට 

බලයාකන්ගසවශතොට පාපම 2(18 වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, 

රුපියාක ක මිබලයාකන 282ති ශවරන්  රමින්.  ටුවරන ඌරුශ)ොති  

පාපම 2(18 වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 63ති 

ශවරන්  රමින්. වරපසවමු කප ප කශප න්න යාකායාක පාපම 2(18 

වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 96ති ශවරන් 

 රමින්. ත කලුන්න අඳුපැ ෑන පාපම 2(18 වරර්ෂශේදීයි අපි 

ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 1(7ති ශවරන්  රමින්. 

ඌරුශ)ොති  ඔයාක කුණාුරතිමු කප මැනශගොඩා  පාපම 2(18 වරර්ෂශේදීයි 

අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 1(8ති ශවරන්  රමින්. කිරම 

ඔයාක අඟු කමඩුවර පාපම 2(18 වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, 

රුපියාක ක මිබලයාකන 112ති ශවරන්  රමින්. තු න්ශනො  පාපම 2(18 

වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 4(ති ශවරන් 

 රමින්. කිරමආර හඳුගප තරුණශසේවරා පාපම 2(18 වරර්ෂශේදීයි 

අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 41ති ශවරන්  රමින්. 

ඌරුශ)ොති   ම්මහශ ක ශතොටුප  පාපම 2(18 වරර්ෂශේදීයි අපි 

ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන ((ති ශවරන්  රමින්. ර්රියාකවරැවර 

ශරෝහප අසප පාපම 2(19 වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක 

මිබලයාකන 33ති ශවරන්  රමින්. වරපසවමු කප ජාති  පාසප අසප 

පාපම 2(19 වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 2(ති 

ශවරන්  රමින්.  පුගම්ශපොත්ත වීර ැටියාක පාපම 2(19 වරර්ෂශේදීයි 

අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන ((ති ශවරන්  රමින්. 

දිුර කගහශහේන ශනො  පාශත්ගම වරරාපිටියාක ශනයියාකන්නර පාපම 2(19 

වරර්ෂශේදීයි අපි ආරම්භ  ශ ේ, රුපියාක ක මිබලයාකන 43ති ශවරන් 

 රමින්. 

ශම්වරා 2(17-2(18  ාපශේ අශේ යාකහ පාපන රජශයාකන් ඉදි 

 රන්න ආරම්භ  රපු පාපම්. අන මනුසවසයාකන්ට යාකන්න විධියාකති 

නැහැ, ඒ පාපම්  ද යාකන්ශත්රෝප රණ හරසව  රපා තිශ)නවරාී 

මුර ාරශයාකති ඉන්නවරා. ඒවරා ඉදිකිීකම්  රශගන ආපු පාපම්. ඒ 

වරැඩා  නතර  රපා නැන් අවුරුීනති වරනවරා. වරැඩා  පටන් ගන්ශන් 

නැහැ. එම මාර්ගවරප වරාහනවරපට යාකන්න විධියාකති නැහැී මිනිසුන්ට 

ශපොකුණා අපහසුතාවරති. ඒ වරාශේ ශපොකුණා ප්ර වනයාකති තිශ)නවරා, ගරු 

සමතිතුමනි. සමහර අයාක කියාකනවරා, “සජිත් ශප්රේමනාස හනපු පාපම් 

නිසා ශම්වරාශේ වරැඩා  නතර  රපා” කියාකපා. ශම්  ගශම් මිනිසුන්ට 

ශපොකුණා ප්ර වනයාකති. ශමයාක රශට් ප්ර වනයාකති. අශේ හම්)න්ශතොට 

දිසවත්රිති යාක නිශයාකෝජනයාක  රන සමතිවරරු හයාක ශනශනති ශම් 

පාර්බලශම්න්තුශේ ඉන්නවරා. ශම්වරා  ශහොයාකපා, ඔ)තුමාට වරාර්තා 

 ශ ේ නැීන? 

 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, අශේ ගරු දිබලේ ශවරනආරච්චි මන්ත්රීතුමා 

අහපු අතුරු ප්ර වනශේදී මම කියාකන්ශන් ශම් යි. ශමොන ආ්ඩඩුවර 

හිටියාකත් පාපම් හනන්න ඕනෑී පාරවර ක හනන්න ඕනෑ. ඒ  තමයි 

ජනතාවර )පාශපොශරොත්තු ශවරන්ශන්. ඒවරා ඉටු  ශ ේ නැත්නම් 

ජනතාවර ඔවුන් ප්රතිතිශෂේප  රනවරා.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නාන්ශසේශේ සජිත් ශප්රේමනාස 

මහත්තයාකා -අශේ විපතිෂ නායාක තුමා- ශම් පාරවර ක හනන්න ආරම්භ 

 රපා තිශ)න්ශන්, නිවරාස සාංවරර්නන අධි ාරිශයාකන්. [)ානා 

කිීකමති  නැහැ, නැහැ. ඒ ශ ොන්ත්රාත් සමාගම ශන්. ශම්වරා හනන්න 

භාර ශනන්න තීන්ලිවර අරශගන තිශ)න්ශන් ජාති  නිවරාස 

සාංවරර්නන අධි ාරිශයාකන්. එතුමා එතශ ොට මහාමාර්ග සමති 

ශනොශවරයි.  
 

ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
අපට ඒ මුන ක පැබිපා තිශ)න්ශන් පාපම් 1,((( වරයාපිතියාකට 

ශන්. 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඉන්න මම කියාකනශතති. අශේ හිටපු සමතිතුමනි, ඔ)තුමා 

නන්ශන් නැහැ. ශම් ඔතිශ ෝම පටන් අරශගන තිශ)න්ශන් එතුමා 

නිවරාස අමාතයවරරයාකා හැටියාකට සටියාකදී. එතුමාශේ  ාර්යාක භාරයාක 

වුශ්ඩ නිවරාස සෑදීම. එතුමා ගිහින්  රපා තිශ)න්ශන්, පාපම් 

හනන එ . මුළු රශට්ම ශනොශවරයි. ඒවරාත් හනපා තිශ)න්ශන්, 

හම්)න්ශතොට දිසවත්රිති ශේ. එශහම නම් එතුමාට ශමොනයාකම් ශහෝ 

ප්ර වනයාකති තිශ)න්න සති, පසුගියාක ආ්ඩඩුශවරන් ඒ අවර ය 

සහශයාකෝගයාක ශනොපැශ)න්න. ඒ නිසා එතුමාට පැබිච්ච 

අමාතයාාං ශයාකන් පාපම් හනන්නත් අරශගන.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමා දීර්ඝ විසවතරයාකති කිේවරා. ඒ  මම 

පිළිගන්නවරා. ප්ර වනයාක තමයි, ඒවරාට ස කබල තිබුශ්ඩ නැහැ. 

ප්රතිපානන නැතුවර තමයි ඒ පාපම් හනන්න පටන් අරශගන 

තිශ)න්ශන්.  

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ප්රතිපානන තිබුශ්ඩ නැත්නම්, ඔ)තුමන්පා ඒ පාපම් විවරිත 

 ශ ේ? 

955 956 



පාර්බලශම්න්තුවර 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒ  හරි. ඒ විවරිත  රපු ඒවරා සතුළුවර සයාකලු ඉදිකිීකම්වරපට -

[)ානා කිීකම්  
 

ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඒ වරයාපිතියාකට ස කබල පැබිපා ශන්. 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නැහැ, නැහැ. ස කබල ශවරන්  රපා නැහැ. “රන් මාවරත්” 

වරැඩා සටහන පටන් ගත්තා. ඒ වරයාපිතියාකටත් ස කබල තිබුශ්ඩ නැහැ. 

මහාමාර්ග අමාතයාාං ශේ විතරති බිබලයාකන 49ති ණයාක ශගවරන්න 

තිබුණා. පතිෂ 9(,((( ට - Rs. 9.5 billion - කිට්ටුශවරන්න ණයාක 

ශගවරන්න තිබුණා. මහාමාර්ග අාං ශයාකන් පවරරා ගත්ත ඉඩා ම් 

ශවරනුශවරන් මුන ක ශගවරා තිබුශණත් නැහැ. එතැනින් තමයි ආ්ඩඩුවර 

)ාංශ ොශපොත් ශවරපා තිබුශ්ඩ. සත්ත  තන්නශර් ඒ යි. ශම්වරාට 

ශගවරන්න තමයි අපි ශප)රවරාරි මාසශේ අතුරු සම්මත ගිණුම 

ශගනාශේ. එනා විපතිෂ නායාක වරරයාකා ඒ  පරීනවරන්නයි  ටයුතු 

 ශ ේ. ඒ යි අපට එම ශයාකෝජනාවර ඉ කපා අසව  ර ගන්න සීන 

වුශ්ඩ. අපට විපතිෂශේ මන්ත්රීවරරු  ථා  රපා කිේවරා, “අතුරු 

සම්මත ගිණුම පරීනන්න යාකන්ශන්. ඉදිරිපත්  රන්න එපා” කියාකපා. 

අපට ඒශති ගැටලුවරති නැහැ.  

නැන් ශම් පාපම් ඔතිශ ෝම අපි හනනවරා. ශම් පාපම් හනන්න 

මහාමාර්ග අමාතයාාං යාකට භාර දීපා තිශ)නවරා. නිවරාස සාංවරර්නන 

අධි ාරියාකට ප්රතිපානන ශවරන්  රපා තිබුශ්ඩ නැහැ. ඒ නිසා අපට 

භාර දීපා තිශ)නවරා. ශම් පාපම් ටි  විතරති ශනොශවරයි, ගරු 

 ථානායාක තුමනි අපි පාං ාශේ පාපම් 1(,(((ති හනනවරා. අශේ රට 

වරැඩා   රන රටතිී වරැඩා  බිමති  රනවරා කිේවරා. අපි ඒ  ටයුත්තට 

අත ගහපා තිශ)නවරා. අපි කිසවිශට  හම්)න්ශතොට දිසවත්රිති යාකට 

කුණාඩා ම්මාශේ සැපකි කප නතිවරන්ශන් නැහැ. ශප්රේමනාස මහත්තයාකා 

පටන් ගත්තාන, ශවරන  වුරු ශහෝ පටන් ගත්තාන කියාකපා )පන්ශන් 

නැතුවර අපි අනිවරාර්යාකශයාකන්ම ඒ  ටයුතු අවරසන්  රනවරා. ඒ 

 ාපශේ ඔ)තුමන්පා එශහම   ා. ඔ)තුමා නම් එශහම  ශ ේ 

නැහැ. ඔ)තුමන්පාශේ හිටපු නායාක ශයාකෝ එශහම   ා. එශහන් 

ශමශහන් ආපු නායාක ශයාකෝ  ශ ේ, Port City වරයාපිතියාක නතර 

 රපු එ ී සාංවරර්නන  ටයුතු නතර   ා. ඒශ න් තමයි රට 

වරැටුශ්ඩ. ඒශ න් තමයි ආර්රව යාක  ඩා ා වරැටුශ්ඩ. ඒ නිසා තමයි 

ඔ)තුමන්පා පරාජයාකට පත් වුශ්ඩ. අපි එශහම  රන්ශන් නැහැ. 

ශප්රේමනාස මහත්තයාකාන,  වුන පටන් ගත්ශත් කියාකපා අපි )පන්ශන් 

නැහැ. සමසවත ජනතාවර ශවරනුශවරන් අපි අවර ය සාංවරර්නනයාක 

අනිවරාර්යාකශයාකන්ම සති  රනවරා, ගරු  ථානායාක තුමනි. 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
එනා සජිත් ශප්රේමනාස මැතිතුමා නිවරාස සමතිවරරයාකා වුණාට, 

නිවරාස හනන්න විතරති ශනොශවරයි  ටයුතු  ශ ේ. නිවරාස හනන්න 

ශමන්ම, පාපම් හනන්න, පාස ක ශගොඩා නැඟිබල හනන්න වරාශේම 

හම්)න්ශතොට දිසවත්රිති ශේ ජනතාවරශේ සයාකලු අවර යතා ඉටු 

 රන්න තමයි එතුමා  ැබිනට් අමාතයවරරයාකා හැටියාකට රජශයාකන් 

සම්පත් ප)ා ගත්ශත්. පාපම් විතරති ශනොශවරයි. දිසවත්රිති යාකට 

අවර ය හැම ශනයාකතිම ස සව කිීකමටයි එතුමා  ටයුතු  ශ ේ. 

ඔ)තුමා කියාකපු  ථාවර වරැරදියි ශන්. 

 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශමො තින වරැරැීන? 

ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
සජිත් ශප්රේමනාස නිවරාස හනන්න භාරඅරශගන ශවරනත් ඒවරා 

හනපා කියාකපා. 

 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමා ප්ර වනයාක අහපා ඉවරරන?  

ගරු දිබලේ ශවරනආරච්චි හිටපු සමතිතුමනි, නැන් ඔ)තුමා කියාකන 

විධියාකට එතුමා පාස ක හනපා තිශ)නවරා, එතුමා පාපම් හනපා 

තිශ)නවරා, එතුමා පාරවර ක හනපා තිශ)නවරා. අපි, නැහැ කියාකන්ශන් 

නැහැ. එතුමා දිසවත්රිති ශේ නායාක යාකා ශන්. අපිත් දිසවත්රිති ශේ 

නායාක ත්වරයාක නරීදි අශේ දිසවත්රිති වරපත් ඒවරා  රන්න සීන 

වරනවරා. හැ)ැයි, එතුමා එශහම  රපු දිසවත්රිති ශයාකන් පැනපා ගියාකා. 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
නැහැ. පැනපා ගිශේ නැහැ. 

 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔ)තුමා තමයි නායාක යාකා ශවරන්න ඕනෑ. 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මහින්න රාජපතිෂ මහත්මයාකා තමයි පැනපා ගිශේ. 

 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නැහැ, නැහැ. මහින්න රාජපතිෂ මහත්මයාකා පැනපා ගිශේ 

නැහැ. මහින්න රාජපතිෂ මහත්මයාකා නිස තැනට ආවරා. ඒ 

දිසවත්රිති ශේ තමන්ශේ සශහෝනරයාකා තියාකපා, පුතා  තියාකපා එතුමා 

කුණාරුණෑගප දිසවත්රිති යාකට සවි කපා පාං ාශේ මැතිවරරණ 

ඉතිහාසශේ මත  හිටින මනාප සාංඛ්යාවරති ප)ා ගත්තා. සජිත් 

ශප්රේමනාස මහත්මයාකා එශහම ශනොශවරයි. එතුමා එශහන් පැනපා 

ආවරා. ඒ  තමයි සත්ත  තන්නරයාක. හැ)ැයි, ඔ)තුමා ඉන්න එ  

ගැන අපි සතුටු ශවරනවරා. ඔ)තුමා හිත ශහොඳ මනුසවසශයාකති. අපට 

ගැටලුවරති නැහැ, දිබලේ ශවරනආරච්චි මන්ත්රීතුමා ගැන. ඔ)තුමා කිස 

සැ යාකති ත)ා ගන්න එපා. ඒ පාපම්  ඔතිශ ොම ටි  හනපා 

ශනනවරා. හැ)ැයි, ඒවරා හනපා ඒ ස කබල ශගවරන්ශන් අශේ 

ආ්ඩඩුශවරන්. හනපු ඒවරාශේ ස කබල ශගේශේත් අශේ ආ්ඩඩුශවරන්. 

 
ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, ශජොන්සවටන් ප්රනාන්ලි සමතිතුමා 

උත්තර ශනන එ  මා අහශගන සටියාකා.  ප්රතිපානන ශවරන්  රපා 

තිබුශ්ඩ නැහැ, පාපම්වරපට ස කබල ශගේශේ නැහැ කියාකපා දිබලේ 

ශවරනආරච්චි මන්ත්රීතුමා කියාකන එ  සම්පූර්ණ සත්තයි. ඒවරාට 

ප්රතිපානන ශවරන්  රපා තිබුණා, මහාමාර්ග අමාතයාාං ශයාකන් 

වරාශේම ප ාත් පාපන අමාතයාාං ශයාකන්. රාමීය යාක පාපම්වරපට, රන් 

මාවරත්වරපට මුන ක ශවරන්  රපා තිබුණා. ගිවිසුම් අත්සන්  රපා 

මුන ක ශවරන්  රපු වරයාපිති අතර මද නතර  ර තිශ)නවරා. 

ඔ)තුමන්පා අවුරුීනති බි ක ශගවරපා නැහැ. ඔ)තුමන්පාශේ 

 ාපශේ අවුරුලි 1(ති තිසවශසේ ශගවරපා නැති වරන්දි ඔතිශ ොම, 

ර්රියාකවරැවර ක්රීඩා ාාංගණයාක ඉදි කිීකශම්දී ශගවරන්න තිූ  වරන්දි ශගේශේ 
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අපි. පේජයි කියාකන්න. රුපියාක ක ශ ෝටි ගණන  වරන්දි මුන ක 

ශගේශේ අපි. මුන ක ප්රතිපානනවරප අඩු පාඩුවරති නැහැ. ඔ)තුමන්පා 

වරැඩා   රපා නැහැ. ශම් අවුරුීන තු  පාරවර කවරප වරැඩා  අතර මද 

නතරශවරපා තිශ)නවරා. 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු   නර් හෂීම් හිටපු සමතිතුමා මශේ පරණ මිත්රයාකා. එතුමා 

මශේ අමාතයාාං ශේත් සටියාකා. ගරු පතිෂවමන් කිරිස කප 

මන්ත්රීතුමාත් සටියාකා.   නර් හෂීම් මැතිතුමා රන් මාවරත් ගැන  ථා 

  ා. "රන් මාවරත්" වරැඩා සටහන සඳහා මුන ක තිබුශ්ඩ නැහැ. තවරම 

ඒ  මුන ක ශගවරනවරා. ඒ  තමයි සත්ත  තන්නරයාක. වරචනවරබලන් 

තිබුණා, නමුත් මුන ක නැහැ. ඒ නිසා තමයි ආර්රව යාක බිමට 

වරැටුශ්ඩ. සයාකයාකට 7ට තිබුණු ආර්රව  වරර්නන ශේගයාක, 

තමුන්නාන්ශසේපා අවුරුලි හතරහමාරකින් නතිෂ ශපස 

සෆවඝනිසවතානශේ ආර්රව  වරර්නන ශේගයාක  දට ශගන ගියාකා. 

ේ දට මා වරග ර්ශමන් කියාකනවරා, රුපියාක ක බිබලයාකන 9.( ට 

පවරරාගත් ඉඩා ම්වරපටත් මුන ක ශගවරපා තිබුශ්ඩ නැහැයි කියාකපා. ශම් 

මාර්ගවරපට මුන ක ඔ)තුමන්පා ලින්ශන් නැහැ. ශම්වරා සජිත් 

ශප්රේමනාස මහත්මයාකා එතුමාට තිබුණු )පශයාකන් ප)ාගත් ශීවර ක. 

ඔ)තුමා සජිත් ශප්රේමනාස මහත්මයාකාට සප ා තිබුශ්ඩ නැහැ. ඒ  

තමයි, දිබලේ ශවරනආරච්චි මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර වනයාක. ඒ  සත්ත. 

ඔ)තුමා කියාකන විධියාකට ඔ)තුමන්පා ශහොඳට වරැඩා    ා නම් 

පැරලිශ්ඩ ශ ොශහොමන? [)ානා කිීකමති  ජනතාවර ඔ)තුමන්පා 

ශගනර යාකැේවරා ශන්. අවුරුලි හතරහමාරති ගිහි කපා -[)ානා කිීකමති  

නැහැ, නැහැ. එශහම ප්ර වනයාකති නැහැ. එයාක තමුන්නාන්ශසේ 

ශගශනන්න හනන මතයාක. තමුන්නාන්ශසේ සාංවරර්නනයාක ගැන  ථා 

 රනවරා. තමුන්නාන්ශසේශේ ශපෞීගබල  ශ ක ම්ශේ ආරතිෂාවර 

)පාගන්න )ැරි වුණු ආ්ඩඩුවර  හිටපු සමතිතුමා ඔ)තුමාශන්. 

තමුන්නාන්ශසේශේ ශපෟ ීගබල  ශ ක ම්ට ශවර  තියාකපා ගියාකා. ඒ  

තමයි සත්ත  තන්නරයාක. තමුන්නාන්ශසේපා කියාකන සුන්නර යුගයාකති 

තිබුශ්ඩ නැහැ. රට විනා   රපා, ආර්රව යාක වරට්ටපා, ශහොර ම් 

 රපා, ප මුවරන මාස තුශන් ශ්රී පාං ා මහ )ැාංකුණාවර ශහොරා  ාපා, 

හැම වරයාපිතියාකකින්ම ශහොරා  ාපා තමුනාන්ශසේපා ෂණෂිතයාකන් )වරට 

පත් වුණා. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ාපයාක ගැන අවරනානයාක ශයාකොමු  රපා  ටයුතු  ශ ොත් 

ශහොඳයි. 
 

ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
සජිත් ශප්රේමනාස මැතිතුමා හම්)න්ශතොට දිසවත්රිති යාක නමපා 

පැනපා ආවරා කිේවරා. එතුමා නවර පතිෂයාකති පිහිටුවරපා, - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැන් ඒවරා ගැන  ථා  රන්න එපා. ගරු දිබලේ ශවරනආරච්චි 

මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාශේ ප්ර වනයාක අහපා අවරසන්  රන්න. 
 

ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
එතුමා මහින්න රාජපතිෂ අගමැතිතුමා රවරටපා ශ ශසේ ශහෝ 

කුණාරුණෑගප දිසවත්රිති යාකට එතුමා ශගන්වරා ගත්තා. එතුමා අශේ 

දිසවත්රිති ශේ හිටපු නායාක යාකා. ඒ යි මට කියාකන්න තිශ)න්ශන්.  

මශේ ේ ද අතුරු ප්ර වනයාක ශමයාකයි. අයාක වරැයාක  ථාශේ 

සතු ත්ශවරපා තිශ)නවරා, සෑම ගමතිම ආවරරණයාක වරන පරිදි මාර්ග 

පතිෂශේ වරැඩා සටහන යාකටශත් රාමීය යාක මාර්ග කිශපෝමිටර් ((,(((ති 

ඉදි කිීකම සඳහා රුපියාක ක මිබලයාකන 2(,(((  අතිශර්  ප්රතිපානන 

ශවරන්  රනවරා  කියාකපා. ශම් අනුවර )ැලුවරාම, කිශපෝමීය ටරයාකති 

හනන්න රුපියාක ක පතිෂ 4යි යාකන්ශන්. ඒ මුනබලන් ශ ොශහොමන 

හනන්ශන් ගරු සමතිතුමනි?  
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
නැහැ, නැහැ. 
 

ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
අයාක වරැයාක ශ කඛ්නශේ සඳහන්  රපා තිශ)නවරා ශන්. 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔ)තුමා නන්ශන් නැහැ. ගරු දිබලේ ශවරනආරච්චි මන්ත්රීතුමා 

ගැන මා පුලිම ශවරන්ශන් නැහැ. එතුමා ශහොඳ ශී පාපනඥශයාකති. 

අපි ශ)ොශහොම අගයාක  රන ශී පාපනඥශයාකති. එතුමා මහින්න 

රාජපතිෂ මහත්මයාකාට ශනොසව කිේවරාට හනවරතින් එතුමාට ගරු  රන 

පුීගපශයාකති. අපි ඒ  නන්නවරා. අපි නැනටම මාර්ග කිශපෝමීය ටර් 

12,(((  වරැඩා  ආරම්භ  රපා තිශ)නවරා. [)ානා කිීකමති  ඉන්න, 

මා කියාකන   ක. එතිසත් ජාති  පතිෂශේ අපි ඉන්න  ාපශේදීත් 

ඔයාක ගණන් හිපවු හැලිවරා. සාංඛ්යා ගන්නවරා, ශ)නනවරා, ගණන් 

හනනවරා, ශවරන්ශන් නැහැයි කියාකපා ශපන්වරනවරා. හැ)ැයි 

ඉතිහාසශේ මහින්න රාජපතිෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ යුගශේ 

වරැඩා   රපා ශපන්වරපු ආ්ඩඩුවරති සහ ජනාධිපතිවරරශයාකති සටිශේ.  

නැන් ඔ)තුමන්පා කිේවරා, අපි අවුරුීනති තු  ශමොනවරත්  ශ ේ 

නැහැයි කියාකපා. අවුරුීනති තු  ශමොනවරාන  රන්න තිබුශ්ඩ? 

තමුන්නාන්ශසේපා නන්නවරා, අවුරුීන   ාපයාක තු  ශ ොවිඩ් - 19 

වරසාංගතයාක සති වුණායාක කියාකපා. ඒ එති ම, මහා මැතිවරරණයාක 

පවරත්වරන්න )ැරි වුණා. [)ානා කිීකමති  අපි ඒ ගැන අශේ වරැයාක 

ශීර්ෂයාක පිළි)ඳ විවරානශේදී  ථා  රමු. ගරු  ථානායාක තුමනි, 

අශේ වරැයාක ශීර්ෂශේදී මා එයාකට උත්තර ශනන්නම්. [)ානා කිීකමති  

ඔ)තුමා ශගශනන්න. [)ානා කිීකමති  උත්තර තිශ)නවරා. වරැඩා  

 රපා, මාර්ග හනපා තමයි මා ශපන්වරන්ශන්. මාර්ග කිශපෝමීය ටර් 

12,(((  වරැඩා   ශම් වරනශ ොට ආරම්භ  රපා තිශ)නවරා. [)ානා 

කිීකමති  හා, ඉන්න, ඉන්න. මශේ රාජය අමාතයතුමා උත්තරයාකති 

ශනන්න ඕනෑ  කියාකනවරා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නැන් ශම් ප්ර වනයාක ශ)ොශහොම ශවරපාවරති සශනනවරා. 

 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, රාජය අමාතයතුමා කිශපෝ මීය ටර් 

1((,((( ගැන - 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, මට mike එ  ශනන්න. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු දිබලේ ශවරනආරච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමා නැන් ප්ර වනයාක 

සහුවරා ශන්. ඒ ට ශන් තවරම උත්තරයාක ගන්න )ැරි වුශ්ඩ. 

959 960 



පාර්බලශම්න්තුවර 

ගු නිමල් ලාන්ො මහතා මග්රාමීය ය මාර්ග හා අවනශ්ේෂ 
යටිතල පහසුකම් රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
ගරු  ථානායාක තුමනි, ගරු දිබලේ ශවරනආරච්චි මන්ත්රීතුමාත්, 

ගරු  බිර් හෂීම් මැතිතුමාත් මතු  රපු  ාරණාවර තමයි  අයාක වරැයාක 

ශ කඛ්නශේ සඳහන්  ර තිශ)න මුන ක ප්රතිපානනවරබලන් මාර්ග 

කිශපෝමීය ටර් පතිෂයාකති හනන්න )ැහැ කියාකන එ . ඉතාම  පැහැදිබලවර 

ගරු මන්ත්රීතුමාට කියාකන්න ඕනෑ, තමුන්නාන්ශසේපාශේ අවුරුලි 

පහටම  රපු වරැඩා වරපට වරඩා ා වරැ  ශ ොටසති, - 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මම අහන්ශන් ඒ  ශනොශවරයි. පතිෂ හතශරන් මාර්ග 

කිශපෝමීය ටරයාකති හනන්න පුළුවරන්න කියාකපායි මම අහන්ශන්. 

 
ගු නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, අවුරුලි (ති තු  කිශපෝමීය ටර් පතිෂයාකති 

අපි හනපා අවරසන්  රනවරා කියාකපා මම ඉතාම  පැහැදිබලවර කියාකනවරා. 

[)ානා කිීකමති  ඔ)තුමා අහගන්න ශ ෝ.  තමුන්නාන්ශසේපා අවුරුලි 

පහටම හැලිවරාට වරඩා ා පාරවර ක, අපි එ  අවුරුීනකින් හනපා අවරසන් 

 රනවරා. තමුන්නාන්ශසේපා එ  පාරතිවරත්, එ  අධිශේගී 

මාර්ගයාකතිවරත් පටන් අරශගන අවරසන්  ශ ේ නැහැ. එ  

කිශපෝමීය ටරයාකතිවරත් හැලිශේ නැහැ. අපි පැහැදිබලවරම කියාකනවරා,  අශේ 

ආ්ඩඩුවර යාකටශත් අනිවරාර්ශයාකන්ම පැහැදිබලවරම ශම්  ටයුත්ත 

 රනවරා  කියාකපා. 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, මට mike එ  ශනන්න කියාකන්න. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දිබලේ ශවරනආරච්චි මන්ත්රීතුමාට mike එ  ශනන්න. 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
සයි ශම් mike එ  ශනන්ශන් නැත්ශත්? 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔ)තුමා mike එ   ඩා පා නාන්නන හනන්ශන්? 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
Mike එ  off   රනවරා. නමුත් off  ශවරන්ශන් නැහැ.  ජරා 

වරැඩා   රන්න එපා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔ)තුමා අතුරු ප්ර වන පහති අහපා තිශ)නවරා. 

ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ප්ර වන (ති ශනොශවරයි, ප්ර වන ශන යි මම සහුශේ. මශේ   

ප්ර වනයාකට තවරම  උත්තර ලින්ශන් නැහැ. පතිෂ හතශරන් මාර්ග 

කිශපෝමීය ටරයාකති හනන්ශන් ශ ොශහොමන කියාකපා, මම අහපු ප්ර වනයාකට 

උත්තරයාකති ශනන්න.  

 
ගු නිමල් ලාන්ො මහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
මම නැන් පැහැදිබලවර කිේවරා ශන්.  ඔ)තුමාට පැහැදිබලවර 

කියාකනවරා,   අශේ අවුරුලි (ට කිශපෝමීය ටර් පතිෂයාකති හනනවරා කියාකපා 

තිශ)නවරා. ප)න අවුරුීශී අපි කිශපෝමීය ටර් 3(,(((ති හනනවරා. 

ශම් අවුරුීශී අපි  කිශපෝ මීය ටර් 1(,(((ති හනන්න පටන්  

අරශගන තිශ)නවරා. එම කිශපෝමීය ටර් පතිෂශයාකන් ශම් ශවරීදී  

මහශපොශ ොශේ  කිශපෝ මීය ටර් 1(,((( ට වරැ  ශ ොටස  අපි වරැඩා  

පටන් ශගන තිශ)නවරා.  ඔයාක  ස කබලවරපට අමතරවර අපට ආසයාකානු 

සාංවරර්නන )ැාංකුණාශේ උනවු පැශ)නවරාී World Bank එශ න් උනේ 

පැශ)නවරා,-  

  
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, මම අවරසන්  රන්නම්. නමුත්, එ ති  

මතති  රන්න  ැමතියි.  

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, මට  mike එ  ශනන්න කියාකන්න. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔ)තුමාට රශට්ම තිශ)න ප්ර වන අහන්න ඉඩා  ශනන්න )ැහැ. 

නැන් ප්ර වන (ති අහපා  තිශ)නවරා. 

 
ගු දිලිප් නවදආරච්ික මහතා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, මම සහුශේ - 

 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ශපොඩ්ඩා ති ඉන්න. ගරු  ථානායාක තුමනි, අපි 

එ ති මතති  රන්න ඕනෑ. අවුරලි හතරහමාරති තිබිපාත් පාපම් 

ටි වරත් හනා ගත්ශත් නැති ආ්ඩඩුවරති අශපන් අහනවරා, 

ශ ොශහොමන කිශපෝමීය ටර් පතිෂයාක හනන්ශන් කියාකපා. අශනති එ  

තමයි දිබලේ ශවරනආරච්චි මන්ත්රීතුමා ගරු  ථානායාක තුමාට 

කියාකනවරා,දදMike එ  ශනන්ශන් නැහැදද කියාකපා. හිටපු 

 ථානායාක තුමාත් එති  )පශ ොට,  ශම්   ථානායාක තුමා 

මන්ත්රීවරරුන්ට සති ශවරන්න ප්ර වන අහන්න ශනනවරා. ඒ  තමයි 

නියාකම ප්රජාතන්ත්රවරානයාක.  නැන් මන්ත්රීතුමා  ප්ර වන පහ ටත් වරඩා ා 

සහුවරා. ඒ හැම එ  ටම අපි උත්තර ලින්නා. ගරු 

 ථානායාක තුමනි, ඔ)තුමා ඒ ට ඉඩා  ලින්නා. ඒ නිසා, ශම්   රු 

ජයාකර්රියාක මහත්මයාකාශේ  ාපයාක ශනොශවරයි කියාකන එ  අපි මතති 

 රන්න  ැමැතියි. එනා තිබුණු  ැ ෑ නීතියාක ශම් පාර්බලශම්න්තුශේ 

ක්රියාකාත්ම  වුණු හැටි,  එනා  විපතිෂශේ අපට  ථා  රන්න 

ශනොලින්න හැටි අපට ශහොඳට මත යි.  ප්රජාතන්ත්රවරාදීවර  ටයුතු 

 රන වරැනගත්  ථානායාක තුශමති නැන් ඉන්නවරා. නැන් සහුවරා 

ශන්. ඔයිට වරැ යාක අහපා නා ගන්ශන් නැතිවර වරා  ශවරමු.  
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර වන අාං  7- 499/2(2( -(1ශ, ගරු කිාංසව ශන කසන් මහතා - 
[සභා ගර්භයාක තු  නැත.  

ප්ර වන අාං  8- 639/2(2(-(1ශ, ගරු රවුෆව හර්ම් මහතා. 
 

ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, මම එම ප්ර වනයාක අහනවරා.  
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, වරනජීවී හා වරන සාංරතිෂණ අමාතයතුමා 

ශවරනුශවරන් මා එම ප්ර වනයාකට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ශන   ාපයාකති 

ඉ කපා සටිනවරා.  
 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනවරන වරටයාක. 
 
 

නපොනළොන්නුව දිෙනත්රික්කනේ මහවැලි කලාපය  
අයත් ඉඩම්  බලපත්ර 

தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தில் ைகொவலி 

வலயங்களுக்கு உொித்தொன கொைிகள்: உொிைப் 

பத்திரங்கள் 
LANDS BELONGING TO MAHAWELI ZONES IN 

POLONNARUWA DISTRICT: LICENCES 

 
7 . ගු තිෙනෙ අත්තනායක මහතා මගු ිරවෙන නනල්ෙන් මහතා 

නවනුව   
(ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க - ைொண்புைிகு கிங்ஸ் 

தநல்சன் சொர்பொக)  
(The Hon. Tissa Attanayake on behalf of the Hon. Kins 
Nelson)  

වරාරිමාර්ග අමාතයතුමාශගන් සර් ප්ර වනයාක- (1ශ: 

(අශ (i) ශපොශ ොන්නරුවර දිසවත්රිති ශේ සති මහවරැබල 
 පාපවරපට අයාකත් ගම්මාන අතරින් )පපත්ර 
ශනොමැති ඉඩා ම් ප්රමාණයාක ශ ොපමණනී 

 (ii) එම ඉඩා ම් සඳහා )පපත්ර ප)ා ශනොදීමට ශහේතුවර 
 වරශර්නී 

 (iii) )පපත්ර ශනොමැති ඉඩා ම් සඳහා )පපත්ර ප)ා දීශම්දී 
අනුගමනයාක  රනු ප)න ක්රමශේනයාක  වරශර්නී 

 යාකන්න එතුමා ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න?  

(ආශ ශපොශ ොන්නරුවර දිසවත්රිති ශේ මහවරැබල  පාපයාකට අයාකත් 
ඉඩා ම් සඳහා )පපත්ර ප)ා ශනොදීම ශහේතුශවරන් පැන නැගී 
සති ගැටලුවර විසඳීමට අමාතයාාං යාක ගනු ප)න ක්රියාකාමාර්ග 
 වරශර්න යාකන්නත් එතුමා ශමම සභාවරට නන්වරන්ශන්න? 

(සශ  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්න?   
 

நீர்ப்பொசன அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்திலுள்ள ைகொவலி 

வலயங்களுக்கு உொித்தொன கிரொைங்களில் உொிைப் 

பத்திரம் இல்லொத கொைிகளின் அளவு 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி கொைிகளுக்கு உொிைப் பத்திரம் 

வழங்கப்படொமைக்கொன கொரைம் யொததன் 

பமதயும்; 

 (iii) உொிைப் பத்திரம் இல்லொத கொைிகளுக்கு உொிைப் 

பத்திரம் வழங்குவதற்கு அதற்கொகப் பின்பற்றப் 

படவுள்ள முமறயியல் யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிப்பொரொ? 

(ஆ) தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தின் ைகொவலி 

வயங்களுக்கு உொித்தொன கொைிகளுக்கு உொிைப் 

பத்திரம் தபற்றுக் தகொடுக்கொமை கொரைைொக 

எழுந்துள்ள சிக்கமல தீர்த்துமவப்பதற்கு அமைச்சு 

மைற்தகொள்ளும் நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும் 

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 

ask the Minister of Irrigation:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the extent of lands without licences in the 
villages belonging to the Mahaweli Zones 
within Polonnaruwa District; 

 (ii) the reason for not granting licences for the 
lands concerned; and  

 (iii) the methodology that will be followed in 
granting licences for the lands without 
licenses? 

(b) Will he also inform this House of the actions that 
will be adopted by the Ministry to solve the 
problem that has arisen due to not granting 
licences for lands belonging to the Mahaweli Zone 
within Polonnaruwa District? 

(c) If not, why?  
 

ගු අනුරාධා ජයරත්න මහතා මග්රාමීය ය කුරුු හා ආරිත වැ,, 
ජලාශ් හා වාර්මාර්ග ෙවවර්ධාන  රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு  அனுரொத  யரத்ன - கிரொைிய வயல் நிலங்கள் 

ைற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்மதக்கங்கள் ைற்றும் 

நீர்ப்பொசன அபிவிருத்தி இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne - State Minister of Tanks, 
Reservoirs and Irrigation Development Related to Rural 
Paddy Fields) 
ගරු  ථානායාක තුමනි, වරාරිමාර්ග අමාතයතුමා ශවරනුශවරන් මා 

එම ප්ර වනයාකට පිළිතුර ෙභාගත*  රනවරා. 
 

* ෙභානම්ෙය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අශ  (i)  

 

 

 පාපයාක 

)පපත්ර ශමශතති ප)ාදී 

ශනොමැති ඉඩා ම්  ට්ටි 

ප්රමාණයාක 

 න  පාපයාක 5,714 

සී  පාපයාක 4,265 

ඩී  පාපයාක 254 

ශමොරගහ න්න  පාපයාක 2,642 

එ තුවර 12,875 
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 (ii)  

  එති එති ඉඩා ම්  ට්ටියාකට අනා වර මැනුම්  ටයුතු සලි  ර 

සැපසුම් ස සව කිීකමට සැපකියාක යුතු  ාපයාකති ගතවීම. 

 සමහර පවු ක ඒ   වරනජීවි, වරන සාංරතිෂණ, වරාරිමාර්ග 

ආදී රතිෂිතවරප අනවරසරශයාකන් පදිාංචි වර සටීම. 

 විවින මායිම් ආරවු ක හා පවු ක ආරවු ක තත්ත්වරයාක 

ශහේතුශවරන් එති පාර් වවරයාක ට නිරවු ක අයිතියාක ප)ාදීමට 
අධි රණ තීන්ලි ප)ා ගැනීශම් ප්රමානයාකන්. 

 අවිධිමත්වර රජයාක විසන් ප)ා දී සති ඉඩා ම්  ට්ටි අන්සතු 

කිීකම/ විකිණීම ශහේතුශවරන් )පපත්ර නිකුණාත් ශනොකිීකම. 

 මූබල   ට්ටි සැපසුමට පරි)ාහිර ඉඩා ම්වරප පදිාංචියාක නැීකම 

නිසා සති වී සති වරයාකූපතා ශහේතුශවරන් ප්රමාන වීම. 

 (iii)   පදිාංචියාක ශහෝ වරගාවර සඳහා )ැහැර කිීකමට ශයාකෝගය )වරට 
හඳුනා ශගන සති ඉඩා ම් ශ ොටසව විධිමත්වර මිනින්ශනෝරු 
ශනපාර්තශම්න්තුවර ශවරතින් මිනුම් නිශයාකෝග මත  ට්ටි  ර 
සැපසුම් ස සව කිීකශමන් පසු ඉඩා ම්  ච්ශච්රි පවරත්වරා 
විශරෝනතා  ැඳවීශමන් අනතුරුවර, සුලිසු පුීගපයින් ශතෝරා 
ගැනීශමන් අනතුරුවර )පපත්ර ප)ාදීම. 

(ආශ  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ "ශසෞභාගයශයාක නැතිම" වරැඩා පිළිශවර ට 
අනුකූපවර ඉදිරි මාස (3   ාපයාකති සතු ත )පපත්ර හා ප්රනානපත්ර 
  නමින් ප)ාදීශම් වරැඩා සටහන ශම් වරනවිටත් ක්රියාකාත්ම   ර සති 
අතර, එම වරැඩා සටහන මගින්න සයාකලුම මහවරැබල )ප ප්රශී  තු  )පපත්ර 
ශනොමැති පුීගපයාකන් ශවරත ඉඩා ම් )පපත්ර   නමින් ම ප)ාදීශම් 
 ටයුතු ශම්  වරන විටත ආරම්භ  ර තිශේ.  

(සශ  අනා  ශනොශේ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Next, the Hon. M.A. Sumanthiran to raise a Question 
of Privilege.  

 

වරප්රොද   ජනාධිපති විමර්ශ්න නකොමිෂන් 
ෙභාන, ක්රියාකලාපය 

சிறப்புொிமை:  னொதிபதி விசொரமை 

ஆமைக்குழுவின் தசயற்பொடு 
PRIVILEGE: CONDUCT OF PRESIDENTIAL 

COMMISSION OF INQUIRY 
 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I wish to raise a Question of Privilege.  

I have been receiving several summons from the 
month of August, 2020 from the Presidential Commission 
of Inquiry to inquire into and obtain information in 
relation to an alleged political victimization. All of those 
summons describe me as a "respondent". I have 
responded to all of these summons in writing and have 
indicated that they were in the Sinhala language only. 
Secondly, since I am referred to as "respondent", to please 
furnish me with material relevant to any allegation made 
against me. And thirdly, to ensure that all materials sent 
to me are accompanied by either Tamil or English 
translations thereof. I have also appeared personally 
before the said Commission twice and made the aforesaid 
request orally as well. Although the Commission ordered 
that I be furnished with the said material, to-date I have 
not got any material from the Commission. But, I 

continue to receive more summons in the Sinhala 
language only. I received another summons dated 17th 
October, 2020 which came by post on the 20th of October, 
2020 and I saw it after I returned from Parliament Sittings 
on the same day. I responded by letter dated 22nd 
October, which was faxed to the Commission at 9.30 a.m. 
on 23rd October, 2020 repeating what I had said in several 
communications previously and also indicating that I had 
Parliamentary Sittings on the same day and therefore, 
could not appear before the Commission. I table* the said 
summons and my response. 

Despite the above, I read in the newspapers on the 
27th of October, 2020 that at the sittings held on 26th of 
October, the Chairman of this Commission, Upali 
Abeyratne had stated in public that several 
Parliamentarians including myself will be named for 
evading the Commission. I table* the said news item 
which appeared in the "Daily News" of 27th October, 
2020.  

The aforesaid conduct by the said Commission of 
Inquiry is in breach of my Privilege as a Member of 
Parliament, as I had clearly indicated by my letter dated 
22nd October that I could not attend the Commission due 
to the reason that I was attending Parliament on that day. 
In any case, I could not have attended the Commission in 
response to the summons as the summons was received 
only on the date of the Sitting, that is 20th October, 2020 
and seen by me after 5.00 p.m. on the same day.  

I urge the Hon. Speaker to take urgent and immediate 
action in this regard including action to prevent the 
Commission naming me for evading the Commission 
when, in fact, I was attending Parliament at that time and 
had no time to intimate to the Commission prior to its 
sittings on 20th October, 2020. I also urge the Hon. 
Speaker to take action for breach of Privilege, in that 
prior to the public announcement by the Chairman of the 
Commission, I had intimated in writing the reasons for 
non-attendance, which is that I was attending Parliament 
on that day. I urge the Hon. Speaker, apart from referring 
this matter to the Committee on Ethics and Privileges, 
from the Speaker’s Office, to please communicate with 
the Commission’s Chair on this matter. 
Thank you. 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I will take necessary action.  
 
ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා මමහජන ආරක්ෂක 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
Sir, I rise to a point of Order. 
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[ගරු අනුරාන ජයාකරත්න මහතා  

————————— 
*  පුෙනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, what is your point of Order? 
       
ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
Sir, I just want to mention something about the Hon. 

Sumanthiran. He is talking about Privileges. He had paid 
tribute to Pandithar, the Jaffna leader of the LTTE, the 
other day. Pandithar was the childhood friend of 
Prabhakaran and he joined the LTTE in 1979. Both Kittu 
and Pandithar were notorious killers of the security forces 
and they had killed even the security personnel who were 
in custody. The Hon. Member went and worshipped the 
Jaffna LTTE leader. How can he do so and be in 
Parliament after taking Oath to safeguard the territorial 
integrity of the country? You must ask for reasons for his 
conduct. He is talking about his Privileges in Parliament. 
He went and paid tribute to Jaffna's LTTE leader.  
Pandithar and Kittu were notorious killers of security 
personnel. So, Sir, please ask for reasons for his conduct. 

 
ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, since my name was mentioned, I will 
respond, not because the Hon. Minister requires me to 
answer.  I have no obligation to answer him. But, since he 
raises it in public, I will say this.  

I appeared for a lady named Sinnathurai Maheswari in 
the High Court of Jaffna. She is 83 years old. Her son, 
who is called by that name "Pandithar" died in 1985. She 
remembers her son every year on or around 27th of 
November.  

 
ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

Her son was an LTTE leader. 

 
ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes, he was an LTTE leader; nevertheless, he was her 
son. Every mother has a right to remember her children. 
The Hon. Minister has never raised any question with 
regard to the JVP remembering Rohana Wijeweera with 
his beret and all his regalia on the streets of Colombo. 
This is why I said in this House that even in the 
remembrance of the dead, there is discrimination against 
the Tamil people. Such low conduct by this Minister who 
is now raising a question as to why I stood with my client 
when she remembered her son! The High Court giving an 
order very specifically said the previous day that she is 
entitled to have a remembrance event privately in her 
house. She had that in her house - you cannot even call it 
a house; it is a shed, that is where she lives - and I stood 
with her. The learned High Court Judge requested me to 
explain that this cannot be done in public places, but in 
the house she is able to do that. I explained that to her and 
on the next day, I stood with her when she had that 

private event, and in the pictures, you can see that her son 
was not even wearing any uniform. That was a mother’s 
remembrance of her son. She was my client the previous 
day in court and I was requested to explain to her that she 
can commemorate her son in private in the house and I 
was there with her.  

Now, I do not need to  give this explanation here, -  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you, Hon. Sumanthiran.. 

 
ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

But, since - [Interruption.] The Hon. Minister is 
standing up trying to say something else. Sir, there is no 
point of Order. That should have been disallowed.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

This should not be dragged in to an argument.  

 
ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

|I know. But, he was allowed to raise a matter abusing 
the provision in the Standing Orders for a point of Order. 
He was permitted to abuse a point of Order. That is why I 
am still on my feet explaining it. Otherwise, the country is 
misled by this kind of racist propaganda.  

 
ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

Hon. Speaker, - 
 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Minister? 

 
ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

Sir, please me give some time to say this. This is 
something to do with the sovereignty of the country; this 
is something to do with the territorial integrity of the 
country. He gave just a very childish excuse. The mother 
can always - [Interruption.] Wait, wait, I have not 
finished. The mother can always respect the son, there is 
no problem, but a Parliamentarian cannot go and pay 
tribute to an LTTE leader who was a notorious killer of 
STF personnel. - [Interruption.] And, the Hon. Member 
had the audacity to keep the STF just outside her shed. He 
was keeping the STF outside her shed and he had the 
audacity to commemorate that person. - [Interruption.] 
So, how can he take the Oath? -[Interruption.] How can 
he take the Oath in Parliament? You must definitely - 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Tell me one difference between commemorating 
Rohana Wijeweera and - 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

It would be better if you do not go deep into it.                                                                                         
 
ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
You cannot compare the JVP with the LTTE. - 

[Interruption.]  The LTTE tried to divide the country. You 
cannot compare the LTTE with the JVP. How can you 
compare them? - [Interruption.] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

There is hardly any time for us to go into a debate on a 
matter like this. Please stop now. - [Interruption.]  

 
ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
You are a racist! 
 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

- [Interruption.]  You are talking about the sovereignty of 
the majority. There is nothing called the sovereignty of 
the majority. There is sovereignty of the whole country! 
You are talking about the sovereignty of the majority. 
How can you say like that? - [Interruption.] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Both have explained their positions to the House. Let 
us stop it at that. - [Interruption.] 

 
ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Shame on you! - [Interruption.] 
 
ගු මආචාර්ය  ෙරත් වීරනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரமசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
Shame on you! - [Interruption.] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is enough. Thank you. - [Interruption.] 

විසර්ජන පනත් ශ ටුම්පත - 2(21,  ාර  සභාවර.  

විෙර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2021 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 

APPROPRIATION BILL, 2021 
 

කාරක ෙභාන,දී තවු ර ත් ෙලකා බලන ලදී.-                        
[ප්රගතිය  නනොවැම්බර් 2]] 

[ගු කථානායකුරමා මූලාෙනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் மைலும் ஆரொயப்தபற்றது.- [மதர்ச்சி: நவம்பர் 27] 

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 27th November] 
[HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

 

194 වන ශීර්ෂය.- තුණ හා ක්රීඩා අමාතයවරයා 
 

01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 
රු.(21,81(,((( 

 

தமலப்பு 194.- இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபொ 521,810,000 
 

HEAD 194.- MINISTER OF YOUTH AND SPORTS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 521,810,000 
 

402 වන ශීර්ෂය. -  ග්රාමීය ය හා පාෙල් ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් 
ප්රවර්ධාන රාජය අමාතයවරයා 

 

01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 

රු.691,88(,000 
 

தமலப்பு 402.- கிரொைிய ைற்றும் பொடசொமல விமளயொட்டு 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மைம்பொட்டு இரொ ொங்க 

அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபொ 691,880,000 
 

HEAD 402.- STATE MINISTER OF RURAL AND SCHOOL 

SPORTS INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 691,880,000 
 

166 වන ශීර්ෂය.- ජල ෙම්පාදන අමාතයවරයා 
 

01 වරන වරැඩා සටහන.- ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 
රු.179,(((,((( 

 

தமலப்பு 166.- நீர்வழங்கல் அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபொ 179,550,000  

 

HEAD 166.- MINISTER OF WATER SUPPLY 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 179,550,000 

 

433 වන ශීර්ෂය.- ග්රාමීය ය හා ප්රානේශීය පාය ය ජල ෙම්පාදන 
වයාපෘති ෙවවර්ධාන රාජය අමාතයවරයා 

 

01වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 
රු.(7,1((,((( 

 

தமலப்பு 433.-  கிரொைிய ைற்றும் பிரமதச குடிநீர் வழங்கல் 

கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இரொ ொங்க அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபொ 57,150,000 
 

HEAD 433.- STATE MINISTER OF RURAL AND DIVISIONAL 

DRINKING WATER SUPPLY PROJECTS DEVELOPMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    

Rs. 57,150,000 

969 970 
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119 වන ශීර්ෂය.- විු ලිබල අමාතයවරයා 

01වරන වරැඩා සටහන.- ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 

රු.3(7,8((,((( 
 

தமலப்பு 119.-  ைின்சக்தி அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபொ 307,850,000 
 

HEAD 119.-  MINISTER OF POWER 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 307,850,000 

 
406වන ශීර්ෂය.- සූර්යබල, සුළව හා ජල විු ලි ජනන වයාපෘති 

ෙවවර්ධාන රාජය අමාතයවරයා 

01වරන වරැඩා සටහන.- ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 

රු.124,1((,((( 
 

தமலப்பு 406.-  சூொிய சக்தி, கொற்று ைற்றும் நீர் ைின்னுற்பத்தி 

கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இரொ ொங்க அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபொ 124,100,000 
 

HEAD 406.-  STATE MINISTER OF SOLAR, WIND AND HYDRO 
POWER GENERATION PROJECTS DEVELOPMENT 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 124,100,000 

 
115වන ශීර්ෂය.- බලශ්ක්ති අමාතයවරයා  

01වරන වරැඩා සටහන.- ශමශහයුම් වරැඩා සටහන -   පුනරාවරර්තන වියාකනම, 
රු.   204,200,000  

 

தமலப்பு 115.-  வலுசக்தி அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபொ 204,200,000 
 

HEAD 115.-  MINISTER OF ENERGY 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    

Rs. 204,200,000 

 
 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාක - වරැයාක ශීර්ෂ අාං  194, 219 සහ 

328ී රාමීය යාක හා පාස ක ක්රීඩා ා යාකටිතප පහසු ම් ප්රවරර්නන රාජය 

අමාතයාාං යාක- වරැයාක ශීර්ෂ අාං  4(2ී ජපසම්පානන අමාතයාාං යාක- 

වරැයාක ශීර්ෂ අාං  166ී රාමීය යාක හා ප්රාශීශීයාක පානීයාක ජපසම්පානන 

වරයාපිති සාංවරර්නන රාජය අමාතයාාං යාක- වරැයාක ශීර්ෂ අාං  433 සහ 

332ී විලිබල)ප අමාතයාාං යාක- වරැයාක ශීර්ෂ අාං  119ී ර්ර්යාක)ප, සු ාං 

හා ජප විලිබල ජනන වරයාපිති සාංවරර්නන රාජය අමාතයාාං යාක- වරැයාක 

ශීර්ෂ අාං  4(6ී )ප තිති අමාතයාාං යාක- වරැයාක ශීර්ෂ අාං  11(.  

සප ා )ැසිම පූ.භා. 1(.(( සට අ.භා. 12.3( නතිවරා සහ අ.භා. 

1.(( සට අ.භා. (.(( නතිවරා.  

 පා හැීකශම් ශයාකෝජනාවර ඉදිරිපත් කිීකමට, ගරු රවුෆව හර්ම් 

මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු සභාපතිතුමනි, අශේ තරුණ හා ක්රීඩා ා සමතිතුමා අන 

එනවරාන?  එතුමා අන ගරු සභාශේ නැහැ.  ඔ)තුමාශේ නැනගැනීම 

සඳහායි මම කිේශේ. 

ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තවරම ශමොකුණාත් අපට නන්වරපා නැහැ. එතුමා අසනීප ශවරපා 

හිටියාකා. එතුමාට සනීපන  කියාකන්න මම නන්ශන් නැහැ. 

 

 

[10.44 a.m.] 
 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
“Bismillahir Rahmanir Raheem.” 

 
Hon. Chairman, I move,   

"That a sum of Rs. 10 be cut from all the Recurrent Expenditure 
and Capital Expenditure in each Programme, as per the tradition, out 
of the Heads of Expenditure Nos. 194, 219, 328, 402, 166, 433, 332, 
119, 406 and 115 pertaining to the Ministries and other departments 
and institutions coming under them debated today, Saturday, 28th of 
November, 2020, under the Committee Stage Discussion of the 
Appropriation Bill, 2021." 

Sir, I am privileged as the former Minister in charge 
of water supply to say a few words at this Committee 
Stage Discussion on the Appropriation allocations and the 
future strategy of this Government pertaining to the water 
sector. Now, there is a very ambitious programme that 
has been outlined in the Budget, the "Water for All" 
national programme. Sir, I quote from page 27 of the 
Budget Speech: 

 “...it is planned to invest  Rs. 1 trillion ( Rupees 1,000 billion)  
in 2021-2024 in 1,000 community water projects, 171 major 
projects aimed at enhancing the production capacity, new water 
supply schemes and expedite ongoing projects with the objective of 
ensuring access to drinking water to the entire population. It is also 
planned to enhance the local value of this project by engaging local 
engineers and contractors at national as well as at rural level.”  

Well and good. It is a very ambitious programme. For 
Rs. 1 trillion to be spent within a period of three years on 
public utilities such as purified water is a very welcome 
feature.  

I must also thank the Government for carrying on the  
programme “Praja Jala Abhimani” which I initiated in 
2019.  Now, the Hon. Sanath Nishantha is the State 
Minister in charge of the new Ministry which handles a 
very important element of the water sector in this country, 
the community-based organizations. I must say that the 
Hon. Dinesh Gunawardena was responsible, during his 
time as the Minister in charge, for establishing a separate 
department for community water supply. But, what in fact 
happened was - I will come to the Hon. Vasudeva 
Nanayakkara's Ministry, which is the main Ministry, later 
- this particular sector received stepmotherly treatment 
throughout. From the time it was established, they 
allocate about Rs 200 million each year. It is hardly 
enough even to maintain the staff. There were hardly any 
staff. But after I took over, we managed to recruit staff, 
expand the Department and also began to implement an 
island-wide programme establishing new community-
based organization-led development of purified water. 
We targeted 1,000 villages. I think some of those projects 
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have now come to a standstill, but I am sure the Hon. 
State Minister will continue to include them and complete 
this programme which was originally initiated. It is a 
good thing for the succeeding Government to continue 
with the project that the earlier Government started.  

Similarly, I would like to initially ask the question, 
since Rs. 1 trillion is supposed to be allocated on the 
water sector, as to how we are going to find the money for 
such a large investment. It is a serious question whether it 
is going to come out of the Consolidated Fund. 
Originally, way back in 2014, it was the same regime that 
is in power now which changed the government policy on 
capital investment to this sector by asking the National 
Water Supply and Drainage Board to bear the major 
portion of debt servicing responsibility and hardly any 
money was allocated from the Consolidated Fund. 
Therefore, I would like to ask from the Hon. Minister 
whether this policy has now been reversed and the 
Government is going to- 

 
ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා මජල ෙම්පාදන 
අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

Shall I answer that question straightaway? 
 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes, please.  
 
ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

We proposed to have this money allocated to us fully 
and also to cut down a large amount of cost that we have 
been incurring through unsolicited proposals, which has 
been your way of doing it. We are going to have entirely 
national contractors to undertake the contracts and the 
designing will be done by the National Water Supply and 
Drainage Board. Also, there will be Treasury guaranteed 
local funding from our local banks.  

 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Wonderful! That is good. While saying that, if I am to 
understand the Hon. Minister’s reply, this is what is said 
in the Budget Proposals, which is also a good thing. It 
states, I quote; 

 “However, a significant number of projects worth more than 
US Dollars 6000 million shows slow progress. The main 
deficiencies identified in monitoring of project planning, feasibility, 
implementation are deviation of the projects from national 
requirements and frequent cost and time escalations resulting in low 
returns. As such, an increase in the foreign loans as well as the 
increase in debt services could be observed.”  

It further states, I quote; 

“We have given priority to realign or relocate those loan funds 
in line with the priorities identified in the ‘Vistas of Prosperity           

and Slendour’ socio-economic development programme. We 
acknowledge and appreciate the support of the donor agencies in 
this respect. Within the existing loan facilities, we have given 
priority to prevention of COVID-19, supply of drinking water, rural 
road development,….” 

Then, what is important is, the Hon. Prime Minister 
and the Minister of Finance states, I quote; 

“Accordingly, the planned annual utilization of foreign loans as 
agreed with the World Bank, Asian Development Bank and Japan 
International Cooperation Agency alone is approximately US 
Dollars 1,400 million. In addition, it is expected to obtain bilateral 
development loans of approximately US Dollars 400 million….. A 
key aspect of the public investment financing strategy is the 
utilization of domestic funds as much as possible to support the 
implementation of the development of national infrastructure, 
providing access to the rural economy.” 

If I am to understand this, the Government intends to 
allocate from the Consolidated Fund such a large amount 
of almost Rs. 1 trillion within the next three years which, 
in my opinion, is a very difficult target to reach if it is to 
be funded purely out of our revenue.  

Then, Sir, I quote from the Business page of today's 
“Daily Mirror” newspaper, which states: 

“Fitch downgrades Sri Lanka to ‘CCC’ ”. 

What do they say?   

“Cites challenging external-debt repayment position over the 
medium term as key reason” 

It further states: 

“…….Believes official revenue projection of nominal revenue 
growth of about 28 %  in 2021 is highly ambitious…” 

That is why I said that this is a very highly ambitious 
programme. 

  
ගු  ෙනත් නිශ්ාන්ත මහතා මග්රාමීය ය හා ප්රානේශීය පාය ය 
ජල ෙම්පාදන වයාපෘති ෙවවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த -  கிரொைிய ைற்றும் பிரமதச நீர்க் 

கருத்திட்ட அபிவிருத்தி  இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Sanath Nishantha - State Minister of Rural and 
Divisional  Drinking Water Supply Projects Development)  
ගරු සභාපතිතුමනි, රාජය අමාතයවරරයාකා විධියාකට මම ශමතැනදී 

ශ ටි පිළිතුරති ශනන්න ඕනෑ. ගරු රවුෆව හර්ම් මන්ත්රීතුමනි, 

ප්රනාන වර ශයාකන් තමුන්නාන්ශසේපාශේ ආ්ඩඩුවර යාකටශත් 

පිටරටවරබලන් වරයාපිති ශගනැ කපා එ  පවුප ට ජපයාක ප)ා දීම 

සඳහා රුපියාක ක පතිෂ අශට් සට පතිෂ නහයාක නතිවරා වියාකනම්  ර 

තිබුණා. ඒ නිසා අපි ප්රතිපත්තිමයාක තීන්ලිවරති අරශගන  තිශ)නවරා, 

අශේ ශීශීයාක ඉාංජිශන්රුවරන්, ශීශීයාක සමාගම්, ශීශීයාක 

ශ ොන්ත්රාත් රුවරන් ශයාකොනා ගනිමින් ශීශීයාක ණයාක අරශගන ශම්  

වරයාපිතියාක සලි  රන්න. ඒ හරහා එ  පවුප ට පානීයාක ජපයාක ප)ා 

දීම ඉතාම පුාංචි මුනපකින්  රන්න පුළුවරන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර 

වරැයාක )ර, නාසවතියාක නතර  රන එශ න් තමයි ශමම වරයාපිතියාක 

 රන්න )පාශපොශරොත්තු ශවරන්ශන්. 

 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, they say that all those projects have been too 
costly. But, all those are projects have been examined by 
Cabinet Appointed Negotiating Committees, Technical 
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Evaluation Committees and been evaluated and approved 
by the Cabinet.  

Be that as it may, let me also say this. There is at least 
some acknowledgment that work had been done during 
our period. I am told that there was a programme prepared 
to show that during the entire period of the former regime, 
hardly any project was ever commenced. Now, let me say 
this. In 2015, Rs. 34 billion was utilized; in 2016, Rs. 65 
billion; in 2017, Rs. 82 billion; in 2018, Rs. 109 billion 
and in total, Rs. 290 billion was invested in this sector, 
the details of which, for the need to understand the cost 
involved and the lending agencies involved, I would like 
to give. Since these allegations are coming about, it is 
important that all those details are tabled as part of my 
speech. Sir, I table* the progress of the ongoing water 
supply and sewerage projects by province as Annexure 01 
and also Annexure 02, which talks about the water supply 
and sewerage projects that are online which, I am sure, 
will also be considered because these are all projects that 
have been evaluated over a period of time.  

To evaluate a project and to prepare the costing for a 
project take quite a long time. That also involves further 
examination of the environmental impact and various 
other matters concerning the preparation of feasibility 
report for a project.  

Be that as it may, now I must refer to an important 
aspect of another very valuable project which was 
implemented with the support of the World Bank. That 
was, the Water Supply and Sanitation Improvement 
Project, which was a very salutary project that will come 
to an end by the end of this year. But, I am told that the 
Government had decided to discontinue this project. I 
would urge the Hon. Minister to convince the Treasury to 
try and revive this project. There is a phase 2 that had 
been planned. 

 
ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Hon. Chairman, we are not discontinuing it. We are 
renegotiating with the World Bank for the continuity of 
the WaSSIP programme. 

 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Wonderful! We are quite relieved. Why I am saying 
this is, that project had identified the districts which have 
the least coverage of pipe-borne water supply in the 
country, that being Mullaitivu, Kilinochchi, Nuwara 
Eliya, Badulla, Monaragala, Kegalle and Ratnapura 
Districts.  

Now, I am told that there had been a phase II that had 
been planned for Kurunegala, Puttalam, Mannar and 
Galle Districts. Why I say that it is important is this. Since 

our water sector major projects are very costly, they have 
identified medium and smaller projects and have 
developed modules and manuals to prepare new type of 
cost-effective treatment facilities which have been 
implemented and have successfully been launched in 
several areas in the districts that I mentioned. Therefore, 
the coverage is also broad. Almost 100,000 families in the 
entire country in all those districts have got the benefit of 
this project. Not only that, through this project, it has also 
been helpful to empower the National Community Water 
Supply Department to improve its facilities because that 
Department with almost 6,000 odd CBOs all over the 
country suffered without substantial Government capital 
input.   

I would urge the Hon. Minister to consider another 
suggestion that I would like to make. Try and persuade 
the World Bank, the ADB or a multilateral agency to 
organize a refinance scheme through the Central Bank, 
utilizing a certain portion of the funds to allow the CBOs 
which are running these community-assisted projects to 
have some capital towards expansion of their projects and 
also to fund the infrastructure needs of pipe laying and 
various other requirements because all those CBOs are 
suffering all over the country without substantial financial 
support. Since finance is costly, they are unable even to 
have access to finance. Therefore, it would be useful for a 
- 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Hon. Member, in order to formulate your positions 
more clearly, I must say that the National Community 
Water Supply Department now finances all the CBOs 
which need finance in order to rehabilitate the former 
projects. As you know, for the new projects, we provide 
70 per cent.  

 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

I understand that. Now, what I am saying is, the 
principle of CBO-led water projects is to allow them 
some autonomy, not to be nose-led by the Department. 
The Department is there just to supervise their work, not 
to take over the responsibility. They must take over the 
responsibility to manage and to expand. That is the 
purpose. 
    

ගු  ෙනත් නිශ්ාන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha)  
ගරු සභාපතිතුමනි,- 

 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

අශන්, මට ශ ටි  ාපයාකති තිශ)න්ශන්. ඔ)තුමා පිළිතුරු 

 ථාශේදී කියාකන්න සමතිතුමා. 

 

ගු  ෙනත් නිශ්ාන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha)  
මශේ ශේපාශවරන් අඩු  ර ගන්න.  කිස ගැටලුවරති නැහැ. 
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*  Placed in the Library. 
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ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඔේ, කියාකන්න. 
 

ගු  ෙනත් නිශ්ාන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha)  
ශ)ොරු සමාජගත  රන්න ශනන්න පුළුවරන් මති නැහැ. ගරු 

සභාපතිතුමනි, 2(14 වරසශර්  ප්රජා ජප ශනපාර්තශම්න්තුවර 

නිර්මාණයාක   ත්, එනා ඉඳපා ශම් වරනශතති පනතති හනපා, 

ප්රඥේතියාකති හනපා, නීතියාකති හනපා තිබුශ්ඩ නැහැ. ඒ  තමයි 

ප්රනානම ගැටලුවර. අපි ඉතාම ශ ටි  ාපයාකති සතු ත ශම් පනත 

හනපා ඉවරර  රන්න යාකනවරා. එම නිසා එහි යාකම් කිස වරගර්මති 

ඔ)තුමාත් භාර ගන්න ඕනෑ, හිටපු සමතිතුමනි. 
 

ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

පනත හැදීමට අපිත් උත්සාහයාකති නැරුවරා. නමුත් ප ාත් 

සභාවරබලන් ඒ ට වි ාප ශපස විශරෝනතාවරති ආවරා. ප ාත් සභා 

විෂයාකයාකති හැටියාකට ශම් විෂයාකයාක තිශ)න )ැවින්, ප ාත් සභාවරප 

අනුමැතිශයාකන් ශතොරවර මනයම ආ්ඩඩුවරට ශම් ශනපාර්තශම්න්තුවර 

හරහා  නඩා ත්තු කිීකම පිළි)ඳවර නීතිමයාක ගැටලුවරති තිශ)නවරා. ඒ  

අපි මුබලන්ම නිරා රණයාක  ර ගත යුතුයි. ඉතින් ඒ පිළි)ඳවර, ඉන් 

එහාට අපි ඒ පනත් ශ ටුම්පත ශගශනනශ ොට සා ච්ඡා  රමු.  

මට පැ න තිශ)න ශම් ශ ටි  ාපයාක  තු  තවරත් වරැනගත් 

 ාරණයාකති කියාකන්න ඕනෑ.  විශ ේෂශයාකන්ම  පටුවරාවර, පබුගම, 

අඹතශ ක වරැනි පානීයාක ජපයාකට විතරති ආශේණි  වූ ජපා , 19(( 

ගණන්වරප පටන් ගත්තාට පසුවර අපි අලුතින් ශනයාකති පටන් ශගන 

නැහැ. එ)ැවින්, ශයාකෝජනා  ර තිශ)න පරිදි - මීය ට  බලන් අපි ශම් 

සඳහා ර්නානම් ශවරපා, අවර ය   යතා වරාර්තා හනපා, ආශයාකෝජනයාක 

කිීකමට මුන ක ශසොයාකාශගන සටි අවරසවථාශේ - 

Since the Government proposes to utilize some of the 
multilateral agency funding, I would like to say this. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, your time is almost over. 

 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I am just winding up, Sir.  

Vee Oya and Yatimahana Reservoirs are exclusively 
for water supply schemes and I would also urge the Hon. 
Minister to consider the Heda Oya Scheme which will 
service both the Moneragala-Siyambalanduwa area as 
well as the Pottuvil area.  

 
ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Hon. Member, it is already underway. 

 
ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Thank you very much. So, together with those, I 
would urge the Galaha-Delthota Project, which will 

utilize the Loolkandura Reservoir as a source, also to be 
implemented.  

 

ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Next, the Hon. Susil Premajayantha. 

Order, please! Before he starts, the Hon. Deputy 
Speaker will take the Chair. 

 

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාෙනනයන් ඉවත් වූනයන්,  
නිනයෝජය කථානායකුරමා [ගු රවජිත් සියලලාිළටිය මහතා] 
මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன் ித் சியம்பலொபிடிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 
   

[පූ.භා. 11.((  
 
ගු සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා - මඅධායාපන ප්රතිෙවෙනකරණ, 
විවෘත විශ්නවවිදයාල හා ු රෙනථ අධායාපන ප්රවර්ධාන රාජය 
අමාතය   
(ைொண்புைிகு சுசில் பிமரை யந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் ததொமலக்கல்வி 

மைம்பொட்டு இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of 
Education Reforms, Open Universities and Distance 
Learning Promotion) 

ගරු සභාපතිතුමනි, අන අයාක වරැයාක  ාර  සභා අවරසවථාශේදී 

සා ච්ඡාවරට ගැශනන ප්රනාන විෂයාකයාකන් අතර  තිශ)න  විලිබල)ප හා 

)ප තිති තිශෂේත්රයාක සම්)න්නවර අනහසව ප්ර ා  කිීකමටයි මම 

)පාශපොශරොත්තු වරන්ශන්.  

පසුගියාක න   ශන   පමණ  ාපයාකති තිසවශසේ සෑම මුන ක 

සමතිවරරශයාකකුණාටමත්, සෑම රජයාක ටමත් හිසරනයාකති වූ තිශෂේත්ර 

ශන ති තමයි විලිබල)ප හා )ප තිති තිශෂේත්ර ශන . විශ ේෂශයාකන්ම 

විලිබල)ප තිශෂේත්රයාක, එනා විමපසුශර්න්ද්ර, පතිෂපාන විලිබල 

)පාගාරවරබලන් ආරම්භ  රපා, ඉන් ශමපිටට සවි කපා මහවරැබල 

ශයාකෝජනා ක්රමයාක යාකටශත් ශමගාශවරොට් ((( ට වරැ  ප්රමාණයාකති එම  

 පාපශයාකන් ජනනයාක කිීකම ආරම්භ   ා. 199( න  යාක වරන විට 

තිූ  ඉ කලුමට සහ ඉ කලුම වරැ  වීශම් ශේගයාකට සරිපන අයුරින්, 

ජප විලිබලශයාකන් සැපයීමට සැපසුම්  ර ශනොතිබුණු නිසා ශවරනත් 

විවින තිශෂේත්රවරපට, විශ ේෂශයාකන්ම ඉන්නනවරපට ශයාකොමු ශවරන්න 

සලි වුණා. ඒ නිසා විශ ේෂශයාකන්ම ඉන්නන ආරිතවර විලිබල )පයාක 

නිෂවපානනයාක  රන්න තිෂණි වර සලි වුණා.  

ඒ විතරති ශනොශවරයි. විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක සාමානයශයාකන් වරර්ෂ 

2(  ජනන සැපැසවමති ස සව  රනවරා. ශම් ජනන සැපැසවම 

පසුගියාක න   ර්පයාක තු   වරනාවරත් සැපසුම්  රපු ආ ාරයාකටම 

ක්රියාකාත්ම  වුශ්ඩ නැහැ. ඒ ට ප්රතිපත්තිමයාක තීන්ලි ගණනාවරති 

)පපෑවරා. රජයාකන් ශවරනසව වීම න )පපෑවරා. අන ශමගාශවරොට් 9((ති 
නිෂවපානනයාක  රන ශනොශරොච්ශචෝශ ක ග ක අඟුරු විලිබල )පාගාරයාක 

මුබලන්ම නිෂවපානනයාක  ශ ේ ශමගාශවරොට් 3((යි. එයාක ශඩා ොපර් 

මිබලයාකන 28( ට JICA funds යාකටශත් ඉතාම අඩු ශපොබලයාක ට 

ජපාන තාතිෂණයාක යාකටශත් 199( න  ශේ මුප වරන විට පාං ාවරට 

පැශ)න්න නියාකමිතවර තිබුණා. හැ)ැයි, ආපු විශරෝනතා නිසා   ක 

ගිහි කපා, අන්තිමට JICA එ  funds withdraw   ා. ේට පසවශසේ 

අපට චීනශේ සහායාක පතන්න සීන වුණා. ඒ අනුවර, ශඩා ොපර් 

මිබලයාකන 28(ට  රන්න පුළුවරන් ශවරච්ච 3(( megawatt plant  එ  

ශඩා ොපර් මිබලයාකන 48( ට  රන්න සීන වුණා. ශම් විධියාකට ශවරනසව  

වීම් සතිවර තමයි අශේ රශට් ඒ  ටයුතු සීන වුශ්ඩ.  
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2000 න  යාක මට මත යි. මම එනා - 2(12 වරර්ෂශේ - Ceylon 

Petroleum Corporation එ  භාර සමතිවරරයාකා හැටියාකට ඉන්න 

ශ ොට සයාකයාකට 8(ති විලිබල )පයාක නිෂවපානනයාක  රන්න වුශ්ඩ ශත ක 

පනනම්  රශගන.  Fossil fuels ගත්ශත් සයාකයාකට 2(යි. ශමො න, ඒ 

තරමට නියාකදයාක තිබුණා. එතශ ොට ශමො න වු ශ්ඩ? ඛ්නිජ ශත ක 

නීතිගත සාංසවථාවර අපාභ පැූ  ආයාකතනයාකති ශනොශවරයි. 2((4, 2((( 

වරර්ෂවරප මා සමතිවරරයාකා හැටියාකට සටින විට පැවරැති තත්ත්වරයාක 

2004, 2005 Ceylon Petroleum Corporation එශති P & L එ  

)ැලුශවරොත් ඕනෑම ශ ශනකුණාට )පාගන්න පුළුවරන්. එනා එයාක 

බිබලයාකන 4ති පාභයිී a Rs. 4 billion profit. හැ)ැයි, ඒ  තමයි 

පසුවර පාඩු වුශ්ඩ. පාඩු ශවරන්න ශහේතු ගණනාවරති තිබුණා. ඒ 

අතරින් එති ප්රනාන ශහේතුවරති තමයි විලිබල )ප තිශෂේත්රයාකට අවර ය 

වරන්නා වූ ශත ක සැපයීශම්දී subsidized price එ  ට දීම. පිරිවරැයාක 

- cost - රුපියාක ක (2ති වරන ශත ක සිටර් එ ති විලිබල )ප 

ම්ඩඩා පයාකට ලින්ශන් රුපියාක ක 27ට. හැම සිටරයාකකින්ම රුපියාක ක 

2(ති පාඩු  රශගන තමයි ලින්ශන්. එම තිශෂේත්රශේ හිටපු 

නිශයාකෝජය සමතිවරරයාකකුණාත් නැන් ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවරා. එම 

පාඩුවර දිගින් දිගට ආවරා. එශසේ subsidized price එ  ටයි නැවි 

ශත ක ලින්ශන්. Fiat Avio Plant එ , සපුගසව න්න කියාකන හැම 

තැනටම ශත ක ලින්ශන් ශත ක සාංසවථාශවරන්. Subsidized price 

එ  ට ලින්ශන්. එශහම ලින්නත්  සීන වුශ්ඩ ශමො තින? අශනති 

පැත්ශතන්, ඉන්නන පනනම්  රශගන ඒ   පිරිවරැයාක ශ)ොශහෝ 

ඉහ  ගියාකා. ජප විලිබලශයාකන් තමයි ඒ  තුපනයාක  රගත්ශත්. ඉසවසර 

baseload එ  ගත්ශත් ජප විලිබලශයාකන්ී මහවරැබල  පාපශයාකන්. ේට 

පසුවර baseload එ  මාරු වුණා ශ රවරපපිටිශේ power plant 

එ ටී ශමගාශවරොට් 3((යි. ඒ  design  රපා තිබුශ්ඩ LNGවරපට. 

නමුත්, LNG පහසු ම් නැති නිසා low sulfur fuel පාවිච්චි   ා. 

අනත් low sulfur fuel රුපියාක ක 3(ත්, 3(ත් අතර පවරතින්ශන්. ශත ක 

මිප අඩු ශවරපා තිශ)න නිසා ඒ   පිරිවරැයාක රුපියාක ක 3(ත් 3(ත් 

අතර වරනවරා. ශත ක පනනම්  රගත් ඒ   පිරිවරැයාක ර්යාකන? රුපියාක ක 

4(, 42ට ගත්ත අවරසවථාත් තිබුණා. විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකටත් ඒ   

පිරිවරැයාක පාපනයාක  රගන්න )ැරි ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ නිසා අනටත් 

නකුණාණු ආසයාකාශේ විලිබල)ප ඒ  යාක ට වරැ ම පිරිවරැයාක නරන රට 

ශවරපා තිශ)න්ශන් පාං ාවර. ශම්  )පපානවරා ආර්රව යාකට. සෑම 

නිෂවපාන ශයාකකුණාටම - manufacturer ශ ශනකුණාටම - ශත් 

 ර්මාන්තයාකට, හැම එ  ටම එයාක )පපානවරා. නිෂවපානන 

භා්ඩඩා යාක  පිරිවරැයාකට එ තු ශවරනවරා, විලිබල)ප වියාකනම. ඒ  එ තු 

ශවරච්ච ගමන් ශපෝ  ශවරශ ඳ ශපොශ ේ තරග ාරිත්වරයාක එති  

හැසශරන්න පුළුවරන්  මති නැහැ. ඒ නිසා සමසවත ආර්රව යාකටම 

)පපාන ප්ර වනයාකති තමයි ශම් ශන  සම්)න්නශයාකන්ම තිශ)න්ශන්. 

ඒ   ාපාන්තරයාකති තිසවශසේ ආපු ශනයාකති.  

ඒ නිසා විශ ේෂශයාකන්ම අශේ නවර අමාතයතුමා අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාශේ "ශසෞභාගයශේ නැතිම" වරැඩා සටහන යාකටශත් 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක නි වචිත ජනන සැපැසවමති අනුවර ශගන යාකනවරා. 

ශමගාශවරොට් 3(( ශ රවරපපිටියාක LNG එ  හරි නම්, 2(21 

වරර්ෂශේදී commission  රන්න ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, හිටපු 

)ප තිති සමතිවරරයාකකුණා හැටියාකට ඔ)තුමා ඒ ගැන නන්නවරා. නමුත් 

ශමො න  වුශ්ඩ? අධි රණශේ අවුරුලි ශන හමාර ට වරඩා ා 

 ාපයාකති නඩුවර විභාග වුණා. ඒ නිසා ඒ   රන්න )ැරි වුණා. ඒ 

වරාශේම, නැන් එතැන facility එ  නැහැ. Terminals ගහන්න 

ශවරනම වරයාපිතියාකති එනවරා. Terminals ගහන්න අවුරුලි පහ ට 

එහා  ාපයාකති යාකනවරා, LNGවරපට. එශහම නම්, FSRU එ  ටත් 

යාකන්න ශවරනවරා. ේ දට ඒ ට tenders call  රන්න ශවරනවරා. 

ශමවරැනි සාංර්ර්ණ ප්ර වන ගණනාවරති තිශ)නවරා.  

ශ ොවිඩ්-19 වරසාංගතයාක නිසා ශත ක ඉ කලුමත්, විලිබලයාක ඉ කලුමත් 

යාකම් ප්රමාණයාකකින් අඩු ශවරපා තිශ)නවරා. ඉ කලුම වරැ  වීශම් 

ප්රවරණතාවර අඩු ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ නිසා තමයි ශම් ප්රමාණශයාකන් 

  මනා රණයාක  රන්න පුළුවරන් ශවරන්ශන්. ශම් වරන ශ ොට 

විලිබලයාක නිෂවපානනයාක  රන්ශන්, ශත කවරබලන් ශමගාශවරොට් 7(4යිී 

IPPවරබලන් ශමගාශවරොට් 7(1යිී ග ක අඟුරුවරබලන් ශමගාශවරොට් 9((යි. 

ග ක අඟුරු විලිබල )පාගාරශයාකන් ශමගාශවරොට් 9(( නිෂවපානනයාක 

ශනොවුණා නම්, ඒ   පිරිවරැයාක ර්යාකති නතිවරා ඉහ  යාකනවරාන කියාකපා 

)පන්න.  

අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සවතුතිවරන්ත ශවරන්න ඕනෑ, 

ර්ර්යාක)ප, සු ාං හා ජප විලිබල ජනන වරයාපිති සාංවරර්නන නමින් 

ශවරනම රාජය අමාතයාාං යාකති හනා ති නම ගැන. සු ාං )පශයාකන් 

නිපනවරන විලිබලයාක ශමගාශවරොට් 1((ති  දදීම එ තු ශවරනවරා. නැන් ඒ 

 ටයුතු සලි ශවරමින් යාකනවරා. 

ශම් සඳහා විවින ශයාකෝජනා ආවරා. සාම්පූර් ශයාකෝජනාවර ආවරා. 

ඒ ට, NTPC එ ත් එති  මු ක අවරශ)ෝනතා ගිවිසුම ආශේ 2((4 

වරර්ෂශේ. නමුත්, අන වරනතුරු ක්රියාකාත්ම   රන්න )ැරි වුණා. නැන් 

ශයාකෝජනාවරති තිශ)නවරා, ශනොශරොච්ශචෝශ ක තවරත් ශමගාශවරොට් 

3(( ට යාකන්න. එතශ ොට පරිසර ප්ර වනයාකති එන්න පුළුවරන්. 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ නි වචිත ජනන සැපැසවම පරිසර සාංශේදීවර 

ස සව කිීකශමන් තමයි ශම් ඉ කලුමට සරිපන සැපයුම ඒ   

පිරිවරැයාකත් අඩු  රශගන  රන්න පුළුවරන් ශවරන්ශන්. 

ශත ක ගැන හැම නාම  ථා  රන  ාරණයාකති තිශ)නවරා. මා ඒ 

ගැන කියාකා  ථාවර නවරත්වරන්නම්. ඒ තමයි, මිප ර්ත්රයාක. මට මත යි, 

එතිතරා සමතිවරරශයාකති පසුගියාක  ාපශේ board එ ති අ කපා 

ශපන්නුවරා, MRP = V1 + V2 + V3 + V4 කියාකපා. එතශ ොට 

එතුමාශගන් සහුවරා, "V" කියාකන්ශන් ශමොනවරාන කියාකපා. මම 

නන්ශන් නැහැ, එතුමා ඒ ගැන නැනශගන සටියාකාන කියාකපා. "MRP" 

කියාකන්ශන් "Maximum Retail Price". ''V" හතශරන් කියාකන්ශන් 

"variables"; විචපයයාකන්. ප මුවරැනි විචපය තමයි ශත ක )ැර ක 

එ   මිප. ශත ක )ැර ක එ   මිප උසව-පහත් ශවරනවරා. හැම 

පැයාක දීම ශවරනසව ශවරනවරා. ශම් පැත්ශතන් ගත්ශතොත් 

සාංගේපූරුශවරන්, අශනති පැත්ශතන් ගත්ශතොත් ඩු)ායිවරබලන්, තවරත් 

පැත්තකින් පන්ඩා න්වරබලන් ඒ මිප ශවරනසවවීම සීන ශවරනවරා. නමුත් 

අපි එශහන් ශත ක ගන්ශන් නැහැ. 

අශනති එ , එහි premium එ . එනම්, ශත ක )ැර ක එ   

මිපට එ තු වරන අධිභාරයාක. ඒ  ශඩා ොපර් න ම ගණශන් ඉඳපා 

ශඩා ොපර් 3 නතිවරා අගයාක ට යාකන්න පුළුවරන්. Spot barrels ගන්නවරා 

නම් premium එ  වරැ යි, term barrels ගන්නවරා නම් අඩුයි. 

එතශ ොට තමයි ඒ පාභ අපාභ සහ මිප තීන්ලි  රගන්න පුළුවරන් 

වරන්ශන්. ේ දට, V3 විචපයශයාකන් කියාකැශවරන්ශන් ශමො තින? අපි 

ගන්ශන් අත් පිට මුනපට ශනොශවරයිී ශපොබලයාකට. ශපොබලයාකට ගන්න 

ශ ොට LIBOR plus. LIBOR plus ශ ොච්චරන කියාකපා )පන්න 

ඕනෑ. ඒ ත් විචපයයාකති. අන්තිම එ  තමයි අශේ exchange rate 

එ ,  විනිමයාක අනුපාතයාක. ඒ  දිනපතා ශවරනසව ශවරනවරා. ඒ හතර 

තමයි, V1, V2, V3 සහ V4 විචපයයාකන් ශගන් කියාකන්ශන්. තවරත් 

විචපයයාකන් තිශ)නවරා නම් ඒවරාත් නාගන්න පුළුවරන්. 
 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඔ)තුමාට නියාකමිත  ාපයාක අවරසානයි.   
 
ගු සුසිල් නප්රේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிமரை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තවරත් තත්පර 3(ති ශනන්න.  

අශේ රශට් සාමානයශයාකන් ශත ක සඳහා වරන )ීන රුපියාක ක 

4(ති, 4(ති පමණ ශවරනවරා. තුර්කියාක තමයි ඒ  පාපශේ 

වරැ ශයාකන්ම ශත ක ශ)නා හරින රට. තුර්කිශේත් සයාකයාකට 4(ති )ලි 

අයාක  රනවරා. ශමො න, එයාක තමයි රජයාකට තිෂණි වර අවර ය වරන්නා 

වූ ආනායාකම සපුරාගන්නා විධියාක. ඒ නිසා ශම් )ලි අයාක කිීකම අශේ 

රශට් පැවරැති සෑම රජයාකතිම  රපා තිශ)නවරාී ශපෝ ශේ අශනති 

රටවරපත්  රනවරා. ඒ  අපට විතරති විශ ේෂ වූ ශනයාකති ශනොශවරයි. 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

මිප ර්ත්රයාකති නැහැ කිේවරාට, මිප ර්ත්රයාකකින් තමයි ගණන 

හනන්ශන්. නැත්නම් සිටරයාක  ගණන හනන්න )ැහැශන්. 

ශමට්රිතිශටොන් එ  ට තිශ)න )ැර ක ගණන, )ැර ක එ  ට 

තිශ)න සිටර් ගණන ආදි වර ශයාකන් තමයි )පන්ශන්. ේට පසවශසේ 

ශම්  රුණු ටි  සමීය  රණයාකට සතු ත්  රපා ගත්තාම ගණන 

එනවරා. හැ)ැයි, එ ම ශී තමයි ඒ සයාකලු විචපයයාකන් අනා   ර 

ශනොගැනීම. ප්රතිපත්තිමයාක තීන්ලිවරති අනුවර එයාක අනා   රගන්නත් 

පුළුවරන්, අනා  ශනො රගන්නත් පුළුවරන්. ඒ  තමයි ශවරන්ශන්.  

මම මීය ට වරඩා ා දීර්ඝ වර ශයාකන්  ථා  රන්ශන් නැහැ. අශේ අලුත් 

)ප තිති අමාතයතුමාත් විශ ේෂශයාකන්ම PRDS එ  නැවරත පණ 

ගන්වරා ගශේෂණ  ටයුතු පුළු ක  රන්න )පාශපොශරොත්තු 

ශවරනවරා. ශම් නවරසවවරප ඉ කලුම අඩුයි, ශත ක මිප අඩුයි. ඒ  නිසා 

යාකම් සහනයාකති තිශ)නවරා. අපි ශමොනවරා ශනොශගනාවරත් 

අනිවරාර්යාකශයාකන්ම ශත ක ශගන්වරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා විශී  විනිමයාක 

අවර යයි. අපි අනිවරාර්ශයාකන්ම ෂෂන වි ාප ප්රමාණයාකති ශගන්වරන්න 

ඕනෑ. ඒ සඳහාත් විශී  විනිමයාක අවර යයි. ඒ වරාශේම ශපොශහොර 

ශගන්වරන්න ඕනෑ. ඒවරාට විශී  විනිමයාක අවර යයි. ඒ නිසා ඕනෑම 

රජයාකති අයාක වරැයාකති ස සව කිීකශම්දී ඒවරා ශ ශරහි අවරනානයාක ශයාකොමු 

 රනවරා.  

අපි නැන් ඉන්ශන් ශ ො විඩ්-19 ශපෝ  වරසාංගතයාකත් එති . 

එශහම එ ති නැහැ කියාකපා හිතාශගන තමයි සමහර මන්ත්රීවරරු 

 ථා  රන්ශන්. ශම් තත්ත්වරයාක යාකටශත් ඉදිරි අවුරුලි ( තු  ශමම 

අමාතයාාං යාකත්, රාජය අමාතයාාං යාකත් විලිබල)ප හා )ප තිති 

තිශෂේත්රයාක සැපසුම්සහගතවර ඉදිරියාකට ශගන ගිශයාකොත්, අප 

)පාශපොශරොත්තු වරන ඉපති යාකන්ට  දා ශවරන්න පුළුවරන් කියාකන 

 ාරණයාක සඳහන්  රමින් මශේ වරචන සවවර කපයාක අවරසන්  රනවරා. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශගෝවින්නන්  රුණා රම් මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  

13යි. 

 
[மு.ப. 11.14] 

 
ගු නගෝවින්දන් කුණාකරම් මහතා 
(ைொண்புைிகு மகொவிந்தன் கருைொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கமள, இமளஞர் ைற்றும் 

விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சு, நீர் வழங்கல் அமைச்சு, 

ைின்சக்தி அமைச்சு, வலு சக்தி அமைச்சு ஆகிய அமைச் 

சுக்களின் குழுநிமல விவொதத்தில், எைது பிரமதசத்துக்கும் எைது 

ைக்களுக்குைிமடயிலொன ததொடர்புகமள, இமடதவளிகமளப் 

பற்றி எடுத்துமரப் பதன்மூலம் பயனமடயலொம் எனக் 

கருதுகின்மறன். எனது உமரயிமன ஆற்றுவதற்கு முன்னர் 

நொன் ஒரு மவண்டுமகொள் விடுக்க விரும்புகின்மறன். எம்மைப் 

பிொிவிமனவொதிகளொக, இனவொதிகளொக, பயங்கரவொதிகளொகப் 

பொர்க்கொதீர்கள்! ைது இனம் சொர்ந்த, எைது பிரமதசம் சொர்ந்த, 

எைது ைக்கள் சொர்ந்த, அவர்கள் மதமவகள் சொர்ந்த, அவர்கள் 

வொழ்வுொிமை சொர்ந்த விடயங்கமள எடுத்துமரத்தொல் எம்மைப் 

பிொிவிமனவொதி, பயங்கரவொதி, இனவொதி எனக்கூறி, எம்மைப் 

பொரொளுைன்றத்திலிருந்து அகற்றமவண்டுதைனக் கூறுகின் 

றீர்கள்.  இந்த உயொிய சமபயில் சில தபொறுப்புவொய்ந்த 

அமைச்சர்கள் உட்பட பலரும் அப்படிக் கூறியிருக்கிறொர்கள். 

இது எனக்கு மவடிக்மகயொகவும், விமனொதைொகவும் இருக் 

கின்றது. இது உங்கள் அறியொமையொ என ஐயுறத் 

மதொன்றுகிறது.  

தயவுதசய்து உலக விடுதமலப் மபொரொட்ட நொயகர்களின் 

வரலொற்மற இதயசுத்திமயொடு உங்கள் அறிவுக்கண் திறந்து 

மநொக்குங்கள்! ஆயுதப் புரட்சிமூலம் ைக்கள் விடுதமலமய 

நொடிய எத்தமனமயொ தமலவர்கள் கொலப்மபொக்கில்  னநொயக 

வழி வந்தமை உலக வரலொறு! உதொரைத்திற்கு ஆபிொிக்க 

தநல்சன் ைண்மடலொ, பலஸ்தீன யசீர் அரபொத், 

இந்மதொமனசியொ ஆச்மச ைொநிலத் தமலவர் ஹசன் டி.ொிமறொ 

ஆகிமயொமரக் குறிப்பிடலொம். எைது நொட்டில்கூட, 1971இல் 

ஆயுதம் தூக்கிப் பின்னர்  னநொயக வழிவந்த 

ம .வி.பி.யினமர அன்று பயங்கரவொதிகள் என்மற 

அமழத்தனர். இன்று அவர்கள்ைீது அப்படி ஒரு வொர்த்மதப் 

பிரமயொகத்திமன நீங்கள் எவரும் பிரமயொகிப்பதில்மல. இது 

ஊகித்துக்தகொள்ளக்கூடியமத! ஆனொல், ஆயுதம் ஏந்திப் 

பின்னர் ஆயுதத்மதக் மகவிட்டு வொக்குொிமைமூலம் இந்த 

உயொிய சமபக்கு வந்து நொம் உமரயொற்றும்மபொது, எம்ைீது 

ைட்டும் ஏன், உங்கள் குமரொதம்? ஏன், உங்கள் ஓரவஞ்சமன? 

ஏன், உங்கள் கண்மூடிய பொர்மவ? உங்கள் ைனக்கதமவத் 

திறவுங்கள்! உண்மைமய உைருங்கள்! 

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கமள, எைது இமளஞர் ைற்றும் 

விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சர் அத்தமகய 

பொர்மவயுமடயவரொக இருக்கைொட்டொதரன நம்புகின்மறன். 

அவர் ஓர் இமளஞர்; கற்றவர்; புத்தி உள்ளவர்; நல்லததொரு 

விமளயொட்டு வீரர்! இமளஞர்களது எண்ைங்கள், 

அபிலொமசகள், மதமவகள், ஏக்கங்கள், இலக்குகள் அதற்கொன 

தமடகள் என்னதவன்பமத நன்கு அறிந்து புொிந்தவர்! அவர் 

ஒரு சட்டத்தரைியுைொவொர். அந்தவமகயில், அவர் ஒரு 

நடுநிமலவொதியொக நின்று நிதொனித்து எைது நிமலப்பொட்மடப் 

புொிந்துதகொள்வொர் என்று நம்புகிமறன். எனமவ, ஒரு தரப்பினர் 

கருத்துக்கமள ைட்டுமை மகட்டுத்தீர்ைொனம் எடுக்கொது, இரு 

தரப்புக் கருத்துக்கமளயும் மகட்டுத் தனது தீர்ைொனத்மத 

எடுப்பொதரன்றும் நொன் நம்புகின்மறன்.  

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கமள, எைது நொட்டின் 

விமளயொட்டுத்துமறயொனது, விமளயொட்டுத்தனைொன 

துமறயொக இருக்கக்கூடொது. இது விஞ்ஞொனபூர்வைொன ஒரு 

துமறயொக ைொற்றப்படமவண்டும். இத்துமறயில் இன, ைத, 

தைொழி, பிரமதச, ைற்றும் பொடசொமலகள் சொர்ந்ததொக ைட்டும் 

இருக்கக்கூடொது. இன்று இத்துமறயில் இத்தமகய 

பொர்மவதயொன்று இருக்கின்றது. இது ைொற்றப்பட மவண்டும். 

திறமைகள் இனங்கொைப்பட மவண்டும். அவர்கள் 

ஊக்குவிக்கப்பட்டு தகௌரவிக்கப்படமவண்டும். கடந்த யுத்த   

கொலங்களில் வடக்கு, கிழக்குச் சூழல் இமளஞர்கள் 

சுதந்திரைொக விமளயொட்டுத்துமறயில் ஈடுபடும் வொய்ப்மப 

நல்கவில்மல. யுத்தம் முடிந்து ஏறத்தொழ 11 

வருடங்களொகிவிட்டன. யுத்தத்மத தவன்று சிங்கள ைக்களின் 

ைனமதக் தகொள்மளதகொண்ட நீங்கள் அதன்பின்னர், எம் 

தைிழ் ைக்களின், தைிழ் இமளஞர்களின் ைனங்கமளக் 

தகொள்மளதகொள்ள என்ன தசய்தீர்கள்? என்பமத உங்கள் 

ைனச்சொட்சியிடமை மகட்டுத் ததொிந்துதகொள்ளுங்கள்! 

யுத்தம் முடிந்ததும், யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட வட, 

கிழக்கின் அபிவிருத்திக்கு தவளிநொடுகள், சர்வமதச நிதி 

நிறுவனங்கள் கடனொகவும், நன்தகொமடயொகவும் பல 

ைில்லியன் ரூபொய்கமளத் தந்துதவின. இவற்மறக் தகொண்டு 

வட,  கிழக்கில் சொதித்தது என்ன? முமறயொன ஒரு சர்வமதச 

தரம்வொய்ந்த தடகளப் மபொட்டிகமள, கிொிக்தகட் மபொட்டிகமள 

நடத்தக்கூடிய ஒரு மைதொனம் வட, கிழக்கில் உள்ளதொ? 

தபயருக்கு வடக்கில், 'துமரயப்பொ விமளயொட்டரங்கு', 

கிழக்கில், திருமகொைைமலயில், 'ைக்ஷயர் விமளயொட்டரங்கு', 

ைட்டக்களப்பில், 'தவபர் விமளயொட்டரங்கு' என்று 
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கூறுவீர்கள். இவற்றின் உண்மைத் ததொழில்நுட்பத் தரம் 

என்ன? இதமன நொன் குமறயொகக் கூறவில்மல; குமறகூறும் 

மநொக்கமும் எனக்கில்மல. எைது தகௌரவ அமைச்சர் இதமன 

அறியமவண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் கூறுகின்மறன். எைது 

விமளயொட்டுத்துமற வட, கிழக்கில் நிைிர மவண்டும் 

என்பதற்கொகமவ கூறுகின்மறன். இத்தமனக்கும் யுத்தம் 

முடிவுற்றதன் பின்னர் வட, கிழக்கு இமளஞர்கள் தைது 

வளப்பற்றொக்குமறகளுக்கு ைத்தியில் மதசிய ைட்டத்தில் 

நிமலநொட்டிய சொதமனகமள தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் 

அறிவொர்கள் என்று நம்புகின்மறன். தடகளப் மபொட்டிகளிலும் 

சொி; குழுப் மபொட்டிகளிலும் சொி! ஏமனய ைொவட்ட, 

ைொகொைங்களுக்குச் சைைொக வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களும் 

மதசிய தவற்றியில் தைது பங்களிப்மப நல்கி வருகின்றன. 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டைொனது, கூமடப்பந்தொட்டப்  

மபொட்டியில் ஒரு கொலத்தில் பிரசித்த தபற்று விளங்கியது. 

ைட்டக்களப்பு வீரர்கள் கூமடப்பந்தொட்ட மைதொனத்தில் 

களைிறங்கினொல் ஏமனய ைொவட்ட வீரர்களுக்கும் 

பயிற்சியொளர்களுக்கும் குமலநடுக்கம் இருந்தது. கூமடப் 

பந்துப் மபொட்டியில் மதசிய ைட்டத்தில் பல சொதமனகமளப் 

பமடத்த  ைொவட்டம் ைட்டக்களப்பு ைொவட்டைொகும். மதசிய 

இமளஞர் மசமவகள் ைன்ற ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற 

அமைச்சின் விமளயொட்டுப் மபொட்டிகளில் அண்மைக் கொலைொக 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் கபடிக் குழுவினர் பல 

சொதமனகமளப் புொிந்துள்ளனர். இது ைொத்திரைல்ல, தடகளப் 

மபொட்டிகளிலும் இவர்களிள் சொதமனகள் அளப்பொியன.  

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கமள,  விமளயொட்டுத்துமறயில் 

முக்கியைொனவர்கள் பயிற்றுவிப்பொளர்கள் ைற்றும் 

நடுவர்களொவர். அமதமபொன்று, விமளயொட்டுத்துமற சொர்ந்த 

முக்கியைொன நிறுவனங்களொக விமளயொட்டுத்துமறசொர் கல்வி 

நிறுவனங்கள் அமையும். இத்துமற சொர்ந்த முமறயொன 

நிறுவனொீதியொன நடவடிக்மககமள நீங்கள் மைற்தகொள்ள 

மவண்டும். விமளயொட்த்துமற சொர்ந்த உயர் கல்வியிமன 

மைற்தகொள்வதற்கொன ஒரு பல்கமலக்கழகம் உருவொக்கப்பட 

மவண்டும். அது இன, ைத, தைொழி மபதைற்ற முமறயில் 

நிருவகிக்கப்படுவது உறுதிப்படுத்தப்பட மவண்டும். இமத 

நொன் ஏன் கூறுகின்மறன் என்றொல், மதசிய ைட்டப் 

மபொட்டிகளில் வட, கிழக்கு ைொகொைங்கள் இலங்மகயின் 

ஏமனய ைொகொைங்கமளொடு மைொதும்மபொது பொர்மவயொளர் 

களினதும் ஒருசில நடுவர்களினதும் தசயற்பொடுகள் இலங்மகக் 

குழுவினருடன் ஏமதொ ஒரு பயங்கரவொதக் குழுவினர் மைொதுவது 

மபொன்று இந்நொட்டில் இருந்துள்ளது என்பமதச் 

சுட்டிக்கொட்டத்தொன். குழுப் மபொட்டிகளில் ஒருசில நடுவர்கள் 

பக்கச்சொர்பொக நடந்த சம்பவங்கள் இந்நொட்டில் 

நிகழொைலில்மல. சில மபொட்டிகளில் எைது வீரர்கள் 

எதிரைியினருடன் ைொத்திரைல்லொது,  நடுவர்களுடனும்   

மபொரொடிமய தைது தவற்றிக் கனிமயச் சுமவத்துள்ளொர்கள் 

என்பதமன மவதமனயுடனும் கவமலயுடனும் இந்த உயொிய 

சமபயில் பதிவு தசய்கின்மறன்.  

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கமள, எைது விமளயொட்டுத்துமற 

மைம்பட மவண்டுைொயின், அதமன விஞ்ஞொனொீதியொன 

துமறயொக ைொற்றுங்கள்! பயிற்றுவிப்பொளர்கள், நடுவர்களுக்குப் 

பூரை பயிற்சியளித்து சர்வமதச தரம் ைிக்கவர்களொக 

ஆக்குங்கள்! குறிப்பொக நடுவர்கள், பயிற்றுவிப்பொளர்கள் 

முமறயொன உளவள ஆமலொசமனக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இன, 

ைத, ொீதியொன அவர்களின் சிந்தமன கமளயப்பட்டு, எைது 

நொட்டின் மதசிய அைியிமன உருவொக்கக்கூடிய வமகயில் 

பலம் ைிக்கவர்களொக அவர்கமள ஆக்குங்கள்! 

விமளயொட்டுத்துமற ததொடர்பொன அமைப்புக்கள், சங்கங்கள், 

சம்மைளனங்கள் என்பன அரசியல்துமற சொர்ந்ததொகமவொ, 

வர்த்தகத்துமற சொர்ந்ததொகமவொ, இலொபமநொக்கத்துக்குட் 

பட்டதொகமவொ இரொது, ஆர்வமும் அனுபவமும் உள்ளவர்களொல் 

இத்துமறமய நிரப்புங்கள்! விமளயொட்டுத்துமறயில் 

நிலவுவதொகக் கூறப்படும் ஊழல்கமளக் கமளயுங்கள்! நீங்கள் 

விமளயொட்டுத்துமற சொர்பொக ஆரம்பத்திமலமய மைற்தகொண்ட 

முன்தனடுப்புக்கள் இந்நொட்டின் விமளயொட்டுத்துமறமய 

ஊக்குவிக்கும் என்ற நம்பிக்மகமய எனக்கு ஏற்படுத் 

தியிருக்கின்றது. இதமன வட, கிழக்குற்கும் விஸ்தொியுங்கள்! 

