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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

 

දපෞද්ගලිකව ෙැනුම් දීදෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය  

     ශ ොවිඩ්-19 ශෙවැනි රැල්ල ආශ්රිත ටැට  

 

විසර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2021 – [ෙහහත්වන දවන් කළ දිනය]   

 [ශීර්ෂය 160 (පරිසර); ශීර්ෂය 161 (වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ); ශීර්ෂ 424, 283, 284, 294 (වනජීවි සංරක්ෂණය, 

 අලි  වැට හා අටල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩ පිළිශවළවල් හා  ැලෑ නැවත වටා කිරීම හා වන සම්පත් 

 සංවර්ධන)]  -  ාර  සභාශේදී සල ා බලන ලදී. 

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

 Issues Relating to Second Wave of COVID –19 
 
APPROPRIATION BILL, 2021 - [Seventeenth Allotted Day]: 

Considered in Committee - [Head 160 (Environment); Head 161 (Wildlife and Forest Conservation); Heads 
424, 283, 284, 294 (Wildlife Protection, Adoption of Safety Measures Including the Construction of 
Electrical Fences and Trenches and Reforestation and Forest Resource Development)] 

 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா:  

தகாவிட்-19 இரண்டாம் அகலயுடன் ததாடர்புகடய பிரச்சிகனகள் 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 - [ஒதுக்கப்பட்ட பதினனைாம் நாள்] : 

[தகலப்பு 160 (சுற்றாடல்); தகலப்பு 161 (வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு); தகலப்புக்கள் 424, 283, 

 284, 294 (வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யாகன னவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட 

 பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள்காடாக்கம், வனவள அபிவிருத்தி)] –  குழுவில் ஆராயப்பட்டது.   
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பாராளுமன்றம் 

PARLIAMENT 
 
 

2020  දෙසැම්බර්  07වන සඳුො 
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිදම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරො [ගු ෙහින්ෙ යාපා අදේවර්ධාන ෙහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அனபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

 

ලිිළ දේඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා මෙහාොර්ග අොතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්නවදේ ප්රධාාන සවවිධාායකුරො  
(மாண்புமிகு ன ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்னகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ටරු  ථානාය තුමනි, අග්රාමාතය, ුදෙල් අමාතය, ුද්ධධ ාසන, 

ආටමි  හා සංස් ෘති   ටයුතු අමාතය සහ නාටරි  සංවර්ධන 

හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 2018 වර්ෂය සඳහා ශ්ධශීය 

ණය සහ සංවර්ධන අරුදෙශල් වාර්ෂි  වාර්තාව සහ ගිණුම්  

ඉදිරිපත්  රමි.  

ශමම වාර්තාව ුදෙල්  ටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උය ේපශ්ධ   

 ාර  සභාව ශවත ශයොුද  ළ  යුතුයැයි මම ශයෝජනා  රමි.  
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ඩග්ලසන දද්වානන්ො ෙහතා මධීවර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் னதவானந்தா - கடற்தறாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கனள, 2018ஆம் ஆண்டுக்கான 

இலங்ககத் னதசிய நீாியல் வாழ் உயிாினச் தசய்கக 

அபிவிருத்தி அதிகாரசகபயின் வருடாந்த அறிக்கககய நான் 

சமர்ப்பிக்கின்னறன். 

இவ்வறிக்கக, கடற்தறாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சு 

சார் ஆனலாசகனக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட னவண்டு 

தமன  நான் பினராிக்கின்னறன். 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ன ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ටරු  ථානාය තුමනි, ප්රවාහන අමාතයතුමා ශවනුශවන්, 

2017 සහ 2018 වර්ෂ සඳහා ජාති   

ටමනාටමන ශ ොමිෂන් සභාශේ වාර්ෂි  වාර්තා හා ගිණුම් මම 

ඉදිරිපත්  රමි.  

ශමම වාර්තා ප්රවාහන  ටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උය 

ේපශ්ධ    ාර  සභාව ශවත ශයොුද  ළ  යුතුයැයි මම ශයෝජනා 

 රමි.  
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා මදවදළඳ 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් 

 රමි. 

 2016 සහ 2017 වර්ෂ සඳහා ලං ා සශතොස ආයතනශේ 

වාර්ෂි  වාර්තා; 

 2017-2018 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලං ා රජශේ වාජ ජ (විවිධ) 

නීතිටත සංසථ්ාශේ වාර්ෂි  වාර්තාව; සහ 

 2018 සහ 2019 වර්ෂ සඳහා ශ්රී ලං ා අපනයන සංවර්ධන 

මණ්ඩලශේ වාර්ෂි  වාර්තා.  

ශමම වාර්තා ශවළඳ  ටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උය ේපශ්ධ   

 ාර  සභාව ශවත ශයොුද  ළ  යුතුයැයි මම ශයෝජනා  රමි. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ன ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ටරු  ථානාය තුමනි, විදුලිබල අමාතයතුමා ශවනුශවන් 

2016 වර්ෂය සඳහා  ශ්රී ලං ා නිනිතය බල ක්ති අධි ාරිශේ 

වාර්ෂි  වාර්තාව හා ගිණුම් මම ඉදිරිපත්  රමි.  

එම වාර්තාව විදුලිබල  ටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උය 

ේපශ්ධ    ාර  සභාව ශවත ශයොුද  ළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා 

 රමි. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ன ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ටරු  ථානාය තුමනි,  ර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවනුශවන් 

මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත්  රමි. 
 

 2018 වර්ෂය සඳහා ලං ා  ාර්මි  සංවර්ධන මණ්ඩලශේ 

වාර්ෂි  වාර්තාව; සහ 

 2018 වර්ෂය සඳහා ජාති  මැජ ක් හා සව්ර්ණාභරණ 

අධි ාරිශේ වාර්ෂි  වාර්තාව හා ගිණුම්. 

2407 2408 



පාර්ලිශම්න්තුව 

එම වාර්තා  ර්මාන්ත  ටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උය 

ේපශ්ධ    ාර  සභාව  ශවත ශයොුද  ළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා 

 රමි. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු උෙය ගම්ෙන්ිළල ෙහතා මබලශ්ක්ති අොතයුරො  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில - வலுசக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

ටරු  ථානාය තුමනි, 2017 සහ 2018 වර්ෂ සඳහා සිශලෝන් 

ශපශරෝලියම් ස්ශටෝශර් ට ටර්මිනල්ස් ලිමිටඩ් ආයතනශේ වාර්ෂි  

වාර්තා මම ඉදිරිපත්  රමි. 

එම වාර්තා බල ක්ති  ටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උය 

ේපශ්ධ    ාර  සභාව ශවත ශයොුද  ළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා 

 රමි. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

දපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු දශ්හාන් දසේෙසවහ ෙහතා මසෙෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, 

ක්ෂුද්ර මූලය, සනවයව රැියයා හා  වයාපාර සවවර්ධාන රාජය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தசஹான் னசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

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

ටරු  ථානාය තුමනි, අනුරාධපුර, නිරනිමල මාවත, 1 පියවර 

" ෂි ශසවන", අං  597/ඒ/2 ෙරන ස්ථානශයහි පදිංචි එම්.ටී.එස්. 

නානායක් ාර මහතාශටන් ලැුදණු ශපත්සමක් මම පිළිටන්වමි. 
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ටරු  ථානාය තුමනි, පහත සඳහන් ශපත්සම් තුන මම 

පිළිටන්වමි. 

(1) මැෙවච්චිය, ේසාවිය පාර, අං  3/70 ෙරන සථ්ානශයහි 
පදිංචි ඩී.ශක්. ජයතිල  මහතාශටන් ලැුදණු ශපත්සම; 

(2)  මාතශල්, දුම්ශ ොළවත්ත, බංටලාවත්ත, අං  11 ෙරන 
සථ්ානශයහි පදිංචි ශක්.ජී. ටයිටස ් මහතාශටන් ලැුදණු 
ශපත්සම; සහ 

(3) පිළියන්ෙල, මාම්ශේ, පී.එස.් ශපශර්රා මාවත, අං  107 
ෙරන සථ්ානශයහි පදිංචි ලයනල් ප්ධමසිරි ජයසිංහ 
මහතාශටන් ලැුදණු ශපත්සම. 

 

ගු දරෝහණ දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு னறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ටරු  ථානාය තුමනි, මාතශල්,  ච්ශච්රිය පාර, අං  40, 

ශසේන  න්රැක්ටර්ස් ආයතනශයහි එම්.පී. ශසේනානාය  

මහතාශටන් ලැුදණු ශපත්සමක් මම පිළිටන්වමි. 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ඉපශලෝටම, කංචිකලම, අං  26 ෙරන 

ස්ථානශයහි පදිංචි ශ ට. කනිමලතා ශසේනාධීර මහත්මියශටන් 

ලැුදණු ශපත්සමක් මම පිළිටන්වමි. 
 

ගු නලින් ප්රනාන්ු  ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශෙ  

පිළිටන්වමි. 

(1) ජා ඇල, පාරිස ් ශපශර්රා මාවත, අං  80/3 ෙරන 
සථ්ානශයහි පදිංචි එඩ්වඩ් ජෑන්ස ් මහතාශටන් ලැුදණු 
ශපත්සම; සහ 

(2) රාටම, මඟුල් ශපොකණ, අං  81 ෙරන සථ්ානශයහි පදිංචි 
එම්.අයි. යාපශේ මහතාශටන් ලැුදණු ශපත්සම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ දපත්සම්  ෙහජන දපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 
සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිදයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අං  1 - 130/2020 - (2), ටරු චමින්ෙ විශ ටසිරි මහතා. 
 

ගු චමින්ෙ වි දේසරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த வின சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 
 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ன ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ටරු  ථානාය තුමනි, රාජය ශසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 

සති ශෙ    ාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ියීමෙ  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

කසාවත්ත විෙයාලය  නව දගොඩනැල්ේලක් 

கசாவத்த வித்தியாலயம்: புதிய கட்டிடம் 
KASAWATTE VIDYALAYA: NEW BUILDING 

      
     306/2020 

2 . ගු දේලු කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

අධයාපන අමාතයතුමාශටන් ඇූ  ප්ර ්නය- (1): 

(අ) මහනුවර දිසත්්රික් ශේ,  ටුටසශ්තොට අධයාපන  ලාපය 
තුළ 3 වර්ටයට (Type 3) අයත් පාසලක් වූ  සාවත්ත 
විෙයාලය පිහිටා ඇති බව එතුමා ෙන්ශන්ෙ   

2409 2410 

[ටරු  ශජොන්සට්න් ප්රනාන්දු මහතා] 
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(ආ) එම පාසශල් ශම් වනවිට - 

 (i) අධයාපනය ලබන සිනින් සංයාව; 

 (ii) භාවිතශේ පවතින පන්ති  ාමර සංයාව; 

 (iii) භාවිත  රන ුදළු බිම් ප්රමාණය; 

ශ ොපමණෙ යන්න එතුමා සඳහන්  රන්ශන්ෙ  

(ඇ) (i) එම පාසශල් භාවිතය සඳහා තිබූ ශටොඩනැඟිල්ලක්, 
ජාති  ශටොඩනැඟිලි පර්ශේෂණ සංවිධානය විසින් 
භාවිතයට නුනිදුනි බවට නිර්ශ්ධ   ර ඇති බවත්; 

 (ii) එම ශටොඩනැඟිල්ල භාවිතශයන් ඉවත්  රන ශලස 
ෙන්වා ඇති බවත්;  

 යන්නත් එතුමා ෙන්ශන්ෙ  

(ඈ) එශසේ නම්, ඒ ශවනුශවන්  නව ශටොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීමට 
පියවර ටන්ශන්ෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ   

(ඉ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ  
 

 கல்வி அகமச்சகரக் னகட்ட வினா: 
 

(அ) கண்டி மாவட்டத்தின் கட்டுகஸ்னதாட்கட கல்வி 

வலயத்தில் 3 ஆவது வககக்குாிய (Type 3 )  பாட 

சாகலயான கசாவத்த வித்தியாலயம் அகமந்துள்ள 

ததன்பகத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) னமற்படி பாடசாகலயில், இன்றளவில் - 

 (i) கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (ii) பயன்பாட்டிலுள்ள வகுப்பகற களின் 

எண்ணிக்கக  எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i i i )பயன்படுத்தப்படுகின்ற தமாத்த நிலப்பரப்பு 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) (i) னமற்படி பாடசாகலயில் பயன்படுத்தப்பட்ட 

கட்டிடதமான்று, னதசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தினால் பாவகனக்கு உகந்ததல்ல 

எனப் பாிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளததன்பகதயும்; 

 (ii) னமற்குறிப்பிட்ட கட்டிடத்கத பயன்படுத்துவதி 

லிருந்து நீக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

ததன்பகதயும்; 

அவர் அறிவாரா?  

(ஈ) ஆதமனில், அதற்குப் பதிலாக புதிய கட்டிடதமான்கற 

நிர்மாணிப்பதற்கு நடவடிக்கக னமற்தகாள்ளப்படுமா 

என்பகத இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்னறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that Kasawatte Vidyalaya,  a type 3 
school, is situated in Katugastota Education Zone 
in Kandy District? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of students studying; 

 (ii) the number of classrooms in use; and 

 (iii) the total extent of land in use; 
 in that school at present? 

(c) Is he also aware that - 

 (i) a building which was used by the school 
was recommended as inappropriate for use 
by the National Building Research 
Organization; and 

 (ii) it has been informed to discontinue using 
that building? 

(d) If so, will he inform this House whether steps will 
be taken to construct a new building to replace 
that aforesaid building? 

(e) If not, why? 

 
ගු මෙහාචාර්ය  ජී. එේ. පීරිසන ෙහතා මඅධායාපන 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (னபராசிாியர்)   ீ.எல். பீாிஸ் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශෙනවා. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) අධයාපනය ලබන සිනින් සංයාව 160කි. 

 (ii) භාවිතශේ පවතින පන්ති  ාමර සංයාව 05කි. 

 (iii) භාවිත  රන ුදළු බිම් ප්රමාණය වර්ට අි  1,330කි. 

(ඇ) (i) අොළ ආයතනය විසින් සිදු  රන ලෙ භූ 
සමීක්ෂණයක් මඟින්, ශමම ශටොඩනැඟිල්ල පිහිටි 
භූමිය අධි  බෑවුම් සහිත සථ්ානය  පිහිටීම 
ශහේතුශවන් එය  ඩා ඉවත් කිරීමට නිර්ශ්ධ   ර 
ඇත.  

 (ii) ශම් වන විට එම ශටොඩනැගිල්ල  ඩා ඉවත් 
කිරීශම්  ටයුතු සිදු රමින් පවතී.  

(ඈ) නව 90' x 25' ශෙමහල් ශටොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහා 
ඇසත්ශම්න්තු ස ස ් ර ඇත. 

(ඉ) අොළ ශනොශේ. 

 
ගු දේලු කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මශේ පළුදවන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

මම ටරු අමාතයතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා, මශේ ප්ර ්නයට 

පැහැදිලි ේත්තරයක් ලබාදීම පිළිබඳව. ටරු අමාතයතුමනි, 

ඔබතුමාශේ පිළිතුර අනුවම ශමතැන තිශබන ප්ර ්නය හුනනාටන්න 

පුළුවන් ම ලැබී තිශබනවා. ළමයි 160ක් ඉශටනුම ලබන ශම් 

ප්රාථමි  පාසශල් පන්ති  ාමර 5යි තිශබන්ශන්. ඒ පාසශල් තිුදණු 

ප්රධානම ශටොඩනැගිල්ල ෙැනට නිර්ශ්ධ   රලා තිශබනවා,  ඩා 

ඉවත්  රන්නට. පනිගිය දිනවල මහනුවර දිස්ත්රික් ශේ භූ 

 ම්පනයක් සිදුවූ බවත් වාර්තා ශවලා තිශබනවා. ටරු 

අමාතයතුමනි, අකරණ සහිරා ජාති  පාසල "1000 National 

Schools Development Programme" එ ට ටත්තාට පස්ශසේ 

එතැන තිුදණු ප්රාථමි  ශ ොටසත් ශම් පාසලට එ තු  රලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි ළමයි ප්රමාණය වැි ශවලා තිශබන්ශන්. 

ඉතින් දිගින් දිටටම ශම් ප්ර ්නයට ඒ පාසල ුදුණණ දීලා තිශබනවා. 

මම ඔබතුමාශටන් ඉල්ලන්ශන් ශම් පිළිබඳව විශ ේෂ අවධානය 

ශයොුද  රලා,  ශම් අවුරු්ධශ්ධ  ප්රතිපාෙන  ශවන්  රලා ශම් 

අව යතාව ඉෂ්ට  රලා ශෙන්න කියලායි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එේ. පීරිසන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (னபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ඔේ, ටරු මන්ත්රීතුමනි,  ෂ්ෂය සංයාව වැි  වුශණ් ශමොන 

ශහේතුවක් නිසාෙ කියන එ  පැහැදිලියි. ඔබතුමා සඳහන්  ළ පරිදි 

ඒ ශහේතුව පැහැදිලියි. හැබැයි, ඒ ශටොඩනැගිල්ල එතැන තියාටන්න 

පුළුවන් මක් නැහැ, අවොනමක් තිශබන නිසා. ඒ නිසා තමයි ඒ 

ශටොඩනැගිල්ල ඉවත්  රන්නට තීරණය  ශළේ. ටරු 

 ථානාය තුමනි, ටරු මන්ත්රීතුමා ඉල්ලා සිටින පරිදි ඒ සඳහා 

යම්කිසි ුදෙල් ප්රතිපාෙනයක් ශවන් කිරීමට අපි  ටයුතු  රනවා. 

 
ගු දේලු කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ශෙවන අතුරු ප්ර ්නය ටරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා 

විසින් ඉදිරිපත්  රනවා. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ෙැන් මහනුවර  නටරශේ තිශබන 

පාසල් 45ක් වසා තිශබනවා. ශම් සම්බන්ධශයන් ඔබතුමා 

තීරණයක් ටන්නවාෙ  ටරු  ථානාය තුමනි, මාස ශෙ  ට 

 ලින් මහනුවර ශ ොශරෝනා තිුදශණ් නැහැ. රැඳවියන් හිර ශටෙරට 

ශටනාවා. ශ ොශරෝනා වයිරසය ඉස්පිරිතාලයට දුන්නා; මා ට් 

එ ට දුන්නා; ශබෝටම්බර ටමට දුන්නා. මහයියාශේ කණු නි්ධධ 

 රන අය හිර ශටෙර නි්ධධ  රන්නත් එනවා. ඒ ශටොල්ලන් හැම 

තැනම ශම්  ශබෝ ශ රුවා. ශම්  ශත්ශරන්ශන් නැ්ධෙ  මම කීප 

සැරයක් ශම් ටැන කිේවා. හිර ාරශයෝ 800ක් ශටනාවා. එයින් 

150 ට ශ ොශරෝනා වයිරසය ආසාෙනය ශවලා තිශබනවා. 