இந்த அமைச்சின்கீழொன இன்னுதைொரு முக்கியைொன 

நிறுவனம், மதசிய இமளஞர் மசமவகள் ைன்றைொகும். இது 

ரொ பக்ஷ யுகத்தில் தகுதியொன தமலமைத்துவத்தொல்,  

தகுதியொன ஆளுமையொல் நிரப்பப்பட்டது என்பமத நொன் 

ஏற்றுக்தகொள்கின்மறன். ஆனொல் வடக்கு, கிழக்கு ததொடர்பொக 

சில விடயங்கமள இவ்விடத்தில் ததொிவிக்க மவண்டியது எனது 

கடமையும் தபொறுப்புைொகும். மதசிய இமளஞர் மசமவகள்  

ைன்றத்தின் உயர்பீடைொன இயக்குநர் சமபயில் எத்தமனத் 

தைிழர்கள் உள்ளனர்?  உயர் பதவியைியில் எத்தமனத் 

தைிழர்கள் உள்ளனர்? இயக்குநர்களில் தைிழர்கள் 

எவருமையில்மல. மதசிய இமளஞர் மசமவகள் ைன்றம் 

ஆரம்பித்த கொலத்திலிருந்து எந்ததவொரு தைிழரும்  

நியைிக்கப்படவுைில்மல. இன்றும் 9 ைொகொைங்களிலும் 

ைொகொைப் பொைிப்பொளர்களொகக் கடமையொற்றுபவர்களில் 

தைிழர்கள் எவரும் இல்மல. ைொவட்ட ைட்டத்தில் உதவிப் 

பைிப்பொளர்களொக இருக்கும் அமனத்துத்  தைிழ் அலுவலர் 

களும் நிரந்தரைொக்கப்படொது,  கடமைப்  தபொறுப்பளிக்கப்பட்ட, 

அதொவது covering  நியைனம் தபற்றவர்களொகமவ உள்ளனர். 

சிலர் 10 வருடங்களுக்கும் மைலொக கடமைப் தபொறுப்பில் 

உள்ளனர்.  

இமளஞர் மசமவ அலுவலர்களொக சிலர் 20 - 30 

வருடங்களுக்கு  மைலொக பதவி உயர்வற்ற நிமலயில் தொம் 

நியைனம் தபற்ற பதவியிமலமய ஓய்விமனயும் நொடியுள்ளனர். 

இதுததொடர்பொக அமைச்சர் அவர்கள் முமறயொன கவனம் 

எடுத்து அலுவலர்களின் பதவி உயர்வு முமறகமள ஏற்படுத்த 

மவண்டும். இம்ைன்றத்தின் சொர்பில் வடக்கு, கிழக்குப் 

பிரமதசங்களில் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் பயிற்சி 

நிமலயங்கள் முமறயொன தபௌதிக ஆளைி வளங்களுடனும் 

பிரமதசங்களுக்குப் தபொருத்தைொன பயிற்சிதநறிகளுடனும் 

பிரமதச இமளஞர், யுவதிகமள ஈர்க்கத்தக்க திறனுடனும் 

இயங்குவதற்கு ஏற்ற நடவடிக்மககள் மைற்தகொள்ளப்பட 

மவண்டும். முக்கியைொக, தகவல் ததொழில்நுட்பம் சொர்ந்த 

துமறகளில் இமளஞர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட மவண்டும். 

அதற்மகற்ற வமகயில் பயிற்சி நிமலயங்கள் ைறுசீரமைக் 

கப்பட மவண்டும். முமறயொன கல்வித் தரத்திமனப் 

பூர்த்திதசய்ய முடியொத இமளஞர்கள் ததொழிற்கல்வி ஊடொகத் 

மதசிய ததொழில்சொர் தரத்திமனப் பூர்த்திதசய்வதற்கு உொிய 

நமடமுமறகமளப் மபை மவண்டும். இத்தமகய நிமலமைகள் 

சீரொகும்மபொது எைது இமளஞர்கள் மதசியத்துக்குள் தொைொகமவ 

உள்வொங்கப்படுவொர்கள். எைது இமளஞர்களின் ைனங்கமள 

நீங்கள் தவல்ல மவண்டும். தொங்கள் புறக்கைிக்கப் 

படுகின்மறொம் என்ற அவர்களின் சிந்தமனகமள நீங்கள் ைொற்ற 

முயல மவண்டும். இமவ நமடதபறின் எைது நொட்டின் 

எதிர்கொலம் இமளஞர்களொல் சுபிட்சைமடயும்.  இது, 

இமளஞரொக இருக்கும் உங்கள் மகயில் இருக்கின்றது.  

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கமள, கிரொைிய வளங்கள், பிரமதச 

நீர்வழங்கல் ததொடர்பொகவும் நொன் கூற விரும்புகின்மறன். ஒரு 

நொட்டின் குடிைக்கள் அமனவரும் சுத்தைொன குடிநீமரப் 

தபறுவதற்கு உொிமையுமடயவர்களொவர். இது, சர்வமதச 

சைவொயங்களின் ஏற்பொடும்கூட. ஆனொல், கடந்த கொலங்களில் 
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எைது பிரமதசத்தில் அதிகொரம்ைிக்கவர்களொக இருந்த 

அரசியல்வொதிகளின் முமறயற்ற சிந்தமனயொல், பிரமதச 

மவறுபொட்டொல், அவர்களது பதவிகளின் அழுத்தத்தொல் 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத் தைிழ்ப் பிரமதச ைக்களின் சுத்தைொன 

குடிநீமரப் தபறுவதற்கொன உொிமை முற்றொக ைறுக்கப்பட்டது. 

எைது ைொவட்டத்தின் உன்னிச்மசக் குளத்மத ஒட்டிய 

குடிநீர்த்திட்டம் அப்பிரமதசங்களில் வொழும் எைது ைக்களின் 

பொவமனக்கு உட்படுத்தப்படொது, பல மைல் தூரம் குழொய்மூலம் 

தகொண்டுவரப்பட்டு பொவமனக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. 

அப்பிரமதச ைக்கள் தைது அருகிலிருக்கும் உன்னிச்மசக் 

குளத்து நீமர கண்ைொல் ைட்டும் கொண்கின்றொர்கள். ஆனொல், 

அவர்கமளொ வொய்க்கொல்களிலும் துரவுகளிலுைிருக்கும் 

தூய்மைப்படுத்தப்படொத நீமரமய தைது குடிநீரொகக் 

தகொள்கின்றொர்கள். 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔ)තුමාට තිශ)න්ශන් තවර විනා  ශන   

 ාපයාකති පමණයි. 

 
ගු නගෝවින්දන් කුණාකරම් මහතා 
(ைொண்புைிகு மகொவிந்தன் கருைொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Sir, I will take five minutes from the time allotted to 

the Hon. Charles Nirmalanathan.  

இந்த நிமலமை ததொடர்பொக இத்துமறக்குப் தபொறுப்பொன 

தகௌரவ அமைச்சர் தனது கவனத்மதச் தசலுத்த மவண்டும் 

எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். அதுைொத்திரைல்லொைல், 

உன்னிச்மசக் குளத்தடியில் வசிக்கும் ஒரு பகுதி ைக்களுக்கு 

வவுைதீவில் இருந்து பின்புறைொக நீர் தள்ளப்பட்டுக் 

தகொடுக்கப்பட்டொலும், உன்னிச்மசப் பிரமதசத்தில் ஒரு சிறிய 

plantஐ அமைத்து, அப்பிரமதச ைக்களுக்குச் சுத்தைொன 

குடிநீமரக் தகொடுப்பதற்குச் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் 

நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டுதைனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 06 இலட்சம் ைக்கள் 

வொழ்கின்றொர்கள். தற்தபொழுது, சுத்தைொன குடிநீமர 2 ½ 

இலட்சம் ைக்கமள தபறுகின்றொர்கள். அதொவது, 35 MCMக்கு 

மைற்பட்ட உன்னிச்மசக் குளத் தண்ைீொிலிருந்து இன்று 12 

MCM தண்ைீர் ைொத்திரமை குடிநீருக்கொக எடுக்கப்படுகின்றது.  

 
ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Hon. Member, within the next two or three years, we 
are going to undertake that project which will take water 
from the Unnichchai Tank covering the entire Batticaloa 
District.  

        
ගු නගෝවින්දන් කුණාකරම් මහතා 
(ைொண்புைிகு மகொவிந்தன் கருைொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
You can get all the water you need from the 

Unnichchai Tank, but for that, you have to deepen the 
tank by at least two or three feet. Then, you can get 
another 2MCM or 3MCM of drinking water. You have to 
develop other tanks also in the Batticaloa District. I will 
explain that further.  

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

The matter is now being studied and designed. I 
assure you that within the next two, three years, these will 
be done and every household in the Batticaloa District 
will have water.    

      
ගු නගෝවින්දන් කුණාකරම් මහතා 
(ைொண்புைிகு மகொவிந்தன் கருைொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Okay.  Let me tell you this. 3 MCM தண்ைீர் அம்பொமற 

ைொவட்டத்திலிருந்து களுவொஞ்சிக்குடி, கல்லொறு, 

துமறநீலொவமை, ைண்டூர் மபொன்ற பிரமதசங்களுக்கு 

உள்வொங்கப்படுகின்றது. தற்மபொது, பிரொன்ஸ் நொட்டு 

அபிவிருத்தி நிறுவனம், ஐமரொப்பிய ஒன்றியம் ைற்றும் 

இலங்மக அரசின் நிதிப் பங்களிப்புடன் முந்தமன  

ஆற்றுப்படுக்மக அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்கீழ் உறுகொைம், 

கித்துள் குளங்கமள ஒன்றிமைத்து, 57 MCM தண்ைீர் 

தகொள்ளவுள்ள ஒரு குளைொக ைொற்றுவதற்கொன முயற்சிகள் 

தற்மபொது நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன என்று நொன் 

நிமனக்கின்மறன். அங்குள்ள அதிகொொிகளின் கைக் 

தகடுப்பின்படி உறுகொைம், கித்துள் குளத்மத இமைத்து, 90 

MCM தண்ைீர் தகொள்ளவுள்ள ஒரு குளைொக அமத 

ைொற்றியமைக்க முடியுைொயின், அதிலிருந்து 20 MCM 

தண்ைீமரக் குடிநீருக்கொகப் பயன்படுத்தலொம். அதற்கும் 

மைலொக மகொரமளப்பற்று வடக்கிமல கட்டுமுறிவு, கிருைிச்மச, 

ைியொன், வொகமனொி மபொன்ற குளங்களும் இருக்கின்றன. அங்கு 

ஒரு plantஐ அமைத்து, அந்தப் பிரமதச ைக்களுக்குக் குடிநீமர 

வழங்குமவொமையொனொல், எதிர்கொலத்தில் ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்தில் அபிவிருத்திக்கொகத் மதமவப்படும் தண்ைீமரக் 

கூட அங்கிருந்து எடுக்கலொம்.  

குறிப்பொக, ice factory ஒன்றிமனமயொ அல்லது ஏமனய 
ததொழிற்சொமலகமளமயொ அங்கு நிறுவமவண்டுைொனொல் 

அதற்கு நீர் மவண்டும். எனமவ, அங்குள்ள குளங்கமள 

அபிவிருத்தி தசய்வதன்மூலம் அக்குளங்களிலிருந்தும் 

மபொதியளவு தண்ைீமரப் தபற்றுக் தகொள்ளலொம். 

இதமனவிட, ைட்டக்களப்பிமல தபொியததொரு வொவி இருக் 

கின்றது. அது இலங்மகயிமல இரண்டொவது நீளைொன 85 

கிமலொ ைீற்றர் நீளமுள்ள வொவியொகும். அந்த வொவி சுத்தைொன 

குடிநீமரக் தகொண்டுள்ள வொவியொகும். ஆனொல், அங்குள்ள 

தபொறியியலொளர்கள் அதற்கு வித்தியொசைொன பொிமசொதமன 

தசய்யமவண்டுதைன்று கூறுகின்றொர்கள். அந்த வொவி 

மூலைொகக் குடிநீமரப் தபற்றுக்தகொண்டொல், மபொதியளவு 

குடிநீமர ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட ைக்களுக்குப் தபற்றுக் 

தகொடு க்கலொம். அந்த ைக்களின் குடிமதமவமயப் பூர்த்தி 

தசய்வதற்கும் சுத்தைொன குடிநீமரப் தபற்றுக்தகொடுத்து 

எதிர்கொலத்தில் அந்தப் பிரமதச ைக்கள் சுகமதகியொக 

வொழ்வதற்கும் உொிய நடவடிக்மககமள எடுப்பதற்குச் சம்பந்தப் 

பட்ட அமைச்சர் அவர்கள் உறுதிபூை மவண்டுதைன்று  

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

 
ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Hon. Member, I will be visiting the Batticaloa 
District. I hope you will be present then. I will let you 
know where we will discuss with all our officials how we 
shall provide water to all the people in Batticaloa. 
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ගු නගෝවින්දන් කුණාකරම් මහතා 
(ைொண்புைிகு மகொவிந்தன் கருைொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  

Okay.  We will meet there and discuss it.   

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கமள, ைொற்று வலுத் மதமவ 

ததொடர்பொக இன்று பரவலொக உைரப்பட்டுப் மபசப் 

படுகின்றது. நீர்ைின்சக்தியிமன ைொத்திரம் நொம் 

நம்பியிருப்பதன் கொரைைொக வரட்சிக் கொலங்களில் வட, கிழக்கு 

உட்பட நொடு முழுவதும் ைின் தமடகமள நொம் 

எதிர்மநொக்குகின்மறொம். மதசிய தபொருளொதொரத்துக்கும் மதசிய 

உற்பத்திக்கும் சவொலொன ஒரு பிரச்சிமனயொக இது 

இருக்கின்றது.  

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔ)තුමාට තිශ)න්ශන් තවර විනා  ශන   

 ාපයාකති පමණයි. 

 
ගු නගෝවින්දන් කුණාකරම් මහතා 
(ைொண்புைிகு மகொவிந்தன் கருைொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  

I am finishing my speech, Sir.   

நீர் ைின்வலுவொனது, முமறயொக முகொமை 

தசய்யப்படுவமதொடு, ைொற்று வலு ததொடர்பொன முயற்சிகளும் 

முமறயொன திட்டைிடலுக்கு உட்படுத்தப்பட மவண்டும். இது 

நொடு முழுவதும் குறிப்பொக, கிரொைிய ைட்டத்திலிருந்து 

ஆரம்பிக்கப்பட மவண்டும். இத்திட்டம் முமறயொன இலக்மக 

மநொக்கிய திமசயில் பயைிக்க மவண்டும். இத்துமறயில் 

லஞ்சம், ஊழல் தமலதூக்கொது தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் 

பொர்த்துக்தகொள்ள மவண்டும். எைது நொட்டின் சக்தி வளம் 

தமடயற்ற பயன்பொட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட மவண்டும். எைது 

நொட்டின் அபிவிருத்தியில் சவொல்ைிக்கதொன முக்கியைொன சில 

துமறகள் ததொடர்பொக எனது அவதொனத்திமனயும் 

பொர்மவயிமனயும் இவ்வுயொிய சமபயில் எனது 

உமரயின்மூலம் பதிவு தசய்திருக்கின்மறன். எனது உமரயின் 

உண்மைத்தன்மைமய ைொத்திரம் கருத்தில் தகொள்ளுங்கள்! 

நைது நொட்டிற்குசச் சுபிட்சைொன எதிர்கொலத்திமன 

ஏற்படுத்துவதில் உங்களுக்கு இருக்கும் அமத தபொறுப்பும் 

கடமையும் எங்களுக்கும் உள்ளது என்பமத நொங்கள் 

உைருகின்மறொம். நீங்கள் எைது எண்ைங்கமளயும் 

உைர்வுகமளயும் புொிந்துதகொள்ளுங்கள் என்று மகட்டு எனது 

உமரயிமன நிமறவு தசய்கின்மறன். நன்றி. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීය  දට, ගරු ඩා ේබලේ.ඩී.ශේ. ශසශනවිරත්න මැතිතුමා. 

 
ගු ෙවජීව එදිරිමාන්න මහතා 
(ைொண்புைிகு சஞ் ீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ගරු මන්ත්රීතුමාශේ  ථාශේ එ  

තැන දී සහුවරා,  “උතුරට ශමොනවරාන  රපා තිශ)න්ශන්” කියාකපා. 

You should study what “Wadikkal Vasantham” is. If you 

send me your email address, මට පුළුවරන් ශතොරතුරු ටි  

එවරන්න. 

[පූ.භා. 11.32  

 
ගු නජෝන් නෙනනවිරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு ம ொன் தசனவிரத்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔ)තුමාට ශ)ොශහොම සවතුතියි.    

ශම් රශට් ජන ජීවිතයාකට, ආර්රව යාකට වරාශේම, මුළු මහත් 

සාංවරර්නනයාකට )පපාන තිශෂේත්රයාකති වරන විලිබල)ප අමාතයාාං යාක 

ගැන වරචනයාකති, ශන ති  ථා  රන්න අවරසවථාවර පැ නම ගැන මම 

සන්ශතෝෂ වරනවරා.   1969දී විලිබල)ප අමාතයාාං යාක සති   ාට 

පසුවර,  පසුගියාක  ාපයාක තු  වි ාප ශසේවරාවරති  ර තිශ)න )වර අපි 

නන්නවරා. ශම් වරනශ ොට අශේ දිසවත්රිති  ශ)ොශහොමයාක   සයාකයාකට 

1((ති නිවරාසවරපට විලිබලයාක ප)ා දීම තුළින් ජන ජීවිතශේ වි ාප 

වරර්නනයාකති, වි ාප ශවරනසති වරාශේම සමාජයීයාක ශවරනසති සති 

 රන්න පුළුවරන් ශවරපා තිශ)නවරා. ශම්  ාරණයාක ගැන අපි සතුටු 

වරන අතර, ශමහි පසුබිම )ැලුවරාම අපට අනාගතයාක ගැන )යාකති 

නැශනනවරා. ශමො න, අන පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකත්, ශම් 

තිශෂේත්රයාකට ගැශනන පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවරත් ශම් 

රශට් වි ාප මුනපති වරැයාක  රන, ඒ වරාශේම රට නවරසන් නවරස 

ණයාකගැති  රන ආයාකතන ශන ති. ශම් තත්ත්වරයාක ශවරනසව  රපා අඩු 

වර ශයාකන් පාභ ශනොපැබුවරත් පාඩුවර ම ා ගන්න පුළුවරන් 

තත්ත්වරයාකති සති  රන්න සෑමනාම, හැම රජයාකතිම  ටයුතු 

 රන්න )ැලුවරා. නමුත්, එයාක ශමශතති සාර්ථ  වුශ්ඩ නැහැ. 

මම විලිබල)ප සමතිවරරයාකා වර ශයාකන් සටියාකදී මුහුණ ලින් ප්ර වන 

මට මත යි. මම 2((( අවුරුීශී අග භාගශේ  විලිබල)ප 

අමාතයාාං යාක භාර අරශගන 2(1( වරනශතති එහි  ටයුතු   ා. ඒ 

 ාපයාක තු දී අපට මුහුණ ශනන්න සලි වූ ප්රනානම ප්ර වනයාක තමයි, 

ඩීස ක ආනයාකනයාක. අශේ රටට අවර ය විලිබල )පශයාකන් අතිමහත් 

ප්රමාණයාකති නිෂවපානනයාක  රන්ශන් ඩීස කවරබලන්. ඩීස ක අශේ රශට් 
සති ප්රභවරයාකති ශනොශවරයි. එයාක ශම් රටට ආනයාකනයාක  රන්නට ඕනෑ. 

ඒ සඳහා වි ාප මුනපති අපට වරැයාක  රන්න සලි වරනවරා. විලිබලයාක 

විකිණීශමන්, එශහම නැත්නම් පාරිශභෝගි යාකන්ට ප)ා දීශමන් 

අපට ශම් වියාකනම පියාකවරා ගන්නට )ැහැ. ශමො න, අශේ විලිබලශයාකන් 

ශ)ොශහෝ ප්රමාණයාකති අපි subsidies මත තමයි ශනන්ශන්. රශට් 

ජනතාවරට ඒ අයාකශේ ආර්රව යාක අනුවර විලිබල බිප ශගවරා ගන්න )ැහැ.  

සතැමුන්ට ගිහසවථ විලිබල බිප ශගවරා ගන්නත් )ැහැ. ඒ නිසා අපි 

යාකම්කිස ප්රමාණයාක ට විලිබලයාක සහනානාර මත තමයි ශනන්ශන්. 

එශහම දීපාත් අපට අන තිශ)න ප්ර වනයාක තමයි, අශේ විලිබල බිප 

වරැ යි කියාකන එ .  

අශේ රට තමයි අන නකුණාණු ආසයාකාශේ විලිබල බිප වරැ ම රට. 

අශයාකෝජ යාකන් සවි කපා ආශයාකෝජන කිීකමට සා ච්ඡා  රනශ ොට 

හුදති ශවරපාවරට ඒ ශගො කශපෝ ඉදිරිපත්  රන ප්ර වනයාක තමයි, 

“පාං ාශේ විලිබල බිප  ශ)ොශහොම වරැ යි. අශේ  ර්මාන්ත ලපනායි 

විධියාකට අපට ඉදිරියාකට ශගන යාකන්න )ැහැ. ශම් සම්)න්නශයාකන් 

ශවරනසති අනිවරාර්යාකශයාකන්ම ශ ශරන්නට ඕනෑ”යි කියාකන එ . මම 

ශමතැනදී අතීතයාක ශපොඩ්ඩා ති මතති  රන්නට ඕනෑ. 2(((ට 

ඉසවශස කපා අශේ රශට් විලිබලයාක සැපයීම සඳහා ප්රනාන වර ශයාකන් 

ශයාකොනා ගත්ශත් පතිෂපාන ජපවිලිබල )පාගාරයාක සහ මහවරැබල 

ශයාකෝජනා ක්රමයාක යාකටශත් සති වුණු ජපා  ර්පයාකති. ඒ හැරුණුශ ොට 

අපි )ප තිතියාක ප)ා ගත්ශත් ඩීස ක තාප )පාගාරවරබලන්.  

තමුන්නාන්ශසේපා නන්නවරා, ශම් තත්ත්වරයාක ශවරනසව කිීකම සඳහා  

  කපනා  රපා, අවුරුලි 2(ති, 2(ති විතර  ථා  රමින් ආපු 

වරයාපිතියාකති තමයි  ශනො ශරොච්ශචෝශ ක ග ක අඟුරු වරයාපිතියාක.  

ශනොශරොච්ශචෝශ ක ග ක අඟුරු )පාගාර වරයාපිතියාක අපි ආරම්භ 

  ා. එමඟින් එනා ශමගාශවරොට් 3((ති රටට ප)ා ලින්නා. ේ දට, 

ශමගාශවරොට් 1((ති නිපනවියාක හැකි ඉහ  ශ ොත්මශ ක ජපවිලිබල 

)පාගාරයාකත් අපි ආරම්භ   ා.  

අනාගතශේදී ශම් රශට් සතිවරන වි ාප විලිබල හිදයාක 

සම්)න්නශයාකන් 2((7දී මශේ අවරනානයාක ශයාකොමු වුණා. ඒ ශවරපාශේ 

987 988 



පාර්බලශම්න්තුවර 

මම විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ නිපනාරින්ශගන් සහුවරා, ශම් ට 

පිළියාකමති   කපනා  රපා නැීන කියාකපා. ඒ අවරසවථාශේදී ඒ අයාක මට 

ශපන්වරා ලින්නා, "ඒ සඳහා සැපැසවමති තිශ)නවරා, ඒ  තමයි, 

ශ රවරපපිටියාක )පාගාරශේ සැපැසවම" කියාකපා. ඒ අනුවර, එයාක  

ක්රියාකාත්ම  කිීකම තමයි අපට  රන්න තිබුශ්ඩ. එයාක LNG plant 

එ තිී සවවරාභාවි  වරායුවරබලන් ක්රියාකාත්ම  වරන වරයාපිතියාකති. ඒ  

සම්)න්නශයාකන් සා ච්ඡාවරති  ැඳවරා ඒ )පාගාරයාක හනන්න අපි 

තීන්ලි   ා. එතශ ොට අපට LNG තිබුශ්ඩ නැහැී LNG ග)ඩා ා 

 රන්න පහසු ම් තිබුශ්ඩත් නැහැ. නමුත්, ඒ ශවරපාශේ නැවි 

ශත කවරබලන් ක්රියාකාත්ම  කිීකශම් අනහස සතිවර අපි එයාක ආරම්භ   ා. 

ේට පසුවර, 2((8 වරර්ෂශේ අග භාගයාක ශවරනශ ොට ශම් රශට් පැවරැති 

විලිබල හිදයාක නැති  රන්න අපට පුළුවරන් වුණා. අන වරනවිටත් ඒ 

)පාගාරයාක LNGවරබලන් ක්රියාකාත්ම   රන්න පුළුවරන් ශවරපා නැහැ. 

එයාක තවරමත් වරැඩා   රන්ශන් ඩීස කවරබලන්. ශම් තුළින් ශවරන්ශන් 

ශමො තින? අපි ජනතාවරට ඩීස ක ප)ා ශනන මිපට වරඩා ා වි ාප 

මුනපති වරැයාක ර තමයි අපි ඒ විලිබලයාක නිෂවපානනයාක  රන්න ඩීස ක 

ප)ා ගන්ශන්. ඒ  තමයි අපට තිශ)න ශපොකුණාම ප්ර වනයාක. ශම්  

 බලන් නැනශගන අපි 2((8දී ශ්රී පාං ා සුනිතය )ප තිති අධි ාරියාක 

හැලිවරා. සුනිතය )ප තිති අධි ාරිශයාකන් අපි )පාශපොශරොත්තු 

වුණා, ශම් රශට් ශවරනත් ප්රභවර වරන හිරුඑළියාක, කුණාඩා ා ජපවිලිබල 

)පාගාර, ශඩා න්ශරො වරැනි ඒවරා පාවිච්චි  රපා ශම් රටට ප්රමාණවරත් 

විලිබල උත්පානනයාකති ප)ා ශනන්න. සුනිතය )ප තිති අධි ාරියාක 

හැලිවරත්, එයින් )පාශපොශරොත්තු වූ ශසේවරයාක ඉටු වුණා කියාකපා මම 

හිතන්ශන් නැහැ.   ඒ සඳහා ක්රියාකාත්ම  වරන ශ ොටසව ඒ ගැන 

උනන්ලිවරති නතිවරන්ශන් නැහැ. සුනිතය )ප තිති අධි ාරිශේ වරැඩා  

 ටයුතුවරපට අනුරහයාක ශනනවරා මදි කියාකපා විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකට 
ශපොකුණා ශචෝනනාවරති තිශ)නවරා.   

"පාං ා ආශපෝ " කියාකපා LNG වරයාපිතියාකති තිශ)නවරා. මම 

ශම් අමාතයාාං යාක භාරවර සටි  ාපශේ -2((6දී- ශම් සම්)න්නශයාකන් 

 ැබිනට් පත්රි ාවරති ඉදිරිපත්   ා. එවර ට සටි ජනාධිපතිතුමා ශම් 

සම්)න්නශයාකන් වි ාප උනන්ලිවරති නැතිවූවරා. එතුමා තමයි මට 

උපශනසව ලින්ශන්, ඒ සම්)න්නශයාකන්  ැබිනට් පත්රි ාවරති ඉදිරිපත් 

 රන්න කියාකපා. ේට පසවශසේ, 2((6, 2((7, 2((8, 2((9 වරර්ෂවරපදී 

නැවරතත්  ැබිනට් පත්රි ා කිහිපයාකති ඉදිරිපත්  රපා ඒ සඳහා 

 ැබිනට් අනුමැතියාකත් පැබුණා. නමුත්, තවරම ඒ  ක්රියාකාත්ම  

 රන්න )ැරි වුණා. ශමො න,  ැනඩා ාශේ සහ සශමරි ානු සමාගම් 

ශන   සාමූහි  ශයාකෝජනාවරති අනුවර තමයි ඒ විලිබල )පාගාරයාක 

හනන්න ශයාකෝජනා  ශ ේ. ඒ  ැශන් යාකානු ආශයාකෝජ යාකා නැන් මියාක 

ගිහි කපා. නමුත්, සශමරි ානු අශයාකෝජ යාකා තවරම ඉන්නවරා. ඒ 

ආශයාකෝජන  රන්න ඒ අයාක තවරමත්  ැමැතියි. ශමම )පාගා රශයාකන් 

අශේ විලිබල)ප පීනතියාකට ශමගාශවරොට් 488ති එ තු  රන්න 

)පාශපොශරොත්තු වරනවරා. ඉතාම අඩු මිප ට ශමගාශවරොට් 488ති 

ප)ා ශනනවරා කියාකන්ශන් ශම් රටට ශපොකුණා සහනයාකති. මෑත දී මට 

නැනගන්න පැබුණා, රුපියාක ක 1(.3( ට එ  unit එ ති ශනන්න 

 ැමැතියි කියාකපා තිශ)න )වර. ඒ  ශපොකුණා සහනයාකති.   
 

ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට ශවරන් වූ  ාපයාක අවරසානයි. 
 

ගු නජෝන් නෙනනවිරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு ம ொன் தசனவிரத்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තවර විනා  ශන ති ශනන්න.  
 

ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තවරත්  ාපයාක ප)ා ශනන්න අපහසුයි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  ඉතිරිවර 

තිශ)න්ශන් ශ ටි  ාපයාකති. 

ගු නජෝන් නෙනනවිරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு ம ொன் தசனவிரத்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

Standardized Power Purchase Agreement කියාකන්ශන් 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක අත්සන්  රන ගිවිසුමති. ඒ ගිවිසුම අත්සන් 

 රන්ශන් ශපෞීගබල  ආයාකතන සමදයි. කුණාඩා ා ජප විලිබල )පාගාර 

හිමියාකන් කිහිපශනශනතිම ශම් සම්)න්නශයාකන් අන ශචෝනනා 

 රනවරා. ඒ  විශ ේෂශයාකන්ම කුණාඩා ා ජපවිලිබල )පාගාරවරබලන්, ඒ 

වරාශේම ශ්රී පාං ා සුනිතය )ප තිති අධි ාරියාක විසන් අනුමත    

වරයාපිතිවරබලන් විලිබලයාක ගැනීම සඳහා අත්සන්  රන ගිවිසුමති.  

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක SPPA අත්සන් ශනොකිීකම නිසා නැනට 

ආශයාකෝජ යාකන් 17 ශනශනකුණාශේ වරයාපිති නැවරතිපා තිශ)නවරා. 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකත් සමද සා ච්ඡා  රපා ගරු සමතිතුමා ශම් 

ගැන සප ා )පයි කියාකපා මම හිතනවරා. ශමො න, ඒ ශගො කශපෝ 

රුපියාක ක බිබලයාකන 7ති පමණ වරැයාක  රන්න )පාශපොශරොත්තුශවරන් 

තමයි ශම් වරයාපිති සැපසුම්  රපා අනුමැතියාක ප)ාශගන 

තිශ)න්ශන්.  

ශම් වරයාපිති සඳහා ශටන්ඩා ර්  ැඳවීමති ගැන  ථා  රනවරා. 

ශම් ශටන්ඩා ර්  ැඳවීම  ශ ේ, නහනවර වරන ආ්ඩඩුක්රම වරයවරසවථා 

සාංශ ෝනනයාක යාකටශත්, එශසේ  රන්න අවර යයි කියාකපායි. මා නන්ශන් 

නැහැ, ඒ  ශමොන විහිළුවරතින කියාකපා. ශම් සයාක කපම, රශට් 

සාංවරර්නනයාක සඳහා ඒ අයාක විසන් ශසොයාකාගත් වරයාපිති.  ැපෑවරප 

සවිනපා, ගාංගාවරප සවිනපා, කුණාඩා ා ජප විලිබල )පාගාර හනන්න 

පුළුවරන් සවථානත් ශසොයාකා ගත්තාට පසවශසේ, ශටන්ඩා ර්  ැඳවරපා ඒ 

වරයාපිති ශවරනත් ශ නකුණාට ශනන්න )පාශපශරොත්තු ශවරනවරා නම් 

ඒ  වරැරැදියි. ඒ නිසා ඒ සම්)න්නවර  ටයුතු  රන්න කියාකපා ගරු 

සමතිතුමාශගන් ඉ කපා සටිමින්, මශේ වරචන සවවර කපයාක අවරසන් 

 රනවරා. සවතුතියි. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු   නර් හෂීම් මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  18   ාපයාකති 

තිශ)නවරා. 

 

[පූ.භා. 11.42  

 
ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මශේ මිත්ර උනයාක ගම්මන්පිප මැතිතුමාට 

 ාපයාකති මශේ ශගෞරවරයාකති තිබුණා. අශේ ප්රතිපත්තිවරප 

පරසවපරයාකති තිබුණත් ඒ ශගෞරවරයාක තිබුණා. හැ)ැයි විසවරන 

ආ්ඩඩුක්රම වරයවරසවථා සාංශ ෝනනශේදී ීවිත්වර පුරවරැසභාවරයාකට 

පතිෂවර එතුමා අත උසවසනශ ොට මට පුලිම හිතුණා. I remember 

Lord Buddha's saying "A painful truth is better than a hidden 

lie"; "තිත්ත සත්ත සැදවුණු ශ)ොරුවර ට වරඩා ා යාකහපත්යාක". So, I 

thought I will just remind you that because I have that 

respect yet. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අන දින සා ච්ඡා වරන මාති ාවරට 

පිවිශසන්න  බලන් මම ශම්  ාරණයාක සඳහන්  රන්න ඕනෑ. 

2(19දී මම CPC එශති ශසේවරයාකට  මයින් පිරිසති )ඳවරා ගන්න 

 ටයුතු   ා. ඒ සඳහා අවර ය ක්රමශේනයාක අනුගමනයාක  රපා, 

දනනි  පනනම මත තමයි ඒ ශගො කපන් )ඳවරා ගත්ශත්. හැ)ැයි, 

2(19 ශනොවරැම්)ර් 18වරන නාට පසුවර ශපොශහොට්ටුශේ ශී පාපන 

)පපෑම් මත ශම්  මයින්ට වරැඩා ට වරාර්තා  රන්න ලින්ශන් නැහැ. 

ඒ නිසා මම ඒ  මයින් ශවරනුශවරන් මශේ වියාකනමින් උසාවිශේ නඩු 

පැවරරුවරා. හැ)ැයි, ඒ නඩුවර නිෂවප්රභ වුණා. ඒ සම්)න්නශයාකන් මශේ 

මතයාක ශම් යි.  Ceylon Petroleum Corporation එශති ඉන්න 

අනයතිෂ ම්ඩඩා පයාක උසාවියාකට වරැරැදි ශ කඛ්න ඉදිරිපත්  ර 
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තිශ)නවරාී වරැරැදි ශතොරතුරු ප)ාදීපා තිශ)නවරා. ඒ නිසා ඉදිරිශේදී 

ඔවුන්ට විරුීනවර නීතිමයාක ක්රියාකාමාර්ග ගැනීමට මම 

)පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. ශමො න, මා  ද තිශ)නවරා, ඒ  ාප 

පරිච්ශේනයාක තු   බලන් හිටපු සමතිවරරුන්   මයින් )ඳවරා ගැනීම 

සඳහා ඉදිරිපත්  රන පන Board Paper එ ති. ඒ අයාකත් ඒ පනනම 

මත තමයි  මයින් )ඳවරාශගන තිශ)න්ශන්. Board Papers 

ඉදිරිපත්  රපා, ඒ Board Papers මත  මයින් )ඳවරාගත් 

ක්රමශේනයාකම තමයි මාත් අනුගමනයාක  ර තිශ)න්ශන්. ශම් 

අවරසවථාශේදී,ඒ  Board Paper එ ති  මම ෙභාගත*  රනවරා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් අමාතයාාං ශේ ප්රනාන වරගර්ම ඛ්නිජ 

ශත ක සුරතිෂිතභාවරයාකයි. රට  ඉන්නන සුරතිෂිතභාවරයාක තහවුරු 

 රන්න නම් ප්රමාණවරත් පරිදි ඉන්නන ග)ඩා ා  රන්න පහසු ම් 

තිශ)න්න ඕනෑ. අශේ රශට් ඉන්නන ග)ඩා ා  රන්න පුළුවරන් ම 

තිබුශ්ඩ දින 1( ට පමණයි. දින 1( ටත් ප්රමාණවරත් ඉන්නන 

තිබුශ්ඩ නැහැ. ශපොශහොට්ටුශේ ඉන්න අයාකම තමයි අවුරුලි 2(තිම 

ආ්ඩඩු )පශේ සටිශේ. හැ)ැයි, ඒ අවුරුලි 2(   ාපයාක තු  

ඉන්නන ග)ඩා ා කිීකශම් පහසු ම් වරැ   රන්න අවර ය ටැාංකි 

හනන්න එතුමන්පාට )ැරි වුණා. ශ ොටින්ම කියාකනවරා නම්, 

එතුමන්පාට මාළු ටැාංකියාකතිවරත් හනන්න )ැරි වුණා කියාකපා තමයි 

කියාකන්න ශවරන්ශන්.  

2019දී අශේ රජයාක යාකටශත් මම සමතිවරරයාකා වර ශයාකන් 

ඉන්නශ ොට ග)ඩා ා ටැාංකි හනන්න  ැබිනට් අනුමැතියාක ප)ා 

ගත්තා. ශම් අවරසවථාශේදී මා විශ ේෂශයාකන්ම සහිපත්  රන්න ඕනෑ, 

මා මිත්ර, හිටපු අමාතය අර්ුනන රණතුාංග මැතිතුමා. එතුමා තමයි ඒ 

සඳහා ප මුශවරන්ම මැදිහත් වුශ්ඩ. ඒ සඳහා රුපියාක ක බිබලයාකන 3ති -

රුපියාක ක ශ ෝටි 3((ති- ශවරන්   ා.  ැබිනට් අනුමැතිශයාකන් ඝන 

මීය ටර් 1(,(((  ටැාංකියාකති, ඝන මීය ටර් 7((  ටැාංකි 3ති හා ඝන 

මීය ටර් (,(((  ටැාංකි 2ති වර ශයාකන් ටැාංකි 6ති හනන්න අනුමත 

 රශගන, ඒ සඳහා ශටන්ඩා ර්  ැඳවරා එයාක ක්රියාකාත්ම  ශ ශරේවරා. 

ඒ වරාශේම තවර ටැාංකි 3ති හනන්න මුන ක ශවරන්  රපා, ඒ සඳහා 

අවර ය පියාකවරර ශගන ශටන්ඩා ර්  ැඳවීම සඳහා පෑසවති වුණා. ශම් 

 දදී ගරු අමාතයතුමා ගිහින් ශපොකුණා සාංනර් නයාකති පවරත්වරා ඒ 

සඳහා මු කග ක ත)නවරා මම නැති ා. ශම් ටැාංකි හනනශ ොට 

මු කගපති ත)න්නවරත් අපි නම් ගිශේ නැහැ. හැ)ැයි, ශම් අවුරුීන 

තු  එතුමාට අඩුම තරමින් මු කගපති ශහෝ ත)ා ගන්න අපි පසුබිම 

හනපා ලින්නා. එශහම නැත්නම් ශමොකුණාත්ම  රන්න පැශ)න්ශන් 

නැහැ. ඉන්නන සුරතිෂිතතාවර ජාති  ආරතිෂාවරට සමානයි. 

හැ)ැයි, අවුරුලි 2(කින් පසුවර ඉන්නන සුරතිෂිතතාවර තහවුරු 

 රන්න පුළුවරන් වුශ්ඩ අශේ රජයාක  ාපශේදීයි කියාකන එ  මම 

විශ ේෂශයාකන්ම ශම් සභාවරට කියාකන්න ඕනෑ.  

ේ දට, ඉන්නන ප්රවරාහන න  පීනතියාක ගැනත් මම කියාකන්න 

ඕනෑ. Ceylon Petroleum Corporation එශති වියාකනම් අඩු  රන්න 

පුළුවරන් ශහොඳම ක්රමයාක ශම් යි, cost එ  අඩු  රගන්න තිශ)න 

ශහොඳම ක්රමයාක ශම් යි. හැ)ැයි, ඉන්නන ප්රවරාහන න  පීනතියාක 

ස සව කිීකම සඳහා  ාපයාකති ගියාකා. අවුරුලි 2(තිම සන්නාන 

ආ්ඩඩුවර තිබුණා. ශපොශහොට්ටුශේ සමතිවරරු කිහිපශනශනතිම 

සටියාකා, ශම් සම්)න්නශයාකන් ශමොනවරත්  ශ ේ නැහැ.  කියාකන්න 

 නගාටුයි, ඒ  සලි වුශ්ඩ 2((( සට 2(1( නතිවරා පැවරති ගරු 

මහින්න රාජපතිෂ මැතිතුමාශේ ආ්ඩඩුවර යාකටශත්යි. ඒ ආ්ඩඩුවරට 

සාර්ථ  වරැඩා  පිළිශවර ති තිබුශ්ඩ නැහැ.  

ශ ෝටිගණනති වියාකනම්  රපා විශී  සමාගම් එති  ඩී ක 

 රන්න, ඩී ක නාන්න හිතවරතුන්ට මිතුරන්ට හම්)  රන්න ක්රම 

ශයාකශනවුවරාට වරැඩා ති වුශ්ඩ නැහැ. ඒ ඉන්නන ප්රවරාහන න  

පීනතියාක ස සව  රන්න ශඩා ොපර් මිබලයාකන (2  වරයාපිතියාකති චීන 

සමාගම ට ප)ා ලින්නා. හැ)ැයි, 2(1( වරන විට එ  න යාකති ශහෝ 

ශම් ශපොශ ොශේ සවථාපනයාක ශනො ර ශ ෝටි ගණනති මුන ක වරැයාක 

 රපා තිබුණා. 2(1( වරසශර් පැවරැති අශේ රජයාක යාකටශත් 

ඉතිහාසශේ ප මුවරරට ශීශීයාක ඉාංජිශන්රුවරන් පාවිච්චි  රපා, 

ආයාකතනි  ශසේවර යාකන් ශයාකොනා ශගන ශත ක න  එළීශම් වරයාපිතියාක 

ශ ොශපොන්නාවර සට ශ ො ඹ වරරායාක නතිවරා අති සාර්ථ වර නිම 

 රන්න අපට පුළුවරන් වුණා. ඒ  තමයි යාකථාර්ථයාක.  ශඩා ොපර් 

මිබලයාකන (2ති කියාකන්ශන් රුපියාක ක මිබලයාකන 1(,(((ති. හැ)ැයි, 

මහින්න රාජපතිෂ මැතිතුමාශේ ආ්ඩඩු  ාපයාක තු  කිස ශනයාකති 

 රන්න )ැරි වුණා. ඒ  ාප පරිච්ශේනයාක තු  වරවරාශගන  න එ  

තමයි වුශ්ඩ. අවුරුලි හතරති සතු ත චම්පි  රණවර  සමතිතුමා, 

චන්දිම වීරතිශ ො   සමතිතුමා, අර්ුනන රණතුාංග සමතිතුමා 

හිටියාකා. ේට පසවශසේ මම ශපො   ාපයාකති හිටියාකා. රුපියාක ක මිබලයාකන 

3((ති වරැයාක  රපා අපි ඒ  අවරසන්   ා. චම්පි  රණවර  

මැතිතුමා තමයි ඒ  ආරම්භ  ශ ේ. මම තමයි ඒ  සම්පූර්ණ 

 ශ ේ. ශම් ක්රියාකාවරබලශයාකන් අපට සලි වුණ වරාසයාක ශමො තින? නැනට 

නැවරකින් ශත ක මුනා හැීකශම් දින ගණන වි ාප වර ශයාකන් අඩු 

ශවරපා තිශ)නවරා.   බලන් ශත ක නැවරති ශගොඩා )ාන්න පැයාක 168ති 

ගියාකා. හැ)ැයි, ගියාක වරසශර් සට එයාක පැයාක 96 ට අඩු  රපා 

තිශ)නවරා. ඔයි ක ටැන් ර් එ ති ශත ක )ානශ ොට ශඩා ොපර් 

((,(((ති රටට ඉතිරි ශවරනවරා.  වරසර ට ගත්ශතොත් ශඩා ොපර් 

මිබලයාකන 12 ට ආසන්න ප්රමාණයාකති ඉතිරි ශවරනවරා. ඒ කියාකන්ශන්  

ශම්  ටයුත්ත සම්පූර්ණ  රපු නිසා එති වරසර ට රුපියාක ක මිබලයාකන 

2,1((ති අපට ඉතිරි  රන්න පුළුවරන් වුණා.  

ඒ වරාශේම අපි  cross-country pipeline එ  හනන්න, Jet A-1 

fuel pipeline එ  ඔරුශගොඩා වරත්ත, මුතුරාජශවරප සට ගුවරන් 

ශතොටුශපො  නතිවරා හනන්න ශම්  ාපයාක තු  අවර ය සැපසුම් 

 රන්න  ටයුතු   ා. ගරු සමතිතුමාශගන් මම අහනවරා, ඒ වරැඩා  

ඉදිරියාකට යාකනවරාන කියාකපා. ඒ විතරති ශනොශවරයි, ශම් ශත ක න  

පීනතියාක නානශ ොට අවරතැන්වරන නිවරාස හිමි රුවරන්ශේ  නිවරාස 

ටි  හනා ශනන්න  රුපියාක ක මිබලයාකන (((ති ශවරන්   ා. ඔවුන් 

)ශපන් එළියාකට නැම්ශම් නැහැ. ඒවරා තමයි අපට  රන්න පුළුවරන් 

වුණ ශීවර ක. අපි අමාතයාාං යාක භාර ශනනශ ොට CPSTL එශති 

ප්රනාන ආනායාකම් මාර්ගයාක වුශ්ඩ throughput charges. එතශ ොට 

වරසර 11 ට පසුවර throughput charges සයාකයාකට 27කින් අපට අඩු 

 රන්න පුළුවරන් වුණා. 2(19 වරන විට අපට ප මුශවරනි වරතාවරට 

CPSTL එශ න්  රුපියාක ක මිබලයාකන 1,6((  ආනායාකමති උපයාකන්න 

පුළුවරන් වුණා. ඒ නිසා ශම්  ඉතාම වරැනගත්. අන ඔ)තුමාට ඒ  

හරහා වියාකනම් කිීකශම් හැකියාකාවර  තිශ)නවරා කියාකපා මම හිතනවරා. 

අශනති පැත්ශතන් ගත්තාම,  ජාති  ඉන්නන අවර යතාශවරන් 

ශත ක පිරිපහලිවර සපුරා ශනන්ශන් උපරිමශයාකන් සයාකයාකට 3(යි. ශමම 

නාරිතාවර වරැ   ර තිබුණා නම් ශත ක පිරිපහලිශවරන් රශට් වරාර්ෂි  

ඉතුරුවර ශඩා ොපර් මිබලයාකන 4,(((ති වරනවරා. ඒ කියාකන්ශන් ශ ෝටි 

8,(((ති. හැ)ැයි, අවුරුලි 2(ති )පශේ හිටියාකත් ශත ක පිරිපිහලිවරට 

අතවරත් තිේශේ නැහැ. අපට ඒ  වරැඩා  ආරම්භ  රන්න අවුරුලි 4 තු  

 ාපයාක මදි වුණා.  හැ)ැයි, ඉතිහාසයාක ගත්තාම 1969දී තමයි 

ප මුශවරන්ම  පිරිපහලිවර - refinery එ  - නාරිතාවර වරැ   ශ ේ. 

ඩා ඩ්බල ශසේනානායාක  මැතිතුමා ඒ නාරිතාවර )ැර ක 38(((ති   ා. 

1979 ශජ.ආර්. ජයාකවරර්නන මැතිතුමා ශඩා ොපර් (((((ති නතිවරා 

නාරිතාවර වරැ    ා. 1992 ප්රනාන වරැ  දියුණු කිීකමති සලි වුණා. 

Crude Oil Distillation Unit එශති වරැඩා  ශප්රේමනාස ජනාධිපතිතුමා 

යාකටශත් සලි වුණා. 2((3දී අවරසන් වර ශයාකන් ඒශති නාරිතාවර වරැ  

 රන්න රනි ක වික්රමසාංහ මැතිතුමා යාකටශත් kerosene 

hydrotreater එ  අපි සවි   ා. හැ)ැයි, ඉන් පසුවර  සන්නාන 

ආ්ඩඩුශවරන් ග ක  ැටයාකති තරම්වරත්  ශනයාකති එතැනට නාපා නැහැයි 

කියාකන එ  මම  නගාටුශවරන් කියාකන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අප රශට් සවවරාභාවි  වරායු ගශේෂණ 

 ටයුතු   නම්  රන්න මන්නාරම අතිශවරර  ශද්රෝණිශේ  අපි 

ක්රියාකාමාර්ග කිහිපයාකති ගත්තා. එයින් එ ති හැටියාකට, 2(19 වරසශර්  

සවවර ෟාභාවි  වරායු සඳහා ජාති  ප්රතිපත්තියාකති ස සව  රන්න අපි 
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————————— 
*  පුෙනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්බලශම්න්තුවර 

 ටයුතු   ා. National Policy on Natural Gas කියාකන 

ප්රතිපත්තියාක ස සව  රන්න අපි  ටයුතු   ා. ඒ වරාශේම ගරු 

සභාපතිතුමනි, අපි නැනට ශ්රී පාං ාශේ මන්නාරම අතිශවරර  

ශද්රෝණිශේ සවවරාභාවි  වරායු නිධි ශන ති ශසොයාකා ශගන සති අතර, 

සමීය තිෂණ සහ අනයයාකන වරාර්තා අනුවර මන්නාරම ශද්රෝණිශේ ඝන 

අ  ට්රිබලයාකන 9 ට ආසන්න වරායු නිධි සහ )ැර ක බිබලයාකන 2ති 

පමණ ඉතිම වූ ශත ක නිධි ශන ති සමද මන්නාරම ශද්රෝණිශේ 

සක්රියාක ඛ්නිජ ශත ක පීනතියාකති පවරත්වරා ශගන යාකන )වර සනාථ 

 රපා තිශ)නවරා. නැනට ශසොයාකා ශගන තිශ)න නිධි ශනශති කුණාඩා ා 

නිධියාකති වරන ශඩා ොරාශඩා ෝ මඟින් ඝන අ  බිබලයාකන 3((  සවවරාභාවි  

වරායු ප්රමාණයාකති නිෂවපානනයාක    හැකි )වර තතිශසේරු  ර සත. 

එමඟින් ශමගාශවරොට් 3((ති පමණ  නාරිතාවරකින් ශහබි විලිබල 

)පාගාරයාකති  ශනොනවරත්වරා අවුරුලි 1( ට පමණ  ාපයාකති අපට 

ක්රියාකා    හැකියි. තවරන, ශනවරැනි වි ාප සවවරාභාවි  වරායු නිධිශේ 

ඝන අ  බිබලයාකන 1,(((  පමණ සවවරාභාවි  වරායු තිබියාක හැකි )වරට 

තතිශසේරු  ර තිශ)නවරා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එපමණති ශනොශවරයි. M2 ගශේෂණ බිම් 

ශ ොටශසේ පවරතින සවවරාභාවි  වරායු නිධියාක සගයුමට පති  ර 

ඒවරාශේ සාංවරර්නන  ටයුතු සලි   ා. ේට අමතරවර ශමම බිම් 

ශ ොටශසහි පවරතින ඛ්නිජ ශත ක හමුවීශම් විභවරතාවර ශසවීශමන් 

පසු සුලිසු ආශයාකෝජ යාකන් ශසොයාකා ගැනීම සඳහා 2(19 ජනවරාරි 

මාසශේ (6 වරැනි නා පාංසු  ැඳවීම් වරටයාකති අපි සරුරවරා. එයාක 2(19 

මැයි (7 අවරසන්    ෟා. නැනට විශීශීයාක සමාගම් තුනති ශමම පාංසු 

ආරිත බලපි ශගොනු අපට ඉදිරිපත්  ර තිශ)නවරා. ඒ පාංසු  මිටුවර 

අනුවර Sealion Power UK Limited කියාකන සමාගමට  2(19 

ඔතිශතෝ)ර් මාසශේ award   ා. හැ)ැයි, ශම් ගිවිසුම තවරම 

අත්සන්  රපා නැත්ශත් සයි? ශම් වරැඩා  ටි  ආරම්භ  රපා, 

ක්රියාකාත්ම   රන්ශන් නැත්ශත් සයි? 2(2( තු  ශම් වරනශ ොට 

වරැඩා  පටන් ශගන තිබුණා නම්, ඒ ශතෝරපු ආශයාකෝජන  සහ ශ්රී පාං ා 

රජයාක අතර නිෂවපානනයාක ශ)නා ගැනීශම් පනනම මත ගිවිසුම්ගත 

 රන්න තිබුණාී ළිාං  ැණීම්  ටයුතු ආරම්භ  රන්න තිබුණා. 

ශමම වරායු ප මුවර විලිබලයාක උත්පානනයාකට  උපශයාකෝගි  ර ගැනීමට 

හැකි ශවරපා තිශ)නවරා. ප්රවරාහනයාකට වරාශේම  ගිහ භාවිතයාකට පවරා 

ශමම වරායු පාවිච්චි  රන්නට අපට  අවරසවථාවර පැශ)න්න තිබුණා. 

හැ)ැයි, ශම් වරැඩා  පටන් ගත්ශත් නැහැ. ඒ වරාශේම, M1 සහ C1 

ශ ොටසට 2(19 අශප්රේ ක පාංසු  ැඳවීම්  රපා, International 

Competitive Bidding process එ ට ගිහි කපා, single bid එ ති 

පැබුණා.  හැ)ැයි, තවරම ප්රගතියාකති නැහැ. අවුරුීනති තු  කිසම 

තීරණයාකති අර ශගන නැහැ. කිසම ශනයාකති  රපා නැති )වර මම 

 නගාටුශවරන් වුණත් කියාකනවරා. ශ්රී පාං ාවර ශපොශහොසත්, දියුණු 

ශත ක නිපනවරන රටති )වරට ශගන යාකෑමට පුළුවරන් ශවරන්න නම් අපි 

ශපෝ ශේ ශපොකුණාම ශත ක වරායු ගශේෂණයාක  රන ආයාකතන වරන 

Total කියාකන ප්රාං   සමාගමත්, Equinor කියාකන Norwegian  

සමාගමත්, data analysisවරපට Schlumberger Limited කියාකන 

ජර්මන් සමාගමත්, ගුවරන්ගත ගුරුත්වර චුම්භ  නත්ත සමීය තිෂණ සලි 

කිීකමට එතිසත් රාජනානිශේ BelGeospace Company කියාකන 

ආයාකතනශේත් වි වවරාසයාක සති  ර ගන්න ඕනෑ. ඒ අනුවර මන්නාරම 

අවරට වරැඩා   ටයුතු අපි ආරම්භ   ා.  

පාඨසි චම්පි  රණවර  හිටපු සමතිතුමා, චන්දිම වීරතිශ ෟා  

හිටපු සමතිතුමා, අර්ුනන රණතුාංග හිටපු සමතිතුමා මම ශම් 

අවරසවථාශේදී සහිපත්  රන්න ඕනෑ. ශම්  ටයුත්ත ශම් තැනට 

ශගශනන්න ඒශගො කපන් සමතිවරරු හැටියාකට  ටයුතු   ා. 

හැ)ැයි, අන පවරතින තත්ත්වරයාක ශමො තින? අන පවරතින තත්ත්වරයාක 

 නගාටුනායාක යි. ජාතයන්තර සමාගම්, රටවර ක අශේ රජයාක ගැන 

තිශ)න වි වවරාසයාක බිඳ වරැටිපා, ඒ එකිශන ා නැන් අපි නාපා යාකනවරා. 

තම ෟ න්නාන්ශසේපා නැන් වරැඩා   රන්ශන් නැහැ. නැන් අවුරුීනති පසු 

වුණාට පසවශසේ අවු ක සවවරභාවරයාකති තමයි තිශ)න්ශන්. හැම තැනම 

වරාශේ ශෆේ ක සවවරභාවරයාකති තිශ)න්ශන්. ශමෟා තින ශම් තත්ත්වරයාක 

කියාකපා අපට කියාකපා ශනන්න කියාකපා මම ගරු සමතිතුමාට 

කියාකනවරා. අපි පිළිශවර  ට ජාතයන්තර ආශයාකෝජ යාකන් ශමහාට 

ශගනැ කපා,  ශතෝරපා හනපා ලින්නාට පසුවරත් ශම් රජයාකට  ශම් 

 ටයුතු ඉදිරියාකට ශගනි යාකන්න )ැරි නම් ශම් රජයාක ශෆේ ක  කියාකන 

එ  ඉතාම පැහැදිබලයි.  

Hon. Chairman, very shortly, I would like to point out 
the projects we had done. A Joint Study Agreement with 
Total and Equinor for Blocks JS5 and JS6 was 
implemented. We commenced a joint study with French 
oil giant Total  in 2016. We conducted Sri Lanka’s 
largest 2D seismic survey in 2018. The Norwegian oil 
giant Equinor also joined the joint study in 2019. This is 
the first time the world’s oil majors joined Sri Lanka’s 
exploration efforts.  

What is the current status? Total and Equinor both, 
via a letter in September this year, exited from Sri Lanka. 
They say it is due to a geological issue, but that is not the 
true story because the same geological challenges they 
had in 2019 still exist.  The reason is, the investors are 
leaving purely because of loss of confidence and because 
of mismanagement of investors by the Ministry, I am sad 
to say. We started airborne gravity and magnetic surveys 
in Mannar and the Cauvery Basins. The contract was 
awarded to Scottish based BelGeospace Company after a 
competitive bidding process in August, 2019. Today, 
what is the status? The Ministry of Energy is yet to issue 
them authorization to carry out operations. After one 
year, you cannot even give the authorization. This is 
crazy. Hon. Minister, even the full investment for the 
survey had been secured from the International Oil and 
Gas Operators through BelGeospace. So, the investment 
was also provided, not the country. But, you have not 
been able to move forward.  

Hon. Chairman, a multi-client agreement with 
Schlumberger Limited was signed. An agreement was 
entered into between the Government of Sri Lanka and 
the World’s largest oil field services company 
Schlumberger in 2018 by our Government.  The largest 
ever multi-client and seismic survey was carried out by 
Schlumberger in the Mannar Basin of Sri Lanka. Since 
then, they have successfully marketed the full Mannar 
Basin database to Petronas in Malaysia. By the end of 
2019, we  convinced Petronas to come in. We also started 
a data reprocessing project, which was also started in 
October, 2019, with Schlumberger. What is the current 
status? No new projects have been started with the new 
Government, sadly.  If this Government has at least the 
opportunity to go to Petronas, talk to them and negotiate 
with them, it is only because the Mannar Basin data was 
licensed during our Government and we were able to 
offer that position to Petronas. So, we achieved all that.  

Now, let us look at what we did to the petroleum 

industry and at the history. ඉතිහාසයාක )පන්න. ඉතිහාසශේ එම 

 ාප පරිච්ශේනයාක තු  ශත ක පිරිපහලිවර සාංවරර්නනයාක  රන්න, දියුණු 

 රන්න හැම අවරසවථාවර ම අවුරුලි පශහන් පහ -අශේ ආ්ඩඩුවරති 

තිශ)න  ාපශේ - යාකම් ආශයාකෝජනයාකති   ා. හැ)ැයි, 2((( සට 

2(14 නතිවරා පාං ාශේ වරැ ම ණයාක ප්රමාණයාක ගත්තා. ඛ්නිජ ශත ක 

සාංසවථාවරට වරාශේම )ප තිති අමාතයාාං යාකට තඹ  තයාකති 

ආශයාකෝජනයාක  රන්ශන් නැතුවර, ශ ෝටි ගණනති ගත් ණයාකවරබලන් 

993 994 

[ගරු   නර් හෂීම් මහතා  
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ශ ොශහේශනෝ  ැපෑවර  ක්රි ට් ක්රීඩා ා පිටියාකති, සම්මන්ත්රණ  ාපාවරති 

හැලිවරා. ගුවරන් යාකානයාකති )හින්ශන් නැති ගුවරන් ශතොටුශපො ති 

හැලිවරා. නැේ එන්ශන් නැති වරරායාකති හැලිවරා. ඒ ගත් ණයාක ආපසු 

ශගවරන්න )ැරි වුණා. ඒ වරාශේම ශනළුම් කුණාලුනති හැලිවරා. හැ)ැයි, 

ආනායාකමති උපයාකන්න )ැහැ. ශමන්න ශම්වරාශයාකන් වරැඩා   රපා 

තිශ)න හැටි ශපශනනවරා.  

පසුගියාක අවුරුලි හතර තු  ඛ්නිජ ශත ක තිශෂේත්රයාකට ශ ොපමණ 

ආශයාකෝජනයාකති   ාන, පිටරට ආශයාකෝජ යාකන් ශ ොච්චර ප්රමාණයාකති 

ශගනාවරාන )පන්න. ශමන්න ශම් වරාශේ වරැඩා  ශ ොටසති අපි   ා. 

හැ)ැයි, අවුරුලි 2( ට වරැ   ාපයාකති )පශේ සටි ආ්ඩඩුවර ශම් ටි  

 ශ ේ නැහැ. අනත්, අවුරුීනති ගිහි කපාත් කිස ශනයාකති  රපා 

නැහැ. ශගනා ආශයාකෝජ යාකන් ටි  නැවරත යාකවරා තිශ)නවරා. 

තමුන්නාන්ශසේපා ශෆේ ක, ඒ  තමයි  ථාවර.  

Thank You. 
 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ප්රමිත )්ඩඩා ාර ශතන්නශ ෝන් මහතා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔ)තුමාට විනා  හයාකති ශවරන්  ර තිශ)නවරා. 
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ගු ප්රමිත බණ්ඩාර නතන්නනකෝන් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
ගරු සභාපතිතුමනි, තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං ශේ වරැයාක 

ශීර්ෂයාක සම්)න්නවර වරචන සවවර කපයාකති  ථා  රන්නට අවරසවථාවර 

පැ නම ගැන මම සතුටු ශවරනවරා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ශමොන සමාජ තපශේ වුණත්, ශමොන 

ජාතිශේ වුණත්, ශමොන ආගශම් වුණත්  ශමොන ගම  වුණත් අපි 

එ තු  රපු මහා ශපොලි සාන යාක තමයි ක්රීඩා ාවර කියාකන්ශන්. සනත් 

ජයාකර්රියාක හතරති ගහීදී, හයාකති ගහීදී අපි  වුරුත් සනත් 

ජයාකර්රියාකශේ ගම, ආගම, ජාතියාක, පතිෂයාක තැර්මති  ශ ේ නැහැ. 

මුත්තයියාකා මුරබලනරන්  ඩු කපති නවරා ගනිීදී මුත්තයියාකා 

මුරබලනරන්ශේ ආගම ශමො තින, ජාතියාක ශමො තින, කුණාපයාක 

ශමො තින, පතිෂයාක ශමො තින කියාකන එ  රශට්  ාටවරත් ප්ර වනයාකති 

වුශ්ඩ නැහැ. ෆාර්විසව මහරූෆව හතරති ගහීදී, හයාකති ගහීදී, උඩා  

පන්ලිවරති රැ  ගනිීදී අපි මහරූෆව  වුන, ශ ොශහේන, ඔහුශේ ආගම 

ශමො තින කියාකපා ප්ර වනයාකති  රගත්ශත් නැහැ. ක්රීඩා ාවර කියාකන්ශන් 

අප හැම නාම එ තු    මහා ශපොලි සාන යාක කියාකපා මම  බලන් 

සඳහන්  ශ ේ ඒ නිසායි. ඒ වරාශේම සුසන්ති ා ජයාකසාංහ සඩ්නි 

ඔබලම්පිතිවරපදී මීය ටර් 2(( නාවරන තරගයාකට ඉදිරිපත් ශවරීදී 

වරර ාශපො , සත්නාවරප ගශම් ඉපලිණු, හැලිණු, වරැඩුණු 

සුසන්ති ාට හැකියාකාවර පැශ)නවරා, තත්පර 22 ට මුළු රටම එ තු 

 රන්න. ඒ නිසා ක්රීඩා ාවර කියාකන්ශන් ශම් රටම එ තු   , 

ඉදිරියාකටත් ශම් රටම එ තු  රන්න පුළුවරන් වරන මහා ශපොලි 

සාන යාක කියාකන එ  මම නැවරතත් මතති  රනවරා. 

අපි ශම් අවරසවථාශේ මතති  රන්න ඕනෑ, පසුගියාක  ාපශේ ශම් 

රශට් සති ශවරච්ච ප්ර වනවරපදී අශේ රටට තරුණ ජීවිත වි ාප 

ප්රමාණයාකති අහිමි වුණු )වර.  

මීය ට ශපර  ථා     රුණා රම් මන්ත්රීතුමා එතුමාශේ 

 ථාශේදී ජාතිවරානයාක අවුසවසන්න  ටයුතු    )වර මතති  රන්න 

ඕනෑ. අවරාසනාවර ට එතුමා ශම් අවරසවථාශේ ශම් සභාශේ නැහැ.  

මම මතති  රන්න ඕනෑ, පසුගියාක  ාපශේ ත්රසවතවරානයාක නිසා 

උතුශර් තරුණයාකාට පැබිච්ච ශී ශමොනවරාන කියාකපා. අතට ශපොතති, 

පැන්සපති ශවරනුවරට එ කටීටීේ ත්රසවතවරාදීන් ලින්ශන් ආයුන, 

ශ)ෝම්).  රට පාංචායුනයාක, ශේපායුනයාක ශවරනුවරට නැම්ශම් සයාකනයිඩ් 

 රප කියාකන එ  අපි මතති  රන්න ඕනෑ. එතශ ොට ද) න් 

නිපාශගනද හිටපු, ශම් සභාශේදී  උතුශර් තරුණයාකා ශවරනුශවරන් එ  

වරචනයාකති  ථා  රන්න )ැරි වුණු පිරිස අන සවි කපා කියාකනවරා, 

උතුශර් තරුණයාකන්ට අසානාරණ ශවරනවරා කියාකපා. ඒ  හාසයයාකට 

 ාරණාවරති ගරු සභාපතිතුමනි.  

මම මතති    යුතු තවර  රුණති තිශ)නවරා. මහින්න 

රාජපතිෂ මැතිතුමා රට තු  පැවරති යුීනයාක අවරසාන   ා වරාශේ 

නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමාට අන අවරසවථාවර පැ න තිශ)නවරා, 

ක්රීඩා ාවර තුළින් රට එ තු  ර සාමයාක සති කිීකමට. එයාක සලි කිීකමට 

එතුමාට අවර ය  තිතියාක, දනර්යාකයාක, වරාසනාවර පැශේවරා කියාකා අපි 

ප්රාර්ථනා  රනවරා. 

ඒ වරාශේම  රුණා රම් මන්ත්රීතුමාශේ  ථාශේදී එතුමා 

කිේවරා, කිසම ද්රවිඩා  පුීගපශයාකති ජාති  තරුණ ශසේවරා සභාශේ 

අනයතිෂ ම්ඩඩා පශේවරත් නැහැ කියාකපා. අපි එතුමාට මතති 

 රන්න ඕනෑ,  අජන්තන් සවරනාසන් කියාකන තරුණයාකා ජාති  

තරුණ ශසේවරා සභාශේ අනයතිෂ ම්ඩඩා පශේ නැනටත්   ටයුතු 

 රන )වර. 

නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමාශේ වරැඩා  පිළිශවර  යාකටශත් සෑම 

ප්රාශීශීයාක ශ ක ම් ශ ොට්ඨාසයාක ම සයාකලු පහසු ම් සහිතවර එති 

ප්රනාන ක්රීඩා ා පිටියාකති ඉදි  රන්න )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. ඒ  

නකුණාශ්ඩන, උතුශර්න, නැශගනහිරන, )ටහිරන, මඩා   පුශේන, 

යාකාපනශේන, ශ ො ඹන, හම්)න්ශතොටන කියාකපා ශවරනසති නැහැ. 

හැම ප්රාශීශීයාක ශ ක ම් ශ ොට්ඨාසයාක ම ඒ  ටයුත්ත  රපා, ඒ 

හරහා තරුණ තරුණියාකන් ක්රීඩා ාවරට ශයාකොමු  රන්න අශේ ක්රීඩා ා 

අමාතයාාං යාක  ටයුතු  රන )වර මතති  රන්න ඕනෑ. ඒ වරාශේම 

සෑම ප්රාශීශීයාක ශ ක ම් ශ ොට්ඨාසයාක ටම එළිමහන් දජිම්  ට්ටපද 

ප)ා ශනන්නත්  ටයුතු  රන )වර මතති  රන්න ඕනෑ. ඒ වරාශේම 

2(21 වරර්ෂශේදී ක්රීඩා ා පාස ක නහයාක ට  ිත්රිම නාවරන පථ 1(ති 

ප)ා ශනන්න අශේ ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාක  ටයුතු  රනවරා. ඒ පිළි)ඳවර 

අපි සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා. මා නිශයාකෝජනයාක  රන නුර කප ආසනශේ, 

ප කශපශපො  ජාති  පාසපටත්  ිත්රිම නාවරන පථයාකති පැශ)නවරා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අශේ ශ ො කශපො ශ  කශපෝ  ිත්රිම නාවරන 

පථයාකති අඩු ගාශන් අතගාපා )පන්න හරි ශ ො ඹටම එන්න ඕනෑ. 

ගරු නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමාට ප)න වරසශර්  ඒ තත්ත්වරයාක 

ශවරනසව  රන්න අවරසවථාවර පැශ)නවරායාක කියාකන එ ත් අපි මතති 

 රන්න ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ජීවරන් ශතෝඩඩා මන් රාජය සමතිතුමා 

මට විශ ේෂශයාකන්ම කිේවරා, ශම් පණිවුඩා යාක ප)ා ශනන්න කියාකපා. 

එතුමාට ේශේ හදිසශේම නුවරරඑළියාක )පා පිටත්වර යාකන්න සලි වුණා, 

පයින්  ාමර ශනො හ  සති වූ ගින්නකින් සති වූ තත්ත්වරයාකති 

නිසා. එතුමාශේ සු)ාෂ්ාංසනත් තරුණ හා ක්රීඩා ා  ටයුතු 

සමතිවරරයාකාට සහ එම වරැයාක ශීර්ෂයාකට ප)ා ශනන්න  කිේවරා. ඒ 

වරාශේම ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමාටත්, ඒ වරාශේම ගරු 

වරාසුශීවර නානායාකති ාර සමතිතුමාටත්, ගරු උනයාක ගම්මන්පිප 

රාජය සමතිතුමාටත් එතුමන්පා 2(21 වරසර සඳහා ශගන යාකන වරැඩා  

පිළිශවර  ශවරනුශවරන් අශේ උත්තමාචාරයාක, සවතුතියාක පුන  රමින් මම 

නිහඬ ශවරනවරා.  

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු තුෂාර ඉඳුනි ක අමරශසේන මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  

1(   ාපයාකති ශවරන් වී තිශ)නවරා.  
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ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශ)ොශහොම සවතුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අශේ ක්රීඩා ා සමති ගරු නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමා සතුළු 

සමතිවරරු  වුරුවරත් ශම් අවරසවථාශේ ගරු සභාශේ නැහැ.  

 
ගු සදය ගම්මන්ිළල මහතා මබලශ්ක්ති අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில - வலுசக்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

අපි ඉන්නවරා. 
 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා  
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සමතිවරරු තුන්ශනශනති ඉන්නවරා.  

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමා ශනොශවරයින  ක්රීඩා ා සමතිතුමා? 
 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමා නැහැ. [)ානා කිීකමති  
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මම )පාශපොශරොත්තු වුශ්ඩ, තරුණ නාම ක රාජපතිෂ 

මහත්මයාකා ගැන  ථා  රන්නයි. තමුන්නාන්ශසේ ශ)ොශහොම 

වරයාකස  ශ ශනති. තමුන්නාන්ශසේ වරා  ශවරන්න.  
 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

වරයාකසවගත ම ප්ර වනයාකති ශනොශවරයි. ශහොඳට වරැඩා  ශපන්වරන්න 

පුළුවරන්. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශමොනවරා හරි ෂෂනයාකති භාවිත  රනවරාන? 
 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ෂෂනයාකති ශනොශවරයි. අපි පාවිච්චි  රන්ශන් අනයාත්මි  

 තිතියාක. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 ඔතැන වරයාඝ්රා ශ)ෝයි ඉන්නවරා.  
 

[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මා හිතන්ශන්, වරයාඝ්රා 
 

[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ශමොනවරා හරි ඉ කපා ගන්නවරා සති.  

[)ානා කිීකමති  හරි, හරි. මශේ  ාපයාක  නවරා. ගරු 

සභාපතිතුමනි,- [)ානා කිීකමති  අශන්,  ට පියාකාශගන ඉන්න. මට 

මශේ  ථාවර  රන්න ඉඩා  ශනන්න. [)ානා කිීකමති  සයි, ඉතින් 

ශම් පනින්ශන්?  ට පියාකාශගන ඉන්න. [)ානා කිීකමති  වරයාකශසේ 

හැටියාකට හැසශරන්න.  

 
ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සමතිවරරු ඉන්නවරා.  

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 තමුන්නාන්ශසේශේ වරයාකශසේ හැටියාකට හැසශරන්න, මශේ  ාපයාක 

 න්ශන් නැතුවර. ශමොනවරාන ශම්? 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමා  ථාවර  රශගන යාකන්න.  

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු සභාපතිතුමනි,- [)ානා කිීකමති  වරැශඩ් පටන් 

ගන්නශ ොටම  නවරා. [)ානා කිීකමති  අන තරුණ  ටයුතු 

පිළි)ඳවර  ථා  රනශ ොට, එනා ශමනාතුර  ාප සීමාවර තු  අශේ 

රශට් තරුණයාකන් )ප ගැන්වුණාන කියාකන ප්ර වනයාක අපට අහන්න සලි 

ශවරනවරා. අපි 1971දී  ැරැ කප ට මුහුණ ලින්නාී 1988දී 

 ැරැ කප ට මුහුණ ලින්නා. ඒ වරාශේම, යුීනයාක නිසා ශනපැත්ශත්ම 

තරුණ තරුණියාකන් විනා යාකට පත් වුණා. ඒ නිසා තරුණ 

තරුණියාකන් නිස ආ ාරයාක ට )ප ගැන්වූවරාන කියාකන ප්ර වනයාක අපට 

තිශ)නවරා. [)ානා කිීකමති  අශන්,  ට පියාකාශගන ඉන්න ශ ෝ, මම 

ශම් වරැනගත් ශනයාකති  ථා  රන්ශන්. [)ානා කිීකමති  ඔේ.  ට 

පියාකාශගන ඉන්න. වරැනගත් ශනයාකති  ථා  රන්ශන්. [)ානා කිීකමති    

බුරන්න  

[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ශ ොන්ත්රාත් එ  දීපා තිබුණාට- [)ානා කිීකමති   ට පියාකාශගන 

ඉන්නවරා අයිනෙේ,  
 

[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වරැනගත් විධියාකට  ථා  රීදී. [)ානා කිීකමති  ශම් හරති ටි ති  
 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්බලශම්න්තුවරට එවරපා-[)ානා කිීකමති  ඔේ. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමා  ථා  රන්න. අශනති 

මන්ත්රීතුමන්පා එතුමාට )ානා  රන්න එපා. ඔ)තුමා මාති ාවර 

ගැන  ථා  රන්න.  
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ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අශේ තරුණයාකන් හරියාකට )ප ගැන්වූවරාන කියාකන ප්ර වනයාක තමයි 

අහන්න ශවරන්ශන්. ගරු සභාපතිතුමනි, අර ගමරා  ශහේශනන් 

අ කපාශගන ආපු යාක ා සනසන්න අනුගමනයාක    උපායාක මාර්ගයාක 

වරාශේ ශනයාකති තමයි නැන් ශම්  රන්ශන්. ශමො න, යාක ාට ශනන 

ශනන වරැඩා  ටි   රනවරා. දදනර ප පන්දද  කිේවරාම, නර ටි  ප පා 

ඉවරර  රනවරා.  දදවරතුර සනපන්දද  කිේවරාම, වරතුර ටි  සනපා ඉවරර 

 රනවරා. අන්තිමට යාක ාට ශනන්න වරැඩා ති නැතිම ශවරච්ච ශවරපාශේ 

ගමරා ට සීන වුණා, තමන්ශේ ශපොකුණාටු ශ ෝඩශඩා න් ශ ෝඩඩා  

ගහති ගපවරපා "ඉඳා, ශම්  දිග සරපන්" කියාකපා යාක ාට ශනන්න. 

නැන් යාක ා ශ ෝඩඩා  ගහ දිග අරිමින් ඉන්නවරා. දිග අරිනවරා, ආපහු 

ශරෝ ක ශවරනවරා. නැවරත දිග අරිනවරා, ආපහු ශරෝ ක ශවරනවරා. 

අපි පසුගියාක  ාපශේ නැති ා, තරුණයාකන් ටි  සනසන්න 

ජාතිවරාදි රැ කපති නිර්මාණයාක වුණා. ජාතිවරානශයාකන් තරුණයාකන් ටි  

පිසවසු වරැට්ටුවරා. ේට පසවශසේ තරුණශයාකෝ රැවුප වරවරන්න පටන්ගත්තා. 

"සාංහශ ක" කිේවරා. ේට පසවශසේ, තරුණශයාකෝ තාේපවරප චිත්ර අඳින්න 

පටන්ගත්තා. ේට පසවශසේ ඒ තරුණයාකන් සඳපු චිත්ර ආපහු ම න්න 

ඔවුන්ට සීන වුණා. නැන් ඒ තරුණයාකන්ට ශමොනවරාන පැබුශ්ඩ?  

ශගෝඨාභයාක රාජපතිෂ ජනාධිපතිතුමාශේ නසවරැනෑරුම් 

ප්රතිපත්තිශේ පසවවරැනි  ාරණයාක තමයි, "ලපනායි පුරවරැසශයාකති - 

සශ්රී  මානවර සම්පතති" කියාකන එ . ඒ  තමයි එතුමාශේ (වරැනි 

ප්රතිපනාවර. ලපනායි පුරවරැසශයාකකුණා නිර්මාණයාක කිීකම සඳහා එතුමා 

කියාකපු ශීවර ක නැන් ශ ෝ? හැකියාකාවරට, නතිෂතාවරට, කුණාසපතාවරට 

අවරසවථාවර ප)ා ශනනවරා කිේවරා. නැන් අපට ඒ  ශපශනන්ශන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රැකියාකා පතිෂශේ වරැඩා සටහන ශගන )පමු. 

රැකියාකා පතිෂශේ වරැඩා සටහනට පැබුණු අයාකලිම් පත්ර පතිෂ නාහතති 

සම්මුඛ් පීකතිෂණවරපට පති   ා. නාහත්පතිෂයාකති සම්මුඛ් 

පීකතිෂණවරපට පති  රපා, ප්රාශීශීයාක ශ ක ම්  ාර්යාකාපවරප යාකම් 

පිළිගත් ක්රමශේනයාක ට පකුණාණු දීපා සුලිසවසන් පැයිසවතුවරති ස සව 

 ර තිබියාකදීත් ප්රාශීශීයාක ශ ක ම්වරරුන්ශගන්, ප්රාශීශීයාක 

ශී පාප යාකන්ශගන් ශවරනම පැයිසවතුවරති එවරපා කිේවරා, "ඒ 

නාහත්පතිෂයාක පැත්ත ට නාන්න, ශමන්න ශම් එවරන පැයිසවතුවරට ඒ 

රැකියාකා ටි  ශනන්න" කියාකපා. ශමයාක, මෑත දීත් තරුණයාකන් ඉච්ඡා 

භාංගත්වරයාකට පත් වුණු එති අවරසවථාවරති. අශේ රශට් තරුණයාකන් 

නාහත්පතිෂයාකති රැවරටුවරා. ඒ තරුණයාකන් නාහත්පතිෂයාක )පාශගන 

සටියාකදී ප්රාශීශීයාක ශී පාප යාකාශේ පැයිසවතුවරට අනුවර රැකියාකා 

පතිෂශේ වරැඩා සටහන ක්රියාකාත්ම    ා. 

නැන් තරුණ සමතිවරරශයාකකුණාට ක්රීඩා ාවර භාර දීප තිශ)නවරා. ඒ 

ගැන අපි සතුටු ශවරනවරා. ඒ තමයි, ගරු නාම ක රාජපතිෂ 

සමතිතුමා. වරයාකස  අයාක හූ කපමින් )පාශගන සටියාකාට  රන්න 

ශනයාකති නැහැ. තරුණ ම ගැන නන්නා තරුණයාකකුණාට ඒ විෂයාකයාක භාර 

දීපා තිශ)නවරා. ශම්වරා කියාකන ශ ොට වරයාකස  අයාකට "ශඩා ෝාං" යාකනවරා. 

හැ)ැයි, අපි ඒ ගැන සන්ශතෝෂ ශවරනවරා. ඒ නිසා තමයි මා ගරු 

නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමා නැන් ඉන්නවරාන කියාකපාත් )ැලුශේ. 

නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමා ශමතැන හිටියාකා නම් ශහොඳයි.  

එතුමන්පාශේ පසුගියාක ආ්ඩඩුවර  ාපශේ -2(1( වරර්ෂයාකට 

ඉසවශස කපා තිබුණු එතුමන්පාශේ ආ්ඩඩුවර  ාපශේ- "නි ක 

)ප ායාක" කියාකපා එ ති එතුමන්පා නිර්මාණයාක   ා. තරුණයාකන් 

අරශගන තමයි ඒ  නි ක )ප ායාක හැලිශේ. අශේ රශට් තරුණයාකන් 

වරර්ණ ගැන්වීම, අශේ රශට් තරුණයාකන් වරර්ණ ගන්වරපා ශවරනත් 

මානයාක ට ශයාකොමු කිීකම, ශ ොටසවවරපට නැමීය ම එනා   ා. ඒ  ශ ොයි 

තරම්  ැත වරැඩා තින? අවර ය ඒ  ශනොශවරයි. අශේ රශට් තරුණයාකන් 

වරර්ණ ගන්වරපා නි ක )ප ායාකති හනන එ වරත්, ශ ොටසව  රපා 

ශේනභින්න  රන එ වරත් ශනොශවරයි අපට අවර ය වරන්ශන්. ශ්රී 

පාං ාශේ තරුණ )ප ායාක )පගැන්වීම සඳහා අපට ක්රියාකාත්ම  

ශවරන්න පුළුවරන් නම්, ඒ  තමයි සීන ශවරන්න ඕනෑ. එම නිසා මම 

ගරු නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමා වරාශේ සමතිවරරුන්ට කියාකන්න 

 ැමැතියි, -එතුමා නැන් ශමතන නැති එ  තමයි මට තිශ)න 

ප්ර වනයාක-  රුණා ර ශම් පාරවරත් තරුණයාකන් වරර්ණ ගන්වරන්න 

හනන්න එපා, තරුණයාකන් ශේන  රන්න හනන්න එපා, තරුණයාකන් 

වරර්ග  රන්න හනන්න එපා කියාකපා. නියාකම ශ්රී පාාංකි  තරුණ 

)ප ායාකති ශවරනුශවරන් ශම් අමාතයාාං යාක පාවිච්චි  රන්න කියාකන 

 ාරණයාක මම විශ ේෂශයාකන් කියාකන්න  ැමැතියි. 

ඒ එති ම, මම ඉතාම ශ ටිශයාකන් ශයාකෝජනා ර්පයාකති  රනවරා. 

අපි අශේ රශට් වරිත්තීයාක පුහුණු අයාකතන වි ාප වර ශයාකන් දියුණු 

  ා. වරිත්තීයාක පුහුණු ආයාකතන විවින තිශෂේත්ර ඔසවශසේ තවරතවරත් 

දියුණු  රපා, ඒවරාශේ පරාසයාක, නාරිතාවර වරැ   රපා, ඒවරා 

තවරතවරත් පුළු ක  රන්න කියාකන ඉ කසිම සහ ශයාකෝජනාවර මම ශම් 

අවරසවථාශේ  රන්න  ැමැතියි. ඒ සඳහා ශයාකොමු ශවරන්න තිශ)න 

අවරසවථා වරැ   රන්න කියාකන  ාරණයාකත් මා කියාකන්න  ැමැතියි.  

අශේ ආ්ඩඩු, අශේ නායාක ශයාකෝ ජාති  තරුණ ශසේවරා සභාවර 

ආදි ආයාකතන ශගොඩා නැඟුවරා. ඒ හරහා විවින තිශෂේත්රවරප - ාර්මි  

තිශෂේත්රශයාකන්,  පා තිශෂේත්රශයාකන්, විවින නිර්මාණශීබල 

තිශෂේත්රවරබලන්- නතිෂතා නතිවරන තරුණයාකන් වි ාප වර ශයාකන් බිහි 

වුණා. ඒ නිසා නි ක )ප ායාක වරාශේ ශ ටි පරමාර්ථවරපට යාකන්ශන් 

නැතිවර, තරුණ ශසේවරා සභාවර ආදි ආයාකතන )පාත්ම   රන්න 

කියාකන ශයාකෝජනාවර මා ශම් අවරසවථාශේ  රන්න  ැමැතියි. 

ඒ එති ම, ක්රීඩා ාවර ගැනත් වරචන ර්පයාකති  ථා  රන්න ඕනෑ. 

ඒ ගැන කියාකීදීත් ගරු නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමා ශමහි සටියාකා නම් 

ශහොඳයි. ශමො න, අනිත් අයාකට නමට තනතුරු දීපා තිබුණාට 

)පනාරියාකා එතුමායි. ශම් නවරසවවරප LPL තරගාවරබලයාක පැවරැත්ශවරනවරා. 

එම තරගාවරබලයාක ගැන මම මීය ට  බලනුත්  ථා   ා. LPL 

තරගාවරබලශේ අනයතිෂවරරයාකා හැටියාකට  ටයුතු  රන රවින් 

වික්රමරත්න මහත්මයාකා ශම් රශට් තරග පාවරාදීම පිළි)ඳ ශචෝනනා 

ප)පු පුීගපශයාකති. ශපෝ  කුණාසපාන ජයාකරහණයාක අශේ රටට ශගනා 

අර්ුනන රණතුාංග මැතිතුමා ඒ පිළි)ඳ නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමාට 

බලපියාකති මඟින් ශපෞීගබල වරම නැනුම් දීපා තිශ)නවරා. ඒ විනයාක 

පීකතිෂණයාකට අනා  "පාබලත කුණාමාරසාංහ වරාර්තාවර" අනුවර රවින් 

වික්රමරත්න කියාකන පුීගපයාකා ශම් රශට් තරග පාවරා දීම හා 

සම්)න්නවර ශචෝනනා ප)පු  පුීගපශයාකති. ඒ පුීගපයාකා තමයි අන 

LPL තරගාවරබලශේ අනයතිෂවරරයාකා හැටියාකට  ටයුතු  රන්ශන්. 

ඒ එති ම, විශ ේෂශයාකන් කියාකන්න ඕනෑ, එහි වි ා න අයිතියාක 

ගැනත්. LPL තරගාවරබලශේ වි ා න අයිතියාක අනි ක ශමොහාන් 

කියාකන පුීගපශයාකකුණා ප්රනාන විනායාක  තනතුර නරන IPG කියාකන 

ඩු)ායි සමාගම ට තමයි පැබුශ්ඩ. ඒ සඳහා පැබියාක යුතු 

සශමරි ානු ශඩා ොපර් 1,7((,(((  මුනබලන් එ  වරාරි යාකතිවරත් -

එ  ශ ොටසතිවරත්- තවරම පැ න නැති )වර තමයි වරාර්තා වරන්ශන්. ඒ, 

එම වි ා න අයිතියාක පිළි)ඳ මුනප.  

ඒ එති ම, හර්ෂ ක ගිේසව කියාකන නකුණාණු අප්රි ානුවරා ඒ රටින් 

පිටත් වරන්ශන්, විසවතර විචාර යාකකුණා හැටියාකට ශම් රටට එනවරා 

කියාකපා. හැ)ැයි, ශම් රටට ආවරාම Colombo Kings කියාකන ක්රි ට් 

 ්ඩඩා ායාකශම් ප්රනාන පුහුණු රුවරා )වරට පත් වරනවරා. එශහන් 

එන්ශන් ද ාතිශ තිද විධියාකට. නමුත්, ශමශහේට ආවරාම දඋකුණාසවශසතිද 

ශවරපා. ශම්වරා තමයි LPL තරගාවරබලයාක හා )ැඳුණු ශනොවිසඳුණු 

ප්ර වන. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔ)තුමාට තවරත් විනා  ශන ති තිශ)නවරා. 

999 1000 



පාර්බලශම්න්තුවර 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අපට ආරාංචි ශවරපා තිශ)නවරා, අශේ රටට ස කබල හම්)  ර 

ශනන රට විරුවරන් අශේ රටට සවි කපා තමන්ශේ අතින් වියාකනම් 

 රශගන දින 14ති ශහෝට කවරප ජීවරත් වරනවරා කියාකපා. හැ)ැයි, 

ශ ොශරෝනා වරැපඳුණු සමහර ක්රීඩා  ශයාකෝ නවරසව ශනශ න් තුශනන් 

එළියාකට එනවරා. 

අශේ ක්රි ට් ආයාකතනයාක ගැනත් මම වරචනයාකති කියාකන්න ඕනෑ. 

අශේ ගරු හරින් ප්රනාන්ලි මැතිතුමා පත්     මිටුශවරන්    

ශවරෝහාරි  පීකතිෂණශේ ප්රතිලප අනුවර නැන් ක්රි ට් ආයාකතනශේ 

පරිපාපනයාක පිළි)ඳ වි ාප ප්ර වන තිශ)න )වර- [)ානා කිීකම්   ෑ 

ගහන්ශන් නැතිවර ඉන්න ශ ෝ. [)ානා කිීකම්  තමුන්නාන්ශසේපා- 

[)ානා කිීකම්  

2018 වරර්ෂශේ පැවරැති එාංගපන්ත සාංචාරශේ වි ා න අයිතියාක 

ශවරනුශවරන් ශඩා ොපර් මිබලයාකන 11.(ති පැබියාක යුතුවර තිබුණා. ඒශ න් 

ශඩා ොපර් මිබලයාකන (ති ශහොාංශ ොාං )ැාංකුණා ගිණුම ට යාකවරන්න අශේ 

ක්රි ට් ආයාකතනශේ සටි මූපය ප්රනානියාකා  ටයුතු  ර තිශ)නවරා. 

Sony කියාකන සමාගමකින් තමයි ශම් වි ා න අයිතියාක ශම් 

ශගො කපන් ප)ාගන්ශන්. ආපහු ශම් ප්ර වනයාක එළියාකට එනශ ොට ඒ  

ගැන ආපහු ශහොයාකන්න පටන්ගන්නවරා. ශඩා ොපර් මිබලයාකන (ති 

ශහොාංශ ොාං සමාගම ට ශහමිහිට ශනන්න හනනවරා. ගරු 

සභාපතිතුමනි, ඒ ගැන ශහොයාකාශගන යාකනශ ොට නැනගන්න 

පැශ)නවරා, ේට  බලන් තිබුණු නකුණාණු අප්රි ානු තරග සාංචාරශේ 

අන්තිම වරාරි යාක වූ ශඩා ොපර් මිබලයාකන 187,(84ති සශමරි ාශේ 

BBVA Compass කියාකන )ැාංකුණාශේ  ගිණුම ට ආපහු යාකවරා තිශ)න 

)වර. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට ශවරන් වූ  ාපයාක අවරසන්. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තවරත් විනා  ශන තුනති ප)ා 

ශනන්න. 

 
ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මශේ ශවරපාශවරන් එතුමාට විනා  ශන ති 

ශනන්න. 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
BBVA Compass කියාකන සශමරි ානු )ැාංකුණාවරට තවරත්- 
 
ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශමො තින නම? 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
BBVA Compass. 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ශමො තින? 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 ෑ ගහන්ශන් නැතිවර ඉන්න. [)ානා කිීකම්  හැන්සාඩ් එශ න් 

)පාගන්න. [)ානා කිීකම්  

ඒ විතරති ශනොශවරයි. අශේ ක්රි ට් ආයාකතනශේ ගිණුම් තුනති 

BBVA Compass කියාකන )ැාංකුණාශේ තිශ)නවරා. අශේ රශට් නීතියාකති 

තිශ)නවරා, අශේ ක්රි ට් ආයාකතනයාක සතු මුන ක තැන්පත්    

හැතිශති පාං ා )ැාංකුණාශේ පමණයි කියාකපා. එශහම නීතියාකති තිබියාකදී 

පිට රටවරප )ැාංකුණාවරප ශම් සයාකලුශනනා ශනොනැන ශම් විධියාකට මුන ක 

තැන්පත් කිීකශමන් )පාශපොශරොත්තු වරන්ශන් ශමො තින? ශම්වරා 

 වුරුවරත් නන්ශන් නැහැ. එහිම ශනවරන වරාරි යාක වරන රුපියාක ක 

මිබලයාකන 436,(41ති සශමරි ාශේ Wells Fargo කියාකන තවරත් 

)ැාංකුණාවර ට නැවරත යාකවරන්න හනනවරා. ශමො තින ශම් සීන වරන්ශන්? 

[)ානා කිීකම්   ෑ ගහන්ශන් නැතිවර ඉන්න ශ ෝ. [)ානා කිීකම්  

අශේ රශට් ස කබල පිළි)ඳයි ශම්  ථා  රන්ශන්. [)ානා කිීකම්   

 
ගු චාමර ෙම්පත් දෙනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

අසතය කියාකන්න එපා. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශ්රී පාං ා ක්රි ට් ආයාකතනශේ මූපය ප්රනානියාකා විනිමයාක 

පාප ශගන් ඉ කපනවරා, “අපට ශවරනත් රට  )ැාංකුණා ගිණුමති හනා 

ගන්න අවරසර ශනන්න” කියාකපා. ඒ  රපු ඉ කසිමට විනිමයාක පාප   

අවරසර ශනොශනීදී, මත  ත)ා ගන්න ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් 

වරනශ ොට විශී  )ැාංකුණාවරප සහ ශනොනන්න හා ශනොහිතන 

)ැාංකුණාවරප ශ්රී පාං ා ක්රි ට් ආයාකතනශේ ගිණුම් තිශ)නවරා කියාකපා. 

"පාං ා )ැාංකුණාශේ පමණති ගිණුම් තිබියාක යුතුයි” කියාකපා නීතියාකති 

තිශ)ීදි පාං ාශේ විතරති ශපෞීගබල  )ැාංකුණා 1(  ගිණුම් 

තිශ)නවරා. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ප)ා ලින් වරැ පුර විනා  ශන ත් අවරසන්. නැන් 

 ථාවර නවරත්වරන්න. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මට ක්රීඩා ා පිටි ගැන කියාකන්න ඕනෑ. පාං ාශේ ශපොකුණාම 

ක්රීඩා ාාංගණයාක ශහෝමාගම -  

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔ)තුමාට වරැ පුර ලින්ශන්, විනා  ශන යි. 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මට තවර විනා  ශන ති ශනන්න. 
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ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔ)තුමාශේ පතිෂශයාකන් ලින්ශනොත් පුළුවරන්. දිවරා ආහාරයාක 

සඳහා සභාශේ  ටයුතු නතර  රන්න වරනවරා. ඔ)තුමාට වරැ පුර 

විනා  ශන කුණාත් ලින්නා. ඒ නිසා ඔ)තුමා  ථාවර අවරසන්  රන්න.  

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මට තවර විනා යාකති ශනන්න. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔ)තුමා  ාශේ ශවරපාශවරන්න ගන්ශන්? විපතිෂශේ ප්රනාන 

සාංවිනායාක තුමා - [)ානා කිීකම්  

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනෙේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

පාං ාශේ   ශපොකුණාම පිට්ටනියාක ගරු )න්ලිප ගුණවරර්නන 

සමතිතුමා හනන්න යාකනවරා. ඒ ට යාකන මුළු වියාකනම රුපියාක ක බිබලයාකන 

8ති. ඒ කියාකන්ශන් රුපියාක ක පතිෂ 8(,(((ති. ඒ  හනන්න ස කබල 

තිශ)නවරා කියාකපා ක්රි ට් ආයාකතනයාක කියාකනවරා. හැ)ැයි, 

හම්)න්ශතොට ර්රියාකවරැවර ක්රීඩා ාාංගණයාක හනන්න  රුපියාක ක බිබලයාකන 

(.4ති වියාකනම්   ා. ක්රි ට් ආයාකතනශේ මූපය වරාර්තාශේම 

තිශ)නවරා, රුපියාක ක බිබලයාකන 2ති පිළි)ඳ බි කපත්වරප ශතොරතුරු 

නැහැ කියාකපා. ඒ කියාකන්ශන්, නස පතිෂ ශනනහස  මුන ක වියාකනම් 

කිීකම පිළි)ඳවර කිසම වරාර්තාවරති, බි කපතති, රිසට් එ ති නැහැ. 

හම්)න්ශතොට ර්රියාකවරැවර ක්රීඩා ාාංගණයාක ඉදිකිීකම සඳහා වූ මුන කවරබලන් 

මිබලයාකන 2,(((ති අතුරුනහන්. ඒ සම්)න්නවර වරාර්තාවරති නැහැ. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු උීදි  ශප්රේමරත්න මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  හයාකයි. 

 
ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු තුෂාර ඉඳුනි ක මන්ත්රීතුමා 

විශ ේෂශයාකන්ම නි ක )  ායාක පිළි)ඳ  ථා   ා. ඒ නි ක 

)  ාශයාකන්  ශ ේ- 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ  ීකති ප්ර වනයාකති ශනොශවරයි. 

ගරු උීදි  ශප්රේමරත්න මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමා  ථාවර  රන්න. 

 

[අ.භා. 12.2(  

 
ගු සේදික නප්රේමරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு உத்திக பிமரைரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

ගරු සභාපතිතුමනි, විපතිෂශේ ඉතා ප්රච්ඩඩා , ඒ වරාශේම 

අසරණ අනහසව ඉදිරිපත් කිීකශමන් පසුවර අනහසව ඉදිරිපත් කිීකමට 

පැ නම- 

ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා මග්රාමීය ය හා පාෙල් ක්රීඩා 
යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධාන රාජය  අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக  - கிரொைிய ைற்றும் 

பொடசொமல விமளயொட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் 

மைம்பொட்டு இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - State Minister of Rural 
and School Sports Infrastructure Improvement)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු තුෂාර ඉඳුනි ක අමරශසේන මන්ත්රීතුමා 

LPL තරගාවරබලයාක ගැන  ථා   ා. අපි වරග ර්ශමන් කියාකනවරා, ඒ 

සඳහා ක්රි ට් ආයාකතනයාක තමයි වියාකනම්  රන්ශන්ී ක්රීඩා ා 

අමාතයාාං යාක වියාකනම්  රන්ශන් නැහැ කියාකපා. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පැහැදිබලයි අමාතයතුමා. 

 

ගු සේදික නප්රේමරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு உத்திக பிமரைரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

ගරු සභාපතිතුමනි, විපතිෂශේ ඉතා ප්රච්ඩඩා   සහ අසරණ වූ 

අනහසව ප්ර ා  කිීකමකින් පසුවර තමයි මට අනහසව ප්ර ා   රන්න 

පැශ)න්ශන්. විපතිෂශයාකන් මතු වුණා වරරායාක  සෑදීම සහ ගුවරන් 

ශතොටුශපො  සෑදීම සම්)න්න අනහසව. ඒ ට ශ ටි පිළිතුරති 

ශනන්නම්. වරරායාකති හැලිශවරොත් විතරයි ඒ ට නැවරති එන්ශන්. ගුවරන් 

ශතොටුශපො ති හැලිශවරොත් විතරයි ඒ ට ගුවරන් යාකානයාකති 

ශගොඩා )සවසවරන්න පුළුවරන්. ඒ සයාක කප රශට් සාංවරර්නනයාක ශවරනුශවරන් 

ඉදි  රපු ශීවර ක. ඒවරා පවරතින රජයාක විසන්, රට පාපනයාක  රන 

කුණාමන ශහෝ ආ්ඩඩුවරති විසන් ජනතාවරශේ ශුභසීධියාක ශවරනුශවරන් 

ලපනායි ශපස උපශයාකෝගි  ර ගැනීම තමයි වරැනගත්. ඒවරා ලපනායි 

ශපස උපශයාකෝගි  ර ශනොශගන, ඒවරා විශේචනයාක කිීකශමන් කිස 

විශට ත් ලපති නැහැ. 

අතිගරු ශගෝඨාභයාක රාජපතිෂ ජනාධිපතිතුමාශේ 

“ශසෞභාගයශේ නැතිම” ප්රතිපත්ති රාමුවර තු  2(21-2(23 

මැදි ාසින ආර්රව  පුනර්ජීවරන හා දිළිඳු ම පිටුනැර්ශම්   නම් 

වරැඩා සටහන  තිතිමත්  රන 2(21 අයාක වරැයාක සඳහා වරන විවරානශේ 

ජන ජීවිතශේ ජීවරනාබලයාක )ඳු, ඒ වරාශේම, විශ ේෂශයාකන්ම මා 

නිශයාකෝජනයාක  රන අනුරානපුර දිසවත්රිති ශේ ජනතාවරශේ හුසවම 

ශපොන )ඳු ජප සම්පත ගැන අන නවරශසේ අනහසව ප  කිීකමට අවර ා යාක 

පැ නමම, වරතුර ශපොන ශවරනුශවරන් හඬා වරැශටන මශේ ජනතාවර 

ශවරනුශවරන්  රන පන ශගෞරවරයාකති ශපස මා සප නවරා. 

සවවරාභාවි  ජප මූපාශ්ර හා වරැස ජපයාක යාකන ශනආ ාරයාකටම 

ශපෝෂණයාක වරන රට  ජීවරත් වරන අපට මුළු භූමි ප්රමාණශයාකන් 

ශහතිශටයාකාර 17(,((( ට අධි  ප්රමාණයාකති ජපයාක තිශ)නවරා. 

ශමයාකට ගාංගා හා වරැේ සයාක කප සතු ත්. ශම් සයාක කප උපරිම 

ප්රශයාකෝජනයාකට ගනිමින්  සාංවරර්නන ක්රියාකාවරබලයාක තු දී ශමවරර අයාක වරැයාක 

හරහා ශයාකෝජනා වරන්ශන්, “සැමට ජපයාක ජාති  සැපැසවම” 

ක්රියාකාත්ම  කිීකමටයි. 

නැනට අශේ රට තු  න  මාර්ගශයාකන් පානීයාක ජප පහසු ම් 

සපසා තිශ)න්ශන් සයාකයාකට (4  ප්රමණයාක ට. 2(24 වරනවිට 

සමසවත රටටම පානීයාක ජපයාක ප)ා දීශම් ඉපති යාක සපුරාසිමට 

ශමවරර අයාක වරැයාක හරහා ශයාකෝජනා කිීකම මා නකින්ශන් විශ ේෂශයාකන්ම 

මා ජීවරත් වරන අනුරානපුරයාක වරාශේ ප්රශී වරප වරාසයාක  රන 

ජනතාවරට ඉතා සු) ආරාංචියාකති ශපසයි. 

මම මැතිවරරණ  ාපශේ එතිතරා නවරස  පනවියාක ප්රශී ශේ 

ගම ට ගියාකා. ජන හමුවර අවරසාන ශවරපා මම යාකන්නම් කියාකන්න 

1003 1004 



පාර්බලශම්න්තුවර 

පිරිස ට අත ශනන්න ර්නානම් වුණු අවරසවථාශේ ඒශගො කපන් මට 

කිේවරා, “අපි අ කපන්න එපා උීදි , අපි නවරසව ශන කින් සද 

ශහෝනපා නැහැ” කියාකපා. එශහම තත්ත්වරයාක යි පනවිශේ මිනිසවසු 

ජීවරත් ශවරන්ශන්. සද ශසෝනා ගන්නවරත් වරතුර ශපොනති නැති 

මිනිසවසු තමයි පනවියාක ප්රශී ශේ ජීවරත් ශවරන්ශන්. ශම් අවරසවථාශේ  

අශේ රජයාක විසන්, ආ්ඩඩුවර විසන් ජප සම්පානනයාක ශවරනුශවරන් 

ශයාකොමු  ර තිශ)න අවරනානයාක ඉතා ඉහ  මට්ටම  තිශ)න )වරයි 

මට ප්ර ා   රන්න තිශ)න්ශන්.  මහවරැබල වරයාපාරයාක ශවරනුශවරන් 

ශම් ජනතාවරශේ ඉඩා ම් ජපා වරපට යාකට ශවරනශ ොට ඒ තැන්වරබලන් 

ශගන ගිහින් නැවරත පදිාංචි  රවරපු මිනිසවසු තමයි ඒ ප්රශී වරප 

ඉන්ශන්. ඒ අහිාංස  මිනිසවසු රශට් යාකහපතට තමන්ට ශ)ොන්න 

තිබුණු වරතුර ටි  නන් දීපා, අන ශ)ොන්න වරතුර බින්ලිවරති නැතුවර අඬා 

වරැශටනවරා. එවරැනි සුවරහසති ජනතාවරශේ පහසුවර ශවරනුශවරන්, ජීවිත 

 ාපයාක පුරා අපහසුතා  ේපරති අත්විඳින මිනිසුන්ට ශ)ොන්න වරතුර 

ටි  ශනන එ  මහඟු පිනති. 

ශමවරර අයාක වරැශයාකන් නවර ප්රජා ජප වරයාපිති 1,(((ති, නිෂවපානන 

නාරිතාවර උපරිම කිීකශම් වරයාපිති 171ති, නවර ජප ශයාකෝජනා ක්රම 

හා   නම්  ර සති වරයාපිති සඳහා රුපියාක ක බිබලයාකන1,(((ති 

ශවරන් කිීකමට පියාකවරර ගැනීම මා නකින්ශන් සමාජ ආරතිෂණයාක හා 

යාකහ පැවරැත්ම අගයාක  රන රජයාකති විධියාකට ගත්ත විෂ්ෂවට 

ක්රියාකාමාර්ගයාකති ශපසයි. පාං ාවර පුරා ජප න  කිශපෝමීය ටර් 

4(,(((ති එළීම හරහා නවර පවු ක පතිෂ 3( ට පානීයාක ජපයාක 

ප)ාදීමට  ටයුතු කිීකමට ශමවරර අයාක වරැශයාකන් ශයාකෝජනා  ර 

තිශ)නවරා. ශම් අනුවර ප්රජා ජප වරයාපිති 263ති, නැනට නිපනවරන 

ජපයාක උපරිම ශපස භාවිත    හැකි වරයාපිති 171ති හා අලුත් 

වරයාපිති 4(ති ආරම්භ කිීකමට අතිශර්  මුනලුත් ශවරන් ර 

තිශ)නවරා. ශමයාක ඉතාම ශහොඳ ප්රවරණතාවරති වරාශේම ඉතාම ශහොඳ 

නැතිමති ශපස මා නකිනවරා.  

ජනපතිතුමන්, අගමැතිතුමන් හා ජප සම්පානන සමතිතුමන් 

සතුළු නායාක ත්වරයාකට මා සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා. ශපෝ යාකටම )ත 

සපයාකන ජාතියාකති ජීවරත්වරන රජරට මිනිසුන් ගැන විශ ේෂ 

අවරනානයාකති ශයාකොමු  රන ශපස මා ඉ කපා සටිනවරා. සුළු සහ මහා 

වරාරිමාර්ග යාකටශත් හා වරැස ජපයාක ප්රශයාකෝජනයාකට ගනිමින් 

ශහතිටයාකාර 1,32,474ති අසවවරීනපු ජනතාවරති ඉන්න 

අනුරානපුරශේ පවු ක 3,39,24(කින් තවරමත් පානීයාක ජපයාක 

ප)ාගැනීමට ශනොහැකි ලිෂව රතා සහිත පවු ක 88,862ති වරාසයාක 

 රනවරා. ඒ කියාකන්ශන් ප්රති තයාකති විධියාකට ගත්තාම සයාකයාකට 26ති. 

ශම් සාංඛ්යාශවරන් සාති යාක )හුතරයාක වරාසයාක  රන්ශන් පනවියාක හා 

 ැබිතිශගො කපෑවර යාකන ප්රශී වරප. 

අවුරුලි ගණනාවරති තිසවශසේ ශවර  උ්ඩඩා ශයාකන් )ැට  ාපු ශම් 

මිනිසවසු අන වරතුර බින්ලිවර නිසාත් )ැට  නවරා. අන අපි වරතුර )වුසර් 

ගණන් පාර ශතමන්න පාවිච්චි  රනශ ොට ශම් මිනිසවසු සද 

ශතමාගන්න වරතුර )ා කදියාකති නැතුවර හූ කපනවරා. අපි ශමශහේ වරතුර 

ම කවරබලන් පහස විඳිනශ ොට ශම් අසරණ මිනිසවසු පවරස නිවරාගන්න 

වරතුර බින්ලිවරති නැතුවර  තැශවරනවරා. අවරසානශේදී ශ ොශහන් ශහෝ 

පිපාසයාක නිවරාගන්නා ශගොවියාකා වරකුණාගඩු ශන ම නරතිශවරපා මහ 

ශපොශ ොවරට )රති ශනොවී ශපො ශ ොවරට පසවශවරපා යාකනවරා. ශම්  

තමයි රුනන් තැනූ රජරශටහි අන තිශ)න බිහිසුණු ශේනවරාච යාක. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා පානීයාක ජප ප්ර වනශේදී අනුරානපුර 

දිසවත්රිති යාක සම්)න්නශයාකන් ප්රමුඛ් අවරනානයාකති ශයාකොමු  රන ශපස 

ඉ කපා සටින අතර, ඒ සම්)න්නශයාකන්  ාරණා කිහිපයාකති ගරු ජප 

සම්පානන අමාතයතුමාශේ සහ වරාරිමාර්ග අමාතයතුමාශේ 

අවරනානයාකට ශයාකොමු  රන්න මා  ැමැතියි. ශම් සයාක කප එ ට එ  

)ැඳුණු ශීවර ක.  ිෂි  ර්මාන්තයාක, වරාරි  ර්මාන්තයාක වරැනි 

 ර්මාන්ත සයාක කපම අශේ ශගොවියාකාත් එති  )ැඳී තිශ)නවරා. 

විශ ේෂශයාකන්ම ශමොරගහ න්න වරයාපාරයාකට අනුවර ක්රියාකාත්ම  වරන 

උතුරුමැන මහ ස  වරයාපිතියාක ඉතාම ඉතිමනින් ක්රියාකාත්ම  

  ශහොත් නාච්චාෂණවර, හුරුලුවරැවර, මාන ට්ටියාක, මහ නනරාවර, 

එරුවරැවර ආදී වරැේ රාෂ්යාක  පවරතින ජප මූපාශ්ර අර්බුනයාක විසඳා 

ගන්න පුළුවරන් ශවරනවරා. 

අනුරානපුර නකුණාණ අදියාකර 2 වරයාපිතිශයාකහි ජප මූපාශ්රයාක වරන 

නාච්චාෂණවර වරැවරට ජපයාක සැපශයාකන්ශනත් උතුරුමැන මහා ස  

හරහායි. එයාක   නම් කිීකම තුළින් දිසවත්රිති ශේ ශනොච්චියාකාගම, 

තපාවර, නැශදනහිර නුවරරගම් ප ාත, තිරේපශන්, රඹෑවර, 

මිහින්තශ ක යාකන ප්රශී වරප ජප අර්බුනයාක විසඳා ගන්න පුළුවරන්. 

හුරුලුවරැවර ජප සම්පානන වරයාපිතියාක සණහිට තිශ)න්ශන්ත්, ශමම 

ජප මූපාශ්ර ගැටලුවර නිසායි. ගශපන් බිඳුණුවරැවර ප්රශී ශේ ජප 

ප්ර වනයාක ශම් හරහා විසඳා ගන්න පුළුවරන් ශවරයි. අපි සතුටු ශවරනවරා, 

වරාරිමාර්ග සාංවරර්නනයාක හරහා ශමොරගහ න්න -  ළුගද 

වරයාපිතියාකට හා උතුරුමැන මහ ස  වරයාපිතියාකට අවරනානයාක ශයාකොමු 

වීම ගැන. 

එශමන්ම  ැබිනට් අනුමැතියාක පැ න සති විස ක අනුරානපුර 

උතුර හා විස ක ත්රිකුණාණාමපයාක ඒ ා)ීන ජප සම්පානන 

වරයාපිතිශයාකහි මූබල  ජප මූපාශ්රයාකති වරන කුණාඩා ා විපච්චියාක වරැවර 

ප්රතිසාංසව රණයාක   නම්  රන ශපස මා ඉ කපා සටිනවරා. එහි 

නැනට පුරාවිනයා )පපෑම් තතිශසේරුවර අවරසන් අදියාකශර් පවරතින 

අතර පාරිසරි  )පපෑම් තතිශසේරුවර ආරම්භ කිීකමට නියාකමිතවර 

තිශ)නවරා. ශම්වරා ඉතා   නමින් අවරසන්  රමින් මහවිපච්චියාක, 

ශනොච්චියාකාගම, මනයම නුවරරගම් ප ාත, වරැබලඔයාක, පනවිශ්රීපුර, 

කුණාච්චශේබල, ශගෝමරන් ඩා වරප, ශමොරවරැවර යාකන ප්රශී වරපට ජපයාක 

ප)ාදීශම් හැකියාකාවර පැහැදිබලවරම තිශ)නවරා.   

ජපයාක කියාකන්ශන් ශපෝ ශේ තිශ)න වරටිනාම සම්පත් අතරින් 

එ ති. නමුත් වරැ වරන ශපෝ  ජනගහනයාක සමද අපට උර ජප 

හිදයාක ට මුහුණ දීමට සලි ශවරනවරා. ඒ නිසාම තමයි එතිසත් 

ජාතීන්ශේ සාංවිනානයාක 2(3( තිරසාර සාංවරර්නන අරමුණුවරප 6වරන 

ඉපති යාක ශපස "සැමට පිරිසලි ජපයාක" යාකන සාං  කපයාක හඳුන්වරා දී 

සත්ශත්. ඒ වරාශේම ඔවුන් 2(18 - 2(28 න  යාක, "Water Action 

Decade" ශපස නම්  ර තිශ)නවරා. රතු ඉන්දියාකානු නායාක  

සයාකැට ක ප්ර ා      වරනනකින්  මශේ  ථාවර අවරසන්  රන්න 

 ැමැතියි. ශම් මුළු මහත් මිහිතපයාක සහ සවවරභාවර සම්පත් සයාක කප 

අපට අතීතශයාකන් පැබුණු උරුමයාකන් ශනොශවරයි. ඒවරා අපි අනාගත 

පරපුශරන් ණයාකට ගත් ඒවරා පමණයි.  සයාකලු ශනනාටම සවතුතියි.  

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 Order, please! ශම් අවරසවථාශේ  දිවරා ශභෝජනයාක සඳහා ප. වර. 

1.(( නතිවරා සභාශේ වරැඩා   ටයුතු තාවර ාබල වර අත් හිටුවරනවරා. 

 
රැෙනවිම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                 

අ. භා. 1.00  නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு,  பி. ப. 1.00 ைைிக்கு 

ைீண்டும் ஆரம்பைொயிற்று.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 

 
 

ෙහකාර මහ නල්කම් 
(உதவிச்  தசயலொளர்  நொயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 

ගරු මන්ත්රීවරරුනි,  රුණා ර, මූපාසනයාක සඳහා ගරු 

මන්ත්රීවරරශයාකකුණාශේ නමති ශයාකෝජනා  රන්න. 
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ගු ලෙන්ත අලගියවන්න මහතා මෙමුපකාර නෙේවා, අනළවි 
ෙවවර්ධාන හා පාරිනභෝගික ආරක්ෂණ රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் மசமவகள், 

சந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்மவொர் பொதுகொப்பு 

இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 
"ගරු වීරසුමන වීරසාංහ මන්ත්රීතුමා නැන් මූපාසනයාක ගත              

යුතුයාක" යි මා ශයාකෝජනා  රනවරා. 
 
ගු චන්දිම වීරක්නකොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 
 

විසින් ෙනථිර කරන ලදී 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினொவிடுக்கப்பட்டுஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු වීරසුමන වීරසිවහ මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்படி, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon  THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took 
the Chair. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අනුර දිසානායාක  මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  22  

 ාපයාකති තිශ)නවරා. 
 

ගු අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මට විනා  2(ති තිබුණා, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  ඒ 

 ාපයාක මට ප)ා ශනන්න. අශේ පතිෂයාකට එ   ථාවරයි තිශ)න්ශන්. 

    අශනති  ථාවරපට අශේ ශවරපාවර අඩු  කිීකශම් සම්ප්රනායාක නතර 

 රන්න. ශමො න, අපි කිසම )ානාවරති  රන්ශන් නැහැී   ාපයාක 

අපශත් යාකවරන්ශන් නැහැ.    ඒ නිසා, අපට තිශ)න එ ම  ථාශේ 

 ාපයාක අඩු  රන්න එපා.  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ)තුමාට විනා  2(ති පැශ)නවරා, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.((  

 

ගු අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වි ාප වරැනගත් මකින් ශහබි 

අමාතයාාං  කිහිපයාකති පිළි)ඳවර අපි අන සා ච්ඡා  රනවරා. පැ න 

තිශ)න  ාපයාක තු   ශම් සයාක කප පිළි)ඳවර අනහසව ඉදිරිපත්  රන්න 

ශනොහැකි වුණත්, අශේ රශට් )ප තිති තිශෂේත්රයාක පිළි)ඳවර  රුණු 

ඉදිරිපත් කිීකම වරඩා ාත් ශයාකෝගයයි කියාකා මම හිතනවරා.  

පාං ාවර කුණාඩා ා ආර්රව යාකති තිශ)න රටතිී කුණාඩා ා ශවරශ ඳ 

ශපො ති තිශ)න රටති. ඒ නිසා ශමවරැනි රට  )ප තිති තිශෂේත්රයාක 

ඉතා වරැනගත්. අශේ රශට් සවවරාධීනත්වරයාක, රශට් ජාති  ආරතිෂාවර 

පමණති ශනොවර, අශේ රශට් ශී පාපනයාකත් )ප තිතිශේ 

අයිති රුවරා  වුන කියාකන සාන යාක මත රඳා පවරතිනවරා. ඒ ශමො න? 

ඔවුන්ට ආර්රව යාක බිඳ වරට්ටන්න පුළුවරන්, අර්බුන නිර්මාණයාක 

 රන්න පුළුවරන්. ඒ නිසා අපි වරැනි කුණාඩා ා ශවරශ ඳ ශපො ති, කුණාඩා ා 

ආර්රව යාකති තිශ)න රට  )ප තිති ශ  වෂේත්රයාක අනිවරාර්යාකශයාකන්ම 

රාජයයාක සතුවර තිබියාක යුතුයි කියාකන සවථාවරරශේ අපි ඉන්නවරා. 

ශමො න, අශේ )ප තිති තිශෂේත්රයාක, අාං  ශන කින් නිශයාකෝජනයාක 

වරන එ ති. ඒ, ඛ්නිජ ශත ක හා විලිබල )පයාකයි.  විලිබල )පයාක 

උත්පානනයාක  රන්නත් ශත ක ගැනීම සතය වුණත්, අාං  ශන ති 

ඔසවශසේ තමයි අශේ )ප තිති තිශෂේත්රයාක නිශයාකෝජනයාක වරන්ශන්. ඒ 

නිසා විලිබලයාක උත්පානනයාක, සම්ශප්රේෂණයාක, ශ)නා හැීකම රාජයයාක සතු 

වියාක යුතුයි.  ඒ වරාශේම ශත ක ශගන්වීම, පිරිපහලි කිීකම, ග)ඩා ා කිීකම 

හා ශ)නා හැීකම රාජයයාක සතු වියාක යුතුයි. ශමො න, ශම් තිශෂේත්රයාක 

අශේ රශට් ආර්රව යාකටත්, ජාති  ආරතිෂාවරටත් ඉතාම වරැනගත් වරන 

නිසා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විලිබල)ප සමතිතුමා ශම් ගරු 

සභාශේ ඉන්න ශවරපාවර  මම විලිබල)ප තිශෂේත්රයාක ගැන කියාකන්නම්. 

ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමා ශම් අවරසවථාශේ ශම් ගරු 

සභාශේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අමාතයාාං යාක පිළි)ඳවර  ථා කිීකම අපි 

පශසකින් ත)මු. මම ශත ක සාංසවථාවර ගැන  රුණු ර්පයාකති 

ඉදිරිපත්  රන්න  ැමැතියි.  

විලිබල)ප, ඛ්නිජ ශත ක කියාකන ආයාකතන ශන ම ගත්ශතොත්, 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක ශම් වරසශර් මු ක මාස අට තු  රුපියාක ක මිබලයාකන 

31,724ති පාඩු ප)ා තිශ)නවරා. නමුත් ගියාක අවුරුීශී පාඩුවර හා 

සාංසන්නනයාක  ර )පන ශ ොට එහි යාකම් අඩුවීමති තිශ)නවරා. අපි 

ජපශයාකන් විලිබලයාක උත්පානනයාක කිීකම යාකම් ප්රමාණයාක ට ඉහ  යාකෑම 

සහ විලිබල පරිශභෝජනයාක අඩු වීම තමයි, ඒ ට ශහේතුවර.  

ශම් අවුරුීශී මු ක මාස අට සතු ත ශත ක සාංසවථාශේ පාඩුවර 

රුපියාක ක මිබලයාකන 4,417යි. ගියාක අවුරුීශී මු ක මාස අට හා 

සාංසන්නනයාක  ර )පන ශ ොට එම පාඩුශේ යාකම් අඩු වීමති 

තිශ)නවරා. හැ)ැයි, ඒ අඩු වීමට )පපා තිශ)න්ශන් ශපෝ  

ශවරශ ඳ ශපොශ ක ශත ක මිප පහ  යාකෑමත්, ශත ක අශ වියාක අඩු 

වීමත් කියාකන  ාරණා ශන යි, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවර මහජන )ැාංකුණාවරට බිබලයාකන 171ති 

ණයාකයි. පාං ා )ැකුණාවරට බිබලයාකන 169ති ණයාකයි. චීන ඉදිකිීකම් 

)ැාංකුණාවරට බිබලයාකන න ම අටති ණයාකයි. ඒ ඔතිශ ොම ගත්තාම, ඛ්නිජ 

ශත ක සාංසවථාවර ආසන්න වර ශයාකන් බිබලයාකන 348ති ණයාකයි.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක 

ගත්ශතොත්, මහජන )ැාංකුණාවරට ණයාකයි, බිබලයාකන 19.9ති. පාං ා 

)ැාංකුණාවරට බිබලයාකන න ම පහති ණයාකයි. ජාති  ඉතිරිකිීකශම් )ැාංකුණාවරට 

බිබලයාකන න ම පහති  ණයාකයි. චීන වරාණිජ )ැාංකුණාවරට ණයාකයි, බිබලයාකන 

1.3ති. ආසයාකානු සාංවරර්නන )ැාංකුණාවරට බිබලයාකන 8.7ති ණයාකයි. 

ඔ)තුමන්පා ගණන් හනපා )පන්න ඒ ශ ොච්චර ණයාක ප්රමාණයාකතින 

කියාකපා. රශට් වරැනගත්ම ආයාකතන ශන  අන ශම් විධියාකට පාඩු ප)න, 

ණයාක වී තිශ)න ආයාකතන )වරට පත් වී තිශ)නවරා. 

එම ආයාකතන ශන ම ගැන  ථා  රන්න ශේපාවර නැති නිසා 

මම පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවර ගැන වරැ පුර සා ච්ඡා 

 රන්නම්. ශ ශසේ වුවරත්, ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමා අමත  

 රන්නත් ශහොඳ නැති නිසා, එතුමා සභාවරට පැමිණි නිසා  රුණු 

කිහිපයාකති සඳහන්  රන්න මම )පාශපොරාත්තු ශවරනවරා. ගරු 

සමතිතුමනි, ඔ)තුමා සහ අප අතර ශී පාපන වර ශයාකන් ශ)ොශහෝ 

ශවරනසව ම් තිශ)නවරා. හැ)ැයි, ශී පාපන වර ශයාකන් ශ)ොශහෝ 

ශවරනසව ම් තිබුණත්, ඔ)තුමා සහ අප අතර සමාන ම් රැසකුණාත් 

තිශ)නවරා කියාකපා මම වි වවරාස  රනවරා. හැ)ැයි, අන එම 

සමාන ම්වරප ප්රතිවිපා වරපට ඔ)තුමා මුහුණ දීපා තිශ)නවරා.  

ඔ)තුමා ට ශම් ශේනවරාච යාකට මුහුණ ශනන්න සීන වුණු 

ප මුවරැනි ශහේතුවර, මාතර ඉපදීම. ශනවරැනි එ , (( න  ශේ අග 
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භාගශේ ඉපදීම . ඔ)තුමා 4( න  ශේ ඉපලිණා නම්, ශම් 

ශේනවරාච යාකට මුහුණ ශනන්ශන් නැහැී 8( න  ශේ මැන භාගශේ 

ශහෝ ඉපලිණා නම් ශම් ශේනවරාච යාකට මුහුණ ශනන්ශන් නැහැ. මා 

නන්නා විධියාකට, ඔ)තුමා ඉපදී තිශ)න්ශන් (( න  ශේ අග 

භාගශේ, 19(9දී.  ඒ, ශනවරැනි ශේනවරාච යාක. ඔ)තුමාට ශම් 

ශේනවරාච යාක උරුම වරන්න තුන්වරැනි ශහේතුවර, ඔ)තුමා ෂණෂිතශයාකති 

ශහෝ ෂණෂිත වර  කශ ක නිශයාකෝජිතශයාකති ශනොවීම.  හතරවරැනි ශහේතුවර 

තමයි, ඔ)තුමාට යාකම් සාං  කප සමුනායාකති ති නම. ඒ  ාරණා ශහේතු 

ශ ොටශගන තමයි විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ සභාපතිවරරයාකකුණා විසන්    

යුතු  ාර්යාකභාරයාක ට අමාතයවරරයාකකුණා හැටියාකට ඔ)තුමා පත් වී 

තිශ)න්ශන්. ඒ නිසා මාතර ශනොඉපලිණා නම්, 6( න  යාක 

ආසන්නශේ ශනොඉපලිණා නම්, තමන්ටම වූ සාං  කප තිබුශ්ඩ 

නැත්නම්, ෂණෂිත වර  කශ ක ශ ොටසව රුශවරති වූවරා නම්, ඔ)තුමාට 

මීය ට වරඩා ා ශ)ොශහෝ ශී පැශ)යි කියාකපා මම වි වවරාස  රනවරා. ඒ 

නිසා ශමතැනදී විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ ශේනවරාච යාක ශනොශවරයි, 

ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමාශේ ශේනවරාච යාක ගැන කිේශවරොත් 

ප්රමාණවරත් කියාකපා මම හිතනවරා. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔ)තුමාත් මාතර නිසා එයාක අනුමත  රාවි කියාකපා මම හිතනවරා. 

ඒ ශ ශසේ වුවරත්, ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවර ගැන 

)ැලුශවරොත්, අශේ රශට් ආර්රව යාකට එයාක ඉතාම වරැනගත්. අපට 

මත යි, 1969 අශගෝසවතු මාසශේ ((වරන නා තමයි සපුගසව න්ශනන් 

ප මු ගිනි නැ කප උඩා ට නැේශේ. 1969දී ඒ පත්තු වුණු ගිනි නැ කප 

මු ක  ාපශේ වි ාප ආශපෝ යාකති ශගනැවිත් ලින්නා. රට අඳුරින් 

එළියාකට ශගනිච්චා. හැ)ැයි, පසු  ාපශේ ඒ ගිනි නැ කප ශමො තින, 

සලි  රමින් තිශ)න්ශන්? අන ශත ක සාංසවථාශේ ඒ ගිනි නැ කප 

ආර්රව යාක රත්  රමින් තිශ)නවරා.   ජන ජීවිතයාක රත්  රමින් 

තිශ)නවරා. ශම්  තමයි ඉරණම.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට මත යි, ඒ  ාපශේ අපි 

 ැපණි විහාරයාක වරඳින්න එනශ ොට,  ැපණි විහාරයාක නකින ශ ොට  

)සව රථශේ අපි වරා  ශවරපා හිටපු ඒ හුනසවශනන් නැඟිට්ටා,  

ශගෞරවර කිීකම සඳහා. හැ)ැයි, ේට ශපර අපි නැඟිටිනවරා, 

සපුගසව න්ශී ගිනි නැ කප නැති ාම. ඒ  )පන්න අපි )සව එශ න් 

නැඟිට්ටා. ඒ  අශේ රශට් ජාති  තිශෂේත්රශේ ඉතාම වරැනගත් 

සම්පතති. හැ)ැයි, න   ගණනාවරති අශේ රට අනුගමනයාක  රන 

පන ආර්රව  ප්රතිපත්තියාක, විශ ේෂශයාකන්ම 1948න් පසුවර ගත වුණු 

අවුරුලි ගණනාවර තු  අශේ රශට් ආර්රව යාකට සලිශ ොට තිශ)න 

විනා යාක, අශේ රශට් ජාති  සම්පත්වරපට සලිශ ොට තිශ)න 

විනා යාක, වරාංචාවර, ෂණෂණයාක, නාසවතියාක නිසා අශේ රශට් සති ශ ොට 

තිශ)න තත්ත්වරයාක කියාකන ශම් සයාක කප අන මැනවින් ශපන්නුම්  රන 

 ැඩා පත තමයි, ශත ක සාංසවථාවර. ශත ක සාංසවථාවර, ශම් ආර්රව  

ප්රතිපත්තිශේ ගිබලටීනයාකට හසු වී තිශ)නවරා. 

වරාංචාශේ, ෂණෂණශේ, නාසවතිශේ ප්රතිමූර්තියාක එයාකයි. ඒ  සතුශ ේ 

තමයි ශහජින් ර්ලිවර සීන ශවරන්ශන්ී ඒ  සතුශ ේ තමයි )ාප ශත ක 

ශගශනන්ශන්ී ඒ  සතුශ ේ තමයි ශටන්ඩා ර් මග  සීන ශවරන්ශන්ී 

ඒ  සතුශ ේ තමයි හදිස මිපදී ගැනීම් සීන ශවරන්ශන්. ඒ නිසා 

වරාංචාශේත්, ෂණෂණශේත් ප්රතිමූර්තියාකත්, 1978න් පසු අනුගමනයාක 

 රන පන විනා  ාරි ආර්රව  ප්රතිපත්තිශේ ප්රතිමූර්තියාකත් ශත්රුම් 

ගන්න පුළුවරන්, ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාශවරන්. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 1969දී ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත 

සාංසවථාවර ආරම්භ  රනශ ොට, දනනි  ශත ක නිෂවපානනශේ 

නාරිතාවර ශමට්රිතිශටොන් (,(((යි. ඒ ශවරනශ ොට අශේ රශට් 

අවර යතාවරට සරිපන සැපයීමති ශම් ශත ක පිරිපහලිවර විසන් සති 

 රනු පැබුවරා. හැ)ැයි, නැන් එනා සට අවුරුලි (1ති ගත වී 

තිශ)නවරා. අවුරුලි (1 ට පසුවරත් එහි නාරිතාවර වරර්නනයාක  රන්න 

සමත් වුණාන? විටින් විට අවරසවථා ශන ති ප්රතිසාංසව රණ   රපා 

තිබුණත්, අනත් ((((ට වරඩා ා අඩු නාරිතාවරකින් තමයි  ලිවරන්ශන්. 

සාමානය දනනි  ශත ක අවර යතාවර ශමට්රිතිශටොන් 2((((ති 

ඉතිමවරනවරා. හැ)ැයි, ශමට්රිතිශටොන් 2((((ති  අවර ය තැන අන ශම් 

ශත ක පිරිපහලිශවරන් පිරිපහලි  රනු ප)න්ශන් එයින් සයාකයාකට 

2( ටත් ආසන්න ප්රමාණයාකති. ඒ නිසා අවුරුලි (1ති මුළු කශ ක ශම්  

නාරිතාවර වරර්නනයාක  රන්න ශම් පාප යාකන් අසමත් වුණා. මශේ 

ප මුශවරනි ප්ර වනයාක ඒ යි. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ ශනවරැනි ප්ර වනයාක 

ශම් යි. එ  යුගයාක  ඛ්නිජ ශත ක පාවිච්චියාක පිළි)ඳ ශසොයාකන්න 

ශපෝ ශේ පරිසර සම්මුති නිර්මාණයාක ශවරන්න පටන් ගත්තා. ඒ 

සම්මුතිවරපට අනුවර අපි නිෂවපානනයාක  රන ඛ්නිජ ශත කවරප -

විශ ේෂශයාකන්ම ඩීස කවරප ස කෆර් කිසශසේත්ම අඩා ාංගු ශනොවියාක යුතුයි. 

ඒ  තමයි අන පරිසර ප්රඥේතියාක. හැ)ැයි, අපට ගුණාත්ම  ශත ක 

නිෂවපානනයාක  රන්න )ැරි තැන ට පත් වී තිශ)නවරා. 1969දී 

ඉතාබල සමාගමති විසන් ඉතාබල තාතිෂණයාක හරහා ශගොඩා නදන පන 

ශත ක සාංසවථාවර  අවුරුලි (1ති ගිහි කපාත් නවර තාතිෂණයාක සතු ත් 

 රපා නවී රණයාක  රන්න අපි අසමත් ශවරපා තිශ)නවරාී 

නාරිතාවර වරැ  දියුණු  රන්න අසමත් වී තිශ)නවරාී 

ගුණාත්ම භාවරයාක වරැ   රන්න අසමත් වී තිශ)නවරාී නවී රණයාක 

 රන්න අසමත් වී තිශ)නවරා. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් 

සඳහා  ගන්නා පන ක්රියාකාමාර්ගවරපට ශමො තින වුශ්ඩ? 2((7 

වරසශර් බිබලයාකන 1.2  ශයාකෝජනාවරති, ඉරාන රජයාකත් එති     ා. 

ඉරාන ජනාධිපතිවරරයාකා පාං ාවරට සවි කපා එවර ට අශේ හිටපු 

ජනාධිපති මහින්න රාජපතිෂ මැතිතුමා සමද ගිවිසුමති අත්සන් 

  ා. මම හිතන හැටියාකට පාං ාශේ ශපොකුණාම මු ක ගප  

සපුගසව න්ශී තිශ)න්ශන්. ආසන්න වර ශයාකන් ඒ ශවරනශ ොට 

රුපියාක ක පතිෂ 6 ට, 7 ට වරැ  මුනපති ඒ මු කගප ශවරනුශවරන් 

වියාකනම්   ා. ඒ ශවරනුශවරන් වරයාපිති  ාර්යාකාපයාකති ආරම්භ   ාී 

වරයාපිති නිපනාරිශයාකති ශගනාවරා. මාසයාක ට රුපියාක ක පතිෂ 

ශන හමාර ගණශන් වරයාපිති නිපනාරියාකාට ප  ශගේවරා. ඒ වරාශේම 

ඒ ආසන්නශේ ඉඩා ම් ප්රමාණයාකති පවරරා ගත්තා. ඒ වරයාපිතියාක ශ ෝ? 

ඒ, 2((7 වරසශර්දී. ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාශේ නාරිතාවර වරැ  

 රන එ , ගුණාත්ම භාවරයාක වරැ   රන එ , නවී රණයාක වරැ  

 රන එ  තමයි අශේ රශට් ප්රමුඛ්තම අවර යතාවර වරන්ශන්. ඒ  

තමයි ජාති  අවර යතාවර. හැ)ැයි, ඒ අවර යතාවර ශම් ආ්ඩඩුවර  

 වරර සවථානයාකන ත)පා තිශ)න්ශන්? 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශී  ශප්රේමීය ත්වරයාක  කියාකන්ශන් 

පපුවරට ගසා ගැනීම ශනොශවරයි. ශී  ශප්රේමීය ත්වරයාක   කියාකන්ශන් මහ 

ශපොශ ොවර ඉඹ ගැනීම පමණති ශනොශවරයි. ශී  ශප්රේමීය ත්වරයාක  

කියාකන්ශන්, අශේ රශට් වරැනගත් ජාති  ආර්රව යාකට උරදියාක හැකි,  

බිඳ වරැශටන ඒ සවථාන  නිස සැපැසවමති ස සව ශ ොට වරර්නනයාක 

ශ ොට ඉදිරියාකට ශගන යාකෑමයි. හැ)ැයි, 2((7 වරසශර් ඉඳපා අශේ 

රශට් ශමොන තරම් වරයාපිති ආරම්භ  රපා තිශ)නවරාන? ශඩා ොපර් 

බිබලයාක න ගණන් වරැයාක වරන වරයාපිති ආරම්භ  රපා තිශ)නවරා. 

හැ)ැයි, ඒ වරයාපිතිවරපට ශමො න ශවරපා තිශ)න්ශන්? සම්මන්ත්රණ 

 ාපා තිශ)නවරා, ශසනද එන්ශන් නැති. පිට්ටනි තිශ)නවරා, 

ශස කපම්  රන්ශන් නැති. පාරවර ක තිශ)නවරා, වරාහන යාකන්ශන් 

නැති. වරරායාක තිශ)නවරා, නැේ එන්ශන් නැති. ශමන්න තිශ)න 

තත්ත්වරයාක. හැ)ැයි, වරැනගත්ම ශී ශමතැනයි. මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අපි අශේ රශට් පිරිපහලි  රපා  ශත ක අශ වි  රන්න 

ර්නානම් නම්, සයාකලු ශ)ොර ශත ක ආනයාකනයාක  රපා පිරිපහලි  රපා 

ශනන්න පුළුවරන් නම් අනත් අපට ශවරශ ඳ ශපොශ ේ මිප සයාකයාකට 

37කින් අඩු  රපා ශනන්න පුළුවරන්.  ඩීස ක සිටරයාකති රුපියාක ක 

1(4ට විකිශණනවරා. ඒ පාභ, )ලි සයාක කප තියාකා ශගන රුපියාක ක 37ති 

අඩුශවරන් ප)ා ශනන්න පුළුවරන් ම තිශ)නවරා. ඒ කියාකන්ශන්, 

පිරිපහලි  රපා රුපියාක ක 67  මුනප ට ප)ා ශනන්න පුළුවරන්. ඒවරා 

ශනොශවරයි න ජාති  අවර යතාවර? ඒවරා ශනොශවරයි න ජාති  

ආර්රව ශේ වරැනගත් තැන්? හැ)ැයි, ඒවරා  1978 සට පැවරැති පාපන  

ශන ම  ඩා ා වරැශටන්න හැරියාකා.  
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ඒ විතරති ශනොශවරයි, අශේ ශත ක සාංසවථාවර අතුරු  ර්මාන්ත 

ගණනාවරකින් සමන්විත වුණා. ශත ක පිරිපහලිශවරන් පැශ)න අතුරු 

ලපවරබලන් ශපොශහොර නිෂවපානනයාක   ා. අපට යූරියාකා ශපොශහොර 

ෆැතිටරියාකති තිබුණා. ශත ක පිරිපහලි   ාම පැශ)න නැේතාවරබලන්, 

වරායුශගෝපශේ තිශ)න නයිට්රජන් එ තු  රපා යූරියාකා ශපොශහොර 

නිෂවපානනයාක   ා. 1981දී අශේ ශපොශහොර සමාගම් යූරියාකා 

ශමට්රිතිශටොන් ((,(((ති පාකිසවතානයාකට යාකැේවරා. දදදිනමිණදද 

පත්තශර් ප  වූ ඒ නැන්වීම මා  ද තිශ)නවරා. හැ)ැයි, අන යූරියාකා 

සටයාකතිවරත් නිෂවපානනයාක  රන්ශන් නැහැ. ශමො තින  

තමුන්නාන්ශසේපාශේ ශී  ශප්රේමීය ත්වරයාක? ශමො තින ජාති  

ආර්රව යාක පිළි)ඳවර තිශ)න සැපසුම? ඒ, යුරියාකා  ර්මාන්ත ාපාවර. 

ේ දට, ඒ ත් එති  සම්)න්න ශවරපා තිබුණා, දදනයිශපෝන් සතිසවදද 

 ර්මාන්ත ාපාවරති. ඒ තුළින් අපට අවර ය නැ ක නිෂවපානනයාක   ා, 

නයිශපෝන් පනු නිෂවපානනයාක   ා. ඒ සයාක කප නිෂවපානනයාක  රන 

නයිශපෝන්  ර්මාන්ත ාපාවරති තිබුණා, නයිශපෝන් සතිසව 

ආයාකතනයාක. ඒ ට ශමො තින  ශ ේ? වරහපා නැම්මා, විකුණාණපා 

නැම්මා. ඒ ට අනු)ීනවර ඉතාම  ශහොඳ  ිමි නා   නිෂවපානන 

ආයාකතනයාකති තිබුණා, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එයින් 

පැශ)න අතුරු ලපවරබලන් අශේ රශට් මහ  ශපොශ ොවරට ගැ ශපන, 

විෂවරබලන් අඩු, ලපනායිතාවර වරැ   ිමි නා   නිෂවපානනයාක   ා. ඒ 

තමයි සශපට්ශ ෝ. අපට මත යි, අපි ශපො   ාපශේ දසශපට්ශ ෝ 

මහත්තයාකාද කියාකපා ශර් ශයාකෝ වරැඩා සටහනති තිබුණා. සශපට්ශ ෝ 

එශ න් හනන  ිමි නා   තිබුණා. අන ශ ෝ ඒ  ිමිනා   

ජාපයාක? අන ඒ සයාක කප ශහේශ ම්, )වරර්, පාංශ ම් වරැනි )හුජාති  

සමාගම්වරප ශගොලිරු )වරට පත් වී තිශ)නවරා. ඒ වරාශේම, ඒ ආරිතවර 

ඉටිපන්නම්  ර්මාන්ත ාපාවරති තිබුණා. ශත ක පිරිපහලිශේ අතුරු 

ලපවරබලන් පැශ)න පැරෆින් ඉටිවරබලන් ඉටිපන්නම් නිෂවපානනයාක   ා. 

එනා අශේ පන්සපට, ප කබලයාකට අවර ය  ඉටිපන්නම් ටි , රටට අවර ය  

ඉටිපන්නම් ටි  නිෂවපානනයාක  රපා ලින්ශන්, ශත ක සාංසවථාවරට 

අනු)ීනවර පැවරැති  ර්මාන්ත ාපාවරබලන්, ඒ පැශ)න අතුරු 

ලපවරබලන්. අන ඒවරා ශ ෝ? අන ඒ  ර්මාන්ත ාපාශේ එ  

ඉටිපන්නමති හනන්ශන් නැහැ. ඒ  වරහපා නැම්මා. ේ දට, ඒ ත් 

එති ම බලහිස ශත ක  ර්මාන්ත ාපාවරති තිබුණා. ඒ බලහිසශත ක 

 ර්මාන්ත ාපාවර  ැ කශටතිසව සමාගමට -සශමරි ාවරට- 

විකුණාණපා නැම්මා. ඒ යි සලි  ශ ේ. අනත් සශපට්ශ ෝ එශ න් බලහිස 

ශත ක ශනනවරා තමයි. හැ)ැයි, අන බලහිස ශත ක ශනන්ශන් අපි 

නිෂවපානනයාක  රපා ශනොශවරයි. පිට රටින් ශගනැ කපා, අශේ ශ ක) ක 

එ  ගහපා ශනනවරා. ශ ෝ අශේ බලහිස ශත ක  ර්මාන්ත ාපාවර? 

ඒවරා ශනොශවරයින, ආර්රව ශේ වරැනගත් මනයසවථාන? ේ දට, නැේ 

ශත ක අාං යාකති තිබුණා. නැේ ශත ක අාං යාක 2((3 වරසශර්  රනි ක 

වික්රමසාංහශේ ආ්ඩඩුවර ශජෝන් ර් කසව සමාගමට විකුණාණපා නැම්මා. 

ශජෝන් ර් කසව සමාගමට විකුණාණනශ ොට, ආර්රව  සාංවරර්නන 

අමාතයාාං ශේ මිබලන්න ශමොරශගොඩා - ඒ ශවරපාශේ අමාතයාාං  යාකති 

හැලිවරා, “ආර්රව  ප්රතිසාංසව රණ අමාතයාාං යාක” කියාකපා- ඒ මිබලන්න 

ශමොරශගොඩා , අන  ඉන්දියාකාශේ තමුන්නාන්ශසේපාශේ ශ්රී පාං ා 

ශ ො මසාරිසවවරරයාකා. ඒ  ශහොඳට මත  තියාකා ගන්න. අන ඉන්දියාකාශේ  

මහ ශ ොමසාරිසව මිබලන්න ශමොරශගොඩා . ඔහු එනා ආර්රව  

ප්රතිසාංසව රණ  කියාකපා අමාතයාාං යාකති හනපා, එහි සමතිවරරයාකා 

)වරට පත් වුණා. සමතිවරරයාකා )වරට පත් ශවරපා, අශේ නැේ ශත ක 

අාං යාක ශජෝන් ර් කසව සමාගමට විකුණාණපා නැම්මා. හැ)ැයි, නැේ 

ශත ක අාං යාක ශජෝන් ර් කසව සමාගමට විකුණාණනශ ොට මිබලන්න 

ශමොරශගොඩා පායි, ශජෝන් ර් කසවපායි අතර ඥාති විවරාහයාකති සලි 

වුණා. ඒ විවරාහයාකට දීපු ශීප  තමයි නැේ ශත ක අාං යාක. එශහමයි 

වුශ්ඩ. අන ඉන්දියාකාශේ ශ්රී පාං ා මහ ශ ොමසාරිසව මිබලන්න 

ශමොරශගොඩා ! මා වරාසුශීවර නානායාකති ාර මැතිතුමාට සවතුතිවරන්ත 

ශවරනවරා. 2((7දී ඉදිරිපත්    ශ ෝේ වරාර්තාවරත් සමද ඔ)තුමා 

ශශ්රේෂවඨාධි රණයාකට ගියාකා. ශශ්රේෂවඨාධි රණයාකට ගිහි කපා, නැේ ශත ක 

අාං යාක විකිණීමට විරුීනවර ශශ්රේෂවඨාධි රණශයාකන් නිශයාකෝගයාකති ප)ා 

ගත්තා. එම නිසා නැවරත අපට නැේ ශත ක අාං යාක පැබුණා. හැ)ැයි, 

ඒශ න් ප්රතිලපයාකති වුණාන? නැහැ. මහින්න රාජපතිෂ මැතිතුමාශේ 

පාපනයාක තු  ඒ පැබුණු නැේ ශත ක අාං යාක ආපසු  ෑබල තුන ට 

 ඩා පා, තුන් ශනශනකුණාට - ශජෝන් ර් කසවපාට, මැතිපරන්සවපාට හා 

අයිඕසී එ ට- විති ා. නැේ ශත ක අාං යාක වරැනගත් ශවරන්ශන් 

ශමො ති නිසාන? නැේ ශත ක අාං යාක අපට වරැනගත් වුශ්ඩ, අපට 

ශඩා ොපර් අවර ය නිසායි. ශත ක ආනයාකනයාක කිීකම සඳහා අපට ශඩා ොපර් 

වරැයාක ශවරනවරා. අපට නැේ ශත ක අාං ශයාකන් ශඩා ොපර් උපයාකා ගැනීමට 

තිබුණා. හැ)ැයි, නැේ ශත ක අාං යාක වරහපා නැම්මා. හම්)න්ශතොට 

වරරායාක ආරිතවර ශත ක ටැාංකි අටති නිර්මාණයාක   ා. මට මත යි, 

හම්)න්ශතොට වරරායාක පිළි)ඳවර පැවරැති ප මුවරන සා ච්ඡාවර. මාත් ඒ 

 ැබිනට් ම්ඩඩා පශේ හිටියාකා, චන්ද්රි ා කුණාමාරතුාංග මැතිනියාකශේ 

ආ්ඩඩුවර පැවරැති ඒ  ාපශේ. භා්ඩඩා  ප්රවරාහන වරරායාකති පිළි)ඳවර 

ශනොශවරයි, ප මු සැපසුම තිබුශ්ඩ. ප මු සැපසුම තිබුශ්ඩ, 

bunkering සඳහා එතැන වරරායාකති නිර්මාණයාක කිීකමටයි. ආසන්න 

වර ශයාකන් ගත්ශතොත්, නවරස ට නැේ 2((ති ඒ මාවරශත් යාකනවරා. ඒ 

නැේ 2((න් නැේ 1(( ට ශත ක ගහන්න අපට පුළුවරන් ම 

පැබුණා නම්, අශේ රශට් ආර්රව යාකට වරැනගත් සාන යාකති එ තු  ර 

ගන්න අපට හැකි ශවරනවරා. ඒ නිසා  තිබුණු ශයාකෝජනාවර තමයි, අපි 

නැේ ශත ක අාං යාක පටන් ගනිමු, නැේ ශත ක අාං යාකති පටන් 

අරශගන, නැේවරපට ශත ක ගහපා උපයාකා ගන්නා ශඩා ොපර්වරබලන් අපි 

වරරායාකති හනමු කියාකපායි. හැ)ැයි, ණයාක අරශගන අපි වරරායාකති හැලිවරා. 

අපි එතැන ශත ක ටැාංකි අටති හැලිවරා. ඒ ශත ක ටැාංකි අට විතිශති 

 ාටන? පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාශේ සභාපති, සුමිත් 

මහත්මයාකා  ශම් නිපනාරින්ශේ මැදිරිශේ ඉන්නවරා නම් මා නැන 

ගන්න  ැමැතියි, ඒ ශත ක ටැාංකි අශටන් පාං ා ඛ්නිජ ශත ක 

නීතිගත සාංසවථාවර ටැාංකි ර්යාකති  ගන්න පෑසවතින, ර්යාකති ශනනවරාන 

කියාකපා. අශේ රට වරටා මුහුලි මාර්ග තිශ)නවරා. අපට ශත ක 

තිශ)නවරා. අපට ශත ක ආනයාකනයාක    හැකියි. නමුත් ශමො තින 

අන සලි ශවරපා තිශ)න්ශන්? අපි ඒ ත් පවරරා දීපා තිශ)නවරා. ඒ, 

නැේ ශත ක අාං යාක. ඒ විතරති ශනොශවරයි. ශත ක සාංසවථාවරත් එති  

අනු)ීනවර වි ාප training college එ ති තිබුණා. එහි ඉතාම 

ශහොඳට අශේ නිපනාරින් පුහුණු   ා. විශ ේෂශයාකන්ම අන මැන 

ශපරදිග රටවරප වි ාප ශත ක ළිාංවරප, වි ාප පිරිපහලි 

මනයසවථානවරප වරැඩා   රන්ශන්  වුන? පාං ාශේ අයාක. ඒ, 

සපුගසව න්ශී පුහුණුවර ප)පු, අත්නැර්ම් ප)පු අයාක. අන ඒ training 

college එ ට සීන ශවරපා තිශ)න්ශන් ශමො තින? ඒ නිසා ශත ක 

සාංසවථාවර සහ ඒ සාංර්ර්ණයාක - පිරිපහලිවර, නයිශපෝන් ෆැතිටරියාක, 

යූරියාකා ෆැතිටරියාක,  ිමිනා   ෆැතිටරියාක, නැේ ශත ක අාං යාක, බලහිස 

ශත ක අාං යාක, ශම් ආදී තිශෂේත්ර ගණනාවරති තිබුණු ආර්රව ශේ 

වරැනගත්ම හනවරත -  අවුරුලි 42ති යාකනශ ොට පැවරැති පාපන  ශන ම 

මාරුශවරන් මාරුවරට විනා   රපා නැම්මා. ඒ නිසා අන ශමො තින 

සලිශවරපා තිශ)න්ශන්? වි ාප ණයාක )රති සති, එනම්, ආසන්න 

වර ශයාකන් ගත්ශතොත් රුපියාක ක ශ ෝටි 34,899  ණයාක )රති සති 

ආයාකතනයාකති )වරට පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවර පත්ශවරපා 

තිශ)නවරා. එම නිසා ශත ක සාංසවථාවරට අත්පත්  රපු ඉරණම, 

අවුරුලි 42ති තිසවශසේ අශේ රට අනුගමනයාක  රන පන ආර්රව  

ප්රතිපත්තිශේ  ප්රතිබිම්)යාක )වරට අන පත්ශවරපා තිශ)නවරා.  

මම අවරසාන වර ශයාකන් අවරනානයාක ශයාකොමු  රන්ශන්, ග)ඩා ා 

සාංර්ර්ණයාක පිළි)ඳවරයි. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

විශ ේෂශයාකන්ම අපි නන්නවරා, නැනට ශ ොශ ොන්නාවර සහ 

මුතුරාජශවරප කියාකන ග)ඩා ා සාංර්ර්ණ ශනශති අයිතියාක තිශ)න්ශන් 

CPSTL කියාකන සමාගමට )වර. ඒ කියාකන්ශන්, IOC එ ට තුශනන් 

එ ති අයිතියාක තිශ)න, ශත ක සාංසවථාවරට තුශනන් ශන   අයිතියාක 

තිශ)න සමාගමට.  හනපා, අපි ග)ඩා ා සාංර්ර්ණයාක ලින්නා. හැ)ැයි 

අන ශ ොශ ොන්නා ශේත්, මුතුරාජශවරපත් ග)ඩා ා  රන ශත කවරබලන් 

සයාකයාකට 96ති, සමහර අවරසවථාවරප සයාකයාකට 9(ති, ග)ඩා ා  රන්ශන් 

CPC එශති ශත ක. ඒ පාභයාක යාකන්ශන්  ාටන? ඒ පාභයාක යාකනවරා IOC 

එ ට. අශේ ග)ඩා ා, අශේ ශත කී නමුත්, පාභයාක IOC එ ට. ඉතිරි 

තුශනන් එ ත් විකුණාණන්න භා්ඩඩා ාගාරයාකට නාපා තිබුණා. මට 

මත යි, පී. න. ජයාකසුන්නර - නැන් ඉන්න මුන ක අමාතයාාං ශේ 

ශ ක ම්වරරයාකා- ඒ  විකුණාණන්න පෑසවති  රපා තිබුණා. 

භා්ඩඩා ාගාරයාකට නාපා ඉන්දියාකානු සමාගම ට විකුණාණන්න පෑසවති 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

 රපා තිබුණා. වරිත්තීයාක සමිති අරග   රපු නිසා ඒ  යාකාන්තම් 

පවරරා ගත්තා. ඒ තමයි ශ ොශ ොන්නාවර සහ මුතුරාජශවරප ග)ඩා ා 

සාංර්ර්ණවරපට අත් වූ ඉරණම. 

ේ දට, මම ත්රිකුණාණාමපශේ චීන වරරායාක ගැන කියාකන්න 

 ැමැතියි. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 193(දී රිතානය විසන් 

ත්රිකුණාණාමපශේ, චීන වරරාශේ ශත ක ටැාංකි 1(2කින් සමන්විත 

ග)ඩා ා සාංර්ර්ණයාකති හැලිවරා. 1964දී ශත ක සාංසවථාවර ශඩා ොපර් පතිෂ 

ශන හමාරති දීපා එම ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක ශත ක සාංසවථාවරට 

පවරරා ගත්තා. 197( අග භාගයාක ශවරන  ක එම ශත ක ටැාංකි 

සාංර්ර්ණයාක අපි උපශයාකෝගි  ර ගත්තා. යුීනයාක ශහේතු ශ ොටශගන 

එම ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණශේ ක්රියාකා ාරිත්වරයාක අඩා පණ වුණා. 

හැ)ැයි, ඒ  වරැනගත්ම සම්පතති. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

එම සාංර්ර්ණශේ ශත ක ශමට්රිතිශටොන් නසපතිෂයාකති ග)ඩා ා  රන්න 

පුලුවරන්. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, විපතිෂශේ ප්රනාන සාංවිනායාක තුමා විසන් 

ඔ)තුමාට අතිශර්  විනා  (   ාපයාකති එ තු  ර තිශ)නවරා. 

 
ගු අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ශ)ොශහොම සව වතියි, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

එම ග)ඩා ා සාංර්ර්ණයාකට ශමට්රිතිශටොන් නසපතිෂයාකති නරන්න 

පුළුවරන්. අපට නැන් තිශ)න්ශන් සති ශන ට අවර ය ශත ක පමණයි. 

සති ශන  ට ග)ඩා ා  රන්න පුළුවරන් ශත ක ශමට්රිතිශටොන් පතිෂ 

4යි මුතුරාජශවරප සහ ශ ොශ ොන්නාශේ තිශ)න්ශන්. නමුත්, 

ත්රිකුණාණාමපයාක ග)ඩා ා සාංර්ර්ණශේ ශමට්රිතිශටොන් පතිෂ 1(ති, ඒ 

කියාකන්ශන් මාස එ හමාර ට අවර ය ශත ක ග)ඩා ා  රන්න 

පුළුවරන්. මාස 6කින් අලුත් ගිවිසුමති අත්සන්  රන )වර කියාකමින් 

එම ග)ඩා ා සාංර්ර්ණයාක 2((3 වරසශර් එතිසත් ජාති  පතිෂ ආ්ඩඩුවර 

ඉන්දියාකානුවරන්ට තාවර ාබල  ගිවිසුමකින් පවරරා ලින්නා. හැ)ැයි, 

අලුත් ගිවිසුමති අත්සන්  ශ ේ නැහැ. එම නිසා නැන් තාවර ාබල  

ගිවිසුම ඉවරරයි. තවර ශ ොශහේන ගිවිසුමති තිශ)න්ශන්? ඉන්දියාකාවර 

සමද කිසලි ගිවිසුමති නැහැ. එම ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාකත් එති  

දිගු ශී පාපන ඉතිහාසයාකති තිශ)නවරා, මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. එතිසත් ජාති  පතිෂ ආ්ඩඩුශේ ශේ.ආර්. ජයාකවරර්නන 

එම ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක සශමරි ානු රජයාකට පවරරා ශනන්න 

හැලිවරා. ඒ  නිසා අශේ රශට් ශ)ලිම්වරාදී වරයාපාරයාක මුවරහත් කිීකම 

සඳහා ඉන්දියාකාවර මැදිහත් වුණා. ේට පසවශසේ ඉන්දියාකාවර ඉන්ලි-පාං ා 

ගිවිසුම අත්සන්   ා. ශම් ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක පිළි)ඳ 

වරගන්තියාකති ඉන්ලි-පාං ා ගිවිසුශම් තුන්වරැනි ශ ොටසට සතු ත් 

  ා.   ඉන්දියාකාවර දිගටම ඒ ට ශ   හපමින් සටියාකා. ේට පසවශසේ 

ශමො න  ශ ේ? 2((3දී තාවර ාබල  ගිවිසුමති අත්සන්   ා. ඉඩා ම 

අයිති රජයාකට, ටැාංකි ටි  අයිති CPC එ ට. එම නිසා එම ශත ක 

ටැාංකි පවරරා දීශම් කිසලි හැකියාකාවරති CPC එ ට නැහැ. මාස 

හයාක ටයි ඒ ගිවිසුම අත්සන්  ශ ේ. ශ ොච්චරන ගණන? ඒ 

කියාකන්ශන්, ශමට්රිතිශටොන් 12,(((ති ග)ඩා ා  රන්න පුළුවරන් එ  

ටැාංකියාක  මාස  කුණාබලයාක සශමරි ානු ශඩා ොපර් 1,(((යි. ඒ විධිශේ 

ශත ක ටැාංකි 99ති තිශ)නවරා. ජපන්නු ශ)ෝම්) ගහපා ශත ක ටැාංකි 

ශන ති විනා  වුණා. තවර එ ති දිරාපත් වුණා. නැන් ශත ක ටැාංකි 

99ති තිශ)නවරා. ඒ 99ට කුණාබලයාක ර්යාකන? අවුරුීන  කුණාබලයාක 

සශමරි ානු ශඩා ොපර් පතිෂයාකයි. ඒ  ශත ක ශමට්රිතිශටොන් 

නසපතිෂයාකති ග)ඩා ා  රන්න පුළුවරන් ග)ඩා ා සාංර්ර්ණයාකති. මා 

නන්නා විධියාකට එෟව )ීන ශගවරපාත් නැහැ. එහි පහ  සාංර්ර්ණශේ 

ශත ක ටැාංකියාක 14ති තිශ)නවරා. ඉහ  සාංර්ර්ණශේ ශත ක ටැාංකි 

8(ති තිශ)නවරා. එම ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක ඉතාම ශහොඳ, වරැනගත් 

විධියාකට හැලිවර එ ති, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මම නන්නවරා, ශත ක සාංසවථාශේ නිපනාරින් විසන් අශේ රශට් 

එම ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක පිළි)ඳවර 2(16 ශප)රවරාරි මාසශේදී 

වරාර්තාවරති ඉදිරිපත්    )වර. සයාකලු අන්තර්ජාති  සහති  හා 

ශවරනත් රටවර කවරප වරැඩා  ශ ොට ප පුරුීන සහිත ඉාංජිශන්රුවරන් 

4ශනශනකුණා විසන් ටැාංකි 42ති පීකතිෂා ශ ොට, මුබලන් ටැාංකි 16ති 

නවී රණයාක සඳහා තතිශසේරු වරාර්තාවරති ඉදිරිපත්   ා. ඒ 

තතිශසේරු වරාර්තාශේ ශමො තින කිේශේ? ඒ ටැාංකි 16 නවී රණයාක 

 රන්නත්, පහ  ග)ඩා ා සාංර්ර්ණශේ සට ඉහ  ග)ඩා ා සාංර්ර්ණයාක 

නතිවරා න  පීනති එ න්නත්, ඒ වරාශේම එහි ශමශහයුම්  ටයුතු 

පටන් ගන්න ශගොඩා නැගිබල අලුත්වරැ යාකා  රන්නත් ශඩා ොපර් 

මිබලයාකන 1(ති වරැයාකවරනවරා  කිේවරා. පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත 

සාංසවථාවර කිේවරා, "ඒ ශඩා ොපර් මිබලයාකන 1( ශහොයාකා ගන්නම්, අපට 

පවරරා ශනන්න" කියාකපා. ශමොනවරා වුණත් ඒ සඳහා චන්දිම 

වීරතිශ ො  හිටපු අමාතයවරරයාකා  ැබිනට් පත්රි ාවරති නැම්මා. ඒ 

අනුවර,  ැබිනට් ම්ඩඩා පශයාකන් ශම් ශත ක ටැාංකි 16 නැවරත පාං ා 

ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවරට පවරරා ගැනීම සඳහා එ දතාවර ට 

ආවරා. හැ)ැයි, ේට පසුවර රනි ක වික්රමසාංහ නැවරත  ැබිනට් 

පත්රි ාවරති නැම්මා. ඒ රනි ක වික්රමසාංහ නැමූ  ැබිනට් පත්රි ාවර 

තමයි, ශපර පැවරැති  ැබිනට් ම්ඩඩා පයාක ලින් තීරණයාක අශහෝස 

කිීකශම්  ැබිනට් පත්රි ාවර. මම නන්ශන් නැහැ,  එශහම  ැබිනට් 

පත්රි ා ශමශතති ඉතිහාසශේ තිබුණාන කියාකපා. මම හිතනවරා, 

ගන්නා පන තීන්ලි අශහෝස කිීකශම්  ැබිනට් පත්රි ාවරති පාං ාශේ 

ප මුවරැනි වරතාවරට ශයාකොමු  ශ ේ ඒ  වරතාශේ කියාකපා. ඒ අනුවර, ශම් 

ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක ගන්න එ  නතර   ා. මම නන්නවරා, 

අනත් ශම් සම්)න්නශයාකන් ශශ්රේෂවඨාධි රණශේ නඩු තිශ)නවරා 

කියාකපා. ඒ වරාශේම, ශම් සම්)න්නශයාකන් වරිත්තීයාක සමිති විසන් 

වි ාප අරග යාකති  රනවරා. ශම් ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක පවරරා 

ශනොගන්ශන් සයි?  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2(((-2(1( නතිවරා -යුීනයාක 

පැවරැති  ාපශේදී- ශම් ශත ක ටැාංකිවරබලන් තමයි අපි උතුරට ශත ක 

ශ)නා හැරිශේ. හැ)ැයි, ටැාංකියාක අයිති  ාටන? ටැාංකියාක අයිති IOC 

සමාගමට. නමුත්, ශත ක ශ)නාහැරිශේ අපි. ශත ක ශ)නාහැීකම 

ශවරනුශවරන් අපි ඒ අවුරුලි (ට IOC සමාගමට ශගේවරා, රුපියාක ක 

මිබලයාකන 942ති. හැ)ැයි, ශත ක ටැාංකිවරප මුළු )ීන අපට හම්) 

වුණා, IOC සමාගශමන් මිබලයාකන 6(ති. IOC සමාගශමන් අවුරුලි 

(ටම අපට මිබලයාකන 6(  )ීනති හම්)වරනවරා, අපි IOC සමාගශම් 

ශත ක ටැාංකියාකති පාවිච්චි   ා කියාකපා මිබලයාකන 42ති ශගේවරා. ඒ  

හරියාකට මශේ ශේ රුපියාක ක 1,((( ට  කුණාබලයාකට දීපා, ඒ ශගයින්ම 

 ාමරයාකති රුපියාක ක 2(,(((ති දීපා ගන්නවරා වරාශේයි. ඒ වරාශේ 

තීන්ලි ශන් ශම්වරා. නැන් මම අහන්ශන් ශම් යි. ශම් ශත ක ටැාංකි 

සාංර්ර්ණයාක ගන්නවරාන, නැීන කියාකපා ආ්ඩඩුවර කියාකන්න ඕනෑ. මට 

මත යි, පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාශේ සභාපතිවරරයාකා 

ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක නිීකතිෂණයාක  රපා ප්ර ා යාකති   ා, "අපි 

ශම්වරා පවරරා ගන්නවරා" කියාකපා. හැ)ැයි, නැන් ශම්වරා පවරරා 

ගන්නවරාන? ශම්වරා පවරරා ගන්ශන් නැහැ. ශම්  වරැනගත්ම ශනයාකති.  

උතුරු නැශදනහිර ප ාශත් පමණති ශම් ශත ක ග)ඩා ා සාංර්ර්ණ 

උපශයාකෝගි  ර ශගන අපි ශත ක ශ)නා හැරිශයාකොත් අපට අවුරුීන ට 

ප්රවරාහන ගාසවතු පමණති රුපියාක ක මිබලයාකන 7((ති ඉතිරිවරනවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ විතරති ශනොශවරයි. අශේ 

ශ ො ඹ වරරාශේ )ාන  වරැ යි. එම නිසා traffic එ  වරැ ශවරපා 

තිශ)න්ශන්. )ඩු )ාන්න නැේවරපට සතියාක ශන  රසවතියාකාලි වරන්න 

සලිවරනවරා. හැ)ැයි, ත්රිකුණාණාමපයාක වරරාශේ එශහම නැහැ. අපට ශම් 

ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක ඒ සඳහා උපශයාකෝගි  ර ගන්න පුළුවරන්.  

ේ  දට )පමු, අශේ ශත ක ශ)නා හැීකශම් ජාපයාක ශ ොශහොමන 

තිබුශ්ඩ කියාකපා. ත්රිකුණාණාමපයාක ලිම්රියාක සවථානයාක අවරට තිශ)නවරා, 
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පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවර සතු ග)ඩා ා සාංර්ර්ණයාකති. 

අශේ රශට් සෑම ලිම්රියාක සවථානයාක ම වරාශේ ග)ඩා ා සාංර්ර්ණයාකති 

තිශ)නවරා. අනුරානපුරයාක, කුණාරුණෑගප, )ලි කප, හපුතශ ක, ගා කප, 

මහවර ආදී අශේ රශට් වරැනගත්ම ලිම්රියාක සවථානවරප ග)ඩා ා 

සාංර්ර්ණයාකති තිශ)නවරා. එතශ ොට අපට නැශවරන් ශත ක 

ශගනැ කපා ත්රිකුණාණාමපශයාකන් )ාන්න පුළුවරන්ී අශේ ග)ඩා ා 

සාංර්ර්ණශේ ග)ඩා ා  රන්න පුළුවරන්ී ත්රිකුණාණාමපයාක ලිම්රියාක 

සවථානයාකට ශගන යාකන්න පුළුවරන්ී ලිම්රියාක සවථානශයාකන්ම අපට ශත ක 

ශ)නා හරින්න පුළුවරන්ී පාශර් තිශ)න තන)නයාක අපට අඩු  රන්න 

පුළුවරන්ී වරරාශේ තිශ)න නැේ තන)නයාක අඩු  රන්න පුළුවරන්. ඒ 

විතරති ශනොශවරයි. ඒ ශ)නා හැීකශම් ජාපයාක  තිතිමත්  ශ ොත්, 

පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවරට අතිශර්  වියාකනම් අවරම  ර 

ගන්නත් පුළුවරන්.  

අපට මත යි, අපි කුණාඩා ා  ාපශේ "ශත ක ශ ෝච්චියාක" කියාකපා 

ශ ෝච්චියාකති තිබුණා. නැන් එශහම ශ ෝච්චි තිශ)නවරාන? ශමො තින 

ශම් සීන ශවරපා තිශ)න්ශන්? අවුරුලි 42ති අශේ ආර්රව  ගමශන් 

විනා  ාරිම අත්නැර්ම අපට පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත 

සාංසවථාශවරන් ශපන්නුම්  රමින් තිශ)නවරා. එම නිසා මම නැවරත 

නැවරත අහන්ශන් පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවර සතුවර 

තිබුණු ග)ඩා ා සාංර්ර්ණයාක නැවරත පවරරා ගන්න පෑසවතින කියාකපායි. 

ශමො න, අපට අනාගතශේ වි ාප අනතුරති තිශ)න නිසා.  

අපට මත යි, මුතුරාජශවරප ග)ඩා ා සාංර්ර්ණශේ න  

පීනතියාක  වි ාප අර්බුනයාකති ආ ශවරපාශේ ශත ක හිදයාකති සති 

වුණා. නැේ සවි කපා රසවතියාකාලි වරන්න පටන් ගත්තා. ශමො තින 

වුශ්ඩ? චීන වරරාශේ අශේ ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක IOC සමාගමට 

ලින්නා. ඒ අවරසවථාශේ  ඔවුන් ඒ න  පීනතියාක  පා ශගන ගියාකා. ඒ, 

ශහොඳ පිත්තප. ඒවරා ඉන්දියාකාවරට අරශගන ගියාකා. ඒශති තිබුණු 

 රාම ටි ත් ඉන්දියාකාවරට ගපවරා ශගන ගියාකා. ශම්වරා අශේ සම්පත්. 

අශේ ශී  ශප්රේමීය ත්වරයාක කියාකන්ශන් ශමො තින? මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, නැවරත නැවරත මම කියාකනවරා, ශී  ශප්රේමීය ත්වරයාක 

කියාකන්ශන් මහ ශපොශ ොවර සඹ ගැනීම ශහෝ පපුවරට ගසා ගැනීම 

පමණති ශනොශවරයි කියාකපා.  මති නැහැ, ඒ ත්  රන්න. හැ)ැයි  

වරැනගත් ශමො තින? අශේ ජාති  සම්පත් අශේ රශට් අනාගත ලිවරා 

නරුවරන්ට ආරතිෂා  ර ශනන්න ශම් ආ්ඩඩුවර සමත්න? ශම් ශත ක 

ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක තමයි ශම් ආ්ඩඩුවර පිළි)ඳවර බලට්මසව පීකතිෂාවර. 

සැ)ෑ ශී  ශප්රේමීය ත්වරයාක පිළි)ඳවර පීකතිෂා  රන තැන )වරට ශම් 

ශත ක ටැාංකි සාංර්ර්ණයාක පත්  ර ගන්න ඕනෑ. ශමයාක අපට ඉතා 

වරැනගත් සම්පතතිී අපට හිමි සම්පතතිී අශේ රශට් ආර්රව යාකට 

වි ාප නායාක ත්වරයාකති සපයාකා ගත හැකි සම්පතති. ශමවරැනි සම්පතති 

පවරරා ශනන්න ආ්ඩඩුවර  ටයුතු  රනවරාන, නැීන කියාකපා ශම් 

පාර්බලශම්න්තුවරට අන කියාකන්න ඕනෑ. අන කියාකන්න, ඔ)තුමන්පා 

ශමො තින ඒවරාට  රන්ශන්? නැන් ශම් ගිවිසුම   ක පැනපා 

තිශ)න්ශන්. ශමයාක අත්සන්  ශ ේ මාස හයාක ට. ඒ නිසා ශමයාක 

තාවර ාබල  ගිවිසුමති. අලුත් ගිවිසුමති අත්සන්  ශ ේ නැහැ. පාං ා 

ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවරට එවරැන්නති අත්සන්  රන්න 

)පයාකකුණාත් නැහැ. පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවර අයිති 

වරන්ශන් ටැාංකි විතරයි. ඉඩා ම පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත 

සාංසවථාවරට අයිති නැහැ. නමුත් ශමයාක අපට අයිති සම්පතති. ඒ 

වරාශේම ඉන්දියාකානු සමාගම් )ලි ශගවරපාත් නැහැී අර ශඩා ොපර් 

1,((( දීපාත් නැහැ. මම නැවරත නැවරත කියාකන්ශන් ශම් ශත ක ටැාංකි 

සාංර්ර්ණයාක පවරරා ගැනීම තුළින්  ශම්  තිශෂේත්රයාක අශේ රශට් ඉතා 

වරැනගත් ශෂේත්රයාකති )වරට පත්    හැකි )වරයි.  

 
 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔ)තුමාට ප)ා ලින්   ාපයාක අවරසානයි. 

ගු අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවරසාන වර ශයාකන් මා ශම් 

 ාරණයාක කියාකනවරා. පාං ා ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවර සහ 

ශසේවර  වරිත්තීයාක සමිති අතර සාමූහි  ගිවිසුමති අත්සන්   ා. ඒ 

සාමූහි  ගිවිසුම නැන් බිඳ වරැටී තිශ)නවරා. ඒ සාමූහි  ගිවිසුම බිඳ 

වරැටීමට )පපෑ ප්රනාන  රුණු ර්පයාකති තිශ)නවරා. වරැඩා මුර 

ශසේවරාවරප ශයාකශනන අයාකට ප යාක වරැ  වරන ශ ොට ේට අනුවර වරැඩා මුර 

ශසේවරාශේ දීමනාවර වරැ     යුතුයි. නමුත්, එයාක ඉටු  රපා නැහැ. 

එයාක, සාමූහි  ගිවිසුම උ කපාංඝනයාක කිීකමති. විනායාක  

නිපනාරින්ශේ සති අන්ත දීමනාවර ඔවුන්ශේ වරැටුේ වරැ වීමට අනුවර 

ගැ පියාක යුතුයි. වරැටුප වරැ වී තිශ)න නමුත් සති අන්ත දීමනාවර 

වරැ  වී නැහැ. අශනති වරැඩා මුර ශසේවර යාකන්ශේ වරැටුප වරැ  වී 

තිශ)නවරා. වරැඩා මුර ශසේවරාශේ දීමනාවර වරැ  වී නැහැ. ඒ , ශනවරන 

 ාරණාවර. තුන්වරන  ාරණාවර ශමො තින? තාතිෂණි  ශසේවරශේ 

නිපනාරින් මා්ඩඩා බල  ශශ්රේණියාකට යාකන ශ ොට ඔවුන් ශවරනුශවරන් 

විශ ේෂ ශසේවරාවරති හැටියාකට තාතිෂණි  ශසේවරාවරති සවථාපිත  රනවරා 

කියාකපා සාමූහි  ගිවිසුශම් එ දතාවර ට සවිත් තිබුණා. නමුත්, ඒ 

කිසලි එ දතාවරති ඉටු වී නැහැ. ඒ නිසා මම නැවරත නැවරතත් 

කියාකනවරා, වරිත්තීයාක සමිතිත් එති  ගනු ශනනු  රන්න සාමූහි  

ගිවිසුම්වරබලන් එ දතාවර ට ආවරා නම්, සවවරාමි පාර් වවරශයාකන් එම 

සාමූහි  ගිවිසුම ආරතිෂා කිීකශම් වරග ර්මති තිශ)න )වර. නමුත්, 

නැන් සවවරාමි පාර් වවරයාක එම සාමූහි  ගිවිසුම උ කපාංඝනයාක ශ ොට 

තිශ)නවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, )ප තිති තිශෂේත්රයාක තමයි, 

අශේ රශට් ජාති  ආරතිෂාවර. )ප තිති තිශෂේත්රයාක තමයි, අශේ 

රශට් ජාති  ආර්රව යාක. )ප තිති තිශෂේත්රයාක තමයි, අශේ රශට් 

සවදවරීකභාවරයාක. )ප තිති තිශෂේත්රයාක තමයි, අශේ රශට් අනාගතයාක. 

ඒ නිසා ඒ පිළි)ඳ වරැනගත් තීන්ලි ගැනීමට ශමම අමාතයවරරුන් 

 ටයුතු  රනු සතැයි )පාශපොශරොත්තු ශවරමින්, මශේ  ථාවර 

අවරසන්  රනවරා.   

ශ)ොශහොම සවතුතියි, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩී. වීරසාංහ මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  හත   ාපයාකති 

තිශ)නවරා. 

 
[අ.භා. 1.3(  

 

ගු ඩී. වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට සවතුතියි.  

අන තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං ශේ වරැයාක ශීර්ෂයාක යාකටශත් මට 

 ථා  රන්න අවරසවථාවර පැ නම පිළි)ඳ සතුටු ශවරනවරා. මම මුබලන්ම 

සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා ශම් රශට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 

අගමැතිතුමාටත්, ශම් රශට් තරුණ තරුණියාකන්ශේ අනාගතයාක 

ශගොඩා නැඟීශම් වරගර්ම තරුණශයාකකුණා වරන, ක්රීඩා  ශයාකකුණා වරන නාම ක 

රාජපතිෂ මැතිතුමාට තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාක භාර දීම 

ගැනත්, නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමාට ශපොකුණා  තිතියාකති දීම සඳහා 

රාමීය යාක හා පාස ක ක්රීඩා ා යාකටිතප පහසු ම් ප්රවරර්නන රාජය 

අමාතයවරරයාකා ශපස ගරු ශත්නු  විනානගමශේ මැතිතුමා පත් 

කිීකම ගැනත්, ඒ ආ ාරයාකට ශම් රශට් තරුණ තරුණියාකන්ශේ 

අනාගතයාක ශගොඩා නැඟීශම් භාරධූර  ාර්යාකයාක තරුණයාකන් 

ශනශනශනකුණාට භාර දීම ගැනත්.  
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පාර්බලශම්න්තුවර 

ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාක භාර ගරු නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමාශේ 

වරැඩා  පිළිශවර  ගැන මා කියාකන්න ඕනෑ. අපි නන්නවරා, ශ ො ඹ 

ඉන්න තරුණයාකාට තරුණියාකට ක්රීඩා ාවර, අනයාපනයාක, වරිත්තීයාක 

අනයාපනයාක ආදි විවින පැතිවරබලන් තිශ)න පහසු ම් සහ අවරසවථා අන 

ගශම් ඉන්න තරුණයාකාට, තරුණියාකට පැ න නැති )වර. ඒ නිසා 

එතුමාශේ වරැඩා  පිළිශවරශ ේ මූබල  ඉපති යාක ශවරපා තිශ)න්ශන්, 

ගමත් නගරයාකත් යාකා  රමින් ඒ හැශමෝටම සම අවරසවථා ප)ා දීමයි.  

මීය ට  බලන්  ථා    විපතිෂශේ මන්ත්රීවරරු ශ)ොශහෝශනශනති 

කිේවරා, "ආ්ඩඩුවර අතින් අන තරුණ තරුණියාකන්ශේ වරගර්ම 

ගිබලහිපා ගිහින් තිශ)නවරා" කියාකපා. අපි 2((9 අවුරුීශී යුීනයාක 

අවරසන්  රපා ජාති ශේනයාකති නැතිවර ශම් රශට් සෑම තරුණ 

තරුණියාක ටම නිනහශසේ අනයාපනයාක ප)න්න, වරිත්තීයාක පුහුණුවර 

ප)න්න, රැකියාකාවරති  රන්න අවරසවථාවර දීපා තිබුණා. හැ)ැයි, 2(1( 

අවුරුීශී පත් ශවරච්ච ආ්ඩඩුවර ශම් රශට් තරුණ තරුණියාකන්ට 

මැතිවරරණශේදී )පාශපොශරොත්තු වි ාප ප්රමාණයාකති දීපා තිබුණා. 

එනා  ාර් එ   යාකන සහිනයාකති නකින්න සපසවවරනවරා අපි නැති ා. ඒ 

වරාශේ )පාශපොශරොත්තු වි ාප ප්රමාණයාකති ප)ා දීපා, එනා තරුණ 

තරුණියාකන් රවරටපා ඒ මැතිවරරණයාක ඔවුන් ජයාකරහණයාක   ා. 

හැ)ැයි, 2(1( ඉඳපා අපට ශගොඩා ති ශීවර ක අහිමි ශවරමින් තිබුණා. 

අශේ උපාධිනාරි නාංගිට, ම කබලට 2(1( අවුරුීශනන් පසවශසේ රසවසා 

පැබුශ්ඩ නැහැ. ගශම් සටි තරුණ තරුණියාකන් )ැාංකුණාවරපට ණයාක 

වුණා. ඔවුන්ට ඒ ණයාක ටි  ශගවරාගන්න විධියාකති තිබුශ්ඩ නැහැ. 

 ාර් එ ති ගැනීශම් සහිනශයාකන් හිටපු තරුණයාකාට අඩුම තරමින් 

ශමෝටර් සයි පයාකති ගන්න පුළුවරන් ආර්රව  තත්ත්වරයාකති එනා ගශම් 

නිර්මාණයාක වුශ්ඩ නැහැ. ග ශම් ඉන්න තරුණයාකාට, තරුණියාකට 

නිවරසති හනාගන්න පුළුවරන් අවරසවථාවරති එනා පැබුශ්ඩ නැහැ. ඒ 

නිසා අන නගරශේ ඉන්න තරුණයාකාට, තරුණියාකට තිශ)න අවරසවථා, 

පහසු ම් සහ ගශම් ඉන්න නාංගිට ම කබලට තිශ)න අවරසවථා හා 

පහසු ම් අතර තිශ)න ලිරසවථභාවරයාක අඩු  රපා ගශම් ඉන්න 

නාංගිටත්, ම කබලටත්, සශහෝනරයාකාටත්, සශහෝනරියාකටත් ඒ අවරසවථා, 

පහසු ම් ප)ා ශනන්න තමයි අන නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමා 

තරුණ අමාතයාාං යාක යාකටශත්  ටයුතු  රන්ශන්.  

විශ ේෂශයාකන්ම, තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාක අන තරුණ අාං යාක 

ශවරනුශවරන්  ටයුතු රැසති සාංවිනානයාක  ර තිශ)නවරා. රශට් 

අනයාපන, සමාජ, ආර්රව , ශී පාපන හා සාංසව ිති  ශපර 

නැතිමට තරුණ සහභාගිත්වරයාක හා ක්රියාකා ාරි නායාක ත්වරයාක ප)ාගැනීම 

සඳහා අවර ය ක්රමශේන ස සව කිීකම, ආර්රව  තිශෂේත්රයාක තු  තරුණ 

වරයවරසායාක යාකන්ට උපරිම අවරසවථාවර සපසා දීම පිණිස අවර ය 

දිරිගැන්වීම් හා නවර අවරසවථා හඳුන්වරා දීම සඳහා ක්රශමෝපායාකන් 

සැ සීම හා ක්රියාකාත්ම කිීකම, රාජය, ශපෞීගබල  සහ විශී  රැකියාකා 

අවරසවථා සඳහා ගැ ශපන ශ්රී පාාංකි  තරුණයාකන් නිවරැරැදිරවිශී  

රැකියාකා සඳහා අවරසවථා ගැ ශපවර හඳුනාගැනීම පහසු කිීකම සඳහා 

තරුණ මානවර සම්පත් නත්ත )ැාංකුණාවරති ආරම්භ කිීකම, ජාතයන්තර, 

ජාති  හා ප්රාශීශීයාක මට්ටශම් ක්රියාකා  සඳහා කුණාසපතා සාංවරර්නනයාක 

පුළු ක කිීකම, ක්රීඩා ා අාං යාක ශවරනුශවරන් ක්රීඩා ා යාකටිතප පහසු ම් 

සාංවරර්නනයාක හා සාංචාර  නාගරි  ක්රියාකා ාර ම්, ජාතයන්තර 

සම්)න්නතා ශගොඩා  නදන ක්රීඩා ා ආර්රව යාකති ශ්රී පාං ාවර තු  

සවථාපනයාක කිීකම, ශ්රී පාාංකි  තරුණ තරුණියාකන් තු  විවින කුණාසපතා  

පිරි ක්රීඩා ා සහභාගිත්වරයාකති සති  ර ජාතයන්තර ක්රීඩා ා පරිසරයාකති 

බිහි කිීකම, ක්රීඩා ා සමිති සාංවිනාන හා වරයාපාරි  ප්රජාවර ක්රීඩා ා 

තරගාවරබල සඳහා දිරිගැන්වීම, ශසෞඛ්ය සම්පන්නභාවරයාක ඉහ  

නැාංවීම සඳහා  ාීකරි  වරයායාකාම් කිීකම සඳහා අවර ය පහසු ම් 

වරැ දියුණු කිීකම සඳහා මාර්ශගෝපශී  හා දිරිගැන්වීම් ප)ා දීම 

සතුළු වි ාප වරැඩා සටහන් ගණනාවරති තරුණයාකන් ශවරනුශවරන් 

ආරම්භ කිීකමට )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. 

ක්රීඩා ා අාං යාක දියුණු කිීකම ශවරනුශවරන් අන අශේ සමතිතුමා 

වරැඩා සටහන් රැසති ආරම්භ  ර තිශ)නවරා. ශම් රශට් ගම්වරප ඉන්න 

තරුණ තරුණියාකන්ට  ායාක වරර්නන පුහුණු මනයසවථානවරපට යාකන 

එ  සත්තටම සහිනයාකති ශවරපා තිශ)නවරා. සමාජ මානය ජාප 

සතුළු විවින මානය හරහා අපි නැ  තිශ)නවරා, සමහර තරුණයාකන් 

වරතුර පුරවරපු  ෑන්  ශන ති ඔසවරපා තමන්ශේ  ාීකරි  වරයායාකාම 

 රගන්නා ආ ාරයාක. ගශම් තරුණ තරුණියාකන්ශේ ඒ අවර යතාවර 

හඳුනාගත් අශේ ගරු නාම ක රජපතිෂ මැතිතුමා අන හැම ප්රාශීශීයාක 

ශ ක ම් ශ ොට්ඨාසයාක ම  ායාක වරර්නන පුහුණු මනයසවථානයාකති 

)ැගින් වරන පරිදි  ායාක වරර්නන පුහුණු මනයසවථාන 1,(((ති හනන්න 

)පාශපොශරොත්තු වරනවරා. 2(21 වරර්ෂශේ එයින් 4((ති හනන්න වරැඩා  

 ටයුතු  රපා තිශ)නවරා. තරුණ හා ක්රීඩා ා සමතිවරරයාකා විධියාකට 

ගරු නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමා ක්රීඩා ාවර ශගොඩා  නදන්න තවරත් 

ශ)ොශහෝ වරැඩා   ටයුතු  රශගන යාකනවරා.  

පසුගියාක  ාපශේ සුසන්ති ා ජයාකසාංහ ශගොඩා නැඟුශ්ඩ 

අහම්ශ)න්, නමයාකන්ති නර් ා ශගොඩා නැඟුශ්ඩ අහම්ශ)න්, සුගත් 

තිප රත්න ශගොඩා නැඟුශ්ඩ අහම්ශ)න්. ක්රමානුකූප පුහුණුවරති 

ප)ා ශනොශවරයි ඔවුන් ඒ තැනට ආශේ. නමුත්, නිස පුහුණුවර ප)ා 

දීපා ගම්වරප ේ ද ක්රීඩා ා තරු ටි  හනාගැනීශම් අවරසවථාවර උනා කිීකම 

සඳහා ශම් රශට් ක්රීඩා ා පාස ක 2(ති සාංවරර්නනයාක කිීකශම්  ටයුත්ත 

ක්රීඩා ා අමාතයතුමා අන ආරම්භ  ර තිශ)නවරා. එහි මූබල  අ තාපම 

විධියාකට ශම් රශට් ක්රීඩා ා පාස ක 1(ති හනන්න  ටයුතු ආරම්භ  රපා 

තිශ)නවරා. මා නිශයාකෝජනයාක  රන අම්පාර දිසවත්රිති ශේ ඩී.එසව. 

ශසේනානායාක  ජාති  පාසපත් එයාකට සතු ත් කිීකම පිළි)ඳ මා 

එතුමාට ශ)ශහවින්ම සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා.  

ජාතයන්තරයාකට යාකෑශම් අශේතිෂාශවරන් සටින මපප ක්රීඩා ාශේ 

නියුතු නතිෂ තරුණ තරුණියාකන්ට පුහුණුවීම්  රන්න ප ාත් 

මට්ටමින්  ිත්රිම නාවරන පථ සතුළු ක්රීඩා ා මනයසවථාන දියුණු 

කිීකශම්  ටයුත්ත න ආරම්භ  ර තිශ)නවරා. මහනුවරර දිසවත්රිති ශේ 

ශ)ෝගම්)ර, කුණාරුණෑගප මාළිගාපිටියාක, ශ ො ඹ ශටොරින්ටන්, 

යාකාපනශේ ශනොශර්අේපා, ශහෝමාගම දියාකගම යාකන ක්රීඩා ාාංගණ මිටර් 

4((  ිත්රිම නාවරන පථ සමද සාංවරර්නනයාක  රන්නත් වරැඩා   ටයුතු 

 ර තිශ)නවරා.  

අන ශම් ගරු සභාශේ  ථා    විපතිෂශේ සමහර මන්ත්රීවරරුන් 

කියාකපු  තා අපි අහශගන සටියාකා. එති මන්ත්රීවරරශයාකති කියාකනවරා මම 

නැති ා, යාකාපනශේ තරුණ තරුණියාකන්ශේ ක්රීඩා ා කුණාසපතා 

වරැ දියුණු  රන්න  ටයුතු  රපා නැහැ කියාකපා. හැ)ැයි, ඒ 

මන්ත්රීතුමාට මා මතති  රන්න ඕනෑ, ඒ ක්රීඩා ා පාස ක 1( හනන 

ශ ොට යාකාපනයාක දිසවත්රිති යාක නිශයාකෝජනයාක වරන පාසපකුණාත් ේට 

සතු ත් )වර. මන්නාරම මුරුන්ගන් මනය මහා විනයාපයාකත්, 

ත්රිකුණාණාමපයාක විනයාපයාකත්, යාකාපනයාක මනය මහා විනයාපයාකත් ඒ පාස ක 

අතරට සතු ත්  රපා තිශ)නවරා. ක්රීඩා ා අමාතයතුමා ක්රීඩා ාවර ශගොඩා  

නැඟීශම්දී, ජාති, ආගම් ශේන කිසවරති සප න්ශන් නැතිවර ශම් 

රශට් සැ)ෑ නතිෂයාකා හඳුනාගන්න  ටයුතු  ර තිශ)නවරා.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීමනි, ඔ)තුමාට නියාකමිත  ාපයාක අවරසානයි. 

ඔ)තුමාශේ  ථාවර අවරසන්  රන්න.  

 
ගු ඩී. වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මට තවරත් එ  විනා යාකති ශනන්න, මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

අන   ා, අශේ ගරු තුෂාර ඉඳුනි ක අමරශසේන මන්ත්රීතුමා. 

එතුමා නැන් ශම් ගරු සභාශේ නැහැ. එතුමා ප්ර ා    ා, LPL 

තරගාවරබලයාක පිළි)ඳ. එහි තිශ)න අඩා  පාඩු ගැන  ථා   ා. 

එතුමන්පා එහි තිශ)න අඩු පාඩු ගැන  ථා  රනවරාට වරඩා ා, රටති 
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හැටියාකට අපි ක්රීඩා ාවර  ශගොඩා  නදන්ශන් ශ ොශහොමන කියාකන එ  ගැන 

 ථා   ා නම් වරැනගත්. Rapid Antigen Test kit එ  ශ)ොන්න 

ඕනෑ කියාකපු එතුමා ශම්  ථාවරත් ශම් ගරු සභාශේදී කිේශේ, මනස 

වි ිති  රශගන න කියාකපා අපි අහනවරා. කුණාහ  ශනොවී, අපි 

ඔතිශ ොම එ තු ශවරපා ශම් රශට් ක්රීඩා ාවර ශගොඩා  නදා අනාගතශේදී 

ඔබලම්පිති ක්රීඩා ා තරු ශම් ශ්රී පාං ා භූමියාක තු  නිර්මාණයාක  රන්න 

 ටයුතු  රමු. අප සයාකලුශනනා එ තු ශවරපා වරැඩා   ටයුතු  ශ ොත්, 

අපට ඒ   රන්න පුළුවරන්.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාශේ  ථාවර නැන් අවරසන්  රන්න. 

ශවරපාවර ශ)ොශහොම සීමිතයි. 

 
ගු ඩී. වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මට තවරත් තත්පර ර්පයාකති ශනන්න.  

රැකියාකා පතිෂශේ වරැඩා සටහන ගැන එතුමා ශචෝනනාවරති එ කප 

  ා. රාජය ශසේවරයාකට සතු ත් වීම සඳහා අවර ය අවරම සුලිසු ම 

වරන අශපොස සාමානය ශප   විෂයාකයාකන් 6ති සමද සම්මාන සාමර්ථ 

2ති ශනොමැති නිසා  වරනාවරත් රාජය ශසේවරයාකට එ තු ශවරන්න )ැරි 

ශම් රශට් තරුණ තරුණියාකන්ට අපි ඒ අවරසවථාවර ප)ා ලින්ශන් 

ශී පාපන වරාස )පාශගන ශනොශවරයි. ඒ නිසා කුණාහ  ම නැතිවර 

ශම් රශට් තරුණ තරුණියාකන්ශේ අනාගතයාක ශගොඩා නදන්න අපි 

හැමශනනාම එ තු ශවරමු. ශම් රශට් තරුණ හා ක්රීඩා ා සමති නාම ක 

රාජපතිෂ මැතිතුමාශේ  කුණාශපන් අදින්ශන් නැතිවර අපි ඔතිශ ොම 

එ තු ශවරපා එතුමාට සහශයාකෝගයාක ශනමු කියාකා ඉ කපා සටිමින් මම 

නිහඬ ශවරනවරා.   

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේ.සී. අපවරතුවරප මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  11  

 ාපයාකති තිශ)නවරා. 

 
[අ.භා. 1.38  

 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு ம .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයාකන්ම අන විවරානයාකට 

ගැශනන්ශන්, ඉතාම වරැනගත් අමාතයාාං  හතර , එනම් තරුණ හා 

ක්රීඩා ා අමාතයාාං ශේත්, ජපසම්පානනයාක අමාතයාාං ශේත්, විලිබල)ප 

අමාතයාාං ශේත්, )ප තිති අමාතයාාං ශේත් වරැයාක ශීර්ෂ පිළි)ඳයි. 

මට පැ න තිශ)න  ාපයාක  අනුවර මම මුබලන්ම )ප තිති 

අමාතයාාං යාක යාකටශත්  ථා  රන්න  ැමතියි. ඒ ගැන  ථා  රන 

විට ශත ක එශහම නැත්නම් අශේ රශට් ජනතාවර නිරන්තරශයාකන්ම 

පාවිච්චි  රන ඉන්නන සම්)න්නශයාකන්  ථා  රන්න ඕනෑ. මිප 

ර්ත්රයාක සම්)න්නශයාකන් අපට පසුගියාක  ාපශේ වි ාප වර ශයාකන් 

ශචෝනනා   ා. අපි ඒ ගැන  නගාටු ශවරනවරා. මිප ර්ත්රයාක 

සම්)න්නශයාකන් අපට ශචෝනනා  රපු උනවියාක අන ආ්ඩඩුවර භාර 

අරශගන තිශ)නවරා. ශම් වරනවිට මිප ර්ත්රයාක තිබුණා නම් ඒශති 

වරාසයාක  ාටන යාකන්ශන්? ගරු සමතිතුමාශගන් අපි නැන ගන්න 

 ැමතියි මිප ර්ත්රයාක තිබුණා නම් අන ඩීස ක සිටරයාකති, ශපට්ර ක 

සිටරයාකති, භූමිශත ක සිටරයාකති ජනතාවරට ශ ොපමණ මිප ට ප)ා 

ශනන්න පුළුවරන් ශවරයින කියාකන එ .  

දීර්ඝ  ාපයාකති තිසවශසේ පැවරැති යුීනයාක 2(1( ශවරනශ ොට 

අවරසන් ශවරපා, අපි 2(1(දී රජයාක භාර ගන්න තුරු රශට් ජනතාවරට 

ඉන්නන  සහනයාකති ප)ා ශනන්න එවර ට තිබුණු රජයාකට )ැරි වුණා. 

ඒ ශවරපාශේ ඉන්නන මිප සම්)න්නශයාකන් ශම් රශට් ජනතාවර පාරට 

)ැසවසා. අපි නැති ා, අශේ වරයාකඹ ප ාශත්ම හපාවරත සන්තනීපා 

ඉන්නන මිප වරැ යි කියාකපා පාරට )ැසවසාම ශවර  තියාකපා 

අවරාසනාවරන්ත විධියාකට ඝාතනයාක   ා. එශහම  ාපයාකති අපට 

තිබුණා. ේට පසවශසේ ඉන්නන මිප සම්)න්නශයාකන් අරවිනි වචයාක ාර 

තුමාත් එති  එ තු ශවරපා විනි වචයාක ාරතුමන්පා 

ශශ්රේෂවඨාධි රණශයාකන් තීන්ලිවරති ලින්නා. ඒ, 2(1(ට  බලන්. 

ශශ්රේෂවඨාධි රණශයාකන් කිේශේ ශමො තින? ශපෝ  ශවරශ ඳ ශපොශ ේ 

මිප අනුවර ශමන්න ශම් මිප ගණන්වරපට ජනතාවරට ඉන්නන ප)ා 

ශනන්න කියාකපා. නමුත් එවර ට හිටපු රජයාකට ඒ  ක්රියාකාත්ම  

 රන්න )ැරි වුණා. අපි 2(1( )පයාකට පත් වුණාට පසවශසේ ශ ටි 

 ාපයාකති තු  ජනතාවරට වි ාප වර ශයාකන්  ඉන්නන   සහනයාකති 

ප)ා ශනන්න  පුළුවරන් වුණා. ඒ සහනයාක අවුරුලි ගණනාවරති ලින්නා. 

වරර්තමානශේත් ඒ කියාකන්ශන් අශේ  ාපසීමාවර අවරසන් වරන විටත් 

2(1(ට ශපර තිබුණාට වරඩා ා අඩුශවරන් ශපට්ර ක, ඩීස ක, භූමිශත ක 

ප)ා දීමට අපට හැකියාකාවර පැබුණා.  

ශපෝ  ශවරශ ඳ ශපොශ ේ මිප එහා ශමහා ශවරනවරාත් එති  අපි 

හනපු මිප ර්ත්රයාකට වි ාප ශචෝනනා ගණනාවරති ආවරා. ශමො න 

පසුගියාක  ාපශේදී ශපෝ  ශවරශ ඳ ශපොශ ේ මිප වරැ  ශවරනවරාත් 

එති ම ඉන්නන මිප යාකම් ප්රමාණයාකති වරැ  වුණා. ඒ  ාප සීමාවර 

විශේචනයාකට පති වුණා. අන ශවරනශ ොට ශම් රජයාක පත් ශවරපා 

ජනාධිපතිවරරයාකා පත් ශවරපා අවුරුීනති අවරසන් වුණා. මම නැති ා  

අශේ උනයාක ගම්මන්පිප සමතිතුමා ේශේ, ශපශර්නාත් කියාකපා 

තිබුණා, "අපි ඉන්නන මිප ශවරනසව  රන්න )පාශපොශරොත්තු 

ශවරන්ශන් නැහැ" කියාකපා. ඒ  මම නැති ා මානයවරප තිශ)නවරාී 

පත්තර වරප තිශ)නවරා. ඔ)තුමන්පාට ශම් වරන තුරු හැකියාකාවරති 

පැබිපා නැහැ, ශපෝ  ශවරශ ඳ ශපොශ ේ මිපත් එති  එහි වරාසයාක 

රශට් ජනතාවරට ශනන්න. ඒ  පිළිගන්න ඕනෑ.   

ශත ක සාංසවථාවර ගැන  ථා  රනවරා නම්, විශ ේෂශයාකන්ම ශත ක 

පිරිපහලි  ටයුතු ගැන  ථා    යුතුයි. අවුරුලි 2(ති 

තමුන්නාන්ශසේපාශේ රජයාක තිබුණා. 1994න් පසවශසේ )පශේ 

හිටියාකා. තමුන්නාන්ශසේපාශේ ජනාධිපතිවරරු, අගමැතිවරරු )පශේ 

හිටියාකා. ශ ටි  ාපයාක ට තමයි අපට )පයාක තිබුශ්ඩ. ශම් අවුරුලි 2( 

සතු ත ශම් සඳහා   රපා තිශ)න්ශන් ශමොනවරාන? ශත ක 

කියාකන්ශන් අශේ රශට් සෑම ශ නාම  පාවිච්චි  රන ශනයාකති. එනා 

ඩා ඩ්බල ශසේනානායාක  මැතිතුමා 1969දී  ශත ක සාංසවථාවර ආරම්භ 

 රපා )ැර ක 38,(((  නිෂවපානනයාකති ආරම්භ   ා. ේ දට 1979 

පැවරැති ශේ.ආර්. ජයාකවරර්නන මහත්මයාකාශේ රජයාක  ාපශේදී 

නිෂවපානන )ැර ක ප්රමාණයාක ((,((( නතිවරා වරැ    ා. ේට පසවශසේ 

ආර්. ශප්රේමනාස මැතිතුමාශේ  ාපශේදී එතුමා යාකම් crude distiller 

unit එ ති ආරම්භ   ා. ඒ තුළින් අපට වි ාප මුනපති ඉතිරි  ර 

ගන්න පුළුවරන් වුණා. ඒ වරාශේම 2((3දී තවරලිරටත් ශමයාක දියුණු 

  ා. නමුත්, තමුන්නාන්ශසේපාශගන් අපි අහනවරා, දීර්ඝ  ාපයාකති 

)පශේ ඉඳපාත් ශම් සම්)න්නශයාකන් ශමොනවරාන  ශ ේ කියාකපා. අපි  

2(1( සට 2(19 නතිවරා )පශේ ඉඳපා වරරාශේ සට ශ ොශ ොන්නාවර 

නතිවරා ශත ක න  පීනතියාක ස සව   ා.  ඒ  ටයුතු චීන 

සමාගම ට ශනන්න නියාකම ශවරපා තිබුණත් 2(1( සට අපි ඒ  

ශවරනසව  රපා ශීශීයාක ඉාංජිශන්රුවරන් එ තු  රශගන  මිබලයාකන 

1(((ති විතර වියාකනම්  රන්න තිබුණු එ  මිබලයාකන 3((කින් නිම 

  ා.  එම ශත ක න  පීනතියාක ඉතාම ඉහ  මට්ටමින් පාවිච්චි 

 රන්න පුළුවරන් විධියාකට ස සව  රපා තිශ)නවරා. ශත ක සාංසවථාවර 

අන වරනශ ොට ඉතාම අමාරු තැන ට පත් ශවරපා තිශ)නවරා. 

ශමො න, පසුගියාක  ාපශේ -2(1(ට ශපර- ශහජින් වරැනි ගනුශනනු 

ගණනාවරති සලි වුණා. ශහජින් ගනුශනනුවර නිසා සති වූ වි ාප 

පාඩුවර ශත ක සාංසවථාවරට විඳ නරා ගන්න සීන ශවරපා තිශ)නවරා. 

අන්තිමට ඒ සයාකලු පාඩු අන විඳින්න ශවරපා තිශ)න්ශන් ජනතාවරට. 

ශම් වරන ශ ොට CPSTL සහ CPC යාකන ආයාකතන  ශන ම පාඩු 

ප)න ආයාකතන )වරට පත් ශවරපා තිශ)නවරා.  
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පාර්බලශම්න්තුවර 

ශම් වරන ශ ොට ජනාධිපතිතුමාශේත් පරමාර්ථයාක ශවරපා 

තිශ)න්ශන් නාසවතියාක, ෂණෂණයාක නැති කිීකමයි. එතුමා ජාතියාක අමතා 

 ථා  රීදී කිේවරා, නාසවතියාක, ෂණෂණයාක අඩු  රනවරා  කියාකපා.   

CPSTL සහ CPC යාකන ආයාකතන ශනශතිම පාපනයාක ශගනයාකන්න  

අනයතිෂ ම්ඩඩා පයාක, සභාපතිතුමන්පා, සමතිතුමා කියාකන ශම් 

 ට්ටියාකම ඉන්නවරා. නමුත් ඔ)තුමන්පාශේ පතිෂයාකට සම්)න්න 

වරිත්තීයාක සමිති නිපනාරින් තමයි අන ශම් ආයාකතනවරප වරැඩා   ටයුතු 

ශගොඩා ති  රන්ශන්. වරිත්තීයාක සමිති තිශ)න්න ඕනෑ. අපි ඒවරා 

ශවරනසව  රන්න කියාකනවරා ශනොශවරයි. ජනාධිපතිතුමා නාසවතියාක, 

ෂණෂණයාක නවරත්වරන්න කියාකීදි ඔ)තුමන්පාශේ ආයාකතනවරපට 

සම්)න්න ශමන්න ශම් අාං  නරන වරාහන, PH - 2141, PH - 9260, 

PH - 3385, PH - 7530, KS - (2(6 සතුළු වරාහන ගණනාවරති අන 

අයාකථා ශපස ශම් වරිත්තීයාක සමිති හරහා පාවිච්චි  රනවරා. සාංසවථාශේ 

ශසේවර යාකන්ශේ වරැටුේ පවරා පසුගියාක  ාපශේ  නවරසව ශන  තුනති 

ප්රමානවර ශගවරපු ආයාකතනයාක ශම් වරාහන, නාසවතියාක සඳහා ශයාකොනා ශගන 

තිශ)නවරා. ඒ සඳහා අනිකුණාත් වරිත්තීයාක සමිති සයාක කපම විශරෝනයාක 

පාපා තිශ)නවරා. තමුන්නාන්ශසේපාශේම නායාක තුමාශේ 

ප්රතිපත්තියාක වරන නාසවතියාක, ෂණෂණයාක නවරත්වරන එ ට පිටුපාපා ශම් 

ආයාකතන ශන ම අන වරැඩා   රන තැනට පත් ශවරපා තිශ)නවරා.  ශම් 

සඳහා ඔ)තුමා ගන්න ක්රියාකාමාර්ග ශමොනවරාන කියාකපා  අපි 

සමතිතුමාශගන් අහනවරා. 

තමන්ශේ හිතවරත් ම් අනුවර විශ ේෂශයාකන්ම මාර්තු (2 ඉඳපා 

මහ මැතිවරරණයාක තිබුණු  ාප සීමාවර තු  ශනොශයාකකුණාත් තනතුරු 

සති  රපා, ඔවුන්ට වරැ  ප  ප)ා ශනන වරැඩා  පිළිශවර ති 

ක්රියාකාත්ම    ා. අනිකුණාත් ශසේවර යාකන්  නසවස කපට පත්  රමින් 

ශම් ආයාකතන ශී පාපනී රණයාකට පති කිීකම ගැන අපි  නගාටුවර 

ප්ර ා   රනවරා. ශමන්න ශම් ආයාකතන ශන  රශට් ජනතාවර 

එදිශනනා පාවිච්චි  රන ඉන්නන සම්)න්නශයාකන් වි ාප  ාර්යාක 

භාරයාකති ඉටු    හැකි  ආයාකතන ශන ති )වර මම ගරු සමතිතුමාට 

මතති  රන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ශසේපාශේ පසුගියාක  ාප සීමාවර 

තු  ශම් ආයාකතන දියුණු  රන්න, ඉදිරියාකට ශගනයාකන්න වරැඩා  

 ටයුතු  ශ ේ නැහැ. වරසරති ගත ශවරපාත් ජනතාවරට ඉන්නන 

සහනයාකති ප)ා ශනන්න ඔ)තුමන්පාට )ැරි වුණා . "අපි ඉන්නන 

මිප අඩු  රන්ශන් නැහැ" කියාකපා අමාතයවරරයාකා ප්ර ා  

කිීකශමන්ම, ජනතාවරට තමුන්නාන්ශසේපා  ප)ා ලින් ශපොශරොන්ලි ඉටු 

  ාන කියාකන  ාරණයාක අපි අහන්න ඕනෑ. ශේපාවර සීමිත නිසා මම 

ේට වරඩා ා ශම්  ාරණයාක ගැන  ථා  රන්ශන් නැහැ. 