ශ ොශරෝනා වසංටතය නැති නටරය ට ශමශහම ශලඩුන් ශටනැත් 

ොලා තිශබනවා. ෙළො වහන්ශසේ වැඩ සිටින නටරය ආරක්ෂා 

 රන්න ඔබතුමන්ලාට වුවමනාවක් නැ්ධෙ  

 
 

ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එේ. පීරිසන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (னபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

නැහැ, නැහැ. වුවමනාවක් නැතුව ශනොශවයි. ටරු මන්ත්රීතුමනි, 

පාසල් පිළිබඳව අහපු ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමයයි. මම ෙන්නවා, 

පාසල් 45ක් වහලා තිශබන බව. එම තීරණ ටන්ශන් පාසල්වල 

විදුහල්පතිවරුන් සහ ඒ විෙයාල සඳහා පත් රන ලෙ  මිටු විසින්. 

ශසෞය බලධාරින්ශේ ේපශෙස් අනුව ඒ අය තමයි ඒ තීරණ 

ටන්ශන්. ශම් පාසල විවෘත  රනවා, අනිත් පාසල විවෘත 

 රන්ශන් නැහැ කියලා අපි ශ ොළඹින් තීරණ ටන්න එ  

ප්රාශයෝගි  නැහැ ශන්, ටරු මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමා සඳහන්  රන 

ශහේතුව නිසා ඒ පාසල් 45 විවෘත  රන්න බැහැ කියලා ඒ 

බලධාරින් තීරණය  ර තිශබනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ 

තත්ත්වය ශවනස්  රලා, පාසල් විවෘත කිරීමට අපි ේත්සාහ 

ෙරනවා. 
 

 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මහනුවර නටරශේ පාසල්වල 

සනීපාරක්ෂ   ටයුතු ටැන විදුහල්පතිවරුන් මට  ථා  රලා 

කියනවා. එම නිසා පාසල්වල සනීපාරක්ෂ   ටයුතු ටැන ශසොයා 

බලන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

 
 ෙහදපොළ ශිෂයත්වලාිනන්  විසනතර 

மஹதபால புலகமப்பாிசில் தபறுநர்கள்: விபரம்   
MAHAPOLA SCHOLARSHIP RECIPIENTS: DETAILS  
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3.  ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
 (மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
 (The Hon. Shantha Bandara) 

ශවශළඳ අමාතයතුමාශටන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) අඩු ආොයම්ලාභ් පවුල්වලින් රජශේ වි ව්විෙයාලවලට 
ශතෝරාටනු ලබන සිනින් සඳහා මහශපොළ ෂ්ෂයත්ව ලබා 
ශෙන බව එතුමා ෙන්ශන්ෙ   

(ආ) (i) 2020 වර්ෂශේදී මහශපොළ ෂ්ෂයත්වය ලබා දුන් 
සමසත් ෂ්ෂයත්වලාිනන් සංයාව; 

 (ii) එම ෂ්ෂයත්වය ලැබීම සඳහා තිබිය යුතු අවම 
නිදුනි ම්;  

  වශර්ෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ  

(ඇ) (i) මහශපොළ ෂ්ෂයත්වය ලැබීම සඳහා නිදුනි ම් 
තිුදණෙ එම ෂ්ෂයත්වය ශනොලැශබන සිනින් 
පිරිසක් සිටින බව පිළිටන්ශන්ෙ; 

 (ii) එවැනි සිනින් සඳහා සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට 
පියවර ටන්ශන්ෙ; 

 යන්නත්  එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ  

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ  

 
 வர்த்தக அகமச்சகரக் னகட்ட வினா: 
 

(அ) குகறந்த வருமானம் ஈட்டும் குடும்பங்களிலிருந்து 

அரசாங்கப் பல்ககலக்கைகங்களுக்கு ததாிவாகும் 

மாணவர்களுக்கு மஹதபால புலகமப் பாிசில் 

வைங்கப்படுவகத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2020 ஆம் ஆண்டில் மஹதபால புலகமப் பாிசில் 

வைங்கப்பட்ட ஒட்டுதமாத்த மாணவர்களின் 

எண்ணிக்கக; 

 (ii) னமற்படி புலகமப் பாிசிகலப் தபறுவதற்கு 

இருக்க னவண்டிய ஆகக் குகறந்த தகககம 

யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (I) மஹதபால புலகமப்பாிசில் தபறுவதற்கான 

தகககம இருந்தும் அந்தப் புலகமப் பாிசில் 

கிகடக்காத மாணவர்கள் உள்ளனர் என்பகத 

அவர் அறிவாரா; 

 (ii) அவ்வாறான மாணவர்களுக்கு நியாயம் வைங்க 

நடவடிக்கக எடுக்கப்படுமா; 

 என்பகதயும் அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்னறல், ஏன்? 
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 asked the Minister of Trade : 
 

(a) Is he aware that Mahapola Scholarships are 
awarded to the students from low-income families, 
who are selected to government universities? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the total number of scholarship recipients 
that were awarded Mahapola Scholarships 
in the year 2020; and 

 (ii) the minimum qualification required to get 
the aforesaid scholarship? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether he admits the fact that there is a 
group of students who do not receive the 
Mahapola Scholarship though they are 
qualified to get the said scholarship; and 

 (ii) whether steps will be taken to mete out 
justice to the aforesaid students? 

(d) If not, why? 

 
ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ටරු  ථානාය තුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.  

 

(අ) ඔේ. අඩු ආොයම්ලාින පවුල්වලින් රජශේ වි ව්විෙයාලවලට 
ශතෝරාටනු ලබන සිනින්ට අමතරව ේසස ්ශපළ විභාටශේ 
ඉහළ කසලතාවක් ශපන්වූ සිනින් සඳහා ෙ කසලතා 
ෂ්ෂයත්ව මහශපොළ ේසස ් අධයාපන ෂ්ෂයත්ව අරුදෙලින් 
ලබා ශෙනු ලැශේ.  

 

(ආ) (i) 2020 වර්ෂශේ 2018/19 අධයයන වර්ෂයට අොළව 
සිනින් 14,969ක් සඳහා මහශපොළ ේසස ්අධයාපන 
ෂ්ෂයත්ව පිරිනමා ඇත. 

 (ii) අඩු ආොයම්ලාින සිනින්ශේ පවුශල් වාර්ෂි  
ආොයම රුපියල් ලක්ෂ 05ක් ශහෝ ඊට අඩුශවන් 
තිබීම.  

 කසලතා ෂ්ෂයත්වය සඳහා ඉහළ Z අටය ලබා තිබීම.  

(ඇ) (i) මහශපොළ ෂ්ෂයත්වයක් ලබා දීම සඳහා සල ා 
බලන පවුශල් වාර්ෂි  ආොයම රුපියල් ලක්ෂ 
05ට අඩු පවුල්වල සිනින්ට වුවෙ මහශපොළ 
ෂ්ෂයත්වයක් ශනොලැශබන අවස්ථා ඇත.  

   මහශපොළ අරුදෙශල් මූලය තත්ත්වය අනුව 
වාර්ෂි ව ශවන්  රනු ලබන ෂ්ෂයත්ව සංයාව 
තීරණය  රනු ලැශේ. එම ෂ්ෂයත්ව සංයාවට 
වඩා පවුශල් වාර්ෂි  ආොයම අනුව නිදුනි ම් 
ලබන සිනින් සංයාව වැි  වන අවසථ්ාවල සිනින් 
විසින් ේසස ් ශපළ විභාටශේදී ලබා ඇති වැි  Z 
අටය මත මහශපොළ ෂ්ෂයත්වය සඳහා ශතෝරාටනු 
ලැශේ.  

 (ii) මහශපොළ ේසස ්අධයාපන ෂ්ෂයත්වය සඳහා සිනින් 
ශතෝරා ටත් පනි තවදුරටත් ඉතිරිවන අඩු 
ආොයම්ලාින පවුල්වල සිනින් සඳහා අොළ 
වි ව්විෙයාල මඟින් ලබා ශෙන ෂ්ෂයාධාර රමයක් 
ක්රියාත්ම  ශේ. 

(ඈ) පැන ශනොනඟී. 

මම ශම් පිළිබඳ විස්තරයක් ශම් ටරු සභාවට  ඉදිරිපත්  රන්න 

 ැමතියි.  

මහශපොළ ෂ්ෂයත්ව සඳහා නිදුනි ම් ලබන සිනින් ශතෝරා 

ටැනීම.  

ශමය වි ්වවිෙයාල ප්රතිපාෙන ශ ොමිෂන් සභාව විසින් සිදු 

 රනු ලැශේ. වාර්ෂි ව වි ්වවිෙයාල ප්රශේ ය සඳහා නිදුනි ම් 

ලබන සිය ම සිනින් ශවත මහශපොළ ෂ්ෂයත්වය සඳහා සිනින් 

ශත්රීශම් ඉල් ම් පත්රය වි ්වවිෙයාල ප්රතිපාෙන ශ ොමිෂන් සභාව 

විසින් යවනු ලැශේ. ඒ අනුව ෂ්ෂයත්වය සඳහා ශත්රීම් නිර්ණාය  

අනුව නිදුනි ම් ලබා ඇති ෂ්ෂය නාම ශල්නයක්  මහශපොළ 

ෂ්ෂයත්ව භාර අරුදෙලට එවනු ලැශේ.  

රජශේ වි ්වවිෙයාලවලට ශතෝරා ටන්නා අඩු ආොයම්ලාින 

සිනින් සඳහා මහශපොළ ෂ්ෂයත්ව ශයෝජනා රමය ක්රියාත්ම  ශේ. 

වාර්ෂි ව වි ්වවිෙයාලවලට ශතෝරා ටන්නා සිනින් අතරින් ඉහළ 

කසලතාවක් ශපන්වූ සිනින් සඳහා කසලතා ෂ්ෂයත්ව හා අඩු 

කසලතා ෙැක්වූ සිනින්ට පවුශල් වාර්ෂි  ආොයම අනුව සාමානය 

ෂ්ෂයත්ව සඳහා හිමි ම් ලබයි.  

2020 වර්ෂශේ 2018/19 අධයයන වර්ෂයට අොළව රජශේ 

වි ්වවිෙයාලවලට බඳවාටත් ෂ්ෂය සංයාව 30,000ක් පමණ වන 

අතර,  ඒ අතරින් 14,969ක්, ඒ කියන්ශන් සියයට 50ක් සඳහා 

මහශපොළ ේසස් අධයාපන ෂ්ෂයත්ව පිරිනමන ලදී.  

කුසලතා ශිෂයත්ව  

කසලතා ෂ්ෂයත්වයක් සඳහා රුපියල් 5,050  ුදෙලක් 

වාරි ය ට ශටවන අතර මහ  ශපොළ ෂ්ෂයත්ව භාර අරුදෙල විසින් 

වාර්ෂි ව ලබා දීමට අනුමත  රන ුදළු ෂ්ෂය සංයාශවන්  සියයට 

10ක් කසලතා ෂ්ෂයත්ව සඳහා ශවන් ශ ශර්.  එම සියයට 10 

ප්රමාණය සිය  පාමමාලා අතර සමානුපාති ව ශබො හැශර්. 

2018/19 අධයයන වර්ෂයට අොළව කසලතා ෂ්ෂයත්ව ලබා දීම 

පහත සඳහන් පරිදි ශේ. 

   ජජව විෙයා 340 

 ශභෞති  විෙයා 277 

 වාජ ජය 293 

  ලා/ ශපොදු 476 

 ඉංජිශන්රු තාක්ෂණශේෙය 66 

 ජජව ප්ධධති තාක්ෂණශේෙය  48 

 එකුරව 1,500 
 

 

සාොනය ශිෂයත්ව 

සාමානය ෂ්ෂයත්වයක් සඳහා රුපියල් 5,000 වාරි යක් 

ශටවන අතර එම වාරි ය සඳහා මහශපොළ ෂ්ෂයත්ව භාර අරුදෙල 

විසින් රුපියල් 2,550ක් ෙ, භාණ්ඩාටාර ොය  ුදෙල රුපියල් 

2,450ක් ෙ ශේ. 2018/19 අධයයන වර්ෂ සඳහා ලබා දුන් සාමානය 

ෂ්ෂයත්ව සංයාව පහත පරිදි ශේ. 

   ජජව විෙයා 3,062 

 ශභෞති  විෙයා 2,489 

 වාජ ජය 2,634 

  ලා/ ශපොදු 4,284 

 ඉංජිශන්රු තාක්ෂණශේෙය 596 

 ජජව ප්ධධති තාක්ෂණශේෙය    435 

 එකුරව 13,500 

2415 2416 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශම් සඳහා වැය  රන ලෙ සමසත් වියෙම රුපියල් මිලියන 

182කි. 

මහශපොළ ෂ්ෂයත්වයක් ලබා දීම සඳහා සල ා බලන පවුශල් 

වාර්ෂි  ආොයම රුපියල් ලක්ෂ 05ට අඩු පවුල්වල සිනින්ට වුවෙ 

මහශපොළ ෂ්ෂයත්වයක් ශනොලැශබන අවස්ථා ඇත. 

මහශපොළ අරුදෙශල් මූලය තත්ත්වය අනුව වාර්ෂි ව ශවන් 

 රනු ලබන ෂ්ෂයත්ව සංයාව තීරණය  රන අතර, එම ෂ්ෂයත්ව 

සංයාවට වඩා පවුශල් වාර්ෂි  ආොයම අනුව නිදුනි ම් ලබන 

සිනින් සංයාව වැි  වන අවස්ථාවල සිනින් විසින් ේසස් ශපළ 

විභාටශේදී ෙැක්වූ කසලතාව මත -වැි  "Z" අටය මත- මහශපොළ 

ෂ්ෂයත්වය සඳහා ශතෝරාටනු ලැශේ.  

ේොහරණයක් ශලස, 2018/19 අධයයන වර්ෂය සඳහා අඩු 

ආොයම්ලාින සිනින් 20,000ක් පමණ ෂ්ෂයත්ව සඳහා නිදුනි ම් 

ලැබූවත්, ඒ අතරින් සිනින් 14,969 ට පමණක් මහශපොළ 

ෂ්ෂයත්වය පිරිනැමීම ෙැක්විය හැකි ය.  

ඉහත සඳහන් පරිදි පවුශල් වාර්ෂි  ආොයම අනුව හා ේසස ්

ශපළ විභාටශේදී ෙැක්වූ ඉහළ කසලතා අනුව මහශපොළ ෂ්ෂයත්වය 

සඳහා සිනින් ශතෝරාටත් පනි තවදුරටත් ඉතිරි වන අඩු ආොයම්ලාින 

පවුල්වල සිනින් සඳහා වි ්වවිෙයාලය මගින් ලබා ශෙන ෂ්ෂයාධාර 

රමයක් ක්රියාත්ම  ශේ. ඒ අනුව පවුශල් වාර්ෂි  ආොයම රුපියල් 

ලක්ෂ 5ට අඩු සිය  සිනින්ට මහශපොළ ෂ්ෂයත්වය ශහෝ 

වි ්වවිෙයාල මඟින් ලබාශෙන ෂ්ෂයාධාර ශහෝ හිමි ම ලැශේ.            

ටරු මන්ත්රීතුමනි, තව ශමොනවා හරි ප්ර ්න තිශබනවාෙ  

 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ටරු ඇමතිතුමාට මම විශ ේෂශයන්ම 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා, සාර්ථ  පිළිතුරක් ලබා දීම සම්බන්ධශයන්. 

මහශපොළ ෂ්ෂයත්වය ටැන  ථා  රන ශම් ශවලාශේ අශේ 

යුතු මක්ව තිශබනවා, එහි නිර්මාතෘ දිවංටත ලලිත් ඇතුලත්ුදෙලි 

මැතිතුමා සිහිපත් කිරීම.  

අඩු ආොයම්ලාින පවුල්වල ෙරුවන්ට මහශපොළ ෂ්ෂයත්වය ලබා 

දීම සම්බන්ධශයන් සිනින්ශටන් වි ාල ශචෝෙනාවක් එල්ල වනවා, 

එය ප්රමාෙ ී  ලබා ශෙනවා කියා සහ නියමිත ශවලාවට ඒ ුදෙල් 

ශෙන්ශන් නැහැ කියලා. ග්රාමීය මට්ටමින් ටත්ශතොත්, මා 

නිශයෝජනය  රන ප්රශ්ධ ශේ ශෙමේපිශයෝත් ඇවිත් මා එක්  

කියා තිශබනවා, නිසි  ලට ඒ ුදෙල ලබා ශෙන්ශන් නැහැ කියලා. 

ඒ පිළිබඳ ප්රමාෙයක් සහ ඒ ුදෙල් පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබනවාෙ 

කියා ටරු ඇමතිතුමාශටන් ෙැනටන්න  ැමැතියි. 
 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශටෝමාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ 

භාර ාර රජය යටශත් ේසස් අධයාපන, තාක්ෂණ සහ 

නශවෝත්පාෙන අමාතයවරයා ව ශයන්  ටයුතු  ශළේ, මම. එශතක් 

තිුදණු ෂ්ෂයත්ව ප්රමාෙය සම්ූරර්ණශයන් වළක්වා දුෂ් රතා 

මැ්ධශ්ධත් නියමිත ආ ාරයට ෂ්ෂයත්වය ශටී ම සඳහා  ටයුතු 

සලසා තිශබනවා. එහිදී අපි පරණ arrears තිුදණු ඒවාත් ශටේවා.  

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා පිළිටත යුතු ශෙයක් වනවා, ෙැන් 

මහශපොළ ෂ්ෂයාධාර ශෙන්ශන් ලලිත් ඇතුලත්ුදෙලි හිටපු 

අමාතයතුමා නිර්මාණය  රපු මහශපොළ ෂ්ෂයත්ව අරුදෙශල් 

ආොයමින් පමණක් ශනොශවයි කියන එ . ුදළු මහශපොළ 

ප්රතිලාභශයන් භාටයක් ෙැන් රජශයන් ශෙන්ශන්.  