ජපසම්පානන අමාතයාාං යාක සම්)න්න සමතිතුමා ශම් ගරු 

සභාශේ ඉන්න නිසා මම අශේ ප්රශී ශේ තිශ)න ගැටලු ර්පයාකති 

එතුමාට මතති  රන්න ඕනෑ. 2(1( අශේ රජයාක පැවරති  ාපශේ 

ආරම්භ     ටුගසවශතොට ම කපවරපිටියාක ජප ශයාකෝජනා ක්රමයාකට 

රුපියාක ක පතිෂ 33,(((ති වරාශේ වි ාප මුනපති අපි වියාකනම්   ා. 

එම ජප ශයාකෝජනා ක්රමශේ සයාකලු  වරැඩා   ටයුතු අවරසන්  රපා 

තිශ)නවරා.  ගරු සමතිතුමනි, ශම් වරනශ ොට චීන සමාගම ට 

තමයි ජප පවිත්රාගාරශේ ශ ොන්ත්රාත්තුවර ප)ා දීපා තිශ)න්ශන්. 

සෑම නිවරස ටම ශම් වරනශ ොට ජප න  එ පා, ජප ටැාංකි ස සව 

 රපා, පවු ක (,((( ට ජපයාක ප)ා දීශම් වරැඩා  පිළිශවර  ආරම්භ 

 රපා තිශ)නවරා. ඒ ශ ොන්ත්රාත් රුවරන් එහි සයාකලු  ටයුතු 

අවරසන්  රපා, ඔ)තුමන්පාශේ ජපසම්පත් ම්ඩඩා පයාකට එයාක භාර 

දීපා තිශ)නවරා. නමුත් නැන් මාස ගණනාවරති - වරසර ට ආසන්න 

 ාපයාකති- ගත වුණත් තවරම ජනතාවරට ජපයාක ප)ා ගැනීශම් 

හැකියාකාවරති පැබුශ්ඩ නැහැ. 2(19 ශනසැම්)ර් වරන විට ශම්  ටයුතු 

අවරසන් ශවරපා තිශ)නවරා. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔ)තුමාට පැ න සති  ාපයාක අවරසානයි. 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு ம .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තවර විනා යාකති ප)ා 

ශනන්න.  

ගරු සමතිතුමනි, ඔ)තුමාශේ අවරනානයාක ශයාකොමු  රපා, ඉතාම 

  නමින් ඒ ජප පවිත්රාගාරශේ වරැඩා   ටයුතු අවරසන්  රන්න. ජප 

පවිත්රාගාරශේ වරැඩා   ටයුතු අවරසන් වුශණොත් ජනතාවරට එමඟින් 

ජපයාක පරිශභෝජනයාක  රන්න හැකියාකාවර පැශ)නවරා කියාකන 

 ාරණයාකත් මම ශම් අවරසවථාශේදී මතති  රනවරා.  

ඒ වරාශේම, කුණාරුණෑගප ශතෝරයාකායාක ජප ශයාකෝජනා ක්රමශේත් 

වරැඩා   ටයුතු ගණනාවරති ශම් වරනශ ොට අවරසන් ශවරපා තිශ)නවරා. 

තවර ඉතාම සුළු ප්රමාණයාක  වරැඩා   ටයුතු ඉතිරි ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ 

වරැඩා   ටයුතු ටි ත්   නමින් අවරසන්  රපා ශනන්න කියාකපා මම 

ගරු සමතිතුමාට මතති  රමින් ශේපාවර ප)ා දීම පිළි)ඳවර 

ඔ)තුමාටත් සවතුතිවරන්ත ශවරමින් මශේ වරචන සවවර කපයාක අවරසන් 

 රනවරා, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.   
 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගුණතිප  රාජපතිෂ මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  හත  

 ාපයාකති තිශ)නවරා. 
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ගු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා 
(ைொண்புைிகு குைதிலக ரொ பக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රශට් ජාති  ආර්රව යාකට 

වරැනගත් වරන අමාතයාාං  හතර   වරැයාක ශීර්ෂ පිළි)ඳ විවරාන   රන 

ශම් ශවරපාශේ  මම ප මුශවරන්ම ජප සම්පානන අමාතයාාං යාක 

පිළි)ඳවර  ථා  රන්න  ැමතියි. අශේ අතිගරු ජනාධිපති 

ශගෝඨාභයාක රාජපතිෂ මැතිතුමාශේ "ශගෝඨාභයාක රට හනන 

ශසෞභාගයශේ නැතිම" වරැඩා සටහන යාකටශත් "ලපනායි  පුරවරැසශයාකති, 

සතුටින් ජීවරත් වරන පවුපති, සැමට ජපයාක" පිළි)ඳවර සඳහන්  රපා 

තිශ)නවරා. 

මහනුවරර ඉපලිණු ශ නකුණා හැටියාකට මා විශ ේෂශයාකන් මතති 

 රන්න ඕනෑ, ශම් වරැඩා  පිළිශවර  යාකටශත් අන මහනුවරර 

දිසවත්රිති ශේ ජනතාවරශගන් පතිෂ පහ ට පානීයාක ජපයාක ප)ා ශනන 

වරයාපිතියාක   නමින්  රශගන යාකන )වර. ශමශතති  ාපයාකති ජප 

පිපාසශයාකන් ශපළුණු ප්රශී ශේ ජනතාවරට එයාක මහත්  තිතියාකති 

)වර ප්ර ා   රන්න ඕනෑ.   ඒ වරාශේම, ේට සමගාමීය වර මහනුවරර 

නගරශේ මැන ස  සාංවරර්නනයාක කිීකශම්  ටයුත්තත් සලි ශවරනවරා. 

ශමච්චර   ක වරැසකිළි,  ැසකිළි අපජපයාක ගිශේ ශම් මැන ස ට. ඒ 

මැන ස  ගිහි කපා වරැශටන්ශන් අශේ ඓතිහාස  මහවරැබල ගදට. 

අශේ අමාතය ගරු වරාසුශීවර නානායාකති ාර මැතිතුමාශේ 

නායාක ත්වරයාක නිසා ඉහත ර් ජප වරයාපිතියාකත් සමදම මහනුවරර 

උතුරට අපජප වරයාපිතියාකති ආරම්භ  රන්නට පුළුවරන් වුණා. 

ශජයෂවඨ අමාතයවරරයාකකුණා වරන එතුමාට මහනුවරර ජනතාවර 

ශවරනුශවරන් අපි ශම් අවරසවථාශේදී ඒ සම්)න්නවර සවතුතිවරන්ත 

ශවරනවරා. එම අපජප වරයාපිතියාක ආරම්භ කිීකම තුළින් මහනුවරර 

නගරශේ මැන ස ට වරැසකිළි,  ැසකිළි අපවිත්ර ජපයාක ගපා ඒම  

සයාකයාකට 9(ති විතර අඩු  රගන්න පුළුවරන් ශවරපා තිශ)නවරා.  අපි ඒ 

ගැන  සන්ශතෝෂ ශවරනවරා.  

අපි අසා තිශ)නවරා, අශේ රජ නවරස ගැන. ඒ  ාපශේ වරැවරයි, 

නාගැ)යි-ගමයි, පන්සපයි කියාකපා සාං  කපයාකති තිබුණා. වරැවර 

හාරපා තමයි ගශම් දචතයයාක -නාගැ)- හැලිශේ. ඒ වරාශේම පන්සප 

බිහි වුණා, අශේ ගම් බිහි වුණා. ඒ වරාශේම අපි අසා තිශ)නවරා, ඒ 
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 ාපශේ පින්තාබල  ත)ා මිනිසුන්ට වරතුර ලින්නා කියාකපා. ජපයාක අපට 

ශ)ොශහෝ  වරැනගත් ශවරනවරා. ඒ නිසා ශම් ශ ටි  ාපයාක තු  ජප 

සම්පානන අමාතයාාං ශේ අමාතයවරරයාකා හැටියාකට අශේ වරාසුශීවර 

නානායාකති ාර මැතිතුමා  ර තිශ)න ශමශහයාක අපි අගයාක ශ ොට 

සප න්නට ඕනෑ.  

අපි විලිබල )පයාක පිළි)ඳවරත්  ථා  රන්න ඕනෑ. පසුගියාක 

යාකහපාපන ආ්ඩඩුවර  ාපශේ එ  විලිබල )පාගාරයාකතිවරත් ආරම්භ 

 රන්න )ැරි වුණු )වර අපි නැති ා. තම ගජ මිතුරන් සන්ශතෝෂ 

 රන්න  පුාංචි පුාංචි - mini - )පාගාර ප)ා ශනන්න  ටයුතු   ා.  

ඒ හැර විලිබල)ප අමාතයාාං ශයාකන් ශවරච්ච ශසතති නම් අපට 

නකින්නට පැබුශ්ඩ නැහැ. අන අශේ අනුර දිසානායාක  මන්ත්රීතුමා 

සඳහන්   ා, ශමවරර විලිබල)ප අමාතයාාං ශේ පාඩුවර අවරම ශවරපා 

තිශ)නවරා කියාකපා. ඒ  අපට සන්ශතෝෂයාකට  ාරණයාකති. අපි 

හිතනවරා, එශසේ අවරම ශවරච්ච පාඩුවරති සහිත ශමම අමාතයාාං යාක 

ේ ද වරසර ශවරනශ ොට අශේ ඩා පසව අපහේශපරුම අමාතයතුමා 

පාභ ප)න ආයාකතනයාකති )වරට පත්  රයි කියාකපා. අපට ඒ පිළි)ඳවර 

නැ  වි වවරාසයාකති තිශ)නවරා. 

ඒ වරාශේම, ශත ක සාංසවථාවර ගැනත්  ථා   ා. ශත ක සාංසවථාවර 

ගැන  ථා  රන ශ ොට, පසුගියාක යාකහපාපන ආ්ඩඩුවර ඉන්දියාකන් 

ඔයි ක සමාගමට අශේ ශෂඩ් 2(( ගණනති ලින් )වර සඳහන් 

 රන්න ඕනෑ. ශම් රශට් ශමච්චර ශීශීයාක වරයාපාරි යාකන් සටියාකදී, 

එ  එතිශ නා සන්ශතෝෂ  රන්න ඒ ශෂඩ් ලින්නා. එම ගිවිසුම 

ගැහුශේ 2((3දී.   

ශම් අවරසවථාශේ අශේ වරර්තමාන අමාතය උනයාක ගම්මන්පිප 

මැතිතුමාශගන් ඉ කසිමති  රන්න  ැමැතියි. 

2003දී ඉන්දියාකන් ඔයි ක සමාගමත් එති  ගහපු ගිවිසුම 2(23දී 

අවරපාංගු ශවරනවරා. එම ගිවිසුම නැවරත දීර්ඝ  රන්න එපා කියාකපා 

වරර්තමාන ගරු අමාතයතුමාශගන් අපි ශ)ොශහොම ශගෞරවරශයාකන් 

ඉ කපා සටිනවරා. 

විශ ේෂශයාකන්ම අපි ශම් ශේපාශේ අශේ ක්රීඩා ා සමතිවරරයාකා 

පිළි)ඳවරත් මතති  රන්න ඕනෑ. අපට ගම්)න ක්රීඩා ාවර ගැන 

)පාශපොශරොත්තුවරති තිබුශ්ඩ නැහැ. නමුත් අශේ ක්රීඩා ා සමතිතුමා  

ක්රීඩා ා පාස ක ආරම්භ  රමින් දිසවත්රිති  පුරා, රට පුරා යාකනවරා. 

පාං ාශේ ශනවරැනි අගනගරයාක වරන මහනුවරර ශ)ෝගම්)ර 

ක්රීඩා ාාංගණශේ නැන් මීය ටර 4((  නාවරන පථයාකති ඉදි කිීකමට  

 ටයුතු  ර ශගන යාකෑම ගැන මා සන්ශතෝෂ ශවරනවරා. ඒ වරාශේම, 

මා නිශයාකෝජනයාක  රන හාරිසවපත්තුවර ආසනශේ ප්රාශීශීයාක ශ ක ම් 

ශ ොට්ඨාස තුනති තිශ)නවරා. එහි ශ ොට්ඨාසයාක ට එ  )ැගින් 

මීය ටර 2((  නාවරන පථ සහිත  ක්රීඩා ා පිට්ටනි දියුණු කිීකම සඳහා 

රුපියාක ක මිබලයාකන (( )ැගින් ශවරන්  රපා තිශ)නවරා. මා හිතන්ශන් 

ශම්  තමයි ශවරන්න ඕනෑ.  ැශ ක පිශපන ම ක  ැශ කම පරශවරපා 

යාකනවරා වරාශේ ගම්)න නරුවරනුත් පසු )ැහැපු  ාපයාකති තමයි 

තිබුශ්ඩ. නමුත් අන ක්රීඩා ාවර ගම තු ට ශගනයාකෑම තුළින් ගම්)න 

නරුවරන්ශේ සහජ හැකියාකාවර, නතිෂතාවර ඔේ නාංවරන්නට අපට පුළුවරන් 

ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ ගැන අපි සන්ශතෝෂ ශවරනවරා. ඒ පිළි)ඳවර මා 

ේට වරඩා ා  ථා  රන්න යාකන්ශන් නැහැ. තරුණ නායාක යාකකුණා හැටියාකට, 

ගශම් ශ නකුණා හැටියාකට  සමතිතුමාට අපි සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා,   

අශේ ගම්වරපටත් ක්රීඩා ාාංගණ ප)ා දීම පිළි)ඳවර. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මන්ත්රීතුමනි,   ාපයාක අවරසානයි.   ථාවර අවරසන්  රන්න. 

 

ගු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා 
(ைொண்புைிகு குைதிலக ரொ பக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මට තවර විනා යාක   ාපයාකති ප)ා ශනන්න, මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු අමාතයතුමන්පාට පිළිතුරු  ථා  

 රන්න තිශ)නවරා. විනා යාක, විනා යාක එ තු වුණාම ගරු 

අමාතයතුමන්පාට අසානාරණයාකති සලි වරන නිසා ඔ)තුමා  ථාවර 

අවරසන්  රන්න. 
 

ගු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා 
(ைொண்புைிகு குைதிலக ரொ பக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

එශහම නම් මශේ  ථාවර අවරසන්  රනවරා.  ඔ)තුමාට 

ශ)ොශහොම සවතුතියි. 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු සුජිත් සාංජයාක ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  11  

 ාපයාකති තිශ)නවරා. 

 
[අ.භා. 1.(6  
 

ගු සුජිත් නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு சு ித் தபமரரொ) 

(The Hon. Sujith  Perera)  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම වරැනගත් අමාතයාාං  

කිහිපයාක  වරැයාක ශීර්ෂ පිළි)ඳවර අයාක වරැයාක  ාර  සභා අවරසවථාශේ 

විවරානයාකට එති වරන්නට අවරසවථාවර පැ නම පිළි)ඳවර මා සතුටු 

ශවරනවරා. ශම් අමාතයාාං  අතරින් ජප සම්පානන අමාතයාාං යාක අශේ 

ජන ජීවිතයාකට, එශහම නැත්නම් අශේ ජනතාවරට ඉතාම වරැනගත් 

අමාතයාාං යාකති. ශමො න, වරතුර නැත්නම් අප  ාටවරත් ජීවරත් 

ශවරන්න පුළුවරන් මති නැහැ. අපි නන්නවරා, පසු ගියාක  ාප සීමාවර 

තු  දිශනන් දින ශම් රශට් ජනතාවරශේ ජප අවර යතා, ජප ඉ කලුම 

වි ාප වර ශයාකන් වරැ  ශවරපා තිශ)න )වර. ඒ අනුවර අශේ රජයාක 

)පයාකට පත් වුණාට පසුවර ශපෝ  )ැාංකුණා ආනාර යාකටශත් ප්රජා ජප 

වරයාපිති ගණනාවරති ක්රියාකාත්ම   රන්නට  ටයුතු   ා. මා 

නිශයාකෝජනයාක  රන  ෑග කප දිසවත්රිති ශේ යාකටියාකන්ශතොට 

ප්රශී ශේ,  එම මැතිවරරණ ශ ොට්ඨාසයාක තු  ප්රජා ජප ශයාකෝජනා 

ක්රම නහයාක ට වරැ  සාංඛ්යාවරති ක්රියාකාත්ම   රන්න අපට 

පුළුවරන් ම පැබුණා.  සත්ත වර ශයාකන්ම යාකම් අවරසවථාවරපදී පිරිවරැයාක 

සම්)න්නශයාකන් යාකම් වරැ  වීමති තිශ)න )වරති නකින්න පුළුවරන්. 

නමුත් අපි නකින්න ඕනෑ ඒ  ශනොශවරයි. පසුගියාක  ාප සීමාවර තු  

ජප ශයාකෝජනා ක්රම සති   ා වුණත්, ඒ ජප ශයාකෝජනා ක්රමවරප 

පැවරැත්මති තිබුශ්ඩ නැහැ, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. හුදති 

අවරසවථාවරප අපි අඩු පිරිවරැයාකකින් ජප ශයාකෝජනා ක්රමයාකති සති 

  ාට, ඒශ න් අශේ ජනතාවරට ප්රශයාකෝජනයාකති ගන්න 

පුළුවරන් මති තිබුශ්ඩ නැති )වර මා කියාකන්න ඕනෑ. නමුත් ශම් 

ප්රජා ජප වරයාපිතියාක යාකටශත් ක්රියාකාත්ම     ජප ශයාකෝජනා ක්රම 

ගුණාත්ම  තත්ත්වරශයාකන් ඉතාම ඉහ යි. ඒ වරාශේම ඉතාම ශහොඳ, 

පිරිසලි පානීයාක ජපයාක අශේ ජනතාවරට ප)ා ශනන්නත් ඒ තුළින් 

පුළුවරන් ම පැබුණායාක කියාකපා මා මතති  රනවරා. ප්රජාවරත් 

සම්)න්න  රශගන තමයි හුදති ශවරපාවරට ඒ ජප ශයාකෝජනා ක්රම 

ක්රියාකාත්ම  වුශ්ඩ. ඒ හරහා ජප සැපයුම විතරති ශනොශවරයි,  

සනීපාරතිෂ   ටයුතුත් සලි වුණා. ඒ කියාකන්ශන්, වරැසකිළි 

පහසු ම් ප)ා දීම සඳහාත් වි ාප වරැඩා  ශ ොටසති පසුගියාක  ාප 

සීමාවර තු දී    )වර මා මතති  රන්න  ැමැතියි. මූපාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2(1(දී ප මු අදියාකර හැටියාකට තමයි ඒ  ටයුතු 

ආරම්භ  ශ ේ.  වරර්තමාන රජශේ ගරු සමතිතුමන්පා එහි ශනවරන 

අදියාකරත් ක්රියාකාත්ම   රන්න  ටයුතු  රයි කියාකපා මා 

)පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. අපි ඉ කපා සටින්ශන්, එහි ශනවරැනි 

අදියාකරත් ක්රියාකාත්ම   රන්න කියාකපායි. සත්ත වර ශයාකන්ම ඒ  

ඉතාම වරැනගත්. ශමො න, දිශනන් දින වරැ  වරන අශේ ජප අවර යතා, 

පරිශභෝජන අවර යතා සඳහා එයාක අනිවරාර්යාකශයාකන්ම ක්රියාකාත්ම     

යුතුයි කියාකපා  ශම් අවරසවථාශේදී මා ශයාකෝජනා  රන්න  ැමැතියි.  
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පාර්බලශම්න්තුවර 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවරත් එ  ශයාකෝජනාවරති 

 රන්න තිශ)නවරා. අපි නන්නවරා,  ශමශතති   ක ශ ො ඹ 

නගරයාකට ජපයාක සැපයුශේ  පටුවරාවර, පබුගම ජපා වරබලන් )වර. 

නමුත් අන ශ ො ඹ  නගරශේ වරැ  වරන ජනගහනයාක, Port City එ , 

ඒ වරාශේම අශනකුණාත්  ජප අවර යතා  එති  )පනශ ොට පසුගියාක 

 ාප සීමාවර තු  තවරත් ජපා  කිහිපයාකති පිළි)ඳවර ශයාකෝජනාවරති 

ආවරා. විශ ේෂශයාකන්ම ගාංවරතුර පාපනයාක කිීකම සඳහාත්, පානීයාක ජපයාක 

ප)ා ගැනීම සඳහාත් විවින ශයාකෝජනා ක්රම කිහිපයාකති ඉදිරිපත් ශවරපා 

තිබුණා. ඒ අතරින් මා නිශයාකෝජනයාක  රන යාකටියාකන්ශතොට මැතිවරරණ 

ශ ොට්ඨාසශේ වී ඔයාක ජපා යාකත් ඒ සඳහා නම් ශවරපා තිබුණා. 

පසුගියාක  ාපශේ අපි ඒ සම්)න්නශයාකන්  ටයුතු  රනශ ොට 

ශනොශයාකකුණාත් ආ ාරශේ විශරෝනතා ආවරා. අපි නන්නවරා, ඒ  ාපශේ 

ශී පාපන අධි ාරියාකති මැදිහත් ශවරපා ඒ  ටයුතු  ඩා ා ේප ක 

 රන්න, ජනතාවර උස ගන්වරන්න  ටයුතු    )වර. නමුත් ශම් 

රජයාක )පයාකට පත් වුණු ගමන්ම නැවරත වරරති එයාක ක්රියාකාත්ම  

 රන්න, ඒ ගැන සමීය තිෂණයාක  රන්න, ඒ සඳහා   යතා 

වරාර්තාවරති හනන්න  ටයුතු  රපා තිශ)නවරා. ඒ සම්)න්නශයාකන් 

අශේ විරුීනත්වරයාකති නැහැ. ශමො න, ජපයාක කියාකන්ශන් 

යාකටියාකන්ශතොට ප්රශී යාකට විතරති ශනොශවරයි, හැම ප්රශී යාක ම 

ජනතාවරට අතයවර ය වරැනගත් සාන යාකති. ශම්  ශයාකෝජනාවර 

ක්රියාකාත්ම   රන්න සහශයාකෝගයාක ප)ා දීම පිළි)ඳවර කිසම 

ගැටලුවරති නැහැ. නමුත් අපි කියාකන්ශන් ශම් යි. ශම් වරයාපිතියාක 

සඳහා වි ාප ඉඩා ම් ප්රමාණයාකති අවර යයි. අපි නන්නා තරමින් ශම් 

වරයාපිතියාක නිසා පවු ක තුන්හාරසීයාක ට ආසන්න සාංඛ්යාවරති 

අවරතැන් වරන තත්ත්වරයාකති තමයි තිශ)න්ශන්. මම ශම් 

සම්)න්නශයාකන් පසුගියාක නවරස  වරාරිමාර්ග සමතිතුමාශගන් 

පාර්බලශම්න්තුශේදී ප්ර වන  රපා එතුමා නැනුවරත් කිීකමට  ටයුතු 

  ා. ශම් තත්ත්වරයාක නිසා පීඩා ාවරට පත් වී සටින ප්රශී වරාසීන් අතර 

යාකම් කිස සැ යාකති තිශ)නවරා, ඒ අයාකට ඉදිරි  ාපශේදී කුණාමති ශවරයින 

කියාකපා. එම නිසා ශම් සම්)න්නශයාකන්  ටයුතු  රන ගරු 

සමතිතුමන්පාශගන් මම ඉ කපා සටිනවරා ශම් ජප    ශයාකෝජනා ක්රමයාක 

නිසා අවරතැන් වරන ජනතාවර සම්)න්නශයාකන් ශසොයාකා )පා ඒ අයාකට 

සානාරණයාකති ඉෂවට  රන්න කියාකපා. ඉඩා - ඩා ම් නැතිවීම නිසා ඒ 

අයාකශේ ජීවරශනෝපායාක මාර්ග පවරා නැති වරන තත්ත්වරයාකති 

තිශ)න්ශන්. ඒ අයාක ශවරනුශවරන් විශ ේෂ වරන්දි ක්රමයාකති හනපා, 

ජීවරශනෝපායාක මාර්ගයාකති සති  රපා එයාක ක්රියාකාත්ම   රන්න 

කියාකපා මම අනා  අමාතයවරරුන්ශගන් සහ රජශයාකන් ඉ කපා 

සටිනවරා. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  විශ ේෂශයාකන්ම විලිබල )පයාක 

සම්)න්නශයාකන්  ථා  රනශ ොට මම ශම්  ාරණයාක කියාකන්න 

ඕනෑ. අපි නන්නවරා, ශම් දිනවරප කිතු කගප ප්රශී යාක ආරිතවර 

ශරෝඩ්පන්ඩ් ජප විලිබල )පාගාර ශයාකෝජනා ක්රමයාක ක්රියාකාත්ම  වරන 

)වර. ඒ  ආරම්භ  ශ ේ 2(14 වරර්ෂශේ තමුන්නාන්ශසේපාශේ රජයාක 

 ාපශේයි. ගරු සමතිතුමනි, ඒ සම්)න්නශයාකන් ශපොකුණා ප්ර වනයාකති 

තිබුණා.  ැපණි ගද ආරිතවර කිතු කගප තිශ)න white water 

rafting සාංචාර යාකන් අතර ඉතාම ආ ර්ෂණීයාකයි. මූපාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම විලිබල )පාගාරයාක නිසා ශම් ට යාකම් කිස 

)පපෑමති ශවරනවරා කියාකපා ඒ වරයාපිතිශේ නියාකැසි සටින අයාකත්, 

ප්රශී වරාසීනුත් කියාකනවරා. ඔවුන් දිශනන් දින ඒ ගැන  ථා   ාී ඒ 

 ාපශේ හිටපු විවින සමතිවරරුන් එති  සා ච්ඡා පැවරැත්වූවරා. 

නමුත් අන වරනතුරු ඒ සඳහා සවරවර විසඳුමති පැ න නැහැ කියාකන එ  

තමයි ඒ සයාකලුශනනාම කියාකන්ශන්. එම ජප විලිබල)ප ශයාකෝජනා 

ක්රමයාකට සම්)න්න වරයාපිති  ාර්යාකාපයාක වරාශේම විලිබල)ප 

ම්ඩඩා ාපයාක ප්ර ා   ර තිශ)නවරා, ශමම ජප  ක්රීඩා ාවරට අවර ය ජපයාක 

සම්පූර්ණශයාකන්ම ප)ා ශනන්න  ටයුතු  රනවරා කියාකපා. නමුත් 

සවරවර වර ශයාකන්, බලඛිතවර, එශහම නැත්නම් අමාතයාං  මට්ටමින් ඒ 

සඳහා සානනීයාක,  පැහැදිබල පිළිතුරති ප)ා ශනන්න තවරමත්  ටයුතු 

 රපා නැහැ, ගරු සමතිතුමනි. එම නිසා මම ඔ)තුමාශගන් 

ශගෞරවරශයාකන් ඉ කසිමති  රන්න  ැමතියි. ඒ ක්රීඩා ාවරපට සම්)න්න 

තරුණ තරුණියාකන් ඔතිශ ෝම එ තුශවරපා එතැන සමිතියාකති 

පවරත්වරාශගන  යාකනවරා. ඒ අයාකත්  ැඳවරපා, ප්රාශීශීයාක ශ ක ම්වරරුත් 

 ැඳවරපා එතැනට අවර ය ජප පරිමාවර මැනපා යාකම් කිස ගිවිසුම ට 

එ ැශඹනවරා නම්, එම ජප ශයාකෝජනා ක්රමයාක -එම විලිබල )පාගාරයාක- 

ආරම්භ   ාට පසවශසේ ක්රීඩා ාවර  රශගන යාකන්න අවර ය ජපයාක 

සම්පූර්ණශයාකන් ප)ා ශනනවරා කියාකන ප්ර ා යාක  රනවරා නම්, ඒ අයාක 

සවරවර වර ශයාකන්ම ඉතාම සතුටට පත් ශවරයි. අනිවරාර්ශයාකන්ම ඒ  

ඉටු ශවරන්නත් අවර යයි, ගරු සමතිතුමනි. පාං ාශේ විතරති 

ශනොශවරයි, ආසයාකාශේ එම ජප ක්රීඩා ාවර ශ ශරන එ ම තැන තමයි 

කිතු කගප. එම නිසා සාංචාර  වරයාපාරයාක ශවරනුශවරන් අපි ඒ  

ආරතිෂා  ර ගන්න ඕනෑ.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ේට අමතරවර මට සාංචාර  

තිශෂේත්රයාකට අනා  තවරත්  ාරණයාකති කියාකන්න තිශ)නවරා. “The 

Bridge on the River Kwai” කියාකන චිත්රපටයාක රූගත  ශ ේ 

කිතු කගප ප්රශී ශේ එම ජප ක්රීඩා ාවර  රන ප්රශී යාක ආරිතවරයි. 

එතැන තවර ශපො  ප්ර වනයාකති මතුශවරපා තිශ)නවරා. නැන් එතැන 

)පන්න ශනයාකති ඉතුරුශවරපා නැහැ. නැන් එතැනට වි ාප ග ක 

ශගනැවිත් නමා තිශ)නවරා. එම නිසා එතැනට යාකන්න එන්න 

පුළුවරන් මති නැහැ. එම අනා  සමාගම, ඒ වරාශේම වරයාපිති 

 ාර්යාකාපශේ නිපනාරිනුත් ප්ර ා   ර තිශ)නවරා, අනිවරාර්යාකශයාකන්ම 

ඒ ග ක ටි  අයින්  ර නමපා,  “The Bridge on the River Kwai” 

රූගත    එම ආ ර්ෂණීයාක සාංචාර  සවථානයාක නැවරත ශපර තිූ  

තත්ත්වරයාකට පත්  රන්න  ටයුතු  රනවරා කියාකපා. ගරු 

අමාතයතුමනි, ඒ ගැන  රුණු ශසොයාකා )පන්න. කිතු කගප 

නගරශේ සාංචාර  වරයාපාරයාක  දිශනන් දින දියුණු ශවරමින් පවරතින 

අවරසවථාශේ ඒ සම්)න්නශයාකනුත් ඔ)තුමාශේ අවරනානයාක ශයාකොමු 

 රපා, අනා  වරයාපිති  ාර්යාකාපයාක, නැත්නම් අමාතයාාං යාක ශහෝ 

නැනුවරත්  රපා  ඒ සවථානයාක නර් නීයාක තත්ත්වරයාකට පත්  රන්න, 

නැවරත ශපර තිබු තත්ත්වරයාකට පත්  රන්න  ටයුතු  රන්න කියාකපා 

මම ශම් අවරසවථාශේ ඉ කපා සටිනවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ෑග කප දිසවත්රිති ශේ -

විශ ේෂශයාකන්ම යාකටියාකන්ශතොට, නැරණියාකගප ප්රශී වරප- 

නිරන්තරශයාකන්ම විලිබලයාක බිනවරැටීම් සීන ශවරනවරා. වරර්ෂාවර 

තිබුණත්, නැතත් හැම අවරසවථාශේදීම විලිබලයාක බිඳවරැටීම් සලි 

ශවරනවරා. නඩා ත්තු  ටයුතු සඳහාත් වරාර්ෂි වර වි ාප මුනපති වරැයාක 

 රනවරා අපි නැ  තිශ)නවරා. එම ප්රශී ශේ විලිබල රැහැන් නැවරතත් 

ප්ර ිති තත්ත්වරයාකට පත්  රන්න, ඒවරා නිසයාකා ාරවර නඩා ත්තු 

 රන්න යාකම් කිස වරැඩා  පිළිශවර ති ක්රියාකාත්ම   රන්න. එශහම 

ශනොවුශණොත් අශේ ප්රශී ශේ ජනතාවර වි ාප අසීරුතාවර ට පත් 

ශවරයි.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ර්ර්යාක )ප තිතියාක පනනම් 

 රශගන  රන විලිබලයාක ඉ කසිම් සම්)න්නශයාකන් සප ා )පන්න, 

ඒ සම්)න්නශයාකන්  ටයුතු  රන්න )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා 

කියාකපා ශම් අයාක වරැයාක ශයාකෝජනාවරප සඳහන්වර තිශ)නවරා. ඒ  ඉතා 

ශහොඳ, සානනීයාක ශයාකෝජනාවරති. අශේ රජයාක පැවරැති  ාපශේත් ර්ර්යාක 

ශ ෝෂ පාවිච්චි  ර විලිබලයාක ප)ා ගැනීශම් වරැඩා  පිළිශවර ති 

ක්රියාකාත්ම  වුණා. නමුත්, විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ යාකම් යාකම් ප්ර වන 

නිසාත්, සම්ශප්රේෂණ ප්ර වන නිසාත් ඒ   රන්න )ැහැ කියාකන එ  

තමයි ඒ නිපනාරින්ශේ අනහස වුශ්ඩ. ර්ර්යාක ජනන පීනති ගන්න  

සමිීධිපාභි පවු කවරපට සහන ශපොබලයාකති යාකටශත් ණයාක ප)ා 

ශනන්න  ටයුතු  රනවරා කියාකපා තමුන්නාන්ශසේපා ශයාකෝජනා  ර 

තිශ)නවරා. පසුගියාක  ාප සීමාශේ සටම විලිබලයාක ශවරනුශවරන් 

භා්ඩඩා ාගාරශයාකන් වි ාප මුනපති වරැයාක   ා. අනටත් එශහමයි. 

රුපියාක ක බිබලයාකන ගණන  වි ාප මුනපති ඒ සඳහා වරැයාක  රන 

එශති, ශමහි දිගු ාසින ප්රතිලප සප ා )පා මුනපති අයාක ශනො ර 

ශහෝ සමිීධිපාභින්ට ර්ර්යාක ශ ෝෂ මඟින් විලිබලයාක ප)ා දීශම් ඒ වරැඩා  

පිළිශවර  ක්රියාකාත්ම   රනවරා නම් ඒ තුළින් අශේ රටට  වි ාප 

වරාසයාකති අත් ශවරයි.  
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මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි නන්නවරා, ඉදිරි  ාපශේදී 

ශපෝ ශේ ප්රවරණතාවර ර්ර්යාක ශ ෝෂ මඟින් )ප තිති අර්බුනයාක විසඳා 

ගැනීම )වර. සමිීධිපාභි පවු කවරපට පමණති ශනොශවරයි, අශනකුණාත් 

අයාකටත් ශම් සහනයාක ප)ා ශනන්න කියාකපායි මම ඉ කපා සටින්ශන්. 

ශමො න, ශ)ොශහෝ ශනශනති  ැමැත්ශතන් ඉන්නවරා, තමන්ශේ 

නිශවරසවවරප වරහපවරප ශම් ර්ර්යාක ශ ෝෂ සවි  ර ගන්න. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ සඳහා වි ාප පිරිවරැයාකති නරන්න 

සීන ශවරනවරා. ඒ  තමයි තිශ)න ප්ර වනයාක. ණයාක මුනපති පැබුණා 

වුණත්, solar panel එ ති ගන්නවරා නම්, ශ)ොශහෝ ශවරපාවරට 

රුපියාක ක පතිෂ 8  පමණ මුනපති වරැයාක  රන්න සීන ශවරනවරා. යාකම් 

කිස පිරිවරැයාකති නරා ශහෝ මීය ට වරඩා ා සහන මුනප ට අශේ 

පාරිශභෝගි යාකාට ශම්වරා ප)ා ශනන්න රජයාක  ටයුතු  රනවරා නම් ඒ 

තුළින් වි ාප ප්රශයාකෝජනයාකති ගන්න පුළුවරන්.  

අන අමාතයාාං  ගණනාවර  සමතිතුමන්පා ඉන්නවරා. ඒ වරාශේම 

නිපනාරින් පැමිණ සටිනවරා. ශම් වරැඩා   ටයුතු සයාක කප   ර ශගන 

යාකන්න ඒ සයාකලුශනනාටම  තිතියාක, දනර්යාකයාක හා වරාසනාවර 

පැශේවරායි කියාකා ප්රාර්ථනා  රමින්, මශේ වරචන සවවර කපයාක අවරසන් 

 රනවරා. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු අබල සේරි සමතිතුමා. ඔ)තුමාට විනා  8   ාපයාකති 

තිශ)නවරා. 

 
[අ.භා. 2.(7  
 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි ෙේරි මහතා මඅධිකරණ අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන  ඉතා වරැනගත් අමාතයාාං  

ර්පයාක  වරැයාක ශීර්ෂ විවරානයාකට ගන්නවරා. ජපසම්පානන, විලිබල)ප හා 

)ප තිති, ක්රීඩා ා  ටයුතු ආදී අමාතයාාං  ඒ අතර ශවරනවරා. ශම්, 

 ාපයාකති තිසවශසේ ශම් රශට් )ලි ශගවරන ජනතාවර මත වි ාප )ලි 

)රති පටවරා තිශ)න තිශෂේත්ර තුනති. ඒ තිශෂේත්රවරප සටින අශේ 

අමාතයවරරු අලුත් ක්රමශේන ශහොයාකා ශගන, ඉතා  ැපවීශමන් වි ාප 

වරැඩා  ශ ොටසති  ර ශගන යාකනවරා. ශම් ශවරපාශේ  මට ේට වරඩා ා 

ශවරනසව  රුණති පිළි)ඳවර  ථා කිීකමට තිශ)නවරා. ඒ නිසා මම 

එතුමන්පාශගන් සමාවර අයාකැන සටිනවරා.  

පසුගියාක  ාපයාක තු  ශම් රශට් අධි රණශේ සවවරාධීනත්වරයාකට 

නිර්නයාක ශපස පහර ගහන ආ ාරයාක අපි නැති ා, අධි රණශේ 

සවවරාධීනත්වරයාකට හානි වරන ආ ාරයාකට, රශට් නඩු තීන්ලි පිළි)ඳවර 

විවින සවථානවරපදී ශනොශයාකති ආ ාරශයාකන්  ථා    හැටි අපි 

නැති ා. ඒ  ඉතාම පහත් ශනයාකති. අපි අධි රණශේ සවවරාධීනත්වරයාක 

රැ ගන්න ඕනෑ. අපි එයාක  රන්ශන් අපි ශවරනුශවරන්වරත්, විපතිෂයාක 

ශවරනුශවරන්වරත් ශනොශවරයි. එයාක  රන්ශන් ශම් රශට් ජනතාවර 

ශවරනුශවරන්. ශ ශනකුණාට වරැරලිණාම අවරසානශේදී යාකන්න තිශ)න 

එ ම තැන තමයි, අධි රණයාක. එම නිසා අධි රණශේ 

සවවරාධීනත්වරයාක රැ  ගන්නා අතර, අපි ශම්  ාරණයාකත් මත  ත)ා 

ගන්න ඕනෑ. එකිශන ාට අවර ය විධියාකට නඩු තීන්ලි ශනන්න 

අධි රණයාක )ැඳී නැහැ.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගියාක  ාපශේ නඩු තීන්ලි 

වි ාප ප්රමාණයාකති ප)ා දීපා තිශ)නවරා. එෟව ට ශහේතු තිශ)නවරා. 

නඩු සසීශමන් පසුවර විනි වචයාක ාරවරරුන්ට  යාකම්  ාපයාකති 

තිශ)නවරා, ඒ නඩු තීන්ලි ප)ා ශනන්න. ශමො න, නවරසන් නවරස නඩු 

අහන්ශන් නැහැ ශන්.  

මම නැති ා, සතිශේ අන්තිම නවරසව ශන  තු දී පමණති Civil 

Appellate High Court එශ න් නඩු තීන්ලි 6(ති ප)ා දී තිශ)න 

)වර. ශතෝරා ගත් නඩුවරප තීන්ලි විතරති ශනොශවරයි, ප)ා  ශනන්ශන්. 

ඒ වරාශේම Court of Appeal එශ න් තවරත් නඩු තීන්ලි 3(ති ප)ා 

දී තිශ)නවරා. ඒ අතරතුර ශවරනත් නඩු තීන්ලි න ප)ා දී තිශ)නවරා. 

සමහර අයාක සතැම් නඩු තීන්ලි පිළි)ඳවර විශේචනාත්ම වර  රුණු 

ඉදිරිපත්   ා.  

පසුගියාක අවුරුලි පහ තු දී ශම් රශට් අධි රණ තිශෂේත්රයාකට 

වි ාප පීඩා නයාකති එ කප කිීකශම් යාකම් ක්රියාකා පටිපාටියාකති ක්රියාකාත්ම  

වුණා. ශපොබලසව ආඥා පනතට විරුීනවර FCID කියාකපා 

ශපොසිසයාකකුණාත් හැලිවරා. ශපොබලසවපතිතුමාට ශනපාර්තශම්න්තු හනන්න 

)ැහැ. ඒවරා හැදියාක යුත්ශත් අමාතයතුමා විසන්. ේට පටහැනිවර ක්රියාකා 

 රමින්, ඒ කුණාප්ර ට ආයාකතනයාක තු  වරැඩා   ටයුතු    ආ ාරයාක අපි 

නැති ා. ේට පසවශසේ, ෂණෂණ මර්නන ඒ  යාක කියාකපා එ ති හනපා 

එයාක ශී පාපනී රණයාක  ර යාකම් යාකම් පුීගපයාකන් ශතෝරා ශගන 

ඔවුන්ට විරුීනවර එහි නඩු නැම්මා. ඒවරා ශ)ොරු නඩු. මිනිසුන්ශේ 

නම් ටි  දීපා, නඩු නැම්මා. අලුතින් උසාවි හැලිවරා. ඒ උසාවි හැලිශේ 

ජනතාවර දිහා )පපා ශනොශවරයි. අපිත් )පාශපොශරොත්තු වරනවරා 

අලුතින් උසාවි හනන්න. ශී පාපන ශහේතු මත ශනොශවරයි, 
ජනතාවරශේ ලි  නිවරන්න තමයි අපි ඒ හරහා )පාශපොශරොත්තු 

වරන්ශන්. නමුත්, ශතෝර ගත්ත නඩු අහන්න උසාවි හැලිවරා. ඒ උසාවි 

හැලිවරාට පසවශසේ ඒ ට විරුීනවර අභියාකාචනයාක කිීකශම් ක්රමශේනයාක 

නැතුවර ගියාකා. අපට සමහර ශවරපාවරට එ ම නිශයාකෝගයාකට විරුීනවර 

appeals හයාක, හතති  රන්න සීන වුණා. ඒ  ාපයාක තු  හදිස යාකට 

නාපු ඒ නඩුවරප තීන්ලි එනශ ොට අනිවරාර්යාකශයාකන්ම ඒ මිනිසුන් 

නිර්ශනෝෂී වරන්නට ඕනෑ.  ඒ  අනිවරාර්යාකශයාකන්ම වරනවරා.  

පසුගියාක දිනවරප යාකම් යාකම් නඩු තීන්ලි පිළි)ඳවර වි ාප 

ආන්ශනෝපනයාකති සති වුණා. විශ ේෂශයාකන්ම මම ඔ)තුමාශේ 

අවරනානයාක ශයාකොමු  රවරනවරා, පබලත් වීරතුාංග මැතිතුමා සහ අනූෂ 

පැ කපිට මැතිතුමා සම්)න්නශයාකන් ප)ා ලින්න නඩු තීන්ලිවරති 

පිළි)ඳවර. ඒ නඩු තීන්ලි නීතියාකට අනුවර, නීතයනුකූප ශපස ප)ා දීපු 

නඩු තීන්ලි. නඩු තීන්ලිවර  කුණාසපතා, නීතිමයාක සීනාන්තයාකති මත 

විශේචනයාක කිීකම පිළි)ඳවර මට කිසම ප්ර වනයාකති නැහැ. නමුත්, 

ජනතාවරශේ වි වවරාසයාක  ඩා වරන ආ ාරයාකට අධි රණයාක ශනසට 

සඟි කප දිති  රන එ  ඉතා භයාකාන  ශනයාකති. It could 

boomerang on the Opposition. Even if you are in the 

Opposition or the Government, you must understand that 

when you are in trouble, you have no other place to go than 

to the Judiciary. So, it is incumbent upon all of us as part of 

this Legislature to protect the independence of the Judiciary.  

ඒ නිසා වරටින් පිටින්  ථා  රපා අධි රණයාක පිළි)ඳවර 

ජනතාවර තු  පවරතින වි වවරාසයාක  ඩා   රන්න ඉඩා  ශනන්න එපා. 

ඒ  ශහොඳ නැහැ.  මම ශම් රශට් අවුරුලි 2(ති නීතිඥවරරයාකකුණා 

වර ශයාකන් වරැඩා   රපා තිශ)නවරා. මම අවුරුලි 8ති ජනාධිපති 

නීතිඥයාකකුණා වර ශයාකන්  ටයුතු  රපා තිශ)නවරා. මට කියාකන්න 

පුළුවරන්, යාකම් යාකම් අනවර ය මැදිහත්වීම් තු  ඒ අධි රණයාක වි ාප 

තීරණයාකති ප)ා ශනන්න උත්සාහ   ත්, අශේ රශට් අධි රණයාක 

ශපොලිශේ ඉතා )පසම්පන්න අධි රණයාකති විතරති ශනොවර සවවරාධීන 

අධි රණයාකති කියාකපා. ර්ප ශනශනති ේට අනවර ය ශපස මැදිහත් 

ශවරපා වි ාප පීඩා නයාකති ප)ා ලින්නා. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ පබලත් වීරතුාංග මහතාශේ 

සහ අනූෂ පැ කපිට මහතාශේ නඩු තීන්ලිවර පිළි)ඳවර මම 

ඔ)තුමාශේ අවරනානයාක ශයාකොමු  රනවරා. එම නඩු තීන්ලිශවරන් 

ශ ොටසති මම උපු ටා නතිවරන්න  ැමැතියි. එහි ශමශසේ කියාකනවරා: 

“However, there is a very disturbing factor where I am 

perturbed by the comments in the judgment where the learned judge 

has concluded in pages 1259 and 1260 of the judgment as follows. 

'ප මුවරන හා ශනවරන විත්ති රුවරන් ජනාධිපති අශේතිෂ යාකා යාකටශත් 

 ටයුතු  ර සති අතර, දීර්ඝ  පති එශසේ  ටයුතු කිීකමට එවර ට පැවරති 

ශී පාපන සාංසව ිතියාක යාකටශත් රජශේ නිපනාරින් තම ශී පාපන පත්වීම් 

)පනාරියාකාශේ ඉ කසිම මත නීතයනුකූප ශනොවරන ආ ාරයාකට  ටයුතු 

කිීකමට ශයාකොමු වීමති සලි වී සති )වර නඩුශේ සාතිෂිවරබලන් ශහළිනරේ වී  

සතද ”                                                
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පාර්බලශම්න්තුවර 

ශමශපස මහාධි රණ විනි වචයාක ාරතුමා ප්ර ා   ර තිබුණත්, 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අභියාකාචනාධි රණයාක ශමශසේ 

කියාකනවරා: 

“It is unclear how the learned judge came to such a conclusion 
when no evidence was elicited from any witness ‘….that there was a 
political culture prevailing at the time …’ among  government 
servants. The judgment has to be on the evidence before Court and 
that evidence should justify the conclusions and the remarks. Judges 
cannot and are not expected to act on presumptions.”   

ඒ විධියාකට   කපනා  ර )පපා ඉතා ශහොඳ නඩු තීන්ලිවරති ප)ා 

දීපා තිශ)නවරා. එ  නඩුවර  පිටු 62  ව නඩු තීන්ලිවර  තිශ)නවරා. 

අශනති විනි වචයාක ාරතුමියාක කියාකපා නැහැ, “මම ශම් ට එ දයි” 

කියාකපා. තවරත් පිටු 22  නඩු තීන්ලිවරති ප)ා දීපා තිශ)නවරා. මම 

කියාකනවරා, “ශම්වරා විශේචනයාක  රන්න ඉසවශස කපා ශම් නඩු තීන්ලි 

කියාකවරා )පන්න. ේට පසවශසේ විශේචනයාක  රන්න” කියාකපා. එශහම 

නැතුවර අධි රණශේ සවවරාධීනත්වරයාකට පහර ගහන එ  ඉතා වරැරදි 

ශනයාකති.  

ශම් රශට් ප්රජාතන්ත්රවරානයාක සවථාපිත ශවරපා තිශ)න්ශන්, කුණාලුනු 

තුනති උඩා . ඒ විනායාක යාක, වරයවරසවථානායාක යාක සහ අධි රණයාක. 

අධි රණශේ සවවරාධීන්තවරයාක රැ  ගැනීමට අපි සයාකලුශනනා )ැඳිපා 

ඉන්නවරා. විසවරන ආ්ඩඩුක්රම වරයවරසවථා සාංශ ෝනන පනත් 

ශ ටුම්පත අධි රණයාක ඉදිරියාකට ගියාකා. ඒශති  රුණු හතරති, පහති 

එශහම පිටින්ම ඉදිරිපත්  රන්න )ැහැ කියාකපා ප්ර ා    ා. අපි 

ඒ  විශේචනයාක  රන්න ගියාකාන? අපි ඒ  විශේචනයාක  රන්න ගිශේ 

නැහැ. ඒ  රුණුවරපට අනුවර නීතයනුකූප ශපස, ආ්ඩඩුක්රම 

වරයවරසවථාවරට අනුකූපවර අපි විසවරන ආ්ඩඩුක්රම වරයවරසවථා 

සාංශ ෝනන පනත් ශ ටුම්පත සම්මත  ර ගත්තා. එශහම තමයි. 

නඩු තීන්ලිවර ඔ)ට වරාස වරන ශපස පැශ)නවරා, ඔ)ට විරුීනවර 

පැශ)නවරා. ඒශ න් අනහසව ශවරන්ශන් නැහැ අධි රණයාක 

අපහාසයාකට පත්  රන්න ඕනෑ කියාකපා. ශමො න, ඔවුන්ට එළියාකට 

සවි කපා  ශම්වරාට පිළිතුරු ශනන්න හැකියාකාවරති නැහැ. ඔවුන් 

ශවරනුශවරන් පිළිතුරු දීමට ශම් රශට් නීති තිශෂේත්රශේ ඉන්න අයාක 

තමයි )ැඳිපා ඉන්ශන්.  

නීතිඥවරරුන් වි ාප සාංඛ්යාවරති මට ශපෞීගබල වර  ථා   ා, 

ශමයාක වි ාප අසානාරණයාකති කියාකපා. ඉතාම ශහොඳ, නිර්භීත සහ 

අවරාං  විනි වචයාක ාරවරරු. ශම් විනි වචයාක ාරවරරු ශනපාර් වවරයාකටම 

නඩු තීන්ලි දීපා තිශ)නවරා. ඒ ශගො කශපෝ එෟව  )පපා නැහැ, 

ඉදිරිපත්  රපු  රුණු දිහා තමයි )පපා තිශ)න්ශන්. [)ානා 

කිීකමති  

මට තවර මිනිත්තුවරති ප)ා ශනන්න, මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

ඒ හා සමාන තවරත් නඩුවරති සම්)න්නශයාකන් වි ාප 

ආන්ශනෝපනයාකති සති වුණා. මා ශම් නඩු තීන්ලි හැන්සාඩ්ගත කිීකම 

සඳහා ෙභාගත*  රනවරා.  

ශම් නඩු තීන්ලි අවර ය ශ නකුණාට කියාකවරා )පා එෟවවරාට පිළිතුරු 

ශනන්න පුළුවරන්.  

ේ දට, පි කශපයාකාන් මන්ත්රීතුමාශේ නඩුවර පිළි)ඳවර වි ාප 

ආන්ශනෝපනයාකති සති වුණා. 2(1(දී එතුමා  සරභාරයාකට ගත්තා. 

අවුරුලි (ති සතුශ ේ  ත)ාශගනයි සටිශේ, යාකම්කිස පුීගපයාකකුණා 

ප)ාලින් පාශපෝච්චාරණයාකති -සවශේච්ඡාශවරන් ප)ා ලින්නායාක කියාකන 

පනනම-  මත. එතුමා අවුරුලි (ති සතුශ ේ සටියාකා. ේට පසවශසේ ඒ 

පාශපෝච්චාරණයාක සවවරාධීනවර ප)ා ලින්ශන් නැහැයි කියාකන පනනම 

මත නැවරතත්  අභියාකාචනාධි රණයාක සම්පූර්ණ නඩු තීන්ලිවරති ප)ා 

දීපා තිශ)නවරා. ඒ පිළි)ඳවර ඉතාම  ශහොඳින් අවරශ)ෝන  රශගන, 

අනයයාකනයාක  රපා, එම පාශපෝච්චාරණයාක සවවරාධීන 

පාශපෝච්චාරණයාකති ශනොශවරයි, එම පාශපෝච්චාරණයාක භාර ගන්න 

)ැහැයි කියාකපා,  පාශපෝච්චාරණයාක විස  රමින් නඩු තීන්ලිවර ප)ා 

දීපා තිශ)නවරා. ඒ පාශපෝච්චාරණයාක විස   ාට පසවශසේ ගරු 

පි කශපයාකාන් මන්ත්රීතුමාට විරුීනවර කිසලි evidence එ ති නැහැ. 

එතුමා ශී පාපන වර ශයාකන් තමුන්ශේ ප්රතිවරාදිශයාකති නිසා 

තවරලිරටත්  සතුශ ේ ත)ාශගන ඉන්න කියාකනවරාන? ශම්  මා 

 ාටවරත් විරුීනවර ශපෞීගබල වර  කියාකන ශනයාකති ශනොශවරයි. අපි ශම් 

රශට් අධි රණශේ සවවරාධීනත්වරයාක, අධි රණ පීනතිශේ 

සවවරාධීනත්වරයාක, ප්රජාතන්ත්රවරාදී වරුහයාක, democratic values 

වරාශේම, ශම් system එ  ආරතිෂා  ර ගැනීම සඳහා  ටයුතු    

යුතුයි. එම නිසා අධි රණයාකට විරුීනවර  රුණු විශේචනයාක 

 රන ශ ොට ඒ පුීගපයාකන් දිහා )පා  වරයාංගශයාකන් - innuendo - 

ශමොනවරා ශහෝ ශවරන්න තිශ)නවරායාක කියාකන අනහසති ජනතාවරට 

ශනන ආ ාරයාකට විශේචනයාක  රන්ශන් නැතුවර, අවර ය නම් නීතිමයාක 

 රුණු මත ශහෝ එම  රුණු පිළි)ඳවර විශේචනයාක  රන්නයාක කියාකා 

මා ඉතාම ශගෞරවරශයාකන් ඉ කපා සටිනවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම් අවරසවථාවර ප)ාදීම 

සම්)න්නශයාකන් ඔ)තුමාට ශ)ොශහොම සවතුතියි. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිතුමනි. ඔ)තුමා ඉතාම  වරැනගත්  රුණු නැතිවීමති 

  ා. 

මීය  දට, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆව මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  

11   ාපයාකති තිශ)නවරා. 

 
[பி.ப. 2.17] 

 

ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சு, நீர் 

வழங்கல் அமைச்சு, ைின்சக்தி அமைச்சு ைற்றும் வலுசக்தி 

அமைச்சு ஆகிய அமைச்சுக்களின் குழுநிமல விவொதத்திமல 

உமரயொற்றுவதற்கு மநரம் ஒதுக்கியமைக்கு நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன். இமளஞர் ைற்றும் 

விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சு ஓர் இமளஞருக்கு வழங்கப் 

பட்டமதயிட்டு நொன் ைகிழ்ச்சியமடகின்மறன். எைது 

நல்லொட்சிக் கொலத்தின் இறுதிக்கட்டத்திமலமய விமள 

யொட்டுத்துமற அமைச்சு தபொருத்தைொன ஒருவரொன ஹொின் 

பர்னொந்து அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. அவர் அந்தப் 

பதவிமயச் சிறப்பொகப் பயன்படுத்தினொர் என்பமத 

நிமனவூட்டுவமதொடு, இன்று அவமரவிடக் கூடிய 

அதிகொரங்கமளக் தகொண்டுள்ள தகௌரவ அமைச்சர் நொைல் 

ரொ பக்ஷ அவர்கள் சிறப்பொகச் தசயற்பட மவண்டுதைன்றும்  

வொழ்த்தி எனது உமரமய ஆரம்பிக்கின்மறன்.   

திருமகொைைமல ைொவட்டத்தில் சர்வமதச தரத்தில் அல்ல, 

மதசியத் தரத்மதக்தகொண்ட கடினப்பந்து மைதொனம்கூட 

இல்லொத ஒரு நிமல கொைப்படுகின்றது.  நல்லொட்சி 

அரசொங்கக் கொலத்திமல திருமகொைைமல ைக்மகசர் 

விமளயொட்டரங்மகச் சர்வமதச தரத்மதக்தகொண்ட ஒரு நல்ல 

மைதொனைொக அமைப்பதற்கொன நடவடிக்மககமள மைற் 

தகொண்டமபொது, அங்மக சில பகுதிகளிமல எலும்புக்கூடுகள் 
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[ගරු එම්.යූ.එම්. අබල සේරි මහතා  

————————— 
*  පුෙනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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கண்தடடுக்கப்பட்டதனொல் அதன் நிர்ைொைப் பைிகள் 

இமடநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அங்கு கடினப்பந்து மைதொனம் 

அமைப்பதற்குத் தமடகள் இருப்பின், எைது ைொவட்டத்திமல 

இருக்கின்ற தபொருத்தைொன இடங்களில் ஓொிடத்மத 

அமடயொளங்கண்டு அம்மைதொனத்மத அமைப்பதற்கொன 

நடவடிக்மகமய தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் மைற்தகொள்ள 

மவண்டும். எைது வீரர்களுக்குத் மதமவ, சகல வசதிகளும் 

தகொண்ட ஒரு கடினப்பந்து மைதொனமை! எைது ைொவட்டத்மதப் 

தபொறுத்தவமர கிொிக்தகட், கொல்ப்பந்து, வமலப்பந்து ைற்றும் 

தைய்வல்லுநர் என அமனத்துத் துமறகளிலும் திறமையொன 

வீரர்கள் உள்ளொர்கள். அவர்களுக்குொிய வசதிகமளச் தசய்து 

தகொடுத்து உொிய பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படின் மதசிய 

ைட்டத்தில் ைட்டுைல்ல, சர்வமதச ைட்டத்திலும் அவர்கள் 

சொதமனகமளப் புொிவொர்கள். இந்தத் திறமையொன வீரர்கள் 

சொர்பொக நொன் தகௌரவ அமைச்சர் அவர்களிடம் மகட்டுக் 

தகொள்வது என்னதவனில், ஒவ்தவொரு பிரமதச தசயலகப் 

பிொிவிலும் ஒரு மைதொனத்மதச் சகல வசதிகளும் தகொண்ட 

மைதொனைொக அபிவிருத்தி தசய்வதற்கொன நடவடிக்மகமய 

மைற்தகொள்ள மவண்டும் என்பதுதொன்.  மைல் ைொகொைத்தில் 

உள்ள வீரர்கள் அனுபவிக்கும் வசதிமய எைது ைொகொை 

வீரர்களும் அனுபவிக்க மவண்டும் என்பதுதொன் எங்களுமடய 

எதிர்பொர்ப்பொகக் கொைப்படுகின்றது.   

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

சர்வமதசொீதியில் திறமைமய தவளிப்படுத்தும் வீரர்கமள 

உருவொக்கப் பொடசொமல விமளயொட்டுக்கமள  அடித்தளைிடு 

கின்றன. பொடசொமல விமளயொட்டுக் கல்விமய அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்குக் தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் பல திட்டங்கமள 

மவத்திருப்பொர் என நிமனக்கின்மறன். அந்த வமகயில், எைது 

பிரமதசப் பொடசொமல விமளொயொட்டுக் கல்விமய அபிவிருத்தி 

தசய்வதிலும் அவர் கூடுதலொன கவனத்மதச் தசலுத்த 

மவண்டும் என்பது எனது எதிர்பொர்ப்பொகும். நொன் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மூதூர்த் ததொகுதியில் எந்தப் 

பொடசொமலகளிலும் உள்ளக விமளயொட்டரங்கு - indoor 

stadium - இல்மல.  ஆமகயொல், இமதக் கவனத்திற் தகொண்டு 

அடுத்த வருடத்தில் மூதூர்த் ததொகுதிப் பொடசொமல ஒன்றிமல 

indoor stadium ஒன்மற அமைப்பதற்கொன நிதிமய ஒதுக்க 

மவண்டுதைன்ற எனது  மவண்டுமகொமள தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்களிடம் விடுக்கின்மறன். திருமகொைைமல ைொவட்டத்தில் 

நிலவும் இமளஞர் மசமவ உத்திமயொகத்தர்களுக்கொன 

தவற்றிடங்களுக்கு தவளிைொவட்டங்களிலிருந்து உத்திமயொகத் 

தர்கள் நியைிக்கப்படுகின்றனர். அந்தப் பிரமதசத்திமல, 

விமளயொட்டுக் கழகங்களுடன் இமைந்து பைியொற்றிய பல 

இமளஞர்கள் அந்தப் பதவிக்குத் தகுதியொனவர்களொக இருந்தும் 

அவர்கள் புறக்கைிக்கப்படுவதொக இன்று குற்றச்சொட்டுக்கள் 

முன்மவக்கப்படுகின்றன. ஆமகயொல், எங்களுமடய ைொவட் 

டத்தில் நிலவும் தவற்றிடங்களுக்கு எைது ைொவட்ட 

இமளஞர்கமள நியைிக்க மவண்டுதைன்று இந்த இடத்தில் 

நொன் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

மைலும், மதசிய இமளஞர் மசமவ ைன்றம் 2018, 

2019களிமல முன்தனடுத்த மவமலத்திட்டங்களுக்கு நிதி 

தசலுத்தப்பபடொத நிமலமையும் கொைப்படுகின்றது.  ஆகமவ, 

அது ததொடர்பிலும் தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்மக  

எடுக்க மவண்டுதைன்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  கிண்ைியொ 

மதசிய இமளஞர் பமடயைிப் பயிற்சி நிமலயம் இலங்மகயில் 

முதற் தடமவயொகத் தைிழ் தைொழிமூலப் பயிற்சிகமளப் 

மபொதிக்கும் வமகயிமல அமைக்கப்பட்டது.  2016ஆம் ஆண்டு 

முதல் இயங்கிவருகின்ற இந்தப் பயிற்சி நிமலயம் 

இதுவமரயும் நிரந்தரக் கட்டிடம் இல்லொைல் இயங்கி 

வருகின்றது.  தற்கொலிகக் கட்டிடங்களில் திறக்கப்பட்டிருந்த 

மசருவில, மபொம்பரங்கடதவல, சர்தொர்புர ஆகிய பயிற்சி 

நிமலயங்கள் இரண்டு வருடங்களுக்குள் நிரந்தரக் கட்டிடங் 

களுக்கு ைொற்றப்பட்டு இருக்கின்றன. கிண்ைியொ பயிற்சி 

நிமலயம் ைட்டும் ஏன், புறக்கைிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது? 

கிண்ைியொவிலும் அதற்கொன நிரந்தரக் கட்டிடத்மத 

அமைப்பதற்கு தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்மக 

எடுக்கமவண்டும். அத்மதொடு, மதசிய இமளஞர் மசமவகள் 

ைன்றத்திற்கொன நிரந்தரக் கட்டிடமும் அமைக்கப்பட 

மவண்டும். இமவ கிண்ைியொப் பிரமதசத்தில் அமைக்கப்பட 

மவண்டு தைன அம்ைன்ற உறுப்பினர்கள் மகொொிக்மக 

விடுத்திருக் கின்றொர்கள். அந்தக் மகொொிக்மகமயயும் தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்தகொள்ள மவண்டும். 

எங்களுமடய திருமகொைைமல ைொவட்டத்திமல திறமை 

யொன பல விமளயொட்டு வீரர்கள் இருந்தொலும், அவர்கமளக் 

கண்கொைிக்கொததன் அல்லது supervising 

தகொடுக்கப்படொததன் கொரைைொக அவர்களுமடய திறமைகள் 

முடங்கிப்மபொகின்ற சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. இன்று எைது 

நொட்டிமல மவகப்பந்து வீச்சொளர்களுக்குத்  தட்டுப்பொடு 

கொைப்படுகின்றது. இன்று எங்களுமடய பிரமதசங்களிமல 

எத்தமனமயொ தைிழ், முஸ்லிம் விமளயொட்டு வீரர்களுமடய 

திறமைகள் பொடசொமல ைட்டத்திமல  அல்ல, கழகம் 

ைட்டத்திமல ைொத்திரம் முடக்கப் படுகின்ற நிமலப்பொடுகளும் 

கொைப்படுகின்றன. இவற்மற எல்லொம் கவனத்திற்தகொண்டு,  

ைொவட்ட ைட்டத்திமல ததொிவு தசய்வதற்கொன ஒரு குழுமவ 

நியைிக்கமவண்டுதைன தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமளக் 

மகட்டுக்தகொண்டு, இன்று விவொதிக் கப்படுகின்ற நீர்வழங்கல் 

அமைச்சு சம்பந்தைொகவும் ஒருசில விடயங்கமள நொன் இந்த 

இடத்திமல கூறலொதைன்று நிமனக்கின்மறன்.  

  
ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
 (ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා ශයාකෝජනාවරති   ා. 

නමුත් අපි ප)න වරර්ෂශේ සට සෑම දිසවත්රිති යාක මත්, ඒ වරාශේම, 

ප්රාශීශීයාක ශ ක ම් ශ ොට්ඨාසයාක ටමත්  අාංග සම්පූර්ණ  

ක්රීඩා ාාංගණයාකති සෑදීමට ශම් වරන විටත්  ටයුතු ර්නානම්  රපා 

තිශ)නවරා. එතුමා බි ක මති ගැන සඳහන්   ා. අපි ඒ ගැනත් 

අවරනානයාක ශයාකොමු  රන්නම්.  

 
ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු අමාතයතුමනි, ඒ ට 2(16 වරසශර් ගියාක ආ්ඩඩුශවරනුත්   

රුපියාක ක මිබලයාකන 9(ති ශවරන්  රපා තිබුණා. මම හිතන්ශන් ඉඩා ම් 

ප්ර වනයාක නිසා  තමයි ඒ   රන්න )ැරිවර ගිශේ. ඒ නිසා ඒ  

ගැන නැවරත අවරනානයාක ශයාකොමු  රපා  ටයුතු  රනවරා නම් 

ශහොඳයි. 

        
ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
ඔ)තුමා අපිත් එති  සම්)න්න ශවරන්න. අපි අවර ය  ටයුතු 

ඉදිරි  ාපශේදී    රමු. 

 
ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ශ)ොශහොම සවතුතියි.  
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පාර්බලශම්න්තුවර 

கிண்ைியொப் பிரமதச சமபப் பிொிவிமல 12,000இற்கும் 

மைற்பட்ட குழொய் நீர்ப் பொவமனயொளர்கள் உள்ளொர்கள். இங்கு 

தற்கொலிகைொக அமைக்கப்பட்ட மதசிய நீர்வழங்கல் வடிகொல ைப்புச் 

சமபயின் அலுவலகம் தற்மபொது முடப்பட்டுள்ளது. அந்த 

வமகயில், அப்பயனொளிகளின் நன்மைகருதி இது ைீண்டும் 

திறக்கப்படமவண்டும் என்று தகௌரவ அமைச்சர் அவர்களிடம் 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். கிண்ைியொவிமல 20 கிமலொ ைீற்றர் 

தூரத்துக்கொன நீர்க் குழொய்கள் தபொருத்தப்பட மவண்டியிருக் 

கின்றது. இதமனப் தபொருத்தினொல்  நூற்றுக்கைக்கொன 

குடும்பங்களின் குடிநீர்த் மதமவமயப் பூர்த்தி தசய்யக்கூடிய வசதி 

ஏற்படும். அமதமபொன்று, கிண்ைியொ நடுவூற்றுப் பிரமதசத்திமல 

நீர் சுத்திகொிப்பு நிமலயதைொன்மற அமைப்பதற்கொன ஏற்பொடுகள் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. ஆகமவ, இதமனத் துொிதப்படுத்துவதற்கு 

நடவடிக்மக மைற்தகொள்ளமவண்டும் என்றும் தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்களிடம் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். தம்பல 

கொைம் பிரமதச தசயலகப் பிொிவுக்குட்பட்ட பகுதியிமல 

ஒமரதயொரு நீர்த்தொங்கி ைொத்திரம் உள்ளமையினொல், நீர் 

விநிமயொகிப்பதில் தமடமயற்படுகின்றது. எனமவ, உல்பத்துவ 

பகுதியில் இன்னுதைொரு நீர்த்தொங்கிமய அமைத்து அந்தக் 

குமறபொட்மடயும் நிவர்த்திக்க மவண்டும்.  அந்தப் 

பிரமதசத்திமல 12 கிமலொ ைீற்றர் தூரத்துக்கு நீர்க் குழொய்கள் 

தபொருத்தப்படமவண்டியிருக்கின்றது.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, கிண்ைியொ பிரமதசைொனது 

மூதூர் பிரமதச தபொறியியலொளர் அலுவலகத்துடன் இமைக் 

கப்பட்டுள்ளது. தற்மபொது, அமத திருமகொைைமலப் 

தபொறியியலொளர் அலுவலகத்துடன் இமைக்கும் நடவடிக்மக 

முன்தனடுக்கப்படுகின்றது. இந்தச் தசயற்பொடு நிறுத்தப்பட்டு,  

கிண்ைியொப் பிரமதசம் ததொடர்ந்தும் மூதூர் பிரமதச 

தபொறியியலொளர் அலுவலகத்துடன் இமைக்கப்பட்டதொகமவ 

இருக்க மவண்டும். அமதமபொன்று, மூதூர் பிரமதச தபொறியிய 

லொளர் அலுவலகத்திற்கு விமரவொக Board Paper 

மபொடுவதற்கொன நடவடிக்மகமயயும் மைற்தகொள்ளமவண்டும். 

கந்தளொய் நீர் சுத்திொிகொிப்பு நிமலயத்துக்கு mechanical 

engineer ைற்றும் electrical engineer ஆகிமயொர் தவளியூர் 

களிமல இருந்து வருகின்றனர். அவர்கள் ைீண்டும் 

தங்களுமடய தசொந்த ஊருக்குச் தசல்கின்ற கொரைத்தினொல், 

அந்தச் சுத்திகொிப்பு விடயத்தில் தமடமயற்படுகின்றது. அது 

ததொடர்பில் தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் உொிய நடவடிக்மக 

எடுக்கமவண்டும்.  

அமதமபொன்று, இற்மறவமரயும் குச்சதவளிப் பிரமதசத் 

திமல இறக்கண்டி வமரக்கும்தொன் நீர் விநிமயொகம் தசய்யப் 

படுகின்றது. புடமவக்கட்டு, குச்சதவளி, கொசிநகர் மபொன்ற 

பிரமதசங்களுக்கும் இமைப்புக்கமள நீடிப்பதற்கொன 

நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும். தசன்ற அரசொங்கத்திமல 

முஸ்லிம் கொங்கிரஸினுமடய தமலவொின் தபொறுப்பில்தொன் 

அந்த அமைச்சு இருந்தது. அவர்கள் அச்தசயற்பொட்டிமன 

மைற்தகொள்ளொவிட்டொலும், இந்த அரசொங்கத்திலொவது தமட 

கமளத் தொண்டி அந்தப் பிரமதசங்களுக்கொன நீர் 

விநிமயொகத்மத வழங்க நீங்கள் முன்வரமவண்டுதைன்று 

மகட்டு, என்னுமடய உமரமய முடித்துக்தகொள்கின்மறன். 

நன்றி. 
 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උනයාක ගම්මන්පිප මැතිතුමා. ඔ)තුමාට විනා  1(  

 ාපයාකති තිශ)නවරා. 

[අ.භා. 2.27   

 
ගු සදය ගම්මන්ිළල මහතා මබලශ්ක්ති අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில - வலுசக்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 
මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වරත්මන් ආ්ඩඩුශේ 

ශසෞභාගයශේ නැතිම ප්රතිපත්ති ප්ර ා යාක තු  )ප තිති තිශෂේත්රයාක 

පිළි)ඳ විශ ේෂ අවරනානයාකති ශයාකොමු  රමින් ශ්රී පාං ාවර පාභනායි 

)ප තිති ප්රභවර  සුපභවර පවරතින, )ප තිතිශයාකන් සවවරයාකාංශපෝෂිත 

රටති )වරට පත් කිීකශම් අරමුණ අපි ප්ර ා යාකට පත්  රපා 

තිශ)නවරා. ඒ නැතිම යාකථාර්ථයාකති  ර ගන්න අපි දිගු  ාසින, මැදි 

 ාසින සහ ශ ටි  ාසින ඉපති වරපට ගමන්  රමින් ඉන්නවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වරසර 26((  අශේ බලඛිත 

ඉතිහාසයාක පුරා අශේ රශට් පිහිටීම අපට  ාපයාකති වුණා. ඉන්දියාකාවර 

16 වරතාවරති අප ආක්රමණයාක  ශ ේ චීනයාක, පිතුගීසීන්, පන්ශීසීන්, 

ඉාංග්රීසීන් එති වරතාවර )ැගින් ශ්රී පාං ාවර ආක්රමණයාක  ශ ේ අශේ 

රශට් පිහිටීම අපට  ාපයාකති වූ නිසා. අශේ දිගු  ාසින අරමුණ 

ශවරපා තිශ)න්ශන් අශේ පිහිටීම අපට ආශීර්වරානයාකති  ර ගනිමින්                      

ශ්රී පාං ාවර ආසයාකාශේ )ප තිති ශතින්ද්රයාක )වරට පත්  ර 

ගැනීමටයි. ශ්රී පාං ාවර නිස ශපස තමන්ශේ පිහිටීශම් වරාසයාක 

ප්රශයාකෝජනයාකට ශනොගත් නිසා අන ආසයාකාශේ )ප තිති ශතින්ද්රයාක 

විධියාකට පාං ාවර ශනපැත්ශතන් සාංගේපූරුවර සහ එතිසත් අරාබි එමිර් 

රාජය මතු ශවරපා තිශ)නවරා. අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා, 

හම්)න්ශතොට වරරායාක ඉපති   රශගන ඈත ආසයාකාවරට සහ මැන 

ශපරදිගට යාකන එන නැේවරපට ශත ක සැපයීමටත්, ත්රිකුණාණාමප 

වරරායාක ඉපති   රශගන ඉන්දියාකාශේ )ටහිර සහ නැශගනහිර 

ශවරර   අතර ගමනාගමනයාක සලිශවරන නැේවරපට ශත ක 

සැපයීමටත්, ගුවරන් යාකානාවරපට ශත ක සැපයීමටත්, ඒ වරාශේම ශ්රී 

පාං ාශේ ඛ්නිජ ශත ක නිමි භා්ඩඩා  නිෂවපානනයාක  රමින් ආසයාකානු 

ශවරශ ඳ ශපො ට අපනයාකනයාක   රන්නටත්. ආසයාකාශේ )ප තිති 

ශතින්ද්රයාක පාං ාවර )වරට පත්වීම අශේ දිගු  ාසින අරමුණයි. අශේ 

මැදි  ාසින ඉපති යාක තමයි, ශ්රී පාං ාවර පාභනායි )ප තිති 

සම්පත් සුපභවර තිශ)න )ප තිති සවවරයාකාංශපෝෂිතතාවර  දා  ර 

ගන්න. ඒ  ඉතාම වරැනගත් ශවරනවරා. මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී පාං ාවර සතු ඛ්නිජ සම්පත, ශත ක සම්පත සහ ගෑසව 

සම්පත ශගොඩා ට ශගන ශ්රී පාං ාවරත් ශත ක සහ ගෑසව නිෂවපානනයාක 

 රන ඒ නනවරත් රටවර ක අතරට එති  ර ගැනීමට පුළුවරන් වරනවරා.  

අපි නන්නවරා, අපට  උතුරු ශපශනසන්  මායිම් වරන ඉන්දියාකාවර අන 

ශගොඩා බිශම්, මහමුහුශී ශත ක සහ ගෑසව නිෂවපානනයාක  රමින් සටින 

)වර.   මීය ට වරසර මිබලයාකන 1(( ට  බලන් පාං ාශේ නකුණාණු ප ාත 

තිබුශ්ඩ ශමොසැම්බිති රටට මායිම් ශවරමින්. ඒ,  ශපොසප ඉන්නන 

නිෂවපානනයාක වුණු යුගශේ. අන ශමොසැම්බිති කියාකන්ශන් නැවරැන්ත 

ශපස ශත ක නිෂවපානනයාක  රන රටති. මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඉන්දියාකාවරට මායිම් වරන උතුරු ප ාශත් වරාශේම 

ශමොසැම්බිතිවරපට මායිම් වුණු අශේ නකුණාණු ප ාශත් 

අනිවරාර්ශයාකන්ම ශම් ඛ්නිජ ශත ක සහ ගෑසව සම්පත ශගොඩා  ගැනීශම් 

හැකියාකාවර තිබියාක යුතුයි. ඛ්නිජ ශත ක සම්පත ශගොඩා ගැනීශම්  

සහිනයාක පිළි)ඳ වරසර (( ට අධි   ාපයාකති අපි  ථා   ත් එයාක 

යාකථාර්ථයාකති වුශ්ඩ නැහැ.  

  නර් හෂීම් මන්ත්රීතුමා සඳහන්   ා, මන්නාරම ශද්රෝණිශේ 

ගෑසව ළිාං ශන ති ශසොයාකා ශගන තිශ)නවරා කියාකපා. හරියාකට එතුමාශේ 

 ථාශවරන් එතුමා හැශදේශේ එතුමන්පා ශසොයාකා ගත්තා වරාශේයි. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මන්නාරම් ශද්රෝණිශේ, M-2 කියාකන 

 ැ)ැ කශ ක ගශේෂණ ආරම්භ  ශ ේ මහින්න රාජපතිෂ 

ජනාධිපතිතුමාශේ යුගශේදී. 2(11දී අපි හාරන ළිාං හතශරන් 

ශන   ගෑසව ශසොයාකා ගත්තා, මුහුශී දියාක මට්ටශම් සට කිශපෝ මීය ටර් 

3.3ති ගැුරරින්.  
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ළිාං ශන   ගෑසව ශසොයාකාගන්නවරා. තවරත් ළිඳ  ඛ්නිජ ශත ක 

ති නශම් මූබල  පතිෂණ පහ  වරනවරා. ළිාං හතශරන් තුනතිම 

සාර්ථ යි. ශපෝ  සම්මතයාක අනුවර ළිාං හතති හෑරුශවරොත් එ   

තමයි ශත ක ශහෝ ගෑසව ති නශම් සම්භාවිතාවර තිශ)න්ශන්. ශනෝර්ශේ 

රටට ළිාං 31ති හාරන්න වුණා, ප මුවරැනි ශත ක ළිඳ ශසොයාකාගන්න. 

නමුත්, අශේ ළිාං හතශරන් තුනතිම සාර්ථ යි. අතිවිෂ්ෂවට තැන  

අපි ඉන්නවරා. එශහමනම් ශ ෝ, ශත ක?  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දියුණු රටති )වරට පත්වීමට 

ශත ක සහ ගෑසව සම්පත නිෂවපානනයාක  රගැනීශම්   යතාවරති මතු 

වී තිබියාකදීත් අපි තවරමත් දිළිඳු රටති වී සටින්ශන් සයි? අපට ශත ක 

නිෂවපානනයාක  රන රටවර ක අතරට යාකන්න )ැරි වුශ්ඩ සයි? ශම් 

ගැන ලි යි ශන්. ලි ති සති වුණාම, "ලි යි! ලි යි!!" කියාකපා 

අඬනවරා ශවරනුවරට අප    යුත්ශත්, ලි ට ශහේතුවර ශසොයාකාශගන 

ලිකින් මිදීශම් මාර්ගයාක පානාගැනීමයි.  

අපට වරැරැලිශ්ඩ ශ ොතැනන කියාකපා අපි )ැලුවරා. එනා 

ප්රතිපත්තිමයාක තීරණයාකති ශගන තිබුණා, ශම්  ටයුත්ශත්දී අපි 

ඉන්දියාකාවරට පමණති සීමා වරනවරා කියාකපා. නමුත්, 2(11 වරර්ෂශේදී ඒ 

 ැණීම්  රපු ඉන්දියාකානු සමාගම ගෑසව සම්පත පැබුණාටත් පසවශසේ 

ඒ අයාකශේ මූපය ලිෂව රතා හින්නා ඉවරත් ශවරපා ගියාකා. එශහම නම්, 

අපට අන අවර ය වරන්ශන්, ගැුරරු මුහුශී ශත ක  ැණීම් පිළි)ඳ අත් 

නැර්ම් සති, අතරමැනදී අප අත් හැර ශනොයාකන ශත ක  ර්මාන්තශේ 

සටින නැවරැන්තයාකන් වරැ  වරැ ශයාකන් ශ්රී පාං ාවරට ශගන්වරා ශගන, 

ඉහ  තරගයාකති ශ්රී පාං ාවර තු ම සති  රගැනීමයි.  එශහම 

 රගන්න අපට )ැරි වුශ්ඩ සයි කියාකන ප්ර වනයාකට අපි උත්තර 

ශහේවරා. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි  ාරණා තුනති 

හඳුනාගත්තා. එ ති තමයි, ඛ්නිජ ශත ක තිශෂේත්රශේ ඒ 

ශගො කපන්ශේ භාෂාවර -technical jargon - නන්නා, ඒ විෂයාකයාක 

පිළි)ඳ තිශෂේත්රශේ අයාක අතර ර්ර්තියාකති, ශගෞරවරයාකති දිනාශගන 

සටින චරිත අප අතර ශනොසටීම. අපි අන ඒ ප්ර වනයාක විසඳපා 

තිශ)නවරා. සාබලයාක වික්රමර්රියාක මහතා, සුනත් ඕවිටිගම මහතා ආදි 

නතිෂ, තිශෂේත්රශේ ර්ර්තිමත් නිපනාරින් අන අපි අශේ ඛ්නිජ ශත ක 

ගශේෂණ  ාර්යාකාාං යාකට  අරශගන තිශ)නවරා.  

අපි විශ ේෂශයාකන් ශම් අවරසවථාශේ සහිපත්  රන්න ඕනෑ, අශේ 

ර්ර්තිමත් නිපනාරිනියාක  වරන (ආචාර්යාකශ රනාබල ශපශර්රා 

මැතිතුමියාක. එතුමියාකශේ නතිෂතාවර හැන්සාඩ් වරාර්තාවරට සතු ත් වීම 

සඳහා මා කියාකන්න  ැමැතියි. 2(19 වරසශර් "The Global Power 

& Energy Elites" magazine එශ න් top ten future leaders of 

global energy industry - ශත ක  ර්මාන්තශේ අනාගත 

නායාක යාකන් නසශනනා - අතරට අශේ  ාර්යාකාාං ශේ වරැඩා   රන 

(ආචාර්යාකශ රනාබල ශපශර්රා නිපනාරිනියාක ශත්රි පත්වී තිශ)නවරා. ශම් 

වරසශර්දීත් S&P Global Platts - Global Energy Awards හි 

"ශත ක  ර්මාන්තශේ නැඟී එන තාරා ාවියාක" කියාකන සම්මානයාක 

සඳහා නිර්ශීෂ්ත අවරසාන නම් නහයාක අතර එතුමියාකශේ නමත් 

තිශ)නවරා.  

අපි ශම්  ාර්යාකයාක සඳහා අවර ය මානවර සම්පත නැන් සුනානම් 

 රශගන තිශ)නවරා. හැ)ැයි, ශම් තිශෂේත්රශේ ආශයාකෝජනයාක  රපා, 

ගෑසව ටි  එළියාකට ගත්තාම එයාක විකුණාණාගැනීම පිළි)ඳ 

අවිනි වචිතභාවරයාකති මතු වරනවරා. ශමො න, ශ්රී පාං ා ආ්ඩඩුවරට ගෑසව 

පිළි)ඳ ප්රතිපත්තියාකති තිබුශ්ඩ නැහැ. "ඒ  හැලිශේ අපි" කියාකපා 

  නර් හෂීම් මන්ත්රීතුමා සඳහන්   ාට සත්තටම සීන වුශ්ඩ, හැම 

නාම  ථා  රමින් අවරසන් ශනොවී තිබුණු ගෑසව පිළි)ඳ ජාති  

ප්රතිපත්තියාක අප අමාතය ම්ඩඩා පයාකට ඉදිරිපත්  රපා, අනුමත 

 රපා, අන වරන ශ ොට ගැසට් මඟින් ප්රසීන  ර ති නමයි. එතුමා 

ගෑසව ළිාංවරපටත් අයිතියාක කිේවරාී ප්රතිපත්තියාකටත් අයිතියාක කිේවරා. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන්න ඒ ට තමයි  කියාකන්ශන් 

"මශේ  බලසම අශේට සඳශගන උශේ වරශේ යාකනවරා" කියාකපා. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තුන්වරැනි  ාරණයාක ශමයාකයි. 

ශත ක  ර්මාන්තශේ ආශයාකෝජනයාක  රන්ශන් ශඩා ොපර් 

මිබලයාකනවරබලන් ශනොශවරයි, ශඩා ොපර් බිබලයාකනවරබලන්. එයාක නැවරැන්ත 

ආශයාකෝජනයාකති. ශම් වරාශේ ආශයාකෝජනයාකති ආවරාට ගියාකාට  රන්ශන් 

නැහැ. තමන්ශේ ආශයාකෝජනශේ සුරතිෂිතතාවර තහවුරු  රන 

නීතිමයාක රාමුවරති අවර යයි. ප)න වරසශර් මුපදී අපි ඒ නීතිමයාක 

රාමුවර ඛ්නිජ ශත ක සම්පත් සාංවරර්නන පනත් ශ ටුම්පත විධියාකට 

ශම් ගරු පාර්බලශම්න්තුවරට ඉදිරිපත්  රන්න )පාශපොශරොත්තු 

වරනවරා. ශමන්න ශම් මූබල  අවර යතා ඉටු   ාට පසවශසේ තමයි අපි 

 ර්මාන්තයාකට ගිහි කපා, "එන්න, අශේ රශට් ආශයාකෝජනයාක 

 රන්න" කියාකන ඉ කසිම     යුත්ශත්.  

ස ක)ට් අයින්සවටයින් වරරති කියාකා තිශ)නවරා,  “If you repeat 

the same test under the same conditions expecting a different 

result, you are insane” කියාකා.  එහි සාංහප අනහස, "ඔ) එ ම 

ශ ොන්ශීස යාකටශත් එ ම පීකතිෂණයාක ශවරනසව ප්රතිලපයාකති 

)පාශපොශරොත්තුශවරන්  රනවරා නම්, ඔ) මානස  ශරෝගිශයාකති" 

කියාකන එ යි. එනා එතිසත් ජාති  පතිෂ ආ්ඩඩුශේ හිටපු 

සමතිවරරුන් -අන විපතිෂශේ සටින මන්ත්රීවරරුන්- පසුගියාක අවුරුලි 

පශහේ  රපා තිබුශ්ඩ ඒ යි.  බලන් වරතාවරප අසාර්ථ  වීමට ශහේතු 

ශනොශසොයාකා, නැවරත නැවරත පාංසු  ැඳවරපා තිශ)නවරා. ඒවරා 

සාර්ථ  ශවරපා නැහැ. එ ම පීකතිෂණයාක නැවරත නැවරත කිීකශමන් 

ශවරනත් ප්රතිලපයාකති )පාශපොශරොත්තු වුණා නම් ඔවුන්ට අනා  

වරන්ශන් ස ක)ට් අයින්සවටයින්ශේ ඉහත කියාකමනයි කියාකන 

 ාරණයාක අපි සහිපත්  රන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරති ශනොශවරයි. මශේ මිත්ර ගරු   නර් හෂීම් මන්ත්රීතුමා 

 ථා  රන ශ ොට මට මතති වුශ්ඩ, රිතානයශේ හිටපු 

අගමැතිවරරයාකකුණා වරන Benjamin Disraeli විපතිෂ නායාක වරරයාකා 

විධියාකට අයාක වරැයාක විවරානයාක ට එ තු ශවරමින්  රන පන ප්ර ා යාකති. 

එතුමා  ථාවර ආරම්භ  ශ ේ, "Lies, damned lies and statistics" 

-ශ)ොරු, පට්ටප ක ශ)ොරු, ේට පසවශසේ සාංඛ්යාශ කඛ්න" - යාකනුශවරන් 

සඳහන්  රමින්. ශ)ොරුවරට වරඩා ා ශපොකුණා එ  පට්ටප ක ශ)ොරුවර, 

පට්ටප ක ශ)ොරුවරටත් වරඩා ා ශපොකුණා එ  සාංඛ්යා ශ කඛ්න කියාකපායි 

Benjamin Disraeli කිේශේ. හැ)ැයි,   නර් හෂීම් මන්ත්රීතුමාශේ 

 ථාවර අහශගන සටිීදී මට හිතුණා, Benjamin Disraeli ශේ 

ප්ර ා යාක නැන් අවුරුලි 1((ති පරණයි, ශමයාක "ශ)ොරු, පට්ටප ක 

ශ)ොරු, ේටත් පසවශසේ ශපොකුණාම ශ)ොරුවර තමයි   නර් හෂීම්" - 

"Lies, damned lies and then Kabir Hashim" - යාකනුශවරන් 

ශවරනසව වියාක යුතුයි කියාකපා. සයි මා එශහම කියාකන්ශන්? එතුමා 

අහනවරා, "M2  ැ)ැ කප සම්)න්නශයාකන් පාංසු 3ති පැබුණා. 

සමාගම ට ප්රනානයාක   ා. සයි, ගිවිසුම අත්සන් ශනො රන්ශන්?" 

කියාකපා. එතුමා තවරලිරටත් අහනවරා, "M 1 හා C1 කියාකන  ැ)බල 2 

ඒ ා)ීනවර තනි සමාගමති පාංසු ඉදිරිපත්  ර තිශ)නවරා. සයි, ඒ 

පාංසුවර පිළි)ඳ ඉදිරි පියාකවරර ශනොගන්ශන්. සයි, ඒ සමාගමත් එති  

ගිවිසුම්වරපට එ ශඹන්ශන් නැත්ශත්" කියාකපා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සත්ශතන්ම ශම් ශන  සඳහා 

ම අමාතය ම්ඩඩා පයාක පත්    ප්රසම්පානන  මිටුවරති විසන් 

ප්රසම්පානන ක්රියාකාවරබලයාක  රශගන යාකමින් ඉන්ශන්. අපි ඒවරාට 

මැදිහත් වරන්ශන් නැහැ. ඒවරා ෂණෂිත ගනුශනනු )වරට පත්  රන්ශන් 

නැහැ. ඒ ප්රසම්පානන ක්රියාකාවරබලයාක නිස ශපස අනුගමනයාක  රමින් 

තිශ)නවරා. එතුමා කියාකන ආ ාරයාකට ප්රසම්පානන ක්රියාකාවරබලයාක අවරසන් 

ශවරපාත් අපි ගිවිසුම් අත්සන්  රන්ශන් නැහැ කියාකන එ  පට්ටප ක 

ශ)ොරුවරටත් වරඩා ා ශපොකුණා ශ)ොරුවරති කියාකපා ප්ර ා   රන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරති ශනොශවරයි. එතුමා ඉතාම ආඩා ම්)රශයාකන් කිේවරා, 

"අපි රුපියාක ක බිබලයාකන 3ති වරැයාක  රපා ශත ක ටැාංකි 6ති ඉදි 

 රන්න පටන්ගත්තා" කියාකපා. එතුමා එවරැනි තීරණයාකති ගත්තාට 

ඒ  මහ ශපොශ ොශේ ක්රියාකාත්ම  වුශ්ඩ නැහැ. ඒ කියාකන ශත ක 

ටැාංකි හශයාකන් ශත ක ටැාංකි එ  අදපතිවරත් එතුමාශේ  ාපශේ 

1035 1036 



පාර්බලශම්න්තුවර 

ඉදිවුශ්ඩ නැහැ කියාකන එ  ඉතාම වරගර්මකින් යුතිතවර ප්ර ා  

 රන්න ඕනෑ. හැ)ැයි, එතුමා ශත ක ටැාංකි හයාකති හනන්න තීරණයාක 

අරශගන අශපන් ප්ර වන  රනවරා, තමුන්නාන්ශසේපාශේ අවුරුලි 2(දී 

නාරිතාවර වරැ   රන්න ශමො න  ශ ේ කියාකපා. එතුම ෟාශේ 

නන්නා ම ප්රනර් නයාක  රන්න ගිහි කපා ශනොනන්නා මයි 

ප්රනර් නයාක  ශ ේ. ශත ක ශටොන් 22(,(((  නාරිතාවරකින් යුත් 

ශත ක ටැාංකි 29ති මුතුරාජශවරප ඉදිශවරන්ශන් ඒ ඔ)තුමා විශේචනයාක 

   වරසර 2( තු දීයාක කියාකන එ    නර් හෂීම් මන්ත්රීතුමාට සහිපත් 

 රන්න ඕනෑ. ඒ වරාශේම, එතුමා ශත ක ටැාංකි හයාකති හනන්න 

තීරණයාක  රපා ශපොකුණා සීනයාකති නැම්මා. ශත ක ටැාංකි 29ති හනපා 

අන පාං ාශේ තිශ)න සමසවත නාරිතාශවරන් සයාකයාකට ((  නාරිතාවර 

හනපු අයාක ඒ ගැන හඬති නදන්ශන් නැතුවර ඉන්න ශ ොට අපට 

සහිපත් ශවරන්ශන් පැසව)රා බිත්තර ශතොගයාකති නමාත් නිහඬවර 

සටියාකදී, අශන්! කිකිළියාක එ  බිත්තරයාකති නමා  ශපෝ යාකටම 

සශහන්න ශ  ර ගානවරා කියාකන කියාකමනයි. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වරාශේම එතුමා තවර 

ප්ර වනයාකති සහුවරා. රට හරහා න  පීනතියාකති එළීශම් වරයාපිතියාක - 

Cross-country Pipeline Project - ඉදිරියාකට යාකනවරාන, නැීන කියාකපා 

සසුවරා. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,   නර් හෂීම් මන්ත්රීතුමා 

සමති විධියාකට එම වරයාපිතියාක පටන් ගනිීදී,  රපු )රපත  අඩු 

පාඩු නිසා අන ඒ වරයාපිතියාක මන්නගාමීය  ශවරපා තිශ)නවරා. මම ඒ  

පැහැදිබල  රන්නම්. නිස   යතා අනයයාකනයාකති  රපා නැහැ. ශම් 

වරයාපිතිශේ ශටන්ඩා ර්, පාංසු  ැඳවරා තිශ)න්ශන් සුලි ශත කවරපට, 

එශහම නැත්නම් ඩීස ක, ශපට්ර කවරපට වරාශේම නැවි ශත කවරපටත් 

අද ක 14  න යාකති එ න්නයි. හැ)ැයි, අන විලිබල)ප 

අමාතයතුමන්පා ඉතා ශහොඳ තීන්ලිවරති අරශගන තිශ)නවරා, නැවි 

ශත ක ශවරනුවරට ගෑසව භාවිතශයාකන් විලිබලයාක නිෂවපානනයාක කිීකමට. 

නැනට නැවි ශත ක භාවිත  රන විලිබල )පාගාර ගෑසවවරබලන් විලිබලයාක 

නිෂවපානනයාක  රන )පාගාර )වරට පත්  රන්න තීන්ලිවරති ශගන 

තිශ)නවරා. එශහම  රනවරා නම් ශම් නැවි ශත ක )ටශේ 

අවර යතාවරති නැතුවර යාකනවරා. 

ඒ වරාශේම පාංසු ශ කඛ්නශේ - bid document - තිශ)න අඩුපාඩු 

නිසා පාංසු දිනා ගන්න )ැරි ශවරච්ච අතිේතිමත් පාංසු රුවරන් 

අභියාකාචනා ම්ඩඩා පයාකට, ජාති  ප්රසම්පානන ශ ොමිසමට පැමිණිබල 

කිීකශමන් ශම් ක්රියාකාවරබලයාක සම්පූර්ණශයාකන් අවු ක ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ 

නිසා විධිමත් පාංසු ශ කඛ්නයාකති හනා ගන්න )ැරි ශවරච්ච එතුමාශේ 

ආ්ඩඩුවර නිසා, විධිමත් විනිවින ක්රියාකාවරබලයාකකින් ප්රසම්පානනයාක 

 රගන්න )ැරි වුණු එතුමාශේ ආ්ඩඩුවර නිසා තමයි න  එළීශම් 

වරයාපිතියාක අවුශපන් වියාකවුපට ගිශේ. අන අපි ඒ අවු ක වියාකවු ක 

බලහමින් ඉන්නවරා. පරණ න  පීනතියාක ශවරනුවරට නවර න  

පීනතියාකති ඉදිරි වරසර පහ තු  අනිවරාර්යාකශයාකන්ම ඉදි ශවරනවරායාක 

කියාකන සහති යාක අපි ශම් ගරු සභාවරටත්, ජාතියාකටත් ප)ා ශනනවරා.  

 ාපයාක ශ)ොශහෝ ශගවී ගිහින් තිශ)නවරා. අනුර දිසානායාක  

මන්ත්රීතුමා මතු     ාරණයාක ටත්, ඒ වරාශේම, කුණාරුණෑගප හිටපු 

සමතිතුමා මතු     ාරණයාක ටත් උත්තර ශනන්න තිශ)නවරා, 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එ ති තමයි මිප ප්රතිපත්තියාක. මම 

මුබලන්  ථා  රනවරා, අනුර දිසානායාක  මන්ත්රීතුමා මතු    

 ාරණයාක සම්)න්නවර. එතුමා මතති   ා, ඉාංග්රීස යුගශේදී අපි 

ලිම්රිශයාකන් තමයි ශත ක ශගනිච්ශච්, නැන් ලිම්රියාක භාවිත 

ශනො රන්ශන් සයි කියාකන  ාරණයාක. ශම් වරනවිටත් සමසවත ශත ක 

ප්රවරාහනශයාකන් සයාකයාකට 3(ති සඳහා අපි භාවිත  රන්ශන් ලිම්රියාකයි. 

නමුත් අශේ අරමුණ ශවරපා තිශ)න්ශන් ඒ  සයාකයාකට 6( නතිවරා වරැ  

 රන්නයි. ශමො න, එතුමා සඳහන්    ආ ාරයාකට පරිසර ෂණෂණයාක, 

වරාහන තන)නයාක සහ පිරිවරැයාක වරැ වීම කියාකන  ාරණා අපි හඳුනා 

ශගන ේට විසඳුමති ශපස නැනටමත් ලිම්රිශයාකන්  රන ප්රවරාහනයාක 

සයාකයාකට 3( සට 6( නතිවරා වරැ   රන්න ප්රතිපත්තිමයාක තීරණයාකති 

අරශගන තිශ)නවරා. එතුමා කියාකපු ආ ාරයාකට එයාක සයාකයාකට 1((ති 

 රන්න )ැරි ශහේතුවරති තිශ)නවරා. ඒ තමයි නිරන්තරශයාකන් සලිවරන 

ලිම්රියාක වරැඩා  වරර්ජන. ඒ වරාශේ ශේපාවරට ශම් රශට් ඉන්නන ශ)දීම 

නැති වුශණොත්, මුළු රටම නතර ශවරනවරා. ඒ නිසා අවිධිමත් 

ක්රමශේන ශවරනුවරට විධිමත් ක්රමශේනයාකති හරහා ශ්රී පාං ාවර 

ආසයාකාශේ )ප තිති ශතින්ද්රයාක )වරට පත් කිීකමට අපි  ටයුතු 

 රමින් සටිනවරා.  

1969න් පසුවර පිරිපහලිවරති ඉදි රන්න )ැරි වුණා. නමුත් 

මහින්න රාජපතිෂ ජනාධිපතිතුමාශේ  ාපශේදී එවරැන්නති ආරම්භ 

කිීකමට  ටයුතු   ා. ඒ  සහිපත්  රන්න ඕනෑ. ඉරානශයාකන් 

අරමුන ක අරශගන මු කගපත් තිේ)ා. ජාතයන්තර සම්)ාන  

ඉරානයාකට පැන වුණු නිසා තමයි එම  ටයුතු ඉදිරියාකට ශනොගිශේ. 

එම   යතා වරාර්තා ශම් වරනවිට යාක ක පැන ගිහින් තිශ)න නිසා, 

අලුත්   යතා අනයයාකනයාකති  රමින් ඉදිරි වරසර පහ තු දී 

අනිවරාර්යාකශයාකන්ම ශ්රී පාං ාවරට වරසර (( ට පසුවර නවර පිරිපහලිවරති 

ප)ා ශනනවරායාක කියාකන ප්රතිඥාවරත් ශම් සභාවර හමුශේ ත)මින් ඔ) 

සැමට ශතරුවරන් සරණ පතා මා නිහඬ ශවරනවරා. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මයාකන්ත දිසානායාක  මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔ)තුමාට විනා  13   ාපයාකති තිශ)නවරා. 

Order, please! ශම් අවරසවථාශේ මුපසුනට ගරු අජිත් රාජපතිෂ 

මන්ත්රීතුමා පැමිශණනවරා සති. 
 
අනුරුව ගු වීරසුමන වීරසිවහ මහතා මූලාෙනනයන් ඉවත් 

වුනයන්, ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE left the 

Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 
 
 
[2.43 p.m.] 
 

ගු මයන්ත දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

Hon. Presiding Member, thank you for giving me this 
opportunity. 

Sir, the biggest problem faced by the youth of this 
country is the economic problem and lack of opportunity. 
We saw this Government raising the age of retirement 
from 55 to 60 years. This will really cause a problem to 
the youth of this country. I recognize the fact that the 
Government does require experienced as well as 
knowledgeable staff. However, this policy will lead to a 
brain drain in this country. Therefore, I would urge the 
Government to take immediate steps to follow the policy 
popularly known as "reverse brain drain". That is to try 
and attract the youth of this country living overseas or 
studying abroad to come back bringing their expertise 
and knowledge to this country.  

Under the 100,000 jobs programme, the Government 
announced correctly that they want to empower and give 
jobs to the youth. However, what really happened to the 
President’s programme? The President’s programme was 
aimed at giving the unemployed youth the opportunity. 
But, unfortunately, because of the politics of it, the 
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Government MPs and organizers took hold of this 
programme, kidnapped this programme and the jobs were 
being given on a political basis. It is very sad because I 
think, as a Government that has nearly a two-thirds 
majority in Parliament, you could have really turned these 
job vacancies and opportunities around and it is also sad 
that His Excellency the President succumbed to political 
pressures. 

I urge the Government to look at the Report of the 
Presidential Commission on Youth presented in 1990. 
The Hon. (Prof.) G.L. Peiris was a member of that 
Commission. The Report of that Commission basically 
mentioned a word that is in use today as well: 
"meritocracy" නැත්නම්, කුණාසපතා අනුවර. කුණාසපතා අනුවර 
youth empowerment programme එ ති සති  රනවරා නම් 
ශහොඳයි කියාකපා මා රජයාකට ශයාකෝජනා  රනවරා.  

1990 සුවරසැරියාක programme එ  - the Hon. (Dr.) Harsha 
de Silva’s "Suvaseriya" Programme - ගත්ශතොත්, I saw in 
the news a couple of days ago that a certain number of 
youth who had spoke about their issues have been 
suspended for expressing their personal views. Is this how 
the Government encourages and empowers our youth? 
They went through a rigorous training programme in 
India and afterwards, they came and started working here. 
Anyway, I urge the Minister of Youth and Sports to look 
into this issue although "Suwaseriya" comes under the 
Ministry of Health. It is up to the Ministry of Youth and 
Sports to ensure that no unfair treatment is meted out to 
them. It is really shocking that these youth were to face 
such issues.  

Also, the abuse of substance by the youth is a big 
issue faced in this country. මත්ද්රවරයවරපට සේ)ැහි වීම 
පිළි)ඳ  විශ ේෂ වරැඩා  පිළිශවර ති පටන් ගන්න කියාකපා මා 
රජශයාකන් ඉ කසිමති  රනවරා.  

ඒ වරාශේම ක්රි ට් පිළි)ඳවර ගත්ශතොත්, in 1982, my late 
father the Hon. Gamini Dissanayake obtained the Test 
status for this country.  At that time, cricket was known as 
a "gentlemen’s game."  No cricket was played at village 
level. Really, we did not have the infrastructure to 
promote it. But I remember the euphoria that was created 
at that time in this country when we obtained the Test 
status. I see that the young Hon. Minister, my Friend Hon. 
Namal Rajapaksa, has started another new venture, LPL 
T20. I wish him every success in this endeavour. But, 
there are issues raised as to the funding of the LPL. I urge 
the Hon. Ministers to answer this question in their reply 
speeches very clearly, as to how the LPL is being funded 
and where the money is coming from. Sir, Sri Lankans 
are very talented. We have hand-eye coordination. We are 
not like the westerners or the Europeans. So, we must 
concentrate on sports that we are capable of winning. It is 
very important. Like we won the Cricket World Cup in 
1996, if we concentrate on stamina building and team 
building exercises, I truly feel that in games such as 
badminton and baseball, we can win internationally.  