ශම් දිනවල තවත් ප්ර ්නයක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ තමයි, 

සංවර්ධන ශලොතරැයිශයන් ලැශබන ුදෙල් ප්රමාණයත් අඩු ශවලා 

තිබීම. ඒ වාශේම පනිගිය රජය සමශේ දී මහශපොළ භාර ාර 

අරුදෙල  අයථා ශලස පාවිච්චි කිරීම නිසා මම මශේ ශල් ම්වරයා 

ලවා අපරාධ පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට ශම් පිළිබඳ සම්ූරර්ණ 

පරීක්ෂණයක්  රන්න භාර දීලා තිශබනවා. නැට්ශවල්ත් සමාටම 

හරහා මහශපොළ භාර ාර අරුදෙලින් රුපියල් බිලියන එ   ශහෝ  

ඊට වඩා වැි  ුදෙල  වංචාවක් සි්ධධ ශවලා තිශබනවා. මම ඒ 

පිළිබඳ කිසිශවකටත් ශෙෝෂාශරෝපණය  රන්න, මඩ ටහන්න 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ. මහශපොළ භාර ාර අරුදෙල 

ජාතිශේ වස්තුවක් නිසා ඒ පිළිබඳ අපක්ෂපාති පරීක්ෂණයක් 

 රලා, අොළ පාර් ්වයන්ට නීතිශේ යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉෂ්ට 

 රන්න අපි ක්රියා  රනවා.  

පනිගිය රජය  යටශත් මහශපොළ අරුදෙල් භාවිත  රලා හෙපු 

මාලශේ SLIIT එ  අයථා ශලස බැහැර  ර තිශබනවා. එම 

බැහැර කිරීම තුළින් මහශපොළ අරුදෙලට ලැබිය යුතු වි ාල ුදෙලක් 

ශනොලැබී ගිහින් තිශබනවා . මම ශම් පිළිබඳ ඉදිරිශේ දී  ැබිනට් 

මණ්ඩලයට  ෙන්වා ටත යුතු ක්රියා මාර්ට පිළිබඳ සා ච් ා  රන්න 

බලාශපොශරොත්තු  ශවනවා. 

මක්නිසාෙ යත්,  මහශපොළ අරුදෙලින් හෙපු මාලශේ ශතොරතුරු 

තාක්ෂණ ආයතනශේ - SLIIT එශක් - ඔබතුමන්ලාශේ රජය 

යටශත් සි්ධධ වුණු මහා පරිමාණ අපරාධය පිළිබඳ ජනාධිපති 

ශ ොමිෂන් සභාවක් සහ රජශේ විටණ ාධිපතිවරයා විසින් වාර්තා 

 ර තිශබනවා. ඒ මහශපොළ අරුදෙලට සි්ධධ ශවලා තිශබන 

අපරාධය පිළිබඳ පරීක්ෂා  රලා, නීතිය ක්රියාත්ම   රන්න අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ වාශේම ආණ්ඩු පක්ෂශේ, විපක්ෂශේ 

අපි සිය ශෙනාම එ තු ශවලා මහශපොළ අරුදෙල සංවර්ධනය 

කිරීම සඳහා ජනතාවත් සම්බන්ධ  රශටන සාධනීය වැඩ 

පිළිශවළ ට පැමිශණන්න ඕනෑ. මක්නිසාෙ යත්, ලක්ෂ සංයාත 

නිරායුධ, අවිහිංස  ෙරුවන් වි ාල ප්රමාණය ටම සහනය 

සලසන්ශන් මහශපොළ ෂ්ෂයාධාර රමයයි. රටට ුද්ධධිමය 

ොය ත්වයක් ලබාදීම සඳහා ශම් ශවනුශවන් ොය  වන ශලසත් 

මා ඉල්ලා සිටින්න  ැමැතියි. 

 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. ShanthaBandara) 

ටරු ඇමතිතුමනි, මශේ ශෙවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. 

ඔබතුමා ශවශළඳ ඇමතිවරයා හැටියටත් රජශේ සිටින ෙක්ෂ 

 ැබිනට් ඇමතිවරයක හැටියටත් ශමයට සාධාරණ වැඩ 

පිළිශවළක් ශයොෙයි කියා  ල්පනා  රලායි මා ශම් ප්ර ්නය 

අහන්ශන්. අශේ රශට් වි ්වවිෙයාලවලට නිදුනි ම් ලබන වි ාල 

සිනින් පිරිසක් ඉන්නවා. එවැනි හැම ෙරුශවකටම 

වි ්වවිෙයාලය ට ඇතුළුශවලා ේපාධියක් ලබාටන්න හිමි ම 

තිශබනවා. අතිටරු ජනාධිපතිතුමාශේ නාය ත්වශයන් ශමවර 

10,000ක් සිනින් වැි   ර දී තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් අපි 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එය අපි ඉතාම අටය  රනවා. නුදත්, අශේ 

රශට් වි ්වවිෙයාලවලට සිනින් බඳවා ටැනීමට තිශබන ප්රමාණය 

අඩු ම නිසා, සරසවි වරම් ලබාටැනීමට හිමි අයශටන් වි ාල 

පිරිස ට සරසවි වරම් ලබාටැනීමට හැකියාව ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ඒ අය අශේ රශට් රාජය අනුග්රහයක් තිශබන ශවනත් ේසස් 

අධයාපන ආයතනවල ඉශටනුම ලබාශටන ේපාධිය ලබාටන්න 

ූ ොනම් ශවනවා. 

නුදත් ෙරිද්රතාශවන් ශපශළන -අඩු ආොයම්ලාින- පවුල්වල 

අයට එම හිමි ම ලබා ටැනීමට යෑශම්දී අඩුම තරමින් ශපොලී රහිත 

2417 2418 

[ටරු   ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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ණය ශයෝජනා රමයක් ශහෝ  ක්රියාත්ම   රනවා නම්, ඒ 

අයශේත් සිහිනය සැබෑ  රටන්න පුළුවන්  ටරු ඇමතිතුමනි. ඒ 

නිසා මම ඒ සම්බන්ධව ඉල්ලීමක්  රන අතර, ඔබතුමාශටන් 

අහන්න  ැමැතියි, ුදෙල් ශටවිය යුතු එවැනි රජශේ අනුමත ේසස් 

අධයාපන ආයතනවලට ුදෙල් ශටවා ඉශටන ටන්න අව ය අයට 

ආධාරයක් ශෙන්න බැරි ම නිසා, ශපොලී රහිත ණය ුදෙලක් වාශේ 

ලබා ශෙන්න පුළුවන් මක් තිශබනවාෙ කියන  ාරණය. 
 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

අතිටරු ශටෝමාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යටශත් ශමම 

ණය ශයෝජනා රමය පිළිබඳව  ැබිනට් එ ට විශ ේෂ වාර්තාවක් 

ලබා ශටන අපි සැපයූ වාර්තාවට අනුව අශනක් වි ්වවිෙයාලවල 

ඉශටනුම ලබන ෙරුවන්ට රජශේ ශපොලී ප්රතිපාෙනය යටශත් ණය 

ුදෙල් ලබා දීශම්  ටයුත්ත අණ්ඩව සි්ධධ ශවනවා. ඒ නිසා එම 

ෂ්ෂයාධාර ශනොලැශබන ශපෞ්ධටලි  අං ශේ ආයතනවල ේපාධි 

ලබන අයටත් ණය ුදෙලක් ලබා ටැනීම සඳහා අවස්ථාව සලසා 

තිශබනවා.  
 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි, අපි ශම් සභාවට ෙන්වන්න  ැමැතියි, 

යහපාලන ආණ්ඩුව  ාලශේ මහශපොළ ෂ්ෂයත්ව ආධාර ුදෙල 

රුපියල් 2,500 සිට රුපියල් 5,000 ෙක්වා වැි   ළ බව. අපි එම 

ුදෙල ශෙගුණයක්  ළා. අශන , ටරු  ාන්ත බණ්ඩාර 

මන්ත්රීතුමනි, ර ජශේ වි ්වවිෙයාලවලට ඇතුළත් ශවන්න බැරි 

ෂ්ෂයයන්ට අශේ රජය  ාලශේ ුදෙල් ශටවා ඉශටන ටැනීමට අපි 

රුපියල් ලක්ෂ 11ක් දුන්නා. ඔබතුමා බලන්න, අය වැය  ථා.  
 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ෙැන් ශමො ෙ ශවලා තිශබන්ශන්  
 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි රුපියල් ලක්ෂ 11ක් දුන්නා. වි ්වවිෙයාලවලට ඇතුළත් 

ශවන්න බැරි ෂ්ෂයයන්ට ශපෞ්ධටලි  ආයතනයකින් ශහෝ රජශේ 

ආයතනයකින් ශහෝ ුදෙල් ශටවා - 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි. ප්ර ්නය ශෙපැත්තට අදින්න එපා. 
 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

 වුෙ ෙැන් ඒ ටැන ප්ර ්නයක් ඇනිශේ  ඔබතුමන්ලා -[බාධා 

කිරීමක්]  
 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පැහැදිලි කිරීමක්  ශළේ. [බාධා කිරීම්] අශේ ආණ්ඩුව  ාලශේ 

අපි ඒවා දුන්නා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි, හරි. දුන්නා නම් ෙැන් ඉවරයි ශන්. 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

අපි ඒ ුදෙල් ඔක්ශ ොම වැි   රලා තිශබනවා. 

තුදන්නාන්ශසේලා ශම් ුදෙල් නාස්ති  රලා තිශබනවා.  

 
ගු දහේෂා විතානදග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னஹசா விதானனக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ප්ර ්නය ඔබතුමාශේ ප්ර ්නයක් ශනොශවයිශන්. ටරු ශහේෂා 

විතානශේ මන්ත්රීතුමා, ඉක්මනට ප්ර ්නය අහන්න.  ාලය නාස්ති 

වනවා. 
 
 

ගු දහේෂා විතානදග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னஹசா விதானனக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ටරු ඇමතිතුමා, ටරු  ාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා ශටෞරවනීය 

ප්ර ්නයක් ඇුණශේ. අශේ  ාලශේ මහශපොළ ෂ්ෂයත්ව ලබා දීශම්දී 

සිදු වුණු දූෂණ ටි ක් ටැන ඔබතුමා කිේවා. ඒවා ටැන ශහොයා 

බලන්න. ඒ  වඩා වැෙටත්. හැබැයි, වර්තමානශේ වි ්වවිෙයාල 

ෂ්ෂයයන්ට මහශපොළ ෂ්ෂයත්වය ලබා ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ  මාස 

ටණනක් දීලා නැහැ. අන්න ඒ ට ේත්තරයක් ශෙන්න, ටරු 

ඇමතිතුමා. මම හිතන හැටියට  ටරු  ාන්ත බණ්ඩාර  

මන්ත්රීතුමාත් ඒ ප්ර ්නයට ේත්තරයක් බලාශපොශරොත්තු වුණා.  
 

 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මම ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා, පනිගිය මාසය වනතුරු 

මහශපොළ ෂ්ෂයාධාරය ලැබිලා තිශබන බව. එශහම ලැබිලා නැහැ 

කියලා ඔබතුමා කියනවා නම් මම ශම් ටරු සභාව අවසන් ශවන්න 

ශපර අවසානශේ ශටවලා තිශබන ප්රමාණය ටරු සභාවට 

ෙන්වන්නම්. 

 

ගු දක්.පී.එසන. කුොරසරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு னக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ටරු  ථානාය තුමනි,- 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ ප්ර ්නය ශමො ක්ෙ  ශම්  ඔබතුමාට අයිති 

ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. 

 
ගු දක්.පී.එසන. කුොරසරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு னக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මම අශේ ටරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

ඇමතිතුමාට ප්ර ්නයක් ශයොුද  රනවා. ෙැනට අනුරාධපුර 

දිස්ත්රික් ශේ cut-off mark එ ට අඩු ෙරුවන් වි ්වවිෙයාලයට 

ශත්රිලා ඉන්නවා. හැබැයි, cut-off mark එ  වැි  ෙරුවන් 

වි ්වවිෙයාලයට ශත්රිලා නැතිව ඉන්නවා. ඒ  ාරණය පිළිබඳව 

ටරු ඇමතිතුමා ශපොි  පැහැදිලි කිරීමක්  රන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ඒ පිළිබඳව ටරු  ජී.එල්. පීරිස ්

අධයාපන ඇමතිතුමා විසින් සල ා බලයි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටරු ඇමතිතුමා ඒ ප්ර ්නයට පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. 

 

ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

ඒ වත් ෙන්ශන් නැහැ. [බාධාකිරීම්] 

 
 "දියවර" ධීවර ගම්ොනදේ ඉඩම්  ඔප්පු 

"தியவர" மீன்பிடிக் கிராமக் காணிகள்: உறுதிகள்  
LANDS IN “DIYAWARA” FISHERIES VILLAGE: DEEDS 
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4 .  ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகுஇஷாக்ரஹுமான்)  

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ඉඩම් අමාතයතුමාශටන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) අනුරාධපුර දිසත්්රික් ශේ - ඉපශලෝටම ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 
ශ ොට්මාසශේ, අං  493 විජිතපුර ග්රාම නිලධාරි වසශම් 
වත්මන් අග්රාමාතයවරයා ධීවර අමාතයවරයාව සිටි  ාලශේ 
ආරම්භ  ළ "දියවර" ධීවර ටම්මානශේ වත්මන් තත්ත්වය 
එතුමා සඳහන්  රන්ශනහිෙ  

(ආ) (i) එම ටම්මානශේ ඉඩම්වලට ඔේපු ලබා දීම සඳහා 
මූලි  පියවර ආරම්භ  ර තිශේෙ; 

 (ii) එශසේ නම්, එම පියවර  වශර්ෙ; 

   (iii) එම ටම්මානශේ ඉඩම්වලට ඔේපු ලබා ශෙන දිනය 
 වශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ  

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ    

 
 அகமச்சகரக் னகட்ட வினா: 

( அ) அனுராதபுர மாவட்டத்தின் இப்பனலாகம பிரனதச 

தசயலகப் பிாிவின் 493 ஆம் இலக்க வி ிதபுர கிராம 

உத்தினயாகத்தர் பிாிவில் தற்னபாகதய பிரதம 

அகமச்சர் கடற்தறாைில் அகமச்சராக இருந்த 

காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட "தியவர" மீன்பிடிக் 

கிராமத்தின் தற்னபாகதய நிகலகமயிகன அவர் 

குறிப்பிடுவாரா? 

( ஆ) (i) னமற்படி கிராமத்தின் காணிகளுக்கு உறுதிககள 

வைங்குவதற்கு அடிப்பகட நடவடிக்கக 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், னமற்படி நடவடிக்கக 

யாததன்பகதயும்; 

 (iii) னமற்படி காணிகளுக்கு உறுதிகள் வைங்கப்படும் 

திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்னறல், ஏன்? 

asked the Minister of Land: 

(a) Will he state the current state of affairs related to 
the “Diyawara” fisheries village, which was 
established by the present Prime Minister during 
his tenure as the Minister of Fisheries in the 
Vijithapura Grama Niladhari Division bearing 
Division Number 493 in the Ipalogama Divisional  
Secretary's Division of Anuradhapura District? 

 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the preliminary steps have been 
taken with pertinence to the provision of 
deeds for the  lands located in the said 
village; 

 (ii) if so, the steps so taken; and 

 (iii) the date on which deeds will be provided to 
the lands located in the aforesaid village? 

(c)   If not, why? 

 
ගු එසන.එම්. චන්ද්රදසේන ෙහතා මඉඩම් අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரனசன - காணி அகமச்சர்) 

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

ටරු  ථානාය තුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේය. 

(අ)  ඔේ. 

(ආ)  (i)  ඔේ. 

        (ii)  ශම් පිළිබඳව අොළ පාර් ව්  සමඟ සා ච් ා කිරීමට 
සැලනිම්  ර ඇත. 

  ශමම ශබො දී ඇති ඉඩම් ශ ොටස ්  හල්ල 
පල්ශල ැශල් වනජීී  රක්ෂිතයට අයත්ව ඇති 
බැවින් ඉඩම් සඳහා ඔේපු ලබා දීමට ශහෝ ශටවල් 
අ ත්වැි යා කිරීම සඳහා ශහෝ වනජීී  
 ශෙපාර්තශම්න්තුව මඟින් අනුමැතියක් ලබා 
ශනොශෙන බැවින් ශම් පිළිබඳව ඉදිරි පියවර ටැනීම 
බාධාවක් ී  ඇත. 

       (iii)  අොළ පාර් ව් සමඟ සා ච් ා කිරීශමන් අනතුරුව 
පවතින ටැට  නිරා රණය  ර ටැනීශමන් පනි 
ඔේපු ලබා දීමට පියවර ටත හැකිය. 

(ඇ)  අොළ ශනොශේ. 
 
 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ටරු  ථානාය තුමනි, අනුරාධපුරය දිස්ත්රි ක්ශේ තිශබන ශම් 

ටම්මානය වර්තමාන අග්රාමාතයතුමා ධීවර ඇමති ශවලා සිටින 

ශ ොට තමයි වි ාල පාරවල් හෙලා අංට සම්ූරර්ණ ටම්මානයක් 

 ශළේ. ධාතුශසේන රජතුමා වැේ හෙපු අයට තමයි ඒ ටම්මාන හෙලා 

දීලා තිශබන්ශන්. ටරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ශමහි තවත් ප්ර ්න 

තිශබනවා කියලා කියනවා නම්,   අපි ඒ ජනතාවට ශෙන ේත්තරය 

ශමො ක්ෙ? 
 

 

ගු එසන.එම්. චන්ද්රදසේන ෙහතා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரனசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අශේ ටරු අග්රාමාතයතුමා ධීවර ඇමතිවරයා හැටියට  ටයුතු 

 රන ශ ොට මම පළාත් සභාශේ ධීවර ඇමතිවරයා හැටියට 
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 ටයුතු  ළා. මම කියන්න සන්ශතෝෂයි, පළුදශවනි ටම්මානය 

හැටියට  ලාවැව ඔබතුමා කියන ටම්මානය තමයි ඉදි ශළේ. ඒ  

අංට සම්ූරර්ණ ටම්මානයක් බවට පත්  රලා තිශබනවා. ශමහි 

අපට ශපොි  ප්ර ්නයක් තිශබනවා. එය ේත්තරශේත් තිශබනවා. 

 හල්ල පල්ශල ැශල් ප්රශ්ධ යට ඒ ඉඩම් අයත් වන බවට පනි 

 ාලය  වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් ටැසට්  රලා තිශබනවා. 

වනජීී  සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් ශම් සඳහා අවසර 

ලබා ශෙන්න කියලා, ටරු සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමාශටනුත් මා  

ඉල්ලීමක්  රනවා. එතුමාත් ශම් අවස්ථාශේ ටරු සභාශේ සිටිනවා. 

අපට තිශබන ටැට ව ශමයයි. ඔබතුමා කිේවා වාශේ අවුරුදු සිය 

ටණනක් පදිංචිශවලා සිටි පිරිස ට තමයි ශම් ඉඩම් දීලා 

තිශබන්ශන්.   වනජීී  සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් ඒ ඉඩම් 

නිෙහස්  රලා අපට ලබා දුන්නාම, අපි මාසයක් ඇතුළත ඒ ඉඩම් 

සඳහා බලපත්ර ලබාශෙන්න  ටයුතු  රනවා, ටරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ටරු  ථානාය තුමනි, අශේ ඇමතිවරු ශෙශෙනාම ශජයෂ්ම 

ඇමතිවරු; අත්ෙැකීම් තිශබන ඇමතිවරු. අනුරාධපුර දිස්ත්රික් යට 

අයත් ශම් බල ප්රශ්ධ ය වය  පළාශත් කරුණෑටල දිස්ත්රික් යට 

ලබාදීලා තිශබනවා. ශම්  මහා වි ාල ප්ර ්නයක්. ඒ නිසා අශේ 

අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ශේ අයට කරුණෑටල  ාර්යාලයට යන්න 

සිදුශවලා තිශබනවා. පනිගිය  ාලශේ  මම ශටොඩක් මහන්සි වුණා, 

අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ශේ තිශබන  ාර්යාලයට ඒ වැඩ  

ලබාශෙන්න. මටත් ඒ   රන්න බැරි වුණා, ටරු ඇමතිතුමනි. ශම් 

ශජයෂ්ම ඇමතිවරුන් ශෙශෙනා එ තුශවලා ශම්  ාල සීමාව තුළ 

ශහෝ ශම්  ටයුත්ත  රලා ශෙයි කියලා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ඒ වාශේම ශම් නිවාසවල ජීවත්වන අයට වි ාල ප්ර ්නයක් 

ඇතිශවලා තිශබනවා. ඒ අයශේ ප්රධානම රැකියාව  ෘෂි 

 ර්මාන්තයයි, ධීවර  ර්මාන්තයයි. ඒ අයට ධීවර  ටයුතුවලට 

යන්න බැරි ප්ර ්නයක් ඇතිශවලා තිශබනවා;  ෘෂි ර්ම 

 ටයුතුවලට යන්න බැරි ප්ර ්නයකත් ඇතිශවලා තිශබනවා. අශේ 

බල ප්රශ්ධ ශේ සිටින ටරු ඇමතිතුමා ඒ ටැන ෙන්නවා. ශම් 

ප්ර ්නයට ඉතාම ශ ටි  ාලයක් තුළදී ේත්තරයක් ලබාශෙන්න 

කියලා ඔබතුමන්ලා ශෙශපොළශටන් මා ඉල්ලීමක්  රනවා.  

 
 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා මවන ජීවී හා වන සවරක්ෂණ 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake -  Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

ටරු  ථානාය තුමනි, ශම් පිළිබඳව වනජීී  සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුව ආශ්රිතව යම් ශෙයක් සිදුශවන්න තිශබනවා නම්, 

ඒ  ාර්ය  ි නමින් ඉටු  රලා ශෙන්න  ටයුතු  රනවාය කියන 

එ  විශ ේෂශයන්ම සඳහන්  රන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ඒ  ාර්යය 

අශේ ටරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන ඇමතිතුමා එක්   ථා  රලා 

විසඳා ටන්න. 

 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අං  5 - 516/2020 - (1), ටරු ආර්.එම්. රංජිත් ම්ධදුම 

බණ්ඩාර මහතා - [සභා ටර්භය තුළ නැත.]  

නඩු තීන්ු  සවහල භාෂාදවන් ලබා දීෙ  ගනු ලබන 

ිළයවර    
வைக்குத் தீர்ப்புக்ககளச் சிங்கள தமாைியில் 

வைங்குதல்: நடவடிக்கக 
AVAILABILITY  OF JUDGMENTS IN SINHALA LANGUAGE: 

STEPS TO BE TAKEN 
 

716/2020 

6 .  ගු යොමිණී ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  
අධි රණ අමාතයතුමාශටන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) ශ්රී ලං ාශේ ශරේෂම්ාධි රණශේ හා අිනයාචනාධි රණශේ 
නඩු තීන්දු ලබා ශෙන්ශන් ඉංග්රීසි භාෂාශවන් පමණක් බව 
එතුමා ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ) එශසේ නම්, ශ්රී ලං ාශේ ආණ්ඩුරම වයවසථ්ාශේ 24(1) 
වයවසථ්ාව ප්ර ාරව, ශරේෂම්ාධි රණශේ හා 
අිනයාචනාධි රණශේ නඩු තීන්දු සිංහල භාෂාශවන්ෙ ලබා 
දීමට  ටයුතු කිරීමට පියවර ටන්ශන්ෙ යන්න එතුමා  ශමම 
සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   

 
 நீதி அகமச்சகரக் னகட்ட வினா: 

(அ) இலங்ககயில் உயர் நீதிமன்றத்திலும் னமன்முகற 

யீட்டு நீதிமன்றத்திலும் வைக்குத் தீர்ப்புகள் ஆங்கில 

தமாைியில் மாத்திரம் வைங்கப்படுகின் றததன்பகத 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆதமனில், இலங்கக அரசியலகமப்பின் 24(1) ஆம் 

உறுப்புகரயின் பிரகாரம் உயர் நீதிமன்ற மற்றும் 

னமன்முகறயீட்டு நீதிமன்ற வைக்குத் தீர்ப்புககளச் 

சிங்கள  தமாைியிலும் வைங்குவதற்கு நடவடிக் 

ககதயடுப்பாரா என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்னறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Justice: 

(a) Is he aware that the judgments of the Supreme 
Court and the Court of Appeal of Sri Lanka are 
made available only in the English language? 

(b) If so, will he inform this House whether steps will 
be taken to deliver the judgments of the Supreme 
Court and the Court of Appeal in the Sinhala 
language too, in terms of Article 24(1) of the 
Constitution of Sri Lanka? 

(c) If not, why? 

 
ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා මඅධිකරණ අොතයුරො  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நீதி அகமச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ටරු යොමිණී ගුණවර්ධන 

මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර ්නයට පිළිතුරු දීමට ශපර මම අධි රණ ශසේවා 

ශ ොමිෂන් සභාශවන් ඒ පිළිබඳව විමසීමක්  රලා පිළිතුරු ලබා 

ටත්තා. එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

 (අ) ඔේ.  ශම් පිළිබඳව අධි රණ අමාතයාං ය විසින් ටරු 
ශරේෂම්ාධි රණය විමසා ඇති අතර, එයට ලැබී ඇති පිළිතුර 
අනුව අොළ නඩු තීන්දු විනිනිරුතුමන්ලා විසින් ඉංග්රීසි 
මාධයශයන් පමණක් ලබා ශෙන බවට ෙන්වා එවා ඇත. 

2423 2424 



පාර්ලිශම්න්තුව 

(ආ)  ෙැනට ඇති භාෂා පරිවර්තන ටැට  හා තාක්ෂජ   
පහනි ම් අනුව ප්රාශයෝගි ව ශම් අවසථ්ාශේ අොළ නඩු 
තීන්දු සිංහල භාෂාශවන් ලබාදීමට අපහනි බව ශපශනයි. 
එශසේ වුවෙ, ි ජිටල් තාක්ෂණය ේපශයෝගි  ර ටනිමින් 
අධි රණ සව්යංක්රීය රණ - Court automation - 
ක්රියාවලිය හුනන්වාදීම මඟින් ශමයට විසුනමක් ලබාදීමට 
ඇති හැකියාව පිළිබඳව ශසොයා බලන ශලස ේපශෙස ්ලබා 
දීමට බලාශපොශරොත්තු ශවමි. 

(ඇ)  පැන ශනොනඟී. 
 

ගු යොමිණී ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

ටරු  ථානාය තුමනි, ටරු අමාතයතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් 

මට ඒ ටැන සඳහන්  රන්න  අවසර ශෙන්න. ශමහි ූරර්වාටමනය 

ශලස මූලි  ශපොලිස් පැමිජ ලි සහ මූලි  ේසාවි ක්රියාොමය මේ 

බසින් සිදු  ළ යුතු බවට 1937 ජනවාරි 29වැනි දින එො 

පාර්ලිශම්න්තුව, එනම් රාජය මන්ත්රණ සභාශේදී අවිස්සාශේල්ල 

මන්ත්රී ටරු පිලිේ ගුණවර්ධන මැතිතුමා සහ රුවන්වැල්ල මන්ත්රී 

ටරු ඇන්.එම්. ශපශර්රා මැතිතුමා විසින් ශයෝජනාවක් ශටනාවා. 

එම ශයෝජනාව 34 : 4ක් ශලස සම්මත ී  ආරම්භ වූ ශම් ක්රියාවලිය 

1940 ෙ  ශේදී  ැලජ ය මන්ත්රී ටරු ශ ට.ආර්. ජයවර්ධන 

මැතිතුමා විසින් ක්රියාත්ම   රන්න ුදල් වුණා. ශම් ශ ොටස 1978 

ආණ්ඩුරම වයවස්ථාශේ 24වයවස්ථාව යටශත් ඇතුළත්  ළත්, 

එව ට අමාතයවරයා ටැසට් පත්රයක් මඟින් තමයි එය ෙැනට 

තාව ාලි ව අත්හිටුවා තිශබන්ශන්, ටරු අමාතයතුමනි. ඔබතුමා 

සඳහන්  රපු මූලි   ාරණාව අනුව අවම ව ශයන් ශම් මූලි  

හරයන් පරිවර්තනය  ර ටැනීම සඳහා අපට ලිඛිත සහ වාචි  

පරිවර්තන ෙහස  විතර  ටයුතු ඉටු  ර ටැනීම සඳහා ශයෝටය 

මානව සම්පතක් හො ටන්න වි ්වවිෙයාල මඟින් ශහෝ හැකියාවක් 

තිශේෙ කියලා ෙැනටන්න  ැමැතියි. 

  
ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

ඒ පිළිබඳව සල ා බලන්නම්, ටරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඔබතුමා කියූ ආ ාරයට, ෙැනටමත් ලං ාශේ 

ශරේෂ්මාධි රණය සහ අිනයාචනාධි රණය ඇතුළුව ශපොදුශේ 

අධි රණ ප්ධධතිය තුළ නඩු  ටයුතු සම්බන්ධශයන් වි ාල 

ප්රමාෙයක් තිශබන බව අපි සිය ශෙනාම ෙන්නවා. ෙැනට ලබා ශෙන 

නඩු තීන්දුත් translate  රලා ශෙන්න ගිශයොත්, ඒ ක්රියාවලිය තවත් 

 ල් යනවා. එවිට තවත් ප්ර ්නයක් මතු ශවන්න පුළුවන්. හැබැයි, 

සං ල්පයක්, ප්රතිපත්තියක් හැටියට ඔබතුමා කියන  ාරණයට 

මම සම්ූරර්ණශයන්ම එ ඟයි. තවත් ප්රමාෙය ට ශහේතුවක් 

ශනොවන ආ ාරයට, ඔබතුමා ප්ර ා   ළ  රුණුත් සල ා බලා, 

ප්රාශයෝගි ව ඒ සම්බන්ධශයන් විසුනමක් ලබා දීමට පියවර 

ටන්නම්. 
 

ගු යොමිණී ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன)  

The Hon. Yadamini Gunawardena)  

ටරු  ථානාය තුමනි, මශේ ශෙවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. 

ටරු ඇමතිතුමනි, වසර 75  පමණ  ාලයක් තිස්ශසේ ශම් 

මූලි  තත්ත්වය පැවතී තිශබනවා. මහ ජනතාවට වඩාත් සමීපව, 

ඔවුන්ශේ අයිතීන් පිළිබඳව වි ව්ාසය තවදුරටත් ඇති  ර ටන්න 

පුළුවන් ශවන්න, මේ භාෂාශවන් ශම්  ටයුත්ත  රන්න ශ ොතරම් 

 ාලයක් ටත ශවයිෙ කියලා කියන්න පුළුවන්ෙ? ෙළ ව ශයන්, 

අෙහසක් හැටියට කියන්න, ටරු ඇමතිතුමනි. 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ෙැන් වුණත් ඕනෑම පු්ධටලයකට තමන්ශේ 

නඩු  ටයුත්තක් සම්බන්ධශයන්  රුණු ෙැක්ී ම - submissions - 

ඕනෑම භාෂාවකින්  රන්න පුළුවන්. ප්රාශයෝගි ව, 

ශරේෂ්මාධි රණශේ සහ අිනයාචනාධි රණශේ නඩු තීන්දු ඉංග්රීසි 

භාෂාශවන් තමයි ලබා ශෙන්ශන්. එම නිසා කිසිශවකට භාෂාව 

පිළිබඳ ප්ර ්නයක් නැහැ. සාමානයශයන්, නීතිවවරු නඩුවලට 

ශපනී සිටින විට ඉංග්රීසි භාෂාශවන්  ථා  රනවා. නුදත්, සිංහල 

භාෂාශවන්  රුණු ඉදිරිපත්  රන නීතිව මහත්වරුත් ඉන්නවා. 

ශපෞ්ධටලි ව ශපනී ඉන්න අය තමන්  ැමැති භාෂාවකින්  රුණු 

ඉදිරිපත්  රනවා. එශහම  ටයුතු කිරීමට බාධාවක් නැහැ. නුදත් 

මම  ලින් කිේව ආ ාරයට, අධි රණ ශසේවා ශ ොමිෂන් 

සභාශවන් තමයි අධි රණ ප්ධධතිය සම්ූරර්ණශයන්ම පාලනය 

ශවන්ශන්. ඔවුන් සමඟ සා ච් ා  රලා, ඇමතිවරයා ව ශයන් 

මට තිශබන බලතලත් පාවිචිච්  රලා ප්රාශයෝගි  විසුනමක් ලබා 

දීමට  ටයුතු  රන්නම්. මට ඒ සම්බන්ධශයන් timeline එ ක් 

කියන්න අමාරුයි, ටරු මන්ත්රීතුමනි.  ඔබතුමාශේ ශයෝජනාව 

පිළිබඳව  ටයුතු  රන්න අපි ේත්සාහ  රන්නම්. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ටරු ඇමතිතුමාශටන් මට  ාරණයක් 

අහන්න තිශබනවා.  

ටරු ඇමතිතුමනි, මහර බන්ධනාටාරශේ සි්ධධිශයන් 

ජීවිතක්ෂයට පත් වුණු අයශේ මෘතශ්ධහ තවම ඒ පවුල්වල අයට 

භාර දීලා නැහැ. ඒ මෘතශ්ධහ තවම හුනනාශටනත් නැහැ.  ශම්  

බලවත් අසාධාරණයක්. 

 
ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

ටරු මශහස්ත්රාත්තුමාශේ ඉල්ලීම අනුව, ඒ අයශේ මරණ 

පරීක්ෂණ  රලා තමයි අශනක්  ටයුතු  රන්න ශවන්ශන්, ටරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමාට ඒ ටැන ලිපියක් ශෙන්න පුළුවන්ෙ  ශමො ෙ, ශම්  

මානුෂි  ප්ර ්නයක්.  

 
ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

අපි බලන්නම්. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇත්ත ව ශයන්ම ඒ මැරුශණ්  වුෙ කියලාවත් තවම ෙන්ශන් 

නැහැ. ඔක්ශ ෝම අය අඬනවා. 

 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

මා ඒ පිළිබඳව සල ා බලන්නම්. සවස 3.00ට මට ඒ සම්බන්ධ  

අතුරු වාර්තාවක් ලැශබනවා.  

2425 2426 

[ටරු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි  මහතා] 
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ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ටරු  ථානාය තුමනි, අධි රණ ඇමතිතුමාශටන් අපි ශම් 
ටැන ෙැන ටන්න  ැමැතියි. ඇත්තටම ටරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ මහර සි්ධධිය ශවලා දින අටක් ටත ශවලා 
තිශබනවා. ඊට පුණවොම විපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලා ටණනාවක් 
එතැනට ගියා. ශම් වනතුරු ඒ මෘත  රීර භාර ශෙන්න බැරි වුණා, 
නැත්නම් හුනනා ටන්න බැරි වුණා කියන්ශන්, එතැන වි ාල 
ප්ර ්නයක් තිශබන බවයි. ඇත්තටම එතැන හිටපු  ණ්ඩායම 
බැ වාම, ඇතුශළේ ඉන්න අයශටන් ශතොරතුරු ෙැන ටන්න පුළුවන්. 
ශල්න විනා  වුණා කියලා ශන් කියන්ශන්.   ඇතුළත ඉන්න අය 
ශතොරතුරු ෙන්නවා ශන්. ෙැනට අපි ෙන්නා තරමින්, ඒ මැරුණු  
ශ ශනකශේ තවත් සශහෝෙරශයකත් ඉන්නවා.   ඒ වාශේ අශනක් 
අය ටැනත් ෙන්නවා ශන්. එතශ ොට හුනනා ටැනීම එච්චර අපහනි 
ශවන්න බැහැ ශන්. දින අටක් කියන්ශන් වි ාල  ාලයක්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි. ෙැන් ඔබතුමන්ලා ඒ ප්ර ්නය මතු  ළා ශන්. එතුමා ඒ ටැන 

ශසොයා බලා ේත්තරයක් ලබා ශෙයි.  
 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි ෙහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ශම් අවස්ථාශේදී ඒ සම්බන්ධ ශතොරතුරු මා ළඟ නැහැ. 

අධි රණ ජවෙය නිලධාරිතුමා සහ මශහස්ත්රාත්තුමා ඉදිරිශේ 
තමයි ඒ  ටයුතු ක්රියාත්ම  ශවන්ශන්. නීතිය අනුව ඒ 
සම්බන්ධශයන් මා  ටයුතු  රන්න බලන්නම්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අං  7 - 726/2020 - (1), ටරු ප්රමිත බණ්ඩාර 

ශතන්නශ ෝන් මහතා. 
 

ගු ප්රමිත බණ්ඩාර දතන්නදකෝන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னனகான்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
ටරු  ථානාය තුමනි, මා එම ප්ර න්ය අහනවා. 
 