Sir, I need to ask another question. We had the 
Commonwealth International Week from the 2nd of 
November to the 6th of November. Sadly, I have been 

informed that no official from the Ministry of Youth  and 
Sports attended this Conference. Therefore, I would urge 
the Hon. Minister to look into these issues so that our 
Government could be represented at future events.  

We also have the Commonwealth Youth Council 
which conducts a series of programmes. Again, I would 
urge the Hon. Minister to get involved in these 
programmes, represent this country and to send relevant 
officials to these functions and events.  

Then, Sir, the Fitch Rating on Sri Lanka has been 
downgraded, as of yesterday, to "CCC". This will 
definitely affect our sports and youth activities in our 
country.  

Again, I want to raise the question on the treatment of 
Shani Abeysekara. It sends a very dangerous signal to all 
government officials, that if you do not toe the 
Government’s line, you will be dealt with like Shani 
Abeysekara. 

ඒ වරාශේම ශ ොවිඩ් වරසාංගතයාක සම්)න්නශයාකන් සති ශවරපා 

තිශ)න ප්ර වනයාක ගැනත් මා කියාකන්න ඕනෑ. ශ ොවිඩ්-19 වරයිරසයාක 

අන  අශේ රශට් වරාශේම ශපෝ ශේම වරසාංගත තත්ත්වරයාකති )වරට පත් 

ශවරපා තිශ)නවරා. එම වරයිරසයාක සඳහා ප)ාශනන එන්නත අපට 

 වරනා පැශ)යින කියාකපා මා නන්ශන් නැහැ.  හැ)ැයි, අපි 

ජාතයන්තරයාකත් එති   සම්)න්න ශවරපා  ටයුතු  රනවරා නම් 

අනාගතශේදී අනිවරාර්යාකශයාකන්ම එම එන්නත ඉතා ඉතිමනින් අපි 

ප)ාගත යුතුයි කියාකන  ාරණයාක  ශම් අවරසවථාශේදී මා මතති 

 රන්න  ැමැතියි.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට තවර මිනිත්තු ශන    ාපයාකති 

තිශ)නවරා.   

 
ගු මයන්ත දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

 ශහොඳයි. මා වරැ  ශේපාවරති ගන්ශන් නැහැ, අවරසන්  රනවරා. 

මශේ  ථාශේ ඉතිරි ශ ොටස ෙභාගත*  රන්න අවරසර 

ඉ කපනවරා, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ඒ වරාශේම, ආ්ඩඩුශේ පැහැදිබල ප්රතිපත්තියාක අන ශම් විවරානයාක 

අවරසානශේ ගරු සමතිතුමා ශේ  ථාශේදී අපට ශහළිනරේ  රයි 

කියාකා )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. ගරු සමතිතුමා අන 

පාර්බලශම්න්තුවරට සවි කපා නැහැ.  එතුමා  අසනීපශයාකන් සටින )වර 

ආරාංචි වුණා.  එතුමාට ඉතිමන් සුවරයාක ප්රාර්ථනා  රමින්,  මට ශම් 

අවරසවථාවර ප)ා දීම පිළි)ඳවර ඔ)තුමාට සවතුතිවරන්ත ශවරමින්  මා 

නිහඬ ශවරනවරා. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මිපාන් ජයාකතිප  මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට මිනිත්තු පහ  

 ාපයාකති තිශ)නවරා.  
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————————— 
*  පුෙනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්බලශම්න්තුවර 

[අ.භා. 2.(1  

 
ගු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன்  யதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

ශ)ොශහොම සවතුතියි, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අන 2(21 අයාක වරැයාක  ාර  සභා අවරසවථාශේ විවරානයාක පැවරැත්ශවරන 

ශම් අවරසවථාශේ අශේ නාම ක රාජපතිෂ අමාතයතුමාශේ තරුණ හා 

ක්රීඩා ා  ටයුතු අමාතයාාං ශේ වරැයාක ශීර්ෂයාක පිළි)ඳවර විවරාන වරනවරා.  

ගම්පහ දිසවත්රිති ශේ තරුණම ශී පාපනඥයාකා හැටියාකට ශම් 

ශමොශහොශත්දී අනහසව නතිවරන්න පැ නම පිළි)ඳවර මා සතුටට පත් 

ශවරනවරා. ඒ වරාශේම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශමවරර අමාතය ධුර 

ප)ා ශනන  ශමොශහොශත් තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාක නාම ක 

රාජපතිෂ මැතිතුමාට ප)ා දීම පිළි)ඳවර අපි එතුමන්ට සවතුතිවරන්ත 

ශවරන්න ඕනෑ. ශමො න, ක්රීඩා  ශයාකති, තරුණශයාකති වරාශේම 

තරුණයාකන්ශේ සැ)ෑ හින සවපන්නනයාක හඳුනන තරුණ 

ශී පාපනඥශයාකකුණාට එතුමා ක්රීඩා ාවර සම්)න්න වරගර්ම භාර දීපා 

තිශ)නවරා. තරුණ අමාතයවරරයාකකුණා විධියාකට තරුණයාකන්ශේ  

හැඟීම්වරපට ඉඩා  ශනමින්  ටයුතු    හැකි අශේ ශත්නු  

විනානගමශේ මැතිතුමා  රාජය අමාතයවරරයාකා හැටියාකට  පත්කිීකම 

පිළි)ඳවරත් අපි සතුටට පත් ශවරනවරා. අන තරුණයාකන්ශේ සැ)ෑ 

අවර යතා ශමොනවරාන කියාකන එ  ශත්රුම් ශගන ශම් අයාක වරැයාක ස සව 

 රන ශමොශහොශත් එතුමා ක්රීඩා ාවරට මු ක තැන දීපා තිශ)නවරා.  

රුපියාක ක මිබලයාකන 1(,((( ට වරැ  මුනපති ක්රීඩා ාවර සඳහා ශවරන් 

 රපා තිශ)නවරා. ඒ   සයාකලු  ාරණා ඒ රාෂ්  රශගන අපි 

)ැලුශවරොත්, පසුගියාක 2(1( ආ්ඩඩුවර ක්රීඩා ා පිටි සාංවරර්නනයාකට රුපියාක ක 

මිබලයාකන 2(ති ශවරන්  රපා තිබුණා.  පතිෂවමන් කිරිස කප 

මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමන්පාශේ ආ්ඩඩුවර ක්රීඩා ා පිටි සාංවරර්නනයාකට 

රුපියාක ක මිබලයාකන 2(ති ශවරන්  රපා තිබුණා. නමුත් 2(16 වරසර 

අවරසන් වරනශ ොටත් රුපියාක ක මිබලයාකන 1.7  විතරයි වරැඩා   රපා 

තිබුශ්ඩ. සයාකයාකට 7යි වියාකනම්  රන්න පැබිපා තිශ)න්ශන්. ඉතාම 

අ ාර්යාකතිෂම අමාතය ම්ඩඩා පයාකති පසුගියාක  ාප සීමාශේ ශම් රට 

විනා  ාරි තැන ට ශගන ගියාකායාක කියාකන එ  ශ)ොශහොම පැහැදිබලවර 

ජනතාවරට කියාකන්න අවර යයි.  

ගම්පහ දිසවත්රිති ශේ ලිෂව ර ආසනයාක  ක්රීඩා ාවරට නැුරරු වුණු 

තරුණයාකකුණා හැටියාකට මා පාස ක ජීවිතශේදී අත්නැර්ම් රැසති ප)ා 

තිශ)නවරා.  ගම්පහ දිසවත්රිති ශේ කිසම ශ ශනකුණාට හරියාකට ක්රීඩා ා 

පිටියාකති තිබුශ්ඩ නැහැ. ඒ වරාශේම  ිත්රිම නාවරන පථ,  සන්තටිති 

නාවරන පථ අපට හීනයාකති ශවරපා තිබුශ්ඩ, මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

අන අශේ  ක්රීඩා ා අමාතයතුමා ඒ අවරසවථාවර ශ ො ිනන් පිට 

ප්රශී වරපට ප)ා ශනන්න  ටයුතු  රපා තිශ)නවරා. 

විශ ේෂශයාකන්ම මම ක්රීඩා ා සමතිතුමාශගන් ඉ කසිමති  රනවරා. 

එතුමාශේ ප්රතිපානන යාකටශත් දිසවත්රිති  ( ට සන්තටිති නාවරන පථ 

ප)ා ශනන වරැඩා  පිළිශවර ති තිශ)නවරා.  ක්රීඩා ා පිටි සාංවරර්නනයාක 

වරාශේම, ක්රීඩා ා පාස ක සාංවරර්නනයාක  රනශ ොටත්, ගම්පහ 

දිසවත්රිති යාක ශ ො ඹට ආසන්න නිසා එම ක්රීඩා  යාකන්ට ශ ො ඹට 

එන්න පුළුවරන් නිසාත්, එම  ප්රතිපානන පැ නම අපට අහිමි වූ අවරසවථා 

තිශ)නවරා. එම නිසා සන්තටිති ක්රීඩා ා පථ ප)ා ශනනශ ොට ගම්පහ 

දිසවත්රිති ශේ තිශ)න එ ම ක්රීඩා ා පාසප වරන ශහේශන්ගම මනය 

විනයාපයාකටත් එම අවරසවථාවර ප)ා ශනන්න කියාකන ශගෞරවරනීයාක 

ඉ කසිම  රනවරා. ක්රීඩා ා පාස ක සාංවරර්නනයාක වරාශේම අශනකුණාත් 

 ටයුතු දියුණු  රන්නත් එතුමා ගන්නා උත්සාහයාක අපි අගයාක 

 රනවරා. 

ඒ වරාශේම මශේ පාස ක  ාපයාක ගැනත්  සහිපත්  රන්න 

අවර යයි.  එනා  ඩුළු මතින් දිවීශම් තරග පවරත්වරනශ ොට ඒ සඳහා 

අපට  ඩුලු තිබුශ්ඩ නැහැ. නමුත්, අපි යාක ඩා  පුටු ටි  එ ට 

තියාකාශගන ඒවරා උ න් ලිවරපා තමයි ක්රීඩා ා පුහුණුවීම්  ටයුතු  ශ ේ. 

ඒ විතරති ශනොශවරයි.  ක්රීඩා ා පිටියාක තු දී ක්රීඩා  යාකන්ට අවර ය නියාකම 

ආරතිෂාවර ප)ාශනන ක්රමශේනයාකති එනා තිබුශ්ඩ නැහැ. අනටත් 

ආරතිෂාවර නැති  වරැඩා  පිළිශවර  නිසා ක්රීඩා  යාකන් අනතුරුවරපට 

භාජන ශවරනවරා. ක්රීඩා ා පිටිශේ සටියාකදී  වරශපත්ත හිශසේ වරැදීම නිසා 

මශේ ඔළුවරටත් මැහුම් නහඅටති නමපා තිශ)නවරා. එවරැනි අනතුරති 

සලිශවරපා පාං ාශවරන්ම ජීවරතුන් අතර සටින එ ම ක්රීඩා  යාකා මම 

ශවරන්න සති. සමතිතුමා ශගන තිශ)න තීරණයාකත් එති  

ඉදිරිශේදී පැවරැත්ශවරන ජවරන හා පිටියාක ක්රීඩා ාවරපදී  එවරැනි 

තත්ත්වරයාක ට මුහුණු පාන්නට සලි ශනොවරන  ශහොඳ වරාතාවරරණයාකති 

තු  තරුණයාකන්ට ක්රීඩා ා කිීකමට හැකි ශවරනවරා වරාශේම, අශේ 

තරුණයාකන්ට ඉදිරිශේදී  ශහොඳ ආහාර ශේපති ප)ා දීපා මතින් 

ශතොර සමාජයාකති  රා  තරුණ පිරිසව ශගන යාකන්නත් එතුමාශේ ශම් 

වරැඩා සටහන ඉවරහ ක ශවරනවරා. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට ශවරන්     ාපයාක නැන් අවරසන්. 

      
ගු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன்  யதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තවර විනා යාක   ාපයාකති 

ශනන්න.  

අන ශ්රී පාං ාවර තු  සටින ජනගහනශයාකන් පතිෂ ( ට ආසන්න 

ප්රමාණයාකති මත්කුණාඩුවරපට සේ)ැහි ශවරපා සටිනවරා. එති පුීගපයාකකුණා 

එ  නවරස ට මත්කුණාඩු රෑම් එ ති ගත්ශතොත් නවරස ට රශට් 

කිශපෝරෑම් ((( ට වරැ  ප්රමාණයාකති භාවිත වරන ප්රවරණතාවරති 

තිශ)නවරා. පාතාපයාක මර්නනයාක  රන, මත් ද්රවරය මර්නනයාක  රන  

ඉතාම  ාශපෝචිත වරැඩා  පිළිශවර ති අන ක්රියාකාත්ම  ශවරනවරා.   

පසුගියාක ආ්ඩඩුවර  ාපශේ සශතොස මත්කුණාඩු ප්රවරාහනයාක   ා, අපි 

නැති ා. එශහම යුගයාකකින් ශම් රට ශේරාශගන, පාතාපයාක මර්නනයාක 

 රපා අශේ තරුණයාකන් ශවරනුශවරන් ශම් රට යාකහපත් රටති )වරට 

පත්  රන්න අන   ටයුතු  රමින් තිශ)නවරා.   ක්රීඩා ා අමාතයාාං ශේ 

ශම්  වරැඩා  පිළිශවර ත් එති  ඉදිරිශේ දී ශම් රට ශහොඳ තැන ට 

ශගන යාකන්න පුළුවරන් වරාතාවරරණයාකති සති වරන )වර අපට 

ශපශනන්නට තිශ)නවරා. 

ගරු ක්රීඩා ා අමාතයතුමාටත්, රාජය අමාතයතුමාටත් ශම්  ටයුතු 

  නමින් ක්රියාකාත්ම   රපා ගමට සාංවරර්නනයාක ශගශනන්න 

අවර ය   තිතියාක, දනර්යාකයාක පැශේවරා කියාකා ප්රාර්ථනා  රමින් මා 

නිහඬ ශවරනවරා. ශ)ොශහොම සවතුතියි. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සනත් නි ාන්ත න ස කවරා රාජය අමාතයතුමා. ඔ)තුමාට 

විනා  11   ාපයාකති පැශ)නවරා. 

 
[අ.භා. 2.(7  

     
ගු  ෙනත් නිශ්ාන්ත මහතා මග්රාමීය ය හා ප්රානේශීය පාය ය 
ජල ෙම්පාදන වයාපෘති ෙවවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த - கிரொைிய ைற்றும் பிரமதச நீர்க் 

கருத்திட்ட அபிவிருத்தி  இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Sanath Nishantha - State Minister of Rural and 
Divisional Drinking Water Supply Projects Development)  
මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනා  14   ාපයාකති 

තිබුණා. එයින් මම විනා යාකති ලින්නා. 
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ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය සමතිතුමනි, එති එති මන්ත්රීතුමන්පා තත්ත්පර 3(, 

විනා යාක )ැගින් වරැ පුර ප)ා ගැනීම නිසා  නැන්  ාපයාක සීමාශවරපා 

තිශ)නවරා. 

      
ගු  ෙනත් නිශ්ාන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha)  
මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වරැයාක ශීර්ෂ අාං  433, 332  

යාකටශත්  ාර  සභා අවරසවථාශේ විවරානයාක පැවරැත්ශවරන ශම් ශවරපාශේ 

රශට් ජනතාවරශේ පානීයාක ජප අවර යතාවර සම්පූර්ණ  රන 

අමාතයාාං යාක  රාජය අමාතයවරරයාකා හැටියාකට මට අනහසව නතිවරන්නට 

අවරසවථාවර පැ නම පිළි)ඳවර මම හනවරතින්ම සතුටු ශවරනවරා. මට ශම් 

අමාතයාාං යාක භාර ලින් ශවරපාශේ, අතිගරු ජනාධිපති ශගෝඨාභයාක 

රාජපතිෂ  මැතිතුමා    ප්ර ා යාකති මට මත යි.  එතුමා කිේවරා,  

"අපි රටති හැටියාකට ශ ොච්චර දියුණුයි කිේවරත්, අපි රට වරශට් 

ජනතාවර මුණගැශසන්න යාකීදී ඒ ජනතාවර ලිුරරු පාට වරතුර ශ)ෝත ක 

අරශගන එනවරා නම්,  ළු පාට වරතුර ශ)ෝත ක අරශගන එනවරා 

නම්, දඅපි නවරසව පහකින් නෑශේ නැහැ, වරතුර නැහැ සර්ද කියාකනවරා 

නම්, ඒ රට දියුණුයි කියාකපා   පුළුවරන් මති නැහැ කියාකපා. එම 

නිසා, වරසර (ති වරාශේ ශ ටි  ාපයාකති සතු ත පානීයාක ජපයාක සහ 

අශනකුණාත් අවර යතා සඳහා රටටම ජප සැපයුම ප)ා දියාක යුතු )වර 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එනා ප්ර ා    ා. "ශසෞභාගයශේ නැතිම" 

ප්රතිපත්ති ප්ර ා යාක තු ත් ප්රනාන වර ශයාකන්ම ශම් පානීයාක ජප 

අවර යතාවර සම්)න්නවර එතුමා  රුණු ඉදිරිපත්  ර තිශ)නවරා. 

විවින ශී ගුණි  තත්ත්වර  තු , පානීයාක ශමන්ම අශනකුණාත් ජප 

අවර යතා අශේ රට තු  දිශනන් දින මතුශවරමින් තිශ)නවරා. ඒ 

පිළි)ඳවර ජනතාවර හඬ නදමින් සටිනවරා. රජයාකති හැටියාකට ඒ 

පිළි)ඳවර අශේ අවරනානයාක ශයාකොමු    යුතුයි. 

අශේ රශට් සමසවත ජනගහනශයාකන් සයාකයාකට (3.7ති වරැනි 

ප්රමාණයාක ට තමයි  නැනට න  ජපයාක පැශ)න්ශන්. එයින් සයාකයාකට 

4( ට ආසන්න ප්රමාණයාක ට ජාති  ජපසම්පානන හා ජපාපවරහන 

ම්ඩඩා පයාක හරහා ශම් ශවරීදි ජපයාක ප)ා ශනනවරා. ශම් වරනවිට රශට් 

සමසවත ජනගහනශයාකන් සයාකයාකට 46 ට වරැ  ප්රමාණයාක ට පිරිසලි 

ජපයාක පැශ)න්ශන් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අශේ 

අගමැතිතුමාත්  2(21 අයාක වරැශයාකන් ශම් සඳහා මුන ක සම්භාරයාකති -

රුපියාක ක ට්රිබලයාකනයාකති පමණ - ශවරන්   ා. මම හිතන විධියාකට ශමවරර 

අයාක වරැශයාකන් වරැ ම මුනපති ශවරන්  ර තිශ)න්ශන් ජනතාවරශේ 

පානීයාක ජප අවර යතාවර සපුරන්නයි.  

අශේ අමාතයාාං යාක යාකටශත් තිශ)න ජපසම්පානන හා 

ජපාපවරහන ම්ඩඩා පයාක, ප්රජා ජප ශනපාර්තශම්න්තුවර, ජප සම්පත් 

ම්ඩඩා පයාක ශමන්ම  ප ාත් පාපන ආයාකතන, රාජය ශනොවරන 

සාංවිනාන කියාකන සයාක කපම එ තු ශවරපා, ජනතාවරශේ පානීයාක ජප 

අවර යතාවර සම්පූර්ණ  රන්න  ටයුතු  රනවරා. අශේ 

ජපසම්පානන හා ජපාපවරහන ම්ඩඩා පයාක අන ඒ ශවරනුශවරන් වි ාප 

 ැප කිීකමති  රනවරා. මම  බලන් කිේවරා වරාශේ, න  ජපයාක ප)න 

සයාකයාකට (3.7  ප්රමාණශයාකන් සයාකයාකට 4(  පානීයාක ජප අවර යතාවර 

සම්පූර්ණ  රන්ශන් ජාති  ජපසම්පානන හා ජපාපවරහන 

ම්ඩඩා පයාකයි. ඉදිරි වරසර හතර සතු ත රශට් සමසවත 

ජනගහනශයාකන් සයාකයාකට 7( ට, 8( ට  ජපසම්පානන ම්ඩඩා පයාක 

හරහා ජපයාක ප)ා ශනන්න අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා,.  

අන උශී  ථා    රවුෆව හර්ම් මැතිතුමා සහුවරා, "ශම් ස කබල 

ශ ොශහන්න ශහොයාකා ගන්ශන්,   රන්න තිශ)න ශම් ශපොකුණා වරැඩා  

ශ ොටස අවුරුලි හතරති සතු ත අවරසන්  රන්ශන් ශ ොශහොමන" 

කියාකපා.  සත්තටම ශම්  අරුම පුලිම වරැඩා ති තමයි. අපට නිනහස 

පැ න අවුරුලි 72ති ශගශවරන විට සමසවත ජනගහනශයාකන් සයාකයාකට 

(3.7 ට පමණයි ජපයාක ප)ා දී තිශ)න්ශන්. ඉතින්, ඉදිරි වරසර 

හතර සතු ත රශට් ඉතිරි ජන ශ ොටසට ජපයාක ප)ා ශනන්ශන් 

ශ ොශහොමන කියාකන  ාරණයාක ඉතා පැහැදිබල අභිශයාකෝගයාකති.  

ශම්  ටයුත්ත අපි  රන්ශන් ශ ොශහොමන කියාකපා මම ශපො  

පැහැදිබල කිරිමති  රන්නම්. රවුෆව හර්ම් මැතිතුමන්පාශේ 

 ාපශේ  ශගනාපු විශී  ණයාක වරයාපිති යාකටශත් එ  පවුප ට 

පානීයාක ජපයාක සැපයීම සඳහා රුපියාක ක පතිෂ 8ති, 1(ති වියාකනම්  ර 

තිශ)නවරා. එම නිසා, ශීශීයාක ණයාක අරශගන, ශීශීයාක අරමුන ක 

පාවිච්චි  රපා, අශේ අයාක වරැශයාකන් ශවරන්    මුන ක පාවිච්චි  රපා, 

ශීශීයාක ඉාංජිශන්රුවරන් ශයාකොනාශගන, අශේ මිනිසුශන් ේ හැකියාකාවර 

තුළින් ශම් රශට් පානීයාක ජප අවර යතාවර සම්පූර්ණ  රන්න අපි 

)පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. 

නැනට බලයාකාපදිාංචි වී සති වරයාපිති 4,323කින් රශට් සමසවත 

ජනගහනශයාකන් පවු ක 723,293 ට නැනට ප්රජා ජප 

ශනපාර්තශම්න්තුවර හරහා ජපයාක ප)ා දී තිශ)නවරා.  ප)න වරසර 

තු  තවරත් වරයාපිති 1,(((ති හරහා ගම්මාන 1,((( ට පානීයාක 

ජපයාක ප)ා ශනන්න අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. ඒ සඳහා මුන ක 

සම්භාරයාකති අපට පැ න තිශ)නවරා. ඒ අනුවර, ප)න වරසර වරනශ ොට 

නසපතිෂයාක ඉතිම වූ පවු ක ප්රමාණයාක ට පානීයාක ජපයාක ප)ා ශනන්න 

අපට පුළුවරන් ශවරයි. නැනට බලයාකාපදිාංචි ශනොවූ වරයාපිති 1,((( ට 

වරැ  ප්රමාණයාකති තිශ)නවරා. ශම් සම්)න්නශයාකන් හරියාකටම 

ශතොරතුරු නැහැ. රාජය ශනොවරන සමහර සාංවිනාන හරහා    

වරයාපිති පිළි)ඳවර අපි ශම් වරනවිට ශතොරතුරු ශසොයාකා ශගන යාකනවරා. 

සමහර ගම්වරප ජනතාවර විසන්    වරයාපිති  තිශ)නවරා. ශම් 

විධියාකට, ප්රජා ජප ශනපාර්තශම්න්තුශේ බලයාකාපදිාංචි ශනොවූ වරයාපිති 

ගණනාවරති තිශ)නවරා. 

ඒ වරයාපිති සයාක කප බලයාකාපදිාංචි  රපා, ඒ සඳහා නීතිමයාක 

රාමුවරති හනන්න අපි )පාශපොශරොත්තු වරනවරා. ගරු රවුෆව හර්ම් 

හිටපු සමතිතුමා කිේවරා, එතුමන්පාශේ  ාපශේ නීතියාකති හනන්න 

උත්සාහ   ා, ප ාත් සභාශවරන් )පපෑම් ආපු නිසා ඒ   රන්න 

)ැරි වුණා කියාකපා. සමහර ශවරපාවරට ප ාත් සභාවර ලිර ථනශයාකන් 

)පපෑම්   ාන නන්ශන් නැහැ. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

එතශ ොටත් ප්රජා ජප ශනපාර්තශම්න්තුශේ පනත හනපා තිබුශ්ඩ 

නැහැ. පුාංචි සැකි කපති විතරයි තිබුශ්ඩ. ශම් සැකි කප ගැන ආරාංචි 

ශවරපා ප ාත් සභාශේ  වුරු ශහෝ විරුීන වුණාන නන්ශන් නැහැ. ඒ 

පනත හනන්න අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. පනත හනපා, ජාති  

ජප සම්පානන හා ජපාපවරහන ම්ඩඩා පශයාකන් - National Water 

Supply and Drainage Board එශ න් - වරතුර ශනන්න )ැරි  ඳු 

මුලින්, ශහ ක වරැනි ලිෂව ර සහ අපහසු තැන්වරපට ප්රජා ජප 

ශනපාර්තශම්න්තුවර හරහා, රාමීය යාක සාංවිනාන හරහා වරතුර ප)ා 

ශනන්න අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා.  

ශම් පනත සම්පානනයාක ශනො   නිසා සීන ශවරපා තිශ)න 

ශීවර ක අපි නැ පා තිශ)නවරා, සමහර සමිතිවරප සභාපති, තාත්තා. 

ශ ක ම්, අම්මා. පුතා, භා්ඩඩා ාගාරි .  ාර  සභාශේ ඉන්ශන් 

ඥාතින් ටි . ශම් පිළි)ඳවර  ථා  රන්න ගියාකාම ගහනවරා. මම පුාංචි 

උනාහරණයාකති කියාකන්නම්. මම ජීවරත් වරන හපාවරත ප්රශී ශේ 

උතුරු-මහගම ගශම් චමින්න ප්රදීේ  අපටපු නිසා,  පනත්ෟාපයාකති 

පැශ) පැකුණාමාර කියාකපා සශහෝනරශයාකති ඉන්නවරා. ඔහුශේ බිරිඳ 

ගුරුවරරියාකති. බිරිඳ හදිස අනතුරකින් අභාවරප්රාේත ශවරනවරා. සයාක 

ශවරනුශවරන් හම්) වුණු වරන්දියාකත් අරශගන රුපියාක ක පතිෂ 7 ට 

ආසන්න මුනපති නමපා ගශම් ප්රජා ජප සමිතියාකති පටන් ගත්තා. ශම් 

සමිතියාක ඉතා සාර්ථ වර ගශම් ජනතාවරට වරතුර ප)ා ශනමින් 

තිශ)ීදි, ආ්ඩඩු ශපරළියාක ආවරා. ේට පසවශසේ, චමින්නපාට ගහපා 

සමිතියාක කුණාඩු   ා. ඉන් පසවශසේ )පහත් ාරශයාකන් ඒ සමිතියාක 

අ කපා ගත්තා. පසුගියාක දින  ඒ සමිතිශේ නිපවරරණයාක පවරත්වරන්න 

ගියාකාම අර හිටපු ච්ඩ  ටි  චමින්නට බිම නමාශගන පහර ලින්නා . 

ඒ යුගයාක අවරසන්  රන්න, අශේ අහිාංස  මිනිසුන් ගුටි  ාපු යුගයාක 

අවරසන්  රන්න අපි නීති හනන්න )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා.  
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පාර්බලශම්න්තුවර 

ඒ 4,((( ට ආසන්න වරයාපිතිවරප සමහර ඒවරාශේ නැන් වරතුර 

කිවු ක රහ ශවරපා, සමහර තැන්වරප වරතුර ලුණු රහ ශවරපා. දීර්ඝ 

 ාපයාකති ජපයාක ගත්ත නිසා ඒ ජපයාක අපවිත්ර ශවරපා. ඒ සඳහා සුලිසු 

ළිාං පාවිච්චි  රන්න,  ශපොකුණාරු සමිති ක්රමයාකති අපි සැපසුම්  ර 

තිශ)නවරා. සමිති ර්පයාකති එ ට එ තු  රපා, ජපා යාකකින් වරතුර 

අරශගන එ  තැනකින් පිරිපහලි  රපා, bulk supply එ  කුණාඩා ා 

වරයාපිතිවරපට ප)ා ශනන්න අපි )පාශපොශරොත්තු වරනවරා. එහි නියාකමු 

වරයාපිතියාක අපි  රුවරපගසවවරැවර හා වරනාතවි කලුශේ පටන් අරශගන 

තිශ)නවරා. ශම් වරයාපිතියාක පාං ාවර පුරාම ක්රියාකාත්ම   රන්න 

)පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. ශම් සයාකලු ශීවර ක ඉෂවට සීන  රන්න 

අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරන්ශන්, ශීශීයාක ඉාංජිශන්රුවරන්, ශීශීයාක 

තාතිෂණයාක, ශීශීයාක අරමුන ක ශයාකොනාශගන මිසති, රට තවරලිරටත් 

ණයාක ාරශයාකති  රපා ශනොශවරයි.  

මම ශම් අවරසවථාශේ හනවරතින්ම සවතුතියාක පුන  රනවරා, මශේ 

 ැබිනට් අමාතය ගරු වරාසුශීවර නානායාකති ාර මැතිතුමා  රන 

 ැපවීම ශවරනුශවරන්. එතුමා ශපොකුණා  ැප කිීකමති  රනවරා. 

ශගොඩා ති අමාතයාාං වරප රාජය සමතිවරරු, නිශයාකෝජය සමතිවරරු, 

" ැබිනට් සමතිවරරයාකා  නවරතින්ම සවතුතියාක පුන  රනවරා.ටිටඅපට 

වරැඩා   රන්න ශනන්ශන් නැහැ" කියාකපා ලි  කියාකීදි, වරාසුශීවර 

නානායාකති ාර අමාතයතුමා අපට නැවරැන්ත හයියාකති ප)ා ශනනවරා. 

අපි එතුමාත් එති  එ තු ශවරපා ශපොකුණා වරැඩා  ශ ොටසති  රනවරා. 

ඒ වරාශේම, අශේ  ැබිනට් අමාතයාාං ශේ ශ ක ම්, ප්රියාකත් )න්ලි 

වික්රම මැතිතුමා  රන ශසේවරාවර අපි අගයාක  රන්න ඕනෑ. මශේ 

රාජය අමාතයාාං ශේ ශ ක ම්තුමා වරන ගාමිණී විජයාක)න්ලි 

මහත්මයාකාත් වි ාප ශසේවරයාකති  රනවරා. ඒ වරාශේම, ජාති  ජප 

සම්පානන හා ජපාපවරහන ම්ඩඩා  පශේ සභාපති නි ාන්ත රණතුාංග 

මැතිතුමා දිවරා රෑ ශනො)පා ඒ  රන  ැප කිීකම අපි අගයාක  රන්න 

ඕනෑ.  සාමානයාධි ාරි අශේ තිබලන විශේතුාංග මහතා සතුළු 

නිපනාරින් ශම් රශට් ජනතාවරට අවර ය පානියාක ජපයාක ප)ා ශනන්න 

රාජය නිපනාරින්ට එහා ගියාක වරැඩා  ශ ොටසති  රනවරා. ඒ වරාශේම, 

මශේ ශනපාර්තශම්න්තුශේ අනයතිෂ ජනරා ක එච්.ශේ. ශහේරත් 

මැතිතුමා ප්රමුඛ් අශේ නිපනාරින් අඩු වරැටුපති ප)මින්  රන 

ශසේවරයාක අපි අගයාක  රනවරා. ඔවුන්ශේ රැකියාකාවර සවරවර  රන්න නීති 

සම්පානනයාක  රපා, ඔවුන්ශේ අනාගතයාක සුරතිෂිත  රනවරායාක 

කියාකන  ාරණයාක සඳහන්  රනවරා. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ශම් රශට් ජනතාවරශේ පානීයාක ජප අවර යතාවර සම්පූර්ණ  රන්න 

අපි  ැප ශවරන )වර මතති  රමින්, මා නිහඬ වරනවරා.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු චා කසව නිර්මපනානන් මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  

නවරයාක   ාපයාකති පැශ)නවරා.  
 
[பி.ப. 3.08] 
 

ගු චාල්ෙන නිර්මලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி. தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

தினம் இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சு, 

நீர்வழங்கல் அமைச்சு, ைின்சக்தி அமைச்சு, வலுசக்தி அமைச்சு 

ஆகிய நொன்கு அமைச்சுக்களின் இன்மறய குழுநிமல 

விவொதத்தில், நொன் ைிக முக்கியைொக தகௌரவ அமைச்சர் 

வொசுமதவ நொைொயக்கொர அவர்களுமடய நீர்வழங்கல் 

அமைச்சு சம்பந்தைொகப் மபச விரும்புகின்மறன். அந்த 

வமகயில், எங்களுமடய பிரமதசங்களில் சுத்தைொன குடிநீர் 

ைக்களுக்குக் கிமடக்கப்தபறுவது சம்பந்தைொக ஒருசில 

மகொொிக்மககமள அமைச்சர் அவர்களிடம் முன்மவக்க 

விரும்புகின்மறன். எங்களுமடய பிரமதச ைக்கள் சுத்தைொன 

குடிநீமர முழுமையொகப் தபறவில்மல. குறிப்பொக, 

எங்களுமடய பிரமதசத்தில் பொொியளவு ைமழநீர் கடலுக்குச் 

தசல்கின்றது. அவ்வொறு கடலுக்குச் தசல்கின்ற அந்த நீமர 

நீர்த்மதக்கங்கள் அமைத்துச் மசைிப்பதனூடொக, எங்களுமடய 

பிரமதச ைக்களுக்குச் சுத்தைொன குடிநீர் வழங்கப்பட 

மவண்டுதைன்ற மகொொிக்மகமயத் ததொடர்சியொக நொங்கள் 

முன்மவத்திருந்மதொம்.  அந்தக்  மகொொிக்மககள் தவறுைமன 

மகொொிக்மககளொகமவ இருக்கின்றமததயொழிய, அதமன 

நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு எந்த அரசொங்கமும் முன்வர 

வில்மல நொன் ைிகவும் கவமலயுடன் ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, நொன் உங்கள்ைீது 

நம்பிக்மக மவத்திருக்கிமறன். மநற்மறய ஆமலொசமனக் 

கூட்டத்திலும்கூட நொன் இந்த விடயம் ததொடர்பொக 

உங்களுக்குக் கூறியிருந்மதன். உங்களுமடய கொலப்பகுதியில் 

இதமன நீங்கள் நிமறமவற்ற மவண்டும். அதற்குொிய 

நடவடிக்மககமள இப்மபொதிருந்மத ஆரம்பிக்க மவண்டும். 

இதமன 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் தசய்து முடிக்கலொம் என்று 

நொன் நிமனக்கவில்மல. புதிய அரசொங்கத்தில் நீங்கள் 

தபொறுப்புவொய்ந்த ஓர் அமைச்சரொக இருக்கின்றீர்கள். அந்த 

வமகயில், இந்நடவடிக்மகமயத் தற்மபொது ஆரம்பித்தொல் 

அமத உங்களுமடய கொலப்பகுதிக்குள் தசய்துமுடிக்க 

முடியுதைன்பமத நொன் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். 

எங்களுமடய ைன்னொர் ைொவட்டத்மதப் தபொறுத்தவமரயில் 

கல்லொறு, முசலிப் பிரமதசங்களுக்குட்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து 

தபருைளவொன நீர் கடலுக்குச் தசல்கின்றது.   ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தின் தவள்ளொங்குளப் பிரமதசத்தில் பொலியொறு 

இருக்கின்றது. தற்தபொழுது ைமழக்கொலைொமகயொல்,  பொலியொற் 

றினூடொக கைிசைொனளவு ைமழநீர் கடலுக்குள் தசல் 

வமதஅங்கு தசன்று பொர்த்தொல் கொைலொம். அமதமபொல, 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தின் ைண்மடக்கல்லொற்றினூடொகவும் 

அதிகைொனளவு ைமழநீர் கடலுக்குச்  தசல்கிறது. தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்கமள, கடலுக்குச் தசல்கின்ற இந்த 3 

இடங்கமளயும் மையப்படுத்தி நீர்த்மதக்கங்கள் அமைத்தொல் 

அந்தந்த ைொவட்டங்களில்  இருக்கின்ற ைக்களுக்குச் சுத்தைொன 

குடிநீமர வழங்க முடியும். அதற்கொன வொய்ப்புக்கள் அதிகைொக 

இருக்கின்றன.  

ைன்னொர் ைொவட்டத்மதப் தபொறுத்தவமரயில், தற்தபொழுது 

48 வீதைொன ைக்களுக்கு National Water Supply and Drainage 

Board நீமர வழங்குகின்றது. ஆனொல், அது ைமழநீர் அல்ல; 

நிலத்தடிநீர்! நிலத்தடி நீொிலுள்ள கல்சியைொனது எதிர்கொலத்தில் 

மநொய்ப் பொதிப்புக்கமள ஏற்படுத்தக்கூடியது. அமதமபொல், 

வவுனியொ ைொவட்டத்தில் தவறுைமன 5 வீதைொன ைக்களுக்கும் 

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில் 4 வீதைொமனொருக்கும்தொன் மதசிய 

நீர் வழங்கல் வடிகொலமைப்புச் சமப குடிநீர் வழங்குகின்றது.  

நொன் வன்னி மதொோ்தல் ைொவட்டத்மதப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்துகின்றவன். அந்த வமகயில், இந்த 3 ைொவட்டங்களிலும்  

இத்திட்டங்களினூடொகத்தொன் ைக்களுக்குச் சுத்தைொன குடிநீமர 

வழங்க முடியும். உங்களுமடய அமைச்சின்கீழ்த்தொன் 

கிரொைிய க் குடிநீர் வழங்கல் திட்டமும் வருகிறது. அந்தத்  

திட்டத்தின் ஊடொகத் தற்கொலிகைொக சில மதமவகமளப் பூர்த்தி 

தசய்ய முடியுமைதயொழிய, நீண்டகொலத்திற்கு அது தபொருத் 

தைொனதல்ல. நொங்கள் ைமழ நீமரச் மசகொித்து, அதிலிருந்து 

ைக்களுக்குச் சுத்தைொன குடிநீமர வழங்கினொல் ைொத்திரமை 

எதிர்கொலத்தில் எங்களுமடய பிரமதசங்களில் ைக்கள் 

மநொயற்று வொழக்கூடிய சூழ்நிமல உருவொகும்.  தங்களுமடய 

அரசொங்கத்தில் இதற்கொன முயற்சிகமள  நீங்கள் முழுமூச்சொக 

எடுப்பீர்கள் என நொன் நம்புகின்மறன்.  

அமதமவமள,  வவுனியொ ைொவட்டத்தில் தற்தபொழுது 

ைக்கள் சுத்தைொன குடிநீமரப்  தபறுவதற்கு ைிகவும்  கஷ்டப்படு 
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கின்றொர்கள். இந்தச் சூழ்நிமலயில், சுத்தைொன குடிநீமர 

அவர்களொல் குடிக்க முடியவில்மல. குறிப்பொக, வவுனியொவில்  

கற்பகுதிகள் இருக்கின்றன. வவுனியொ பிரமதச தசயலகத்திற் 

குட்பட்ட ஆசிக்குளம் கிரொை அலுவலர் பிொிவில் இருக்கின்ற 

கிரொைங்களுக்கு நொன் தசன்று பொர்த்மதன். கற்குளம், 

சிதம்பரபுரம், கல்வீரங்குளம், கல்நொட்டிய குளம், சைைங்குளம் 

மபொன்ற பிரமதசங்களில் பொமறகள் இருக்கின்றன. அந்தப் 

பிரமதசங்களில் இருக்கின்ற நிலத்தடி நீமரக் குடிப்பதன் 

கொரைைொக வவுனியொ ைொவட்டத்தில் அதிகைொமனொருக்குச் 

சிறுநீரக மநொய் கொைப்படுகின்றது. முதலொவது, தபொலன் 

னறுமவ ைொவட்டத்திலும் இரண்டொவது, அநுரொதபுர 

ைொவட்டத்திலும் மூன்றொவது, வவுனியொ ைொவட்டத்திலும்தொன் 

சிறுநீரக மநொய் அதிகைொகக் கொைப்படுவதொக நொன் 

நிமனக்கின்மறன். ஆகமவ ஆசிக்குளம், சைைங்குளம் மபொன்ற  

பிரமதசங்களுக்குச் சுத்தைொன குடிநீமர  ைிகவிமரவில் 

வழங்குவதற்கு தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்மக 

தயடுக்க மவண்டும்.  

தசட்டிகுளம் பிரமதச தசயலகப் பிொிமவ எடுத்துக் 

தகொண்டொல், அதில் பல கிரொைங்கள் இருக்கின்றன. அந்தக் 

கிரொைங்களில் சிறுநீரக மநொயொளிகள் பலர் இருக்கிறொர்கள். 

அவர்கமள நொன் சந்தித்திருக்கின்மறன். தசட்டிகுளம் 

பிரமதசத்தில் வீரபுரம் மபொன்ற பல கிரொைங்கள் இருக்கின்றன. 

அங்கிருக்கின்ற ைக்களுக்குச் சுத்தைொன குடிநீர் இல்மல. 

சுத்தைொன குடிநீர் என்பது எங்களுமடய ைக்களுக்கு ைிகவும் 

அவசியைொக இருக்கின்ற கொரைத்தினொலும் சிறுநீரக மநொயும் 

அதிகொித்துச் தசல்கின்ற கொரைத்தினொலும் தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கள் இந்த விடயங்கமளக் கருத்தில் எடுக்க மவண்டும். 

வவுனியொ ைொவட்டத்தில் தநலுக்குளம் பிரமதசத்தில் ADB 

projectஇல் தசய்து முடிக்கப்பட்ட மவமலத்திட்டங்கள்மூலம் 

இன்னும் அந்த ைக்களுக்கு நீர் வழங்க முடியொைல் இருக்கிறது. 

அது ஏன் என்று எங்களுக்குத் ததொியவில்மல? அது 

ததொடர்பில் திமைக்கள அதிகொொிகளிடம் விசொொித்மதன். அந்த 

ADB projectஇனுமடய ஒப்பந்தம் இன்னும் முடியவில்மல 

என்றும் தகொவிட்-19 கொரைைொக தவளிநொடுகளிலிருந்து 

இயந்திரங்கள் வரவில்மல என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றொர்கள். 

ADBக்குத் ஆமலொசமனகமள வழங்கி, தநலுக்குளம் 

பிரமதசத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அந்த நீர்த்தொங்கியினூடொக 

அந்தப் பிரமதசத்திலுள்ள ைக்களுக்குச் சுத்தைொன குடிநீமர 

வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டுதைன்று 

மகட்டுக்தகொள்கிமறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, 2010ஆம் ஆண்டு முதல் 

இன்றுவமர ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் 

09 நபர்கள் மவமலதசய்து தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

அவர்களுக்கு அரசியல் பலைில்லொத கொரைத்தினொல், இன்றும் 

அவர்கள் இரவு, பகலொக மவமல தசய்கின்றொர்கள். அங்கு 

வீதியில் எங்மகயொவது pipeline உமடந்தொல்கூட,  

அவர்கள்தொன் 24 ைைித்தியொலங்களும் roadஇல் நிற்பொர்கள். 

நொன் மபொகும்மபொது இரவு 12 ைைி என்றொலும், அவர்கள் 

நின்று மவமலதசய்வமதக் கண்டிருக்கிமறன். 2010ஆம் 

ஆண்டுக்குப் பிறகு, இந்த நொட்மட இரண்டு அரசொங்கங்கள் 

ஆட்சி தசய்திருக்கின்றன. அப்தபொழுதுகூட, labour 
categoryஇல் நியைனங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப் 
மபொதிருந்த அமைச்சர்கள் தங்களுமடய ததொகுதிகமளச் 

மசொோ்ந்தவர்கமள அப்பதவிகளுக்கு நியைித்து, அவர்கள் அங்கு 

மவமலக்கு வந்து, பிறகு இடைொற்றம் எடுத்துக்தகொண்டு 

தசன்றிருக்கிறொர்கள். 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து 09 மபொோ் - 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට නියාකමිත  ාපයාක අවරසානයි. 

ගු චාල්ෙන නිර්මලනාදන් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තවර විනා යාකති ශනන්න. 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கமள, நொன் உங்கமள 

நம்புகின்மறன். இந்த வருடத்தில் இல்லொவிட்டொலும் 

பரவொயில்மல. 2021ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் நியைனங்கமளக் 

தகொடுக்கின்றமபொதொவது, இந்த 09 மபமரயும் labour 

categoryக்குள் உள்வொங்க மவண்டும் என்பது எனது 

விநயைொன மகொொிக்மகயொகும். அவர்களுக்கு அரசியல் பலம் 

இருந்திருந்தொல், நிரந்தர நியைனங்கள் கிமடத்திருக்கும். 

அரசியல்பலம் இல்லொததன் கொரைத்தினொல்தொன், அவர்கள் 

ததொடர்ச்சியொக குமறந்த சம்பளத்தில், நிரந்தர 

மவமலயில்லொைல், 24 ைைித்தியொலங்களும் பைிபுொிந்து 

வருகின்றொர்கள். எனமவ, அவர்களுக்குொிய நிரந்தர 

நியைனத்மத நொன் உங்களிடம் எதிர்பொர்த்து, விமடதபறு 

கின்மறன். நன்றி.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලිමින්න දිසානායාක  රාජය සමතිතුමා. ඔ)තුමාට විනා  

11   ාපයාකති තිශ)නවරා. 
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ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා මසූර්යබල, සුළව හා ජල විු ලි 
ජනන වයාපෘති ෙවවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க - சூொிய சக்தி, கொற்று ைற்றும் 

நீர் ைின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විලිබල)ප අමාතයාාං යාක යාකටශත් 

ර්ර්යාක)ප, සු ාං හා ජප විලිබල ජනන වරයාපිති සාංවරර්නන රාජය 

අමාතයාාං ශේ වරැයාක ශීර්ෂයාක යාකටශත්  ථා  රන්න පැ නම පිළි)ඳවර 

මම සතුටු ශවරනවරා. ප්රථමශයාකන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 

අරාමාතයතුමාටත් සවතුති    යුතුවර තිශ)නවරා. ඒ, ශමම 

අමාතයාාං යාක ශවරනම අමාතයාාං යාකති විධියාකට ගැසට් කිීකමත්,               

ඒ වරාශේම ඒ  සාම්ප්රනායි  ගැසට් කිීකමති ශනොවී,                        

ඉපති  ප)ාදීපා රශට් ජනතාවරටත් සාංවරර්නනයාක පිබල)ඳ 

)පාශපොශරොත්තුවරති සති වරන විධියාකට  ටයුතු  රන්න සැපැසවවීම 

ගැන.   

අශේ රාජය අමාතයාාං යාක යාකටශත් ශ්රී පාං ා සුනිතය )ප තිති 

අධි ාරියාක, ශ්රී පාං ා පරමාණු  )ප තිති නියාකාමන සභාවර හා ශ්රී 

පාං ා පරමාණු  )ප තිති ම්ඩඩා පයාක යාකන ආයාකතන තුන පිහිටුවරා 

තිශ)නවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පුනර්ජනනීයාක )ප තිති 

පිළි)ඳවර ශනොශයාකකුණාත් අවරසවථාවරපදී  ථා)හ   ත්, අන අපි ඉන්න 

තැන පිළි)ඳවර කියාකනවරා නම්, තවරමත් පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක 

මඟින් ශමගාශවරොට් 9(( ට ආසන්න ප්රමාණයාකති තමයි අපි ජාති  

විලිබල)ප පීනතියාකට එ තු  රන්ශන්. ප්රනාන ජප මූපාශ්ර )පාගාර 

මඟින්, ඒ කියාකන්ශන් hydropower )පාගාර මඟින් ශමගා ශවරොට් 

1,4((ති පමණ ජාති  විලිබල)ප පීනතියාකට එ තු  රනවරා. 

අනිකුණාත් මූපාශ්ර ගත්තාම, පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක මඟින් 

ශනොශවරයි සයාකයාකට 7( ට ආසන්න විලිබලයාක ප්රමාණයාකති ජනනයාක  ර 

ගන්ශන්. ජනාධිපතිතුමා ශමවරර රශට් ජනතාවරට සහ අපට 

ඉපති යාකති සහ )පාශපොශරොත්තුවරති දීපා තිශ)නවරා, 2(3( 

වරනශ ොට පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක මඟින් සයාකයාකට 7(  විලිබලයාක 

ජාති  විලිබල)ප පීනතියාකට එ තු  ර ගත යුතුයි, ඒ මඟින් විලිබල 

1047 1048 



පාර්බලශම්න්තුවර 

බිප අඩු  රපා, ඒ හරහා පැශ)න ප්රතිපාභයාක ශම් රශට් ජීවරත්වරන 

ශනශ ෝටියාකති වරන ජනතාවරට ප)ාශනන්නත් ඕනෑයාක කියාකපා. ඒ  

)පාශපොශරොත්තුවර සතුවර තමයි ශම් ඉපති   අපි ර්නානම්  රපා 

තිශ)න්ශන්. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එහිදී අපි ඉතාම  

සතුටින් මතති  රන්න ඕනෑ, පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක විලිබල)ප 

පීනතියාකට එ තු කිීකම සඳහා අවර ය ක්රමශේන, අවර ය සහශයාකෝගයාක 

වරර්තමාන රජයාක ශම් අයාක වරැයාක ශ කඛ්නයාක තුළින් අපට ප)ාදීපා 

තිශ)නවරායාක කියාකපා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ප)ා දී තිශ)න  ාපයාක 

අනුවර ප්රනාන වර ශයාකන් වරයාපිති ශන ති පිළි)ඳවර මම  ථා 

 රන්න  ැමැතියි. ශම් වරනශ ොට අපි ර්නානම්  රපා තිශ)නවරා, 

ජාති  විලිබල)ප පීනතියාකට ශමගා ශවරොට් (((ති එ තු  ර ගන්න. 

ශම් රශට් ජීවරත්වරන ලිේපත්, අහිාංස  අසරණ පවු ක පතිෂයාක ශේ 

නිවරාසවරප වරහප මත solar panels සවි  රපා, ඒ මඟින් ජාති  

විලිබල)ප පීනතියාකට ශමගා ශවරොට් (((ති එ තු  ර ගන්න අපි 

)පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. ශම් තුළින් අපට පැශ)න වරාසයාක මා 

කියාකන්නම්. අපි හැම නාමත් solar power ගැන  ථා  රනවරාී wind 

power ගැන  ථා  රනවරා. වරයාපාරි ශයාකෝ කිහිපශනශනති තමයි 

ශම් )පාගාරවරප අයිති රුවරන් )වරට පත් වුශ්ඩ. එශහම නැත්නම් 

ශවරනත් සමාගමති, පිට රට  තිශ)න ශවරනත් සමාගමති තමයි 

අයිති රුවරන් )වරට පත් වුශ්ඩ. හැ)ැයි, ශමවරර ඒ ශමගාශවරොට් 

(((ම ජාති  විලිබල)ප පීනතියාකට එ තු  ර ගන්ශන්, ශම් රශට් 

ජීවරත්වරන අහිාංස , අසරණ නිවරාස හිමියාකන් පතිෂයාක ට ඒ වරාසයාක 

ප)ා ශනන්නයි. ශම් රශට් ජීවරත්වරන පවු ක පතිෂයාක ට ඒ හරහා 

ආනායාකමති ප)ාශනන ගමන්ම, ඒ අයාක හරහා ජාති  විලිබල)ප 

පීනතියාකට විලිබලයාක ශමගාශවරොට් (((ති එ තු  ර ගැනීම 

සලිශවරනවරා. ශම් හරහා අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා, කිශපෝශවරොට් 

(  solar පීනතියාකති නිශවරසවවරප වරහපවර ක මත සවි කිීකමත් සමද 

ශම් අයාකට - 

 
ගු මආචාර්ය  සුනර්න්  රාඝවන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுமரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු රාජය සමතිතුමාශේ 

ප්ර ා යාකට සහශයාකෝගයාකති නතිවරන්නයි, මම ශම්  ාරණයාක 

කියාකන්ශන්. නැන් ශගවර කවරප වරහපයාකට සවි රපා අපි නිෂවපානනයාක 

 රන්නට යාකන විලිබල )පයාක, පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පශයාකන් මිපදී 

ගන්නවරායාක කියාකන සහති යාක නැති නිසා ශමයාක අසාර්ථ  

වරයාපිතියාකති කියාකපා හැම තැනම  ථා  රනවරා, ගරු රාජය 

සමතිතුමනි. ඒ නිසා අපි ජනතාවරට කිවර යුත්ශත්, "ශම් මඟින් 

නිෂවපානනයාක  රන හැම ඒ  යාකතිම අපි මිපදී ගන්නට ශප ඹී 

සටිනවරා. ඒ සහති යාක අපි නිකුණාත්  රනවරා"  කියාකන  ාරණයාකයි. එයාක 

ඉතා වරැනගත් ශවරනවරා. 

 
ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ශ)ොශහොම සවතුතියි, ගරු සුශර්න් රාඝවරන් මන්ත්රීතුමනි. පසුගියාක 

 ාපශේ ඒ පිළි)ඳවර යාකම්කිස ගැටලුවරති සහ මත ශේනයාකති තිබුණා. 

නමුත් ශම් වරනශ ොට  ැබිනට් අමාතයවරරයාකා විධියාකට ගරු ඩා පසව 

අපහේශපරුම මැතිතුමාත්, අශේ සයාකලු ආයාකතනත්, ඒ වරාශේම 

පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකත් ශහොඳ අවරශ)ෝනයාකකින් ශම් ගැන 

 ටයුතු  රනවරා.  

පසුගියාක  ාපශේදී එවරැනි ගැටලුවරති තිබුණත්, ඉදිරිශේදී 

විශ ේෂශයාකන්ම ශම් "ශගවර ක පතිෂශේ වරයාපිතියාකත්", "ගමට 

)පාගාරයාකති" වරයාපිතියාකත්, ේට  අමතරවර ඕනෑම ශ ශනකුණාට 

තමන්ශේ වරහ  මත ර්ර්යාක පැනපයාකති සවි රශගන විලිබලයාක 

නිෂවපානනයාක සඳහා නායාක  ශවරන්න තිශ)න අවරසවථාවරත් අපි අහුරපා 

නැහැ. ඒ සඳහා පූර්ණ සහශයාකෝගයාක අපි විලිබල)ප ම්ඩඩා පශයාකන් 

ප)ා ශනනවරායාක කියාකන එ  මම ශම් ශවරපාශේ ඉතාම  වි වවරාසශයාකන්  

මතති  රන්නට ඕනෑ. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් ශගවර ක පතිෂයාක ගැන 

 ථා  රන ශ ොට කියාකන්න ඕනෑ,  අපි ශම් වරයාපිතියාක හරහා 

)පාශපොශරොත්තු ශවරන්ශන් විලිබලයාක ශමගාශවරොට් (((ති ජනනයාක 

 ර ගැනීම පමණති ශනොවරන )වර. අපි ශම් සඳහා ශයාකෝජනා 

 රනවරා, පාං ාශේ ඉන්න සමිීධි පවු ක පතිෂ 17න් ලිේපත්ම 

පවු ක පතිෂයාකති.   කිශපෝශවරොට් (  ර්ර්යාක පැනපයාකති සවි  රන්න 

පුළුවරන් නිවරාස පතිෂයාකති තමයි ශතෝරා ගන්ශන්. එශසේ 

ශතෝරාශගන ඒ අයාකට අපි )ැාංකුණා ණයාකති අරශගන ශනනවරා. ශම් 

)ැාංකුණා ණශයාකන් සයාකයාකට 3(  නායාක ත්වරයාක ඒ නිශවරසව හිමියාකා නරන්න 

ඕනෑ නැහැ. අපි  ර්නානම්, මූබල  පිරිවරැයාකති ශනොනරා සයාකයාකට 

1((තිම )ැාංකුණාශවරන් ණයාකති ප)ා දීපා ඒ අයාකට ශම් වරයාපිති සඳහා 

අවර ය ආශයාකෝජනයාක සපසා ශනන්න.  ඒ තුළින් ඒ අයාකට පුළුවරන් ම 

පැශ)නවරා, වරසර 7ති තු  ණයාක සඳහා මුනප ශගවරන අතරම, 

තමන්ශේ අශත් රුපියාක ක 3,(((ති විතර ඉතිරි  ර ගන්න.  ඒ  

විධියාකට තමයි අපි ශම් වරයාපිතියාක සැපසුම්  රන්ශන්. ඒ අනුවර 

රුපියාක ක 3,((( ඉතිරි  ර ගත්තාම, තමන්ශේ පයිට් බිපට රුපියාක ක 

නාහති ගියාකත් තවර රුපියාක ක 2,(((ති  ඒ අයාකට ඉතිරි ශවරනවරා.  

ජාති  විලිබල)ප පීනතියාකට ශමගාශවරොට් (((ති ප)ා ගනිමින් 

සමිීධියාක රුපියාක ක 2,(((ති පැශ)න පවු ක ටි ට -මම ශමයාක 

ශයාකෝජනා  රන්න  ැමතියි- ඒ අයාකශේ සමිීධියාක සඳහා 

ආ්ඩඩුශවරන් ප)ා ශනන මුනප තවරත් පවු ක පතිෂයාකති ශවරනුශවරන් 

ප)ා ශනන්න පුළුවරන් ම තිශ)නවරා. මම විරුීන පාර් වවරයාකට 

කියාකනවරා, "අන්න,  පවු ක පතිෂයාක  සමිීධියාක  ැපුවරා" කියාකපා ඒ  

 ාරණයාක  ආයුනයාකති විධියාකට ගන්න එපා කියාකපා. මම නම් ඒ වරැඩා  

පිළිශවර ට  ැමැතියි. ශමො න, අපට ඕනෑ ම තිශ)න්ශන් 

ලිේපත් ම නැති  රන්නයි. ලිේපත් ම නැති   ාම සමිීධියාක 

 ැශපනවරා. ශම් හරහා අපි උත්සාහ  රනවරා, ආ්ඩඩුශවරන් 

රුපියාක ක 1,(((ති, 2,(((ති )පාශපොශරොත්තුශවරන් ඉන්න 

ජනතාවරට තමන්ශේ වරහ  මත ර්ර්යාක පැනප සවි  රපා, තමන්ම 

ආනායාකමති උපයාකා ගන්නා පවුපති විධියාකට ඒ අයාකශේ ජීවරන 

තත්ත්වරයාක උසසව  ර දීමට.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,   අවුරුලි 7න් ඒ ණයාක ශගවිපා 

ඉවරර වුණාම විලිබල)ප ම්ඩඩා පශයාකන් පැශ)න රුපියාක ක 13,(((  

පමණ මුනපත් ඉතිරි අවුරුලි 13දී ඒ අයාකට ආනායාකමති )වරට පත් 

ශවරනවරා. ශවරන නා ආ්ඩඩුශවරන් මුනපති ප)ා ගන්න )පාශගන 

හිටපු පවු ක ටි  තම ශනපයින් නැඟී සටින පවු ක පතිෂයාකති )වරට 

පත් කිීකම අපි ශම් වරයාපිතියාක හරහා )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා.  

"ගමට )පාගාරයාකති" කියාකන වරයාපිතියාක යාකටශත් අපි 

)පාශපොශරොත්තු වරන්ශන් ශමො තින? විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ 

transformers තිශ)නවරා, 3(,((( ට වරැ  ප්රමාණයාකති. මු ක 

අදියාකශර්දී ඉන් 1(,(((  කිශපෝශවරොට් 1(( )ැගින් ගමට 

)පාගාරයාකති හනන්න ඉදිරිශේදී අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. ශම් 

සඳහා අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරන්ශන් ශ ො ඹ ශ ශනති 

අනුරානපුරයාකට යාකන්නවරත්, ශ ො ඹ ශ ශනති මාතරට, 

හම්)න්ශතොටට ගිහි කපා ශම් වරයාපාරයාක ආරම්භ කිීකමතිවරත් 

ශනොශවරයි. ගශම්ම ශ ශනති, ගශම්ම වරයාපාරි ශයාකති තමයි ශම් 

තුළින්  තිතිමත්  රන්න )පාශපොශරොත්තු ශවරන්ශන්. ශම් හරහා 

ජාති  විලිබල)ප පීනතියාකට ශමගාශවරොට් 1,(((ති එ තු ශවරන 

ගමන්ම වරයාපාරි යාකන් 1,(((ති නිර්මාණයාක කිීකමත් අපි ශම් හරහා 

)පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. ශම් වරයාපිති ශන ම ගත්තාම ජාති  

විලිබල)ප පීනතියාකට විලිබලයාක එ තු කිීකම පමණති ශනොශවරයි, ශම් 

රශට් වරයාපාරි යාකන් බිහි කිීකම, ඒ වරාශේම ලිේපත් පවු ක පතිෂයාකති 

ආනායාකම් උපයාකන පවු ක පතිෂයාකති )වරට පත් කිීකමත් අපි 

)පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. 
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ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔ)තුමා කිේශේ, "ගමට )පාගාරයාකති" කියාකන වරයාපිතිශේ 

කිශපෝශවරොට් 1((තින, ශමගාශවරොට් 1තින ගරු අමාතයතුමනි? 
 

ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
කිශපෝශවරොට් 1((ති. කිශපෝශවරොට් 1(( x10,((( කියාකපා 

කියාකන්ශන් ශමගාශවරොට් 1,(((ති.  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පැහැදිබලයි. 
 

ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඒ වරාශේම, ගශම් වරයාපාරි යාකන් 1(,(((ති නිර්මාණයාක 

 රන්නත් අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. ඒත් මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් කිේශේ ප්රනානම ශයාකෝජනා ශන  පිළි)ඳවරයි. 

ේට අමතරවර, අපි ශ්රී පාං ා පරමාණු )ප තිති නියාකාමන 

සභාවරත්, ශ්රී පාං ා පරමාණු )ප තිති ම්ඩඩා පයාකත් යාකන ශම් කියාකන 
ආයාකතන ශන  සාම්ප්රනායි වර  රශගන ආ රාජ ාරි ටි ත් 
ශවරනනාට වරඩා ා  ාර්යාකතිෂමවර  රශගන යාකනවරා.   ශරෝහ කවරපට 
අවර ය  අනුමැතියාක ප)ාදීම, ඒ සඳහා පීකතිෂණ පැවරැත්වීම යාකන ශම් 
සයාක කපම ශ ශරනවරා. ේට අමතරවර, විශ ේෂ වරයාපිතියාකති විධියාකට 
පිළි ා ශරෝගින් සඳහා පීකතිෂණ  රන්න අවර ය  රසායාකනි  ද්රවරය 
පාං ාවර තු  නිෂවපානනයාක කිීකමත් ඉදිරි අවුරුලි ශන  තු  අපි 
)පාශපොශරොත්තු  ශවරනවරා. ඒ අනුවර අපට පිළි ා ශරෝගින් 
වරැ ශයාකන්  හඳුනා ගන්න පුළුවරන් ම  පැශ)යි.  අඩු මුනපකින් අපි 

ශම් රසායාකනි  ද්රවරය නිෂවපානනයාක  ර  ර ගත්තාම අපට 
ඉන්දියාකාශවරන් ශගශනන ශතති )පාශගන ඉන්න ඕනෑ නැහැ. එවිට 
අපට පුළුවරන් ම පැශ)නවරා,  වරැ  පිළි ා ශරෝගින් ප්රමාණයාකති 
හඳුනා ශගන ඒ අයාකශේ ජීවිත  ාපයාක වරැ   ර ගන්න උනේ 
 රන්න.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ එති ම, අපි ශමවරර අයාක 
වරැශයාකන් )පාශපොශරොත්තු වරනවරා, rooftop solar panels 
පටන්ගන්න. ඒ වරාශේම, floating solar panels promote 
 රන්නත් අපි )පාශපොශරොත්තු වරනවරා. අපි ශම්  ථා  රන 

පාර්බලශම්න්තුවරත් විලිබලයාක බිප සඳහා රශට් ජනතාවරශේ ස කබලවරබලන් 
වි ාප මුනපති වරැයාක  රනවරා. ශමහි තිශ)න architecture එ  
ශවරනසව  රන්න )ැරි නිසා අපට rooftop solar panels නාන්න 
)ැහැ. දියාකවරන්නාවර තිශ)නවරා, එහා පැත්ශත්ී වි ාප ජපා යාකති. ඒ 
ජපා යාක මත floating solar panels භාවිත  රපා, 
පාර්බලශම්න්තුවරට අවර ය  විලිබලයාක ප)ාගන්නත් අපට පුළුවරන් ම 
තිශ)නවරා . 

ේට අමතරවර, ශතෝරාගත් රාජය ආයාකතනවරපට තමන්ශේ විලිබලයාක 
බිපට සරිපන විලිබලයාක නිෂවපානනයාක  රගැනීම සඳහා ඒ අයාකශේ 

ආයාකතනවරප  rooftop solar panels සවි  රන්නත් ණයාක-ආනාර 
ක්රම යාකටශත් අපි ඉදිරිශේදී )පාශපොශරොත්තු වරනවරා. රශට් 
ආර්රව යාකට නායාක  වරන ගමන්ම ජාති  විලිබල)ප පීනතියාකට වරැ  
විලිබල ප්රමාණයාකති -සයාකයාකට 7(ති- 2(3( අවුරුීන වරන ශ ොට 
පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක මඟින් එ තු කිීකමට තමයි අප 
)පා ශපොශරොත්තු වරන්ශන්. 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ)තුමාට පැ න සති  ාපයාක අවරසන් වරනවරා, ගරු රාජය 

අමාතයතුමා.  

ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
කියාකන්න තවරත් ශ)ොශහෝ ශීවර ක තිබුණත් ඒ සඳහා  ාපයාක 

ශනොමැති නිසා ඒවරා කියාකන්න හැකියාකාවරති නැහැ.  

විශ ේෂශයාකන්ම මතති  රන්න ඕනෑ, අශේ  ැබිනට් අමාතය 

ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම මැතිතුමා ගැන. මම එතුමා එති  

අමාතයාාං  ර්පයාක ම එ ට වරැඩා   රපා තිශ)නවරා. අපි  ඉතාම 

සුහනවර අශේ ආයාකතන තු ත් ඉන් පිටතදීත්  ටයුතු  රනවරා.  

අශේ ප්රනාන සම්)න්න රුවරා වරන්ශන් පාං ා විලිබල)ප 

ම්ඩඩා පයාකයි. පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක ගැන  ථා  රන ශ ොට, 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක උනවු  රනවරාන නැීන කියාකන ප්ර වනයාක හැම නාම 

අහපු ප්ර වනයාකති. පුනර්ජනනීයාක )ප තිති විෂයාකයාක හා සම්)න්න 

රාජය අමාතයවරරයාකා  විධියාකට මම ඉතාම වරගර්ශමන් කියාකනවරා, 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක පිළි)ඳ ජනතාවර තු  යාකම්කිස සැ යාකති තිබුණා 

නම් ශම් වරන විට ඒ සයාක කප ලිරු  රන්න අපට පුළුවරන් ම පැ න 

තිශ)න )වර. විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකත්, අපිත් ඉදිරි  ාපයාක තු  අප 

)පාශපොශරොත්තු වරන සයාකලු ඉපති   දා  රගන්න ඉතාම සුහනවර 

වරැඩා   ටයුතු  රන )වර න මා මතති  රනවරා. 

ඒ වරාශේම, අශේ ගරු  ැබිනට් අමාතයතුමාට න මා සවතුතිවරන්ත 

වරනවරා. අශේ ආයාකතන තුශනහි සභාපතිතුමන්පාට, විලිබල)ප 

ම්ඩඩා පශේ සභාපතිතුමා සතුළු සයාකලු නිපනාරින්ට අපි 

සවතුතිවරන්ත වරනවරා. ශමො න, ඉතිහාසශේ ශනොශයාකකුණාත් ප්ර වන 

තිබුණත්, ශම් සයාකලු නිපනාරින් අන වි ාප )පාශපොශරොත්තුවරති 

සතිවර  ටයුතු  රනවරා. ශගෝඨාභයාක රාජපතිෂ මැතිතුමා සමද 

එතිවර ශම් වරසර පහ තු  ශම් රට ශවරනසව    යුතුයි, ඒ සඳහා අශේ 

 ැපවීම අප ප)ා දියාක යුතුයි කියාකන  ්ඩඩා ායාකමති තමයි අශේ 

අමාතයාාං ශේ වරැඩා   රන්ශන්. ඒ අරමුණ ශවරනුශවරන් අපි වරැඩා  

 රනවරා කියාකන  ාරණයාකත් මා මතති  රනවරා . විපතිෂශයාකන් 

පැශ)න නර  විශේචන ශවරනුවරට, ශම් ශෂේත්රයාක  තිතිමත් 

 රගන්න ශහේතු වරන ශහොඳ විශේචන, ශහොඳ ශයාකෝජනා ඉදිරිපත් 

 රන්න කියාකා ආරානනා  රමින් මා නිහඬ ශවරනවරා. ශ)ොශහොම 

සවතුතියි. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හර්ෂණ රාජ රුණා මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  

නවරයාක   ාපයාකති පැශ)නවරා.  

 
[අ.භා. 3.31  
 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට ශ)ොශහොම සවතුතියි.  

අමාතයාාං  වරැයාක ශීර්ෂ සම්)න්නශයාකන්  ථා  රන්න 

ප්රථමශයාකන් මම ශයාකෝජනාවරති  රන්න  ැමැතියි.  මූපාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු  ථානායාක තුමාත්, පාර්බලශම්න්තුශේ අශේ 

නිපනාරි මහත්වරරුත් ශම්  ාරණයාක ගැන විශ ේෂ අවරනානයාකති 

ශයාකොමු  ශ ොත් ශහොඳයි කියාකා මම හිතනවරා. අයාක වරැයාක  ාප 

සීමාශේදී පමණති ශනොශවරයි, සෑම අවරසවථාවර දීම පාශහේ අපට 

ශපොත් පත් රාෂ්යාකති පැශ)නවරා.  

ගරු සමතිතුමනි, අපි green energy ගැන  ථා  රන 

අවරසවථාශේදීයි මා ශමයාක කියාකන්ශන්. ශම් ශපොත් පත්වරප තිශ)න 

හැම ශනයාකතිම පාශහේ අපට නැන් online website එශ න්, එශහම 

නැත්නම් App එශ න් ප)ාගන්න පුළුවරන්. අවර යතාවරති 

වුශණොත්, අශේ නිපනාරි මහත්වරරුන්ට  ථා  රපා, අවර ය ශපොත් 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

පත් ප)ාගැනීම සුලිසුයි කියාකපා මම ශයාකෝජනා  රනවරා.  නි ම් 

අපරාශී ශම් වරාශේ ශපොත් පත් වි ාප ප්රමාණයාකති පාර්බලශම්න්තු 

මන්ත්රීවරරුන් 22(ශනනාට ප)ා ශනන එ .  ශමශසේ කිීකම අතයවර ය 

නැහැ. අවර යතාවරති සති වරන ශ ොට, අපට ඒවරා ප)ා ශනන්න 

 ටයුතු   ා නම් සති කියාකන  ාරණයාක මම ප්රනාන වර ශයාකන්ම 

කියාකන්න  ැමැතියි.  

ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාක ගැනත්, අශනති අමාතයාාං  ර්පයාක ගැනත් 

අනහසව ප්ර ා   රන්න මා  ැමැතියි. විශ ේෂශයාකන්ම, ශ ොශරෝනා 

වරසාංගතයාකත් එති  ක්රීඩා ා කිීකම අවරම ශවරපා තිශ)නවරා. අපි සතුටු 

වරනවරා, ශම් )ානා මැීශී වුණත් ශසෞඛ්ය නීති ීකති පිළිපදිමින් LPL 

තරගාවරබලයාක පැවරැත්වීම සම්)න්නශයාකන්ී ඒ  ටයුත්ත සලි කිීකම 

සම්)න්නශයාකන්. ඉතින්, ඒ ආ ාරයාකටම අශනති ක්රීඩා ා තරග 

පවරත්වරන්න අපට )ැරින? මට තිශ)න ගැටලුවර ශම් යි. LPL 

තරගාවරබලයාක පවරත්වරන්න පුළුවරන් නම්, අශේ අනිති තරගාවරබල - club 

matches ශහෝ ශවරනත් tournaments - පවරත්වරන්න )ැරි සයි?   අප 

ඒ ගැනත් අවරනානයාක ශයාකොමු කිීකම අතයවර යයි.  

විශ ේෂශයාකන්ම, අශේ ක්රීඩා ා විනිසුරුවරන් ගැන කිවර යුතුයි. හැම 

ක්රීඩා ාවර ටම අනා වර විනිසුරුවරන් වි ාප සාංඛ්යාවරති ඉන්නවරා. ශම් 

 ාප සීමාශේ ඒ විනිසුරුවරන්ට ජීවරශනෝපායාක මාර්ගයාකති නැහැ. ඒ 

අයාකශේ ප්රනාන ආනායාකම් මාර්ගයාක අහිමි ශවරපා. ඔවුන් 

කිහිපශනශනතිම අප සමද  ථා   ා. අප ක්රි ට් ක්රීඩා ාවර 

ගත්ශතොත්, නැන් ක්රි ට් matches සම්පූර්ණශයාකන්ම නතර ශවරපා 

තිශ)නවරා. ඒ හින්නා ක්රි ට් umpiresපාට ආනායාකමති පැශ)න්ශන් 

නැහැ. ඒ අාං යාක ශ ශරහිත් අවරනානයාක ශයාකොමු  රපා යාකම් 

ආ ාරයාක ට ශසෞඛ්ය නීති ීකති, උපශනසව ප)ාගනිමින් අශනති ක්රීඩා ා 

තරග න පවරත්වරන්න ඉඩා  ශනන්න.  

නැන් BOI factory  රශගන යාකන්න ඉඩා  ශනනවරා. උනාහරණයාකති 

හැටියාකට  ටුනායාක  ශවරශ ඳ  පාපයාක ගනිමු.  ටුනායාක  ශවරශ ඳ 

 පාපයාක පිහිටි ප්රශී ශේ සඳිරිනීතියාක තිබුණත්, එහි ශසේවර යාකන්ට 

වරැඩා   රන්න පුළුවරන්. ඔවුන්ට ඒ අවරසවථාවර ප)ා දීපා තිශ)නවරා. ඒ 

ආ ාරයාකටම ක්රීඩා ා තිශෂේත්රයාක ශ ශරහිත් අවරනානයාක ශයාකොමු  රන්න 

ඕනෑ. ශමො න, අපට ක්රීඩා ාවර සම්පූර්ණශයාකන්ම නතර  රන්න )ැහැ. 

අපි විශ ේෂශයාකන්ම පාස ක ක්රීඩා ාවර ඉදිරියාකට ශගන යාකන්න ඕනෑී තවරත් 

 තිතිමත්  රන්න ඕනෑ.  

අශේ ගරු හරින් ප්රනාන්ලි මන්ත්රීතුමා ක්රීඩා ා අමාතයවරරයාකා 

හැටියාකට  ටයුතු  රන ශ ොට ක්රීඩා ාවරපට සම්)න්න වරැරදි 

වරැ ැතිවීශම්  පනත් ශ ටුම්පත සම්මත   ා. මම ඒ  ඉතා 

ප්රගතිශීබල පනතති හැටියාකට නකිනවරා. ක්රීඩා ාවර තවරත් ඉදිරියාකට ශගන 

යාකන්න අපට අවර ය නම්, එහි තිශ)න ප්රනාන ප්ර වනයාක වරන ෂණෂණයාක 

අවරම කිීකම අවර යයි. ෂණෂණ වරැ ැතිවීශම් ක්රමශේනයාක අපි තවරත් 

 තිතිමත්  රන්න ඕනෑ. ඒ ශ ශරහි විශ ේෂ අවරනානයාකති ශයාකොමු 

 රන්න ඕනෑ. 

අපි renewable energy පිළි)ඳත්, green energy පිළි)ඳත් 

 ථා  රන්න ඕනෑ. අශේ පසුගියාක ආ්ඩඩුවර ඒ ගැන විශ ේෂ 

අවරනානයාකති ශයාකොමු  ර තිබුණා. ගරු රාජය සමතිතුමනි, 

නිවරාසවරපට solar power පීනති සවි  රන්න අපි ඉතා අඩු 

ශපොබලයාකට ණයාකති ප)ා ලින්නා. නමුත්, ඒ  ටයුත්ත නතර ශවරපා 

තිශ)නවරා. ඒ හින්නා එයාක ඉදිරියාකට ශගන යාකන්න  ටයුතු  රන්න. 

 
ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමා,  ාපයාක ප්රමාණවරත් ශනොවුණු නිසා මශේ 

 ථාශේදී ඒ ගැන කියාකන්න )ැරි වුණා.  බලන් ඒ ණයාක ලින්ශන් 

සයාකයාකට අට  ශපොබලයාකට. හැ)ැයි, ශම් වරන ශ ොට අපි එයාක සයාකයාකට 

හයාකට අඩු  රශගන තිශ)නවරා. අයාක වරැශේදී අපට තවරත් සහනයාකති 

ප)ා ලින්නා. සයාකයාකට හතශර් ශපොබලයාකට තමයි ඉදිරිශේදී ඒ ණයාක 

ක්රියාකාත්ම  වරන්ශන්. 

 
ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ඒ  ශහොඳයි. මා කියාකන්න ගිශේ ශම් යි. ගරු රාජය 

සමතිතුමනි, ඒ ණයාක සයාකයාකට අශට් ශපොබලයාකට අශේ  ාපශේත් ප)ා 

ලින්නා. නමුත්, ඒ  ප්රාශයාකෝගි වර, බිම් මට්ටශම් ක්රියාකාත්ම  කිීකම 

පිළි)ඳ ගැටලුවරති තිබුණා. මම උනාහරණයාකති කියාකන්නම්. මම 

ශපෞීගබල වර මශේ නිවරශසේ solar power පීනතියාකති සවි   ා. 

නමුත්, ඒ ට වි ාප  ාපයාකති ගත වුණා. ශමො න, CEB එශ න් 

ඒවරාට අවර ය අනුමැතියාක ප)ාගැනීම ආදියාකට වි ාප  ාපයාකති 

යාකනවරා. මම ශපෞීගබල වර ඒ  අත් වින්නා, මශේ නිවරශසේත් solar 

power පීනතියාකති සවි    නිසා. ඒ ට වි ාප  ාපයාකති ගත 

වරනවරා. ඒ ගැන අවරනානයාක ශයාකොමු  රන්න ශේවි. ශමො න, 

ජනතාවරට ශහොඳ අවරසවථාවරති පැශ)නවරා ශපොබලයාක සයාකයාකට හයාකට අඩු 

 ර ශහෝ ශපොසි රහිත ණයාකති හැටියාකට ශහෝ එයාක ප)ා දීමට හැකි 

නම්. ඒ පිළි)ඳ incentive එ ති ප)ා දීමට අවර යයි.  

මා නිශයාකෝජනයාක  රන ගම්පහ දිසවත්රිති ශේ පසුගියාක  ාප 

සීමාශේදී අපි ආරම්භ   ා, ජප ශයාකෝජනා ක්රම කිහිපයාකතිම. එ ති 

තමයි, ගිරිනර ජප ශයාකෝජනා ක්රමයාක. එයාක මා නිශයාකෝජනයාක  රන 

ශනොම්ශේ ආසනශේ අපි ආරම්භ   ා. ඒ  ඉතාම මන්නගාමි ශපස 

තමයි නැනුත් ක්රියාකාත්ම  ශවරන්ශන්.  ැපණි ගද නකුණාණු ඉවුර 

ශනවරන අදියාකර වරයාපිතියාක ගරු රවුෆව හර්ම් හිටපු අමාතයවරරයාකාත් 

මමත් තමයි බියාකගමින් ආරම්භ  ශ ේ. අපි ඒ වරයාපිතියාක අවරසන් 

  ත්, න  එළීම සඳහා තවරම මුන ක ශවරන්  රපා නැහැ කියාකන 

පණිවිඩා යාක අපට පැ න තිශ)නවරා. නැන් ඒ වරයාපිතියාක අවරසන්  ර 

තිශ)නවරා. වරයාපිතියාක අවරසන්   ාට පසවශසේ අපට පුළුවරන් -[)ානා 

කිීකමති  ගම්පහ දිසවත්රිති ශේ ශනොම්ශේ, බියාකගම, මහර, ගම්පහ 

වරාශේ ප්රනානම ආසන වි ාප සාංඛ්යාවර ට ජප පහසු ම් ප)ා 

දීමට හැකි ඒ pressure එ  නැන් තිශ)නවරා. නැන් ඉතා පැහැදිබලවරම 

pressure එ  තිශ)නවරා.  
 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
It has been done. 
 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
Yes, it has been done. 
 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
It was started during the time of former President 

Mahinda Rajapaksa.  
 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
No, you should be corrected. It was not started during 

his time. It was started when the Hon. Rauff Hakeem was 
the Minister of Water Supply. I also attended the 
inauguration ceremony in Biyagama. So, it was initiated 
during the “Yahapalana” Government. But I am happy 
that it has been completed. So, please correct yourself. I 
know that there were a few opening ceremonies and the 
country was misled that it was initiated prior to the 
previous Government. However, I am  very happy that - 
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ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
The first stage of  the Kelani Right-Bank Water 

Supply Project was begun and completed during President 
Mahinda Rajapaksa’s time.  

 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
I  agree with you one hundred per cent. I am talking 

about the second stage. 
 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Phase II was only a continuation.  
 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මා  ථාවර  රීදී ඔ)තුමා සවින සවින හිටිශේ. මා කිේශේ, 

ශනවරැනි අදියාකර කියාකපායි. ප මුවරැනි අදියාකර, ඔේ. ශනවරැනි අදියාකර අපි 

ආරම්භ  ශ ේ. අපි ආරම්භ  රපා, අවරසන්  රපා තිශ)නවරා. ගරු 

සමතිතුමනි, මා කියාකන්න යාකන්ශන් ඒ  ාරණාවර ශනොශවරයි. ඒ  

නැන් අවරසන්  රපා තිශ)නවරා. නමුත් )ට එළීමට, වරයාපිතියාක 

අවරසන්   ාට- 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට නියාකමිත  ාපයාක අවරසානයි.  ථාවර 

අවරසන්  රන්න. 

 
ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මට තවර විනා යාක   ාපයාකති ප)ා ශනන්න, මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වරැ  ශවරපාවරකුණාත් ප)ා දීපා, නැන් විනා යාකති වරැ ශයාකනුත් ගත 

ශවරපා තිශ)නවරා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
වරයාපිතියාක අවරසන් වුණාට න  එළීමට මුන ක ශවරන් කිීකමති සලි 

 රපා නැහැ කියාකපා තිශ)නවරා. [)ානා කිීකමති  ඒ  හරි,-[)ානා 

කිීකමති   
 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අලුත් ජප සම්)න්නතා ප)ා ශනන්න වරහාම හැකි වී තිශ)නවරා, 

 ැපණි ගද නකුණාණු ඉවුශර් වරැඩා  පිළිශවරළින්. 
 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
හරි. නැන් උනාහරණයාකති විධියාකට මා නිශයාකෝජනයාක  රන 

ශනොම්ශේ ආසනයාකට ජපයාක ප)ා ශනන්න පුළුවරන්. නමුත් තවරමත් 

කිසම න  එළීමති සලි ශ රිපා නැහැ. 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ාපයාක අවරසානයි.  ථාවර අවරසන්  රන්න.  

 
ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
එම නිසා  රුණා රපා ඒ ගැන අවරනානයාක ශයාකොමු  රන්න 

කියාකා මා ඉ කසිමති  රනවරා.  

ශ)ොශහොම සවතුතියි. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම අමාතයතුමා. ඔ)තුමාට විනා  16  

 ාපයාකති තිශ)නවරා. 

Order, please! ගරු මයාකන්ත දිසානයාක  මහතා නැන් 

මූපාසනයාකට පැමිශණනවරා සති.  
 
අනුරුව ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහතා මූලාෙනනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගු මයන්ත දිොනායක මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 
THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 3.4(  
 

ගු ඩලෙන අලහප්නපුම මහතා මවිු ලිබල අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - ைின்சக்தி அமைச்சர்) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma - Minister of Power) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අයාක වරැයාක විවරානශේ  විලිබල )ප 

අමාතයාාං යාක නිශයාකෝජනයාක  රමින්  ථා  රන ශම් අවරසවථාශේදී 

මාශේ ප මුවරැනි යුතු ම තමයි රශට් )ප තිති තිශෂේත්රයාක, 

විලිබල)පයාක, විශ ේෂශයාකන්ම පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක ගැන අසීමිත 

වි වවරාසයාකති තියාකපා, ශම් අයාක වරැයාක තු  සුවිශ ේෂී වරගර්මති 

)ප තිති තිශෂේත්රයාකට, විලිබල )ප තිශෂේත්රයාකට, පුනර්ජනනීයාක 

)ප තිති තිශෂේත්රයාකට ප)ා දීමට  ටයුතු    අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් අශේ  ිතශේදිත්වරයාක 

ප්ර ා  කිීකම. රටති විධියාකට, ජනතාවර විධියාකට ඒ  අශේ ප මුවරැනි 

යුතු ම කියාකපා මා වි වවරාස  රනවරා. ඒ වරාශේම මා සවතුතිවරන්ත 

ශවරන්න ඕනෑ, අශේ රාජය අමාතය ලිමින්න දිසානායාක  මැතිතුමාට. 

තරුණ ශී පාපනඥයාකකුණා විධියාකට එතුමා පුනර්ජනනීයාක )ප තිති 

තිශෂේත්රයාකට අනා වර, ඒ විෂයාක භාරවර  රනු ප)න  ැප කිීකම, ඒ 

නායාක ත්වරයාක අගයාක  රන්නටත් මා ශම් අවරසවථාවර පාවිච්චි  රන්න 

ඕනෑ. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වරාශේම අශේ 

අමාතයාාං ශේ ශ ක ම් වරසන්තා ශපශර්රා මැතිනියාකට,  රාජය 

අමාතයාාං ශේ ශ ක ම් ශහේමන්ත සමරශ ෝන් මැතිතුමා සතුළු 

සයාකලු නිපනාරින්ට, විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ සභාපතිතුමා, 

සාමානයාධි ාරිතුමා සතුළු නිපනාරින්ට, ශපශ ෝ ආයාකතනයාක, 

සුනිතය )ප තිති අධි ාරියාක, පරමාණු  )ප තිති අධි ාරියාක, 

පාං ා ශ ෝ ක ශ ොම්පැනි එ  සතුළු සයාකලු ආයාකතනවරප 

 ැපවීශමන්  ටයුතු  රන සයාකලු නිපනාරින්ට සවතුතිවරන්ත 

ශවරන්නටත් මා ශමයාක අවරසවථාවරති  ර ගන්නවරා.  

ශම් ශ ොශරෝනා වරයිරසයාක රටට සාංක්රමණයාක වුණු ශමොශහොශත් 

ඉඳපා අසීමිත වරගර්මකින්  ටයුතු  රන විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ 

ශසේවර යාකන් අගයාක    යුතුමයි, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

බිඳ වරැටීම්වරපදී, ඉතාම ලිෂව ර ශ ොන්ශීස යාකටශත් විලිබල)ප 

ම්ඩඩා පශේ, ශපශ ෝ ආයාකතනශේ ශසේවර යාකන් තම ශසෞඛ්ය ගැන 

පවරා ශනොහිතා,  ැපවීශමන්  ටයුතු  රනවරා. ඒ  අපි රටති 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

විධියාකට අගයාක    යුතුයි. විවින වරිත්තීන්වරප අපි අගයාක  රන ශශ්රේණි 

ඉන්නවරා,  ්ඩඩා ායාකම් ඉන්නවරා. හැ)ැයි ඔවුන්ට ජාති  මට්ටශම් 

සගයීමති පැ න තිබුශ්ඩ නැහැ. මම ශම් පාර්බලශම්න්තුවර 

ශේදි ාවරති  ර ගන්නවරා, විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක තු , ශපශ ෝ 

ආයාකතනයාක තු  සටින ශසේවර යාකන්  රන ඒ සුවිශ ේෂී  ැපවීම අගයාක 

 රන්නට. ඒ වරාශේමයි, ගරු මහින්න රාජපතිෂ අරාමාතයතුමාට 

පමණති ශජයෂවඨත්වරශයාකන් ශනවරැනි වරන නැන් පාර්බලශම්න්තුශේ 

සටින ගරු වරාසුශීවර නානායාකති ාර මැතිතුමා, මශේ හිතමිත්ර ගරු 

උනයාක ගම්මන්පිප මැතිතුමා, ගරු නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමා, 

අශේ රාජය සමතිතුමන්පා සහ සශහෝනර අමාතයාාං  ශවරතත් අශේ 

සශහෝනරත්වරයාක ප්ර ා   රන්නටත් මම ශම්  අවරසවථාවරති  ර 

ගන්නවරා. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වරාශේම පාර්බලශම්න්තුවරටත් 

විශ ේෂශයාකන් සවතුතිවරන්ත ශවරන්නට ඕනෑ. අමාතයාං  4  වරැයාක ශීර්ෂ 

යාකටශත් වරන ශමම විවරානයාක තවරත් එති අසම්මත විවරානයාකති විධියාකට 

පවරත්වරා ගන්ශන් නැතුවර ඉතාම  නනාත්ම වර, ප්රගතිගාමීය වර, 

අනාගතවරාදීවර ශමම විවරානයාකට එතිවී  රුණු ඉදිරිපත් කිීකම 

පිළි)ඳවර අපි සයාකලුශනනාටම සවතුතිවරන්ත ශවරන්නට ඕනෑ.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි සයාකලුශනනාම පිළිගන්නට 

ඕනෑ, රටති විධියාකට අපි ඉන්ශන් )ප තිති අර්බුනයාක  කියාකපා. අපි 

ඒ  පිළිගන්නට ඕනෑ.  වුන එහි ප මුවරැනි විත්ති ාරයාකා,  වුන 

ශනවරැනි විත්ති ාරයාකා,  වුන තුන්වරැනි විත්ති ාරයාකා කියාකන එ  

අනා  නැහැ. මහජනතාවර අපි සයාකලුශනනාම විත්ති කූඩුවරට නේගපා 

තිශ)න්ශන්. ඒ නිසා අපි සයාකලුශනනාම ඉන්ශන් විත්තිකූඩුශේ 

කියාකන එ  විතරති අපි අමත   රන්න ශහොඳ නැහැ. අපි 

)ප තිති අර්බුනයාක  ඉන්නවරා කියාකපා මම කියාකන්ශන් සයි? 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මිප පිළි)ඳවර, විවින අර්බුන 

පිළි)ඳවර නැන් පාර් වර රාෂ්යාකති ශම් සභාශේ  ථා   ා. හැ)ැයි, 

2(13දී ශනොශරොච්ශචෝශ ක පති විජයාක )පාගාරයාක ශම් රටට නායාකාන 

වුණායින් පසවශසේ ශම් ශමොශහොත ශවරන  ක, වරසර හතකින් එති 

ප්රනාන )පාගාරයාකතිවරත් ශම් රටට නායාකාන  රන්න අපි අසමත් 

ශවරපා තිශ)නවරා. මම  ාටවරත් සඟි කප දිගු  රන්න හනනවරා 

ශනොශවරයි. අතිගරු ශේ.ආර්. ජයාකවරර්නන ජනාධිපතිතුමාශේ 

ආ්ඩඩුවර සහ අතිගරු මහින්න රාජපතිෂ ජනාධිපතිතුමාශේ ආ්ඩඩුවර 

විලිබල )පයාක සම්)න්නශයාකන්  තීන්ලි තීරණ වි ාප ප්රමාණයාකති ගත් 

ආ්ඩඩු ශන ති. අපි ඒ )වර  ිතශේදීවර සහිපත්  රන්නට ඕනෑ. මට 

මත යි, විවින ශචෝනනා මැීශී මහින්න රාජපතිෂ ජනාධිපතිතුමා 

ශනොශරොච්ශචෝශ ක )පාගාරයාක විවරිත   ාම, එනා විලිබල බිප සයාකයාකට 

2(කින් අඩු   ා. ඒ බිපම තමයි ශම් ශමොශහොශත්ත් තිශ)න්ශන්. 

එනා ශනොශරොච්ශචෝශ ක )පාගාරයාක විවරිත ශනො  ා නම්, අන ශම් 

රශට් )ප තිති අර්බුනයාක ශ ොයි තරම් ගැුරරු තැන  තිශේවින 

කියාකපා   කපනා  රන්න කියාකපා මම තමුන්නාන්ශසේපාශගන් 

ඉ කසිමති  රනවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන තිශ)න මූබල   ාරණා 

ටි ති අරශගන )ැලුශවරොත්, තමුන්නාන්ශසේපා නන්නවරා, හැම 

වරසර ම අඩු වරැ  වර ශයාකන් සයාකයාකට (ත්, 6ත් අතර ප්රමාණයාකකින් 

ශම් රශට් විලිබල ඉ කලුම වරැ  ශවරනවරාී demand එ  වරැ  ශවරනවරා.  

ශ ොවිඩ් වරසාංගත තත්ත්වරයාක නිසා එයාක ශම් වරසරට විතරති අනා  වරන 

එ ති නැහැ. එවරැනි තත්ත්වරයාකති සතුශ ේ වරසර හතකින් අලුතින් 

ප්රනාන )පාගාරයාකති, විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ භාෂාශවරන් කිේශවරොත් 

base load එ ති නැති තැන  අශේ අනාගතයාක ශ ොයි තරම් අඳුරු 

අනාගතයාකති )වරට පත් ශේවින? ඒ නිසා අපි සයාකලුශනනාම 

එ තුශවරපා ශම් අර්බුනයාකට මුහුණ ශනන්නට ඕනෑ. ශගෝඨාභයාක 

රාජපතිෂ ජනාධිපතිතුමා "ශසෞභාගයශේ නැතිම" ප්රතිපත්ති 

ප්ර ා ශේදී ශමශතති ශම් රශට් කිසලි මැතිවරරණ ප්ර ා යාක  

ශනොතිබුණු විශ ේෂ සඳහන් කිහිපයාකති  ශ ේ ඒ යි. මුළු ශපෝ යාකම 

ශපොසප ඉන්නනවරබලන් )ැහැර වරන ශවරපාශේ, "ජනතාවරශේ 

අනාගතයාක ශවරනුශවරන් පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක උපරිමශයාකන් 

ආශයාකෝජනයාක  රනවරා" කියාකන සටහන ශපෝ ශේ හැම සමත් 

රාජයයාකතිම අනුමත  රන ශවරපාශේ, අතිගරු ශගෝඨාභයාක රාජපතිෂ 

ජනාධිපතිතුමාශේ රාජය ප්රතිපත්තියාක තු  එතුමාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්ර ා ශේ බලයාකනවරා, "පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක ශම් රශට් ප්රනාන 

විභවරයාකති )වරට පත්  ර ගන්නට ඕනෑ" කියාකපා. එම නිසා අපි 

හැශරන තැනති ශමතැන. අපට ආඩා ම්)රශයාකන් කියාකන්නට 

පුළුවරන්, හරියාකටම අන ඉඳපා තවර නවරසව 1(කින්, නැත්නම් නවරසව 

12කින්, ඒ කියාකන්ශන් ප)න මාසශේ 8වරැනි නා ශම් රශට් ප මුවරැනි 

සු ාං විලිබල )පාගාරයාක ජාතියාකට නායාකාන ශවරනවරා කියාකපා. පාං ාශේ 

ප මුවරැනි සු ාං විලිබල )පාගාරයාක මන්නාරම් ශද්රෝණිශේ ඉදි කිීකම 

සඳහා 2(14 මාර්තු මාසශේ 28ශවරනි නා  ැබිනට් අනුමැතියාක 

පැශ)ීදී මාත් ඒ  ැබිනට් ම්ඩඩා පශේ සටියාකා. 

තමුන්නාන්ශසේපාශේ ආ්ඩඩුවර  ාපශේත් ඒ සඳහා අවර ය 

මැදිහත්වීම් සලි  රනු පැබුවරා. අපි ඒ ඉතිහාසයාක  ිතශේදීවර සහිපත් 

 රනවරා. ශම් වරසශර් ශනසැම්)ර් 8වරැනි නා ශම් රශට් )ප තිති 

තිශෂේත්රශේ හැරවුම් පකුණාණති තමයි නිර්මාණයාක ශවරන්ශන්. 

එතැනින් පටන් ශගන 2(21 වරසරට ගියාකාම 2(21 වරසර තු  -තවර 

සති ශන  තුනති සතු ත- ශම් රශට් ප මුවරැනි LNG )පාගාරශේ 

 ටයුතු ශ රවරපපිටිශේ ආරම්භ වරනවරා.  2((( සට ශම් රශට් 

සා ච්ඡාවර තිබුශ්ඩ auto diesel ශවරනුශවරන්, එශහම නැත්නම් 

furnace oil ශවරනුශවරන් සවවරාභාවි  වරායුවර - LNG -  ආශී   ර 

ගන්ශන් ශ ොශහොමන කියාකපායි. 2((( සට පැවරැති එම සා ච්ඡාවරට 

වරටිනා මති එනවරා, තවර සති ශන ති සතු ත. ඒ අනුවර, 

ප මුශවරනි පති නනවි )පාගාරයාක ආරම්භ වරනවරා.  

ශම් ශවරනශ ොට ශනශවරනි LNG )පාගාරයාකට අවර ය  ැබිනට් 

අනුමැතියාකත් ප)ා දීපා තිශ)නවරා. විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක ඒ ට 

අවර ය  ටයුතු  ර ශගන යාකනවරා. මම වි වවරාස  රනවරා, අපට 

ජනවරාරි මාසයාක ශවරනශ ොට ඒ සඳහා ශටන්ඩා ර්  ැඳවීම සලි 

 රන්න පුළුවරන් ශවරයි කියාකපා. ඒ යි මම කිේශේ 2(21 වරසර 

නැවරත සශ්රී  වරසරති විධියාකට ඉතිහාසශේ තැන්පත් ශේවි කියාකපා. 

වරාරිමාර්ග සමතිතුමා වරන චම ක රාජපතිෂ සමතිතුමා එනා නියාකම 

  ා, උමා ඔයාක වරයාපිතියාක අපි ශප)රවරාරි මාසයාක වරන ශ ොට 

අවරසන්  රන්න ඕනෑයාක කියාකපා. ශමගාශවරොට් 3(ති ජනනයාක    

හැකි ශරෝඩ්පන්ඩ්සව )පාගාරශේ වරැඩා   ටයුතු  නැන් අවරසන් 

අදියාකශර් තිශ)න්ශන්.  තවර මාස හයාකති වරාශේ  ාප සීමාවරති තු දී -

2(21 වරසර තු දී-  එම )පාගාරශයාකනුත් අපට විලිබලයාක ජනනයාක  ර 

ගන්න පුළුවරන් මති පැශ)යි කියාකපා මම වි වවරාස  රනවරා.  ඒ 

විතරති ශනොශවරයි. ශමොරශගො කප )පාගාරශේ  ටයුතු න ඉතා 

ඉතිමනින් සමාේත  ර ගන්න හැකි ශවරයි කියාකපා අපි වි වවරාස 

 රනවරා. ශම් සයාක කපම ජාතියාකට පැශ)න නායාකාන. ේට පසවශසේ ශම් 

රශට් ප්රනාන ජප මූපාශ්රවරබලන් විලිබල උත්පානනයාකති  රන්න 

පැශ)න්ශන් නැහැ.  

එතැනින් අපි හැශරන්ශන් පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක 

පැත්තටයි. අශේ ලිමින්න දිසානායාක  රාජය සමතිතුමා ඉතා ශ ටි 

ශේපාවරති තු දී ඒ පිළි)ඳවර පැහැදිබල   ා. ඒ අනුවර  ගමට 

)පාගාරයාකති, සමිීධිශයාකන් පවු ක පතිෂයාකති, සයාකලු රාජය 

ආයාකතනවරප වරහප මත ඉදිවරන ර්ර්යාක පැනප ගැන එතුමා සඳහන් 

  ා.   

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් හරහා පුනර්ජනනීයාක 

ආර්රව යාකති ගැනත්  ථා  රනවරා. එයාක ශගෝඨාභයාක රාජපතිෂ 

ජනාධිපතිතුමාත් වි වවරාස  රනවරා. ශම් අයාක වරැයාක ශ කඛ්නයාක 

)පන්න. ර්ර්යාක )පශයාකන් විලිබලයාක නිපනවීම ශවරනුශවරන් ආශයාකෝජන 

 රන සෑමශනනා ශවරතම වරසර 7  )ලි සහන ප)ා ශනන්න අපි 

 ටයුතු  රනවරා. ශම් රශට් එවරැනි  ර්මාන්ත බිහි ශේවි. නැන් අපි 

ර්ර්යාක පැනප ආනයාකනයාක  රනවරා. ශම් රශට් එවරැනි  ර්මාන්ත 

බිහිශේවි. ජනවරාරි මාසශේදී අපි backup batteries පටන් ගන්නවරා. 

ඒ,  ර්මාන්තයාකති විධියාකට. පාං ාශේ inverters හනන්නත් පටන් 

ගනීවි. ඒ,  ර්මාන්තයාකති විධියාකට. එම නිසා පුනර්ජනනීයාක විලිබලයාක 
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රට සන්ත  වරනවරාත් එති ම ේට සමාන්තරවර තවරත්  ර්මාන්ත 

රාෂ්යාකති නිර්මාණයාක වරනවරා. විශ ේෂශයාකන්ම ඒ තුළින් සුළු 

 ර්මාන්ත රැසති බිහිවරනවරා. ශම් විශී  වරයවරසායාක ශයාකෝ 

ශනොශවරයි. මම ශ ටිශයාකන් ඔ)තුමන්පාට කියාකන්නම්, රට සතුශ ේ 

ගත්ශතොත් අශේ සාං  කපයාක ශමො තින කියාකපා. අශේ සාං  කපයාක 

තමයි  විලිබල පාරිශභෝගි යාකා වරයවරසායාක යාකකුණා )වරට පත්  ර ගන්න 

එ . එම නිසා අපි අනාගතයාක දිහා )පන්ශන් සු)වරාදීවරයි.  

මම වි වවරාස  රන විධියාකට යුීනයාක නිමා වූ පසුවර අපට  රන්න 

තිබුණු ශනයාකති තමයි, ශම් රශට් විලිබල බිප අඩු  ර ගන්න එ .  නැන් 

ශම් සභාශේ  විලිබල බිප සම්)න්නශයාකන්  ථා වුණා. ආසයාකාශේ 

වරැ ම විලිබල බිප, අඩුම විලිබල බිප ආදී වර ශයාකන් එහිදී සාංවරානයාකති 

තිබුණා. මම ඔ)තුමන්පාට එ ති කියාකන්නට ඕනෑ. මූපාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, සාමානය පාරිශභෝගි යාකා ගත්ශතොත්,  එශහම 

නැත්නම් දිළිඳු මට්ටශම් සටින පාරිශභෝගි යාකකුණා ගත්ශතොත්, අපි ඒ 

අයාකශගන් අයාක  රන්ශන්  නකුණාණු ආසයාකාශේ අඩුම විලිබල බිප.  ඒ 

කියාකන්ශන් විලිබල බිප ඒ   3(ට වරඩා ා අඩු නම්, විලිබල)ප 

ම්ඩඩා පශයාකන් ඒ  යාකති ශවරනුශවරන් අයාක  රන්ශන් රුපියාක ක 

3.((යි.  ඒ   3(ත්, 6(ත් අතර නම්, එ  ඒ  යාක ට අයාක 

 රන්ශන් රුපියාක ක (.((යි. ඒ  ශනොශවරයි වරැනගත්. අන විලිබල 

ඒ  යාකති නිෂවපානනයාක  රන්න වරැයාකවරන සාමානය මුනප රුපියාකප 

23.87ති. ශමතැන තමයි අර්බුනයාක තිශ)න්ශන්. එ  ඒ  යාකති 

ජනනයාක  රන්න රුපියාක ක 23.87ති වරැයාකවරනවරා. හැ)ැයි, විලිබල)ප 

ම්ඩඩා පයාක ශම්  ඒ  යාකති ශනන්ශන් ර්යාකටන? මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, සාමානයශයාකන් එති ඒ  යාකති රුපියාක ක 23.87 ට 

හනපා රුපියාක ක 16.67 ට ශනනවරා. මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

2(19 වරර්ෂශේ ශම් රශට් ජනනයාක  රනු පැූ  මුළු විලිබල ඒ   

සාංඛ්යාවර ඒ   බිබලයාකන 16ති. විලිබල ඒ   බිබලයාකන 16ති 

නිෂවපානනයාක   ා නම්,  ඒ  යාකට වරැයාක වරන මිප රුපියාක ක 23.87ති 

නම්,  එ  ඒ  යාකකින් රුපියාකපති අඩු වුශණොත් ඉතිරි වරන මුනප 

ර්යාකන කියාකපා හිතන්න. රුපියාක ක බිබලයාකන 16යි. එ  ඒ  යාකකින් 

රුපියාකපති අඩු  ර ගන්න පුළුවරන් වුශණොත්, ඉතිරි වරන මුනප 

රුපියාක ක බිබලයාකන 16යි. ඒ  යාක ට වරැයාක වරන රුපියාක ක 23.87ති වරන 

වියාකනම රුපියාක ක 21.87ති  ර ගත්ශතොත්, ඉතිරි  ර ගන්න පුළුවරන් 

මුනප බිබලයාකන 32ති. ශමශහම ගණන් හනන්න. අපි LNGවරබලන් 

විලිබලයාක නිපනවීම  ශ ොත්,  අපට ඒ  යාක  මිප රුපියාක ක 17  

වරාශේ තියාකා ගන්න පුළුවරන් කියාකපා මම හිතනවරා. ර්ර්යාක )පයාක ේට 

වරඩා ා ශගොඩා ති අඩුයිී සු ාං )පයාක ේටත් වරඩා ා ශගොඩා ති අඩුයි. 

ආ්ඩඩුවරති විධියාකට අපි වි වවරාස  රනවරා, ශම් ඉපති යාක අපට 

හඹා ශගන යාකන්න පුළුවරන් )වර. ඒ  තිතියාක අපට තිශ)නවරා. 

 ්ඩඩා ායාකම් හැඟීශමන් අපි වරැඩා   රනවරා. විශ ේෂශයාකන්ම අපි 

කියාකන්නට ඕනෑ, ශම් රශට්  ර්මාන්ත තිශෂේත්රයාකට අඩු මිපට විලිබලයාක 

ශනන්න )ැරි නම් ශම් රටට ආශයාකෝජ යාකන් ශගන්වරා ගැනීම අපහසු 

වරන )වර. 

මුපසුශන් සටින ගරු මයාකන්ත දිසානායාක  මන්ත්රීතුමනි, 

ඔ)තුමාශේ පියාකා මහවරැබලශයාකන්  ජප විලිබලයාක නිර්මාණයාක  රන්න 

නායාක ත්වරයාක දීපු නායාක ශයාකති. මම ශම් ශවරපාශේ එතුමා  

 ිතශේදීවර සහිපත්  රනවරා. අන ශම් රශට් ආශයාකෝජ යාකන්ට වරාණිජ 

වර ශයාකන් අඩු මිපට විලිබලයාක ශනන්න අපට )ැරි නම්, 

පාරිශභෝගි යාකන්ශේ විලිබල බිප අඩු  රන්න )ැරි නම්, අපට 

අනාගතයාක පිළි)ඳවර, වරයවරසායාක යාකන් පිළි)ඳවර වි වවරාසයාකති තැබියාක 

හැකි රටති ශගොඩා නදන්න පුළුවරන් ශවරයි කියාකපා මම හිතන්ශන් 

නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට අවර ය ශවරපා තිශ)න්ශන් “ශසෞභාගයශේ 

නැතිම” ප්ර ා නශේ ඉදිරිපත්  රපු ඉපති යාකට යාකන්නයි. විලිබලයාක 

ශවරනුශවරන් අවරම මිපති අපි ප)ා ශනන්නට ඕනෑ. ඒ ශවරනුශවරන් ශම් 

පරිසරයාක ශගොඩා නැශදන්නට ඕනෑ. පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක 

සතුශ ේ අවරම මිප වරාශේම, අශනති පැත්ශතන් සනාහරිත 

පරිසරයාකති ශගොඩා නදන්නත් ඕනෑ. අපි ශම්තාති 

 ා)න්ඩා ශයාකොතිසයිඩ් වරායුවර ශ ොයි තරම් ප්රමාණයාකති ඉතිරි  ර 

ගන්නවරාන? ඒ නිසා ශම් වරැඩා  පිළිශවර ට සහශයාකෝගයාක ශනන්න 

කියාකපායි අපි තමුන්නාන්ශසේපාශගන් ඉ කපා සටින්ශන්. ශම්  දිහා 

ශී පාපන  ්ඩණා වරබලන් )පන්න එපා. ශමො න, අපි 

සයාකලුශනනාම ඉන්ශන් එ ම අර්බුනයාක  කියාකපා මම නැවරත 

කියාකනවරා. රටති විධියාකට තිශ)න අර්බුනයාකට එ  එතිශ නාට 

සඟි කප දිති  ර ගන්ශන් නැතුවර ශම් අර්බුනශයාකන් රට 

ශගොඩා ගන්නා ගමන් මද අප ශහොයාකා ශගන යාකන්නට ඕනෑ.  

මම තමුන්නාන්ශසේපාශගන් ඉ කසිමති  රනවරා. ශම් මහා 

පින් වරයාක දිහා )පන්න.  පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ විතරති 

පාරිශභෝගි යාකන් පතිෂ 6(ති ඉන්නවරා. ශපශ ෝ ආයාකතනශේ 

පාරිශභෝගි යාකන් (88,(((ති ඉන්නවරා. පතිෂ 7(ට වරැ  විලිබල 

පාරිශභෝගි යාකන් ප්රමාණයාකති පාං ාශේ  ඉන්නවරා.  ගිහසවථ විතරති 

ශනොශවරයි,  ර්මාන්ත තිශෂේත්රයාකටත් අපි අන සහති යාකති ශනන්න 

ඕනෑ, "එන්න, ශමශහේ ආශයාකෝජනයාක  රන්න. ඔ)ට අඩු මිපට 

විලිබලයාක ප)ා ශනන්න අපට පුළුවරන්" කියාකපා. ඒ පණිවුඩා යාක අපි රටට 

ශනන්නට ඕනෑ. හැම ශගනර ම තිශ)න )ර වරැ  බි ක අතශර්  

නරුවරන්ශේ ටියුෂන් බිප අම්මාට )ර වරැ යි.  අපි ඒ   

පිළිගන්නවරා. ඒ වරාශේම ශටබලශෆෝන් බිප )ර වරැ යි,  විලිබල බිප 

)ර වරැ යි.  
 

ගු නහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සමතිතුමනි, ශ ටි ප්ර වනයාකති තිශ)නවරා. 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමාට නියාකමිත  ාපයාක නම් ඉවරරයි. 
 

ගු නහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශමයාකට ශ ටි උත්තරයාකති ශනන්න තිශ)න්ශන්. 

ගරු සමතිතුමනි, ශනොශරොච්ශචෝශ ක )පාගාරයාක නැවරත පුළු ක  

 රනවරාන? ශමො න, එතැන තිශ)න පහසු ම් පිළි)ඳවර ජනතාවරට 

ශපොකුණා ප්ර වනයාකති තිශ)නවරා. 
 

ගු ඩලෙන අලහප්නපුම මහතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමාශේ  ාපශයාකන් 

අරශගනයි ශම් උත්තරයාක ශනන්ශන්. 2(2( ශප)රවරාරි මාසශේ 2( 

වරැනි නා  ැබිනට් ම්ඩඩා පයාක එයාක තීන්ලි  රපා තිශ)නවරා. ඒ  

හතරවරන අදියාකරටයි ශවරන් ශවරපා තිශ)න්ශන්. නැනට ශමගාශවරොට් 

9((  නාරිතාවරති තමයි ශනොශරොච්ශචෝශ ක )පාගාරශේ 

තිශ)න්ශන්. ශනොශරොච්ශචෝශ ක සැපසුම්  රීදිම එහි හතර වරන 

අදියාකර ශවරනුශවරන් ඒ සැපසුම නිර්මාණයාක ශවරපා තිශ)නවරා.  

ශප)රවරාරි මාසශේ 2( වරැනි නා  ැබිනට් තීන්ලිවරති අරශගන 

තිශ)නවරා, එම හතරවරන අදියාකරයාකට යාකන්න ඕනෑ කියාකපා. ඒ ක්රියාකා 

මාර්ගයාක අතරමැන තමයි අන තිශ)න්ශන්. ගරු ශහතිටර් අේපුහාමි 

මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර වනයාකට පිළිතුර ඒ යි. එහි ගැටලුවරති තිශ)නවරා 

කියාකපා මම හිතන්ශන් නැහැී මම වි වවරාස  රන්ශන් නැහැ. ඒ  

නැනටම ආ්ඩඩුවර ගත් ප්රතිපත්තිමයාක තීරණයාකති. 

අවරසාන වර ශයාකන් මට ඉඩා  ශනන්න. මා  නැවරතත් සයාකලු 

ශනනාටම සවතුති  රනවරා. ඒ වරාශේම වි වවරාසයාක ත)ා ගන්නට 

ඕනෑ. අපි එ  පැත්තකින් )ප තිති සාංරතිෂණයාක, )ප තිති 

සුරතිෂිතතාවර, )ප තිති සවවරයාකාංශපෝෂණයාක සඳහා  ටයුතු  රනවරා.  

මූපාසනාරූඪ ග රු මන්ත්රීතුමනි, අවරසාන විනා යාක මට ශනන්න. 

අපි වරැ පුර මුනපති වරැයාක  රන්ශන් ඉන්නන නහනයාක  රන්නයි. 

ඉන්නන නහනයාක  රන්ශන් විලිබලයාක ජනනයාක  ර ගන්නයි. අශේ 

ආර්රව යාක නහනයාක ශවරන්ශන් ඉන්නන සතුශ ේයි. අපි එයාක නතර  ර 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තමයි අපි ශම් සැපසුම් ස සව  රමින් 

ආ්ඩඩුවරති විධියාකට ඉදිරියාකට සවිත් තිශ)න්ශන්ී ඉදිරියාකට ගමන් 

 රන්ශන්. ඒ සැපසුම් ශවරනුශවරන් තමුන්නාන්ශසේපා අපිත් එති  

අත්වරැ ක )ැඳගනීවි කියාකන වි වවරාසයාක මා තු  තිශ)නවරා. 

විලිබලයාක සම්)න්නශයාකන් ශම් පාර්බලශම්න්තුවර සතුශ ේදි මම 

ඉ කසිමති  රනවරා. අනයාපන තිශෂේත්රශේ පවරා ශම් රශට් විලිබල)ප 

සාංරතිෂණයාක පිළි)ඳවර, විලිබල විනයාකති පිළි)ඳවර  ථා  රන්න ඕනෑ. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, භාෂාවරට අපි අලුත් වරචනයාකති 

එ තු  රමු.  අපි සා ච්ඡාවරති පටන් ගනිමු. විලිබල විනයාක පිළි)ඳවර 

පාසප තු  සා ච්ඡා තිශ)න්න ඕනෑී අශේ පාරිශභෝගි යාකන් තු  

සා ච්ඡා තිශ)න්න ඕනෑී රට තු  සා ච්ඡා තිශ)න්න ඕනෑ. 

"විලිබල විනයාක" අශේ ජාති  මාති ාවරති )වරට පත්  රගන්න අන 

අධිෂවඨානයාකති සති  ර ගන්න කියාකා ඉ කපා සටිමින්, මූපාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට නැවරතත් සවතුතිවරන්ත ශවරමින්, මම 

නිහඬ ශවරනවරා.   

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳ වරැනගත්  ථාවරති. ශ)ොශහොම සවතුතියි, ගරු සමතිතුමනි.  
 

මීය  දට, ගරු චමින්න විශේසරි මන්ත්රීතුමා. 

 

[අ.භා. 4.((  
 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන අයාක වරැයාක  ාර  සභා 

අවරසවථාශේ  සා ච්ඡාවරට භාජන වරන වරැයාක ශීර්ෂ පිළි)ඳවර  ථා 

 රන්න පැ නම පිළි)ඳවර මම සතුටු ශවරනවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයාකන්ම ක්රීඩා  යාකකුණා 

හැටියාකටත්, ඒ වරාශේම ක්රීඩා ාවරට තවරමත් ආනරයාක  රන පුරවරැසයාකකුණා 

හැටියාකටත්, ක්රීඩා ාශේ දියුණුවර, සාංවරර්නනයාක නකින්න මම ඉතාම 

ආ ාශවරන් සටිනවරා. ක්රීඩා ාශේ සාංවරර්නනයාක හා දියුණුවර තුළින් 

අනාගතශේ නිශරෝගිමත්, ශසෞඛ්යසම්පන්න, ජවරසම්පන්න 

පුරවරැසයාකන් ශම් රටට බිහි  රන්න පුළුවරන්. විශ ේෂශයාකන්ම 

ප්රමාණවරත් වරයායාකාම ශනොමැති නිසාත්, ක්රීඩා ාවර ශනොමැති නිසාත් 

අශේ රශට් පමණති ශනොශවරයි, ශපෝ ශේම ජීවරත්වරන පිරිසව විවින 

ශරෝග තත්ත්වරයාකන්ට ශගොලිරු ශවරනවරා. මම හිතනවරා, ක්රීඩා ා 

අමාතයාාං යාක භාරවර සටින අශේ ගරු නාම ක රාජපතිෂ තරුණ 

සමතිතුමා යාකම් වරැඩා  ශ ොටසති  රයි කියාකපා.  

අන  ාර  සභා විවරානයාක අවරසවථාශේ  යාකම් ශවරනසති නැනුණා. 

පසුගියාක දින කිහිපයාක තු  ආ්ඩඩු පතිෂශේ ශ)ොශහෝ මැති සමතිවරරු 

ශම් සභාශේ රැඳී සටිශේ නැහැ. සභාවරට සවි කපා  ථා  රපා 

යාකනවරා. නමුත් ගරු නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමාශේ අමාතයාාං ශේ 

වරැයාක ශීර්ෂයාක පිළි)ඳවර සා ච්ඡා  රන අවරසවථාශේදී, 

ජනාධිපතිවරරයාකාශේ වරැයාක ශීර්ෂයාක පිළි)ඳවර  ථා   ාටත් වරඩා ා, 

අගමැති වරැයාක ශීර්ෂයාක පිළි)ඳවර  ථා   ාටත් වරඩා ා වරැ  පිරිසති -

ශජයෂවඨ සමතිවරරු, මන්ත්රීවරරු- නකින්න පැශ)නවරා. ඒ තුළින්, යාකම් 

ශවරනසති තිශ)නවරායාක කියාකන පණිවුඩා යාකති පැශ)නවරා.   

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ ොශරෝනා වරසාංගතයාක පැවරති 

පසුගියාක  ාපශේ පුවරත් පත ත්, යාකම්කිස මානයයාක ත්, මුහුණු 

ශපොශත්ත් තිබුණා, ලිනු විදීශම් තරගයාකති පිළි)ඳවර. ඒ ලිනු විදීශම් 

තරගයාක තිබුශ්ඩ ශ ොශහේන කියාකපා මම කියාකන්ශන් නැහැ. හැ)ැයි, ඒ 

ලිනු විදීශම් තරගයාකට සහභාගිශවරපා තිශ)න්ශන්, අශේ ගරු නාම ක 

රාජපතිෂ සමතිතුමාශේ සශහෝනරයාකා වරන ශයාකෝෂිත රාජපතිෂ 

මැතිතුමායි. ඒ තරගශයාකන් ප මුවරන සවථානයාකත්, ශනවරන සවථානයාකත් 

පැ න තිශ)න්ශන්, ඒ සශහෝනරයාකාටයි. ශහොඳයි, නතිෂතාවරට තැන 

ශනන්න ඕනෑ. අපි ශ ොතැනවරත් නකින්ශන් නැහැ, ඒ ක්රීඩා ාවරට 

නතිෂතාවර තිශ)න ශම් රශට් ශවරනත් ක්රීඩා  යාකන් ඒ තරගයාකට 

සහභාගිශවරපා තිශ)නවරා කියාකපා. ශී පාපන වර ශයාකන් ක්රීඩා ාවර 

තමන්ශේ  ටයුතු සඳහා ශයාකොනවරාශගන තිබුණත්, මා  බලන් 

සඳහන්    පරිදි ක්රීඩා ාශවරන්  තිතිසම්පන්න, ශසෞඛ්යසම්පන්න 

පුරවරැසයාකන් බිහි කිීකශම් වරැඩා  පිළිශවර  ට යාකන්න පුළුවරන් යාකම් 

ශනයාකති නිර්මාණයාක ශවරපා තිශ)නවරා.  ඒ  ාපශේදීත් ශමවරැනි 

අර් රු හැසීකම් අපි නැති ා. ඒ පිළි)ඳවර සමාජශේ )රපත  

විශේචන තිශ)නවරා. අපි ශම් තරහ ට කියාකනවරා ශනෟාශවරයි. )පයාක 

තිශ)න අවරසවථාශේ ගන්නා සමහර වරැරැදි තීන්ලි තු  ශම් සභාශේ 

පිටුපස ආසනවරප වරා ශවරපා සටින මන්ත්රීවරරුන්ශේ සහිනයාක යාකම් 

ශහයාකකින් ශ)ොඳශවරපා හීනශවරපා ගිශයාකොත් එයාක )රපත  ප්ර වනයාකති. 

ඒ නිසා, ශම් අවරසවථාශේ ඒ ගැන නැනුවරත්  රන්න මම හිතුවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගියාක  ාපශේ නුවරර න  නා 

මාළිගාවර ඉදිරිපිට වරැබල ශ ොට්ට ගහපා, රාත්රිශේදී න දනන් 

ශගනැ කපා, මහා සාංඝරත්නයාක, මහානායාක  හාමුලිරුවරන් 

වරහන්ශසේපා විරුීන වුණු ශවරපාශේ  ාර් ශර්සව පැීනා. ශවරන 

 වුරුවරත් ශනොශවරයි, වරර්තමාන ක්රීඩා ා සමතිතුමා තමයි ඒ ට 

සම්)න්න වුශ්ඩ කියාකන  ාරණයාක  වුරුත් නන්නවරා. එහි ප්රතිලපයාක 

ශමො තින? 2(1(දී එතුමන්පා ශී පාපන වර ශයාකන් පරාජයාක 

ශවරන්න ඒ ත් ඉවරහ ක වුණා. අනත් අපි නකිනවරා, විශ ේෂශයාකන්ම 

ශමවරැනි තැන ට ශම් ක්රීඩා ාවර හසුරුවරන්න උත්සාහ  රන )වර.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නාම ක රාජපතිෂ සමතිතුමා 

පසුගියාක  ාපශේ  -එතුමන්පාට ආ්ඩඩුවර නැති  ාපශේ- පුලිමා ාර 

විධියාකට සමාජශීබල වුණා. සමහර අවරසවථාවරප එතුමා  ගාංවරතුර ගපපු 

සවථානවරපට ගිහි කපා ශෂෝට් එ ති ගහශගන, ගාං වරතුශරන් විපතට 

පත් වුණු ජනතාවර ශවරනුශවරන් ශගවර ක හැලිවරාී වර වර ක  ැපුවරාී 

තීන්ත ගෑවරා. ඒ වරාශේ සරප පන්තිශේ වරැඩා  පිළිශවර ති ශගන ගියාකා. 

ඉදිරියාක ගැන එතුමාශේ යාකම් )පාශපොශරොත්තුවරති සති ශන්. ශම් 

තරුණ නායාක යාකාට අපි ශයාකෝජනා  රන්ශන්, ඒ වරාශේ හැසීකම් 

රටාවරති එති  ශම් රශට් ශී පාපන වර ශයාකන් යාකන්න පුළුවරන් 

ගමනති තමන්ට පැවරරිපා තිශ)න  ාර්යාක භාරයාක තු  නිර්මාණයාක 

 රන්න කියාකපායි.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, LPL ප්ර වනයාක තමයි, ශම් 

නවරසවවරප තිශ)න ප්රනානම ගැටලුවර. අපි අහන්ශන්, ශම් 

තරගාවරබලයාකට එහා ගියාක රාජ ාරියාකති, ශම් තරගාවරබලයාකට එහා ගියාක 

ජාති  වරගර්මති විශ ේෂශයාකන්ම පසුගියාක  ාපශේ රදපෑ ශම් 

 ්ඩඩා ායාකම්වරපට නැීන කියාකන එ යි. අන අශේ ප්රශී වරප 

ජනතාවරට )රපත  ප්ර වන තිශ)නවරා. ශ)ෝප ගහනවරා )පන්න 

ශනොශවරයි, ටීවී එ  නමා ගන්නවරත් විධියාකති නැහැ. ගරු සමතිතුමා 

කිේවරා වරාශේ,  අන ඔවුන්ට විලිබල බිප ශගවරා ගන්නවරත් විධියාකති 

නැහැ.  අන සමහරු ටීවී එ  නමන්ශනත් නැහැ. අවර ය   මුන ක ටි  

ඔවුන්ශේ අත මිශට්  නැහැ. ඒ මුන ක පසුම්බියාක හිසව ශවරපා. ඒ සයාකලු 

ප්ර වන තිබියාකදීත්, ශම් වරාශේ නැවරැන්ත වියාකනමති  රපා ශමවරැනි 

ශීවර ක  රන්ශන් සයි? මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම 

නැති ා ඔ)තුමාශේ  ථාශේදීත් ඒ ගැන සහුවරා, අපට පැහැදිබලවර 

කියාකන්න ශම්වරාට අරමුන ක ශ ොශහන්න පැශ)න්ශන්,  ාටන ශම්වරා 

ශනන්ශන් කියාකපා. අර් රු විධියාකට හැසීකශම් ශම් වරැඩා  පිළිශවර  අපි 

විශේචනයාක  රනවරා.  

සමහර අයාක හිතන්න පුළුවරන්, අපි හැම ශවරපාශේම  විශේචනයාක 

 රනවරා කියාකපා. ගරු  ිෂි ර්ම සමතිතුමාශේ වරැයාක ශීර්ෂයාක ගැන 

සා ච්ඡා  රන ශවරපාශේ මට  ථා  රන්න විනා  (   ාපයාකති 

දීපා තිබුණා. නමුත් මට එන්න පුළුවරන් මති තිබුශ්ඩ නැහැ. 

ඔන්න, ඔ)තුමා සානාරණ වරැඩා  පිළිශවර ති  රනවරා. ශහොඳ 

සමතිවරරශයාකති. ඔ)තුමා එනාත් ඒ විධියාකයිී අනත් ඒ විධියාකයිී ශහටත් 

ඒ විධියාකටයි හැසශරන්ශන්.  නමුත්,  ාපශයාකන්  ාපයාකට ශවරනසව 
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වරන, තමන්ශේ )පයාක ප)ා ගැනීමට ශ)ොරුවරට රදපාන  

ශී පාපන වරැඩා  පිළිශවර  තු  අපි නකිනවරා, ගමනති යාකන්න වරැඩා  

පිළිශවර ති නැති )වර. රටටත්, අනාගතයාකටත්  එයින් කිස ශසතති 

නැහැ.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන ශම් ක්රීඩා ාවර තු  අසරණ 

වුණු වරිත්ති යාකන් ඉන්නවරා. මම උනාහරණයාකති  කියාකන්නම්.  අන  

විනිසුරුවරරුන්ශේ වරිත්තිශේ )රපත  ගැටලු මතු ශවරපා 

තිශ)නවරා. ඔවුන්ට පාස ක ක්රීඩා ාවර නැති ශවරපා තිශ)නවරා. 

ප ාත්)නවර පැශ)න ක්රීඩා ා නැති ශවරපා තිශ)නවරා. ගරු සමතිවරරයාකා 

හැටියාකට ඔ)තුමාට පුළුවරන් නම්, වරිත්තියාක අහිමි ශවරපා තිශ)න ඒ 

ජීවිත රැ  ගන්න ක්රමශේනයාකති, රතිෂණ ක්රමයාකති සති  රන්න, 

මුනපති, වරැටුපති ප)ා ශනන්න යාකම් නායාක ත්වරයාකති නරන්න කියාකන 

ශයාකෝජනාවර මම ඉදිරිපත්  රනවරා.  

අශේ දිසවත්රිති ශේ තරුණ නායාක යාකකුණා වරන ශත්නු  

විනානගමශේ මැතිතුමා තමයි රාමීය යාක හා පාස ක ක්රීඩා ා යාකටිතප 

පහසු ම් ප්රවරර්නන රාජය සමතිවරරයාකා වර ශයාකන් ඉන්ශන්. 

ඔ)තුමාට මම ශයාකෝජනා  රනවරා, වි ශ ේෂශයාකන් අශේ ප ාතට යාකම් 

ශසේවරයාකති  රන්න කියාකපා. පසුගියාක  ාපශේ අශේ ප ාශත් ක්රීඩා ාවරට 

හරින් ප්රනාන්ලි අමාතයවරරයාකා වි ාප සානාරණයාකති   ා. නමුත් 

එතුමාට තිබුණු   ාපසීමාවරත් එති  යාකම් ගමනති යාකන්න )ැරි 

වුණා. ගරු සමතිතුමනි, ඔ)තුමාට පුළුවරන් ඒ සීන වුණු 

අඩුපාඩු ම් ශමොනවරාන කියාකා ශහොයාකා )පා ඒ ශීවර ක ඉෂවට  රන්න. 

ඔ)තුමා නන්නවරා ශන්, මහියාකාංගන ආසනයාක ගැන. රටට 

ජවරසම්පන්න ක්රීඩා  යාකන් නායාකාන කිීකම සඳහා ඒ දිසවත්රිති යාකට 

තිශ)න ක්රීඩා ා පිටි ටි  හරියාකා ාරවර නිර්මාණයාක කිීකම සඳහා වරැඩා  

පිළිශවර ති ස සව  රන්න.   

 
ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ීකති ප්ර වනයාක ඉදිරිපත්  රන්න, ගරු රාජය සමතිතුමනි. 

 
ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
ගරු මන්ත්රීතුමනි, හරින් ප්රනාන්ලි මැතිතුමා ශමොනවරාන  ශ ේ 

කියාකපා පැහැදිබල  රනවරාන? 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ  point of Order එ ති ශනොශවරයි. ගරු චමින්න විශේසරි 

මන්ත්රීතුමනි,  ැමති නම් පිළිතුරු ප)ා ශනන්න. නැත්නම් 

ඔ)තුමාශේ  ථාවර  රශගන යාකන්න.  

 
ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
මම ඔ)තුමාට පැහැදිබල  රන්න හැලිශේ,-  [)ානා කිීකමති  
 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජය සමතිතුමනි, ඔ)තුමාශේ  ථාශේදී  ඒ ට උත්තර 

ශනන්න පුළුවරන්. 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔ)තුමා අමාතයාාං ශේ වරැඩා   රන්නශ ෝ. ඔ)තුමා 

අමාතයාාං ශේ ශනොශවරයින ඉන්ශන්? ඔ)තුමා ඒ ප්ර වනයාක මශගන් 

අහන්න එපා. ඔ)තුමා අමාතයාාං යාක ගැන )පන්න. ඔ)තුමාශන් 

රාමීය යාක හා පාස ක ක්රීඩා ා යාකටිතප පහසු ම් ප්රවරර්නන රාජය සමති, 

මම ශනොශවරයිශන්. මම ශනොශවරයිශන්, රාමීය යාක හා පාස ක ක්රීඩා ා 

යාකටිතප පහසු ම් ප්රවරර්නන රාජය සමති.  
 

ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
මට ශපො   ාරණයාකති පැහැදිබල  ර ගන්න ඕනෑ.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය සමතිතුමා, ඔ)තුමාශේ  ථාශේදී උත්තර ශනන්න 

පුළුවරන්. ගරු චමින්න විශේසරි මන්ත්රීතුමා  ථා  රන්න.  
 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අගයාක  රන්න ඉශගන ගන්න සශහෝනරයාකා. තරහ ගන්න 

ශනොශවරයි කිේශේ. ඔ)තුමන්පා වරාශේ හරින් ප්රනාන්ලි මැතිතුමා 

 ඩා වර ක හනා ගත්ශත් නැහැශන්. මහියාකාංගන නගරශේ ප්රනාන 

ශවරශ ඳ ශපොශ ක අයිතියාක  ාශේන? අශේ  ට අවුසවසා ගන්න එපා 

සශහෝනරයාකා. හරින් ප්රනාන්ලි මැතිතුමා ගමට, රටට වරැඩා ති   ා. 

එතුමා  රපු වරැඩා  පිළි)ඳවර කියාකන්න පුළුවරන්. එතුමා සෑශහන වරැඩා  

 රපා තිශ)නවරා. නමුත් ශම් රාජය සමතිවරරයාකා අශපන් අහනවරා  

ශමොනවරාන  ශ ේ කියාකපා. [)ානා කිීකමති  මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, )පන්නශ ෝ රාමීය යාක හා පාස ක ක්රීඩා ා යාකටිතප 

පහසු ම් ප්රවරර්නන රාජය සමති සවි කපා අශපන් අහනවරා, 

ශමොනවරාන  ශ ේ කියාකපා. ශම්  )රපත  ප්ර වනයාකති.  
 

ගු වෙන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු චමින්න විශේසරි 

මන්ත්රීතුමා ශම් ගරු සභාවර ශනොමද යාකවරනවරා. නාම ක රාජපතිෂ 

මැතිතුමා න නා මාබලගාශේ ශර්සව පැීනා කියාකපා එතුමා කිේවරා. 

 රුණා ර, ඒ  හැන්සාඩ් වරාර්තාශවරන් ඉවරත්  රන්න කියාකන්න. 

නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමා ශර්සව පදින්න සහභාගි වුණා කියාකපා 

ගරු මන්ත්රීතුමාට ඔේපු  රපා ශපන්වරන්න පුළුවරන්න? 
 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එතුමා පැීශී නැහැ.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  point of Order එ ති  ශනොශවරයි. ගරු චමින්න විශේසරි 

මන්ත්රීතුමා  ථා  රන්න. 
 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශමශහම ශන්, මූපාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි. සමහරු ශර්සව 

පැීනා. සමහරු ශර්සව පදින්න ආපු න දනත් එති  ඩා ාන්සව නැම්මා. 

ඒ අයාකට ශපොඩ්ඩා ති රිශනනවරා. එශහම ශර්සව පැීශී නැත්නම්, 

න දනත් එති  නැටුශේ නැත්නම්  රුණා රපා වරා  ශවරන්න. 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

රටම නන්නවරා, එශහම  ශ ේ  වුන කියාකපා. න දනත් එති  

නටපා, තවරත් නටන්න ආසාශවරන් නදපන්න එපා.  රුණා රපා 

ඔ)තුමන්පා ශම් රට හනන්න. ශම් ශවරපාශේ රට වි ාප අර්බුනයාක යි 

තිශ)න්ශන්. ඔ)තුමන්පා ශජෝගි නාපා නටනවරා. අන ශම් ශ ො ඹ 

ප්රශී ශේ ජනතාවරට  න්න ශ)ොන්න නැහැ. නහසව ගණනින් 

ශඩා ොපර් ශහොයාකන  විශී  රටවරප ඉන්න ශසේවර යාකන්ට ස කබල 

ශගවරන්න  ටයුතු  රන්න, මූපාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ)තුමාට තවර විනා  ශන    ාපයාකති තිශ)නවරා. 

 
ගු චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

එතුමන්පා දශසොමිද  රන්න තමයි ශම් ආ්ඩඩුවර ගත්ශත්.  

දශජොබලද නාන්න තමයි ශම් ආ්ඩඩුවර ගත්ශත්. අයියාකයි, ම කබලයි ක්රීඩා ා 

 රනවරාී එතුමන්පාම තෑගි දීපා, ශ) කශ ක පනති ම් නාශගන, හායි 

හූයි කියාකාශගන තමයි ඉන්ශන්. වරැ යාක  ෑ ගහපා එතුමන්පාට වරඩා ා 

ඉහළින් යාකන්න ගිශයාකොත් ඔවුන් නිහඬ  රන විධියාක   ඉතිහාසශේ 

ශී පාපන වර ශයාකන්  ළු විධියාකට බලයාකැවිපා තිශ)නවරා.  

මූපාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ යි අපි කියාකන්ශන්. ශම් 

ගමන යාකන්න ආරම්භශේදී ර්නානම  එශහමනම් තවර අවුරුලි තුන 

හතර  සහින මවරන එතුමන්පා ශමොනවරා  රයින නැීන කියාකන 

 ාරණයාක අපිට හිතා ගන්න පුළුවරන්, මූපාසනාරූඪ  ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

අපි ජප සම්පානනයාක පිළි)ඳවරත්   ථා  රන්න ඕනෑ. )රපත  

ප්ර වනයාකති උමාඔයාක වරයාපිතියාක තු  ශගොඩා  නැඟිපා තිශ)නවරා, ගරු 

සමතිතුමනි. එනා තමුන්නාන්ශසේපා ශම් වරයාපිතියාක  ආරම්භ   ා. 

ශම් වරයාපිතියාක තු  අනටත් තම ජන්ම භූමියාක අහිමි ශවරච්ච ශ)ොශහෝ,-  

[)ානා කිීකමති  
 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகுவொசுமதவநொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ජප සම්පානන ශනොශවරයි, ඒ  වරාරිමාර්ග.  

 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශ)ොශහොම වරගකිවර යුතු සමතිවරරයාකකුණා හැටියාකට  ටයුතු  රන 

ඔ)තුමාට මම කියාකනවරා, අන උමා ඔයාක යාකටශත් ජප වරයාපිති තුනති 

ක්රියාකාත්ම  වරන )වර.  [)ානා කිීකමති  

 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔවුන් එති  එ ට සම්)න්න ශවරපා තමයි අපි ජපයාක ටි ති 

ඉ කපා ගන්ශන්. ඒ  වරාරිමාර්ග වරයාපිතියාකති.  මති නැහැ, 

ඔ)තුමා  ථා  රන්න. 
 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු සමතිතුමා කියාකන  ථාවර සත්ත. වරාරිමාර්ග අමාතයාාං යාක 

ශෆේ ක. වරාරිමාර්ග අමාතයාාං යාක තමයි ඒ වරැරැදි වරැශඩ්  ශ ේ කියාකපා 

ගරු සමතිතුමා ර්ම ගැන මම ඔ)තුමාට මශේ ශගෞරවර ප්රණාමයාක 

පුන  රනවරා. ගරු සමතිතුමනි, මම නන්න විධියාකට උමා ඔයාක 

වරයාපිතියාක  තු  වි ාප ජපා  ශන ති හැශනනවරා. ජප සම්පත් 

ම්ඩඩා පයාක විසන් අශේ ප්රශී ශේ ජනතාවරට ශම් වරනශ ොට එති 

වරයාපිතියාකති ක්රියාකාත්ම   රපා අවරසානයි.  

ගරු සමතිතුමනි, මම එනා ඔ)තුමාට ශයාකෝජනාවරති ඉදිරිපත් 

  ා . අශේ ප්රශී ශේ උසව තැන්වරප තමයි නිවරාස පිහිටපා 

තිශ)න්ශන්. ඒ නිසා  ඳු මුලින්වරපට ජපයාක ශගන යාකෑම පිළි)ඳවර 

)රපත  ප්ර වනයාකති තිශ)නවරා. අවුරුලි ගණනාවරති තිසවශසේ ජපයාක 

තිබුණු ජනතාවරට ශම් වරන විට ජපයාක නැති ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ 

සඳහා යාකම් සානනීයාක වරැඩා  පිළිශවර ති හනන්න.  

අවරසාන වර ශයාකන් මම ඔ)තුමාට ශයාකෝජනා  රනවරා, ශම් 

තිශ)න ජපයාක හරියාකට   මනා රණයාක  රන්න පුළුවරන් විධියාකට 

වරැඩා  පිළිශවර  හනන්න කියාකපා. ඒ සඳහා  ඔ) අමාතයාාං යාක තු  යාකම් 

වරැඩා  පිළිශවර ති ක්රියාකාත්ම   රන්න කියාකන  ාරණයාක මතති 

 රමින්, මූපාසනාරූඪ ගරු මන් ත්රීතුමනි, මට අවරසවථාවර ප)ා දීම 

පිළි)ඳවර ඔ)තුමාට සවතුතිවරන්ත ශවරමින් මා නිහඬ වරනවරා.   

 

[අ.භා. 4.13  
 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන ඉතාම වරැනගත් අමාතයාාං  

ර්පයාක  වරැයාක ශීර්ෂ විවරානයාකට ගැශනනවරා. තරුණ හා ක්රීඩා ා, 

ජපසම්පානන, විලිබල)ප, )ප තිති අමාතයාාං  ශම් රශට් අති යාක 

වරැනගත් අමාතයාාං  වරනවරා. මට ශපර  ථා  රපු ආ්ඩඩු පතිෂශේ 

අශේ ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමා ගැන යාකම් අනහසති 

නතිවරමින් මශේ  ථාවර ආරම්භ  රනවරා, මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

අශේ රශට් ඉතිහාසයාක පුරාවරට ගත්තාම, වරගර්ම් ඉටු  රීදී 

නිර්මාණශීබල අයුරින් සැ)ෑවරටම තම  වරගර්මට සානාරණයාකති 

ඉටු   සමතිවරරුන් සටියාකා. ඒ වරාශේම, පැශ)න අවරසවථාවර 

තමන්ශේ  රශගන, තමන්ට ඕනෑ විධියාකට,  ාඩා  විධියාකට ඒ 

අමාතයාාං යාක ශමශහයාක වූ අමාතයවරරුත් ඉතිහාසයාක පුරාවරට සටියාකාී 

අනත් ඉන්නවරා. ඕනෑ නම් එකින් එ   රුණු  ාරණා සතුවර ඒ 

ගැන කියාකන්න පුළුවරන්.  

ශම් ආ්ඩඩුවර නිර්මාණයාක  රන්න,  තරුණ රාජය 

අමාතයවරරුන් කිහිප ශනශනකුණා බිහි  රන්න, ආ්ඩඩුවරට ජවරයාකති 

ශනමින්, හයියාකති ශනමින්  ටයුතු    තවරත් අමාතයවරරශයාකති තමයි 

ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමා. ඩා පසව අපහේශපරුම 

සමතිතුමා ශම් ආ්ඩඩුශේ ප මුවරැනි අනයාපන අමාතයවරරයාකා )වරට 

පත් ශවරනශ ොට, අපට ශපොකුණා සතුටති සති වුණා. ඒ, ශම් රශට් 

අනයාපනයාකට නිර්මාණශීබල නැතිමති, ගමනති සති  රපා එයාක 

යාකථාර්ථයාකති )වරට පත්  රන්න හයියාකති තිශ)න සමතිවරරශයාකකුණාට 

එම වරගර්ම පැ නම පිළි)ඳවරයි. ඒ වරාශේම, එතුමා ශ)ොරුවරට  යියාක 

ගහන සමතිවරරශයාකති ශනොශවරන නිසායි. හැ)ැයි, එතුමා ඒ 

වරැඩා සටහන් ශගනැවිත් ඒවරා නිර්මාණශීබල අයුරින් ශම් රශට් 

සමාජගත  රන්න අවර ය වරටපිටාවර හනාශගන එනශ ොට, ඩා පසව 

අපහේශපරුම සමතිතුමාට ශමො තින වුශ්ඩ කියාකපා ආ්ඩඩුශේ 

සමතිවරරුන් කිහිප ශනශනති ශමතැන ඉන්න ශේපාශේ මම 

අහනවරා. එතුමා ශගශනන්න හනපු ජාති  අනයාපන ප්රතිපත්ති, ශම් 

රශට් සමතිවරරුන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියාකට අහිාංස  නරුවරන්ශේ 

අනයාපනයාක ශවරනසව  රන ක්රමශේනයාක නතර  රන්න, එතුමා හනපු 

ප්රතිපත්ති සයාක කප යාකට ගහපා  නැන් ඩා පසව අපහේශපරුම 

සමතිතුමාට  අලුත් වරගර්මති භාර දීපා තිශ)නවරා. ඒ නිසා අපි 

අහනවරා, ආ්ඩඩුශේ ප්රතිපත්තියාක නතිෂයාකා, වරැඩා   රන එතිශ නා 

පැත්තකින් ත)න එ න කියාකපා. මම ජී.එ ක. පීරිසව සමතිතුමා ශහොඳ 

නැහැ කියාකන්ශන් නැහැ. හැ)ැයි , ජී.එ ක. පීරිසව සමතිතුමා සහ 

ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමා කියාකන ශනශනනා ගත්තාම, ශම් 

රශට් ශී පාපනඥයාකන් ගැන යාකම් කිස තතිශසේරුවරති  රන්න 
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පුළුවරන් ඕනෑ ශ ශනකුණාට ශත්ශරනවරා, ශම් ශනශනනාශගන්  ාටන 

ශම් වරැශඩ් හරියාකට  රන්න පුළුවරන් කියාකපා. ඩා පසව අපහේශපරුම 

අමාතයතුමාට තමයි ශම් රට )ප තිති අර්බුනශයාකන් මුනා ගැනීශම් 

ක්රමශේනයාකති ශහොයාකන්න භාර දීපා තිශ)න්ශන්. 

ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමනි, විලිබල)ප අමාතයාාං යාක 

කියාකන්ශන් මහ මාෆියාකාවරකින් යාකට  ර ගත්, සමතිවරරයාකාටවරත් 

හරියාකට ශ ළින් වරැඩා   රන්න පුළුවරන්, හයියාකති ත)ාශගන වරැඩා  

 රන්න පුළුවරන් අමාතයාාං යාකති ශනොශවරයි. අපි ඒ  ඉතිහාසශේ 

නැ  තිශ)නවරා. එම මාෆියාකාවර යාකටපත් කිීකමට වරැඩා   රන්න 

ඔ)තුමා උත්සාහ  රනවරා. ශම් රටට විලිබලයාක මිපදී ගන්න 

අවර යතාවරති හැශනනතුරු තමයි  සාතිකුණාවරට මුන ක නමා ගැනීශම් 

ගිුන මින් සමහර අමාතයවරරුන් ඒ  ාපශේ  )පාශගන සටිශේ. 

අපි හිතන විධියාකට ඔ)තුමා එවරැනි සමතිවරරශයාකති ශනොශවරයි.  

ඔ)තුමා යාකම් වරැඩා සටහනති ක්රියාකාත්ම   රනවරා. ඔ)තුමා අන 

ආශයාකෝජ යාකන්ට ආරානනා   ා, එන්න, ආශයාකෝජ යාකනි, අපි 

විලිබලයාක අඩුවරට ශනන්නම් කියාකපා. ඔ)තුමා උනන්ලි ශවරපා ශම් වරැශඩ් 

 රශගන  යාකෑම සඳහා,  අලුත් වරැඩා සටහන් එති  රටට, සමාජයාකට 

පණිවුඩා යාකති ශනනශ ොට, ශම් වරැඩා  ටි  ඉසවසරහටත්  රශගන 

යාකන්න ඉඩා  ශනයි කියාකපා ඔ)තුමාට ශනන්න පුළුවරන් සහති යාක 

ශමො තින? නවරසන් නවරස අමාතයවරරුන්ශේ විෂයාක පථයාක ශවරනසව 

ශවරනශ ොට, වරගර්ම් ශවරනසව ශවරනශ ොට ඒ අමාතයවරරුන්ශේ 

වරැඩා සටහන් ේ ද සමතිවරරයාකා ආශයාකත් ශවරනසව  රනශ ොට, ශම් 

රශට් අනයාපනයාකට ශවරපා තිශ)න  ශීම ශහට විලිබල)පයාකටත් 

ශවරන්ශන් නැහැ කියාකන සහති යාක ශමො තින කියාකපා අපි ශම් 

සමතිවරරුන්ශගන් අහනවරා. ඒ ගැන ඩා පසව අපහේශපරුම 

සමතිතුමාශගන් අහපා වරැඩා ති නැහැ.  

අපට මත යි, ඔ)තුමා ශම් රශට් තරුණ  ටයුතු සමතිවරරයාකා 

වර ශයාකන්  ටයුතු     ාපයාක. මම කිසම කුණාහ  මකින් ශතොරවර 

ඒ ගැන කියාකනවරා. ඒ  ාපශේ ශයාකොවුන් පාර්බලශම්න්තු මන්ත්රීවරරුන් 

විධියාකට ශම් සමාජශේ පිළිගත් තරුණ  ්ඩඩා ායාකම් ශගනැවිත් ජාති  

තරුණ ශසේවරා සභාවර මඟින් මහ වි ාප වරැඩා සටහනති   ා. 

එතිසත් ජාති  පතිෂශේ නායාක   රනි ක වික්රමසාංහ මැතිතුමා එනා 

තරුණශසේවරා සභාවර ආරම්භ   ාට පසුවර, පසු  ාපයාක  ඒ ට 

එ ම හයියාක ප)ා ලින්ශන් ඔ)තුමායි. ඩා පසව අපහේශපරුම 

සමතිතුමන්පා මහ ශමශහවරරති  රමින් අශේ  ාංචන විශේශසේ ර 

රාජය සමතිතුමන්පා වරාශේ තරුණ සමතිවරරුන් ශගොඩා නදන්න 

පුලිම හයියාකති ප)ා ලින් )වර අපි නන්නවරා. මාතර ප්රශී ශේ විතරති 

ශනොශවරයි, පාං ාවර පුරාම එයාක ක්රියාකාත්ම  වුණා.  

එවරැනි සමතිවරරුන් ශ ොන්  ර පැත්තකින් තියාකපා,  ශඩ් යාකන 

  කබලයාක ට විතරති - අපි හිතුවරා, එනා ක්රීඩා ා සමතිවරරයාකා විධියාකට 

 ටයුතු    අශේ අලුත්ගමශේ සමතිතුමන්පාට මීය ට වරඩා ා ශම් 

ආ්ඩඩුවර සප යි කියාකපා- ශජොන්සවටන් ප්රනාන්ලි සමතිතුමාට නම් 

අවුපති නැහැ. එතුමාට ශහොඳ අමාතයාාං යාකති, හයියාක තිශ)න 

අමාතයාාං යාකති දීපා තිශ)නවරා. අලුත්ගමශේ සමතිතුමන්පා එනා 

මීය ට වරඩා ා හයියාකට වරැඩා    ා. අන එතුමන්පා ශපොඩ්ඩා ති පැත්තකින් 

තියාකපා - [)ානා කිීකමති  ඔ)තුමන්පා නැහැ කියාකයි. අයාක වරැශේ 

ගණන් ටි  හනපා ශපන්නුවරාම නැශනන සතුට ශනොශවරයි, ේට වරඩා ා 

ශනයාකති ශ ශරන්න ඕනෑී ශම් රටට වරැඩා   රන්න පුළුවරන් 

සමතිවරරුන්ශගන් වරැඩා  ගන්න ඕනෑ කියාකපා අපි කියාකනවරා.  

සරත් වීරශසේ ර සමතිතුමාට ශහොඳ වරගර්මති ලින්නා. අපි 

හිතුවරා, දිසවත්රිති ශේ ප මුවරැනියාකා වුණාම එතුමාටත් ශටොෆි එ ති 

දීපා තමයි පැත්තකින් තියාකන්ශන් කියාකපා. නමුත් එතුමාට ශහොඳ 

වරගර්මති ප)ා දීපා තිශ)නවරා. ගරු   සමතිතුමනි, අපි ඔ)තුමාට 

සු) පතනවරා. හැ)ැයි, සමහර ඔ ශමොට්ට   
 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සමතිවරරුන් ඉන්නවරා. ේශේ ශපශර්නා රුපියාක ක (,(((ති ලින්නා. 

ඒ  සතිශයාකන් ඉවරර  ර ගන්නවරාට අපි ශමොනවරාන  රන්ශන් 

කියාකපා සහුවරා. 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ නම කියාකපු නිසායි  නැඟී 

සටින්ශන්. 
 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔ)තුමාට ආනශර්ට කිේශේ. 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මම නන්නවරා. ඔ)තුමා එති  මට අවුපති නැහැ. හැ)ැයි, ඩා පසව 

අපහේශපරුම සමතිතුමාටත් දීපා තිශ)න්ශන් ඉතාම ප්ර)ප 

සමති මති. මහින්නානන්න අලුත්ගමශේ සමතිතුමාට දීපා 

තිශ)න්ශන්ත් ප්ර)පම සමති මති. නමුත් අපට තිශ)න  ප්ර වනයාක 

ශම් යි. ඔ)තුමා ඔයාක පැත්ශත් ඉන්න නතිෂශයාකති. නමුත් ඔ)තුමාට 

ඒ  ාශ ක ශමොකුණාත් ලින්ශන් නැහැ.   
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශහොඳයි, ගරු සමතිතුමනි. අන  ාපයාක පිළි)ඳ ප්ර වනයාකති 

තිශ)නවරා. ශහේෂා විතානශේ ගරු මන්ත්රීතුමා  ථා  රන්න.  
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා මකෘෂිකර්ම 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

මශේ ප්ර වනයාකත් ඒ මයි. මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමා ශ)ොශහොම 

නතිෂශයාකති. ඔ)තුමාත්, චමින්න විශේසරි මන්ත්රීතුමාත් තරම් 

නතිෂශයාකෝ ශ ොශහේවරත් නැහැ. හැ)ැයි, නතිෂ ඔ)තුමා  සත පහ ට 

ගණන් ගත්ශත් නැහැ. [)ානා කිීකම්  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහේෂා විතානශේ ගරු මන්ත්රීතුමා  ථා  රන්න.[)ානා කිීකම්  

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමනි, රත්නපුශර් ඔ)තුමා දඑ ද. 

මිනිසවසු ඉන්ශන් ඔ)තුමා එති . සජිත්  ශන .  
 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශ)ො ශහොම සවතුතියි, ගරු සමතිතුමනි. මම ශම් කිේශේ, 

නතිෂයාකන්ට තැන ශනන්න කියාකපායි.  

ශසෞඛ්ය අමාතයාාං යාක ගත්තාම, අශේ දිසවත්රිති ශේ ආනරණීයාක 

සමතිතුමියාක නැන් එහි වරැඩා   රශගන යාකනවරා. නමුත් රාජය 

සමතිතුමා මහා හයියාකති අරශගන ශම් රශට් මිනිසුන්ට විහිළු 

සපයාකන එ යි  රන්ශන්. මම ශම් උනාහරණයාකති කියාකන්ශන්. ඒ 

රාජය සමතිතුමා අන ශම්  ැබිනට් ම්ඩඩා පශේ ඉන්න ඔ)තුමන්පා 

ශගන යාකන ගමනට සාශේතිෂවර ශනන සහශයාකෝගයාක ශමො තින 

කියාකපා ශපොඩ්ඩා ති හිතන්න.    
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පාර්බලශම්න්තුවර 

නැන් ේශේ-ශපශර්නා හම්)න්ශතොට දිසවත්රිති සම්)න්ධී රණ 

 මිටුශේදී ශයාකෝජනාවරති ශගනාවරා. ගරු සමතිතුමනි, ර්රියාකවරැවර 

ශයාකෝජිත අබල   මනා රණ  පාපයාකති තිශ)නවරා. ඒ  තවරම 

ශයාකෝජිත එ ති. පසුගියාක  ාපශේත් -අශේ ආ්ඩඩුවර  ාපශේ- ඒ ට 

මාංශ ො කප ාරයාකන් පැනපා පසව  පන්න හනපා අපි ගිහි කපා 

මැදිහත් ශවරපා තමයි ඒ  නතර  ශ ේ. ශම් නවරසවවරප ශී පාපන 

ශහාංචයිශයාකෝ ගිහි කපා එතැන ඉඩා ම් අ කපා ගන්නවරා. ේශේ-ශපශර්නා 

පැවරැති දිසවත්රිති සම්)න්ධී රණ  මිටුශේදී ඔ)තුමන්පාශේ 

සභාපතිවරරයාකා කිේවරා, “නැහැ, ශම්  ශයාකෝජිත එ ති,  ඒ නිසා 

 මති නැහැ.” කියාකපා. මම නන්ශන් නැහැ, ඒ මන්ත්රීතුමාට 

ශ ොන්නති තිශ)නවරාන කියාකපා. ශම් රශට් ඔ)තුමන්පාශේම 

 ාපශේ- 
 

ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order? 
 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔ)තුමා ශමො න? ඔ)තුමා ඔ)තුමාශේ ශේපාශේදී  ථා 

 රන්න. 
 

ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
ඔ)තුමා සම්)න්ධී රණ  මිටුශේ සභාපති ගැන කිේවරා. මම 

තමයි හම්)න්ශතොට දිසවත්රිති සම්)න්ධී රණ  මිටුශේ සභාපති. 

ඔ)තුමා මතු   - [)ානා කිීකමති   ඉන්න. ඉන්න, මම කියාකන්නම්. 

[)ානා කිීකමති  ඉන්න, මම කියාකන්නම්. 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාශේ point of Order එ  ශමො තින? 

[)ානා කිීකමති  
 

ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
අහන්න, ඉතින්.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order? 
 

ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
උත්තරයාක ශන් ඕනෑ. [)ානා කිීකමති  උත්තරයාක ශන් ඕනෑ. 

අහගන්න ශපොඩ්ඩා ති.  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාශේ point of Order එ  ශමො තින?  

[)ානා කිීකම්   

ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
ඔ)තුමා අහගන්ශන් නැහැ ශන්. ශයාකෝජිත අබල   මනා රණ 

ඒ  යාක- 

 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔ)තුමාට මශේ ශවරපාවර ශනන්න )ැහැ. 

 
ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
මා ගැන  ථා    නිසා මම කියාකන්න ඕනෑ. ශයාකෝජිත අබල 

  මනා රණ ඒ  යාක ගැන ප්ර වනයාක  ාපයාකති තිසවශසේ සා ච්ඡා 

ශවරන ප්ර වනයාකති. ඒ ගැටලුවර අපි ශපෞීගබල වර- 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ  point of Order එ ති නම් ශනොශවරයි. 

 
ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
වරනජීවී සමතිතුමා, ඒ වරාශේම දිසවත්රිති සම්)න්ධී රණ- 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
හරි. ශ)ොශහොම සවතුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
මම ශම් ට උත්තර ශනන්න ඕනෑ. [)ානා කිීකම්  එතුමා 

තනි ර- [)ානා කිීකම්  දසරසද නාබල ාවර ඒ  cut  රපා ලින්ශන්. 

[)ානා කිීකම්    

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

I am being very fair. It is not even a point of Order. - 
[Interruption.]  You and I both know that I am very fair on 
this. I am very independent. Do not accuse me of being 
partial.  

 
ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
තනි රම පතිෂරාහිවර, ඒ  cut  රපා ලින්ශන්. අශේ 

නිපනාරින්ට කිස ප්ර වනයාකති නැහැ. [)ානා කිීකම්  අපි 

අනිවරාර්යාකශයාකන්ම MER එ  ගැසට්  රනවරා. ඒ ගැන ඔ)තුමා 

 ප)ප ශවරන්න එපා. සරස නාබල ාවර තමයි තනි ර ඒ  cut 

 රපා ලින්ශන්. [)ානා කිීකම්   

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, පැහැදිබලයි. නැන් ශහේෂා විතානශේ 

මන්ත්රීතුමා  ථා  රන්න. 
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ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමශහම නදපන්න ඕනෑ 

නැහැ. තමන්ශේ තනතුශර් තිශ)න පරිමාණයාක ශමො තින, ප්රමාණයාක 

ශමො තින කියාකපා ශත්රුම් ගත්තා නම්. දිසවත්රිති ශ ක ම්තුමා 

කියාකනවරා, "මට තමයි ශම් ට වරග කියාකන්න ශවරන්ශන්" කියාකපා. 

ඕනෑ ඕනෑ විධියාකට ඉඩා ම් අ කපා ගන්න කියාකපා )පයාක ශනන්න තරම් 

තිශ)න හයියාක ශමො තින? අපිත් ඔයාක සම්)න්ධී රණ  මිටුවරප 

වරා  ශවරපා තිශ)නවරා.  ශයාකෝජිත අබල   මනා රණ )ප ප්රශී යාක 

කියාකන්ශන් අබල ටි  ආරතිෂා  ර ගන්න තිශ)න තැනති. වරන 

සතුන්ට තිශ)න තැන ශී පාපන ශහාංචයියාකන්ට අ කපා ගන්න 

ශනනවරා නම් ශමො තින ශම් රශට් තිශ)න නීතියාක?  මම හිතන්ශන් 

එතැනින් එහාට එතුමාට කියාකන්න ශනයාකති නැහැ. එතුමාශේ පනනම 

ශමො තින කියාකපා ශත්ශරනවරා.  [)ානා කිීකමති  අපි හිතනවරා, නැන් 

හම්)න්ශතොට ජනතාවරට- [)ානා කිීකමති  අශන්,  ට වරහගන්න.  

[)ානා කිීකමති  ශනොසවතර මහත්මයාකා වරා  ශවරන්න. [)ානා කිීකම්  

ශනොසවතර මහත්මයාකා වරා  ශවරන්න. [)ානා කිීකම්  එනා රාජිත 

ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමා කිේවරා,- [)ානා කිීකම්  ඒ නිසා 

විශ ේෂශයාකන්ම- [)ානා කිීකම්  මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම 

විශ ේෂශයාකන්ම කියාකන්න ඕනෑ,- [)ානා කිීකම්  එතුමාශේ ශ ොවිඩ් 

ශචති  රන්න. මම හිතන්ශන් අර ශනොසවතර මහත්මයාකාට උණ 

හැදිපාන ශ ොශහේන. 

 
ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order. 

එතුමා ශනෝෂාශරෝපණයාක  රනවරා. සජිත් ශප්රේමනාස මන්ත්රීතුමා 

අබලමාං ඩා වර ක තුන  ශගවර ක හනපා තිශ)නවරා. අබලමාං ඩා වර ක 

තුන  ශගවර ක තිශ)නවරා. නැන් අබලන්ට යාකන්න තැනති නැහැ. 

[)ානා කිීකම්   

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ  point of Order එ ති ශනොශවරයි, ගරු මන්ත්රීතුමා. [)ානා 

කිීකම්  ශහොඳයි. ශහේෂා විතානශේ ගරු මන්ත්රීතුමා  ථා  රන්න. 

 
ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්වරා අහනශ ොට නබලයාකනවරා. 

නැන් තාතිෂණයාක දියුණුයි. ශම්  සතුශ ේ දශේම්ද ගැහුවරා කියාකපා ඒවරා 

රටට එළිශවරන්ශන් නැතුවර තිශ)න්ශන් නැහැ. එ  සමතිවරරශයාකති 

කිේවරා, ශ ො ඹ මිනිසුන්ට රුපියාක ක (,(((ති දීපු ගමන් ඒ  

සතිශයාකන් ඉවරර  ර ගන්නවරා කියාකපා. ඒ සමතිතුමා නන්ශන් නෑ, ඒ 

සමතිතුමාශේ පයිට් බිප මීය ට අවුරුලි ගණනාවර ට  බලන් රුපියාක ක 

118,(((යි කියාකපා. හැ)ැයි, "උඹපා රුපියාක ක (,(((කින් සතියාකති 

 ාප කපා" කියාකනවරා. නැන් ටි ති වි ාර ශවරපා තිශ)න්ශන්, 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ේශේ ශපශර්නා එ  සමතිවරරශයාකති වරනජීවි එශති රාජය 

නිපනාරින්ට කිේවරා, "ඔයාකාපා නන්නවරාන සමතිවරරුන්ට සප න 

විධියාක, සමතිවරරුන් එති  හැසශරන විධියාක" කියාකපා. සමතිවරරු 

කියාකන්ශන් ශ ොශහන් හරි මහා ශපොකුණා තැනකින් ආපු අයාකන? 

ගරු ශජොන්සවටන් ප්රනාන්ලි සමතිතුමනි, අපි කියාකනවරා ශම් 

වි ාර ශවරපා ඉන්න සමතිවරරු ටි , තනතුරු නරා ගන්න )ැරි රාජය 

සමතිවරරු ටි   ැඳවරපා ශපො  training එ ති ශනන්න කියාකපා. 

නැන් ඔයාක තරුණ සමතිවරරු ඉන්ශන්. ඒ අයාක පසවසනට වරැශඩ් 

 රශගන යාකනවරා. රූපවරාහිනී නාබල ා සයාක කප ඉසවසරහ 

වි ාරශයාකන් පරප ශවරපා  ෑ ගහන්න අවර ය නැහැ. ඒ සමතිතුමා 

 ශ ේ ශහොඳ ශනයාකති වුණත්, රාජය නිපනාරින්ට එශහම සප න්න 

)ැහැ. එනා අශේ ඉතිහාසශේ යාකහ පාපන ආ්ඩඩුවරත් ඔයාක වරාශේ 

දශගොන් පාට්ද නැම්ම නිසා තමයි ඉතිමනින් ශගනර යාකවරා ගත්ශත් 

කියාකන එ  අපි ඒ නවරසවවරප කිේවරා. එම නිසා  ශඩ් යාකෑම නතර 

 රන්න කියාකපාත් ඉ කපනවරා.  

අන ශවරනශ ොට IPL සැණශ ළියාක පටන් ශගන තිශ)නවරා. ශම් 

රශට් IPL සැණශ ළියාක ආරම්භ කිීකම සම්)න්නශයාකන් අපි,- 

 
ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
IPL ශනොශවරයි, LPL 

 
ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

සමාශවරන්න, IPL ශනොශවරයි, LPL තරගාවරබලයාක. LPL 

සැණශ ළියාක පටන් ගැනීම ගැන අපි ගරු නාම ක රාජපතිෂ 

සමතිවරරයාකාට සව වතිවරන්ත ශවරනවරා. හැ)ැයි, මට ශපො  ප්ර වනයාකති 

තිශ)නවරා. LPL සැණශ ළිශේ ආරම්භ  උත්සවරයාකට නාම ක 

රාජපතිෂ අමාතයවරරයාකා ගිහි කපා  ථාවරති  රපා ජාතයන්තරයාකට 

ශම් රශට් ක්රීඩා ාවර ගැන ශහොඳ අනහසති ලින්නා. අපි එතුමා ගැන 

සතුටු ශවරනවරා. එතුමා අන  ැබිනට් අමාතයවරරයාකකුණා වුණත් 

එතුමන්පාශේ ප මුවරැනි අයාක වරැයාක විවරානශේ එතුමාශේ 

අමාතයාාං ශේ වරැයාක ශීර්ෂයාක නවරශසේම එතුමා නකින්න නැහැ. මම 

නන්ශන් නැහැ, ශහේතුවර ශමො තින කියාකපා. එතුමා නැහැ. හැ)ැයි, 

LPL තරගාවරබලයාක ආරම්භ  රන නවරශසේ නම් එතුමා අපට නකින්න 

හිටියාකා. අපි නන්ශන් නැහැ අන එතුමා නැති ශහේතුවර ශමො තින 

කියාකපා. 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. ඔ)තුමාට ශවරන්    

 ාපයාක අවරසන්. 

 
ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ේ දට අපි අහනවරා,- 

 
ගු වීරසුමන වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகு  வீரசுைன  வீரசிங்ஹ)  

 (The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு  தமலமை தொங்கும்  உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වීරසුමන වීරසාංහ මන්ත්රීතුමා, ශමො තින point of Order 

එ ? 

 
ගු වීරසුමන වීරසිවහ මහතා 
(ைொண்புைிகுவீரசுைனவீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා ශම් සභාවර ශනොමද 

යාකැවීමති  රනවරා. ගරු නාම ක රාජපතිෂ අමාතයතුමා LPL 

තරගාවරබලයාකට ගිශේ නැහැ. එතුමා වී ශයාකෝ තාතිෂණශයාකන් තමයි 

ඒ  සමතුශේ. 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිතුමා පාර්බලශම්න්තුවර නැනුවරත්  රපා තිශ)න්ශන්. 

ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමනි, ගරු සමතිතුමා අසනීප 

තත්ත්වරශයාකන් පසුවරන නිසා පාර්බලශම්න්තුවරට එන්න විධියාකති නැහැ 

කියාකපා නැනුවරත්  රපා තිශ)න්ශන්. 

ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට තවර තත්ත්පර 

3(   ාපයාකති පමණයි තිශ)න්ශන්. 

 
ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு(மவத்தியகலொநிதி)உபுல்கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) UpulGalappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා. ශමො තින point of Order එ ? 

 

ගු මවවදය  සපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு(மவத்தியகலொநிதி)உபுல்கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) UpulGalappaththi)  

ගරු නාම ක රාජපතිෂ අමාතයතුමා එනා ර්රියාකවරැවර 

ක්රීඩා ාාංගණයාකට ගිශේ නැහැ. වී ශයාකෝ තාතිෂණයාක ඔසවශසේ තමයි 

උත්සවරයාක සමතුශේ. 

 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔ)තුමා  ශඩ් යාකන්න එපා පිසවශසති  

 
[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

වරාශේ. ගරු වීරසුමන වීරසාංහ මන්ත්රීතුමා ඒ  කිේවරා. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. නැන් ඔ)තුමාට ශවරන් වූ 
 ාපයාක අවරසන්. 

 
ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මට ගරු ශරෝහිණී කුණාමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමියාකශේ  ාපයාකත් 

ප)ා ලින්නා. 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்பினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  ාපයාකත් එති  තමයි මම කියාකන්ශන්,  ාපයාක අවරසන් 

කියාකපා. 

 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මට  ථාවර අවරසන්  රන්න අවරසවථාවර ශනන්න.  

අපි ආ්ඩඩුශවරන් අහනවරා, LPL තරගාවරබලයාක සඳහා අරමුන ක 

සපයාකා ගන්ශන් ශ ොශහන්න කියාකපා. ඒ මුන ක හම්) ශවරන්ශන් 

ශ ොශහන්න? අහිාංස  මිනිසුන්ට රුපියාක ක (,(((ති දීපා සප න්න 

)ැහැයි කියාකපු සමතිවරරශයාකන් ඉන්න ශම් ආ්ඩඩුවරට මුන ක එන්ශන් 

ශ ොශහන්න? මට නම් සැ යාකති තිශ)නවරා, නැන් ශ ොවිඩ් අරමුනප 

ගැන  ථා  රන්ශන් නැති නිසා ඒ  ස කබල ටි  ශම් ට ගත්තාන 

කියාකපා.  රුණා රපා  ඒ ගැන  ථා  රන සමතිවරරශයාකති ශහෝ 

ප්ර ා යාකති  රන්න කියාකා ඉ කපමින් මශේ අනහසව නැතිවීම අවරසන් 

 රනවරා. 

 
[අ.භා. 4.28  
 

ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා මග්රාමීය ය හා පාෙල් ක්රීඩා 
යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධාන රාජය  අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக  - கிரொைிய ைற்றும் 

பொடசொமல விமளயொட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் 

மைம்பொட்டு இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - State Minister of Rural 
and School Sports Infrastructure Improvement)  
මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  2(21 සඳහා වූ අයාක වරැශේ 

රාමීය යාක හා පාස ක ක්රීඩා ා යාකටිතප පහසු ම් ප්රවරර්නන රාජය 

අමාතයාාං ශේ වරැයාක ශීර්ෂයාක පිළි)ඳ විවරානශේ පිළිතුරු  ථාවර 

කිීකමට මට අවරසවථාවර ප)ා දීම සම්)න්නශයාකන් ඔ)තුමාට 

සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා. 

පිළිතුරු  ථාවර ආරම්භශේදී මම ප්ර ා   රන්න ඕනෑ, තරුණ 

හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාක අන තරුණයාකන්ට හා ක්රීඩා  යාකන්ට අයිතිශවරපා 

තිශ)න )වර. ජවරසම්පන්න පරපුරති බිහි කිීකම සඳහා මනා නතිෂතා 

සහිත, නිපුණතා සහිත ක්රීඩා  යාකන් දිරි ගැන්වීමට තරුණ හා ක්රීඩා ා 

අමාතයාාං යාකට නායාක ත්වරයාක ශනන්න තරුණ ගරු නාම ක රාජපතිෂ 

අමාතයවරරයාකා පත් කිීකම පිළි)ඳවර අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 

අරාමාතයතුමාටත් ප මුශවරන්ම සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා.  

ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා LPL ගැන  ථා   ා. අපි 

එතුමාට මතති  රන්න ඕනෑ, LPL තරගාවරබලයාකට තරුණ හා ක්රීඩා ා 

අමාතයාාං ශේ කිසලි සම්)න්නයාකති නැති )වර. එම තරගාවරබලයාක 

ක්රීඩා ා අමාතයාාං ශයාකන් සාංවිනානයාක ශවරන්ශන් නැහැ. ශ්රී පාං ා 

ක්රි ට් ආයාකතනශයාකන් තමයි ඒ  ටයුතු සීන වරන්ශන් කියාකන එ  

මා ශ)ොශහොම පැහැදිබලවර මතති  රන්න ඕනෑ. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මෑත ඉතිහාසශේ ශනොවූ විරූ 

විධියාකට මුළුමහත් ශපෝ යාකත්, අපශේ මාති භූමියාකත්, ශසෞඛ්ය, 

සමාජ ආරතිෂණ සහ ආර්රව  වර ශයාකන් අර්බුන ගණනාවර ට 

මුහුණ ශනන අවරසවථාවරති තමයි අප ශම් ශගවරමින් ඉන්ශන්. එවරැනි 

වරටා පිටාවර  වුණත් තරුණයාකන් සහ ක්රීඩා  යාකන් ශ ශරහි අපශේ 

රජයාක විශ ේෂ අවරනානයාකති ශයාකොමු  ර තිශ)නවරා. ඒ ට ප්රනානම 

ශහේතුවර වරන්ශන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ "ශසෞභාගයශේ නැතිම" 

ප්රතිපත්ති ප්ර ා ශයාකන් කියාකැශවරන පරිදි ජවර සම්පන්න තරුණ 

පරපුරති බිහි කිීකම යි. ඒ  තමයි අපශේ අනාගත ආශයාකෝජනයාක. ඒ 

පිළි)ඳ අවරනානයාක ශයාකොමු  ර ගරු මුන ක අමාතයතුමා රාමීය යාක හා 

පාස ක ක්රීඩා ා යාකටිතප පහසු ම් ප්රවරර්නන රාජය අමාතයාාං යාකට 

වි ාප මුනපති ශවරන්  ර දී තිශ)නවරා. එයාක නගරයාකට විතරති 

ශනොශවරයි, ඈත පිටිසර ගම්මානවරප තරුණ පරපුරටත් ක්රීඩා ා 

පහසු ම් දියුණු  ර ශනන්න අවරසවථාවරති ශවරනවරා.මම 

විශ ේෂශයාකන්ම කියාකන්න ඕනෑ, ක්රීඩා ා පහසු ම් දියුණුවරට  රන 

වියාකනම අනාගත ආශයාකෝජනයාකති කියාකන එ . අශේ වරත්මන් වරැ හිටි 

පරපුර ශ)ෝ ශනොවරන ශරෝග ගණනාවරකින් ශපශ නවරා. අන  රන 

ශම් වියාකනම අනාගත පරපුරට එවරැනි තත්ත්වරයාකති සති 

ශනොවරන්නටත්, අනාගතශේදී ශසෞඛ්යයාකට නරන්න වරන වි ාප 

වියාකනම ඉතිරි  රගැනීමටත් ශහේතු වරනවරා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශමම අමාතයාාං යාක සඳහා වරගර්ම් 

පවරරා,  ාර්යාකයාකන් හා  ර්තවරයයාකන් හඳුන්වරා දී, අවරනානයාක ශයාකොමු 

   යුතු සුවිශ ේෂි ප්රමුඛ්තා ශප  ගසවවරා දී තිශ)නවරා. ඒ අනුවරයි 

2(21 අයාක වරැයාක ශ කඛ්නයාක ඔසවශසේ අපට ශම් ප්රතිපානන සපසා දී 

තිශ)න්ශන්. 
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තරුණ තරුණියාකන් සමාජ විශරෝධි අාං   රා ශයාකොමු වීම 

වර තිවරාපමින්, එම තරුණ තරුණියාකන්ට ක්රීඩා ාවර හඳුන්වරා ශනමින්, 

ඔවුන් ක්රීඩා ාවර තුළින් සමාජ හිත ාමි, නිර්මාණශීබල, නීශරෝගි 

ශමන්ම ශමරට සමසවත ආර්රව  ප්රගමනයාකට නායාක  වරන පිරිසති 

)වරට දිගු  ාසිනවර පත්  රන අයුරින් අපශේ අමාතයාාං යාක තුළින් 

වරැඩා සටහන් සැපසුම්  ර තිශ)න )වර මම ප්ර ා   රන්න 

 ැමැතියි. 

ඒ වරාශේම පාස ක ෂ්ෂය ෂ්ෂයාවරන් අනයාපන  ටයුතුවරපට 

සමගාමීය වර ක්රීඩා ා අනයාපනයාක  නියුතිත  රවීශම්, ක්රීඩා ාවර සමද 

 ටයුතු  රන පිරිසති )වරට පත් කිීකශම්  ටයුතු න අපි සාංවිනානයාක 

 ර තිශ)නවරා. අනයාපන තිශෂේත්රශේ නායාක ත්වරයාක න ප)ාශගන එම 

වරැඩා සටහන් 2(21 වරර්ෂශේ ආරම්භ කිීකමට අපි )පාශපොශරොත්තු 

ශවරනවරා. ඒ  ටයුතු ක්රමි වර පුළු ක  රමින් අනයාපන තිශෂේත්රශේ 

පාස ක සසුන් ආ ර්ෂණයාක  රගත් වරැඩා සටහනති )වරට එයාක 

පරිවරර්තනයාක කිීකමට  ටයුතු  රන )වර න මම ප්ර ා   රනවරා. ඒ 

වරාශේම,  පාස ක හැරගියාක තරුණ තරුණියාකන් ශයාකෞවරන සමාජ, ක්රීඩා ා 

සමාජ හරහා ක්රීඩා ාවරට ආ ර්ෂණයාක  රගන්නා වරැඩා සටහන් න 2(21 

වරර්ෂශේදී අපි ආරම්භ  රනවරා. ඒ තුළින් තරුණ තරුණියාකන්ශේ 

ක්රීඩා ා කුණාසපතා වරර්නනයාක  රන්නට අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා.  

 
ගු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු රාජය සමතිතුමාශගන් 

මම    ාරණාවරති අහන්නන? 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය සමතිතුමා ඉඩා  ශනනවරා නම්, අහන්න. 

 
ගු නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
 මති නැහැ, මශේ ශවරපාවර මට ශනන්න. 

 
ගු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

මම අහන්ශන් ශ ටි ප්ර වනයාකති. ඔ)තුමා කිේවරා,  ශ්රී පාං ා 

ක්රි ට් ආයාකතනයාකයි එම තරගාවරබලයාක  රන්ශන්, ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාකට 

කිසම සම්)න්නයාකති නැහැ කියාකපා. ඔ)තුමා ඒ  කියාකන්ශන් 

වරගර්මකින්න? ශ්රී පාං ා ක්රි ට් ආයාකතනයාක ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාකට වරග 

කියාකන්ශන් නැීන? 

 

ගු නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා සහුශේ, ශම් තරගාවරබලයාකට 

ක්රීඩා ා අමාතයාාං ශයාකන් වියාකනම්  රනවරාන කියාකපායි. ඒ ට වියාකනම 

නරන්ශන් ශ්රී පාං ා ක්රි ට් ආයාකතනයාක. ඒ යි මම කිේශේ.  

 
ගු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට  අවරසවථාවරති ශනන්න. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හර්ෂ න ස කවරා මන්ත්රීතුමා.  

ගු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ශ්රී පාං ා ක්රි ට් ආයාකතනයාක වරග කියාකන්න ඕනෑ ක්රීඩා ා 

අමාතයාාං යාකට ශන්. ඒ  සවවරාධීන ආයාකතනයාකති ශනොශවරයි ශන්? 

 

ගු නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
අපි ඒ පිළි)ඳ අධීතිෂණයාක  රනවරා. හැ)ැයි, ඒ සයාකලු වියාකනම් 

නරන්ශන් ශ්රී පාං ා ක්රි ට් ආයාකතනයාක කියාකන එ යි මා සඳහන් 

 ශ ේ. 

පාස ක හැරගියාක තරුණ තරුණියාකන් ක්රීඩා ාවරට ආ ර්ෂණයාක 

 රගැනීශම් අරමුණින් අප ස සව  රන වරැඩා සටහන් ඔවුන්ශේ 

ක්රීඩා ා කුණාසපතා වරර්නනයාක  රවීමට ශහේතු වරනවරා. එමඟින් ඔවුන් ශම් 

රශට් සමාජ ආර්රව  සාංවරර්නන ක්රියාකාවරබලශේ ගාම  )පශේගයාක 

)වරට ක්රමි වර පත්  රසිමට අවර ය  ටයුතු සම්පානනයාක  ර 

තිශ)නවරා. එශමන්ම ක්රීඩා ා කුණාසපතා ශපන්වරන තරුණ තරුණියාකන් 

ජාති  හා ජාතයන්තර මට්ටමට පුහුණු  රවීමට අවර ය  ටයුතු න 

අපි සාංවිනානයාක  ර තිශ)නවරා. 

 
ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ රාජය සමතිතුමා  ථා 

 රීදී මශේ නම කිේවරා.  

 

ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
මශේ ශවරපාවර යාකන්ශන්.  
 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔ)තුමා මශේ නම කිේවරා ශන්.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු රාජය සමතිතුමාශේ  ථාවර අවරසන් 

 රන්න ඉඩා  ශනන්න. 
 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු රාජය සමතිතුමනි, භයාක ශවරන්න එපා. ශ කස ප්ර වනයාකති 

අහන්ශන්. ශම් තරගාවරබලයාක සඳහා මුන ක ශවරන්  රන්ශන් ශ්රී පාං ා 

ක්රි ට් ආයාකතනශයාකන් නම්, ඒ සඳහා අමාතයාාං ශේ මැදිහත් වීමති 

ශවරන්ශන් නැත්නම්,  රුණා ර ඔ)තුමන්පා ශමන්න ශම්-  
 

ගු නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
ගරු මන්ත්රීතුමා, අශේ අමාතයාාං යාක එයාක අධීතිෂණයාක  රනවරා  

කිේවරා ශන්. අමාතයාාං යාක විධියාකට අපි ක්රි ට් ආයාකතනයාක සමද එතිවර 

එම තරගාවරබලයාක අධීතිෂණයාක  රනවරා. අප ඒ ශවරනුශවරන් වියාකනම් 

 රන්ශන් නැහැ කියාකන එ යි කියාකන්ශන්. [)ානා කිීකම්  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ රට සාංවරර්ධිත රටති  රා 

ශගන යාකා හැකි  තිතිමත් ශ්රම )ප ායාකති අපි ක්රීඩා ාවර මඟින් 

අනාගතශේදී ශගොඩා  නදනවරා. ශමම තත්ත්වරයාක න සැපකි කපට 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

ශගන අශේ අමාතයාාං යාක අනයාපන අමාතයාාං යාක සමද එතිවර 

අනයාපන  ටයුතුවරපට වරාශේම ක්රීඩා ා  ටයුතුවරපට න ෂ්ෂය 

ෂ්ෂයාවරන්ශේ අවරනානයාක ශයාකොමු  රවරා, ක්රීඩා ා  ටයුතුවරපට මැදිහත් 

වී නායාක ත්වරයාක ප)ා දී ක්රීඩා ාවර තම ජීවිතශේ අතයවර ය 

ක්රියාකා ාර මති )වරට පත්  රගන්නා මානස ත්වරයාකති වරර්නනයාක 

 රන වරැඩා සටහන් රැසති ක්රියාකාත්ම  කිීකමට නියාකමිතවර තිශ)න )වර 

න සහිපත්  රනවරා. එහිදී විශ ේෂශයාකන් රාමීය යාක තිශෂේත්රශේ ශමන්ම 

දිවරයින පුරා විසීක තිශ)න පාස කවරප අනයාපනයාක ප)න ක්රීඩා ා 

කුණාසපතාවරබලන් යුත් නරුවරන් හඳුනාශගන ඔවුන් පුහුණු  රමින්, 

ශපෝෂණ අවර යතා සපුරාපමින් ජාති  හා ජාතයන්තර මට්ටම 

නතිවරා ඔසවරා ත)න වරැඩා සටහන් සැපසුම්  ර තිශ)න )වර න ප්ර ා  

 රනවරා. 

දිවරයින පුරා පිහිටි ක්රීඩා ාාංගන හඳුනාගනිමින්, වරර්ගී රණයාක 

 රමින්, ප්රමුඛ්තාගත  රමින් එම ක්රීඩා ාාංගනවරප තත්ත්වරයාක උසසව 

 රමින්, යාකටිතප පහසු ම් සපුරාසිම ශම් වරන විට ආරම්භ  ර 

තිශ)න )වර න ප්ර ා   රන්න  ැමැතියි. ක්රීඩා ා අනයාපනයාක පුළු ක 

 රසිම ඔසවශසේ ජාති  ක්රීඩා ා විනයාතනයාක වි වවරවිනයරසිම ඔසවශසේ 

පුළු ක  රසිම ඔසවශසෟාපයාකති නතිවරා වරර්නනයාක  රන්න අවර ය 

මූබල   ටයුතු ශම් වරන විටත් ආරම්භ  ර තිශ)නවරා. ඒ වරාශේම, 

ශම් වරන විට ශීශීයාක වර ශයාකන් පැවරැති සාම්ප්රනායි  ක්රීඩා ා පිළි)ඳ 

පුනර්ජීවරයාකති සති  රපමින් එම ක්රීඩා ාවරප ප්රවරර්නනයාකති සති 

 රසිමට න මූබල   ටයුතු සැපසුම්  ර සති )වර ප්ර ා   රනවරා. 

රාමීය යාක හා පාස ක ක්රීඩා ා යාකටිතප පහසු ම් ප්රවරර්නන රාජය 

අමාතයාාං ශේ  ාර්යාකභාරයාක හුලි තනි ශපෞීගබල   ාර්යාක භාරයාකති 

ශනොශවරයි. එයාක හැම විටම ඒ ා)ීන සාමූහි  වරැඩා  ප්රයාකත්නයාකති. 

එයාක විශ ේෂශයාකන්ම තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාක, අනයාපන 

අමාතයාාං යාක, ආරතිෂ  අමාතයාාං යාක, දිසවත්රිති ශ ක ම්  ාර්යාකාප, 

ප්රාශීශීයාක ශ ක ම්  ාර්යාකාප, ප ාත් සභා, ප ාත් පාපන ආයාකතන 

සහ ශපෞීගබල  අාං ශේ න නායාක ත්වරයාක සහිත සමසවත දිවරයිනම 

ආවරරණයාක වරන  ාර්යාකභාරයාකති. එම  ාර්යාකභාරයාක 2(2( වරර්ෂශේදී ම 

ආරම්භ  රපායි තිශ)න්ශන්. 

නැනට අමාතයාාං යාක යාකටශත් ශවරන් වූ ප්රාේනන ප්රතිපානනවරප 

ඉතිරි කිීකම් පාවිච්චි  රපා ක්රීඩා ා පාස ක (ති සාංවරර්නනයාක කිීකශම් 

වරැඩා   ටයුතු ආරම්භ  ර තිශ)නවරා. මාතශ ක දිසවත්රිති ශේ 

අකුණාරම්ශ)ොඩා  මනය මහා විනයාපයාක, මහනුවරර දිසවත්රිති ශේ වරපප ඒ 

රත්නායාක  මනය මහා විනයාපයාක, )ලි කප දිසවත්රිති ශේ වරැබලමඩා  

මනය මහා විනයාපයාක, නුවරරඑළියාක දිසවත්රිති ශේ ශපොරමඩු කප මනය 

මහා විනයාපයාක හා ආනමඩුවර මනය විනයාපයාක යාකන පාස ක ත්රිවින 

හමුනාශේ ශ්රම නායාක ත්වරයාක ප)ාශගන සාංවරර්නනයාක  රශගන යාකනවරා. 

ශම් වරැඩා සටහන් අශේ රශට් ක්රීඩා ාශේ අනාගතයාකට ඉතා යාකහපත් 

)පපෑමති සති  රන වරැඩා සටහන් වරන )වර අපශේ වි වවරාසයාකයි. 

රටට ජයාකරාහි පනති ම් රැශගන එන නරුවරන් එ  නවරසකින් 

ශන කින් බිහි  රන්න )ැහැ. ශ ශසේ ශහෝ පනති ම් රැශගන 

පැමිණියාකාට පසුවර මුන ක ශහෝ ශවරනත් තයාග ප)ා දී සගයීම් කිීකම 

පමණති ශනොශවරයි අපශේ ප්රතිපත්තියාක. අපශේ ප්රතිපත්තියාක, නතිෂතා 

සහිත ක්රීඩා  යාකන් කුණාඩා ා  ාපශේ සටම දිවරයිශන් ඕනෑම 

ප්රශී යාකකින් බිහි වීමට අවර ය පසු බිම ස සව කිීකමයිී ඒ සඳහා 

අවර ය පහසු ම් ස සව කිීකමයි. ඒ නිසා ක්රීඩා ා තිශෂේත්රශේ නැවරැන්ත 

සාංවරර්නනයාකති අශේතිෂා  රමින් 2(21 වරර්ෂයාක සඳහා අ පශේ 

අමාතයාාං යාකට රුපියාක ක මිබලයාකන 3,(((  අතිශර්  මුන ක 

ප්රතිපානනයාකති ශවරන්  ර දී තිශ)නවරා. ඒ සම්)න්නශයාකන් ගරු මුන ක 

අමාතයතුමාට මාශේ විශ ේෂ සවතුතියාක පුන කිීකමට ශමයාක අවරසවථාවරති 
 රගන්න  ැමැතියි. ඒ වරාශේම, සසවතශම්න්තු මඟින් මාශේ 

අමාතයාාං යාකට සහ ඒ යාකටශත් තිශ)න ආයාකතනවරපට රුපියාක ක 

මිබලයාකන 2,248ති ශවරන්  ර දී තිශ)නවරා. ක්රීඩා ා ආර්රව යාක සති 

කිීකම, ක්රීඩා ා පරිසරයාකති නිර්මාණයාක කිීකම, ක්රීඩා ා නියාකාමනයාක, 

ආයාකතනි  ශසේවරා, ශමශහයුම් වියාකනම් ආදියාක සඳහායි ඒ රුපියාක ක 

මිබලයාකන 2,248 ශවරන්  ර තිශ)න්ශන්. එම තිශෂේත්ර පහ ඔසවශසේ 

අශයාකෝජනයාක කිීකම උශනසා ශමම මුන ක ශයාකනවීමට නියාකමිත )වර මා 

ප්ර ා   රනවරා. ශමම අශයාකෝජන මඟින් අමාතයාාං යාක යාකටශත් 

පවරතිශෟම අශයාකෝජන මඟින් අමාතයාාං යාක යාකටශත්න සුගතනාස 

ජාති  ක්රීඩා ා සාංර්ර්ණ අධි ාරියාක, ජාති  ක්රීඩා ා විනයායාකතනයාක,            

ක්රීඩා ා දවරනය ආයාකතනයාක, ශ්රී පාං ා උත්ශත්ජ  මර්නන 

නි ශයාකෝජයායාකතනයාක, ජාති  ක්රීඩා ා සභාවර යාකන ආයාකතනවරප  ටයුතු න 

ශමශහයාකවරනු ප)නවරා. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමවරර අයාක වරැශයාකන් තරුණ හා 

ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාකට මිබලයාකන ශනනහස  ක්රීඩා ා අමාතයාාං යාකට 

මිබලයාකන ශන ප්රතිපානනයාකති ශවරන්  ර තිශ)නවරා. ඒ තු  ජාති  

තරුණ අරමුනප සවථාපිත කිීකමටත්, තරුණ මානවර නත්ත සම්පත් 

)ැාංකුණාවර සවථාපිත කිීකමටත්, ප ාත් මට්ටමින්  ිත්රිම නාවරන පථ ඉදි 

කිීකමටත්,  ාීකරි  සුවරතා මනයසවථාන සවථාපනයාක කිීකමටත්, 

තරුණ උපශී   මනයසවථාන සවථාපනයාක කිීකමටත් 

)පාශපොශරොත්තු වරනවරා. ඒ විතරති ශනොශවරයි. තරුණ 

වරයවරසායාක යාකන් සඳහා ශපරවරැඩුම් මනයසවථාන ආරම්භ කිීකමටත්, - 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය සමතිතුමනි, ඔ)තුමාට නියාකමිත  ාපයාක නම් 

අවරසානයි. 

 
ගු  නත්නුක විදානගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு மதனுக விதொனகைமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
මම විනා යාකකින්  ථාවර අවරසන්  රනවරා, මූපාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

තරුණ වරයවරසායාක යාකන් සඳහා ශපරවරැඩුම් මනයසවථාන ආරම්භ 

කිීකමටත්, මානවර සම්පත් සාංවරර්නනයාක හා රැකියාකා අවරසවථා 

ප්රවරර්නනයාක සඳහා විනයාත්ම  ප්රශේ යාකති සවථාපනයාක කිීකමටත්, 

වීර ැටියාක මනයසවථානයාක )ැහැරගත පුහුණුවර සහිත අාංග සම්පූර්ණ 

ක්රීඩා ා මනයසවථානයාකති )වරට පත් කිීකමටත්, තරුණ වරයවරසායාක යාකන් 

ශවරත මූපය පහසු ම් ප)ාදීම සඳහා ක්රියාකාත්ම  සවවර තිති චක්රීයාක 

ණයාක ශයාකෝජනා ක්රමයාක රුපියාක ක මිබලයාකන 2((කින් ඉහ  නැාංවීමටත්, 

ඉහ  )පපෑමති සහිත තරුණ ප්රජා මනයසවථාන සති කිීකමටත් 

 ටයුතු  රනවරා. මා එම ශ කඛ්නයාක ෙභාගත*  රනවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ රාජය අමාතයාාං යාකට 

භාර ශමම  ටයුතු ශවරනුශවරන් අනුරහයාක නැතිවූ අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අරාමාතයතුමාටත්, ඒ වරාශේම තරුණ හා 

ක්රීඩා ා  ටයුතු අමාතයතුමාටත්, අනිකුණාත්  ැබිනට් 

සමතිතුමන්පාටත්, රාජය සමතිතුමන්පාටත්, පාර්බලශම්න්තු 

මන්ත්රීතුමන්පාටත් සවතුතියාක ප   රන්න මා ශමයාක අවරසවථාවරති  ර 

ගන්නවරා. ඒ විතරති ශනොශවරයි. ශමම අමාතයාාං ශේ  ටයුතු 

සාර්ථ   ර ගැනීමට ඔ)තුමන්පාශේ අනහසව හා විශේචන 

සයාක කපම සතුටින් භාර ගන්නා )වරන  ප්ර ා   රනවරා.  

අවරසාන වර ශයාකන්, ශම්  ටයුතු සාර්ථ   ර ගන්න 

සහශයාකෝගයාක ලින්  ැබිනට් අමාතයාාං ශේ  ශ ක ම්තුමන් ප්රමුඛ් 

අමාතයාාං ශේ සයාකලු නිපනාරින්ටත්, රාජය අමාතයාාං ශේ 

ශ ක ම්තුමන් සතුළු ඒ අමාතයාාං ශේ සයාකලු  නිපනාරින්ටත් මශේ 

සවතුතියාක පුන  රමින්, ශම් අමාතයාාං යාකට භාර ලින්  ාර්යාකයාක  සයාක කප 

සාතිෂාත්  ර ගැනීමට 2(21 වරර්ෂශේ ශවරන්  ර දී සති මූපය 

ප්රතිපානන උපරිම ශපස ශයාකොනා ගන්නා )වර ප්ර ා   රමින් මශේ 

 ථාවර අවරසන්  රනවරා.   
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[ගරු ශත්නු  විනානගමශේ මහතා  

————————— 
*  පුෙනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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[අ.භා. 4.4(  

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයාකන්ම අශේ රශට් විලිබල 

)පයාක ගැන  ථා  රීදී අපට අමත  ශනොවරන නාමයාකති තමයි 

විමපසුශර්න්ද්ර නාමයාක. 196(දී  ාස කීක ජපා යාකට පහළින් 

ශනෝර්ටන් රිේ ප්රශී ශේ විමපසුශර්න්ද්ර )පාගාරයාක ඉදි   ා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවරසවථාශේ ඔ)තුමා 

මූපාසනශේ සටීමත් ඉතාම  වරැනගත් ශවරනවරා. ශමො න, මහවරැබලයාක 

ගැන  ථා  රීදී, ගාමිණී දිසානායාක  නාමයාක අපට අමත  

 රන්න )ැහැ. මහවරැබල පීනතිශේ ශමගාශවරොට් 21(  

විතිශටෝරියාකා විලිබල )පාගාරයාක, ශමගාශවරොට් 126  රන්ශනනිගප 

විලිබල )පාගාරයාක, ශමගාශවරොට් 4(  රන්ටැශේ විලිබල )පාගාරයාක 

සතුළු මහවරැබල පීනතියාක නිර්මාණයාක කිීකශම්දී ශේ.ආර්. ජයාකවරර්නන 

මැතිතුමාට නැවරැන්ත  තිතියාකති ලින්ශන්, ඔ)තුමාශේ පියාකතුමා )වර 

ශගෞරවරශයාකන් මතති  රනවරා. ශ ොත්මශ ක පිහිටි ඔ)තුමාශේ 

මහශගනර පවරා යාකට වුණු ශ ොත්මශ ක ජපා ශයාකන් ශ ොත්මශ ක 

විලිබල )පාගාරයාක සතුළු මහවරැබල පීනතියාක නිර්මාණයාක වුණා.  

විශ ේෂශයාකන්ම විලිබල )පයාක ගැන  ථා  රීදී ශම්  ාරණයාකත් 

මතති  රන්න ඕනෑ. 198( න  ශේ ශේ.ආර්. ජයාකවරර්නන 

මැතිතුමාශේ පාපන  ාපශේ, අශේ රට  ාර්මීය  රණයාක වීමත් සමද 

රට නවරසන්- නවරස දියුණු ශවරීදී, විලිබල)ප අවර යතාවර හා )ප තිති 

අවර යතාවර වි ාප වර ශයාකන් සති වුණු )වර අපට මත යි. ඒ 

)ප තිති අවර යතාවර සම්පූර්ණ කිීකම සඳහා ශේ.අර්. ජයාකවරර්නන 

මැතිතුමාශේ පාපන සමශේ අතිනැවරැන්ත ජප විලිබල )පාගාර 

පීනතියාක හනන්න පුළුවරන් වුණා. ශේ.ආර්. ජයාකවරර්නන මැතිතුමාශේ 

පාපන සමයාකට  බලන් පතිෂපාන විලිබල )පාගාරයාක ඉදිශවරපා 

තිබුණා. මාවුසවසා ැශ ක,  ාස කීක,  ැනියාකන් යාකන ජපා  තුළින් 

)පාගාර පීනතියාක ඉදිශවරපා තිබුණා, අන ඉදිවරන ශරෝඩ්පන්ඩ්සව 

විලිබල )පාගාරයාකට  බලන්. ඒශ න් ප)ාලින්  තිතියාකට තවරත් 

නැවරැන්ත  තිතියාකති දීපා මහවරැබල විලිබල )පාගාර පීනතියාක 

නිර්මාණයාක වුණා. අන අශේ රශට් ජප විලිබල )පාගාර ඉදි කිීකශම් 

අවරසාන අදියාකර කිහිපශේ තමයි ඉන්ශන්. ශමොරශගො කප හා 

ශරෝඩ්පන්ඩ්සව )පාගාර නැනට ඉදි රශගන යාකනවරා. ඉතා කුණාඩා ා ජප 

විලිබල )පාගාර තුළින් තවරත් ශමගාශවරොට් 4(ති පමණ එ තු 

 රන්න පුළුවරන්. ඔ)තුමන්පාශේ "රට හනන ශසෞභාගයශේ 

නැතිම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා ශේ තිබුණා, සයාකයාකට 8(ති, renewable 

energy අශේ පීනතියාකට එ තු  රනවරායාක කියාකන  ාරණයාක. ඒ  

ශ)ොශහොම ශහොඳයි. ඒ ගැන ශ)ොශහොම සතුටුයි. ශමො න, රටති 

විධියාකට අපි ඉදිරියාකට යාකීදී, අශේ රශට් පරිසරයාක ගැනත්, රශට් 

ආර්රව යාක ගැනත්   කපනා  රපා තමයි  ටයුතු  රන්න ඕනෑ. 

සුනිතය )පයාක ශහෝ renewable energy ගැන  ථා  රීදී, අපට 

එ තු  රන්න පුළුවරන් ප්රභවර  ගණනාවරති තිශ)නවරා. ගරු 

සමතිතුමනි, ඔ)තුමාශේ  ථාශේදී ඔ)තුමා වරැරැදි  ාරණයාකති 

කිේවරා. මා ඔ)තුමා සමද  පැටශපනවරා ශනොශවරයි. ඔ)තුමා කිේවරා, 

ප මු සු ාං )පාගාරයාක පිළි)ඳවර. ගරු සමතිතුමනි, ශම් සු ාං 

)පාගාරයාක රජශයාකන් ඉදි    ප මු සු ාං )පාගාරයාක විධියාකට නිවරැරැදි 

  ා නම් ශහොඳයි. ශම් )පාගාරයාක හනන්න  ආරම්භ  ශ ේ 2(19 

මාර්තු මාසශේදී. ඔ)තුමා කිේවරා, 2(14  ැබිනට් පත්රි ාවරති ගැන. 

නැන් ඒ )පාගාරශේ මාතිත්වරයාක, පීතිත්වරයාක ගැන ශසොයාකන එ  

ශනොශවරයි ශවරන්න ඕනෑ. හැ)ැයි, අශේ  ාපශේ ආරම්භ    ශම් 

විලිබල )පාගාරශේ වරැඩා  නැන් අවරසන් ශේශගන යාකනවරා.       

 
ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඒ  ාපශේ වරැඩා ති  රපා තිශ)නවරා.  

ගු ඩලෙන අලහප්නපුම මහතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ ප මුවරන  ැබිනට් පත්රි ාවර ඉදිරිපත් ශවරන්ශන්, 2(14 

අශප්රේ ක මාසශේ 28වරන නායි. ඒ අවුරුීශී මැයි මාසශේ තමයි 

documents ටි  යාකන්ශන්. මම ඔ)තුමන්ට සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා,- 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සමතිතුමනි, මට පැ න තිශ)න්ශන් ඉතාම ශ ටි 

 ාපයාකති. අශේ රශට් ක්රියාකාත්ම  වරන  ැබිනට් පත්රි ා සයාක කපතිම 

යාකථාර්ථයාකති )වරට පත් ශවරනවරා නම් ඒ  ථාවර සත්ත. ඔ)තුමා 

නන්නවරා, ශ ො ඹ- ටුනායාක  අධිශේගී මාර්ගයාක ශප්රේමනාස 

ජනාධිපතිතුමාශේ  ාපශේදීත් ආරම්භ    )වර. ඒ නිසා මම ේට 

එහාට යාකමති යාකන්ශන් නැහැ. 

ගරු සමතිතුමනි, සු ාං විලිබල )පාගාර ගණනාවරති මීය ට  බලන් 

ඉදි වුණා, පුත්තපම් ප්රශී ශේ ශමගාශවරොට් 1(( ට ආසන්න 

ප්රමාණයාකති, අශේශවරප ප්රශී ශේ ශමගාශවරොට් 4( ට ආසන්න 

ප්රමාණයාකති ආදී වර ශයාකන්. ඒ වරාශේම, මෑත  අශේ  ාපශේ 

ශටන්ඩා ර්  රපා ලින්න ශමගාශවරොට් 2(  ප්රමාණයාක  සු ාං විලිබල 

)පාගාරයාකති යාකාපන ශේ අබලමාං ඩා  ප්රශී ශේ ඉදි වුණා. ඒ විධියාකට 

සු ාං විලිබල )පාගාර ඉදි වුණා. සාමානයශයාකන් සු ාං විලිබල 

)පාගාරයාකකින් රුපියාක ක 14  පමණ මුනප ට  විලිබලයාක යුනිට් එ ති 

නිර්මාණයාක  රන්න පුළුවරන්.  

ඔ)තුමා  විලිබල)ප සමති ම ගනිීදි, "මම නන්ශන් switch 

එ  on  රන්නයි off  රන්නයි විතරයි" කිේවරා. මම හිතනවරා 

ඔ)තුමා නතිෂ සමතිවරරයාකකුණා හැටියාකට යාකම් යාකම්  රුණු අවරශ)ෝන 

 රශගන ඉන්නවරා කියාකපා. ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම මැතිතුමනි,  

ඔ)තුමා නිපනාරින් කියාකන ඒවරා මතම පනනම් ශවරපා  ටයුතු 

 ශ ොත් ශම් අමාතයාාං යාකට සාර්ථ  ශවරන්න )ැහැ.  ඔ)තුමා 

කිේවරා baseload  තන්නරයාක.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  Hon. Speaker will now take the Chair.   
 
අනුරුව ගු මයන්ත දිොනායක මහතා මූලාෙනනයන් ඉවත් 

වුනයන්, ගු කථානායකුරමා මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON.  MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair 
and THE HON. SPEAKER  took the Chair. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, baseload  පනනම්  රශගන )පාගාර ඉදි 

 රීදි, ශම් නැවරැන්ත )පාගාර විතරයි එති  රන්න පුළුවරන් කියාකන 

 තන්නරයාක ඔ)තුමාට නිපනාරින් කිේවරා නම්, එශහම නැත්නම්,  

renewable energy, wind ශහෝ solar power එ තු  රන්න යාකම් 

barrier එ ති තිශ)නවරා කිේවරා නම් ඒ  පිළිගන්න )ැහැ. ශම් 

ගැන මත ශන ති තිශ)නවරා. විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ යාකම් ඉාංජිශන්රු 

 ්ඩඩා ායාකමති කියාකනවරා,  baseload එ  පනනම්  රශගන ඉන්න 

ඕනෑ කියාකපා. හැ)ැයි,  baseload එ  ගැන  ථා  ශ ොත්, අපි 

නැනට අශේ විලිබල අවර යතාශවරන් සයාකයාකට 31ති coal වරබලන් 

ගන්නවරා. ඒ වරාශේම ගරු සමතිතුමනි, විලිබල අවර යතාශවරන් 

සයාකයාකට 4(ති පමණ, විලිබල)ප ම්ඩඩා පශයාකන් සයාකයාකට 1(ති සහ 

ශපෞීගබල  අාං ශයාකන් සයාකයාකට 3(ති oil වරබලන් ගන්නවරා. ඒ 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

වරාශේම අපි සයාකයාකට 2(ති විතර hydropower plants වරබලන් 

ගන්නවරා. මම කියාකන්ශන් mini-hydropower plants ශනොශවරයි. 

අශේ ජාති  පීනතියාකට තිශ)න විලිබල)පාගාරවරබලන්. Samanala 

Complex,  Mahaweli  Complex , කුණාකුණාශ ක )පාගාරයාක, Upper-

Kotmale විලිබල )පාගාරවරබලන් විතරති ප්රනාන විලිබල)පාගාරවරපට 

ගන්නවරා. ඒ නිසා baseload එශති  තන්නරයාක ඔළුශේ තියාකා ශගන 

ශම් අමාතයාාං යාක ශමශහයාකවූශවරොත් ඔ)තුමාට ජනාධිපතිතුමා 

)පාශපොශරොත්තු වරන සයාකයාකට 8( ඉපති යාකට  ාං ශවරන්න )ැහැ. 

එශහම වුශණොත් නැවරත වරතාවරති ඔ)තුමාට නිපනාරින් කියාකයි, 

හදිස විලිබල මිප දී ගැනීම්වරපට යාකන්න කියාකපා. ශනොශයාකති ශයාකෝජනා 

ඔ)තුමාට එන්න පුළුවරන්. එම නිසා ඔ)තුමා ශම් මතශයාකන් )ැහැර 

ශවරපා expertsපාශගනුත් අනහසව ගන්න. විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ 

විතරති ශනොශවරයි expertsපා ඉන්ශන්.  

 
ගු කවචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விம மசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
 වුන expert? 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ශම් මම expert ශ ශනති කියාකනවරා ශනොශවරයි. මම expert 

ශනොශවරයි. මම ශම් ගැන ශපොඩ්ඩා ති expert. ශහොඳ expertsපා 

ඉන්නවරා. ඒ නිසා පැහැදිබලවර ඒ අයාකශගත් අනහසව ගන්න කියාකපා මම 

ඔ)තුමාට ආනරශයාකන්, ශගෞරවරශයාකන් කියාකන්ශන් ඔ)තුමා අසාර්ථ  

ශවරනවරාට මම  ැමති නැති නිසා.  