ගු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ன ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ශසෞය අමාතයතුමිය ශවනුශවන් මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශෙ    ාලයක් ඉල්ලා 

සිටිනවා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ියීමෙ  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

උුරු පළාදත් වනාන්තර භූමි  විසනතර  
வட மாகாண காட்டு நிலப்பரப்பு: விபரம் 

FOREST LAND IN NORTHERN PROVINCE: DETAILS    
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8 .  ගු මආචාර්ය  සුදර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுனரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමාශටන් ඇූ                   

ප්ර ්නය- (1): 

(අ)  (i) ශම් වනවිට නිල ව ශයන් ප්ර ා යට පත්  ර ඇති 
ේතුරු පළාත තුළ පිහිටි  වනාන්තරවලට අයත් භූමි 
ප්රමාණය ශ ොපමණෙ;  

 (ii) වර්ෂ 1982 වනවිට ප්ර ා   ර තිබූ 
වනාන්තරවලට අයත් භූමි ප්රමාණය ශ ොපමණෙ;   

 (iii) එම භූමි ප්රමාණ  අතර ශවනසක් පවතින්ශන් නම්, 
එම ශවනසට ශහේතු  වශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ  

(ආ) (i) ශතෝරටත් ප්රශ්ධ යක් රක්ෂිත වනාන්තරයක් ශලස 
ටැසට්  රනු ලබන රමශේෙය  වශර්ෙ;   

  (ii) 2009 වර්ෂශේ සිට ශම් වනශතක් ේතුරු පළාතට 
අොළව අ තින් වන ආරක්ෂණය සඳහා නිකත් 
 ළ ටැසට් පත්ර සංයාව ශ ොපමණෙ; 

 යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ  

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ  

 

 வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் 

னகட்ட வினா: 

(அ) (i) இன்றளவில் உத்தினயாகபூர்வமாக பிரகடனப் 

படுத்தப்பட்டுள்ள வட மாகாணத்தில் அகமந் 

துள்ள காடுகளுக்கு உாித்தான நிலப்பரப்பு யாது 

என்பகதயும்; 

 (ii) 1982 ஆம் ஆண்டளவில் பிரகடனப்படுத்தப் 

பட்டிருந்த  காடுகளுக்கு உாித்தான நிலப்பரப்பு 

யாது என்பகதயும்; 

 (iii) னமற்படி நிலப்பரப்புகளுக்கு இகடயில் 

வித்தியாசம் காணப்படுவதாயின், இந்த 

வித்தியாசத்துக்கான காரணம் யாது 

என்பகதயும் 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ததாிவு தசய்யப்படும் பிரனதசதமான்கற வன 

ஒதுக்குப் பிரனதசமாக வர்த்தமானியில் 

அறிவிக்கும் தசயன்முகற யாது என்பகதயும்; 

 (ii) 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவகரயில் வட 

மாகாணத்துக்கு ஏற்புகடயதாக, புதிதாக வனப் 

பாதுகாப்புத் ததாடர்பில் தவளியிடப்பட்டுள்ள 

வர்த்தமானி அறிவித்தல்களின் எண்ணிக்கக 

யாது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்னறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Wildlife and Forest 

Conservation:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the extent of officially demarcated forest 
land in the Northern Province at present; 

 (ii) the extent of forest land demarcated by year 
1982; and  

 (iii) if there is a difference between the 
aforesaid extents of lands, the reasons for 
the difference? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the method followed to gazette a selected 
area as a forest reserve; and 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 (ii) the number of gazettes issued from year 
2009 to date with regard to forest protection 
with relevance to the Northern Province? 

(c) If not, why?  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake)  

ටරු  ථානාය තුමනි, මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශෙනවා. 

(අ) (i) ේතුරු පළාත තුළ ශමශතක් නිල ව ශයන් 
ප්ර ා යට පත්  ර ඇති වනාන්තර ටණන 53ක් 
වන අතර, භූමි ප්රමාණය ශහක්ශටයාර 353,657කි. 

 (ii) 1982 වර්ෂයට ශපර ේතුරු පළාත තුළ ප්ර ා යට 
පත්  ර ඇති වනාන්තර ටණන 35ක් වන අතර, 
භූමි ප්රමාණය ශහක්ශටයාර 198,174කි. 

 (iii) 1982 වර්ෂය හා 2020 වර්ෂවල නිල ව ශයන් 
ප්ර ා යට පත්  ර ඇති වනාන්තර භූමි ප්රමාණශේ 
ශවනසක් ෙක්නට ලැශබනුශේ ේතුරු පළාත තුළ 
1982 වර්ෂයට පනිව වනාන්තර 27ක් රක්ෂිත 
ව ශයන් ප්ර ා යට පත්  ර ඇති බැවිනි. 

(ආ) (i) වනාන්තරය  ජජව විවිධත්වය, පස හා ජලය 
සංරක්ෂණය කිරී ශම්  ාර්යය සහ එහි අනනය 
පරිසර ප්ධධති, ජාන සම්පත් සහ දුර්ලභ හා වඳී ශම් 
තර්ජනයට ලක්ව ඇති වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා 
විශ ේෂ ෙ නිරක්ෂිත කිරීශම්  ාර්යය සඳහා රක්ෂිත 
වනාන්තරයක් ටැසට්  රනු ලැශේ. ශමහිදී පහත 
සඳහන්  රුණු සැලකිල්ලට ටනු ලැශේ. 

 1. රක්ෂිත වනාන්තරශේ වැෙටත් ම හුනනා ටැනීම. 

 2.  නි ච්ිත මායිම් සහිත පිඹුරක් ස ස ්කිරීම. 

 3.  මායිම් ේපශල්නය ස ස ්කිරීම. 

 4. රක්ෂිත වනාන්තරයක් බවට ටැසට් මඟින් 
ප්ර ා යට පත්  රන බවට භාෂා ත්රිත්වශයන් 
ස ස ්  රන ලෙ ෙැන්ී ම් වන සංරක්ෂණ ආවා 
පනශත් 4(1) වටන්තිය ප්ර ාරව ප්රසි්ධධ කිරීම 
සඳහා දිස් ත්රික් ශල් ම් ශවත භාර දීම. 

 5.   ටැසට් නිශේෙනය පිළිශයල  ර අමාතයවරයාශේ 
අත්සන සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම. 

 (ii) 12කි. 

(ඇ)  අොළ ශනොශේ. 

 
ගු මආචාර්ය  සුදර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுனரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ටරු  ථානාය තුමනි, මට අතුරු ප්ර ්න ශෙ ක් තිශබනවා. 

මශේ පළුද අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  ටරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා, ේතුරු පළාශත් ෙත්ත ශසොයා ශම් ටරු සභාවට 

ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. ශම් අවුරුදු 30 තුළදී ේතුරු පළාශත් 

පමණක් වනාන්තර තුන් ගුණයකින් වැි  ී  තිශබන බව ඒ ෙත්ත 

ශල්න  ශපන්වනවා. ශමයට  එ  ශහේතුවක් තමයි 

ඒ පළාත්වල වන ආශ්රිතව හිටපු අය යු්ධධය නිසා ඈත්ශවලා ගියා. 

ඒවා ලුන  ැලෑ  සහ ඝන  ැලෑ  කියන ශ ොටස් ශෙ  ට ශවන් 

ශවනවා.   අපි සිය ශෙනාම ෙන්නා ආ ාරයට අපට ජීව ප්ධධතිය 

අව යයි; පරිසරය අව යයි. එහි කිසිදු ටැට වක් නැහැ. අප 

ඉදිරිශේ තිශබන්ශන් සාුදහි ව නැවත පදිංචි ශවන අය පිළිබඳව 

පවතින ටැට වයි. ශම් අය අමාතයාං  4ක් හරහා විවිධා ාර 

අිනශයෝටවලට ුදුණණ ශෙනවා.  එ ක් තමයි, ඔබතුමා ෙරන 

අමාතයාං ය. අනි  පරිසර අමාතයාං ය. ඊළඟට, මහවැලි 

අමාතයාං ය. මශේ ප්ර ්නය, යු්ධධශයන් පනි අවුරුදු 11ක් ගිහිල්ලා 

වන ආශ්රිතව නැවත පදිංචියට එන ුදල් පදිංචි රුවන් 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමා ටන්නා ක්රියාමාර්ටය ශමො ක්ෙ යන්නයි. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු  ථානාය තුමනි, ශම්  ාරණය අපි ටැසට්  රලා පිඹුරු 

පත් හෙලා තිශබන්ශන්; මායිම් ොලා තිශබන්ශන්. නුදත් යු්ධධය 

නිසාම අවතැන් ශවලා ටම් බිම් අතහැරලා ගිය අය ඉන්නවා. ඒ 

පිළිබඳව ඉදිරිශේදී සල ා බලා  ඒ  ටයුතු ක්රියාත්ම   රන්න 

ූ ොනම්. නුදත් ඒ වන සංරක්ෂණය තුළ තිශබන ඉඩම්වල 

ශනොශවයි. ඒ අතහැරලා ගිය ටම් බිම් ශ ොයි ආ ාරශයන්ෙ 

තිශබන්ශන් කියන එ  ටැන ඉඩම් අමාතයාං යත්, දිසාපතිතුමාත්, 

ඒ වාශේම වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං යත් සමඟ 

සා ච් ා  රලා  ටයුතු  රන්න ූ ොනම්. 

 
ගු මආචාර්ය  සුදර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுனரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ටරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට ටරු  රනවා, ඒ තීරණය 

අරශටන තිබීම පිළිබඳව. නුදත් අවුරුදු 11කින් පනි නැවත 

පදිංචියට එන මිනිනින්ට ප්ර ්නයක් තිශබනවා. මා ෙන්නවා, මා 

ේතුරු පළාශත් ආණ්ඩු ාරවරයා ශවලා හිටපු  ාලශේ ශමය සරල 

ශර්ඛීය ප්ර ්නයක් ශනොවන වට. ශමය ජාති  ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

ප්ර ්නයක්. ශමය අශේ භූමිය සහ ශතත්  ලාප වයාේත කිරීම 

පිළිබඳ ප්ර ්නයක්.  නුදත් ශම් හැම එ  ටම වඩා ටරු 

ඇමතිතුමනි, මනුස්ස ම, මිනිස් ශක්න්ද්රීයභාවය අව යයි. අපි 

"ආයුශබෝවන්" කියන්ශන් මිනිනින්ට විතරයි. ඔබතුමාත් මමත් 

ශනොකිේවාට, ඔබතුමා ෙන්නවා, අපි මිනිනින්ට විතරයි  

ආයුශබෝවන් කියන්ශන් කියලා. ඒ ආයුෂ ශබොශහෝ ශවන්නයි. 

මන්ෙ යත්, අවසාන නිශම්ෂශේ ශහෝ මිනිසා නිවන් ෙකින මාර්ටය 

සලසා ටනීවි කියලා හිතන නිසා. ඒ නිසා මිනිනින් ජීවත්ී මයි 

ශබෞ්ධධ රටක් හැටියට වැෙටත් ශවන්ශන්. 

ඒ ශබෞ්ධධ ම නිසාම මිනිසා හා පරිසරය පිළිබඳ තිශබන 

සමතුලිතභාවය රැ ටත යුතුයි කියලා අප පිළිටන්නවා. ශමන්න 

ශම් ශහේතුව නිසාමයි අපි කියන්ශන්, මනුෂයත්වයට ඉඩ දීලා ඒ 

අවතැන් වූ ජනතාව සඳහා ජාතිශේ එ ුදතු බව තහවුරු  රන්න 

කියලා. යු්ධධය නිමා ශවලා අවුරුදු 11ක් ගිය පනිත් අපි තවමත් 

සැලනිමක් නැතිව භූමිය තුළ ශම් ක්රියාමාර්ටය ටන්නවා කියලයි මා 

ෙන්ශන්. ඔබතුමා ඒ  ටයු  ුතු නිවැරදිව  රන්න ේත්සාහ ටන්න 

කියන එ යි මශේ ආයාචනය. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු  ථානාය තුමනි, මනුස්ස ම තිශබන්න මිනිසත් මක් 

තිශබන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම වන සිවුපාවාටත් ුණස්ම ටන්න 

 ැලයක් තිශබන්න ඕනෑ. සතුන්ට ුණස්ම ටන්න තිශබන ඒ  ැලය 

අනව ය ආ ාරයට  පන්න, විනා   රන්න  ාටවත් ඉඩ 

ශෙන්ශන් නැහැ. මනුෂයත්වශේ නාමශයන් අපට  ටයුතු  රන්න 

පුළුවන්. ඉඩම් ශබො දීශම් වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්ම   රන්න අපි 

ූ ොනම් ශවනවා. [බාධා කිරීමක්]  ඒවා ටැන ශසොයා බලා  ටයුතු 

 රුද. ඒවා ක්රියාත්ම   රන්න අපි ූ ොනම් ශවනවා. 
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[ටරු (ආචාර්ය) නිශර්න්  රාඝවන්  මහතා] 
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ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We will now move on to the second round.  
 
 

 පී.වී. වසන්ත රාණි ෙහත්මිය   නැවත දසේවදේ 

ිළහිටුවීෙ 
திருமதி. பீ.வீ. வசந்த ராணி : மீண்டும் ததாைிலில் 

அமர்த்தல் 
MRS. P. V. WASANTHA RANI: REINSTATEMENT 

516/2020 

5 .  ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 ෘෂි ර්ම අමාතයතුමාශටන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ)  (i) බිබිල, ශමොණරාටල පාර, 1  ණුව, මඩශම්වත්ත 
යන ලිපිනශේ පදිංචි පී.ී . වසන්ත රාජ  මහත්මිය, 
ඌව පළාත්  ෘෂි ර්ම අමාතයාං යට අයත් බිබිල 
රජශේ ශටොවිශපොශළේ, පළාත්  ෘෂි ර්ම 
ආයතනශේ  ම් රු තනතුර  2017 වර්ෂශේ 
ශනොවැම්බර් සිට 2019 වර්ෂශේ ශෙසැම්බර් ෙක්වා 
ශසේවය  ර ඇති බවත්;  

 (ii) ඉහත සඳහන් ශසේවා  ාලය තුළ ඇය අණ්ඩව දින 
180ක් ශසේවය  ර ඇති බවත්;  

 (iii) රාජය පරිපාලන චරශල් අං  29/2019 ට අනුව 
ඇය සථ්ිර ශසේවයට හිමි ම් ලබා ඇති බවත්; 

 (iv) නුදත්, 2020 වර්ෂශේ ජනවාරි සිට ඇයශේ ශසේවය 
අත්හිටුවා ඇති බවත්; 

  එතුමා ෙන්ශන්ෙ    

(ආ)  සිය රැකියාව අහිමි ී ම නිසා ඉතා අසරණභාවයට පත්ව 
සිටින වසන්ත රාණී මහත්මිය නැවතත් ශසේවශේ පිහිටුී මට 
 ටයුතු  රන්ශන්ෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට 
ෙන්වන්ශන්ෙ  

(ඇ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ    

 
 கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் னகட்ட வினா: 
 

( அ) (i) பிபில, தமானராககல வீதி, 1ஆம் கமல்கல், 

மடனமவத்த எனும் முகவாியில் வதியும் திருமதி. 

பீ.வீ. வசந்த ராணி, ஊவா மாகாண 

கமத்ததாைில் அகமச்சிற்குச் தசாந்தமான பிபில 

அரச பண்கணகயச் சார்ந்த, மாகாண 

கமத்ததாைில் நிறுவனத்தில் 2017ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர் மாதம் முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு 

டிதசம்பர் வகரயிலான காலப்பகுதியில் 

ததாைிலாளர் பதவியில் பணியாற்றியுள்ளா 

தரன்பகதயும்; 

 (ii) னமற்படி னசகவக் காலத்திற்குள் இவர் இகடய 

றாமல் 180 நாட்கள் பணியாற்றியுள்ளா 

தரன்பகதயும்; 

 (iii) 29/2019 இலக்கமுகடய தபாது நிருவாக 

சுற்றுநிருபத்திற்கு அகமவாக இவர் நிரந்தர 

னசகவக்கு உாித்திகன தபற்றுள்ளாதரன் 

பகதயும்; 

 (iv) ஆயினும்,    2020 ஆம் ஆண்டு     சனவாி முதல் 

இவாின் னசகவ இகடநிறுத்தப் பட்டுள்ள 

ததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) தனது ததாைிகல இைக்க னநாிட்டதால் மிகவும் 

நிர்க்கதி நிகலக்குள்ளாகியுள்ள திருமதி வசந்த 

ராணிகய மீண்டும் ததாைிலில் அமர்த்துவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்னறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Agriculture:  
 

(a) Is he aware that - 

 (i) Mrs. P. V. Wasantha Rani, who is a 
resident of 1st Mile Post,  Madamewatta, 
Moneragala Road, Bibile, had served in the 
post of labourer at the Provincial 
Agricultural Institute of the Government 
Farm at Bibile owned by Uva Provincial 
Ministry of Agriculture from November, 
2017 to December, 2019; 

 (ii) she had served continuously for 180 days 
during the aforesaid period; 

 (iii) she is entitled for a permanent service as 
per Public Administration Circular No. 
29/2019; and 

 (iv) however, her service had been suspended 
with effect from January, 2020? 

(b) Will he inform this House whether measures will 
be taken to reinstate Mrs. Wasantha Rani in 
service as she is in a desperate situation after 
losing her job? 

(c)    If not, why? 
 

ගු ෙහින්ොනන්ෙ අලුත්ගෙදග් ෙහතා මකෘෂිකර්ෙ 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமனக - கமத்ததாைில் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ටරු  ථානාය තුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 
 

(අ) (i) පී.ී . වසන්ත රාජ  මහත්මිය බිබිල, දිසත්්රික් 
 ෘෂි ර්ම පුුණණු මධයසථ්ානයට අයත් 
ශටොවිපශළේ  න්න ශසේවා පෙනම මත ශසේවය  ළ 
ශටොවිපළ  ම් රු ශසේවි ාව  වන අතර, 
ශෙපාර්තශම්න්තුටත  ම් රු තනතුර  ශසේවශේ 
ශයදී නැත. 

 (ii) නැත. 

  ශමම ශසේවි ාව  න්න ශසේවා පෙනම මත බඳවා 
ශටන ඇති අතර,  න්න ශසේවා පෙනම මත බඳවා 
ටත්  ම් රුවන් මස ට දින 15ක් ශනොඉක්මවන 
පරිදි ශසේවශේ ශයොෙවාශටන ඇත. 

 (iii)  න්න ශසේවා පෙනම මත බඳවා ටත්  ම් රුවන් 
මස ට දින 15ක් ශනොඉක්මවන පරිදි ශසේවශේ 
ශයොෙවාශටන ඇති බැවින් රාජය පරිපාලන 
චරශල් 29/2019 අනුව ඇය සථ්ිර ශසේවයට 
හිමි ම් කිව ශනොහැ . 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 (iv)  න්න ශසේවා පෙනම මත බඳවාටත් ශසේව යන් 
සඳහා වැටුේ ශටී ම සඳහා ශවන්ව තිබූ ප්රතිපාෙන 
2019 වර්ෂශේ ශෙසැම්බර් මාසශේදී අවසන් ී ම 
මත  න්න පෙනම මත බඳවාටත්  ශසේව යන්ශේ 
ශසේවය 2019.12.27 දින සිට අත්හිටුී මට සිදු ී  
ඇත. 

(ආ)  න්න ශසේවා පෙනම මත බඳවාටත් ශසේව යන් සඳහා 
වැටුේ ශටී ම සඳහා ශම් වන විට ප්රතිපාෙන ශනොමැති 
බැවින් වසන්ත රාජ  මහත්මිය නැවත ශසේවශේ පිහිටුී මට 
ෙැනට හැකියාවක්  ශනොමැති බව ෙන්වා සිටිමි. 