 
ගු ඩලෙන අලහප්නපුම මහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මට ශනයාකති කියාකන්න තිශ)නවරා.  ාපයාක ශනන්න පුළුවරන්න? 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔේ ශනනවරා. ශනනවරා. මම ඔ)තුමාට පැයාකති හරි ශනන්නම්. 
 
ගු ඩලෙන අලහප්නපුම මහතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම සඳහන්  ශ ේ ශම් යි. අපි අවුරුලි 

7කින් ජාති  පීනතියාකට ශමගාශවරොට් 28( ට ආසන්න ප්රමාණයාකති 

තමයි mini-hydropower plants වරබලන් සහ solar power වරබලන් 

එ තු ශවරපා තිශ)න්ශන්. සත්තටම නැන් අර්බුනයාකති තිශ)නවරා. 

2(2( පුශරෝ ථනයාක  රපා තිශ)න අන්නමට   ශමගාශවරොට් 39((ති 

සහ ේට අමතරවර සයාකයාකට 2(ති  එ තු  රන්න අපට අවර ය 

ශවරනවරා. නැන් ශම් crisis එ   ඉන්ශන්. ඒ ට මුහුණ ශනන්න නම් 

ශම් වරාශේ වි ාප baseload එ   අවර යතාවර තිශ)නවරා. හැ)ැයි, 

ඒශ න් අනහසව ශවරන්ශන් නැහැ, ඒශ න් අනහසව  රන්ශනත් නැහැ 

renewable energy කියාකන මූබල  සාං  කපයාක උ කපාංඝනයාක  රමින්, 

ඒ ඉඩා  අහුරමින් අපි එතැනට යාකනවරා කියාකන එ . Firm energy 

කියාකන එ  අවර ය ශවරනවරා. ශම් ශමොශහොශත්,- 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ශ)ොශහොම සවතුතියි. ගරු සමතිතුමනි,   ඒ කියාකන  ාරණයාක 

එති  ඔ)තුමා )පන්න, නැන් අශේ පීනතිශේ system control 

එ ට ර්යාකති සම්)න්න  රපා තිශ)නවරාන කියාකපා. අශේ  කුණාඩා ා විලිබල 

)පාගාර ශ)ොශහොමයාකති system control එ ට සම්)න්න  රපා 

නැහැ.  ඒ, විලිබල )පාගාර කුණාඩා ා නිසායි. කුණාඩා ා වුණාට  මති නැහැ, 

ශම් සයාකලු විලිබල )පාගාර, mini-hydro power plants, solar 

power plants and wind power plants, system control එ ට 

සම්)න්න  රන්න ඕනෑ. ඒ ට මහා වියාකනමති යාකන්ශන් නැහැ. 

ශගොඩා ති ශපෞීගබල  ආශයාකෝජ යාකන් ඉන්නවරා. ඔවුන් ශම් ට 

සම්)න්න ශවරන්න ර්නානම්. ඒ system control එ ට නැවරැන්ත 

විලිබල )පාගාර විතරති ශනොශවරයි, කුණාඩා ා විලිබල )පාගාරත් සම්)න්න 

 රන්න පුළුවරන්. ශම් ශවරපාශේ තිශ)න ශ ොශරෝනා ප්ර වනයාකත් 

එති  peak demand එ  අඩු ශවරපා තිශ)නවරා. ශම් demand එ  

වරැ  වුණා නම්, අන අපට විලිබල අර්බුනයාකති තිශ)නවරා.  මම 

හිතන්ශන් ඔ)තුමා ඒ  නන්නවරා.    

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ඉන්ශන් ශ)ොශහොම අවරනානම් තැන   

)වර මම පැහැදිබලවරම කියාකනවරා. අශේ  ාප ශේ ශ රවරපපිටිශේ 

ශමගාශවරොට් 3((  වරයාපිතියාකති පටන් ගන්න tender  රපා 

තිබුණා. නඩු ගිහි කපා, ඩී ක නාපා, ශනොශයාකති ප්ර වන ඒ ට සති 

වුණා. මම ශම්  ාරණයාක ශ)ො ශහොම ශගෞරවරශයාකන් සමතිතුමාට 

කියාකන්ශන්.  ඔ)තුමා විශ ේෂශයාකන්ම ශම් නිපනාරින්ශගන් පරිසවසම් 

ශවරන්න ඕනෑ.  ශම් නිපනාරිවරානයාක නිසා තමයි පැහැදිබලවරම ඒ 

ශමගාශවරොට් 3(( පරතිකුණා වුශ්ඩ. ඔ)තුමා ශම්  රුණු  ාරණා  

නන්නවරා. ශම්  ශ)ොශහොම  පරිසවසම් ශවරන්න ඕනෑ  ාරණයාකති.  

      
ගු  ු මින්ද දිොනායක මහතා   
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க)  

(The Hon. Duminda Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of  Order.  

ඔ)තුමාශේ අනහසව නැතිවීම පිළි)ඳවර මම ඔ)තුමාට 

සවතුතිවරන්ත වරනවරා. ඔ)තුමා සඳහන්    ජාපගත කිීකම - smart 

grid ක්රමයාක - සත්තටම අපි පටන් ගන්නවරා. පසුගියාක  ාපශේ 

 ාශේ ආ්ඩඩුවරති තිබුණත්, ඒ තිබුණු අඩුපාඩු සයාක කපම ඉදිරි 

වරසර තුන තු  අපි නිවරැරැදි  රනවරා. ඒ සඳහා ඔ)තුමන්පාශේ 

සු)වරාදී ශයාකෝජනා අපි )පාශපො ශරොත්තු වරනවරා. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔ)තුමන්පා - අපි හිටපු ආ්ඩඩුශේ විලිබල)ප සමතිතුමාත් නැන් 

හිටියාකා නම් තමයි ශහොඳ.  ගරු රාජය සමතිතුමනි, අපි පැහැදිබලවරම  

රටති විධියාකට ඉසවසරහට යාකන්න නම් renewable energy අඩුම 

ගණශන් සයාකයාකට ((ට, 6(ට, 7(ට අරශගන යාකන්න ඕනෑ. නැන් 

ඔ)තුමන්පා coal power plant එ ති ශයාකෝජනා  රපා තිශ)නවරා. 

මශේ ශපෞීගබල  මතයාක එ ති. නමුත් රශට් මතයාක තවර එ ති. ගරු 

සමතිතුමනි, තවර coal power plant එ ති අශේ ර ටට ඕනෑ කියාකපා 

මාත් වි වවරාස  රනවරා. ඒ, මශේ ශපෞීගබල  මතයාක.   බලන් 

සාම්පූර්වරප coal power plant එ ති හනන්න හිටපු )වර ඔ)තුමා 

නන්නවරා.  ශ ොටින්ම කියාකනවරා නම්, හ)රණ ඉඳපා ශේයාකන්ශගොඩා ට 

රුපියාක ක මිබලයාකන 137ති විතර වියාකනම්  රපා, 22( kV 

transmission line එ ති නැන් හනපා අවරසානයි. නමුත් 

ඔ)තුමන්පා  ශයාකෝජනා  රපා තිශ)නවරා, ආපසු 

ශනොශරොච්ශචෝශ කටම යාකන්න. හැ)ැයි, ඔ)තුමන්පාශේ ඒ 

ශයාකෝජනාශේත් යාකම් සානාරණයාකති තිශ)නවරා. ශමො න, 

ශනො ශරොච්ශචෝශ ක විලිබල )පාගාරයාක ඉදි කිීකශම්දී එ  පැත්තකින් 

ශනොශරොච්ශචෝශ ක ඉඳපා ශේයාකන්ශගොඩා ට යාකන transmission line 

එශති ශමගාශවරොට් 1,4((ති සම්)න්න  රන්න පුළුවරන් capacity 

එ ති තිශ)නවරා. ඒ ට තවර 3((ති සම්)න්න  ශ ොත් 

ශමගාශවරොට් 1,7((යි.  RO plants හතති නැනට තිශ)නවරා. තවර 

ශන යි එ තු  රන්න ශවරන්ශන්. හයිරජන් plant එ  ප්රමාණවරත්, 

තිශපෝීකන් plant එ  ප්රමාණවරත්, එතැන තිශ)න ඉඩා  ප්රමාණවරත්. 

ඔ)තුමාට තිශ)න එ ම ප්ර වනයාක තමයි unloading capacity එ  

යාකම්කිස ප්රමාණයාක ට වරැ   රන්න සලි වීම. ශ ශසේ වුවරත්, රටට 

තවර coal power plant එ ති ඕනෑයාක කියාකන ප්රතිපත්තිශේ අපි 
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ඉන්නවරා.  ඔ)තුමන්පා ශනොශරොච්ශචෝ ශ ක )පාගාරයාක හැදීම රටති 

විධියාකට සු)නායාක යි කියාකපා මම ශපෞීගබල වර හිතනවරා. ශමො න, 

අලුත් තැන ට ගිහි කපා -සාම්පූර්වරපට-   අලුතින් වරරායාක  ශවරනසව 

 රපා, unloading bays හනපා, ඒ අවර ය වරට පිටාවර නිර්මාණයාක 

 රන්නම අවුරුලි ශන  තුනති යාකනවරා. නමුත් ඔ)තුමන්පාට 

ශනොශරොච්ශචෝශ ක  ඒ සඳහා අවර ය වරටපිටාවර තිශ)නවරා. 

ඒ නිසා මම ශපෞීගබල වර වි වවරාස  රනවරා, 

ශනොශරොච්ශචෝශ කට තවර ශමගාශවරොට් 3((ති එ තු කිීකම වරැරැදි 

නැහැ කියාකපා. ඒ වරාශේම, ඔ)තුමන්පාශගන් අපට ේශේ - ශපශර්නා 

LNG පිළි)ඳවර නැනගන්න පැබුණා. ශමො න, අශේ රටට LNG 

අවර යයි. ආසයාකානු සාංවරර්නන )ැාංකුණාවර - ADB - procurements 

 රපා, tender  රපා, යාකම් procedure එ ති ගියාකා. ඒ procedure 

එ  යාකන අතරතුර ේශේ - ශපශර්නා හදිසශේ  ැබිනට් පත්රි ාවරති 

ආවරා, floating storage plant එ ති ගැන.  ඒ  සශමරි ාශේ 

ශයාකෝජනාවරති. ඒ  ශ ොශහන්න ආශේ කියාකන්න මම නන්ශන් නැහැ. 

සමතිතුමා ඒ ගැන නන්නවරාන නැීන  කියාකන්නත් මම නන්ශන් නැහැ. 

නමුත් ඔ)තුමා ඒ පිළි)ඳවර නන්නවරා සති කියාකපා මම හිතනවරා. 

සමහරු ශම් ගැන නන්ශන් නැහැ. ශම්  එ  වරරටම 

සශමරි ාශවරන් තමයි අශේ රටට ආශේ. අශේ රශට් )ප තිතියාක 

ගැන  ථා  රීදි ශම් ගැනත් මා  කියාකන්න ඕනෑ.  නැන්  චීනයාක  

අපට මැදිහත් ශවරපා ඉන්නවරා. ඉන්දියාකාවර අපට හැම නාම මැදිහත් 

වුණා. නැන් සශමරි ාවරත්   මැදිහත් වරනවරා, වරනවරා, වරනවරා වරාශේයි.  

අශේ රට නැන් )ප තිතියාක පැත්ශතනුත් මහා )පවරතුන්ශේ 

ශගොලිරති )වරට පත් වරනවරා. ආරතිෂාවර පැත්ශතන් අශේ රට 

ශගොලිරති )වරට පත් ශවරපාී නාවි  ශෂේත්රයාක ශගොලිරති )වරට පත් 

ශවරපා. නැන් )ප තිති ශෂේත්රයාකත් ශගොලිරති )වරට පත් ශවරමින් 

යාකනවරා වරා ශේ අපට ශත්ශරනවරා.  ඔ)තුමා ශම් ගැන නන්නවරාන 

නන්ශන් නැහැ, ගරු සමතිතුමා. ඒ , මයිති ශපොම්පිශයාකෝ මහත්මයාකා 

ආපු ශවරපාශේ    සා ච්ඡාවර  ප්රතිලපයාකතින මම නන්ශන් නැහැ. 

ඒ නිසා,-  

 
ගු ඩලෙන අලහප්නපුම මහතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මට විනා යාකති ශනන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகுநலின்பண்டொர யைஹ) 

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

සමතිතුමනි, අශේ ශවරපාවර ඔ)තුමා ඉ කපපා ශනන්න. පැයාකති  

විතර ශේපාවර දිගු  රමු. පැයාක ගණනති ශම් ගැන  ථා  රන්න 

පුළුවරන්, ගරු සමතිතුමා. ශවරපාවර දිගු  ර ගනිමු. 

 
ගු ඩලෙන අලහප්නපුම මහතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමා හරවරත්වර  රුණු නැතිවීම ගැන මම 

සවතුතිවරන්ත වරනවරා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ  මයිති ශපොම්පිශයාකෝ 

රාජය ශ ක ම්තුමා ආවරාට පසවශසේ ආපු ශයාකෝජනාවරති ශනොශවරයි. ඒ 

වරාශේම, අපි ඒ ශයාකෝජනාවර ක්රියාකාත්ම   රන්න කියාකපා  ැබිනට් 

පත්රි ාවරති ඉදිරිපත්   රපා නැහැ. සති අන්ත පුවරත් පත  headline 

එශති ගිශේ සම්පූර්ණ වරැරැදි  තන්නරයාකති. ඉතා ලපනායි 

ශයාකෝජනාවරති  විධියාකට ඒ ශයාකෝජනාවර ආවරා, ශම් ශයාකෝජනාවර 

අනයයාකනයාක  රන්න කියාකපා.  ඒ ශයාකෝජනාශේ තිබුශ්ඩ ශම් crisis 

එ ට මුහුණ ශනන්න පුළුවරන් විධියාකට වරසරති සතු ත ශමගාශවරොට් 

3((  LNG )පාගාරයාකති අවුරුලි පහ   ාප සීමාවර ට හනනවරා 

කියාකපායි. නමුත්  ැබිනට් ම්ඩඩා පයාක තීරණයාක  ශ ේ - ැබිනට් 

ම්ඩඩා පයාක ඉ කපා සටිශේ- ඒ ශයාකෝජනාවර පනනම්  රශගන ඒ ට 

counter proposals call  රන්න කියාකපායි. මම ඉතාම වරගර්ශමන් 

කියාකන්ශන්. එශහම නැතුවර ඒ  ක්රියාකාත්ම   රන්න කියාකපා කිස 

ශපසකින් ඉ කසිමති  රපා නැහැ. ඉසවශස කපාම සගයීමති 

 රන්න, සගයීම ලපනායි නම් පමණති ඒ ට ශවරනම counter 

proposals call  රන්න කියාකන එ  තමයි - 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සමතිතුමනි, ADB එශති ශටන්ඩා ර් එ  වරාශේ ඉබි 

ගමන  ශනොශවරයි, හාවරාශේ ගමනින් තමයි ශම්  ආශේ. 

සශමරි ාශේ proposal එ  ශ)ොශහොම ඉතිමනින් ආවරා. 

ඔ)තුමන්පා ශසොයාකා )පන්න. හිටපු ජනාධිපතිතුමා වරාශේ පත්තර 

)පපා ශනොශවරයි, මම ශම්වරා ගැන කියාකන්ශන්. ශමම  රුණු ගැන 

ශසොයාකා )පා, ශම් තිශෂේත්රයාක ගැන අවරශ)ෝනයාකති තිශ)න ශ නකුණා 

විධියාකටයි මම ශම්වරා කියාකන්ශන්. 

ගරු සමතිතුමනි, විශ ේෂශයාකන්ම renewable energy ගැන 

 ථා  රීදී, hydro, solar වරාශේම wind කියාකන්ශන් අපට ඉතාම 

අඩු පිරිවරැයාකකින් විලිබලයාක ප)ා ගන්න පුළුවරන් ප්රභවර )වර ඔ)තුමා 

නන්නවරා. මට මත  හැටියාකට 2(13 ශහෝ 2(14දී Sri Lanka 

Electricity Act එ ට අනුවර අශේ  ාපශේ agreements අත්සන් 

 රන්න ඔන්න ශමන්න කියාකපා තිබුණු කුණාඩා ා ජපවිලිබල )පාගාර 

ගණනාවරති නතර වුණු )වර  නගාටුශවරන් කියාකන්න ශවරනවරා. ඒ 

එ තිවරත් ක්රියාකාත්ම  වුශ්ඩ නැහැ. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! පාර්බලශම්න්තුවර යාකළි රැසව ශේ. 

 
ඊ   අනුකූලව පාර්ලිනම්න්ුරව එක්රැෙන විය.  
அதன்படி பொரொளுைன்றம் ைீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2021 විසර්ජන පනත් ශ ටුම්පත සම්)න්න  ාර  සභා 

අවරසවථාශේ අන දින වරැඩා   ටයුතු අවරසාන වරනශතති අවර ය  ාපයාක 

ප)ා ගැනීම සඳහා සභාශේ අවරසරයාක ඉ කපා සටින )වර 

පාර්බලශම්න්තුවරට නන්වරනු  ැමැත්ශතමි. සභාවර එ දන? 

 
ගු මන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 
කාරක ෙභානවහිදි තවු ර ත් ෙලකා බලන ලදී -  

[ගු කථානායකුරමා මූලාෙනාරූඪ විය.] 
குழுவில் மைலும் ஆரொயப்பட்டது. - [ைொண்புைிகு சபொநொயகர் 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 
Considered further in Committee. - [THE HON. SPEAKER in the 

Chair.] 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියාකමින් සටිශේ  renewable energy 

ගැන.  ගරු සමතිතුමනි,  Sri Lanka Electricity Act එ  පනනම් 

 රශගන )රපත   ාරණයාකති නිර්මාණයාක ශවරපා තිබුණා.  Sri 

Lanka Electricity Act එ ට පසුවර power purchase agreements 

ගණනාවරති අත්සන්   ා. නමුත් හිටපු DGM මහත්මශයාකති, - මම 

ඒ නම කියාකන්න ඕනෑ නැහැ, ඔ)තුමා ශසොයාකා )පන්න -  ආවරාට 

1083 1084 



පාර්බලශම්න්තුවර 

පසුවර ශම් වරැශඩ් අනාශගන එ  )පාගාරයාක ටවරත් power 

purchase agreements sign  රන්න ලින්ශන් නැහැ. ඒ නිසා 

අනටත් එම )පාගාර ඉදිවීම නතර ශවරපා තිශ)නවරා. ඔ)තුමාත් 

නන්නවරා, tender procedure එශති  තන්නරශයාකන් පසුවර තමයි ඒ  

වුශ්ඩ කියාකපා. Wind power plantsවරපට ශම්  ප්ර වනයාකති නැහැී 

solar power plantsවරපට ප්ර වනයාකති නැහැ. හැ)ැයි, mini-hydro 

power plantsවරපදී  ඒ විධියාකට  රන්න )ැහැ, ගරු සමතිතුමනි. 

ඒ ට  රුණු  ාරණා ගණනාවරති )පපානවරා. ශමො න, mini-

hydro power plant එ   project එ කින් project එ  ශවරනසව. 

එ  තැන  තිශ)න weir එ , penstock line එ , headrace 

tunnel එ , powerhouse එ  ශනොශවරයි තවර තැන  එන්ශන්. 

ඒවරාශේ ලිර වරැ  ශවරනවරා, headrace tunnel එ  වරැ  ශවරනවරා, 

flow එ  වරැ  ශවරීදී capacity එ  වරැ  ශවරනවරා. ඒ වරාශේම, 

transmission lines ශවරනසව. ඒවරා එකින් එ ට ශවරනසව. ඒ නිසා, 

හරි flat rate එ ති සහ හරි tariff එ ති හනපා විලිබල)ප 

ම්ඩඩා පයාකට සහ රටට ගැ ශපන විධියාකට ඒ විලිබල)පාගාර ටි  

නිර්මාණයාක  රන්න ඒ අයාකට ඉඩා  ලින්ශනොත්, ඒ  තමයි නියාකම 

තත්ත්වරයාක කියාකපා ගරු රාජය සමතිතුමාත් ශමතැන සටින ශේපාශේ 

මම කියාකන්න  ැමැතියි.   

 
ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි,- 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු රාජය සමතිතුමනි, මම ශම් ටි ත් කියාකපා අවරසන්  රපා 

ඔ)තුමාට අවරසවථාවර ශනන්නම්. ඔ)තුමාශේ  ථාශේදී ඒ ගැන 

කියාකන්න. ගරු සමතිතුමනි, construction process වරන 

ශමගාශවරොට් 22.4  )පාගාර නැනට තිශ)නවරා.  Construction 

stage එශති තිශ)නවරා, ශමගාශවරොට් 42  )පාගාර.   SPPA sign 

 රපා නැති, එතැනට එන ම් ආපු ශමගාශවරොට් 17  )පාගාර 

16ති තිශ)නවරා.  Energy permit එ  issue  රන්න පුළුවරන් 

මට්ටශම් ශමගාශවරොට් හයාක  )පාගාර පහති තිශ)නවරා.  ඒ 

වරාශේම, provisional level approval ලින් ශමගාශවරොට් 182  

)පාගාර 139ති තිශ)නවරා. Grid connection permit එ  ඉ කපපු 

ශමගාශවරොට් 376  )පාගාර 349ති තිශ)නවරා. සයාක කශ ක 

ශමගාශවරොට් ගණන 647යි. ශමගාශවරොට් 647ති තිබුණාට ශම් 

ශසේරම  රන්න )ැහැ, සමතිතුමා. මශේ අත්නැර්ම අනුවර 

ප්රාශයාකෝගි වර ශම්වරා  රශගන යාකීදී, ශම්වරායින් තුශනන් එ යි 

 රන්න පුළුවරන්. ඒ නිසා ශම් ගැන ක්රමශේනයාකති හනන්න,  අශේ 

රාජය සමතිතුමනි.  

 
ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් සම්)න්නවර ශම් වරනවිටත් රාජය 

අමාතයාාං ශේ ශ ක ම්තුමාශේ සභාපතිත්වරශයාකන්  මිටුවරති පත් 

 රපා තිශ)නවරා. ඒ වරාශේම, විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක සතුළු ශමයාකට 

සම්)න්න සයාකලු  ආයාකතන සහ අමාතයාාං  මැදිහත් ශවරපා  මිටුවරති 

පත්  ර තිශ)නවරා. ශම් ශවරනශ ොට ඔ)තුමා කියාකපු විධියාකට 

proposals 7(( ට ආසන්න ප්රමාණයාකති එ  එ  stagesවරප 

තිශ)නවරා. 

අපි ප්රමුඛ්තාවර ප)ා ශනන්ශන් ශම් වරනවිට ආශයාකෝජ යාකන් 

විධියාකට වි ාප මුනපති ශයාකොනවරන්න අවරසර අරශගන තිශ)න 

පාං ාශේ අයාක සඳහායි. ඒ අයාක සඳහා සානාරණයාකති ඉෂවට  රන්න 

අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා. එතැනදී, mini-hydropower 

plantsවරපටත්, renewable energyවරපටත් අපි ශ ොශහොමන 

priority ශනන්ශන් කියාකන  ාරණයාක සම්)න්නශයාකන් සප ා )ැසිම 

සඳහා ශම් වරනවිට  මිටුවරති පත්  ර තිශ)නවරා. ඒ වරාර්තාවර 

ආවරාම ඔ)තුමා කියාකන  ඒ ප්ර වන ටි  විසශඳනවරා. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මම ඔ)තුමාට සු) පතනවරා, ගරු රාජය සමතිතුමනි. ශම් 

 ර්තවරයශේදී නිපනාරිවරානශයාකන් ඔේ)ට ගිහි කපා  ටයුතු  රන්න 

පුළුවරන් ශවරයි කියාකා මම වි වවරාස  රනවරා.  

ඔ)තුමා  බලන් කිේවරා, එ  ගම ට කිශපෝශවරොට් 1(( 

ගණශන් වරන කුණාඩා ා විලිබල )පාගාර නිර්මාණයාක  රනවරා කියාකපා. ඒ 

ශයාකෝජනාවර ශහොඳයි. නමුත් එතැන  ගැටලු තිශ)නවරා. ඒවරා තමයි, 

අශේ ශ)නා හැීකශම් පීනතිශේ තිශ)න අඩුපාඩු. අපට තිශ)න 

ශගොඩා ති transformers augmentate   රන්න ඕනෑ. අශේ 

network එශති distribution lines ටි  ශවරනසව  රන්න ඕනෑ. 

ඒවරාශේ capacity නැහැ. එතිශ ෝ conductorsවරප capacity 

නැහැ. Grid substationsවරප capacity නැහැ. ඔ)තුමා ඒ 

වරයාපිතියාක  රන්න )පනවරා නම්, මුබලන්ම ඒ  ාරණා ගැන 

අවරනානයාක ශයාකොමු  රන්න.  

 
ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගමට )පාගාරයාකති හනන්න පුළුවරන් ඒ 

transformers 10,(((  පැයිසවතුවර විලිබල)ප ම්ඩඩා පශයාකන් අපට 

එවරා තිශ)නවරා. ඒ සයාක කප )පපා තමයි අපි ශම් අයාක වරැයාක 

ශයාකෝජනාවර ඉදිරිපත්  ර තිශ)න්ශන්.   

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒ   රන්න පුළුවරන් නම් ශහොඳයි. මම ඔ)තුමාට සු) 

පතනවරා, ඒ  ඉතාම සාර්ථ  වරයාපිතියාකති )වරට පත්  රන්න.   

ගරු සමතිතුමනි, ඔ)තුමා නන්නවරා, emergency power 

ඒ ාධි ාරයාකති, මාෆියාකාවරති අශේ රශට් තිශ)න )වර. ඔ)තුමන්පා 

ශවරන්න පුළුවරන්, අපි ශවරන්න පුළුවරන්  වුරු )පශේ හිටියාකත් විලිබල 

අර්බුනයාකති එනවරා කියාකපා අප බිත්තියාකට ශහේත්තු  රපා, හැම නාමත් 

අශේ රශට් රුපියාක ක 3(ට, 3(ට, 4(ට emergency power ගත්තා. 

මට මත යි, එතශ ොට මම පාස ක යාකනවරා.  චන්ද්රි ා මැතිනියාකශේ 

 ාපශේ තමයි මුබලන්ම Aggreko එශ න් විලිබලයාක ගත්ශත්. 

එතැනින් පටන් ගත්ත emergency power ශස කපම අන මහා 

ජාවරාරමති )වරට පත් ශවරපා තිශ)නවරා. සමහර ශවරපාවරට 

renewable energyවරපට සහශයාකෝගයාක ශනන්ශන් නැත්ශත් යාකම් යාකම් 

නිපනාරින් ශම්වරා හරහා වරරප්රසාන ප)න නිසාන කියාකපාත් සැ යාකති 

තිශ)නවරා. සැ යාකති ශනොශවරයි, ඒ  සත්ත ශන්න හර්ෂ න ස කවරා 

මන්ත්රීතුමනි?  

ගරු සමතිතුමනි, ඔ)තුමා නන්නවරා සති පතිනනවි 

)පාගාරයාකති තිබුණා, විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකට සම)න්න 

ආයාකතනයාක , පුත්තපශම්. ඒ Agreement එ  දිති  ශ ේ නැහැ. 

ඒ  ඒ ශගො කපන් අයින්  ර ගත්තා. හැ)ැයි, සිනබලපිටිශේ 

තිශ)න Ace Power Generation ශමගාශවරොට් 1(( )පාගාරශේ 

Agreements දිති  රපා තිශ)නවරා. ශම්වරා ශම් රශට් ප්රනාන 

ශපශ ේ නම්. මම ඒවරා කියාකන්න  ැමැති නැහැ. ඒවරාශේ 

Agreements දිති  රපා තිශ)නවරා. ඒවරාට තමයි මාෆියාකා 

කියාකන්ශන්. ශී පාපනඥයාකන් ශනොශවරයි ශම්වරා  රන්ශන්.  ඒවරා 

නිපනාරින් ගහන ශේම්. ඒවරා අශේ  ාපශේත් වුණා, ශම් 

 ාපශේත් ශවරනවරා. ශම් විධිශේ )රපත  තත්ත්වරයාකති )ප තිති 
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[ගරු නබලන් )්ඩඩා ාර ජයාකමහ මහතා  



2020  ශනොවරැම්)ර් 28 

තිශෂේත්රශේ තිශ)න්ශන්, ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම අමාතයතුමනි. 

මම නන්නවරා, ඔ)තුමා පිරිසලි චරිතයාකති )වර. ඒ යි මම ශම් 

ඔ)තුමාට වරැ ශයාකන් කියාකන්ශන්. ඔ)තුමාශේ සශේත් මඩා  

ගෑශවරන්න පුළුවරන්, ශේම් ගහන අයාකශේ ක්රියාකා ාර ම් නිසා. 

ශ)ොශහොම පරිසවසමින් වරැඩා   රන්න, ගරු සමතිතුමනි. [)ානා 

කිීකමති  ශේශරන විධියාක ශන්න? ශේශරන විධියාක ඔ)තුමා අශේ, - 

[)ානා කිීකමති   අහගන්න.  

ේ දට, මම වරැ ශයාකන්ම ආස  රන Upper Kotmale Hydro 

Power Project  එ  ගැන කියාකන්න ඕනෑ.   [)ානා කිීකමති   

Petroleum subject එ ට මම අන එන්ශන් නැහැ. සභාශේ  ාපයාක 

තවර පැයාකති දිති  ශ ොත් ඒ විෂයාකයාකට එනවරා.  Upper Kotmale 

Hydro Power Project එ  ඉතාම සාර්ථ  එ ති, ගරු 

සමතිතුමනි. ඒ විලිබල )පාගාරශේ ආරම්භ  ශයාකෝජනාශේ, 

ශ ොත්මශ ක ඔයාක හරසව  රනවරාට අමතරවර තවරත් intakes තිබුණාී 

ශසන්ට් සන්ඩා ෲසව, ශඩා ශවරෝන්, පූඩා ලු ඔයාක, පූන ඔයාක, රම්ශ)ොඩා  

කියාකන ඒවරාත් තිබුණා. ඒ intakes ගන්න ශයාකෝජනා ශවරපා තිබුණා. 

නමුත් ඒවරා නැතිවර තමයි ප්රනාන ශ ොත්මශ ක ඔයාක හරසව  රපා, 

කිශපෝ මීය ටර 2( ට, 21 ට ආසන්න tunnel එ ති සවි කපා 

නියාකම්ගම්ශනොර විලිබල )පාගාරයාක හැලිශේ. මම නන්නා විධියාකට ඒ ට 

තවරත් intakes ඕනෑ නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ  full capacity 

එශති යාකනවරා. Full capacity එශති යාකන නිසා අර intakes ටි  

ගන්න ඕනෑ නැහැ. එ  පැත්තකින්, ඒ intakes ටි  ගත්ශතොත් පූන 

ස කප වරැශහනවරාී ශඩා ශවරෝන් ස කප වරැශහනවරාී ශසන්ට් 

සන්ඩා ෲසව ස කප වරැශහනවරාී රම්ශ)ොඩා  ස කප වරැශහනවරා. එම 

නිසා ඔ)තුමා ඒ ශයාකෝජනාවර ඉවරත්  ර ගන්න. [)ානා කිීකමති   

පුළුවරන්, පුළුවරන්. ඔ)තුමන්පාත් )පන්න ශ ෝ, අශපන් වරැඩා  

ගන්න. එශහම වුශණොත් ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම මැතිතුමනි, ඒ 

ප්රශී ශේ, පූන ඔයාක, පූඩා ලු ඔයාක, රම්ශ)ොඩා , ශසන්ට් සන්ඩා ෲසව 

ආසන්නශේ කුණාඩා ා විලිබල )පාගාර යාකම් ප්රමාණයාකති නිර්මාණයාක 

 රන්න පුළුවරන්, ඒ දියාක සබල වරැශහන්ශන් නැති විධියාකට. 

ඒ දියාක සබල වරැශහන්ශන් නැතිවර   රන්න පුළුවරන් වරන්ශන් 

ඔ)තුමන්පාශේ ප්රනාන ශයාකෝජනාශේ තිශ)න ඒ  ාරණයාක අයින් 

 ර ගන්නවරා නම් තමයි. ඒ   රනවරාන, නැීන කියාකපා තීන්ලිවරති 

ගන්න, ගරු සමතිතුමනි. ඒ ගැන විශ ේෂශයාකන් අවරනානයාක ශයාකොමු 

 රන්න.  

ගරු සමතිතුමනි, ඔ)තුමා නන්නවරා, විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක 

කියාකන්ශන් අන පාඩු ප)න ආයාකතනයාකති )වර. ඒ ට ශහේතුවර තමයි, 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ පිරිවරැයාක සහ ඔ)තුමන්පා ජනතාවරට ශනන 

සහනත් එති  )ැලුවරාම විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකට ඉදිරියාකට යාකන්න 

)ැරි ම.  ඒ  පාභ ප)න ආයාකතනයාකති )වරට පත්  රන්ශන් 

ශ ොශහොමන? අශනති එ , රටති  ර්මාන්ත ර ණශයාකන් 

ඉසවසරහට යාකනවරා නම් විලිබල unit එ ති රුපියාක ක 3(ට, 4(ට, ((ට 

අරශගන  ර්මාන්ත  රන්න )ැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. එශහම 

වුශණොත්  ර්මාන්ත එන්ශන් නැහැී ආශයාකෝජ ශයාකෝ එන්ශන් 

නැහැ. අශේ රටට ආශයාකෝජ ශයාකති එනශ ොට රශට් පවරතින 

)ප තිතියාක දිහා )පනවරාී විලිබල බිප ර්යාකන )පනවරා. පිරිවරැයාක )පපා 

තමයි ඔවුන්  ර්මාන්තයාකති ආරම්භ  රන්ශන්. එ  පැත්තකින්, 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක සුලි අබලශයාකති ශනොවී පාභ ප)න්නත් ඕනෑ, 

අශනති පැත්ශතන්,  ර්මාන්ත රුවරාට, පාරිශභෝගි යාකාට 

ඔශරොත්තු ශනන මිප ට විලිබලයාක ප)ා ශනන්න  පුළුවරන් ශවරන්නත් 

ඕනෑ. [)ානා කිීකමති  Production cost එ  වරැ  ශවරනවරා. එම 

නිසා ඉදිරි විලිබල ජනන සැපැසවශම්දී  පුළුවරන් තරම් renewable 

energies සම්)න්න  රපා, ඒ හරහා අශේ විලිබල පීනතියාක  තිතිමත් 

 ශ ොත් වරටිනවරා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  අශේ පීනතිශේ transmission line එශති 

loss එ  සයාකයාකට 2යි. ඒ  ශහොඳ rate එ ති. Transmission line 

එශති loss එ  සයාකයාකට 2යි කියාකන්ශන් ශහොඳ තත්ත්වරයාකති. ඒ  තවර 

න ම පහති විතර අඩු  රගන්න පුළුවරන් නම් ශහොඳයි, ගරු ඩා පසව 

අපහේශපරුම අමාතයතුමනි. අශේ distribution line එශති 

තිශ)න්ශන් සයාකයාකට  6.(1යි. ඒ ත් ශහොඳ rate එ ති. ඒ  සයාකයාකට 

1(ට, 16ට ගියාක  ාපයාකති තිබුණා. ඒ  සයාකයාකට 1.( ට විතර අඩු 

 ර  රගන්න පුළුවරන්, ගරු සමතිතුමනි. නැනට ඔ)තුමන්පා ශම් 

සම්)න්නශයාකන්  රශගන යාකන වරයාපිති ගණනාවරති තිශ)නවරා. 

හැ)ැයි, තිශ)න මුන ක ඒවරාට ප්රමාණවරත් නැහැ. ශම් system එශති 

තිශ)න loss එ  අඩු  රශගන එම වරයාපිතියාක ආරම්භ  රන්න 

තවර අවුරුලි 4ති, (ති විතර යාකනවරා කියාකපා කියාකනවරා. 

Grid උප ශපො වර ක ටි  වරර්නනයාක කිීකම තමයි ේ දට 

තිශ)න්ශන්. අශේ ට්රාන්සවශෆෝමර් ටි  augmentate  රපා ඒවරා 

 තිතිමත් කිීකම, ඒවරාශේ capacity එ  වරැ  කිීකම හරහා අශේ 

loss එ  තවර අඩු  ර ගන්න පුළුවරන්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

සමතිවරරයාකා විධියාකට ශම් ශ ටි  ාපයාක තු  ඔ)තුමාට ශම් ටි   ර 

ගන්න පුළුවරන් ශවරයි කියාකපා මම වි වවරාස  රනවරා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තවර ප්ර වනයාකති තිශ)නවරා. ශම් ට 

ශහේතුවර ශමො තින කියාකපා මම නන්ශන් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, 

ශම් අයාක වරැයාක ශ ටුම්පත )පන්න. ශම් ශවරපාශේ ගරු විලිබල)ප 

සමතිතුමා සභාශේ ඉන්නවරා, රාජය අමාතය ගරු ලිමින්න 

දිසානායාක  මැතිතුමාත් ඉන්නවරා. ශම් ශ ටුම්පශත් විලිබල)ප 

අමාතයාාං ශේ වරැයාක ශීර්ෂයාක යාකටශත් තිශ)න මූපනන වියාකනම copy 

 රපා ගරු රාජය සමතිතුමාට සම්පූර්ණශයාකන්ම paste  රපා 

තිශ)නවරා. ගරු ලිමින්න දිසානායාක  සමතිතුමනි, ඔ)තුමාශේ වරැයාක 

ශීර්ෂශේ copy-paste  රපු එ  අයින්  ශ ොත්, ඔ)තුමාට 

තිශ)න්ශන් වරැටුේ හා ශමශහයුම් වියාකනම් විතරයි. ඔ)තුමාට ශවරනම 

වරැඩා  ශ ොටසති නැහැ. ගරු ලිමින්න දිසානායාක  රාජය සමතිතුමනි, 

දරාජපතිෂ ශපොකුණාරද සහ ඒ ආරිතයාකන් ගැන  ථා  රීදී ඔ)තුමා 

ඉන්ශන් නිශරෝනායාකනයාක - quarantine -  රපා කියාකපා මම 

නන්නවරා. අශේ  ාපශේ නම් ඔ)තුමා  ැබිනට් සමතිවරරශයාකති 

ශන්. ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමාත් ඉන්ශන් ලිරසවථභාවරයාක 

රැ ශගන කියාකපා මම නන්නවරා. පවු ක සහ ඒ ආරිතයාකන්ට තමයි 

වරැ ශයාකන්ම සප ා තිශ)න්ශන්. ඔ)තුමා රවරන්ශන් සයි? ගරු 

මහින්නානන්න අලුත්ගමශේ සමතිතුමා රවරනවරා වරාශේ මට  

ශපශනනවරා. ඔ)තුමාත් එශහම තමයි. ඔ)තුමාත් ඉන්ශන් 

මීය ටරයාකති විතර ලිරින්. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔ)තුමා නැන් විනා  1(  විතර  ාපයාකති වරැ ශයාකන් අරශගන 

තිශ)නවරා. 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

 (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මම ඉතිමනින් අවරසන්  රන්නම්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

මට ශම් සාංඛ්යාවර නිවරැරදි  ර ගන්න ඕනෑ.  විසර්ජන පනත් 

ශ ටුම්පශත් තිශ)න ඉතාම වරැනගත්  ාරණයාකති ශම් , ගරු 

සභාපතිතුමනි. ශම් සාංඛ්යාවර වරැරදිපාන ශම් විධියාකට නමපා 

තිශ)න්ශන්? 

 
ගු ු මින්ද දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த  திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ශම් අයාක වරැයාක විවරානයාක අවරසන් ශවරනශ ොට ඒ  ාරණයාක නිවරැරදි 

 ර ගන්න පුළුවරන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි. විශ ේෂශයාකන්ම මම ශම් 

 ාරණයාක  කියාකන්න ඕනෑ. අශේ රාජය අමාතයාාං යාකට වරයාපිති 

සඳහා සත්තටම ආ්ඩඩුශවරන් සත පහතිවරත් අවර ය නැහැ. 

ශමො න, අපි හනන සැපසුම් ටි ත් එති  අපි  රන්ශන් 

පුනර්ජනනීයාක )ප තිතියාක එ තු කිීකමයි. ආ්ඩඩුශේ මුනපති නැතිවර 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

තමයි අපි ශම්  ටයුත්ත  රන්ශන්. එම නිසා ඔ)තුමා ශ ොශරෝනා 

ශරෝගයාක අනා   රශගන උනාහරණ ගත්තාට ඒ  මට 

ගැ ශපන්ශන්ත් නැහැ, ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම මැතිතුමාට 

ගැ ශපන්ශන්ත් නැහැ. ඔ)තුමා  ද සු)වරාදී අනහසති තිශ)නවරා 

නම් අපි ගන්නම්. 

     
 ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

පියාකාං ර ජයාකරත්න මැතිතුමාශේ හනවරතට  න තියාකපා 

සහුශවරොත් සත්ත  තන්නශර් අහගන්න පුළුවරන්. ඔ)තුමාට මුන ක 

නැහැ. ඔ)තුමා කියාකශනේ ශවරන  තන්නරයාකති. ඔ)තුමාට මුන ක 

ශවරන් කිීකමති නැහැ. ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමනි, අයාක 

වරැයාක විවරානයාක අවරසන් ශවරන්න  බලන් ශම් සම්)න්නශයාකන් 

ඔ)තුමන්පාශේ මතයාක කියාකන්න. නැත්නම් ශම් මුළු විසර්ජන පනත් 

ශ ටුම්පතම අවරපාංගු එ ති විධියාකට අපට සප න්න ශවරනවරා. 

එශහම ශන්න, ගරු හර්ෂ න ස කවරා මැතිතුමනි? 

ඔ)තුමන්පා ශම් අයාක වරැයාක ශ කඛ්නයාක ගැන මශේ ඒ මතයාක 

නරන්න. එශහම නැත්නම් අපට සීනවරන්ශන්, ලිරසවථභාවරයාක 

නැත්නම් හුශන පා  රපු අයාකට සප ා නැහැ, රාජපතිෂ ශපොකුණාරට 

සහ  දම ආරිතයාකන්ට තමයි සප ා තිශ)න්ශන් කියාකන  ාරණයාක 

කියාකන්නයි.  

අශේ  ාංචන විශේශසේ ර මැතිතුමා කියාකන්න කිේවරා, 

හම්)න්ශතොට ආශයාකෝජනයාක ගැන. අපට මත යි, හම්)න්ශතොට 

නිනහසව ශවරශ ඳ  පාපයාක නිර්මාණයාක  රීදි, දශම් ශමො තින 

 රන්ශන්, ශම්  රන වරයාපිතියාක ශමො තිනද  කියාකපා හම්)න්ශතොට 

දිසවත්රිති ශේ මන්ත්රීවරරු අපට ග ක ප්රහාර එ කප  රන්න ආවරා. 

මිරිේජවිප නිනහසව ශවරශ ඳ  පාපයාකති -අපනයාකන සැ සුම් 

 පාපයාකති- 2((4 දී හනපා තිබුණා. ඒ නිනහසව ශවරශ ඳ  පාපශේ 

තිබුශ්ඩ garment factories හතරති සහ එති ඉදිකිීකශම් 

 ර්මාන්ත ාපාවරති පමණයි. එතැනින් පසවශසේ ඒ භූමියාක වර කවරැදී 

තිබුශ්ඩ. රුපියාක ක ශ ෝටි ගණනති වරැයාක  රපා අබල වරැටති නම් 

ගහපා තිබුණා.  හම්)න්ශතොට නිනහසව ශවරශ ඳ  පාපයාක කියාකපා 

එහි නම ශවරනසව  රපා එයාක සාංවරර්නනයාක  රන්න අපට පුළුවරන් 

වුණා. ඒ වරාශේම, නැවරැන්ත සශමන්ති  ර්මාන්ත ාපාවරකුණාත්, 

නැවරැන්ත ශත ක පිරිපහලිවරකුණාත් ශේන්න අපට පුළුවරන් වුණා. ඒ 

ශත ක පිරිපහලිවරට ආශයාකෝජ යාකන් ආවරාී BOI එ ත් එති  

ගිවිසුම්ගත වුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, හැ)ැයි අවරාසනාවර ට 

ඔවුන්ට අවර ය පහසු ම් ටි  අශේ  ාපශේදී ප)ා ශනන්න )ැරි 

වුණා. එතැන තිබුණා, මහවරැබලයාකට අයාකත් ඉඩා ම් ප්රමාණයාකති. හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාශේ පුටුවර දිහා )පාශගන මම කියාකනවරා,  එතුමා ඒ 

මහවරැබල ඉඩා ම් ටි  ශ්රී පාං ා ආශයාකෝජන ම්ඩඩා පයාකට ශනන්න අවර ය 

 ටයුතු  ශ ේ නැහැී අත්සන්  ශ ේ නැහැ  කියාකපා. ඒ නිසා  ඒ 

ආශයාකෝජ යාකන් යාකම් කිස අදනර්යාකභාවරයාක ට පත් වුණා. නවරසව (2ති 

තු  පැවරැති ඔ)තුමන්පාශේ කුණාමන්ත්රණයාකත් එති  ඒ තත්ත්වරයාක 

තවරලිරටත් වරර්නනයාක වුණා. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අශේන ආ්ඩඩුවර? 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒ නවරසව (2දී  ඔ)තුමන්පාශේ ආ්ඩඩුවර තිබුශ්ඩ. එම නිසා 

පැහැදිබලවර එතැන ප්ර වනයාකති වුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, එතැනට 

ශත ක පිරිපහලිවරති ශගශනන්න ඕනෑ. ඒ  මත  ත)ාගන්න. අපි ඒ 

ශත ක පිරිපහලිවර ශගනාශේ සයාකයාකට සයාකයාකති export  රන්නයි. ශම් 

රට තු ට  නමන්න ශනොශවරයි. අන ඔ)තුමන්පා එතැන ට ටයාකර් 

 ර්මාන්ත ාපාවරති ශගනැ කපා තිශ)නවරා. ඒ ටයාකර් 

 ර්මාන්ත ාපාශේ නිෂවපානනශයාකන්  සයාකයාකට 2(ති ශීශීයාක ශවරශ ඳ 

ශපො ට නමනවරා. ඒ සයාකයාකට 2( කියාකන්ශන් අශේ රශට් අවර යතාවර 

වරාශේ ශනගුණයාකති. ඒ කියාකන්ශන්, අශේ රශට් ශීශීයාක ටයාකර් 

 ර්මාන්තයාක අවරසන්!  හම්)න්ශතොට ප්රශී යාකට චීන ජාති යාකන් 

 ර්මාන්ත ාපා ශගනාවරාට  මති නැහැ. ඒවරා නැවරැන්ත 

 ර්මාන්ත ාපා. ඒවරා ශේනශ ොට ඔ)තුමන්පා ශීශීයාක 

 ර්මාන්ත ාපා රකින්න පුළුවරන් විධියාකට තීන්ලි තීරණ ගන්න 

ඕනෑයාක කියාකන එ  මම මතති  රනවරා.  

මම මීය ට වරඩා ා  දීර්ඝවර  ථා  රන්න ගිශයාකොත් ශවරපාවර යාකනවරා. 

ඩා පසව අපහේශපරුම මැතිතුමාට මම ශ)ොශහොම සවතුතිවරන්ත 

වරනවරා. ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමනි, මශේ  ථාවර 

අහශගන ඉඳපා එෟවශ න් ඔ)තුමා යාකම් ශනයාකති අරශගන, 

ඔ)තුමාශේ  ාපයාක තු දී විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක  තිතිමත් 

ආයාකතනයාකති විධියාකට ශගොඩා  නදන්න පුළුවරන් ශවරයි කියාකපා මම 

හිතනවරා. ශම් රශට් තිශ)න විලිබලයාක ප්ර වනයාකට සැ)ෑ විසඳුමති 

ශනන්න පුළුවරන් සමතිවරරයාකකුණා )වරට ඔ)තුමාට පත්වරන්න පුළුවරන් 

ශේවරා කියාකා ප්රාර්ථනා  රමින්, මම ඔ)තුමාට සු) පතනවරා.   

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට ශ)ොශහොම සවතුතියි. ශවරනනාට වරඩා ා 

සාර්ථ   ථාවරති අන ඔ)තුමා   ා. අපි ඒ ගැන සතුටුවරනවරා.  

මීය   දට, ගරු මහින්නානන්න අලුත්ගමශේ සමතිතුමා. 
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ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා මකෘෂිකර්ම 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ගරු සභාපතිතුමනි,  විලිබල)ප ශූීක )ප තිති ඕමාන් චක්රවරර්ති 

අශේ නබලන් )්ඩඩා ාර මන්ත්රීතුමාශේ  ථාශවරන් පසවශසේ  ථා 

 රන්න අවරසවථාවරති පැ නම පිළි)ඳවර මම ඉතා සන්ශතෝෂ වරනවරා. 

මට මත යි, එතුමා ආශයාකෝජන ම්ඩඩා පයාක අයාකත් අමාතයාාං ශේ 

නිශයාකෝජය අමාතයවරරයාකා හැටියාකට  ටයුතු  රීදි 2(19 වරර්ෂශේ 

මාර්තු මාසශේ හම්)න්ශතොට ප්රශී යාකට ගිහි කපා අති ර (8( ට 

මු කග ක තැබුවරා. ඒ, ශඩා ොපර් බිබලයාකන 3.8  විලිබල)ප 

ආශයාකෝජනයාකති ශවරනුශවරන් refinery එ ති හනන්න. ශම් වරන විට 

අවුරුලි ශන ති වරනවරා. අශේ )ප තිති සමතිතුමා නවරසව තුනති 

තිසවශසේ හම්)න්ශතොට ඉන්නවරා. එතුමාට තවරම ඒ මු කගප 

ශහොයාකාගන්න )ැහැ. එතුමා ඒ ප්රශී යාකට යාකනවරා, තැූ  මු කගප 

ශහොයාකාගන්න නැහැ. ශම් තමයි තමුන්නාන්ශසේපාශේ ආ්ඩඩුශේ 

තමුන්නාන්ශසේපාශේ ආශයාකෝජන ම්ඩඩා පයාක  රපු ශීවර ක. අපට, 

අශේ ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමාට, ලිමින්න දිසානායාක  

සමතිතුමාට උපශනසව ලින් ඔ)තුමන්පාශේ ශ්රී පාං ා ආශයාකෝජන 

ම්ඩඩා පයාක  රපු ආශයාකෝජන ඒවරා තමයි. ශම්  ශහොඳට මත  ත)ා 

ගන්න. අන වරනශ ොට ඒ ආශයාකෝජන එ තිවරත් නැහැ. ඔ)තුමා 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක පිළි)ඳවර  අපට උපශනසව ශනනවරා. මම හිටපු 

විලිබල)ප රාජය සමතිවරරයාකා. මන්ත්රීතුමනි, අපි 2(14දී විලිබල)ප 

ම්ඩඩා පයාක භාර ශනනශ ොට එයාක පාභ ප)න ආයාකතනයාකති. 

එතශ ොට ස ටිශේ ශසේවර යාකන් 14,(((යි. නමුත්, අපි භාර ගන්න 

ශ ොට බිබලයාකන ර්යාකති පාඩුන කියාකපා අහන්න. අපි භාර ගන්න 

ශ ොට ශසේවර යාකන් 24,(((යි. ශසේවර යාකන් 1(,(((ති වරැ  ශවරපා.   

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක බිබලයාකන ගණන  පාඩු පැබුවරා. මන්ත්රීතුමනි, 
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[ගරු ලිමින්න දිසානායාක  මහතා  
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තමුන්නාන්ශසේපාශේ  ාපශේ  විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකට ශමගාශවරොට් 

1,(((  ගිවිසුම් අත්සන්   ා. මබලති සමරවික්රම එ  ගිවිසුමති, 

රවි  රුණානායාක  තවර ගිවිසුමති, රනි ක වික්රමසාංහ තවර ගිවිසුමති. 

එ  එතිශ නා ගිවිසුම් ශගනාවරා. චම්පි  රණවර  තවර ගිවිසුමති 

ශගනාවරා. චම්පි ශේ ගිවිසුම නිසා අනත් අපි පේ පුරවරනවරා. ඒ 

ගිවිසුම නිසා ඒ  යාක ට අපි රුපියාක ක 39ති ශගවරනවරා. අශේ ඩා පසව 

අපහේශපරුම සමතිතුමන්පා ශහොඳ වරැ යි. එතුමා ශම්වරා 

කියාකන්ශන් නැහැ. ශම්වරා කියාකන්න ඕනෑ. ශම්වරා කිේවරාම තමයි 

එතුමන්පාට ශත්ශරන්ශන්. සමතිතුමනි, ඔ)තුමා ශම්වරා කියාකන්න. 

රවි  රුණානායාක  ශගනා barge එශ න් විලිබල ඒ  යාකති මිපදී 

ගත්තා නම් ර්යාකන? රුපියාක ක 67යි,  ඒ  යාක  මිප. මම පත් වූ ගමන් 

මුබලන්ම නැවරැත්වූශේ ඒ . තමුන්නාන්ශසේපාශේ  රුණානායාක  

මහත්තයාකා barge එ  මුහුශී ගහපා  ැබිනට් ම්ඩඩා පශේ අනුමත 

 රපා ආර්රව   මිටුවරට නමපා ඒ ආශයාකෝජනයාක ගන්න ගියාකා. ඒ  

ගත්තා නම්, විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක ජීවිශත්ට ඔළුවර උසවසශනේ නැහැ. 

අපි FCID එ ට ගියාකා. Commission to Investigate Allegations 

of Bribery or Corruption එ ට ගියාකා. එශහම ගිහි කපා ශ)ොශහොම 

අමාරුශවරන්  ඒ  නැවරැත්වූවරා. 

ශමොනවරා වුණත්, මම ශම් ශවරපාශේ හිටපු ජනාධිපති 

දමත්රීපාප සරිශසේන මැතිතුමා මතති    යුතුයි. එනා අපි එතුමාට 

ගිහින් කිේවරා,  ඒ මිපට ගන්න ගිශයාකොත් අපි ඔ)තුමාට විරුීනවරත් 

යාකනවරා කියාකපා. එශහම ඒ වරයාපිතියාක නවරත්තා ගත්ශත් නැත්නම් 

ශමො න ශවරන්ශන්? තමුන්නාන්ශසේපා  ැබිනට් ම්ඩඩා පයාකටත් ඒ 

ශයාකෝජනාවර ශගනාවරා. සමතිවරරු ටි  පිට්ටු  ාපා වරාශේ  ට 

වරහශගන හිටියාකා, රුපියාක ක 67ට විලිබලයාක ගන්න. එශහම තමයි 

තමුන්නාන්ශසේපා පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක පාපනයාක  ශ ේ. 

බිබලයාකන ගණන් ශ ොන්ත්රාත් ශගනැ කපා, පාභ ප)පු ආයාකතන පාඩු 

ප)න ආයාකතන )වරට පත්   ා. ඒවරා තමයි පසුගියාක  ාපශේ  ශ ේ. 

අන්තිමට ශමො න වුශ්ඩ? හිටපු විලිබල)ප සමතිවරරයාකාට ශමො න 

වුශ්ඩ? රවි  රුණානායාක  මහත්තයාකාට ශගනර යාකන්න වුණා. අන අපි 

විලිබල)ප අමාතයවරරයාකා හැටියාකට ශහොඳ අමාතයවරරශයාකති පත්  ර 

තිශ)නවරා.  

අශේ මිත්ර ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා අපි ගැන ශ)ොශහොම 

ආනරශයාකන්  ථා   ා. දදඅපි නැන් ලිරසවථභාවරශයාකන් ඉන්ශන්" කිේවරා. 

කිසම ලිරසවථභාවරයාකති නැහැ ශහේෂා මන්ත්රීතුමනි. අශේ ඩා පසව 

අපහේශපරුම අමාතයතුමාට ශම් රශට් විලිබල)ප තිශෂේත්රයාක භාර දීපා 

තිශ)නවරා. උනයාක ගම්මන්පිප අමාතයතුමාට ඛ්නිජ ශත ක තිශෂේත්රයාක 

භාර දීපා තිශ)නවරා. ශජොන්සවටන් ප්රනාන්ලි අමාතයතුමාට 

මහාමාර්ග තිශෂේත්රයාක භාර දීපා තිශ)නවරා. මට  ිෂි ර්ම තිශෂේත්රයාක 

භාර දීපා තිශ)නවරා. ඉතින් ශමො තින ඔ)තුමන්පා කියාකන්ශන්? 

තමුන්නාන්ශසේපා කියාකනවරා,  එතිතරා  පිරිස ට අමාතය ධුර දීපා 

කියාකපා. නැහැ. ශහොඳට විෂයාකයාකන් ශ)නපා තිශ)නවරා. සමතිවරරුන්ට 

වරැඩා   රන්න දීපා තිශ)නවරා. හැ)ැයි, ශහේෂා විතානශේ, චමින්න 

විශේසරි වරාශේ නතිෂ තරුණයාකන්ට රනි ක වික්රමසාංහශේ  ාපශේ 

වරැඩා   රන්න අවරසවථාවර ලින්නාන? හරි නම් අන විපතිෂශේ ප්රනාන 

සාංවිනායාක  ධුරයාක ශනන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ශසේපා වරාශේ 

තරුණයාකන්ට. )පන්න, විශ්රාම යාකන්න ඔන්න ශමන්න කියාකපා ඉන්න 

කිරිස කප මැතිතුමා ශගනත් විපතිෂශේ සාංවිනායාක   රපා 

තිශ)නවරා. එතුමා අ කපාශගන යාකන්න  වුරු හරි ඉන්න ඕනෑ. මම 

එශහම කියාකන එ  ශහොඳ නැහැ. අඩු ගාශන් හරියාකට වරැඩා   රන්න 

පුළුවරන් ශ ශනකුණාට ශනන්න ශ ෝ. නැන් ශමොනවරාන ශම්  රන්ශන්? 

විපතිෂශේ තමුන්නාන්ශසේපා ආ්ඩඩුවරති හනන්න නම්, පතිෂශේ 

තනතුරු ශනන්න ඕනෑ ශම් වරාශේ තරණ මන්ත්රීවරරුන්ට ශන්. 

තමුන්නාන්ශසේපාට තැනති ශනනවරාන? තමුන්නාන්ශසේපා පැරලිණා. 

නැන්වරත් හැශනනවරාන? අපි කියාකනවරා, විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක ගැන  ථා 

 රන්න තමුන්නාන්ශසේපාට අයිතියාකති නැහැ කියාකපා.  

LPL තරගාවරබලයාක ගැන ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා  ථා   ා. 

මම හිටපු ක්රීඩා ා සමතිවරරශයාකති. අපි ශපෝ  කුණාසපානයාක, විසවසයි 2( 

දිනපු මිනිසවසු. ඒ විතරති ශනොශවරයි. ඔ)තුමා ශම්  අහ ගන්න. 

රජයාක  LPL තරගාවරබලයාකට කිසලි මුනපති වරැයාක  රන්ශන් නැහැ. ශ්රී 

පාං ා ක්රි ට් ආයාකතනශේ   අනුරාහ  භවරතුන් ඒ   රන්ශන්. 

අනුරාහ  භවරතුන් ඒ තරගාවරබලයාක  රන නිසා ක්රි ට්  ආයාකතනයාක 

සශමරි ානු ශඩා ොපර් මිබලයාකන ( ට වරැ  පාභයාකති ප)නවරා. ඒවරා 

සවවරාධීන සාංගම්ී ඡන්ශනන් පත් වරන සාංගම්. ඒවරාට )පපෑම්  රන්න 

අපට )ැහැ. LPL තරගාවරබලයාකට කිසලි මුනපති රජශයාකන් වරැයාක 

ශවරන්ශන් නැහැ. ශපෞීගබල  සමාගම් තමයි ඒවරා භාරඅරශගන 

 රන්ශන්. ඒ ට රජශේ කිසලි මුනපති වරැයාක ශවරන්ශන් නැහැ කියාකන 

එ , ඔ)තුමාට කියාකන්න ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පසුගියාක නා හරින් ප්රනාන්ලි මැතිතුමා මානය 

සා ච්ඡාවරති තිේ)ා. ඒ මානය සා ච්ඡාශේදී කියාකනවරා, 

පි කශපයාකාන්ට "bail";  ානිට "jail" ලු. මම නැති ා සජිත් ශප්රේමනාස 

මැතිතුමා,  ානි අශේශසේ රශේ ලි  කියාකනවරා. "ශම් වරාශේ අවරාං , 

නතිෂ නිපනාරින්" කියාකමින්  ථා  රනවරා. මම නැති ා හරින් 

ප්රනාන්ලි මැතිතුමා, ශම් වරාශේ අවරාං , නතිෂ නිපනාරින් කියාකපා   

 ථා  රනවරා. ශමො න ශහේතුවර? ඒ එ  නඩුවරකින් පබලත් වීරතුාංග 

මහත්මයාකා නිනහසව   ා කියාකපා. මැතිතුමනි, ඒ නඩු නැම්ශම් 

ඔ)තුමන්පා. ඒ නඩු හැලිශේ ඔ)තුමන්පා. අප හිශර් නැම්ශම් 

ඔ)තුමන්පා. තමුන්නාන්ශසේපා නඩු හනපා මිනිසවසු හිශර් නැම්මා. ඒ 

අවුරුලි පහ තිසවශසේ තමුන්නාන්ශසේපා උත්සාහ   ා අප  හිශර් 

නාන්න. ගාමිණි ශසනරත් මහත්මයාකා නිනහසව වුශ්ඩ අශේ ආ්ඩඩුවර 

 ාපශේන? නැහැ. ශජොන්සවටන් ප්රනාන්ලි කියාකන්ශන් 

තමුන්නාන්ශසේපාට කුණාඩු ශවරන්න ගහපු මනුසවසශයාකති. අපි එති  

පා ගමන් ගිහි කපා, තමුන්නාන්ශසේපාශේ ආ්ඩඩුවරට ගහපු 

මහත්මශයාකති. ශජොන්සවටන් ප්රනාන්ලි මැතිතුමා නිනහසව වුශ්ඩ 

තමුන්නාන්ශසේපාශේ ආ්ඩඩුවර  ාපශේ ශනොශවරයින? අශේ 

ආ්ඩඩුවර  ාපශේන? ශජොන්සවටන් ප්රනාන්ලි මැතිතුමාට අධි රණ 

තීන්ලිවර මත ඒ  ාපශේ නිනහසව ශවරන්න පුළුවරන්.  ඒ  ාපශේ නඩු 

අහපා ගාමිණි ශසනරත් නිනහසව  රන්න පුළුවරන්. ඒ අයාකට එශහම 

නිනහසව ශවරන්න පුළුවරන්. හැ)ැයි, ඔ)තුමන්පා ශහොඳට මත  ත)ා 

ගන්න. නඩුවරබලන් දිනනවරා, පරදිනවරා කියාකපා. ඒ ශන ම සීන 

වරනවරා. තමුන්නාන්ශසේපාශේ  ාපශේ ඒවරා අම්මාී අශේ  ාපශේ 

ඒවරා සුම්මා. ඒවරා අමුතු නීති. තමුන්නාන්ශසේපා අධි රණයාක ගැන 

 ථා  රීදි මත  ත)ා ගන්න. හරින් ප්රනාන්ලි මැතිතුමනි,  

විපතිෂශේ ඉන්නශ ොට තමුන්නාන්ශසේපා ටි ති නීතියාක ඉශගන 

ගන්න. අධි රණයාකට අපහාස කිීකම නිසා තමුන්නාන්ශසේපාට 

විරුීනවර පැමිණිබල නාපා තිශ)න )වර අපි නැති ා. අන්තිමට 

ශවරන්ශන් ප්රජා අයිතියාකත් නැති ශවරපා, තමුන්නාන්ශසේපා ශපොකුණා 

අමාරුවර  වරැශටන එ යි. ඒ නිසා  රුණා රපා අධි රණයාකට 

අපහාස  රන්න එපා. අධි රණශයාකන් ශනන තීන්ලි විහිළුවරට පති 

 රන්න එපා. තමුන්නාන්ශසේපා  රුණු ශනොනැන, අධි රණයාකට 

)පපෑම්  රනවරා කියාකපා කියාකනවරා නම්, ඒ  සම්පූර්ණශයාකන් 

වරැරැදියි. තමුන්නාන්ශසේපා අධි රණයාක විහිළුවරට ගන්න එපා. 

මහාධි රණ තීන්ලිවරති පිළි)ඳ අභියාකාචනාධි රණයාකට යාකෑශම් 

අයිතියාකති තිශ)නවරා. ඒ අයිතියාක තිශ)නවරා. ඒ  ඕනෑ ශ ශනකුණාට 

තිශ)නවරා.  

අශේ රන්ජන් රාමනායාක  මන්ත්රීතුමා නැන් ශම් ගරු සභාවරට 

ආවරා. අධි රණ පිළි)ඳවර නැන් අහන්න  ශ ෝ. අශේ ශජොන්සවටන් 

ප්රනාන්ලි මන්ත්රීතුමන්පා නඩු  ථා   ා. එතුමා  ථා  රපු 

අධි රණ විනිසුරු මහත්වරරුත් ඉන්නවරා. හැ)ැයි, එතුමාට  ථා 

 ර ගන්න )ැරි ශවරච්ච අයාකත් ඉන්නවරා. ඒ නිසා අපි ඔ)තුමන්පාට 

කියාකන්න ඕනෑ, අන ශම් කිසම ශ ශනති නිනහසව ශවරන්ශන් අපි 

අධි රණවරපට )පපෑම්  රපා ශනොවරන )වර. අපි  වුරුත් 

අධි රණ  ටයුතුවරපට අන අත තියාකපා ශනොශවරයි, ශම් කිසශවරති 

නිනහසව ශවරන්ශන්. ඒ නිසා අපි ඔ)තුමන්පාට කියාකන්න ඕනෑ, 

අධි රණ ගැන  ථා  රනශ ොට මීය ට වරැ යාක තමුන්නාන්ශසේපා 

බුීධිමත්වර  ථා  රනවරා නම් ශහොඳයි කියාකපා. 

අධි රණයාක තිශ)න්ශන්, අපි සයාකලුශනනාටම අසානාරණයාකති 

වුශණොත් යාකන්නයි. විපතිෂශේ තමුන්නාන්ශසේපාට  රනරයාකති 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

වුශණොත්  යාකන්න තිශ)න්ශන් අධි රණයාකට.  ඔ)තුමන්පා 

අධි රණයාකට ගහපා, අධි රණයාක විනා   රපා, අධි රණයාකත් 

එති  විහිළුවරට යාකන්න එපා කියාකපා ඉතාම ශගෞරවරශයාකන් ඉ කපා 

සටිනවරා.  

එ  පුීගපයාකකුණා ලින්නු පාශපෝච්චාරණයාකති නිසා ගරු 

පි කශපයාකාන් මන්ත්රීතුමා අවුරුලි (ති හිශර් නමා තිබුණා. 

තමුන්නාන්ශසේපා කියාකන්න ඒ  සානාරණන කියාකපා?  ශමොන රශට්, 

ශමොන හිර ශගනරන ශ ශනති අවුරුලි (ති රිමාන්ඩ් භාරශේ 

ත)ාශගන සටින්ශන්? එතුමාට සප ශනන්ශන් නැතුවර සතුශ ේ 

ත)ාශගන සටියාකා. එති ශ ශනති ලින් සාතිෂියාකති නිසා පි කශපයාකාන් 

මන්ත්රීවරරයාකා අවුරුලි (ති හිශර් සටියාකා. අන්තිමට අධි රණයාක කිේවරා, 

ඒ සාතිෂියාක ශ)ොරු කියාකපා.  

තමුන්නාන්ශසේපා අන මහ ශපොකුණාවරට හමුනාවර ගැන  ථා 

 රනවරා. ආ්ඩඩුවර වරැරැදි  රනවරා, ආ්ඩඩුවර මැදිහත් වුණා 

කියාකනවරා. එශහම නැහැ. අධි රණයාක තීන්ලි   ා, ඒ සාතිෂියාක 

වරැරැදියි කියාකපා. මනුසවසශයාකති අවුරුලි (ති  හිශර් නමපා හිර  රන 

එ  සානාරණන කියාකපා අපි තමුන්නාන්ශසේපාශගන් අහනවරා. ඒ  

සානාරණ නැහැ. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සභාපතිතුමනි, ීකති ප්ර වනයාකති ඉදිරිපත්  රන්න තිශ)නවරා. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔ)තුමාශේ ීකති ප්ර වනයාක ශමො තින? 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සභාපතිතුමාට සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා, මශේ  ථාවර 

වරර්ණනා කිීකම ගැන. 

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ  point of Order එ ති ශනොශවරයි. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සභාපතිතුමනි, අන  තිශ)න්ශන්, )ප තිති 

අමාතයාාං ශේත්, තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාං ශේත්, -  

 
ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

It is not a point of Order. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නැන් ශම් සමතිතුමා විතරති ශනොශවරයි. ගරු අබල සරි 

සමතිතුමාත් -[)ානා කිීකමති  

ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මම ඒ  ශන් කියාකන්ශන්. ශහොඳට  ථා  රන්න. එතශ ොට 

සහශයාකෝගයාක ශනනවරා. 

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්  ථා  රන්ශන් ආ්ඩඩු පතිෂශේ 

)පයාකයි,  තිතියාකයි. ඒ  තමයි ශම්  ථා  රන්ශන්. ශහොඳට මත  

ත)ා ගන්න. ශම්  තමයි ශගෝඨාභයාක රාජපතිෂ මැතිතුමාශගයි, 

මහින්න රාජපතිෂ මැතිතුමාශගයි )පයාකයි,  තිතියාකයි. ඒ  තමයි 

තමුන්නාන්ශසේපාට ශපන්වරන්න හනන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේපාට 

ඒ  තවරම නැනිපා නැහැ. තවරම අශේ " රන්ට්" එ  වරැදිපා නැහැ, 

තවරම "shock" එ  වරැදිපා නැහැ. ඒ යි තමුන්නාන්ශසේපාට 

ශත්ශරන්ශන් නැත්ශත්. ශහට, අනිීනා වරනශ ොට ඒ  වරැශනන 

ශ ොට තමුන්නාන්ශසේපාශේ  ටවර ක වරැහිපා, පූට්ටුශවරපා,   ඒ  

ශත්රුම් ගනියි.  

ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමා ඉතා නතිෂ 

සමතිවරරශයාකති. එතුමාට ඒ අමාතයාාං යාක භාර දීපා තිශ)න්ශන් 

එතුමා නතිෂ සමතිවරරයාකකුණා නිසායි. ඔ)තුමන්පා කිේවරා, ගරු ඩා පසව 

අපහේශපරුම සමතිතුමාට ස කබල ශවරන්  රපා නැහැ, ගරු ලිමින්න 

දිසානායාක  රාජය සමතිතුමාට ස කබල ශවරන්  රපා නැහැ  කියාකපා. 

ගරු සමතිතුමනි, එතුමන්පාට  න්න ශනන්න පුළුවරන්, ශමො යාක 

ශනන්න )ැහැ. ඒවරා ශවරනම ආයාකතන, ශවරනම සමාගම්. පාං ා 

ඛ්නිජ ශත ක නීතිගත සාංසවථාවර භාර සමතිතුමා ශම් සභාශේ 

ඉන්නවරා. එතුමාට ස කබල ශවරන්  රපා නැහැ. පාං ා විලිබල)ප 

ම්ඩඩා පශේ මාස  ආනායාකම ර්යාකන? රුපියාක ක බිබලයාකන ගණනති. 

අශේ ලිමින්න දිසානායාක  සමතිතුමාට තිශ)න්ශන් ආශයාකෝජන. 

එතුමන්පාට තිශ)න්ශන් තිශෂේත්රයාකට )ප තිතියාක එ තු  රන 

එ යි. එතුමන්පාට පාරවර ක හනන්න නැහැ. පාං ා විලිබල)ප 

ම්ඩඩා පයාක පාරවර කවරපට ශ ොන්ක්රීට් නමන්ශන් නැහැ. පාං ා 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක පාරවර කවරපට  ාපට් නමන්ශන් නැහැ. පාං ා 

විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක පැ  ශ)නන්ශන් නැහැ. මහත්තශයාකෝ ශම්  

ශත්රුම් ගන්න. පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක  රන්ශන් ජාති  

විලිබල)ප පීනතියාකට විලිබල )පයාක එ තු  රන එ . ඒ ආයාකතනයාක 

පාභ ප)න ආයාකතනයාකති  රනවරාී විලිබල පාරිශභෝගි යාකාට 

සානාරණ මිප ට විලිබලයාක ශනනවරා. තමුන්නානශසේපා ශමොනවරාන 

 ශ ේ?  මට කියාකන්න, රවි  රුණානායාක  මැතිතුමා solar power 

unit එ ති ලින්ශන් ර්යාකටන කියාකපා. Solar power unit එ ති 

ලින්ශන් රුපියාක ක 22ට. රුපියාක ක 12ට තිබුණු solar power             

unit එ ට රුපියාක ක 22 ට Cabinet Paper එ ති නැම්ශම්             

නැීන? මන්ත්රීතුමනි, උත්තරයාක කියාකන්න. ශම්වරා තමයි 

තමුන්නාන්ශසේපාශේ  ාපශේ  ශ ේ. පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක 

පාඩු ප)න්ශන් සයි? ගරු නබලන් )්ඩඩා ාර ජයාකමහ මන්ත්රීතුමනි, 

රවි  රුණානායාක  මැතිතුමා රුපියාක ක 12ට ගත්ත solar power 

unit  එ ට, Cabinet Paper එ ති නැම්මා රුපියාක ක 22 ට. 

එශහමයි තමුන්නාන්ශසේපා පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාකට  ශ ේ. 

ඔ)තුමන්පාට මම කියාකනවරා, ඔ)තුමන්පා ශහොඳයි, නතිෂශයාකෝ, 

තරුණ මන්ත්රීතුමන්පා කියාකපා. ගරු නබලන් )්ඩඩා ාර ජයාකමහ 

මන්ත්රීතුමා ශහොඳින් අනයයාකනයාක  රපා, විෂයාක  රුණු ගැන  ථා 

 රනවරා. ඒ ගැන අපි ශ)ොශහොම සතුටු ශවරනවරා. විපතිෂශේ 

මන්ත්රීවරරුන් හැටියාකට ඒ  ශවරන්න ඕනෑ. හැ)ැයි, ඔ)තුමන්පා 

මත  ත)ා ගන්න, ඔ)තුමන්පාශේ  ාපශේ ශම් තිශෂේත්රයාකට  රපු 

විනා යාක ගැන. ඔ)තුමන්පා  ථා  රන ශවරපාශේ, "අශේ  ාපශේ 

සලි වුණු විනා යාක  අපි පිළිගන්නවරා" කියාකපා  ථාවර ආරම්භ 

 රනවරා නම්, අපිත් ඔ)තුමන්පාට ශමශහම  ථා  රන්ශන් 

නැහැ. ශසේවර යාකන් 14,(((ති හිටපු, පාභ ප)පු  ආයාකතනයාකති වරන 

පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පශේ ශසේවර  සාංඛ්යාවර 27,((( නතිවරා වරැ  

 රපා රුපියාක ක බිබලයාකන ගණනති පාඩු   ා. )පාගාර සඳහා 
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[ගරු මහින්නානන්න අලුත්ගමශේ මහතා  



2020  ශනොවරැම්)ර් 28 

රුපියාකති ශ ෝටි ගණන ට ශ ොන්ත්රාත් අරශගන මහා විනා යාකති 

 රපු ඔ)තුමන්පාට පාං ා විලිබල)ප ම්ඩඩා පයාක ගැන  ථා  රන්න 

සනාචාරාත්ම  අයිතියාකති නැහැ.  

ගරු ඩා පසව අපහේශපරුම සමතිතුමාට මම ශුභ පතනවරා. ක්රීඩා ා 

අමාතය ගරු නාම ක රාජපතිෂ මැතිතුමාට මම ශුභ පතනවරා. ඒ 

වරාශේම, අශේ උනයාක ගම්මන්පිප සමතිතුමාට සුවිශ ේෂී 

අමාතයාාං යාකති අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප)ා දීපා තිශ)නවරා. අශේ 

රශට් ඛ්නිජ ශත ක ශසොයාකා ගැනීම සඳහා එතුමා නතිෂ ශපස  ටයුතු 

 රනවරා. එතුමා ශවරන ශමොනවරත්  රන්ශන් නැහැ. එතුමා පැයාක 

24ම නැ  නිීකතිෂණයාක  ශයාකදී සටිනවරා. ඛ්නිජ සම්පත් පිළි)ඳවර නැ  

ගශේෂණයාකති, නිීකතිෂණයාකති එතුමා  රනවරා. අපි හිතනවරා, ශහට, 

අනිීනා වරනශ ොට අපට ඒ පිළි)ඳ  ශහොඳ පණිවුඩා  පැශ)යි කියාකපා.  

ේ දට, අශේ ජප සම්පානන සමතිතුමා ශම් සභාශේ ඉන්නවරා.  

ගරු වරාසුශීවර නානායාකති ාර සමතිතුමා නතිෂ සමතිවරරශයාකති. 

2(2( වරනශ ොට සැමට ජපයාක ප)ාශනන්න එතුමා  ටයුතු  රනවරා. 

අවුරුලි (ති සටියාකත් තමුන්නාන්ශසේපාට ටැේ එ තිවරත් නමා ගන්න 

)ැරි වුණා. අපි ශනනවරා, සැමට ජපයාක, සැමට විලිබලයාක, සැමට               

 ාපට් පාරවර ක. ශවරන ශමොනවරාන මහත්තශයාකෝ ශනන්න ඕනෑ? 

තමුන්නාන්ශසේපාට ශමොනවරාන  ර ගන්න පුළුවරන් වුශ්ඩ? අර 

)පන්න, ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා. එතුමා නතිෂ 

මන්ත්රීවරරශයාකති. ඒ එ  මන්ත්රීවරරයාකකුණාටවරත් පුළුවරන් වුණාන, රතිෂා 

2(ති ශනන්න? ගරු නබලන් )්ඩඩා ාර ජයාකමහ මන්ත්රීතුමනි, සත්ත 

කියාකන්න, හනවරතට එ දවර  ථා  රන්න.  

මබලති සමරවික්රම මහත්මයාකා එතිසත් ජාති  පතිෂශේ ශපොකුණාම 

ච්ඩ යාකා. එතුමා ගරු නබලන් )්ඩඩා ාර ජයාකමහ මන්ත්රීතුමාශේ හිටපු 

 ැබිනට් සමතිවරරයාකා ශන්. මා අහන්ශන් ගරු නබලන් )්ඩඩා ාර 

ජයාකමහ මන්ත්රීතුමාට අඩු ගණශන් ආ්ඩඩුශේ රතිෂා 2(ති ශනන්න 

පුළුවරන් වුණාන කියාකපායි. ශම් පසුශප  ආසනවරප ඉන්න හැම අශේ 

මන්ත්රීවරරයාකකුණාම 6((ති විතර නම්  රපා නැන් 3(( ට විතර jobs 

දීපා ඉවරරයි. 6((ති විතර නම්  රපා jobs දීපා ඉවරරයි. ඔ)තුමාශේ 

 ර්මාන්තපුරශේ වරැඩා  නිම  රපා ලින්ශන් නැහැ. ඔ)තුමා                   

එන්න, අපි විම ක වීරවරාං  සමතිතුමාට කියාකපා ඔ)තුමාශේ 

 ර්මාන්තපුරයාක හනපා ශනන්නම්. තමුන්නාන්ශසේපාශේ ගමට අපි 

උනවු  රපා ශනන්නම්. තමුන්නාන්ශසේපා වරාශේ මිනිසුන්ට අපි 

උනවු  රන්න ඕනෑ. අපි උනවු  රපා ශනන්නම්.  

)පන්න, පසුගියාක  ාපශේ අපට නඩු නාපු හිටපු අධි රණ 

සමතිතුමියාක ඡන්නශේදී  අාං  ශන ට නාපා ශහේෂා වරාශේ නතිෂශයාකෝ 

එ ට ආවරා. ඔ)තුමන්පාට සැපකුණාශේ නැහැ. චමින්න විශේසරි 

මන්ත්රීතුමාට සැපකුණාශේ නැහැ.  හැම නාම එ වරලු ගැන  ථා  රන 

අශේ නදාට සැපකුණාශේ නැහැ. ඒ  ාපශේ ශපොතිශ ෝ 

අලුවිහාශර්පා. ශම් ශගො කශපෝ පයිශස ටවරත් ගණන් ගත්ශත් 

නැහැී  සත පහ ට ගණන් ගත්ශත් නැහැී පැත්ත ට නපා හිටිශේ.  

හැ)ැයි, ජනතාවර ඔ)තුමන්පා ගණන් ගත්තා. ඒ නිසා ඔ)තුමන්පා 

ඉන්න ඕනෑ ඔයාක පැත්ශත් ශනොශවරයි. ඔ)තුමන්පා ඉන්ශන් වරැරදි 

පැත්ශත්. මම ඒ ගැන  ේට වරැ යාක  ථා  රන්ශන් නැහැ. 

ඔ)තුමන්පා අපහසුතාවරට පත්  රන්න  ැමති නැහැ.  

අන ඉතාම වරැනගත් අමාතයාාං  ගණනාවරති ගැන තමයි සා ච්ඡා 

 රන්ශන්. ඒ, විලිබල)ප අමාතයාාං යාක, ජපසම්පානන අමාතයාාං යාක 

සහ  )ප තිති අමාතයාාං යාක ගැන  මට   ථා  රන්න වරැ  

ශවරපාවරති නැහැ. මට තිශ)න්ශන් විනා  (යි. අශේ ලිමින්න 

දිසානායාක  සමතිතුමාට තිශ)න්ශන් )ප තිති තිශෂේත්රයාක. එතුමාට 

සුවිශ ේෂී  ාර්යාකභාරයාකති තිශ)නවරා. ශම් රාජය අමාතයතුමන්පා 

සයාකලුශනනාම එ ට එ තු ශවරපා ශම් තිශෂේත්රයාක ශහොඳට  රශගන 

යාකයි. ඔ)තුමන්පාට නැ  )පා ගන්න පුළුවරන් ශවරයි.  2(24 වරන විට 

ශම් රශට් මිනිසුන්ශගන් සයාකයාකට 1(( ට ජපයාක දීපා, ගශම් පාරවර ක 

ටි   ාපට්  රපා, විලිබලයාක සයාකයාකට 1((ති අවර ය පහසු ම් ටි  

දීපා,  තාතිෂණයාක දියුණු  රපා,  අශේ රශට් ශත ක ටි  ශහොයාකා 

ශගන  අශේ ආ්ඩඩුවර  ාපශේ  රන වරැඩා  ටි  තමුන්නාන්ශසේපාට 

නැ  )පා ගන්න පුළුවරන්. ඒ ශහොඳ වරැඩා  පිළිශවර   

තමුන්නාන්ශසේපා අගයාක  රන්න කියාකන ඉ කසිම  රමින් මා නිහඬ 

වරනවරා.   

 

[අ.භා. (.2(  

 

ගු වාසුනේව නානායක්කාර මහතා මජල ෙම්පාදන 
අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ප මුශවරන්ම මම  ැමැති ශවරන්ශන් 

"ශසෞභාගයශේ නැතිම" නර් නයාක යාකටශත් දසැමටම ජපයාකද නමැති 

ඉපති යාක  රා අප ශයාකොමු  රපු අශේ අතිගරු ශගෝඨාභයාක 

රාජපතිෂ ජනාධිපතිතුමාට සහ අශේ ගරු මහින්න රාජපතිෂ 

අරාමාතයතුමා යාකන ඒ ශනශපො ට සවතුති  රන්නයි. අපට ශම් භාර 

ලින්නු වරගර්ම ඉටු  රන්නට ඒ ශවරනුශවරන් අප සමද එති වී 

 ටයුතු  රන්නට රාජය අමාතයතුමා වර ශයාකන් පත්  රනු පැූ  

ගරු සනත් නි ාන්ත මැතිතුමා, අශේ ශ ක ම්තුමා  ආචාර්යාක  ප්රියාකත් 

)න්ලිවික්රම, ජප සම්පානන ම්ඩඩා පශේ සභාපතිතුමා සතුළු 

අනයතිෂ ම්ඩඩා පයාක, සාමානයාධි ාරිතුමා සතුළු නිපනාරි 

ම්ඩඩා පයාක, ප්රජා ජප ශනපාර්තශම්න්තුශේ අනයතිෂ ජනරා ක ශහේරත් 

මැතිතුමා සතුළු ඒ නිපනාරි ම්ඩඩා ප ශසේවර  ජනයාකා, මෑත දී අපට 

එ තු  රපු ජප සම්පත් ම්ඩඩා පශේ  සභාපතිතුමා සතුළු අනයතිෂ 

ම්ඩඩා පයාක එහි සාමානයාධි ාරි සතුළු සැම ශනනාමත්, අපශේ සෑම 

ආයාකතනයාක ම ඉන්නා වූ ශ්රම )ප ායාකටත් මශේ ප්ර ාංසාවර හා 

සවතුතියාක ප  කිීකමයි මශේ  ථාශේ ප මු  ටයුත්ත හැටියාකටයි 

සප න්ශන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ජපයාක, අනයාපනයාක ශමන්ම  ශසෞඛ්ය  

පහසු ම් නිස ශපස සැපයීම ලිේපත් ම අවරම කිීකශම් මාවරතතිී 

ශම් සමාජශේ තිශ)න පන්ති පරතරයාක අඩු කිීකශම් ක්රමයාකති. ඒ 

අනුවර )ැලුවරාම ලිේපත් ම සහ ජපයාක හිද ම කියාකන ශම් ශන  

අතශර් ඉතා කිට්ටු සම්)න්නයාකති තිශ)නවරා. යාකම් ශනයාකති තිශ)න 

අයාක ශ ොශහොම ශහෝ ජපයාක ශ ොශහන් ශහෝ ප)ා ගන්නවරාී 

නැත්නම් ඒවරා ප්රවරාහනයාක - transport -  රගන්නවරා. නැති 

මිනිසුන්ට තමයි අහප පහ  ජපයාක නැතිවීශම් අමාරුවර තදින් 

නැශනන්ශන්.  

ජප මූපාශ්රයාකති නැතිවර ජපයාක අපට සපයාකන්න )ැහැ. ජපයාක 

ශ)නා හරින, සැපයුම්  ථාවරට ඉසවශස කපා ජපයාක සාංරතිෂණයාක 

කිීකශම්  ථාවරට ප්රමුඛ්ත්වරයාකති පැශ)න්න ඕනෑ. ඒ නිසා හැම ජප 

මූපාශ්රයාකති වරශට්ම තිශ)න ජප ශපෝෂ  වරනගහනයාක, ඒ වරාශේම 

රතිෂිත  ශේරා ගැනීම සඳහා ඒ පිළි)ඳ නීති ීකති මීය ට වරඩා ා තදින් 

ක්රියාකාත්ම  ශවරන්න ඕනෑ. ඒ රතිෂිත ප්රශී  ප්ර ා යාකට පත් 

 රන්න ඕනෑ. ඒ වරාශේම, ජප නා    ා   වරන ටර්පන්ටයින්, 

පයිනසව,  ටුශපො ක හැකි තරම් ඉතිමනට ශම් ජප මූපාශ්ර 

ප්රශී වරබලන් ඉවරත්  රන්න ඕනෑ. අශේ කුණාුරති ගසව, මීය  ගසව,  ශමොර 

ගසව තමයි ජප ශපෝෂ  ගසව. ඒවරා පුළුවරන් තරම් සටුවීම -වරගා කිීකම

- ජපයාක සැපයීම තරම්ම වරගර්මති හැටියාකට අපි සප නවරා.  

අශේ මහ ශපොශ ොවර කියාකන්ශන්ත් අපට ජපයාක ප)ා ශනන 

එතිතරා විධියාක  ජප ග)ඩා ාවරති. අශේ ගරු අනුර කුණාමාර 

දිසානායාක  මන්ත්රීතුමා ශපර විවරානයාක දී කිේවරා, නැන් හැම තැනම 

ජප මට්ටම පහ  )ැහැපා, ළිාං  ැපුවරාට අ  හයාකති යාකන තුරු ජපයාක 

නැහැ කියාකපා. ඒ, එ  එ  තැන්වරප හැටි. නමුත්, මම පිළිගන්නවරා 

එ  ශනයාකති. )ැශ ෝ පත ක ක්රමයාක නිසා ඒ අවරට තිශ)න ළිාංවරප ජප 

මට්ටම පහ  )ැහැපා තිශ)නවරා.  ඒ වරාශේම, ගාංගාවරප ජප 

මට්ටම, ස  ශනො වරප ජප මට්ටම පහත වරැශටන ශ ොට ඒ අවරට 

තිශ)න ළිාංවරප ජප මට්ටමත් පහත වරැශටනවරා. ශපොශ ොවර මතු පිට 
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ශනොශවරයි, මහ ශපොශ ොශේ කුණාහරයාක තු  තිශ)න ජපයාක -භූගත 

ජපයාක- අපි න  ළිාංවරබලන් ගන්නවරා. ඒ පිළි)ඳ  ටයුතු  රන්ශන් 

අශේ ජපසම්පත් ම්ඩඩා පයාකයි. ඒ භූගත ජපයාක ගන්නා වූ ප්රමාණයාක 

නියාකාමනයාක කිීකමට හරියාකා ාර වරැඩා  පිළිශවර ති අන නැහැ. අපි 

එවරැන්නති ක්රියාකාත්ම     යුතුයි. ශමහිදී අපි ශ)ශහවින් 

පශරසවසම් වියාක යුතුයි. තවරමත් අශේ භූගත ජපශේ ප්රමාණයාක පිළි)ඳ 

නත්ත අප අශත් නැහැ. අපි එයාක වරහා නැනගත යුතුයි. ඒ අනුවර, භූගත 

ජපයාක ගැනීම පාපනයාක    යුතුයි. අනටත් ශමො න  රන්ශන්? යාකම් 

වරයාපාර,  ර්මාන්තවරපට න  ළිාං සවි  රගන්නවරාී ජපයාක ඕනෑ 

තරම් ගන්නවරා. එශහම නැත්නම්, වරගාවර  සඳහා වි ාප වර ශයාකන් 

එම ජපයාක ප)ාගන්නවරා. ඒවරාශේ  පාපනයාකති නැහැ. ඒ නිසා භූගත 

ජපයාක පිළි)ඳ ප්ර වනයාක අපට වි ාප )රති, )රපත  ප්ර වනයාකති )වරට 

පත් ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ හින්නා අපට අවර ය ශවරපා තිශ)නවරා ශම් 

මහ ශපොශ ොවරට ජපයාක වරීනන්න. ඔ)තුමන්පා පුලිම ශවරයි, ශම් 

ශමො තින කියාකන්ශන් කියාකපා. That is done by recharging  the 

aquifers. වරර්ෂාවර නිසා ජපයාක යාකම් ප්රමාණයාකති ශපොශ ොවරට 

උරාගන්නා )වර අපි නන්නවරා. නමුත්, ඔ)තුමන්පාට මත  සති, 

වරැ  ජපයාක එ තු වරන තැන් අශේ රශට් තිබුණු )වර. ඒවරා තමයි 

ශපොශ ොවරට ජපයාක උරාගන්නා වූ තැන්. ේට අමතරවර, ඒ  ටයුත්ත 

සලි වරන විශ ේෂ සවථාන තිශ)නවරා. වරාරියාකශපො  එවරැනි තැනති 

තිශ)නවරා. වරාරියාකශපො  අශේ භූ විනයාඥයාකාශේ භාරශේ තිශ)න එම 

සවථානයාකට ගිශයාකොත් ඒ ගැන නැනගන්න පුළුවරන්. එයාක, ජපයාක මහ 

ශපොශ ොවරට ශ කසශයාකන් සතුළු වරන තැනති. ඒ ආ ාරයාකට මහ 

ශපො ශ ොවරට ජපයාක සතුළු කිීකම අතයවර යයි. අප ඒ සඳහා විධිමත් 

වරැඩා  පිළිශවර ති ඉදිරිශේදී ක්රියාකාත්ම   රන්න ඕනෑ. 

ජපයාක සැපයීම වරයාපාරයාකති ශනොශවරයි. ජපයාක සැපයීම අශේ 

ශසේවරයාකති. ඒ නිසා එහි පාභ-අපාභ ගිණුම් )පන එ  අශේ වරැඩා  

පිළිශවර  ශනොශවරයි. නමුත්, අපට ආනායාකම් ශනොපැ න අශපන් වරැයාක 

වරන ජප ප්රමාණයාකති තිශ)නවරා. එයාක සලි වරන්ශන්  ාන්ලි වීම නිසා 

ශවරන්න පුළුවරන්, නැත්නම් ජපයාක ශහොරට ගැනීම නිසා ශවරන්න 

පුළුවරන්, ශවරනත් ශහේතු නිසා ශවරන්නත් පුළුවරන්. ශමන්න ශම් 

විධියාකට අශේ ජපයාක ආනායාකමති ශනොපැශ)න ආ ාරයාකට අපට අහිමි 

වී යාකන එ  වරැ ැතිවීමට අපි පියාකවරර ගනිමින් ඉන්නවරා. ශ ො ඹ 

නගරශේ එ)ඳු ජප ප්රමාණයාක සයාකයාකට 4(තිවර තිබුණා .  අලුත් න  

එළීම තුළින් ශ ො ඹ නගරශේ එම ජප ප්රමාණයාක සයාකයාකට 2( ට 

වරඩා ා අඩු  රශගන තිශ)නවරා. ජප ගාසවතු වරැ  ශනො ර ජපශයාකන් 

පැශ)න ආනායාකම එ තු  රන එ  තමයි අශේ ක්රමයාක . Non-

revenue water is to be reduced to the maximum.  

අන අපට තිශ)න අභිශයාකෝගයාක වි ාපයි. ජපයාක ප)ා ශනන්න 

කියාකපා ශේගශයාකන්, වරැ  වරැ ශයාකන් අපට ඉ කසිම් එනවරා. අශේ 

 ාපශේ අපි  වුරුත් වරැ පුර පාවිච්චි  ශ ේ ළිාං ජපයාකයි. ළිාං ජපයාක 

තවරමත් තිශ)නවරා. ළිාං, ශපොකුණාණු තවරමත් තිශ)නවරා. මිනිසුන් 

තවරමත් පාවිච්චි  රන ළිාං, ශපොකුණාණු තිශ)නවරා. 

නමුත්, හැම ශ නාම වරාශේ පහසුවරට නවීන ක්රමයාකට ප්රනාන 

ජප විභවරයාකන්ශගන් න  ජපයාක ප)ාගැනීම එන්න එන්නම වරැ  

ශවරපා තිශ)නවරා. ළිාං ජපයාක, ශපොකුණාණු ජපයාක අතිශර් වර 

ත)ාගන්නවරා. ඒ නිසා න  ජපයාකට පවරතින ඉ කලුම එන්න එන්නම 

වරැ  ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ අතරම සමහර තැන්වරප ළිාං ජපයාක 

ප්රශයාකෝජනයාකට ගන්න )ැරි තත්ත්වරයාක ට ක්රමානුකූපවර පත් ශවරමින් 

තිශ)නවරා. ඒ නිසා අපට අන වරගර්මති තිශ)නවරා, ශම් තිශ)න 

වි ාප ඉ කලුමට ර්නානම් වීමට. සැමට ජපයාක ශනන්නත්, මුළු රටටම 

ජපයාක සපයාකන්නත්, ේට වුවරමනා  රන ජප මූපාශ්ර ර්නානම් 

 රන්නත් අපට ශපොකුණා වරගර්මති තිශ)නවරා. එයාක ශේගශයාකන් 

 රශගන යාකෑමත්    යුතුවර තිශ)නවරා. පාං ාවරටම ජපයාක ශනන්නත් 

ඕනෑ, ඒ  ටයුත්ත අවුරුලි පහති සතු ත අවරසන්  රන්නත් ඕනෑ. 

තවරත් අවුරුලි හතරයි අපට තිශ)න්ශන්.  

ශම්  ටයුත්ශත්දී අපට වි ාප ප්රශයාකෝජනයාකති හා වි ාප පිහිටති 

ශවරපා තිශ)න්ශන් විෂ්ෂවට නතිෂතා සති අශේම ශසේවර  ම්ඩඩා පයාක 

සහ අශේ ඉාංජිශන්රු  ාර්යාකාාං යාකයි. ඒ අයාකට නැන් පුළුවරන් ශවරපා 

තිශ)නවරා, ඉතා ශේගශයාකන් සැපසුමති හනන්න. ශවරනනා සැපසුමති 

හනන්න දීර්ඝ  ාපයාකති -මාස ගණන්- ගත්තත්, අන මාසයාකකින්, 

ශන කින් ඒ  ටයුත්ත ඉවරර  රන්න පුළුවරන් ශවරපා තිශ)නවරා.  

ඒ වරාශේම, අපි අලුත් වරැඩා  පිළිශවර ති ශයාකොනාශගන තිශ)නවරා, 

rate ක්රමයාකට ප්රසම්පානනයාක  රන්න, rate ක්රමයාකට ශ ොන්ත්රාත්තු 

ශනන්න. ඕනෑම ශ ොන්ත්රාත් එ ති ශ ොටසවවරපට  ඩා ා ශනන්න 

අපට rate ක්රමයාකති තිශ)නවරා. ඒවරා අනුමත වරනවරාත් සමදම, අශේ 

වරැඩා  කිීකශම් ශේගයාක වරැ  ශවරනවරා. 

ේ දට, අපට තිශ)න අශනති ප්රනාන වරගර්ම තමයි, මප ද්රවරය 

)ැහැර කිීකම. ඔ) නැනගත යුතුයි, හැම ප්රාශීශීයාක ශ ක ම් 

ශ ොට්ඨාසයාක ම න  වර ශයාකන් ගත්ශතොත්, වරැසකිළි ශහෝ නිස, 

සනීපාරතිෂ  වරැසකිළි ((( ට වරඩා ා නැති )වර. තිශ)න්ශන්, 

ඉතාම ප්රාථමි  වර  වරැසකිළි. ජනගහනයාක වරැ  වරනවරාත් සමදම 

ප්රාථමි  වර  වරැසකිළි න වරැ  වරනවරා. ඒවරා වරැ  ශවරන්න වරැ  

ශවරන්න අශේ ශපොශ ොශේ ජප මූපාශ්ර, ශපොශ ොවර සතුශ ේ තිශ)න 

ජපයාක -භූගත ජපයාක- අපිරිසලි වීම වර තිවරන්න )ැහැ. එළිමහශන් 

වරැසකිළි යාකෑම නිසා, වරර්ෂාවරත් එති  ඒ මප ද්රවරය දියාකවී සවිත් ජප 

නාරාවරපට මිශ්ර වරන )වර අපි  වුරුත් නන්නවරා. ශම්  )රපත  

ප්ර වනයාකති. ශම්  ජප සැපයුම පිළි)ඳ අභිශයාකෝගයාක වරාශේම 

අභිශයාකෝගයාකති. ඒ නිසා අපි මප ද්රවරය නිස පරිදි )ැහැර    යුතුයි. 

අප ඒ ට කියාකන්ශන් "මපාපවරහනයාක" කියාකපා. මපාපවරහනයාක 

සඳහාත් අපි සැපසුමති හනාගත යුතුයි.  

ගාංගා, ස  ශනො වර ක නගර හරහා ගපා එනවරා. එශසේ ගපා එන 

ඒ ජප නාරාවරපට මප ද්රවරය අමුශවරන්ම මිශ්ර ශවරනවරා. ශම් තත්ත්වරයාක 

පාපනයාක කිීකමට ඉතා ඉතිමන් වරැඩා  පිළිශවර ති අවර යයි. එයාක ජපයාක 

සැපයීම වරාශේම වරැනගත්. ඉදිරි  ාපශේදී ජපයාක සැපයීමට අශේ 

ප්රනාන අවරනානයාක ශයාකොමු  රනවරා වරාශේම, සනීපාරතිෂාවර, 

මපාපවරහනයාක පිළි)ඳ  ටයුතුවරපටත් අශේ සම්පූර්ණ අවරනානයාක 

ශනවරනුවර ශයාකොමු    යුතුවර තිශ)නවරා. ශමො න, ඒ  පිරිසලි ජපයාකත් 

එති  එ ට )ැඳී තිශ)න  ාරණයාකති.  

මශේ මිත්ර දවරනයවරරශයාකති සටියාකා, සන්ටන් ජයාකර්රියාක කියාකපා. 

එතුමාට " ටු ශනොසවතර" කියාකපා කියාකන්ශන්. එතුමා කියාකපු 

 ාරණයාකති තමයි, "ඔ) පිරිසලි ජපයාක රශට් ජනතාවරට ශ ොතරම් 

ප)ා ශනනවරා න, ඒ පමණට අශේ රශට් ශරෝහ ක අඩු  රගන්නට 

පුළුවරන්." කියාකපා. ශමො න, සත්තටම ජපශයාකන් තමයි හුදති ශරෝග 

ජනයාකාට වරැපශඳන්ශන්. පිරිසලි පානීයාක ජපයාක අන අාං  එශති 

අවර යතාවර වී තිශ)න්ශන් ඒ නිසායි. 

මීය  දට, මා  ැමැතියි අශේ වියාකනම් කිීකම් ගැනත් යාකම් ශනයාකති 

කියාකන්න. අශේ සමහර මන්ත්රීවරරු තමතමන්ශේ විවිනා ාර අනහසව-

උනහසව ශමතැන කිේවරා. තමතමන් වියාකනම්    ආ ාරයාක  කිේවරා. ඒ 

වරාශේම, තමන්ශේ ආ්ඩඩු  ාපශේ තමන්    වික්රම  ගැනත් 

කිේවරා. 

අශේ ප්රාේනන ශවරන් කිීකම් ගත්ශතොත්, 2(19දී ජපයාක සඳහා 

ශවරන්    ප්රාේනනයාක රුපියාක ක බිබලයාකන (3යි. 2(2(දී එයාක රුපියාක ක 

බිබලයාකන 7(.6යි. අන වරනශ ොට, 2(21 වරනශ ොට එයාක රුපියාක ක 

බිබලයාකන 1((  පමණ ප්රමාණයාකති. මා ශම්  ථා  ශ ේ, ශ ළින්ම 

ජප සම්පානන අමාතයාාං යාක ගැනයි. ප්රජා ජප ශනපාර්තශම්න්තුවර 

සඳහා අශේ රාජය අමාතයතුමාට ශවරනම ශවරන්  රපු තවරත් මුනපති 

තිශ)නවරා.  

ේ දට, ශනොශගවූ ණයාක. පසුගියාක  ාපශේ 2(19දී ගත්ත ණයාක 

ශගවරන්න අපි 2(2(දී රුපියාක ක බිබලයාකන 4(.9ති වරැයාක  රපා 
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තිශ)නවරා. ඒ, 2(19දී ශවරච්ච මුළු ණයාක. ඒවරා ශගවරපා නැහැ. 

ශමශහම තමයි සාංවරර්නනයාක ශපන්නුශේ. ණයාක තියාකපා,  රපු ඒවරා 

ශපන්නුවරා. ේ දට, මුළු ගණන )ැලුශවරොත් අශේ ජප සම්පානන 

ම්ඩඩා පයාක - National Water Supply and Drainage Board -  

2(19දී වරැයාක  රපා තිශ)න්ශන් රුපියාක ක බිබලයාකන 9.3යි. ජප 

සම්පානන ම්ඩඩා පයාක 2(2(දී වරැයාක  රපා තිශ)නවරා, රුපියාක ක 

බිබලයාකන 34ති. මා ඒ  ාරණා ගැන  රුණු නැතිවීම එතැනින් 

නවරත්වරනවරා.  

ේ දට, මා ශම් කියාකන  ාරණාවර ගැන යාකම් තරම ට අශේ 

ප්රගති වරාර්තාශේ තිශ)නවරා. නමුත් මා ශම්  ාරණයාක කිවර යුතුයි, ශම් 

සභාශේ නැන ගැනීම සඳහා. “නැනට ක්රියාකාත්ම  වරන ශ ටි  ාසින 

වරයාපිති 44ති   නමින් නිම කිීකමට )පාශපොශරොත්තු වරන අතර, 

එමඟින් 2(2( වරන විට නවර ජප සම්)න්නතා පන්පතිෂ 

විසපන්නහසති අපට ප)ා දීමට පුළුවරන් ශවරනු සති.” 