(ඇ) අොළ ශනොශේ. 
 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ටරු ඇමතිතුමනි, ඇය  න්න ශසේවශේ දිටටම වැඩ  රලා 

තිශබනවා. ශම් චරශල්යට අොළ නැති බව ඔබතුමා කියන 
විධියට මම පිළිටන්නවා. නුදත් ශම් අයට දිටටම ශම් අවස්ථාව 
ලබා ශෙන ශලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගු ෙහින්ොනන්ෙ අලුත්ගෙදග් ෙහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශටොවිපළවලට ශසේවා අව යතාව මත 
ශසේව යන් බඳවා ටන්නවා. නුදත්, 2019 දින 180 චරශල්ය 
අනුව නියමිත දින ටණන සම්ූරර්ණ වූ සිය ශෙනා අපි ස්ථිර  ළා. 
නුදත්, ඒ වනශ ොට ඒ අයශේ  ාලය සම්ූරර්ණ ී  තිුදශණ් නැති 
නිසා තමයි ඒ අයට ශම් අසාධාරණය සි්ධධ වුශණ්. නුදත්, ඔබතුමා 
කියන  ාරණය මම පිළිටන්නවා. මම ශම් පිළිබඳ  ැබිනට් 
මණ්ඩලශේත්  ථා  රලා අශප්රේල් වනතුරු  ාලය දීර්ඝ 
 රටත්තා.  

ෙැන් ඒ ට යම් පිරිසක් අුණ ශවනවා. ශම් මහත්මියත් ඒ ට අුණ 
ශවනවාෙ කියලා මම බලන්නම්.  ඒ අයට වැඩ ශෙන්න  ටයුතු 
 රන්නම්. නැවත රජශේ චරශල්යක් ටන්න ශතක් ශපොි  
ප්ර ්නයක් තිශබනවා. මම ශම්  ාන්තාව වැඩට ටන්න කියලා 
කියන්නම්. ඒ අවස්ථාව ශෙන්නම්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිශයෝට 27(2) යටශත් ප්ර ්නය. ටරු අනුර දිසානාය  

මහතා. 
 

දපෞද්ගලිකව  ෙැනුම් දීදෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

දකොවිඩ්-19 දෙවැනි රැේල ආශ්රිත ගැ ලු  
தகாவிட்-19 இரண்டாம் அகலயுடன் ததாடர்புகடய 

பிரச்சிகனகள்  
ISSUES RELATING TO SECOND WAVE OF COVID-19  

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ටරු  ථානාය තුමනි, ස්ථාවර නිශයෝට 27(2) යටශත් ශමම 

ප්ර ා ය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 

ශබශහවින්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ශ ොවිඩ් -19 ශෙවැනි රැල්ල ශලසින් හුනන්වනු ලබන ශරෝට 

වයාේතිය සම්බන්ධශයන් මහජනතාව අතර පැන නැඟී ඇති 

ටැට ව පිළිබඳව ශමම සභාශේ අවධානය ශයොුද  රනු 

 ැමැත්ශතමි.  

පනිගිය ඔක්ශතෝබර් මස 3වැනි දින මිනුවන්ශටොඩ බ්රැන්ි ක්ස් 

ඇඟ ම්  ර්මාන්ත ාලාශේ ශසේවි ාව ට ශ ොවිඩ් -19 ආසාෙනය 

ී  ඇති බව හුනනා ටනු ලැබීමත් සමඟ ශම් ශරෝටය පිළිබඳව 

නැවතත් සමාජශේ ෙැි   ථා බහක් නිර්මාණය වුණා.  

ශ ොවිඩ් -19 වසංටතශේ පළුද අදියරට වඩා ශෙවැනි අදියර 

ෙරුණු ශවමින් ඇති බව ශපන්නුම් ශ ශරමින් තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන් ශෙවැනිවරට  හුනනා ටන්නා ලෙ ශ ොවිඩ් වයිරස් 

ප්රශභ්ෙය ුදල් ප්රශභ්ෙයට වඩා  ශේටශයන් වයාේත වන බවෙ, 

ශබෝී ශම් හැකියාව ඉහළ බවෙ මාධය වාර්තා  ර තිුදණා. ශමම 

 රුණ ශ්රී ජයවර්ධනපුර වි ්වවිෙයාලය විසින් සිදු  රන ලෙ 

පර්ශේෂණයක් මඟින්ෙ සනාථ ී  ඇති බව පනිගිය දිනවල වාර්තා 

වුණා.  

ශම් වන විට රට තුළින් වාර්තා වන ශරෝගීන් සංයාව මා ශම් 

ප්ර ා ය  රන අවස්ථාශේ 25,000ක් වුණත්, ෙැන් 27,800ක් පමණ 

ශවලා තිශබනවා. ශෙවැනි රැල්ශල් පළුද හුනනා ටැනීශමන් මාස 

ශෙ  ට පනිවෙ ජෙනි ව ශරෝගීන් 500 ට ආසන්න පිරිසක් 

වාර්තා ශවමින් තිබීමෙ  විශ ේෂ  ාරණයක්. විශ ේෂශයන් පළුද 

අදියශර්දී ශමන් ශනොව, ශම් වසංටතය මර්ෙනයට ඍජුව සම්බන්ධ 

වන ශසෞය  ාර්ය මණ්ඩලය සහ ආරක්ෂ  අං  ශරෝටයට 

ශටොදුරු ී ශම් අවොනමක්ෙ ශම් වන විට නිරීක්ෂණය ශවනවා. 

එශසේම, ශම් වන විට සමස්ත රටම ශ ොවිඩ් -19 අවොනම් 

 ලාපයක් ශලස නම් කිරීමට සිදුී මෙ බරපතළ තත්ත්වයක්.  

ශලෝ  ශසෞය සංවිධානය පවසන පරිදි ශටෝලීය ශ ොවිඩ් 

තත්ත්වය දීර්ඝ  ාලයක් පැවතිය හැකියි. ශම් අනුව, රට තුළ 

ශ ොවිඩ් -19 ශෙවැනි රැල්ලක් මතු ී මට ශහේතුවත්,  එය පළුද 

රැල්ලට වඩා ශමතරම් වයාේත ී මට ශහේතුවත්, නිවැරැදි ශලස 

හුනනා ටැනීම යළි ශමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ී ම වළක්වා ටැනීම 

සඳහා වැෙටත් වනු ඇති බවට කිසිදු සැ යක් නැහැ. බ්රැන්ි ක්ස් 

ශපොකර පිළිබඳ පරීක්ෂණයක්  රන ශලස නීතිපතිවරයා විසින්ෙ 

ශපොලිස්පතිවරයාශටන් ඉල්ලා ඇති බවට ශනොවැම්බර් මාසශේ 

ුදලදී මාධය වාර්තා පළ ී  තිුදණෙ, ශම් වන ශතක් එවැනි 

පරීක්ෂණයක් සිදු ී  ඇති බව ශහෝ එහි වාර්තාවක් නිකත් ී  ඇති 

බව ෙැන ටන්න නැහැ.  

ටරු  ථානාය තුමනි, පළුද අවස්ථාශේදී යම් සැලකිය යුතු 

ප්රමාණය ට ශරෝටය පාලනය  ළාට පනිව, ශෙවැනි රැල්ල එන්න 

ශහේතු සාධ  වුශණ් බ්රැන්ි ක්ස ් ආයතනය ඇතුළත ඇති වූ   

තත්ත්වය කියලා වාර්තා ශවනවා. ඒ ශවනශ ොටත් නිශරෝධායන 

නීති  හුනන්වා දීලා තිුදණා.  ශමම ආයතන විවෘත කිරීශම්දී ඒ 

ආයතන පිළිපැදිය යුතු  රුණු පිළිබඳව රජය විසින් අවධාරණය 

 රලා තිුදණා. Garment factories විවෘත කිරීම සම්බන්ධශයන් 

රජය හා එම garment factoriesවල හිමි රුවන් එ ඟතාව ට 

ඇවිල්ලා තිුදණා, කමන ආ ාරශයන්ෙ එම ආයතන තුළ ශරෝටය 

පැතිරීම වළක්වන්ශන් කියලා. නුදත් ඉතා පැහැදිලි සාධ  

තිශබනවා, එක්ශ ශනක් ශෙන්ශනක්, තුන්ශෙශනක් ශනොශවයි 

ෙහස ට ආසන්න ප්රමාණයක් එ විට ුදණ ටැසීශමන් එම 

ආයතනය තුළ දීර්ඝ  ාලයක් එම ශරෝටය වයාේත ී  තිුදණු බවට. 

මම ෙැක් ා, සමහර මාධය වාර්තා  රලා තිශබනවා, එහි ජවෙය 

නිලධාරිතුමා විසින් එම ශරෝගී ලක්ෂණ තිශබන අයට 

"ශපනශඩෝල්" ශෙ ක් දීලා නිො ටන්න කියපු බව; වමශන් ෙම්ධදී 

වැඩ  රන්න කියපු බව.  

2433 2434 

[ටරු  මහින්ොනන්ෙ  අ ත්ටමශේ  මහතා] 
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ශමවැනි වසංටත තත්ත්වයක් රට තුළ වයාේත ශවමින් තිබියදී, 

ඊට අොළ ශරෝට ලක්ෂණ එම  ර්මාන්ත ාලාව තුළ වයාේත 

ශවමින් තිබියදී, ඒ පිළිබඳව වැඩ  රන අය වාර්තා  රමින් තිබියදී, 

ඒ පිළිබඳව නිසි ක්රියාමාර්ට ශනොටත්ත බව තමයි එළිශේ සිට 

බලපුවාම අපට ශපනී යන්ශන්. එම නිසා ශම් පිළිබඳව විධිමත් 

පරීක්ෂණයක් අව යයි.  

මට මත යි, ශ ොළ  අපරාධ ශ ොට්මාසය ශම් පිළිබඳ  

පරීක්ෂණයට ගියාට පනිව අපරාධ ශ ොට්මාසශේ නිලධාරින් 

ටණනාව ටත් ශමම ශරෝටය වැලුනණු බව. ඒ වාශේම, ඒ 

පරීක්ෂණවලට ගියාට පනිව අපරාධ පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 

නිලධාරින්  ණ්ඩායමටත් ශම් ජවරසය ඇතුළු ී  තිශබනවා. එම 

නිසා අපි  ශම්  රුණු ශසොයා ටත යුතුමයි. ශමො ෙ, ශම් නිසා රශට් 

සමස්ත ආර්ථි  ක්රියාවලිය අඩ පණශවලා තිශබනවා; ජනතාව 

අතර  බිය ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, 140 ට ආසන්න 

ප්රමාණයක්, පනිගිය වයාේතිය ශවලාශේ 13ක් සහ ශමම ශපොකර 

වයාේත ී ම හරහා 127ක් මිය ශටොස් තිශබනවා. ශම් වන විට 

27,000 ට අධි  ප්රමාණය ට ශම් ජවරසය වැලී  තිශබනවා. 

එම නිසා එම ආයතනය -මම ෙන්ශන් නැහැ ඒශ න්මෙ කියලා- 

තුළින් නම් ශම් තත්ත්වය පැන නැඟුශණ්, ුදළුමනින්ම ඒ 

ආයතනශේ වටකීම අත් හැරීමක්  බව තමයි එයින් ශපන්නුම් 

 රන්ශන්. එම නිසා ශම් පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක්  ර 

පාර්ලිශම්න්තුවටත්, ශම් රටටත් ශතොරතුරු ශහළිෙරවු  ළ යුතුයි, 

ශමවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇති ී ම වළක්වා ටැනීශම් අරුදජ න්. 

ඒ අනුව,  

, 

01.  ශ ොවිඩ්-19 ශෙශවනි රැල්ල ඇතිී මට හා වයාේතියට අොළ 
ශහේතු ආණ්ඩුව විසින් හුනනා ටනු ලැබ තිශේෙ, එශසේ නම් ඒ 
ශමොනවාෙ  

02.  ශම් පිළිබඳව නීතිපතිවරයා විසින් ඉල්ලා සිටි පරීක්ෂණය - 
නීතිපතිවරයාත් අවසථ්ා කිහිපය දී ශම් පරීක්ෂණය සිදු 
 රන්න කියලා ශපොලිසප්තිතුමාශේ අවධානය ශයොුද 
 රලා තිුදණා- ශපොලීසිය විසින් සිදු ශ ොට තිශේෙ, එහි 
ප්රතිලල ශමම සභාව හුදශේ තබන්ශන්ෙ  

03.  ශමවැනි හදිසි ශපොකරක් නැවත රට තුළ පැන නැඟීම ශහෝ 
වයාේතී ම වැළැක්ී ම සඳහා ටනු ලැබ ඇති පියවර 
 වශර්ෙ   

යන ප්ර ්නවලට පිළිතුරු ටරු ඇමතිතුමියශටන් ෙැන ටන්නට 

 ැමැතියි.  

ශබශහොම ස්තුතියි ටරු  ථානාය තුමනි. 
 

ගු මවවෙය  සුෙර්ශිනී ප්රනාන්ු පුේදේ ෙහත්මිය මප්රාථමික 

දසෞඛය දසේවා, වසවගත දරෝග හා දකොවිඩ් දරෝග පාලන 

ක යුුර රාජය අොතයුරමිය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்னள - ஆரம்ப சுகாதார னசகவகள், ததாற்று 

னநாய்கள் மற்றும் தகாவிட் னநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் 
இரா ாங்க அகமச்சர்) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Primary Health Care, Epidemics and Covid 
Disease Control) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ස්ථාවර නිශයෝට 27 (2) යටශත් ටරු 

අනුර කමාර දිසානාය  මන්ත්රීවරයා විසින් අසනු ලැබූ ප්ර ්නයට 

පිළිතුර ශමශසේයි: 

(01) මිනුවන්ශටොඩ ශපොකර වාර්තා වූ බ්රැන්ි ක්ස ්
 ර්මාන්ත ාලාශේ  ාර්ය මණ්ඩලයට එම ශරෝටය 
සම්ශප්රේෂණය වූ ආ ාරය පිළිබඳව මාන කිහිපයකින් 

පරීක්ෂා  රන ලෙ අතර, ඉන් වඩාත්ම ප්රබල අනුමානයක් 
වූශේ විශ්ධ ය  සිට ශමරටට පැමිජ  පු්ධටලයකශටන් 
ශමම ශරෝටය වැල ශඳන්නට ඇති බවය. 

 ඒ ඔසශ්සේ පරීක්ෂා  රන විට සීදුව "රමාඩා" ශහෝටශේ 
නවාතැන් ටත් යුශරේන ජාති  ගුවන් යානා  ාර්ය මණ්ඩල 
සාමාජි යකට ශ ොවිඩ්-19 ශරෝටය ආසාෙනය ී  තිබූ බව 
ශසොයා ටත් අතර පනිව එම ශහෝටලශේ  ාර්ය මණ්ඩලය 
පරීක්ෂා කිරීශම්දී එහි ශසේව යන් කිහිප ශෙශනකටෙ ශමම 
ශරෝටය වැලී  ඇති බවට හුනනා ටන්නා ලදී. ඔවුන් සහ 
මිනුවන්ශටොඩ බ්රැන්ි ක්ස ් ආයතනශේ  ාර්ය මණ්ඩලය 
අතර යම් සම්බන්ධතා පැවැති බවත් නිරීක්ෂණය විය. ශමම 
ආ ාරයට අනාවරණ  ර ටන්නා ලෙ  රුණු අනුව 
මිනුවන්ශටොඩ බ්රැන්ි ක්ස ්ආයතනශේ  ාර්ය මණ්ඩලයට 
ශ ොවිඩ් ආසාෙනය පැමිජ ශේ ඉහත කී මාර්ටශයන් බවට 
ශබොශහෝ දුරට අනුමාන  ළ හැකිය. මෑත දී ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර වි ව්විෙයාලශේ මහාචාර්ය නීලි ා මලවිශේ 
මහත්මිය විසින් සිදු  රන ලෙ වයිරස ් අධයයනය මඟින් 
2020 ඔක්ශතෝබර් මස සිට රට තුළ පැතිශරන ශ ොවිඩ් -19 
ආසාෙනයට ශහේතුවන  වයිරස ්ප්රශභ්ෙය මින් ශපර රට තුළ 
පැතිරුණු  වයිරස ් ප්රශභ්ෙවලට වඩා ශවනස ් බවත්, 
වර්තමාන ප්රශභ්ෙය යුශරෝපා රටවල පැතිශරන  වයිරස ්
ප්රශභ්ෙයට සමාන බවත් වාර්තා කිරීමෙ ේක්ත නිටමනය 
නිවැරැදි බවට තහවුරු  රන සාධ යක් බවත් ෙන්වා සිටිනු 
 ැමැත්ශතමි.  

 මිනුවන්ශටොඩ බ්රැන්ි ක්ස ් ආයතනය සහ පෑලියශටොඩ 
මත්සය ශවශළඳ ශපොළ ආශ්රිත හුනනාටත් ශරෝගින්ශේ 
සාම්පල පරීක්ෂා කිරීශම්දී මින් ශපර ශරෝගින්ශටන් 
නිරීක්ෂණය වූවාට වඩා  වයිරස ් ප්රමාණයක් ඔවුන්ශේ 
සිරුශර් පවතින බවත්, හුනනා ටත් ශරෝගින්ශටන් 
ආශ්රිතයන්ට ශරෝටය වයාේත ී ශම් හැකියාව සහ එම 
වයාේත ී ශම් ශේටය සල ා බලන විට ශ්රී ලං ාව තුළ මින් 
ශපර හුනනා ටත්  වයිරස ් ප්රශභ්ෙයට වඩා ශමම වයිරස ්
ප්රශභ්ෙය ශේටශයන් සහ පුළුල් ශලස වයාේත වන බව 
සඳහන්  ළ හැකිය. එබැවින් ඉතා ශ ටි  ාලයක් තුළ 
ශරෝට වයාේත ී ශම් ප්රවණතාවක් ෙැකිය හැකිය.  

02. ටරු නීතිපතිතුමා විසින් ශපොලිසප්තිතුමාට නිශයෝටයක් 
නිකත්  රලා තිශබනවා, විමර් නය  රන්න කියලා. 
තවමත් ඒ විමර් න  ටයුතු ශ ශරනවා. ටරු සරත් 
ී රශසේ ර මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව  රුණු ඉදිරිපත්  රයි.  