ේ දට, නැනට පවරතින ජප සම්පානන ක්රමවරප ශ ටි  ාසින 

නාරිතාවර හා ප්රමිතියාක වරැ  කිීකශම් වරයාපිති 9(ති හඳුනාශගන 

තිශ)නවරා. එමඟින් ජප සම්)න්නතා ශනපතිෂ නහතුන්නහසති ප)ා 

දීමට අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා.  නැනට ක්රියාකාත්ම  වරන පානීයාක 

ජප සම්පානනයාක යාකටශත් මනය  ාසින  වරයාපිති 76ති තිශ)නවරා. ඒ 

76 වරැ  දියුණු කිීකශමන් අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරනවරා, නවර ජප 

සම්)න්නතා ශනපතිෂ විසඅටනහසති ප)ා ශනන්න. මා ඒ  රුණු 

දිගටම කියාකාශගන යාකන්න )පාශපොශරොත්තු ශවරන්ශන් නැහැ. 

එශහම වුශණොත් තවරත් කිවර යුතු  ාරණා කිහිපයාක ට  ාපයාක වරැයාක 

 රන්න මට )ැරි වරන නිසා.  

අවරසාන වර ශයාකන් මා කියාකනවරා, 2(22, 2(23 යාකන වරර්ෂවරපදී 

තවරත් නවර වරයාපිති (3ති නිම කිීකමට අපි )පාශපොශරොත්තු ශවරන 

)වර. ඒ මඟින් ජප සම්)න්නතා මිබලයාකන 1.2ති ප)ා දීමට අශේතිෂා 

 රනවරා. ශම් විධියාකට අපි සැපැසවමති හනපා තිශ)නවරා. ශමන්න 

ශම් සැපැසවම අශේ ප්රනානම අාංගයාකති හැටියාකට මා පැහැදිබල  රන්න 

 ැමැතියි. ශම් සැපැසවම හැලිශේ එ  නවරසකින්, ශන කින්, 

සතියාකකින් ශනොශවරයි. ඒ සඳහා හයාක මාසයාක ට වරැ   ාපයාකති 

ශපොකුණා ශවරශහසති නැරුවරා, ආචාර්යාක ප්රියාකත් )න්ලි වික්රම 

ශ ක ම්තුමාත්, අශේ ජප සම්පානන හා ජපාපවරහන ම්ඩඩා පශේ 

සයාකලු  ඉාංජිශන්රු මහත්වරරුනුත්, මහත්මීය නුත්. ඒ අයාකශේ වි ාප 

පරිශ්රමයාක  ප්රතිලපයාකති හැටියාකට ප්රජා ජප වරැඩා  පිළිශවර  තුළින් 

ජපයාක ප)ා ශනන ප්රශී  ශවරනම හඳුනා ගනිමින්, ජපයාක සත්ශතන්ම 

නැති ප්රාශීශීයාක ශ ක ම් ශ ොට්ඨාස ශවරනම හඳුනා ගනිමින්, ජප 

සම්පානන වරයාපිතිවරබලන් ජපයාක ශ)දී යාකන ප්රශී  ශවරනම හඳුනා 

ගනිමින් සමසවත පාං ාශේ සතියාකමම ආවරරණ  වරන පරිදි 2(2( වරන 

විට ජපයාක ප)ා ශනන වරැඩා  පිළිශවරශ ේ සමසවත සැපැසවම සම්පානනයාක 

 රපා, පසුගියාක 18වරැනි නා අශේ ගරු අගමැතිතුමාශේ සුරතින් 

 ැපණි ගද නකුණාණු ඉවුර ජප වරයාපිතියාක ආරම්භ  රන අවරසවථාශේ 

ඒ සැපැසවම එතුමාශේ අතට පත්  රන්න අපට පුළුවරන් වුණා.  

ඒ වරාශේම, අපි නැන් ක්රියාකා ාරි සැපැසවම හනනවරා, වරර්ෂශයාකන් 

වරර්ෂයාකට. ඒ වරාශේම අපි හැම වරයාපිතියාකතිම ආරම්භශේ ඒ 

ආරම්භ  රැසවවීමට සයාකලුශනනා  ැඳවරනවරා, ශ ොන්ත්රාත් රුවරන්න 

සතු ත්වර. ඒ වරාශේම, හැම මාසයාක ම සමාශපෝචන රැසවවීමති 

පවරත්වරනවරා, ප්රගතියාක )පන්න.  

ේ දට, මා  රුණු කිහිපයාකති කියාකන්න ඕනෑ, ගරු මන්ත්රීවරරුන් 

විසන් මතු  රන පන ප්ර වන ගැන.  ටුගසවශතොට තිශ)න නුවරර 

උතුර වරයාපිතියාක ගැන සහුවරා. ඒ ප්රශී යාකට ජපයාක සපයාකන එම 

වරයාපිතිශේ ඉදිකිීකම් ආරම්භ  රපා ඉවරරයි. අවුරුලි තුනති 

සතු ත එම වරැඩා  ටයුතු සම්පූර්ණ ශවරනවරා. නැන් මම ශම්  ථා 

 රශගන යාකන්ශන්, සනීපාරතිෂ  වරැඩා  පිළිශවර , මපාපවරහන වරැඩා  

පිළිශවර , ජප සම්පානන වරැඩා  පිළිශවර , ප්රජා ජප වරැඩා  පිළිශවර , 

භූගත ජපයාක පිළි)ඳ වරැඩා  පිළිශවර  පිළි)ඳවරයි. ශම් හැම අාං යාකතිම 

එතිතරා විධියාක ට එ ට මුසු  රමින් තමයි මම මශේ  ථාවර 

 රශගන ගිශේ. 

ේ දට, නැ ශදනහිර ප ාශත් ජප ප්ර වනයාක පිළි)ඳවර  රුණු 

මතු   ා. මට ශ)ොශහෝ ශසේ පිළිගත හැකි, තිශ)න එම අඩු 

පාඩු ම් ගැන කිේවරා. නමුත් මම එ  ශනයාකති කියාකන්න ඕනෑ. 

නැ ශදනහිර ප ාශත් නමි  ජාති  මන්ත්රීවරරු මට සවි කපා කිේවරා, 

අම්පාර, මඩා   පුවර වරාශේ දිසවත්රිති වරපට ජපයාක ප)ාදීශම්  ටයුතු 

ඒ නවරසවවරප සීන වුශ්ඩ නමි  ජනයාකා ශ ොන්  රපායි කියාකපා. ඒ 

පැමිණි කප මම විභාග   ා. මට ශපනී ගියාකා, සමහර තැන්වරප 

නමි  ගම්මාන මගහැීක ජප සැපයුම් සලිශවරපා තිශ)න )වර. එවරැනි 

 ටයුතු ශම් රශට් ජන වරර්ග  අතර ආතතියාක වරැ   රන්න ශහේතු 

වුණු )වර මම ශම් අවරසවථාශේ කිවර යුතුවර තිශ)නවරා.  

ේ දට ප්රජා ජප වරයාපිති එතුමන්පාශේ  ාපශේත් සති  රපු 

ඒවරා )වර ජපයාක පිළි)ඳ හිටපු සමැතිතුමා කිේවරා. ඔේ, එතුමාශේ 

 ාපශේ ආරම්භ    ජප වරයාපිති තිබුණත්, එතුමන්පාශේ 

 ාපයාක අවරසන් ශවරනශ ොට ජප වරයාපිති 4,(((කින් හරියාකටම 

සයාකයාකට ((ති විතර අඩා ා යි, නැත්නම් අක්රියාකයි. ඒ යි තිබුණු 

තත්ත්වරයාක. අන ශම් ආ්ඩඩුවරට පටන් ගන්න ශවරපා තිශ)න්ශන් 

එතැන ඉඳපා. ඒ කියාකන්ශන්, ඒ අක්රියාක වූ, ඒ අඩා ා  වූ සයාකලු ජප 

වරයාපිති පුනරුත්ථාපනයාක කිීකමත් සතු ත්වර. ශවරන නා ප්රජා ජප 

වරයාපිති මඟින් ජපයාක නි ම්ම ප)ා දීමයි සලි වුශ්ඩ. කුණාමන ජප 

සම්පානන වරයාපිතියාකකින් ශ රුණත්, අපි නැන් පිරිපහලි    ජපයාක 

හැර ජනතාවරට ශවරනත් ජපයාකති ප)ා ශනන්ශන් නැහැ. නැන් සමහර 

ප්රාශීශීයාක සභා ප්රජා ජප වරයාපිති ක්රියාකාත්ම   රනවරා. ඒවරාශේ 

පිරිපහලි නැහැ. උනාහරණයාකති විධියාකට කිේශවරොත්, ඕපනායාක  ප්රජා 

ජප වරයාපිතියාක. ශම් විධියාකට තවර ලිරටත් අමු ජපයාක ජනතාවර අතර 

ශ)නා හරින්න ඉඩා  ශනන්න )ැහැ. ශම් නිසායි අපට පනත් අවර ය. 

අණ පනත්වරබලන් ශම්වරා පාපනයාක කිීකමට ප්රජා ජප 

ශනපාර්තශම්න්තුවරට )පයාක පැබියාක යුතුවර තිශ)නවරා. ඒ සඳහා 

වුවරමනා  ටයුතු අපි  රමින් ඉන්නවරා. 

ේ දට, ඔ)තුමන්පා වි වවරාස   ත් ශනො  ත් ශමයාක කිවර 

යුතුයි. අතිවි ාප මුන ක සම්භාරයාකති යාකට  රපා විශීශීයාක සමාගම් 

දිගු  ාපයාකති අරගනිමින් ශම් රශට් ජප වරයාපිතිවරපට ශයාකෝජනා 

ශගනැවිත් දීපා ඒ  රපු වරැඩා  පිළිශවර  තමයි පසුගියාක ආ්ඩඩුශේ 

ජප සම්පානන ප්රතිපත්තියාක වුශ්ඩ. සමහර ශයාකෝජනා ක්රමවරප 

ශටන්ඩා ර්  රන මිප ඉාංජිශන්රු සසවතශම්න්තුවරට වරඩා ා සයාකයාකට 

1(7ති වරැ යි. සමහර ඒවරාශේ ඉාංජිශන්රු සසවතශම්න්තුවරට වරඩා ා 

සයාකයාකට 117ති වරැ යි. ඒ වරාශේ වරයාපිති 4(  ශයාකෝජනා අපි 

අවරපාංගු   ා. වරයාපිති 4(ති අපි අවරපාංගු  රපා, ඒ සයාක කපම 

ශීශීයාක අරමුන කවරබලන්, ශීශීයාක ශ ොන්ත්රාත් රුවරන් හරහා, අශේ 

ජප සම්පානන ම්ඩඩා පශේ ඉාංජිශන්රුවරන්ශේ සැපසුම් රණයාක 

හරහා ක්රියාකාත්ම  කිීකමට අපි තීරණයාක  රපා අන වරැඩා   රශගන 

යාකනවරා. ඔ)තුමන්පාශේ  ාපශේත් ඉටු  රපු වි ාප ශමශහවරරති 

ගැන කියාකන්නට ශයාකලිණා. එම නිසායි මට  ඒ ටි  කියාකන්න සීන 

වුශ්ඩ. 

ේ දට, මන්නාරම, වරේනියාකාවර, කිළිශනොච්චියාක, යාකාපනයාක 

ප්රශී වරප ජපයාක පිළි)ඳවර තිශ)න අමාරු ම් ගැන ඒ ප්රශී වරප 

මන්ත්රීවරරු කිේවරා. ශම් ශවරපාවර ශවරනශ ොට,  රදියාක මිරිදියාක )වරට 

හරවරන වරයාපිතියාකකින් ශහෝ යාකාපනයාකට ජපයාක ප)ා ශනන්න අවර ය 

 ැබිනට් පත්රි ාවර  ැබිනට් ම්ඩඩා පශේ සම්මත  රන්න 

නියාකමිතයි. අපට ඒ සඳහා ඉරණමඩු ජපා ශයාකන් ජපයාක ගන්න )ැරි 

වුණා. ශමො න, එතැනින් සති වූ  විශරෝනතාවර නිසා.  වරාරිමාර්ග 

අමාතයාාං ශයාකන් ඒ පිළි)ඳවර එ දතාවර ප)ා ගන්න ශනොහැකි 

වීමත්, ශගොවීන්ශේ විශරෝනයාක මත සහ විවිනා ාර මන්ත්රීවරරුන්ශේ 

සවිසවසීම් නිසා අපට ඒ   ර ගන්න )ැරි වුණා. එම නිසා ඒ 

පිළි)ඳවර අපට තිබුණු උත්තරයාක තමයි,  රදියාක මිරිදියාක )වරට හරවරා 

ශහෝ යාකාපනශේ ජනයාකාට ජපයාක ශ)නා හැීකම. නැන් ඒ පයිේප එළීම 

අවරසන්. නැන් අපට  රන්න තිශ)න්ශන් ඒ  රදියාක මිරිදියාක )වරට 

හරවරන යාකන්ත්රයාක සවි කිීකමයි. ඒ සඳහා අවර ය  ැබිනට් පත්රයාක 

ඉදිරිශේ පැවරැත්ශවරන  ැබිනට් ම්ඩඩා පශේදී ශ)ොශහෝ විට සම්මත 

වරන්න නියාකමිතයි.  
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පාර්බලශම්න්තුවර 

මන්නාරම ප්රශී ශේ යාකම් ජප සම්පානනයාකති සීනශවරපා 

තිශ)නවරා. ඒ වරාශේම, වරේනියාකාශේ ජප වරයාපිතියාකති ආරම්භ 

 රන්න නැන් ර්නානම්  රපා තිශ)නවරා. ශම් මාසශේ අග එයාක 

ආරම්භ කිීකමට අපි )පාශපොශරොත්තු වරනවරා. ශම්වරා මඟින් එම 

ප්රශී වරපට අවර ය ජපයාක සැපශයාකනවරා. යාකාපනශේ විතරති 

ශනොශවරයි, කිබලශනොච්චිශේත් ශවරනම වරයාපිතියාකති ආරම්භ වරනවරා. 

ේට අමතරවර යාකාපනශේ වරයාපිතිශයාකනුත් කිබලශනොච්චියාකට ජපයාක 

සැපශයාකනවරා. ජපයාක පමණති ශනොශවරයි, සනීපාරතිෂ  වරැඩා  

පිළිශවර ත් ඒ සමදම අපි සම්)න්න  ර තිශ)නවරා.  

ේ  දට, සුජිත් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා කිේවරා, රුවරන්වරැ කප 

වරයාපිතිශේ ශනවරන අදියාකර ආරම්භ කිීකමට  ටයුතු ශ ශරමින් 

තිශ)නවරා කියාකපා. සත්තටම අපි එයාක ආරම්භ  ර අවරසන්. ේ  දට 

කිේවරා, ශ ො ඹට ජපයාක සපයාකන්ශන් පබුගම -  පටුවරාශවරන් 

පමණයි, එම නිසා තවරත් ජපා  හනා ගන්න කියාකපා. නමුත්, 

අඹතශපන් තමයි වරැ ම ජප ප්රමාණයාකති අන ශ ො ඹ නගරයාකට 

ප)ා ගන්ශන්. පසුගියාක  ාපශේ ආරම්භ වූ  ැපණි ගද නකුණාණු ඉවුර 

වරයාපිතිශයාකනුත් ශ ොටසති අපි අඹතශ කට ගන්නවරා. ඒ, ශ ො ඹට 

තිශ)න හිද පාඩු පියාකවරන්නයි.   ැපණි ගද නකුණාණු ඉවුර වරයාපිතියාක 

නිසා ගම්පහ දිසවත්රිති ශේ නකුණාණු ප්රශී යාක සම්පූර්ණශයාකන්ම 

ආවරරණ  වරන විධියාකට නවර ජප සම්)න්නතා 12(,(((ති ප)ා 

ශනමින් ඒ ප්රශී ශේ ජපයාක පිළි)ඳ  ප්ර වනයාක අවරසන්  රන්න අපට 

පුළුවරන්.  

ේ  දට, ගරු අපවරතුවරප මන්ත්රීතුමා අපට මතති   ා, 

 ටුගසවශතොට - ම කපවරපිටියාක ජප වරයාපිතියාක ගැන. එතුමා කිේවරා, 

ඔතිශ ෝම වරැඩා  අවරසන්  ර තිබුශ්ඩ කියාකපා. එතුමා එශහම 

කිේවරත්, එතුමා කිේවර ශනයින් මම පිළිගන්නා ශී ශමයාකයි. 

ඔ)තුමන්පා පයිේප ඔතිශ ෝම එ ා තිබුණා. ඒ  මම 

පිළිගන්නවරා. නමුත්, පයිේප එ න පන ප්රමාණයාක වරාශේම තවර වරැඩා  

ශ ොටසති  රන්න තිශ)නවරා.  තුළුමුවින් - intake එශ න්  -  

ජපයාක අරශගන එම පිරිපහලිශේ වරැ දියුණුවර සලි කිීකශම් වි ාප 

 ාර්යාකභාරයාක මුළු වරයාපිතිශයාකන් සයාකයාකට ((ති. අන අපි ඒ   ර 

ශගන යාකනවරා. පිරිපහලිශේ නාරිතාවර වරැ   රපා ඒ  design 

 රන්න ඕනෑ. එශහම design  රපා ඒ  ක්රියාකාත්ම   රන්ශන් 

ජපසම්පානන හා ජපාපවරහන ම්ඩඩා පයාක. ඒ වරාශේම අපි 

)පාශපොශරොත්තු වරනවරා, නැන් තිශ)න  ටුගසවශතොට පිරිපහලිවර 

ශනගුණයාකකින් වරැ   රන්න. ශනගුණයාකති වරැ   රපා තමයි 

ඔ)තුමන්පාශේ  ාපශේ එ න පන පයිේප දිශේ අපට 

ම කපවරපිටියාකට ජපයාක ශගශනන්න පුළුවරන් වරන්ශන්. ඒ  ටයුතු 

නැනටත් සීන ශවරමින් යාකනවරා.  

ේ දට   නර් හෂීම් මන්ත්රීතුමාශේ  ථාශේදී ප්ර ා     

ශනයාකති ගැන අවරනානයාක ශයාකොමු  රන්න මම  ැමැතියි. "Lies, 

damned lies, and Kabir Hashim" වරාශේ, එතුමා කියාකපු ශනයාක ට 

පිළිතුරු ශනන්න මම  ැමැතියි. එතුමා කිේවරා, "Open truth is 

better than the hidden lie" කියාකපා. ශම් අශේ ගම්මන්පිප 

සමතිතුමන්පාට, අපට සශණන සනුම්පනයාකති තමයි එතුමා ඒ 

කිේශේ. එතුමාට මම කියාකන්න  ැමැතියි, අපි වරැඩා   රන්ශන් 

ශී පාපනයාකති අනුවර )වර. ඒ නිසා, it is better to act even 

against your conscience when it is to help the cause of pro-

people politics. ජනතාවරාදී ශී පාපනශේ  ඳවුර ආරතිෂා  ර 

ගැනීම ශවරනුශවරන් සමහර විට තමන් පිළිගන්නා ශීට ශවරනසව 

ශනයාකති ශවරනුශවරන් අශේ තීන්ලි තීරණ ප)ා දීම සීනවියාක හැකියි.  

ගරු උීදි  ශප්රේමරත්න මන්ත්රීතුමා, අනුරානපුරයාක පිළි)ඳවර 

අශේ හිත්වරපට ශහොඳින් නැශනන  ථාවරති   ා. සත්තටම උතුරට 

ජපයාක ශ)නා හරින මහ නනරාවර වරැශවරන් ජපයාක එන වරැඩා  පිළිශවර  

නැන් සම්පූර්ණ වී අවරසානයි. එයාක ක්රියාකාත්ම  කිීකමටයි තිශ)න්ශන්. 

ේ  දට, අනුරානපුර නකුණාණ වරැඩා  පිළිශවර  සඳහා අපට යාකාන් ඔයාක 

ශයාකෝජනා ක්රමයාක ක්රියාකාත්ම     යුතුවර තිශ)නවරා. ශම්වරා හැම 

එ තිම අපි ක්රියාකාත්ම   රන්ශන් වරාරිමාර්ග අමාතයාාං යාක සමද 

එ ට.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රතිෂිත නැවරත සති කිීකම, ජප ශපෝෂ  

ප්රශී  රැර්ම, ජප නාරාවරප පිරිසලි භාවරයාක පවරත්වරාශගන යාකෑම 

කියාකන  ටයුතු පරිසර අමාතයාාං යාකත් එති  එ තු ශවරපායි අපි 

 රන්ශන්. ශම් විධියාකට අපට අමාතයාාං  ර්පයාකති සමද එ තු වී 

 ටයුතු  රන්න සලි ශවරනවරා.  යාකාන් ඔයාක ශයාකෝජනා ක්රමයාක තරමති 

පමා ශවරමින් තිශ)න )වර මා පිළිගන්නවරා.  එශසේ පමා ශවරමින් 

තිබුණත්, එයාක ක්රියාකාත්ම  කිීකමට වුවරමනා විමර් න නැන් 

ක්රියාකාත්ම  ශවරමින් පවරතිනවරා. ශපොතුවි ක ප්රශී යාකට  හැඩා ඔයාක 

වරයාපිතියාක  ක්රියාකාත්ම  කිීකමට නැන්  ටයුතු ශ ීකශගන යාකනවරා. 

ශම් විධියාකට විවින ශයාකෝජනා ක්රම මඟින් අපි හැම ප්රශී යාක ටම 

ඉදිරි අවුරුලි හතර තු  පානීයාක ජපයාක සැපයීම සලි  රනවරා.  

අවරසාන වර ශයාකන් මුත් වර් ප්රශී යාක ගැන කිවර යුතුයි. මුත් වර් 

ප්රශී යාකට නැනට ජපයාක ප)ාශනන වරැඩා  පිළිශවර  අනුවර ප)ාශනන 

ජප ප්රමාණයාක ශනගුණයාකකින් වරැ   ර දීමට අපි ඒ පිරිපහලිවර වි ාප 

 රශගන යාකනවරා. ේට වුවරමනා  රන ජපයාක ප)ා ගැනීමට අපි 

මහවරැබල ගද පාවිච්චි  රන්න )පාශපොශරොත්තු වරනවරා. මම දිගින් 

දිගට අශේ විවිනා ාර වූ ජයාකරහණ ගැන සහ ප)ා ශනන්නට 

ශපොශරොන්ලි වරන ජප සම්)න්නතා ගැන  රුණු කියාකන්න 

)පාශපොශරොත්තු ශවරන්ශන් නැහැ. පිරිසලි පානීයාක ජපශයාකන් උතුරා 

යාකන පාං ාවරති අපට ශම් අවුරුලි හතර යාකනශ ොට නැ  ගන්නට 

පුළුවරන් ශේයාකැයි කියාකන ඒ වරාසනාවරන්ත ප්රාර්ථනයාක සතිවර, මශේ 

 ථාවර ශමයින් අවරසන්  රනවරා. 

 

 “194 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන පුනරාවරර්තන වියාකනම 

සඳහා රු.(21,81(,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

194 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී. 

01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 
රු.29,74(,((( 

“194 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.29,74(,(((   මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

194 වරන  ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී. 

02 වරන වරැඩා සටහන. - සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 
රු.2,742,72(,((( 

“194 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන පුනරාවරර්තන වියාකනම 

සඳහා රු.2,742,72(,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

194 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී. 

02 වරන වරැඩා සටහන. - සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 
රු.4,((9,31(,((( 

“194 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.4,((9,31(,(((   මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක”  යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

194 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී. 

1101 1102 

[ගරු වරාසුශීවර නානායාකති ාර මහතා  
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219 වන ශීර්ෂය.- ක්රීඩා ෙවවර්ධාන නදපාර්තනම්න්ුරව 

01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 

රු.128,42(,000 

“219 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන පුනරාවරර්තන වියාකනම 
සඳහා රු.128,42(,000  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

219 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 
රු.19,33(,(((  

“219 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.19,33(,(((   මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක”  යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

219 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 

02 වරන වරැඩා සටහන. - සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 
රු.1,(2(,(6(,((( 

“219 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන පුනරාවරර්තන වියාකනම 

සඳහා රු.1,(2(,(6(,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

219 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 

උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 

02 වරන වරැඩා සටහන. - සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 
රු.9((,72(,(((  

“219 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.9((,72(,(((   මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

219 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 

328 වන ශීර්ෂය.- මිනිෙන බල හා රැකී රක්ෂා නදපාර්තනම්න්ුරව  

01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 
රු.441,7((,((( 

“328 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන පුනරාවරර්තන වියාකනම 
සඳහා රු.441,7((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

328   වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 

01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 
රු.(3,7((,((( 

“328 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.(3,7((,(((   මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

328 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 

“ தமலப்பு 194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 521,810,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 29,740,000 

“ தமலப்பு 194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 29,740,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 2,742,725,000 

“ தமலப்பு 194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 2,742,725,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக”  

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ  4,509,310,000 

“ தமலப்பு 194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 4,509,310,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமலப்பு 219.- விமளயொட்டுத்துமற அபிவிருத்தித் திமைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 128,420,000 

“தமலப்பு 219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 128,420,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 19,330,000 

“தமலப்பு 219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 19,330,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு  ரூபொ 1,525,060,000 

“தமலப்பு 219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 1,525,060,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 955,720,000 

“தமலப்பு 219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 955,720,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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தமலப்பு 328.- ைனிதவலு ைற்றும் ததொழில்துமறத் திமைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 441,750,000 

“தமலப்பு 328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 441,750,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 53,750,000 

“தமலப்பு 328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 53,750,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 521,810,000, for Head 194, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 194, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 29,740,000 

Question, "That the sum of Rs. 29,740,000, for Head 194, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 194, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 2,742,725,000 

Question, "That the sum of Rs. 2,742,725,000, for Head 194, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 194, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 4,509,310,000 

Question, "That the sum of Rs. 4,509,310,000, for Head 194, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 194, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 219.- DEPARTMENT OF SPORTS DEVELOPMENT 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 128,420,000 

Question, "That the sum of Rs. 128,420,000, for Head 219, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 219, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 19,330,000 

Question, "That the sum of  Rs. 19,330,000, for Head 219, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 219, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,           
Rs. 1,525,060,000 

Question, "That the sum of Rs. 1,525,060,000, for Head 219, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 219, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 955,720,000 

Question, "That the sum of Rs. 955,720,000, for Head 219, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 219, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 328.- DEPARTMENT OF MANPOWER AND 

EMPLOYMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 441,750,000 

Question, "That the sum of Rs. 441,750,000, for Head 328, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 328, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 53,750,000 

Question, "That the sum of Rs. 53,750,000, for Head 328, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 328, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
“402 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන පුනරාවරර්තන වියාකනම 

සඳහා රු. 691,88(,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

402  වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී. 
 

01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 
රු.9(2,3((,(((  

“402 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.9(2,3((,(((   මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක”  යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

402 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී. 
 

02 වරන වරැඩා සටහන. - සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 
රු.124,37(,((( 

“402 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන පුනරාවරර්තන වියාකනම 
සඳහා රු.124,37(,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

402 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී. 

02 වරන වරැඩා සටහන. - සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 
රු.479,8((,((( 

“402 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.479,8((,(((   මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

402 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී. 

1105 1106 



2020  ශනොවරැම්)ර් 28 

“தமலப்பு 402, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 691,880,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 402, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 952,300,000 

“ தமலப்பு 402, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 952,300,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 402, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 124,375,000 

“ தமலப்பு 402, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 124,375,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 402, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ  479,850,000 

“ தமலப்பு 402, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 479,850,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 402, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 691,880,000, for Head 402, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 402, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 952,300,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 952,300,000, for Head 402, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 402, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure, 
124,375,000 

Question, "That the sum of Rs. 124,375,000, for Head 402, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 402, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 479,850,000 

Question, "That the sum of Rs. 479,850,000, for Head 402, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 402, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

ජලෙම්පාදන අමාතයාවශ්ය 
நீர்வழங்கல் அமைச்சு 

MINISTRY OF WATER SUPPLY 
 

 
පුනරාවරර්තන       179,550,000 

මූපනන  95,899,000,000 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මුන ක අමාතයතුමා ශවරනුශවරන් මා 2(21 

විසර්ජන පනත් ශ ටුම්පශත්  ාර  සභා අවරසවථාශේදී, පහත 

සඳහන් සාංශ ෝනනයාක ඉදිරිපත්  රනවරා: 

 
"42 පිටුශේ, 12 සහ 13 ශේළි ඉවරත්  ර ඒ ශවරනුවරට පහත සඳහන් අයිතම 

ආශී     යුතු යාක: 

 

'පුනරාවරර්තන        369,550,000  

මූපනන 100,919,000,000' "  

 
 

ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ාර  සභාවර එ දන? 

 

ගු මන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 
“පුනරාවරර්තන වියාකනම් සඳහා රු. 369,(((,((( නතිවරා වරැ     

මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් 
සභා සම්මත වියාක.  

 

පුනරාවරර්තනවියාකනම සාංශ ෝධිතා ාරශයාකන් උපශ කඛ්නශයාකහි 
ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතු යාකයි නිශයාකෝග  රන පදී.  

 
"මූපනන වියාකනම සඳහා රු.1((,919,000,000ති නතිවරා වරැ      

මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක" යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් 
සභා සම්මත වියාක. 

 

මූපනන වියාකනම සාංශ ෝධිතා ාරශයාකන් උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති 
හැටියාකට තිබියාක යුතුයාක යි නිශයාකෝග  රන පදී. 
  

“ைீண்டுவருஞ் தசலவுக்கொன அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொ 

369,550,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.  
 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமையின் 

பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

“மூலதனச் தசலவுக்கொன அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொ 

100,919,000,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமையின் 

பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the increased sum of Rs. 369,550,000, for 

Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to.  

Recurrent Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule. 

Question, “That the increased sum of Rs. 100,919,000,000, for 
Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to.  

Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule. 

1107 1108 



පාර්බලශම්න්තුවර 

ශීර්ෂ 166.- ජලෙම්පාදන අමාතයවරයා 
 

 වරැඩා සටහන (1.- ශමශහයුම් වරැඩා සටහන -  පුනරාවරර්තන වියාකනම, 
රු.179,(((,(((ී මූපනන වියාකනම, රු.12,9((,((( 

 

02 වරන වරැඩා සටහන.- සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - මූපනන  වියාකනම, 
රු.9(,886,1((,((( 

 

தமலப்பு 166.- நீர்வழங்கல் அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு, ரூபொ 179,550,000; மூலதனச் தசலவு, ரூபொ 12,900,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு, ரூபொ  95,886,100,000 

 
HEAD 166. - MINISTER OF WATER SUPPLY  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     
Rs. 179,550,000; Capital Expenditure, Rs. 12,900,000 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 95,886,100,000 

 
 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මුන ක අමාතයතුමා ශවරනුශවරන් මා 2(21 

විසර්ජන පනත් ශ ටුම්පශත්  ාර  සභා අවරසවථාශේදී, 166 වරන 

වරැයාක ශීර්ෂයාක සඳහා පහත සඳහන් සාංශ ෝනනයාක ඉදිරිපත්  රනවරා: 
 

ගු ෙභාපතිුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ාර  සභාවර එ දන? 

 

ගු මන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 
මුර පළ වන නයෝජනාව ෙභා ෙම්මත විය  
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 
 

"42 පිටුශේ, 16 සහ 17 ශේළි ඉවරත්  ර ඒ ශවරනුවරට පහත සඳහන් අයිතම 

ආශී     යුතු යාක: 

    
'වරැඩා සටහන (1   
 ශමශහයුම් වරැඩා සටහන  369,550,000  32,900,000  

වරැඩා සටහන (2  
 සාංවරර්නන වරැඩා සටහන  - 1((,886,1((,(((’ ” 

  
[ගරු ගරු ශජොන්සවටන් ප්රනාන්ලි මහතා.  

 
(ශමම සාංශ ෝනනශේ අභිප්රායාක වරනුශේ ජප සම්පත් ම්ඩඩා පයාක සඳහා 

ශවරන්  ර තිූ  පුනරාවරර්තන ප්රතිපානන රුපියාක ක 19(,(((,(((ති හා 

මූපනන ප්රතිපානන රුපියාක ක 2(,(((,(((ති අමාතයාාං වරපට විෂයාකයාකන් ශ)දී 

යාකාශම් නවර සාංශ ෝනනවරපට අනුකූපවර වරාරිමාර්ග අමාතයාාං ශයාකන් 

ඉවරත් ර ශමම අමාතයාාං යාකට මාරු කිීකම සහ අයාක වරැයාක ශයාකෝජනා අාං  28 

මඟින් ශයාකෝජනා  ර සති "සැමට ජපයාක" වරැඩා සටහන යාකටශත් න  ජප 

සැපයුම් පහසු ම් ප)ා දීම සඳහා ශවරන්  රන පන ප්රතිපානන සතු ත් 

 රමින් රු.(,(((,(((,(((කින් මූපනන ප්රතිපානන වරැ  කිීකමයි.ශ 
 

“166 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම් 
සඳහා රු.369,(((,(((ති නතිවරා වරැ     මුනප උපශ කඛ්නයාකට 
සතු ත්    යුතුයාක” යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක.  

  
166 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 

සාංශ ෝධිතා ාරශයාකන් උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතු 
යාකයි නිශයාකෝග  රන පදී.  

 

“166 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.32,9((,(((ති නතිවරා වරැ     මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    
යුතුයාක” යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

166 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
සාංශ ෝධිතා ාරශයාකන් උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක 
යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 
 

“166 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.1((,886,1((,(((ති නතිවරා වරැ     මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත් 
   යුතුයාක” යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

166 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
සාංශ ෝධිතා ාරශයාකන් උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක 
යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 

“தமலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொ 369,550,000 

அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு 

ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

“தமலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொ 32,900,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

“தமலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொ 100,886,100,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question, "That the increased sum of Rs. 369,550,000, for Head 
166, Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

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

Question, "That the increased sum of Rs. 32,900,000, for Head 166, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

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

Question, "That the increased sum of Rs. 100,886,100,000, for 
Head 166, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

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

 
“433 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම් 

සඳහා රු. (7,1((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක.  

  

433 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතු යාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී.  

 

01 වරන වරැඩා සටහන.- ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - මූපනන  වියාකනම,   
රු.1(, 2((,((( 

 

“433 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම් සඳහා 
රු.1(,2((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක.  

433 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතු යාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී.  
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02 වරන වරැඩා සටහන.- සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන  වියාකනම, 
රු.4((,((( 

 
“433 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම් 

සඳහා රු.4((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක.  

  

433 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතු යාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී.  

 
02 වරන වරැඩා සටහන.- සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - මූපනන  වියාකනම, 

රු.1,38(,(((,((( 
 

“433 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම් සඳහා 
රු.1,38(,(((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක.  

  

433 වරන ශීර්ෂශයාකහි (2 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතු යාකයි නිශයාකෝග  රන 
පදී.  

 

332 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ප්රජා ජල ෙැපයුම් නදපාර්තනම්න්ුරව 
 

01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 

රු.189,(1(,000 

“332 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන පුනරාවරර්තන වියාකනම 
සඳහා රු.189,(1(,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

 

332  වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 
01 වරන වරැඩා සටහන. - ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 

රු.2,71(,7((,(((  

“332 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.2,71(,7((,(((   මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

332 වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 
“தமலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 57,150,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 10,250,000 

“தமலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 10,250,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 450,000 

 “ தமலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 450,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக”  

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ  1,380,000,000 
 

“தமலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 1,380,000,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 332.- மதசிய சமுதொய நீர்வழங்கல் திமைக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 189,010,000 

“தமலப்பு 332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 189,010,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. -  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள்  - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 2,710,750,000 

“தமலப்பு 332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 2,710,750,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 57,150,000, for Head 433, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 433, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 10,250,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 10,250,000, for Head 433, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 433, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 450,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 450,000, for Head 433, Programme 
02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

 

Head 433, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 1,380,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,380,000,000, for Head 433, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 433, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 332.- DEPARTMENT OF NATIONAL COMMUNITY 
WATER SUPPLY 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 189,010,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 189,010,000, for Head 332, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 332, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 2,710,750,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 2,710,750,000, for Head 332, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 332, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
"119වරන ශීර්ෂශයාකහි (1වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 

සඳහා රු.3(7,8((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක" 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

119වරන ශීර්ෂශයාකහි (1වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 
 

01වරන වරැඩා සටහන.- ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 
රු.(,1((,((( 

"119වරන ශීර්ෂශයාකහි (1වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.(,1((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක" යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

  

119වරන ශීර්ෂශයාකහි (1වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 

"406වරන ශීර්ෂශයාකහි (1වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
සඳහා රු.124,1((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක" 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

 

406වරන ශීර්ෂශයාකහි (1වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 
01වරන වරැඩා සටහන.- ශමශහයුම් වරැඩා සටහන - මූපනන වියාකනම, 

රු.4,9((,((( 

"406වරන ශීර්ෂශයාකහි (1වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.4,9((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක" යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

406වරන ශීර්ෂශයාකහි (1වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 
02වරන වරැඩා සටහන.- සාංවරර්නන වරැඩා සටහන - පුනරාවරර්තන වියාකනම, 

රු.262,7((,((( 

“406වරන ශීර්ෂශයාකහි (2වරන වරැඩා සටහන පුනරාවරර්තන වියාකනම 
සඳහා රු.262,7((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

406වරන ශීර්ෂශයාකහි (2වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 
02වරන වරැඩා සටහන.- සාංවරර්නන වරැඩා සටහන -  මූපනන වියාකනම, 

රු.34(,(((,((( 

“406වරන ශීර්ෂශයාකහි  (2වරන වරැඩා සටහන මූපනන වියාකනම සඳහා 
රු.34(,(((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

406වරන ශීර්ෂශයාකහි (2වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 

“தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 307,850,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ  5,100,000 

“தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 5,100,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமலப்பு 406, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 124,100,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 406, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ  4,900,000 

“தமலப்பு 406, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 4,900,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 406, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 262,700,000 

“தமலப்பு 406, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 262,700,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 406, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 340,000,000 

“தமலப்பு 406, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 340,000,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 406, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 307,850,000, for Head 119, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 119, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 5,100,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 5,100,000, for Head 119, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

Head 119, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Question, "That the sum of Rs. 124,100,000, for Head 406, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 406, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 4,900,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 4,900,000, for Head 406, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

Head 406, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure       

Rs. 262,700,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 262,700,000, for Head 406,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 406, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 340,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 340,000,000, for Head 406, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 406, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
"115වරන ශීර්ෂශයාකහි 01 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 

සඳහා රු. 2(4,2((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” 
යාකන ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

115වරන ශීර්ෂශයාකහි 01 වරන වරැඩා සටහන, පුනරාවරර්තන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 
01 වරන වරැඩා සටහන.- ශමශහයුම් වරැඩා සටහන -  මූපනන  වියාකනම,  

රු.  48,450,000  
 115“ වරන ශීර්ෂශයාකහි (1 වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම සඳහා 

රු.48,4((,(((  මුනප උපශ කඛ්නයාකට සතු ත්    යුතුයාක” යාකන 
ප්ර වනයාක විමසන පදින් සභා සම්මත වියාක. 

11( වරන ශීර්ෂශයාකහි (1වරන වරැඩා සටහන, මූපනන වියාකනම 
උපශ කඛ්නශයාකහි ශ ොටසති හැටියාකට තිබියාක යුතුයාකයි නිශයාකෝග  රන පදී. 

 

 

“தமலப்பு 115, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 204,200,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 115, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 48,450,000 

“தமலப்பு 115, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 48,450,000 அட்டவமையிற் மசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 115, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
 

Question, "That the sum of Rs. 204,200,000, for Head 115, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 115, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 48,450,000 

Question, "That the sum of Rs. 48,450,000, for Head 115, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 115, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
අ. භා. 5.59 පාර්ලිනම්න්ුරව  ප්රගතිය වාර්තා කරනු  ිළණිෙ 

ෙභාපතිුරමා මූලාෙනනයන් ඉවත් විය. 
කාරක ෙභාව ප්රගතිය වාර්තා කරයි   නැවත රැෙනවීම 2020 

නනොවැම්බර් 30වන ෙඳුදා. 
 

பி. ப. 5.59 ைைிக்கு குழுவின் பொிசீலமன பற்றி அறிவிக் 

கும்தபொருட்டு தவிசொளர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று 

அகன்றொர்கள். 
குழுவினது பொிசீலமன அறிவிக்கப்பட்டது; ைீண்டும் கூடுவது 2020 

நவம்பர் 30, திங்கட்கிழமை. 

 
At 5.59 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Monday, 30th 

November, 2020.  

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, "පාර්බලශම්න්තුවර නැන්   ක තැබියාක 

යුතුයාක"යි මා ශයාකෝජනා  රනවරා. 
 

ප්රශ්නනය ෙභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාවර   ක ත)න අවරසවථාශේ ශයාකෝජනාවර, ගරු චමින්න 

විශේසරි මන්ත්රීතුමා. 

Order, please! ශම් අවරසවථාශේදී  වුරුන ව ශහෝ ගරු 

මන්ත්රීවරරශයාකති මූපාසනයාක සඳහා ගරු වීරසුමන වීරසාංහ 

මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයාකෝජනා  රන්න. 

 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු  ථානායාක තුමනි, "ගරු වීරසුමන වීරසාංහ මන්ත්රීතුමා 

නැන් මූපාසනයාක ගත යුතුයාක"යි මා ශයාකෝජනා  රනවරා.  
 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාෙනනයන් ඉවත් වූනයන්, 

ගු වීරසුමන වීරසිවහ මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 

 
 

නකොවිඩ් වෙවගතය නිො නමර   පැමිනණන විනේශ් 
ශ්රමිකයන්  ෙහන 

தகொவிட் ததொற்று கொரைைொக நொடு திரும்பும் 

புலம்தபயர் ததொழிலொளர்களுக்கொன நிவொரைம் 
RELIEF FOR MIGRANT WORKERS RETURNING TO THE 

COUNTRY DUE TO COVID PANDEMIC 
 

[අ.භා. (.(9  
 

ගු චමින්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන සභාවර   ක ත)න 

අවරසවථාශේ මා පහත සඳහන් ශයාකෝජනාවර ඉදිරිපත්  රනවරා. 

"අශේ රටට )හුපවරම විශී  විනිමයාක පැශ)න්ශන් ශමරටින් පිටරටවරප 

ශසේවරාවරප නිරත වරන ශ්රමි යින් මඟිනි. වරත්මන් ශ ොශරෝනා තත්ත්වරයාක 

හමුශේ ඔවුන් නැවරත ශමරටට පැමිණීශම්දී ඔවුන්ශේ රැකියාකාවරන් අහිමි වරන 

අතර ඔවුන් සමද එරට පදිාංචිවර සටි ෂණ නරුවරන් සලි    අනයාපන  ටයුතුන 

නවරතී.  

එ)ැවින් ඔවුනට හා ඔවුන්ශේ පවු කවරප සාමාජි යාකන්හට සලිවරන ශමම 

අසරණ තත්ත්වරශයාකන් ගපවරා ගැනීම සඳහා රජයාක විසන්   නම් 

වරැඩා සටහනති දියාකත්    යුතු )වරට ශමම ගරු සභාවරට ශයාකෝජනා  ර සටී". 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රට ගපවරා ගැනීම සඳහා, 

රශට් නායාක ත්වරයාකට ශගෝඨාභයාක රාජපතිෂ මැතිතුමා පත් ර 

ගැනීමට පැවරති ජනාධිපතිවරරණශේදී විශී  රටවරප සට පැමිණ 

ඡන්නයාක පාවිච්චි    අයාකට ජනාධිපතිතුමාශේ පනවි ප්රාේතියාක 

ශවරනුශවරන් විශ ේෂශයාකන්ම ලින්නු ශගෞරවර නාමයාක තමයි "රට 

විරුශවරෝ" කියාකන එ .  ඒත් අන ඔවුන් වි ාප අසරණභාවරයාක ට 

පත්ශවරපා සටින )වර තමයි අපි නකින්ශන්.  

මූපසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ ශසේ ශහෝ මුන ක ශගවරා, ශම් 

ආ්ඩඩුශේ ගජ මිතුරන්ශේ සමහර ගනුශනනුවරපට යාකටත්ශවරපා 

දිවරයිනට පැමිණ සටින ශම් ශසේවර යාකන්ශේ ජීවරන තත්ත්වරයාක 

ශ)ශහවින්ම අඩා ා  ශවරපා තිශ)න්ශන්. ඔවුන් ශපෝෂණයාක වුශ්ඩ, 

රැකුණාශ්ඩ විශී  රටවරපට ගිහින් )ැපශමශහවරර  රපා පැබුණු 

ආනායාකමින්. අසරණශවරපා ඉන්න ශම් ජනතාවරට,  ශම් රට විරුවරන්ට 

අවර ය සහන සැපසීම සඳහාත්, ඔවුන්ශේ ජීවරන තත්ත්වරයාක නදා 

සටුවීම සඳහාත් ආ්ඩඩුවර විසන් ගනු පැූ  ක්රියාකාමාර්ග ශමොනවරාන?  

මම  බලන් කිේවරා වරාශේ, ඔවුන් විශී  රටවරප ඉඳපා ශමරටට 

ආශේ ඔවුන්ශේ අශත් තිශ)න මුන ක වියාකනම්  රශගනයි. ඔවුන්ට ඒ 

ගුවරන් ටි ට් ලින්ශන් ශ ොශහොමන කියාකන  ාරණයාක අන සමාජශේ 

 ථා)හට පතිශවරපා තිශ)නවරා.  ගරු සමතිතුමා ශම්වරාට 

සම්)න්න ශනොවුණත්, ශම් ටි ට් ප)ාදීම සීන ශවරන්ශන් 

ශ ොශහොමන කියාකන  ාරණයාක අපි පැහැදිබලවරම නන්නවරා.  

අශේ රට තු  තිශ)න ප්රනාන ප්ර වනයාකති තමයි, ශපෞීගබල  

පාසප  අනයාපනයාක පැූ  නරුවරකුණාට රජශේ පාසප ට සතු ත් 

වීමට ශනොහැකිවීම. එශහම නම් ශම් අයාකශේ නරුවරන්ට අනයාපනයාක 

ප)ාදීම සඳහා යාකම් වරැඩා  පිළිශවර ති ආරම්භ    යුතුයි. ඒ 

ශයාකෝජනා ශන  තමයි මම ප්රනාන වර ශයාකන්ම ඉදිරිපත්  රන්ශන්.  

තවරත් වි ාප ශසේවර  පිරිසති ශ ොශරෝනා වරසාංගතයාක නිසා ඒ 

රටවරප අවරතැන්ශවරපා  සටින )වරත් මම මතති  රන්න ඕනෑ. 

ආ්ඩඩුවර කියාකනවරා, දවිශී  රටවරප ශමපමණ ප්රමාණයාකති 

මැශරනවරා, අශේ රශට් එශහම ශවරන්ශන් නැහැද කියාකපා. නමුත් අපි 

නන්නා විධියාකට, ඒ වරසාංගතයාක නිසා නැනට විශී ගතශවරපා ඉන්න 

ශ)ොශහෝශනනකුණාශේ ජීවිත නැතිශවරපා තිශ)නවරා. ඔවුන්ශේ 

පවු කවරප අයාක ශවරනුශවරනුත් යාකම් ශුභ සානන වරැඩා  පිළිශවර ති 

ක්රියාකාත්ම   රන්න කියාකන ශයාකෝජනාවර  රමින්, මශේ අනහසව 

නැතිවීම අවරසන්  රනවරා. සවතුතියි. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයාකෝජනාවර සවරවර කිීකම, ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා. 

ඔ)තුමාට විනා  තුන   ාපයාකති තිශ)නවරා.  

 

[අ.භා. 6.(2   
 

ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු චමින්න විශේසරි 

මන්ත්රීතුමා අන සභාවර   ක ත)න අවරසවථාශේ   ාසින 

වරැනගත් මකින් යුත් ශයාකෝජනාවරති ඉදිරිපත්   ා. එම ශයාකෝජනාවර 

සවරවර  රමින්, මශේ අනහසව නැතිවීම ආරම්භ  රනවරා. 

මා හිතන හැටියාකට,  විශී  විනිමයාක වරැ පුරම ශම් රටට එ තු 

 රන පාර් වවරයාක තමයි,  පිටරටට ගිහින් ඒ රටවරප රැකියාකා  රන 

අශේ  ආනරණීයාක ජනතාවර. ශම් රටට විශී  විනිමයාක ශගශනන ශම් 

පාර් වවරයාක ගැන, ශම්  ්ඩඩා ායාකම ගැන මැතිවරරණ  ාප සීමාශේ  

පුලිමා ාර  ැතිකුණාමකින්  ථා   ා. ඔවුන් දරට විරුවරන්ද  කිේවරා. 

ශම් රටට ආර්රව  වර ශයාකන් හයියාක ශනන්න තමයි ඔවුන් ලිති විඳපා   

විශී  විනිමයාක සපයාකා ශනන්ශන් කියාකන  ාරණාවර ඉතා ඉහළින් 

 ථා   ා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන ශම් ශගෝසියාක ශ ොශරෝනා 

වරසාංගතයාක හමුශේ ඒ රටවරප ශසේවරයාක  රන ශ)ොශහොමයාකති ශනනා -

සයාකලුශනනාම පාශේ- රැකියාකා නැතිවර  අන්ත අසරණශවරපා 

ඉන්නවරා. පිට රටවරප ගිහ ශසේවරයාකට ගියාක අශේ අහිාංස  අම්මපාට, 

සශහෝනරියාකන්ට එනා ශේප  න්න විධියාකති නැතුවර ඉන්නවරා. ඔවුන් 

ඒ අනා  තානාපති  ාර්යාකාපවරපට  ථා   ත් තානාපති  ාර්යාකාප 

ඒ ලිර ථන සමතුම ප)ා ගන්ශන්වරත්  නැහැ. උත්තරයාකති ත)ා, 

ඔවුන්ශේ ප්ර වනයාක අහන්න පුළුවරන් විධියාකටවරත් තානාපති ශසේවරයාක 

සහශයාකෝගයාකති  ශනන්ශන් නැහැ. 

අපට හිශතනවරා, ශම් රට විරුවරන්ට ඔ)තුමන්පා එනා දීපු ඒ 

ශගෞරවරයාක අන මහා  ැත විධියාකටයි ශනන්ශන් කියාකපා. ඒ රට විරුවරන් 

කියාකපු, අශේ රශට් ආනරණීයාක ජනතාවර ඒ රටවරප හිරශවරපා ඉන්නවරා. 

අන ඔවුන් ශම් රටට ශගන්වරා ගැනීශම්  වරැඩා සටහන මන්නගාමීය යි. 

ඒ  ජාවරාරමති ශවරපා තිශ)නවරා. ගුවරන් ටි ට් පශත් සට, 

නිශරෝනායාකනයාක වරන ශහෝටපශේ සට ශගනරට යාකනතුරු අශේම 

ආනරණීයාක අහිාංස  ජනතාවර ඒ හම්)  ර ගත්ත, ඉතිරි  ර ගත්ත 

මුනප විනා  ශවරනතුරු ශම් ජාවරාරම් රුවරන්ට අහු ශවරන්න සීන 

ශවරපා තිශ)නවරා.  ශම් ආ්ඩඩුශේම රාජය අමාතයවරරශයාකති වරන 

ගරු විලිර වික්රමනායාක  මැතිතුමාශේ නැගණියාක    ප්ර ා යාකකින් 

ඒ  ශහොඳටම ඔේපු වුණා. එතුමියාක කිේවරා, "තවර නවරසව ශන  

තුනකින් PCR පීකතිෂණශේ වරාර්තාවර එනතුරු මට ශම් 

ශහෝටපශේ ඉන්න කිේවරා" කියාකපා.  

ශම්  ශම් ආ්ඩඩුවරට ශ ොන්නති නැති මන, නැත්නම්, ඒ 

ජනතාවරට එනා දීපු ශපොශරොන්ලිවර, ඒ වි වවරාසයාක ශ)ොරුවරතින කියාකන 

එ  තමයි අපට අහන්න ශවරන්ශන්.  හැ)ැයි, එතුමියාකශේ 

ප්ර ා යාකත් එති  තහවුරු ශවරනවරා ශම් ජාවරාරම ආ්ඩඩුවරට හිතැති 

වරයපාරි යාකන්ශේ අශත් තියාකා ශගනයි ඉන්ශන් කියාකපා.   රුණ ර 

ශම්  නතර  රන්න.   විපතට පත් ශවරපා ඉන්න ඒ ජනතාවරශගන් 

මුන ක ගරා ගන්න  ාටවරත් හයියාක ප)ා ශනන්න එපා.  

ශම් රටට විශී  විනිමයාක අරශගන එන අශේ ආනරණීයාක 

අම්මපා, තාත්තපා එනා ගිහි කපා ශසෞදි අරාබියාක සතුළු මැන 

ශපරදිග රටවරප හිරශවරපා ඉන්න ශ ොට ඒ අයාක ගැන  ථා  රන්න 

 වුරුවරත් හිටිශේ නැහැ. අශේ රන්ජන් රාමනායාක  මැතිතුමන්පා 

තනියාකම ගිහි කපා, ශපෞීගබල වර මැදිහත් ශවරපා තමයි ඒ ප්ර වන 

විසඳුශේ. ඒ නිසා, අන ශම් )ැරෑරුම් අවරසවථාශේ ඒ අයාකට  හයියාකති 

ශනන්න ආ්ඩඩුවර මීය ට වරඩා ා උනන්ලිශවරන්  ටයුතු    යුතුයි. මැච් 

ගහන්න, ශවරන ශවරන සාංනර් න පවරත්වරන්න ඉදිරිපත් ශවරනවරා 

වරාශේම, ශම් ශවරනුශවරනුත් මැදිහත් ශවරන්න කියාක ෟා අපි ඉ කපා 

සෟ ටිනවරා.   

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ශරෝහිණී කුණාමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමියාක. ඔ)තුමියාකට 

විනා  3   ාපයාකති තිශ)නවරා. 

 
[අ.භා. 6.(6  

 

ගු නරෝහිණි කුමාරි විනේරත්න මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி குைொொி விம ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  
සවතුතියි, මූපාසනාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශම් රශට් ප්රනාන ආනායාකම් මාර්ගයාක වූ, ආ්ඩඩුවර දරට විරුශවරෝද 

කියාකපා නම්  රපු විශී ගත ශ්රමි යාකන්ශේ ප්ර වන ශනස ශම් රජයාක 

අහ  )පාශගන සටීම ගැන මම  නගාටු ශවරනවරා. අන වරන විට 
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[ගරු චමින්න වි ශේසරි මහතා  
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විශී ගත ශ්රමි යාකන් සහ ඔවුන්ශගන් යාකැශපන්නන් ශ)ොශහෝ 

අර්බුනයාක ට පත් ශවරපා ඉන්නවරා. ඒ නිසා  ශම් ප්ර වනයාක ගැන 

ආ්ඩඩුශේ අවරනානයාක  ශයාකොමු වියාක යුතුයි.  

ශමරටට පැමිණි  විශී ගත ශ්රමි යාකන් වරාශේම,  එන්න 

)පාශගන ඉන්න තවරත් පිරිසත් අන ඉතාම අසරණ තත්ත්වරයාක ට 

පත් ශවරපා ඉන්නවරා. ඒ නිසා, ශමරටට පැමිණි අයාක ගැන  ථා 

 රන අතශර්ම, එන්න )පාශගන ඉන්න පිරිස ගැනත් මට 

අවරනානයාක ශයාකොමු  රන්න ශවරනවරා. ශම් ශවරනශ ොට   රැකියාකා 

නැතිවර, වීසා අවරසන්වර අසරණ වූ  මිනිසවසු ශවරනුශවරන් තානාපති 

 ාර්යාකාපවරබලන් ශ ශරන  ාර්යාක භාරයාක පිළි)ඳ සෑහීම ට පත් 

ශවරන්න ශනොහැකි )වර කියාකමින් ඒ අයාක ශම් ශවරනශ ොට අවරපාන 

නදනවරා. වීසා අවරසන් වූ ජනතාවරට ඒ රටවරප ශසෞඛ්ය පහසු ම් 

පැශ)න්ශන් නැහැ. ශමො න, ඒ අයාකශේ රතිෂණයාක අශහෝස ශවරපායි 

තිශ)න්ශන්. ඒ නිසා ඒ ශගො කපන්ට අසනීපයාකති වුශණොත් ඒ ට 

මුහුණ ශනන්ශන් ශ ොශහොමන කියාකන ගැටලුවර ශම් ශවරනශ ොට මතු 

ශවරපා තිශ)නවරා.  

ගරු සමතිතුමනි, ශම් අශේ මිනිසවසු. ශම් අයාක තමයි ශම් රශට් 

ශ ොන්න ශ ළින්  රන්න තමන්ශේ ජීවිතයාක  ැප  රන්ශන්.  ඒ 

නිසා ශම් මිනිසුන්ශේ ඡන්න අරශගන )පයාකට ආපු, විශ ේෂශයාකන්ම 

"රට විරුශවරෝ" කියාකපා ඒ අයාක මුරුාංගා ගසවවරප න කශ කම තියාකපා  

 ථා  රපු අයාක නැන් කියාකනවරා, ඒ අයාක දමිනිසව ශ)ෝම්)ද කියාකපා. ශම්  

මැන ශපරදිග ඉන්න අයාකට විතරති පඝු  රන්න එපා, ගරු 

සමතිතුමනි. ශම් ප්ර වනයාක යුශරෝපයාක, ඉතාබලයාක වරැනි රටවරප ඉන්න 

අයාකටත් තිශ)නවරා. අන අශේ ජනතාවරට පාං ාවරට එන්න )ැරිවර 

අසරණ ශවරපා )පාශගන ඉන්නවරා.   ඒ අයාක ගැන ශම් රජයාක ගන්නා 

තීන්ලි ශමොනවරාන කියාකපා අපි අහනවරා.  

ගරු සමතිතුමනි, මම ඒ අයාකට තිශ)න ප්ර වන කිහිපයාකති 

කියාකන්නම්. ඩු)ායිවරප ඉන්න පාාංකි ශයාකෝ විසවතර වරගයාකති කියාකපා 

තිබුණා.  ඒ අතර ශගොඩා ති ශතොරතුරු තිශ)නවරා. මම එයින් ශතෝරා 

ගත්ත කිහිපයාකති විතරති කියාකන්නම්. ශම් ගැටලු  කියාකන්න ගියාකාම 

ඩු)ායිවරප අශේ Consulte General එශති තිශ)න numbers 

answer  රන්ශන්ත් නැහැ කියාකපා ඔවුන් කියාකනවරාී එළිශේ ගහපා 

තිශ)න numbers answer  රන්ශන්ත් නැහැ කියාකනවරා.  ාටන 

ශම්වරා  කියාකන්ශන්? ශම් ශවරනශ ොට ගුවරන් යාකානා 6ති පිටත්ශවරපා, 

ඒවරාශේ 1(((  පිරිසති ගියාකත්, බලයාකාපදිාංචි වූ 12((  පිරිසශගන් 

තවරමත් 1((  ප්රමාණයාකති ඒ රශට් හිරශවරපා ඉන්නවරා කියාකනවරා. ඒ 

කියාකන්ශන්, පිට පාශරන් හිතවරතුන් අරශගන ගිහි කපා තිශ)නවරා. 

වීසා    ක ඉකුණාත්වීම නිසා නඩා  ශගවීම ගැන ඒ අයාකශගන් සහුවරාම 

කියාකන්ශන්, "අපි ඒ ගැන රජයාකට කියාකපා තිශ)න්ශන්. පාං ාශවරන් 

තවරමත්  පිළිතුරති ආශේ නැහැ. පැබුණාම කියාකන්නම්" කියාකපා. අන 

ගැබිනි මේවරරුන් සතුළු  ාන්තාවරන් වි ාප පිරිසති එතැන 

හිරශවරපා ඉන්නවරා, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඒ නිසා රසවසාවර නැතිවර, ඉන්න හිටින්න තැනති නැතිවර, 

අසරණ ශවරච්ච අයාකට විශී  ශසේවරා නියුතිති  ාර්යාකාාං යාක කියාකන 

ආයාකතනයාක කිසම ශසේවරාවරති, උප ාරයාකති  රන්ශන් නැහැ. සමහර 

මිනිසවසු දිවි නසා ගන්න තරමට  පකිරිපා ඉන්නවරා. ඒ අයාකට නඩා  

විතරති ශගවරන්න රුපියාක ක පතිෂයාකති විතර ඕනෑ ශවරපා තිශ)නවරා. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මාස හතරති රැකියාකාවර නැතිවර 

ඉඳපා, ගුවරන් ටි ට් අරශගන, ශම් අයාක ශමම නඩා  මුන ක ශගවරන්ශන් 

ශ ොශහොමන කියාකපා ගැටලුවරති තිශ)නවරා. අන 4(,(((ති එන්න 

ඉන්නවරායාක කිේවරාට ඩු)ායි ඉඳපා එන්න 4(,((( ට වරඩා ා පිරිසති 

ඉන්න )වරට සාතිෂි තිශ)නවරා. අවරසාන වර ශයාකන් මම ශම් 

 ාරණයාකත් කියාකපා මශේ  ථාවර අවරසන්  රනවරා. ඉතාම 

 නගාටුනායාක  සහ අනුශේනනීයාකම  ථා ර්පයාකති පසුගියාක  ාපශේ 

අහන්න පැබුණා. අලුත උපන් බිබලඳුන් ර්ප ශනශනකුණා එශහේදී 

 මරණයාකට පත් ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ වරාශේම  පාං ාශේ සති ශවරපා 

තිශ)න ප්ර වන ගැනත් මම කියාකන්න  ැමැතියි. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාබලශේ ඉඳපා දඩා යාකසවමිද 

ආශේ ශම් ආ්ඩඩුවර )පයාකට ශගශනන්නයි. අන ශම් ර ටට එන්න 

)ැරිවර ඩා යාකසවමිපා පතිෂ ගණනාවරති ශපෝ යාක පුරා අසරණ ශවරපා 

ඉන්නවරා. ආ්ඩඩුවර ශම් ප්ර වනයාක ඉදිරිශේ ශගොළු බිහිරි චරිත 

රදපාපා හරි යාකන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා සසව සරපා ශම් ප්ර වනයාක දිහා 

)පන තුරු විපතිෂයාකති හැටියාකට වරාශේම, සමඟි ජන )පශේගයාක 

හැටියාකට ශම් සමසවත ශපෝ ශේම ඉන්න රටවිරුවරන් එශහම 

නැත්නම් දඩා යාකසවමිපාද ශවරනුශවරන් අපි ශපනී ඉන්නවරායාක කියාකන 

 ාරණයාකත් ප්ර ා   රමින් මම නිහඬ වරනවරා.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන්ජන් රාමනායාක  මන්ත්රීතුමා. ඔ)තුමාට විනා  තුන  

 ාපයාකති තිශ)නවරා. 

 
[අ.භා. 6.1(  
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට  ථා  රන්න අවරසවථාවර 

ප)ා දීම ගැන ඔ)තුමාට සවතුතිවරන්ත වරනවරා. ගරු චමින්න වි  ශේසරි 

මන්ත්රීතුමා ශගනාපු සභාවර   ක තැ නශම් ශයාකෝජනාවර ඉතාම  ාසින 

ශයාකෝජනාවරති හැටියාකට මම සප නවරා. ඒ ට මශේ පූර්ණ 

 ැමැත්ත  තිශ)නවරා.  ඒ පිළි)ඳවර  ථා  රන්න පැ නම ගැන මම 

සතුටු වරනවරා.   

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම ශ ටි  ාපයාකති තිශ)න 

නිසා මශේ අනහසව ඉතාම ශ ටිශයාකන් ශම් ගරු සභාවරට ඉදිරිපත් 

 රන්නම්. රටවිරුවරන් මිබලයාකන ශන ති පමණ විශනසවගතවර ශසේවරයාක 

 රමින් ශඩා ොපර් බිබලයාකන 8ති අශේ රටට ශගනැ කපා ශනනවරා. ශම් 

අයාකට ශම් ආ්ඩඩුවර  රටවිරුවරන්  කියාකපා ශගෞරවරනීයාක නාමයාකති ප)ා 

ලින්නා. අශේ ආ්ඩඩුශේ  ැබිනට් සමතිවරරශයාකති එතිතරා 

නාබල ාවර ට සවි කපා කිේවරා, ඒ අයාක "මිනිසව ශ)ෝම්)" කියාකපා. ඒ 

තමයි අන රටවිරුවරන්ට ප)ා ශනන සහති යාක. රටවිරුවරන්ට අන 

ශනන ශගෞරවරනීයාක නාමයාක තමයි, "මිනිසව ශ)ෝම්)" කියාකන එ . 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි පසුගියාක ටිශති සමාජ මානය 

ජාප වරාශේම නිවුසවවරප නැති ා, ශම් රටවිරුවරන්  ශගවර කවරබලන් 

එළියාකට නාන හැටි, රැකියාකා අහිමි වරන හැටි, ඒ අයාකශේ ලිවරා නරුවරන්ට 

පාස ක යාකන්නට )ැරි වීම ගැන. ශම් සයාක කප ගැන කිසම හාවරති 

හූවරති නැහැී කිසම සාංශේදී සතකින් ශසොයාකා )ැසිමති ශම් ආ්ඩඩුවර 

 රන්ශන් නැති )වර මම කියාකන්න ඕනෑ. තමුන්ශේ රටට ශමච්චර 

විශී  විනිමයාකති ශගනැ කපා ශනන ශම් ආනරණීයාක ජනතාවරට අන 

සප න්ශන් ශමශහමයි.   මම  වුරුත් කියාකන ශීවර ක කියාකන්ශන් 

නැහැ. මම කියාකන්ශන් සසන් ලිටු සාතිෂි එති යි. මූපාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මන්ත්රී නිවරාසශේ ඉන්න මන්ත්රීවරරයාකකුණා වරන මශේ 

සසව ශනකින්ම නැති ා, අශේ රශට් ප්රභූ  ැබිනට් සමතිවරරුන්ශේ 

නරුවරන් මන්ත්රී නිවරාසයාකට මැන ශපරදිග ඉඳපා ආපු හැටි. ඒ අයාක 

airport එ ට සවි කපා, මන්ත්රී නිවරාසයාකට වරාහනවරබලන්  ආපු 

ආ ාරයාක මශේ සසව ශනකින්ම නැති ා. ඒ වරාශේම, ඒ අයාක ශගනර 

ඉඳපා නිශරෝනායාකනයාක වුණා. ප්රභූ පවු කවරපට එ  නීතියාකති, ගිහ 

ශසේවි ාවරන්ට තවරත් නීතියාකති. ඒ  තමයි ශවරනසව  රන්න ඕනෑ. 

මම සාතිෂි සතිවර කියාකනවරා සමතිවරරුන්ශේ පවු කවරප අයාක 

නිශරෝනායාකනයාක වුණ නිසා, අශේ මන්ත්රී නිවරාස  පවරා 

නිශරෝනායාකනයාකට පති    )වර.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සශමරි  ාශේ ඉන්න රූප 

රාජිනියාකති මට  ථා   ා. සයාක තමයි, ගශේෂා ශපශර්රා. සයාක සහ 

සශේ සැමියාකා වරන හසන්ජිත් මා එති   ථා   ා.  ැශත් පැසපිති 
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පාර්බලශම්න්තුවර 

යාකානයාකකින් සශමරි ාශේ ඉඳපා ශම් රටට එන්න ශඩා ොපර් 8((ති 

කියාකපා සයාක කිේවරා. Upul's Travel Service කියාකන්ශන්  වුන? 

ශගෝඨාභයාක රාජපතිෂ ජනාධිපතිතුමාශේ  

[මූලාෙනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සශමරි ාශේ හිටපු ශහොඳම මිතුරා. ඔහුට තමයි ශනන්ශන්. Upul's 

Travel Service එ  හරහා එීදි ශඩා ොපර් 4,(((යි. එති ශ ශනකුණාට 

එන්න ශඩා ොපර් 8((ට ටි ට් තිශ)නවරා. ශම්  ශඩා ොපර් 4,(((ති 

ශවරපා. පවුප  තුන්ශනශනකුණාට යාකන්න ශඩා ොපර් 12,(((ති යාකනවරා. 

ශමන්න ශම් යි තත්ත්වරයාක.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි පසුගියාක  ටිශති මැන ශපරදිග 

ශ්රමි යාකන් සම්)න්නශයාකන් ජීවිත පරිතයාගශයාකන් වරැඩා    ා. 

මුත් වර්වරප රිසානා නාෆිති තරුණියාක ගැන මම දිගින් දිගටම  ථා 

   )වර ශම් රශට් ජනතාවර නන්නවරා. නමුත් ඒ නරුවරාශේ ජීවිතයාක 

ආරතිෂා  ර ගන්න පසුගියාක ආ්ඩඩුශේ හිටපු  ැබිනට් 

සමතිවරරුන්ට )ැරි වුණා. නරුවරාශේ ශ) කප  ැපුවරාට පසවශසේ තමයි 

කිේශේ, අශන්! අශපොයි! සයාක පාං ාවරට ශගශනනවරා කියාකපා. එශහම 

ආ්ඩඩුවර   අයාක තමයි නැන් ඉන්ශන්. සානු ම්පිතවර, සානාරණ 

විධියාකට )පපා, මිබලයාකන ශන   අශේ රටවිරුවරන්ශේ ස කබලවරබලන් 

ජීවරත් වරන ශම් ආ්ඩඩුවර මීය ට වරඩා ා ආනරශයාකන්, සාංශේදීවර ශම් අයාකට 

සප න්න කියාකපා මම නැවරත නැවරතත් කියාකනවරා. ශ්රීපන් න් ගුවරන් 

යාකානා පන්ඩා න්, පැරිසව සතුළු යුශරෝපා රටවරපට යාකවරපා පහසු 

ක්රමයාකට විශී  රටවරබලන් ශ්රී පාාංකි යාකන් ශගන්වරා ගැනීශම් 

ක්රමශේනයාකති වරහාම අරඹන්න. ශපෝ ශේ අනිති රටවර ක  රන්ශන් 

එශහමයි.   ඔවුන් ගුවරන් යාකානාවරපට නඟින්නට ශපර PCR 

පීකතිෂණයාක  රශගන එම සහති යාක  ද ත)ා ගන්නා ශපස 

ඔවුන්ට නන්වරන්න.  ටුනායාක දී නැවරත PCR පීකතිෂණ සලි  ර, 

ශ ොශරෝනා ශරෝගීන් ශනොවරන )වර තහවුරු වූ අයාකට තමතමන්ශේ 

නිශවරසවවරපට යාකෑමට ඉඩා  ශනන්න. ශමයාක මානුෂි  ඉ කසිමති. මට අන 

 ථාවරති තිශ)නවරා කියාකපා කිේවරාම, රටවිරුවරන් විසන් මශගන් 

 රන පන ඉ කසිමති, ශම් . මම  ාටවරත් අපහාස  රනවරා 

ශනොශවරයි.  

මම ශ)ොශහොම ශගෞරවරශයාකන් ශම් ආ්ඩඩුශවරන් ඉ කසිමති 

 රනවරා. ශම් රටට වරැ ම ආනායාකමති -ශඩා ොපර් බිබලයාකන අටති- 

ශගන ශනන ඒ අයාක ශවරනුශවරන් ශපනී සටින්න, ඒ අයාකශේ 

සු)සානනයාක ශවරනුශවරන් ශපනී ඉඳපා ඒ අයාක ශවරනුශවරන් 

රැ වරරණයාක ප)ා ශනන්න කියාකමින් මශේ  ථාවර අවරසන්  රනවරා.   

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේ.සී. අපවරතුවරප මහතා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමාට 

විනා  තුන   ාපයාකති ශවරන්  ර තිශ)නවරා. 

 
[අ.භා. 6.1(  
 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு ம .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ගරු චමින්න විශේසරි 

මන්ත්රීතුමා ඉතාම  ාශපෝචිත හා වරැනගත් ශයාකෝජනාවරති ඉදිරිපත් 

  ා. විශ ේෂශයාකන් මතති  රන්න ඕනෑ, අන  ශ්රී පාාංකි යාකන් පතිෂ 

1(ති මැනශපරදිග රටවර ක 16  රැකියාකාවරප නිරත ශවරපා ඉන්නවරා  

කියාකපා. ඒ වරාශේම, යුශරෝපයාක සහ ශ ොරියාකාවර සතුළු අශනකුණාත් 

රටවරප තවරත් පතිෂ පහ  විතර පිරිසති රැකියාකාවරප ශයාකදී සටිනවරා.  

අශේ රටට ප්රනාන වර ශයාකන් විශී  විනිමයාක ප)ා ශනන ඒ අයාකට ශම් 

ශවරනශ ොට ඉතාම  නගාටුනායාක  තත්ත්වරයාකති උනා ශවරපා 

තිශ)නවරා.  

විශ ේෂශයාකන්ම පසුගියාක මැතිවරරණ පැවරැති  ාපශේදී  

රටවිරුශවරෝ  කියාකා හඳුන්වරපු විශී  රැකියාකාවරප ශයාකශනන අශේම ශම් 

සශහෝනරයාකන් ශ ොශරෝනා නිසා අසරණ තත්ත්වරයාකට පත් ශවරපා 

සටිනවරා. ශම් ශවරනශ ොට මැනශපරදිග රටවර ක 16 තු  සටින 

අයාකශගන් 1(( ට වරඩා ා පිරිසති ජීවිතතිෂයාකට පත් ශවරපා තිශ)නවරා. 

මම හිතන හැටියාකට ගරු සමතිතුමා ඒ ගැන නන්නවරා. ඒ අයාකට 

අවරාසනාවරන්ත විධියාකට එවරැනි තත්ත්වරයාකති උනා ශවරපා තිශ)නවරා. 

නිරන්තරශයාකන් විශී  රැකියාකාවරප නිරත ශවරන අයාක අවුරුලි 

ශන   වරාශේ  ාපයාක ට තමයි  ගිවිසුම් අත්සන්  රන්ශන්. නමුත් 

අවුරුලි ශනශති ගිවිසුම අවරසන් ශවරච්ච අයාකටවරත් පසුගියාක මාස හශේ 

පාං ාවරට එන්න )ැරි වුණා. ඒ නිසා විශ ේෂශයාකන්ම ශම් උනවියාකශේ 

ප්ර වන ගණනාවරති අන ශගොඩා  ගැසී තිශ)නවරා.  නගාටුනායාක  

 ාරණයාක තමයි ශමවරැනි ප්ර වන ගණනාවරති තිබියාකදී, ශ්රී පාං ා 

විශී  ශසේවරා නියුතිති  ාර්යාකාාං යාක අශේ තානාපති  ාර්යාකාපවරප 

වරැඩා     නිපනාරින් අන පාං ාවරට ශගන්වරා ති නම. ශම් නිසා අන 

ශගොඩා ති ශනශනති අසරණ ශවරපා ඉන්නවරා. ඒ අයාක තානාපති 

 ාර්යාකාපවරපට  ථා   ාම, අන ලිර ථනශයාකන් උත්තර 

ශනන්නවරත් ශ ශනති නැහැ. ඒ නිසා අන වරනවිට ඔවුන් ශම් රටට 

ශගන්වරා ගන්නවරා තියාකා, ඒ රට සතුශ ේ ප්ර වනයාකති වුණාම ඒ ගැන 

 ථා  රපා ඒ සඳහා පැහැදිබල කිීකමති  රගන්නවරත් ශ ශනති 

නැහැ. ශම් ගැන රාජය සමතිතුමාත් නන්නවරා සති කියාකා මා 

හිතනවරා.  

මා හිතන විධියාකට අශේ විශී  අමාතයාාං යාක එශහම නැත්නම් 

 ම් රු අමාතයාාං යාක වියාකනම් වරැ යි කියාකපා එම අාං වරප ශසේවරයාක 

   සයාකලුශනනා පසුගියාක  ාපශේ ශගන්නුවරා. ඒ නිසා අන වරනවිට 

අසරණ ශවරපා  ඒ රටවරප ඉන්න අයාක ගැන  ටයුතු  රන්න 

 වුරුත් නැති ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ නිසා මම  ාරණයාකති 

පැහැදිබලවර කියාකනවරා. විශී  ශසේවරා නියුතිති  ාර්යාකාාං ශේ අන 

වි ාප මුනපති තැන්පත්  රපා තිශ)නවරා. විශී  රැකියාකා 

හිමි රුවරන්ශගන් අයාක  රගත් මුන ක මිබලයාකන 12ති තිශ)නවරා. ඒ 

මුන ක පාවිච්චි  රපා ශම් අයාක ශගන්වරන්න. අසරණ ශවරපා ඉන්නා 

ශේපාශේ ඔවුන් ශගන්වරන්න එම මුන ක පාවිච්චි  රන්න කියාකපා 

සමතිතුමන්පාශගන්, අමාතයාාං ශයාකන්, වරගර්මති නරන අයාකශගන් 

මා ඉ කපා සටිනවරා. ඒ වරාශේම, කුණාශේට් වරන්දි අාං ශේ, කුණාශේට් 

වරන්දි ප)ා දීපා තවර බිබලයාකන තුනති ඉතුරු ශවරපා තිශ)නවරා. එම 

මුන ක ශම් අයාක ශගන්වීම සඳහා පාවිච්චි  රන්න. අන පාං ාවරට 

එන්න අවරසර ලින්නත්, ශම් අසරණ ශවරපා සටින උනවියාකට 

තමුන්නාන්ශසේපා කියාකන ගණන් හිපේ අනුවර එන්න )ැරි 

තත්ත්වරයාකති තිශ)නවරා. ඒශ න් ඒ අයාකශේ පවු කවරප අයාක තවරත් 

ණයාක ශවරනවරා. ඒ නිසා අපි ආ්ඩඩුවරට කියාකනවරා පාං ාවරට වරැ ම 

විශී  විනිමයාකති ප)ා ශනන, බිබලයාකන අට ට ආසන්න ප්රමාණයාකති 

ප)ා ශනන ශම් අයාක සම්)න්නශයාකන් මීය ට වරඩා ා ශසොයාකා )පා, ඉතාම 

සානු ම්පිතවර  ටයුතු  රන්න කියාකපා.   

මම නන්නවරා, අශේ රාජය සමතිතුමා ඒ ගැන වි ාප 

උනන්ලිවරති නතිවරනවරා කියාකපා. නමුත් මට ශපශනන විධියාකට 

එතුමාටත් )ානා ශගොඩා ති  තිශ)නවරා.  නමුත් එතුමා සෑශහන 

උත්සාහයාකති ගන්නවරා. මම එතුමාත් එති  කිහිප වරතාවරතිම ශම් 

ගැන  ථා   ා. ශමො න,  අශේ ප්රශී ශේත් එවරැනි වි ාප පිරිසති 

අපහසුතාවරට පත් ශවරපා ඉන්නවරා. ඒ නිසා විශී  ශසේවරා නියුතිති 

 ාර්යාකාාං ශේ තිශ)න මුන ක පාවිච්චි  රපා ශම් පුීගපයාකන් 

පාං ාවරට ශගන්වරා ශගන, ඒ අයාකට පහසු ම් ප)ා ශනන වරැඩා  

පිළිශවර ති ක්රියාකාත්ම   රන්න කියාකපා අපි ශගෞරවරශයාකන් ඉ කපා 

සටිනවරා.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පියාකාං ර ජයාකරත්න ගරු රාජය සමතිතුමා. ඔ)තුමාට 

විනා  පහ   ාපයාකති ශවරන්  ර තිශ)නවරා. 
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ගු  ිළයවකර ජයරත්න මහතා මවිනේශ් රැිරයා ප්රවර්ධාන හා 
නවනළඳ නපොළ විවිධාාවගිකරණ රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு பியங்கர  யரத்ன - தவளிநொட்டு ததொழில்வொய்ப்பு 

மைம்பொடு ைற்றும் சந்மதப் பல்வமகப்படுத்தல் இரொ ொங்க 

அமைச்சர்)  

The Hon. Priyankara Jayaratne - State Minister of Foreign 
Employment Promotion and Market Diversification) 
මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු චමින්න විශේසරි 

මන්ත්රීතුමා අන සභාවර   කත)න අවරසවථාශේ ශයාකෝජනාවරති ඉදිරිපත් 

 ර තිශ)නවරා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ)තුමා ශමවරැනි ශයාකෝජනාවරති 

ඉදිරිපත්   ත්, අමාතයාාං යාක හැටියාකට, ආ්ඩඩුවරති හැටියාකට අපි ශම් 

ශවරනශ ොටත් ශම් සම්)න්නශයාකන් ක්රියාකාමාර්ග රාෂ්යාකති අරශගන 

තිශ)නවරා. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාං ාවරට පැමිණීමට 

බලයාකාපදිාංචි වී සටින ශ්රමි  සාංඛ්යාශවරන් 9,(13 ශනශනති ශම් මාස 

කිහිපයාක තු  අපි ශගන්වරා තිශ)නවරා. ඒ වරාශේම 43,((( ට 

ආසන්න සාංඛ්යාවරති විවින රටවරබලන් බලයාකාපදිාංචි ශවරපා තිශ)නවරා, 

නැවරත පාං ාවරට එන්න. හැ)ැයි, ඒ 43,(((න් තවරත් 

හාරපන්නහසති අලුත් ගිවිසුම් යාකටශත් නැවරත ඒ රැකියාකා සවථාන 

ශසොයාකාශගන ගිහි කපා තිශ)නවරා.  අපි සමහර  අයාක ශහොයාකීදී ඒ 

ශගො කපන් අලුත් රැකියාකාවරපට සම්)න්න ශවරපා තිශ)නවරා. අශේ 

වරගර්මති තමයි අනිවරාර්යාකශයාකන්ම ඒ අයාක පිළි)ඳවර ශසොයාකා  )ැසිම. 

නැන් ඔ)තුමා කිේවරා වරාශේ අපි නිරන්තරශයාකන්ම අශේ ආරතිෂිත 

නිවරාසවරප සටින අයාක පිළි)ඳවර අශේ අවරනානයාක ශයාකොමු  රපා 

තිශ)නවරා. ඒ අයාකට අශහේනියාකති ශවරන්න )ැහැ. ශමො න, ශම් වරන 

විට අශේ අමාතයාාං යාක හරහා අවර ය මුන ක ප්රතිපානන  -පාං ාවරට 

එන ශතති- ඒ වියාකනම්, අපි යාකවරපා තිශ)නවරා. සමහර තැන්වරපදී 

උීශඝෝෂණ සති ශවරපා තිශ)නවරා. නමුත් අපි අමාතයාාං යාකති 

හැටියාකට වරැඩා  පිළිශවර ති හනපා තිශ)නවරා, ඒ අයාක නැවරත පාං ාවරට 

ශගනැ කපා ඒ අයාකශේ සුරතිෂිතභාවරයාක රකින්න. විශ ේෂශයාකන්ම 

මතති  රන්න ඕනෑ, විශී  රැකියාකා අමාතයාාං යාක- 

 
ගු නහේෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු සමතිතුමනි, මම සඳහන්  ශ ේ, සවුදි අරාබිශේ අශේ  

Embassy එශති ඉන්න ඔ)තුමන්පාශේ  නිපනාරින් callsවරපට 

answer  රන්ශන් නැහැ කියාකපා අපට calls වි ාප ප්රමාණයාකති 

එනවරා, ඒ ගැන ශසොයාකන්න කියාකපා.   ඒ ගැන ශපොඩ්ඩා ති ශහොයාකා 

)පන්න පුළුවරන් නම් ශහොඳයි. 

 
ගු ිළයවකර ජයරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு  பியங்கர  யரத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

මම ශසොයාකා )පන්නම්. නැන් එතැන අශේ අමාතයාාං ශේ 

නිපනාරිනුත් ඉන්නවරාී විශී  අමාතයාං ශේ නිපනාරිනුත් 

ඉන්නවරා. අපි නම් අශේ ඒ ආරතිෂිත නිවරාසවරප ඉන්න සයාකලු අයාක 

නැවරත ශගන එන්න  ටයුතු  රමින් ඉන්නවරා. මම නම් නන්ශන් 

නැහැ, 1((ති මැරුණා කියාකපා. අපට නම් එශහම ආරාංචි ශවරපා 

නැහැ. එශහම ශවරපා තිශ)නවරා නම් අපි ඒ ගැන  නගාටු ශවරනවරා. 

ඒ සම්)න්නශයාකන් යාකම් ශ කඛ්නයාකති තිශ)නවරා නම්, අපට ඒ ගැන 

ශහොයාකන්න පුළුවරන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

පාං ාවරට පැමිශණන අයාක පිළි)ඳවර අශේ අවරනානයාක ශයාකොමු 

ශවරපා තිශ)නවරා. ඒ අයාකශේ අවර යතාවරපට ගැ ශපන පරිදි ආර්රව  

හා  සමාජයීයාක වර ශයාකන් ප්රතිලපනායි වරැඩා සටහනති අශේ 

අමාතයාාං යාක හරහා ක්රියාකාත්ම   රපා තිශ)නවරා. ප)න වරර්ෂශේ 

එයාක ක්රියාකාත්ම  කිීකම සඳහා ශමම  අයාක වරැයාක ශ කඛ්නයාක යාකටශත් 

වි ාප මුනපති ශවරන් ශවරපා තිශ)නවරා.  

නැවරත විශී ගත ශවරන්න )පාශපොශරොත්තු වරන අයාක වි ාප 

පිරිසති ඉන්නවරා. අපි නැන්  ශම් ශ ොවිඩ්-19 වරසාංගතයාක මනයශේත් 

PCR  රපා අපි ඒ  ටයුතු  රනවරා. විශ ේෂශයාකන්ම ශ ොරියාකාවරට 

පිටත්වර යාකෑමට අශේ පැයිසවතුශේ පන්නහසව ගණනති ඉන්නවරා. ශම් 

වරන විට අපි ඒ අයාක ශ ොටසව වර ශයාකන් ශ ොරියාකාවරට පිටත්  රපා 

හරිනවරා. 26වරැනි නාත් අපි ශ ොරියාකානු රාජයයාකත් එති  සා ච්ඡා 

  ා. ඒ වරාශේම, අපි ජපාන රාජයයාකත් එති ත් සා ච්ඡා   ා, 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  අපි ශ ොච්චර ඒ අයාක යාකවරන්න 

උත්සාහ   ත් සමහර ශවරපාවරට ඒ රටවර ක ශ ොවිඩ් වරසාංගතයාක 

නිසා ශවරනත් රටවරබලන් පිරිසව ශගන්වරා ගන්ශන් නැහැ. එශහම 

ගැටලුවරති තිශ)නවරා. ඉතින් මම හිතනවරා, ඉදිරි  ාප සීමාවර තු  

ඒ අයාක ඉතාම ඉතිමනින් විශී ගත  රන්න අපට පුළුවරන් ශවරයි 

කියාකපා.  

ඒ වරාශේම, ශගන්වරන අයාක පිළි)ඳවරත් කියාකන්න ඕනෑ. මම 

ඉසවසරශවරපාත් කිේවරා, අමාතයාාං යාකති හැටියාකට අපි සයාකලු වරගර්ම් 

නරන )වර. ඒ වරාශේමයි ඒ නරුවරන්ශේ අනයාපනයාක පිළි)ඳවරත්.   

අනයාපන අමාතයාාං යාක තීන්ලි  රපා තිශ)නවරා, අවර ය නම්, ඒ 

නරුවරන්ට  දම පාසප ප)ා ශනන්න. එතුමන්පා තීන්ලි  රපා අපට 

ඒ බලයුම එවරා තිශ)නවරා. ඉතින් ඒ පිළි)ඳවර අපි නැ  අවරනානයාක 

ශයාකොමු  රන අතර, මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයාකන්ම 

අපට ඒ සාංඛ්යා ශ කඛ්න ටි  ශනනවරා නම් ඒ  ගැන අපට ශසොයාකා 

)පන්න පුළුවරන්.  

විශී  අමාතයාාං යාකත්, COVID Special Task Force එ ත් 

තමයි ඒ අයාක ශමරටට ශගන්වරන්ශන්.  විශ ේෂශයාකන්ම ශ්රී පාං න් 

ගුවරන් සමාගම සහ ශවරනත් ගුවරන් සමාගම් රාෂ්යාකති එති  අශේ 

අමාතයාාං යාක ශම් සම්)න්නශයාකන්  ථා   ා. ඉතාම සහනනායි 

මිප ට ටි ට් එ  ශනනවරා. ඒ වරාශේම, ඒ අයාක ශගනැ කපා ශමශහේ 

නිශරෝනායාකනයාක කිීකශම් ගැටලුවරති තිශ)නවරා. නැන් අශේ 

අමාතයාාං යාකත් තීන්ලි  රපා තිශ)නවරා, මනයසවථාන ශහොයාකපා, ඒ 

අයාක ඉතිමනින් ශගන්වරපා නිශරෝනායාකනයාක  රපා  ඒ අයාකට අවර ය 

පහසු ම් ප)ා ශනන්න. ඉතින් අමාතයාාං යාකති හැටියාකට අශේ 

අවරනානයාක ශ ොශහොමත් ශම් සම්)න්නශයාකන් ශයාකොමු ශවරපා 

තිශ)නවරා. ශමවරැනි ශයාකෝජනාවරති ඉදිරිත්    එ ත් ශහොඳයි. එම 

නිසා අපි හැකි ඉතිමනින් ඉදිරිශේදී ශම් පිළි)ඳ  රුණු කියාකන්න 

)පාශපොශරොත්තු ශවරමින්, ගරු මන්ත්රීතුමාට සවතුතිවරන්ත ශවරනවරා, 

අප නැනුවරත් කිීකම පිළි)ඳවර. යාකම් ශනයාකති තිශ)නවරා නම්, අප 

නැනුවරත්  රන්න. අපි ඒ පිළි)ඳවර  ටයුතු  රනවරා.  

ඒ නිපනාරින් අපි ශගන්වරා ගත්ශත්, ඒ ශගො කපන්ශේ  ාපයාක 

අවරසන් වුණාට පසවශසේ. ගරු සමතිතුමාත්, අපිත් නැන් සා ච්ඡා 

 රපා තිශ)නවරා, ජනවරාරි මාසශේ ඒ  නිපනාරින් ශගන්වරන්න. 

හැ)ැයි, ඒ නිපනාරින් ශගන්වරා ගත්තත්, විශී  අමාතයාාං යාක අශේ 

ඒ වරගර්ම භාර ශගන තිශ)නවරා. ඒ නිසා මා හිතන්ශන්, එශහම 

ශනයාකති ශවරන්න )ැහැ. ඕනෑම රට  ශ්රී පාං ාශේ විශී   

අමාතයාාං යාක ඒ වරගර්ම භාර අරශගන තිශ)නවරා. එම නිසා ඒ 

අයාකට කියාකන්න, එශහම ප්ර වනයාකති තිශ)නවරා නම්, අපට කියාකන්න 

කියාකපා. අශේ අමාතයාාං යාක ඒ ගැන ශහොයාකපා  ටයුතු  රන )වර 

මතති  රමින්, ශම් ශේපාවර ප)ා දීම පිළි)ඳවර සවතුතිවරන්ත 

ශවරමින්, මා නිහඬ ශවරනවරා. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිම ක සරිපාප න ස කවරා අමාතයතුමා. ඔ)තුමාට විනා  

හත   ාපයාකති තිශ)නවරා. 

1123 1124 



පාර්බලශම්න්තුවර 

————————— 
*  පුෙනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[අ.භා. 6.23  
 

ගු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා මකම්කු අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු චමින්න විශේසරි 

මන්ත්රීතුමා විසන් සභාවර   ක ත)න අවරසවථාශේදී ඉදිරිපත්  රන 

පන ශයාකෝජනාවරට අනා වරම මීය ට ශපරත් එතුමා, මම හිතන්ශන් 

වරාචි  පිළිතුරු අශේතිෂා  රන ප්ර වන අාං  (2/2(2( යාකටශත්ත් දිග 

ප්ර වනයාකති සහුවරා. ඒ සඳහා මම සම්පූර්ණ පිළිතුරති ප)ා දීපා 

තිශ)නවරා. [)ානා කිීකමති  ඔ)තුමා නැන් ශම් ශයාකෝජනාවර ඉදිරිපත් 

  ාට,  ථා    අශනති මන්ත්රීතුමන්පා ඔ)තුමා  බලන් සර් 

ප්ර වනශේ සඳහන්  රුණු තමයි  ථා  ශ ේ. එම නිසා විනා  

හතකින් ශම් සඳහා පිළිතුරු ශනන්න අමාරුයි. ඒ අයාකශේ නැන 

ගැනීම සඳහා මම ඒ උත්තරයාකත් ෙභාගත*  රනවරා.   

විශ ේෂශයාකන් ශමතැනදී විරුීන පාර් වවරයාක ශපන්වරා ශනන්න 

හැලිශේ, රටවිරුවරන් කියාකපා අපි ඒ අයාකශේ ඡන්නයාක අරශගන නැන් ඒ 

අයාක දිහා )පන්ශන් නැහැ කියාකන එ යි. ඒ  සම්පූර්ණශයාකන් 

වරැරැදියි. අපි ඡන්නයාක ගත්ත රටවිරුවරන් ගැන පමණති ශනොශවරයි, 

සෑම අාං යාක ම අයාක පිළි)ඳවර  ඒ සු)සානන  ටයුතු  රශගන 

යාකනවරා.  

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයාකන්ම ඔ)තුමා 

නන්නවරා, ශම් ශ ොවිඩ් වරසාංගතයාකත් සමදම අපට යාකම් යාකම් සීමා 

)න්නන රාෂ්යාකති තිශ)න )වර. අපට ගුවරන් යාකානා  2(ති යාකවරපා 

සුමාන ශන කින්  ඒ සයාකලුශනනා ශම් රටට ශගන්වරා ගන්න )ැහැ. 

ශමො න, අපි airspace එ  ප)ා ගන්න ඕනෑී ඒ වරාශේම ගුවරන් 

සමාගම් එ ද ශවරන්න ඕනෑී ගුවරන් යාකානා )සවසවරන්න ඒ පැත්ශත් 

තිශ)න ගුවරන් ශතොටුශපො වර ක එ ද ශවරන්න ඕනෑ. ඒ වරාශේ සීමා 

)න්නන - restrictions - රාෂ්යාකති තිශ)නවරා. අපට රැශගන එන්න 

පුළුවරන් වරැ ම පිරිස ශේන්න අවර ය ගුවරන් යාකානා අපි  ද 

තිශ)නවරා. අපි ඒවරා යාකවරනවරා. නමුත්, ඒ නිර්ණායාක  අනුවර තමයි  ඒ 

අයාක ශගන්වරා ගන්න පුළුවරන් ශවරන්ශන්. ඒ අනුවර, 42,(((කින්  නැන් 

13,(((ති අපි ශගන්වරාශගන තිශ)නවරා. නැන් ශම් නවරසවවරප 

ජනමානය දිහා )ැලුවරාම ඒ රූප රාමු තුළින් ශේනවරා සති, ඉතිරි අයාක 

නැන් පාං ාවරට එන )වර.  

නමුත්, අපට තිශ)න ප්ර වනයාක තමයි, ඒ විධියාකට එන අයාක 

නිශරෝනායාකනයාකට පති කිීකම. අපි ඒ අයාක නිශරෝනායාකනයාකට පති 

 රන්ශන් නැතුවර ශ ළින්ම ශම් රටට ශගනාශවරොත් කියාකයි, "අන්න 

නිශරෝනායාකනයාකට පති  රන්ශන් නැතිවර ශේනවරා, ශමන්න ශ ොවිඩ් 

පැතිශරනවරා" කියාකපා. එම නිසා විශ ේෂශයාකන්ම ශ ොවිඩ් )ප ායාක 

මඟින් අප ශවරත ශනනු ප)න නිර්ණායාක   යාකටශත් තමයි අපි වරැඩා  

 රන්න ඕනෑ. අපි ඒ ට මූබල ත්වරයාක ප)ා දීපා ඒ අයාක ශගන ඒම 

සඳහා අවර ය වරැඩා   ටයුතු  රනවරා. 

විශ ේෂශයාකන්ම අශේ විශී  තානාපති  ාර්යාකාපවරප සහ අශේ 

 ාර්යාකාාං ශේ සයාකලුශනනාම ශගන්වරපා නෑ. යාකම් පිරිසති අපි එතැන 

තියාකපා තිශ)නවරා. ඒ වරාශේම, විශී   ටයුතු අමාතයාාං ශේ අයාක 

එතැන ඉන්නවරා. ඒ අයාක අවර ය සම්)න්ධී රණ  ටයුතු  රනවරා. 

හැ)ැයි, තවර පිරිසති ඉන්නවරා. අශේ  ාර්යාකාාං ශේ බලයාකාපදිාංචි ශවරපා 

ගියාක අයාකටත්, agentsපා  ද බලයාකාපදිාංචි ශවරපා ගියාක අයාකටත් -ඒ 

සයාකලුශනනාටම- අපි කියාකපා තිශ)නවරා, අශේ Embassiesවරප 

බලයාකාපදිාංචි ශවරන්න කියාකපා. ඒ අයාක බලයාකාපදිාංචි ශවරපා ඉන්නවරා. අපට 

සමහර අයාක ශගන්වරාගන්න පුළුවරන් මති නැහැ. වරැඩා     

ශගවර කවරබලන් පැනපා ගියාක අයාක, ඒ රශට් නඩු තිශ)න අයාක ශගන්වරා 

ගන්න අපට පුළුවරන් මති නැහැ. ඒ ශගො කශපෝ යාකම් යාකම් 

උීශඝෝෂණ    ත්, ඒ රටවර කවරප තිශ)න නීති ීකති අනුවර අපට 

ඔවුන් ශගන්වරා ගන්න පුළුවරන්  මති නැහැ.  

යාකම් ශ ශනති අසරණ ශවරපා එන්න )ැරි තත්වරයාක  ඉන්නවරා 

නම්, විශී   ාර්යාකා යාක මඟින් ඒ ගැන සම්)න්ධී රණයාකති 

 රන්න පුළුවරන්.  මම ජාතයන්තර  ම් රු සාංවිනාන එති ත් 

සා ච්ඡා   ා. ඒ අයාකත්  ැමැතියි, ටි ට් අරශගන ශනන්න. එශහම 

කිසම ප්ර වනයාකති නැහැ. නමුත්, ඔවුන් ශගන ඒශම් සීමා )න්නන 

නිසා තමයි ශගන්වරා ගැනීශම් නාරිතාවර අඩුශවරපා තිශ)න්ශන්.  

ඒ වරාශේම විශ ේෂශයාකන්ම කියාකන්නට ඕනෑ, පිට රට සට පැමිණි 

අයාකශේ සු)සානනයාක සඳහා අවර ය  ටයුතු කිීකමට මාශේ රාජය 

සමතිතුමා විසන්, එම අමාතයාාං යාක මඟින් විශ ේෂ වරැඩා සටහන් 

රාෂ්යාකති ස සව  රපා තිශ)න )වර. අශේ )පා )පාශපොශරොත්තුවර, 

ශම් එන අයාකශගන් සයාකයාකට 9(ති විතර නැවරත ආපහු යාකැවීමයි. 

උනාහරණයාකති වර ශයාකන් ශ ොරියාකාවර ගත්ශතොත්, ශ ොරියාකාශේ 

රැකියාකාවරති සඳහා ගියාකාට පසු ඒ රශට් තිශ)න නීතියාක අනුවර අවුරුලි 

4යි, මාස 9කින් පසවශසේ අනිවරාර්ශයාකන්ම ආපසු පාං ාවරට එන්න 

ඕනෑ. ඒ අයාකට ඉන්න )ැහැ. එවරැනි අයාක හාරනහසව ගණනති ඉන්නවරා 

ශ ොරියාකාශේ ඉඳපා ආපසු ශගන්වරාගන්න. අපි ගුවරන් යාකානා යාකවරපා ඒ 

අයාකශගන් ශනසීයාකති ශම් රටට ශේනශ ොට, පාං ාශවරන් 6(ශනශනති 

යාකවරන්න විතරයි අපට ඉඩා  ශනන්ශන්. ඒ  ඒ රශට් නීතියාක. ඒ අනුවර 

අපි පුළුවරන් තරම් උත්සාහ  රපා ඒ අයාක ශගන්වරා ගන්නවරා 

වරාශේම,  ශම් රශට්  සටින ශ්රමි යාකන් නැවරත රැකියාකාවරට ශගන්වරා 

ගැනීමට ඔවුන්ශේ හාම්පුතුන්  ැමති නම් ඒ සයාකලුශනනා 

ශවරනුශවරන්ම අපි අවර ය පහසු ම් සපසා දීපා තිශ)නවරා. අනා  

agenciesවරපට  ථා  රපා ඒ අයාකට නැවරත රැකියාකා ප)ා දීපා 

තිශ)නවරා. ශ)ොශහොම සුළු පිරිසති විතරයි පාං ාශේ රැඳී ඉන්නට 

)පාශපොශරොත්තු ශවරන්ශන්. 

මූපාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම නිසා අපි ඒ සෑම අාං යාකති 

ගැනම ශසොයාකා )පා  ටයුතු  රනවරා. කිසශසේත්ම ඔවුන් 

ශනොසප ා හැරපා නැහැ. ඒ විතරති ශනොශවරයි, විශී  විනිමයාක 
පාං ාවරට ශප්රේෂණයාක කිීකශම්දී රුපියාක ක බිබලයාකන 8  මුනප පසුගියාක 

මාසශේත් අඩු වීමති ශවරපා නැහැ. ඒ ත් කියාකන්නට ඕනෑ.  ඔවුන් 

එශහේ රැඳී ඉඳපා වරැඩා   ටයුතු  රපා පාං ාවරට මුන ක එවීශම් 

 ාර්යාකයාක ඉටු  රනු ප)නවරා. 

එම නිසා කිසශසේත්ම ශම් තුළින් ශී පාපන වර ශයාකන් 

ආ්ඩඩුවරට පහර ගහන්න වරැඩා   රන්න එපා. එශහම   ත්  මති 

නැහැ. ශමො න, ශමොන තරම් උනන්ලිවරකින් අශේ  ාර්යාකාාං යාකත්, 

අශේ අමාතයාාං යාකත්, විශී  අමාතයාාං යාකත් ශම්  ටයුතු  රනවරාන 

කියාකපා ජනතාවර නන්නවරා. සමහර අයාක ඉන්නවරා, tourist visaවරබලන් 

ශම් රටින් ගිහි කපා ඒ රටවරප රැඳී සටින. ඒ අයාකට නැවරත පාං ාවරට 

එන්න නීතිමයාක වර ශයාකන් අපහසු ම් තිශ)නවරා. ඒ අයාක තමයි ඔයාක 

උනශඝෝෂණ   රන්ශන්.  ශ)ොශහොම සවතුතියි. 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ාසින ශයාකෝජනාවරති සම්)න්නශයාකන් අන  ථා   ා. අනා  

 ාරණාවර සම්)න්නශයාකන් වරැ ලිරටත් අවරනානයාක ශයාකොමු  රන්න 

කියාකා මා ඉ කපා සටිනවරා. 

 
එකල්හි න,ලාව අ.භා. 5.30 පසු කර තිබුනණන් මූලාෙනාරූඪ ගු 

මන්ත්රීුරමා විසින් ප්රශ්නනය නනොවිමො පාර්ලිනම්න්ුරව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, අ.භා. 6.30  2020 නනොවැම්බර් 20 

දින ෙභා ෙම්මතිය අනුව, 2020 නනොවැම්බර් 30 වන ෙඳුදා පූ.භා. 9.30 
නතක් කල් ගිනේය. 

அப்தபொழுது மநரம் பி.ப. 5.30 ைைிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைமலமய 

பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப.6.30க்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது 2020 நவம்பர் 20ஆந் 

மததிய தீர்ைொனத்திற்கிைங்க 2020 நவம்பர் 30, திங்கட்கிழமை  மு.ப.9.30 

ைைி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

And it being past 5.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 6.30 p.m until 9.30.a.m. on 
Monday, 30th November, 2020, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 20th November, 2020. 
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ෙැ.යු. 
 

ශමම වරාර්තාශේ අවරසාන මුද්රණයාක සඳහා සවවරර්යාක  ථාවරප නිවරැරදි    යුතු තැන් නතිවරනු රිස මන්ත්රීන් මින් පිටපතති ශගන 
 නිවරැරදි    යුතු ආ ාරයාක එහි පැහැදිබලවර පකුණාණු ශ ොට, පිටපත පැ න ශනසතියාකති ශනොඉතිමවරා  

හැන්ොඩ් සාංසව ාර  ශවරත පැශ)න ශසේ එවියාක යුතුයාක. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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