03. ශමවැනි හදිසි ශපොකරක් නැවත රට තුළ පැන නැඟීම ශහෝ 
වයාේත ී ම වැළැක්ී ම සඳහාත් පහත ෙැක්ශවන පියවර 
ශටන ඇත: 

*  රශට් සෑම දිසත්්රික් ය ම සහ සෑම ශසෞය ජවෙය 
නිලධාරි ශ ොට්මාසයක්ම නිශයෝජනය වන 
ආ ාරයට පැහැදිලි සැලැසම්ක් සහිතව අවොනම් 
ජන ශ ොට්මාසවලට ප්රුදතාව ලබා ශෙමින් රට පුරා 
අහඹු පීසීආර් පරීක්ෂණ සිදු කිරීම. ශමම පරීක්ෂණ 
ජෙනි ව සිදු  රන අතර සෑම මාසය ම  සෑම 
ශසෞය ජවෙය නිලධාරි ශ ොට්මාසයක්ම පාශහේ 
නිශයෝජනය වන ආ ාරයට සාම්පල් ලබා ටැනීම සිදු 
 රනු ලැශේ.  

*  රජශේ ප්රධාන ශරෝහල්වල -විශ ේෂශයන්ම මූලි  
ශරෝහල සහ ඉන් ඉහළ මට්ටශම්,- බාහිර ශරෝගී 
අං ය ශවත පැමිශණන ශ ොවිඩ් 19 ශරෝටයට 
සමාන ශරෝට ලක්ෂණ සහිත ශරෝගින්ශටන් අහඹු 
නියැදියකින් පීසීආර් පරීක්ෂණ සඳහා සාම්පල් ලබා 
ශටන පරීක්ෂා කිරීම.  

*  ශ ොවිඩ් - 19 වසංටතය  සඳහා වඩාත්ම අවොනමක්  
සහිත ප්රශ්ධ වල ශ ොවිඩ් - 19 ශරෝටය හා සමාන 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශරෝට ලක්ෂණ  සහිත සිය  ශරෝගින්ශටන් PCR 
පරීක්ෂණ සඳහා නියැදි ලබා ටැනීම.  

*  එම අධි  අවොනමක් සහිත ප්රශ්ධ වල ඉහත කී 
ශරෝහල්වලට අමතරව ඊට වඩා  කඩා ශරෝහල්වල ෙ 
ඒ හා සමානව PCR පරීක්ෂාව සඳහා නියැදි ලබා 
ටැනීම.  

*  නීතිවිශරෝධී ශලස රට තුළට පු්ධටලයන් පැමිණීමට 
ඉඩ ඇති ුදුණදුබඩ ප්ර ශ්ධ වල සිය  වර්ටශේ 
ශරෝහල්වලදී PCR පරීක්ෂණය සඳහා අහඹු නියැදි 
ලබා ටැනීම.  

*  ශරෝහල්වලට ඇතුළු  රන ශ ොවිඩ් -19 සමාන 
ශරෝට ලක්ෂණ සහිත ශරෝගින්ශේ සහ දීර්ඝ  ව්සන 
අබාධ සහිත ශරෝගින්ශේ නියැදි PCR පරීක්ෂාව 
සඳහා  ලබා ටැනීම.  

*  ශ ොවිඩ් - 19 සමාන  ශරෝට ලක්ෂණ සහිතව  ශහෝ 
ශ ොවිඩ් - 19 ශරෝටය වැලී  ඇතැයි අනුමාන   ළ  
හැකි  ශරෝට ලක්ෂණ සහිතව ජීවත් ී  මිය යන 
සිය ශෙනාශේ  සාම්පල PCR පරීක්ෂාව සඳහා  
ශයොුද කිරීම.  

*  ශ ොවිඩ් - 19 ශරෝටය පැතිරීශම් අවොනම ඇති 
වෘත්තීය  ාණ්ඩ, ඒ වාශේම ආයතනවල  ාර්ය 
මණ්ඩලශයන් ශතෝරාටත් ශපර නිටමනය  රන ලෙ 
ප්රති තය ශේ සාම්පල PCR පරීක්ෂාව සඳහා  ශයොුද 
කිරීම. එම ක්රියාවලිය  වරා ාරව නිතිපතා සිදු 
 රනවා.  

*  විශ්ධ වල සිට පැමිශණන සිය ශෙනා PCR 
පරීක්ෂාව සඳහා ශයොුද කිරීම. එම සිය ශෙනා දින 
14ක් නිශරෝධායනය  ර නැවත PCR පරීක්ෂාවක් 
සිදු  රනවා.  

*  ශ ොවිඩ් -19 ශරෝටය පැතිරීම වැළැක්ී ම සඳහා 
ජනතාවශේ ොය ත්වය ලබා ටැනීම අරුදණු ශ ොට 
ටනිමින් විවිධ ජනමාධය සහ සමාජ මාධය ජාල 
භාවිත  රමින් ජනතාව ෙැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන් 
සවිබල ටැන්ී ම සඳහා  ටයුතු කිරීම.  

*  ශ ොවිඩ් -19 ශරෝගින් හුනනා ටැනීම සඳහා PCR 
පරීක්ෂණ සිදු  රන රසායනාටාර ප්රමාණය වැි  
කිරීම සහ එක් එක් රසායනාටාරශේ දින ට සිදු  ළ 
හැකි PCR පරීක්ෂණ ධාරිතාව වැි   කිරීම සඳහා 
සැලනිමක් සහිතව  ටයුතු කිරීම.  

ස්තුතියි, ටරු  ථානාය තුමනි. 

 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර ෙහතා මෙහජන ආරක්ෂක 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரனசகர - தபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு  அகமச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ටරු  ථානාය තුමනි, ඒ පිළිබඳව විමර් න  රන්න කියලා 

නීතිපති විසින් ශපොලිස්පතිතුමාට  දුන් ේපශෙස් මත පළුදව 

ශ ොළ  අපරාධ ශ ොට්මාසශයන් ඒ විමර් නය  ළා. දින 

ශෙ  ට පනිව එහි නිලධාරින් 70 ට ශ ොශරෝනා අසාෙනය වුණා. 

ඊට පස්ශසේ එම විමර් න සිදු කිරීම අපරාධ පරීක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට  පවරා තිශබනවා. ශනොවැම්බර් 05වැනි ො 

තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව ඒ  භාර ටත්ශත්.  එම 

ආසාදිතයන්ශටන් ෙැනට ප්ර ා න - statements - සියය ට වඩා 

ලබාශටන තිශබනවා. එම ආසාදිතයන් ශ ොශහන්ෙ ආශේ කියන 

එ   සම්බන්ධශයන් අවසාන තීරණයක්  නැහැ. ශපොලීසිය වැඩ 

 රන්ශන්  වසංටත ශරෝට විෙයායතනශේ  අනුමැතිය අනුවයි. එම 

නිසා එම අනුමැතිය දුන්ශනොත් පමණයි එම ශපොකරුවලට 

පරීක්ෂණ  රන්න පුළුවන්. ශම් පරීක්ෂණවලට ගිහිල්ලා  CID 

එශක් 20ශෙශනකටත් ෙැන් ශ ොශරෝනා  වසංටතය  ආසාෙනය 

ශවලා  තිශබනවා.  

මිනුවන්ශටොඩ බ්රැන්ි ක්ස් ආයතනශේ ශසේව යන් 

1,500ශෙනාශටන් 400ශෙනකට PCR positive වුශණ් නැහැ. ඒ 

නිසා ඒ 400ශෙනාට ෙැන් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය  රනවා, 

ඔවුන්ශේ ඉතිහාසය බලන්න; වයිරසය හැදිලා නිවපත් වුණු අය ෙ 

කියා ශසොයා බලන්න. එහි සමහර ශසේව යන් ේණ හැදිලා ඉන්න 

ශ ොට ආයතන ප්රධානින්ට කියන්ශන් නැතිව තමන්ම පැනශඩෝල් 

අරශටන වැඩ  රලා තිශබනවා, අති ාල දීමනා ලබාටැනීම 

සඳහා. ඔවුන්ශේ ප්ර ා වල ඔවුන් ඒ බව කියා තිශබනවා.  

බ්රැන්ි ක්ස් ආයතනශේ විශ්ධෂ් යන් 8ශෙශනක් වැඩ  රනවා. 

එයින් හත්ශෙශනක 2020 වසශර් කිසිම අවස්ථාව  රටින් පිට 

ශවලා ගිහිල්ලා නැහැ. එක්ශ නක පමණයි රටින් පිටශවලා ගිහින් 

තිශබන්ශන්. ඔුණ එංටලන්තයට ශටොස් ඇවිත් තිශබනවා. ඒ 

පු්ධටලයා ශමරටට ආවාට පනිව PCR  රලා නිශරෝධායනය 

ශවලා ඉන්නවා.  

ඉන්දියාශේ වි ා ාපට්නම් බ්රැන්ි ක්ස් ආයතනශේ, ලං ාශේ 

500ශෙශනක් වැඩ  රනවා. ඒ 500ශෙනාශටන් 341ශෙශනක් 

ලං ාවට ආවා, අවස්ථා තුන දී. ඒ අයට PCR   ර බැ වාම, 

10ශෙශනකට පමණයි positive ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ 

341ශෙනාශටන් කිසිශවක ලං ාශේ බ්රැන්ි ක්ස් ආයතනයට 

ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ පරීක්ෂණය පුළුවන් තරම් ඉක්මනට  රලා අපි 

ඒ විස්තරය ඔබතුමාට ෙන්වන්නම්. 

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා මවිුද්ධා පාර්ශ්නවදේ 

නායකුරො   
(மாண்புமிகு ச ித் பினரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ටරු  ථානාය තුමනි, ශබොශහොම ස්තුතියි මට ශම් අවස්ථාව 

ලබා දුන්නාට. විශ ේෂශයන්ම නිශරෝධායනය වන බල ප්රශ්ධ වල 

ජනතාවට ශම් වන විට රජය ලබා ශෙනවා, රුපියල් 10,000  

භාණ්ඩ මල්ලක්. ඒ භාණ්ඩ මල්ල පිළිබඳ ටැට  ටණනාවක් 

තිශබනවා. අපි සම්බන්ධී රණ  මිටුවල සා ච් ා  ළත් එයට 

පැහැදිලි ප්රතිචාරයක්  ලැබිලා නැහැ. විශ ේෂශයන් මා කියන්න 

 ැමැතියි, රුපියල් 10,000  බඩු මල්ලක් ටැන කිේවා ට, ඇත්ත 

ව ශයන්ම එහි තිශබන්ශන් රුපියල් 7,000  පමණ බඩු බව. 

වි ශ ේෂශයන්ම  ඩලවල ගුල්ශලෝ, පරිේපු  ල් ඉකත් ශවච්ච ඒවා, 

බුණතරයක් අල කණු ශවලා යනාදි මැසිවිලි ටණනාවක් ජනතාව 

නඟා තිශබනවා. ඒ ලැුදණු මැසිවිලි කිහිපයක් මම හැන්සාඩ් 

වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත*  රනවා. 

නූඩ්ල්ස් කිශලෝග්රෑම් 5ක් ලැශබනවා කිේවාට, ඇත්ත 

ව ශයන්ම ලැශබන්ශන් කිශලෝග්රෑම් 2 යි. ඒ වාශේම, ශසෝයාමීට් 

පැ ට් 5ක් ලබා ශෙනවා කිේවාට 3 යි ලැශබන්ශන්. ඉතින් ශම්  

බරපතළ ටැට වක්.  

ඒ නිසා  ශමන්න ශම් ආ ාරයට මම ශයෝජනාවක්  රනවා. 

රුපියල් 10,000  වටිනා මකින් යුත් බඩු මල්ලක් ශවනුවට 

රුපියල් 10,000 ඒ පු්ධටලයන්ට ලබා ශෙන්නට  ටයුතු  ශළොත්, 

2437 2438 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ටරු (ජවෙය) නිෙර්ෂ්නී ප්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය ] 
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අව ය ප්රමිතියට, ප්රමාණවත් ශලස ආහාර ටි  ලබාටන්නට 

නිශරෝධායනයට ලක් වුණු ජනතාවට   පුළුවන්. එශහම නැත්නම් 

සිදු වන්ශන් ශමො ක්ෙ  විශ ේෂශයන්ම ඒ භාණ්ඩ මිලට ටැනීශම්දී 

යම් යම් අරමි තා සි්ධධ ශවලා, අවසානශේ ජනතාවශේ 

මැසිවිලිවලට ේත්තර ශෙන රාජ ාරිය  රන්න ශම් වර්තමාන 

රජයට සි්ධධ ශවන එ යි. ජනතාව තුළ ශලොක කතුහලයක් 

තිශබනවා, ශම් රුපියල් 10,000 බඩු මල්ලට අොළ භාණ්ඩ මිලදී 

ටැනීශම්දී ශමො ක් හරි  මාෆියාවක් තිශබනවාෙ කියලා. 

ඇත්තව ශයන්ම ශම්  නිශරෝධායනයට ලක් වුණු ප්රශ්ධ වල 

තිශබන බරපතළ ටැට වක්. ඒ නිසා මම රජයට ශයෝජනා 

 රනවා, රුපියල් 10,000  බඩු භාණ්ඩ ලබා ශෙනවා ශවනුවට, 

 රුණා ර ඒ රුපියල් 10,000 ුදෙල් හැටියට එම ජනතාවට ලබා 

ශෙන්න කියලා. එතශ ොට ඒ අයශේ පරිශභෝජනය සඳහා අව ය 

භාණ්ඩ ටි  ඒ අය ලබාටනීවි. එශසේ ුදෙල් ලබා දිය යුතුය කියා මා 

ශම් අවස්ථාශේ ශයෝජනා  රනවා. මම එයට පිළිතුරක් ෙ අශේක්ෂා 

 රනවා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විසර්ජන පනත් ශ ටුම්පත - 2021,  ාර  සභාව.  

 

 

විසර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2021 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 

APPROPRIATION BILL, 2021 
 
 

 ාර  සභාශේදී තවදුරටත් සල ා බලන ලදී.-                        
[ප්රටතිය: ශෙසැම්බර් 05] 

[ටරු  ථානාය තුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் னமலும் ஆராயப்தபற்றது.- [னதர்ச்சி: டிசம்பர் 05] 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 05th December] 
[HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
160 වන ශීර්ෂය.- පරිසර අොතයවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
රු.371,700,000 

 
தகலப்பு 160. - சுற்றாடல் அகமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு, ரூபா 371,700,000 

 

HEAD 160.- MINISTER OF ENVIRONMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.371,700,000 

 

161 වන ශීර්ෂය.- වනජීවී හා වන සවරක්ෂණ අොතයවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
රු.224,450,000 

 
தகலப்பு 161. - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு 

அகமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 224,450,000 

HEAD 161.- MINISTER OF WILDLIFE AND FOREST 

CONSERVATION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 224,450,000 

 

424 වන ශීර්ෂය.- වනජීවී රැකවරණය, අලිවැ  හා අගේ 

ඉදිියීමෙ ඇුරළු ආරක්ෂිත වැඩිළිතදවළවේ   හා කැලෑ නැවත 

වගා ියීමෙ හා වන සම්පත් සවවර්ධාන රාජය අොතයවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
රු.116,250,000 

 
தகலப்பு 424.- வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யாகன னவலி மற்றும் 

அகைிககள நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள்  

மற்றும் மீள்காடாக்கம், வனவள அபிவிருத்தி  இரா ாங்க 

அகமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 116,250,000 

 
HEAD 424.- STATE MINISTER OF WILDLIFE PROTECTION, 

ADOPTION OF SAFETY MEASURES INCLUDING THE 
CONSTRUCTION OF ELECTRICAL FENCES 

 AND TRENCHES AND REFORESTATION AND FOREST 
RESOURCE DEVELOPMENT  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 116,250,000 

 
ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පරිසර අමාතයාං ය- වැය ශීර්ෂ අං  160; වනජීී  හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයාං ය- වැය ශීර්ෂ අං  161; වනජීී  

රැ වරණය, අලිවැට හා අටල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩ 

පිළිශවළවල් හා  ැලෑ නැවත වටා කිරීම හා වන සම්පත් 

සංවර්ධන රාජය අමාතයාං ය- වැය ශීර්ෂ අං  424, 283, 284 සහ 

294.  

සල ා බැලීම ූර.භා. 10.00 සිට අ.භා. 12.30 ෙක්වා සහ අ.භා. 

1.00 සිට අ.භා. 5.00 ෙක්වා.  

 පා හැරීශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට, ටරු ශ ට.සී. 

අලවතුවල මන්ත්රීතුමා. 
 

 

[ූර.භා. 10.31]  

 

ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ටරු සභාපතිතුමනි, "2021 විසර්ජන පනත් ශ ටුම්පශතහි 
 ාර  සභා අවස්ථාශේ අෙ දින, එනම් 2020.12.07වන ො විවාෙයට 
ටැශනන අමාතයාං  හා ඒවා යටශත් ඇති අශනකත් 
ශෙපාර්තශම්න්තු හා ආයතනවලට අොළ අං  160, 161, 424, 
283, 284 සහ 294 ෙරන වැය ශීර්ෂයවලින් සම්ප්රොයානුූලලව එක් 
එක් වැඩසටහන්වල සිය  පුනරාවර්තන වියෙම් හා මූලධන වියෙම් 
රුපියල් 10කින්  පා හැරිය යුතුය" යි මම ශයෝජනා  රමි. 

ටරු සභාපතිතුමනි, පරිසර අමාතයාං ශේත්, වනජීී  හා වන 
සංරක්ෂණ අමාතයාං ශේත්, එම රාජය අමාතයාං ශේත් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳ විවාෙශේදී මාහට ුදලින්ම  ථා  රන්න අවස්ථාව ලැබීම 
ශබශහවින්ම සතුටට  රුණක් හැටියට මා සල නවා. ශම්වා 
ඉතාම වැෙටත් අමාතයාං .  

2439 2440 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ටරු සභාපතිතුමනි, ශම් ශවලාශේ පරිසර අමාතයතුමා සහ 

වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමා -අමාතයතුමන්ලා ශෙපළම- 

ශමම ටරු සභාශේ ඉන්න නිසා මම ුදලින්ම මතක්  රන්න 

 ැමැතියි, අශේ අනාටතය රඳා පවතින ඉතාම වැෙටත් විෂයයන් 

ශෙ  ශම් විෂයයන් ශෙ  බව. වර්තමාන තත්ත්වයට ටැළශපන 

ආ ාරයට පරිසරය පිළිබඳ ජාති  ප්රතිපත්තියක් අෙ අපට අව ය 

ශවලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 2003 වර්ෂශේ පැවැති රජය 

පරිසර හා ස්වාභාවි  සම්පත් අමාතයාං ය යටශත් ජාති  

ප්රතිපත්තියක් ස ස්  රලා තිශබනවා. නුදත් ඒ වන ශ ොට අශේ 

රශට් හිටපු ජනටහනය, අෙ ඉන්න ජනටහනය සහ පරිසර ප්ධධති 

අතර තිශබන සමතුලිතතාව  ටත්  ල, එම සමතුලිතතා  

ටණනාවක් ශම් වන විට ශවනස් ශවලා තිශබනවා. මිලියන 22  

තරම් ප්රමාණය ට අශේ රශට් ජනටහනය වර්ධනය ශවලා තිශබන 

ශවලාව  අෙට ටැළශපන ආ ාරශේ ජාති  පරිසර ප්රතිපත්තියක් 

රජය ස ස්  රටත යුතුයි කියන ශයෝජනාව මා ශම් ටරු සභාවට 

 රන්න  ැමැතියි.  

විශ ේෂශයන්ම පරිසරය සම්බන්ධව  ථා කිරීශම්දී රටක් 

හැටියට වාශේම ශලෝ ය හැටියටත් අපි එ ට සම්බන්ධ ශවලායි 

ඉන්ශන්. ඒ නිසා මම ුදලින්ම  රුණු කීපයක් ඉදිරිපත්  රන්න 

 ැමැතියි, පරිසරය හා සම්බන්ධව අෙ ශලෝ ශේ පවතින තත්ත්වය 

පිළිබඳ.  

භූ ෙර් නය ෙ, වෘක්ෂලතා ෙ, ශ්ධ ගුණය ෙ,  වාසය  රන 

ජනතාව ෙ සමානව එක් වූ අසාමානය නින්ෙරත්වයකින් ශහබි 

මනරම් දිවයිනක් ශලස අතීතශේදී ශ්රී ලං ාව පැවැති බැවින් ශමම 

දිවයින "ශසරන්ි ේ" යන අන්වර්ථ නාමශයන් හුනන්වනු ලැුදවා. 

නුදත් ශමම තත්ත්වය ඉකත් ෙ   කීපය තුළ ශවනස් ශවලා 

තිශබනවා. ශම් ශවනස ඇති  රන ල්ධශ්ධ මිනිනින් විසින්. ෙැනට ශ්රී 

ලං ාශේ ජනටහනය මිලියන 22ක් ෙක්වා වැි  ශවමින් පවතිනවා. 

ශම් අනුව ශ්රී ලං ාව ශලෝ ශේ අධි  ජන ඝනත්වයක් ඇති රටක් 

බවට ශම් වන ශ ොට පත් ශවලා තිශබනවා. ලං ාශේ පරිසරය 

ශවනස් ී  ජාති  සම්පත් පෙනම අනතුශර් ශහළන ප්රබල, මූලි  

සාධ ය බවට ජනටහනය පත් ශවලා තිශබනවා. මහ ජනයාට තම 

ජීවන රටාව ශතෝරාටැනීමට ඇති අයිතිය තහවුරු  රන අතරම 

සංවර්ධනය ශේටවත් කිරීමට ෙරන ලෙ ජාති  ප්රතිපත්තිය ප්රාථමි  

ස්වාභාවි  සම්පත් වන ඉඩම්, ජලය, වායු ශටෝලය, ජජව සම්පත් 

සහ ඊට අමතරව ජීවන පරිසරය ශ ශරහි අහිත ර ශලස බලපා 

තිශබනවා. 

පරිසර හානිය වැළැක්ී මට  ටයුතු කිරීශම්දී සමාජ, ආර්ථි  

දියුණුව අතයව ය බව පිළිටන්නවා. නිරක්ෂා ාරි සංවර්ධනයක් 

තුළින් ශ ටි  ාලීන ව ශයන් ශහොඳ ප්රතිලල ලැබිය හැකි වුවත් 

දීර්ඝ  ාලීන ව ශයන් සංවර්ධනයට පාෙ  වන ස්වාභාවි  සම්පත් 

නැවත ප්රතිස්ථාපනය  ළ ශනොහැකි අයුරින් විනා  ී ශමන් 

සංවර්ධන ක්රියාවලියට හානි පුදණුවන බව මෑත දී රමශයන් 

ප්රතයක්ෂ ී  තිශබනවා. 

සංවර්ධනය ප්ර ස්ත මට්ටම  රඳවා ටනිමින් එහි තිරසාර බව 

නිරැකිය හැක්ශක් ස්වාභාව ධර්මය සහ ඒ අනුව පවතින ජජව 

ආධාර  ප්ධධතිය නිරකිමින් පරිසරය ආරක්ෂා  ළශහොත් පමජ . 

ටරු සභාපතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම අෙ පරිසරය සම්බන්ධශයන් 

ශලෝ ශේම අවධානය ශයොුද ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ශම් 

අවස්ථාව ුදළුමහත් ශලෝ වාසී ජනතාවම වි ාල අනතුර ට 

ුදුණණ ශෙන අවස්ථාවක්. ශම් තත්ත්වය දිගින් දිටටම තිුදශණොත්, 

රටක් හැටියට විතරක් ශනොශවයි, ශලෝ වාසී ජනතාව හැටියටම 

අපට ප්ර ්න ටණනාව ටම ුදුණණ ශෙන්න සි්ධධවනවා. එම නිසා 

මම ශම් සම්බන්ධශයන්  රුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත්  රන්න 

 ැමැතියි. 

ශසොබාෙහම අපශේ පැවැත්මට අති ය වැෙටත්ය. ශසොබාෙහම 

අපට ඔක්සිජන් ලබා ශෙයි. අශේ  ාලගුණ රටාව  නියාමනය 

 රයි. අශේ ශභෝට පරාටණය  රයි. අශේ අහාර හා තන්තු 

නිෂ්පාෙනය  රයි. නුදත්, මිනිස් ක්රියා ාර ම් මඟින් පෘථිවි 

පෘෂ්මශයන් සියයට 75 ට ආසන්න ප්රමාණයක් ශවනස්  ර ඇති 

අතර, වනසතුන් සහ ශසොබාෙහම ශම් වනශ ොට පෘථිවිශේ 

මිරිශ මින්  වරොටත් වඩා කඩා ශ ෝණය ට ෙමා තිශබනවා. 

ජජව විවිධත්ව හා පරිසර ප්ධධති නිරැකීම පිළිබඳ 2019 ශටෝලීය 

තක්ශසේරු වාර්තාව අනුව සත්ව හා  ා  විශ ේෂ මිලියනයක් 

පමණ වඳී ශම් තර්ජනය ට ශම් වනශ ොට භාජන  ී  තිශබනවා. 

ශසොබාෙහම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

පරිවර්තනීය ශවනස් ම් සඳහා ෙැන්  ාලය එළ  තිශබනවා. අප 

සහ අනිකත් සිය   ජීී න් රඳා පවතින පරිසර ප්ධධති ශවන 

 වරොටත් වඩා ශේටශයන් ෙැන් පිරිශහමින් පවතිනවා. ඒ අතර, 

අපශේ ජීවශනෝපායයන් සහ එහි නිරක්ෂිතතාව ශලොව පුරා පවතින 

ආර්ථි  තත්ත්වය ශ ශරහි බලපා තිශබනවා. මානව 

ක්රියා ාර ම් හා ශ්ධ ගුජ   විපර්යාස ශහේතුශවන් සිදුවන 

වනාන්තර විනා ය තිරසාර සංවර්ධනයට වි ාල අිනශයෝටයක් 

වන අතර, මිලියන සංයාත ජනත ු ාවශේ ජීවශනෝපායයන් 

ශ ශරහි ෙ බලපා ඇත. පෘථිවිශේ ජීවය පවත්වා ටැනීම සඳහා 

වනාන්තර ඉතා වැෙටත් වන අතර, ශ්ධ ගුජ   විපර්යාසවලට 

එශරහි සටශන්දී ෙ වනාන්තර වි ාල  ාර්යභාරයක් ඉටු  රයි. 

ඉඩම් ප්රතිසංස් රණය සහ ආශයෝජනය කිරීම ජීවශනෝපායයන් 

වැි දියුණු කිරීම සහ ආර්ථි යට ඇති අවොනම අවම කිරීම සඳහා 

ඉතා වැෙටත් වනවා. 

අශේ පෘථිවිශේ ශසෞයය,  සත්ව විෙයාත්ම  ශරෝට මතුී ම 

සඳහා වැෙටත්  ාර්ය භාරයන් ඉටු  රයි. එනම් සතුන් සහ 

මිනිනින් අතර සම්ශප්රේෂණය වන ශරෝට, බිශඳනනි  පරිසර ප්ධධති 

අප දිගින්-දිටටම ආරමණය  රන විට වන සතුන් සමඟ ශවන 

 වො ටත් වඩා වැි  සම්බන්ධතාව ට මිනිනින් ශටන එනු ලබන 

අතර වනජීී න්ශේ ශරෝට  ාර  පශු සම්පත්වල ට හා මිනිනින්ට 

වයාේත ී මට ඉඩ සලසා තිශබනවා.  

ටරු සභාපතිතුමනි, ශම් තත්ත්වය සම්බන්ධශයන් ශම් රජය 

යම් යම් ක්රියාමාර්ට ටණනාවක් ශටන තිශබනවා. ආණ්ඩුව 

2020.10.06වන ො ටැසට් නිශේෙනයක් මඟින් ජජව විවිධත්වය 

සම්බන්ධශයන්  රුණු  ාරණා ටණනාවක් ඉදිරිපත්  ර 

තිශබනවා. ශම්  ුණශෙක්ම ටැසට් නිශේෙනයක් බවත්, ප්රාශයෝගි  

ව ශයන් සිදුවන සිය  ක්රියා ාර ම් ටැසට් නිශේෙනයට 

පටහැනිව සිදුවන බවත් ශම් අවස්ථාශේදී මතක්  ර සිටිනවා.  

එශසේම පරිසර අමාතයාං ශේ ශමශහවර ශලස සඳහන්  ර 

තිශබන, "තිරසර ස්වාභාවි  සම්පත්  ළමනා රණය තුළින් 

පරිසර ආරක්ෂණය තහවුරු  ර ටනිමින් තිරසර 

 ළමනා රණයක් සඳහා නාය ත්වය ලබාදීම" යන  රුණු අෙ 

ශම් අමාතයාං ය තුළින් ක්රියාත්ම  වනවාෙ කියන  ාරණය අපට 

සා ච් ා  රන්න තිශබනවා. 

ටරු සභාපතිතුමනි, රටක් හැටියට අපට ප්රාශයෝගි  ටැට  

ටණනාව ට ුදුණණ ශෙන්න සි්ධධශවලා තිශබනවා. දීර්ඝ  ාලය  

සිට අලි-මිනිස් ටැටුම වි ාල ප්ර ්නයක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. 

ේොහරණයක් හැටියට, මා ජීවත්වන කරුණෑටල ප්රශ්ධ ශේ 

අවුරුදු ටණනාවක් තුළ අලි-මිනිස් ටැටුම නිසා ජීවිත වි ාල 

ප්රමාණයක් හානිශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම අලින් වි ාල 

ප්රමාණයකත් ජීවිතක්ෂයට පත්ශවලා තිශබනවා. අපි 2015 සිට 

ටත්ශතොත්, 2015දී වන අලි මරණ 15ක් හා මිනිස් මරණ 9ක් 

සිදුශවලා තිශබනවා. 2016දී වන අලි මරණ සංයාව 15 සිට 

ඉහළට ශටොස් තිශබනවා මිසක් අඩුශවලා නැහැ. මිනිස් මරණ 

සංයාව වුණත් එශහමයි. ශම් වනවිට අලි-මිනිස් ටැටුම නිසා 

2441 2442 

[ටරු  ශ ට.සී. අලවතුවල  මහතා] 
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විශ ේෂශයන්ම මිනිනින්ශේ ජීවිත වි ාල ප්රමාණයක් හානිශවලා 

තිශබනවා වාශේම අලි 400ක් වැනි ප්රමාණයක් වාර්ෂි ව 

ජීවිතක්ෂයට පත්වනවා. ඒ තුළින් අෙ අපට ඉතා  වටිනා සම්පත් 

ටණනාවක් අහිමිශවමින් පවතිනවා. එශසේම අලි-මිනිස් ටැටුමට 

ප්රමාණවත් වන පරිදි ක්රියාමාර්ට ශටන ශනොමැති බවත් 

විශ ේෂශයන් කියන්න ඕනෑ. ශ ොයි ආණ්ඩුශවන් වුණත් 

නිසියා ාරශයන් ප්රමාණවත් පරිදි ඒ සඳහා අව ය ක්රියාමාර්ට 

ශටන ශනොමැති බව පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

එශසේම, ශ්රී ලං ාශේ වැලි  ුන, ලවණ වගුරු වැනි පරිසර 

ප්ධධති පිළිබඳ තවමත් නිසි අධයයනයක් සිදු ර ශනොමැති අතර ඒ 

සම්බන්ධශයන් වාර්තාවක්ෙ  ඉදිරිපත්  ර ශනොතිබීම මත නිසි 

පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබඳ ේපාය මාර්ට අනුටමනය කිරීමට 

ශනොහැකි ී  තිශබනවා. 

ශලෝ  සංරක්ෂණ සංටමශේ  ාණ්ඩ හා නිර්ණාය  

භාවිතශයන් තර්ජනයට ලක් ී  ඇති මිරිදිය මත්සය වර්ට ආරක්ෂා 

 ර ටැනීම සඳහා කිසියම් ප්රතිපත්තියක් අනුටමනය  ළා ෙ, 

එශසේම ජාති  රතු ෙත්ත ලැයිස්තුශේ පක්ෂීන් ඇට උශම්දී ශලෝ  

සංරක්ෂණ සංටමශේ ේපශෙස්වලට අනුව ක්රියාත්ම   ශළේ ෙ 

යන්න පිළිබඳ අපි ශසොයා බැලිය යුතුයි.  

ඒ වාශේම, ශ්රී ලං ාශේ  ශඩොලාන ප්ධධතියට අෙ  වි ාල 

ව ශයන් තර්ජන ටණනාවක් ඇවිල්ලා තිශබනවා. වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තු ආවා පනත යටශත් වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් ශ්රී ලං ාශේ  ශඩොලාන වනාන්තර 

රක්ෂිත වනාන්තර ශලස ප්ර ා යට පත්  රලා තිුදණත් 

ප්රමාණවත් වැඩ පිළිශවළක් අනුව ශම්වා  ආරක්ෂා  රටන්න අෙ 

 ටයුතු  රනවාෙ කියලා අපි ශසොයා බැලිය යුතුයි.   

ජජව ප්ධධති විවිධත්වය  පිළිබඳ සා ච් ා කිරීශම්දී ඉතා  

වැෙටත් මාතෘ ාවක් ශලස පරාට වාහ යන් සංරක්ෂණය 

හුනනාටත හැකියි.   නිසි පරිදි පරාට වාහ යන් හුනනා ටැනීම, එහි 

ආර්ථි  වාසි හුනනා ටැනීම පිළිබඳ වූ ප්රාශයෝගි  හා  අධයාපනි  

සැලැස්මක් හුන නාශටන ශනොමැති බව ශමහිදී ප්ර ා   ළ හැකිය.  

ඒ නිසා පාසල් මට්ටශම් සිට වි ්වවිෙයාල මට්ටම ෙක්වා පරාට 

වාහ  සංරක්ෂණය පිළිබඳව අධයාපනයක් ලබාදීම වැෙටත් යැයි 

මා වි ්වාස  රනවා. ටරු සභාපතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම  අශේ 

රශට් ආර්ථි යට ශබොශහෝ වාසි ටණනාවක් ලබාටත හැකි ශමවැනි 

වැෙටත්  ාරණා  සම්බන්ධශයන් අධයාපනයක් ලබා දිය යුතු යැයි 

මම වි ්වාස  රනවා.  

අෙ අශේ පරිසර ප්ධධතිය ුදුණණ දී ඇති විශ ේෂ තත්ත්වයක් 

ශලස ආටන්තු   ා  මඟින් ඇතිවන බලපෑම හුනනාටත හැකියි. 

ශම් ත් භයාන  තත්ත්වයක් ශලස හුනනාශටන තිශබනවා. 

ඇතැම් අය ශමය  ා  ත්රස්තවාෙය ශලස ෙ හුනන්වනවා. එවැනි 

 ා  හුනනාශටන ෙැනට පවතින විභවතා  ලැයිස්තුව ශවනස් ශ ොට 

ප්රාශ්ධශීය මට්ටමින් හා දිස්ත්රික් මට්ටමින් ලලොයි ක්රියාමාර්ටයක් 

සිදු ශනොවන බව ප්ර ා   ළ හැකිය. ඒ සම්බන්ධශයනුත් අපි 

ප්රාශ්ධශීය මට්ටමින් ශසොයා බලා ක්රියාත්ම  වන වැඩ පිළිශවළක් 

සැ සිය යුතුයි කියා මතක්  රන්න  ැමතියි.  

ශපරටත් වඩා ඇතිවන ශ්ධ ගුජ   හා  ාලගුජ   විපර්යාස 

පුශරෝ තනය  ළ ශනොහැකි මට්ටමට ශලෝ ශේ අශනක්  ලාප 

ශමන්ම ආසියාව තුළෙ ක්රියාත්ම  ශවමින් පවතින බව අපට 

ශපශනනවා. ශම් පිළිබඳ 2016 වසශර්දී පාර් ්ව 21  

එ ඟත්වශයන් ඇති  ර ටත් එ ඟතාවලට අනුව  ටයුතු කිරීම ඒ 

සඳහා ප්රමාණවත් ආරක්ෂණ ේපාය මාර්ටයක් ශලස භාවිත  ළ 

හැකිය. ජාති  ව ශයන්  ශයෝටය ශ්ධ ගුජ   විපර්යාස අවම 

කිරීශම් ක්රියාමාර්ට වයාපෘතියක් පරිසර අමාතයාං ශේ පැවතුන ෙ 

එහි වැඩසටහන් ප්රතිලල සම්බන්ධශයන් අපට සෑීමම ට පත්විය 

හැකිෙ කියන එ  ශම් ශවලාශේ අපි විමසා බැලිය යුතුයි. 

විශ ේෂශයන්  ශඩොලාන ආරක්ෂා  ර ටැනීම සඳහා වූත් ජීව වායු 

භාවිතය පිළිබඳවත් අභයන්තර මිරිදිය ප්රවාහනය පිළිබඳවත් 

ශීතාටාර නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳවත් ඉහත ෙැක් වූ වයාපෘති 

ක්රියාත්ම  ශනොවන බව ෙැක්විය හැකිය. ශ්ධ ගුජ   විපර්යාස 

ශහේතුශවන් රට තුළ ඇතිවන අවොනම සම්බන්ධශයන් ලලොයි 

ඇට උමක් ශනොකිරීමත් ජාති  සංවර්ධන ක්රියාවලියට එයින් 

ඇතිවන බලපෑම ප්රමාණවත් පරිදි හුනනා ශනොටැනීමත් තුළින් 

 ාර්යභාරය නිසි පරිදි ඉටු ශනොවන බව ශම් ශවලාශේදී ශම් ටරු 

සභාවට මතක්  රන්න  ැමතියි.  

විශ ේෂශයන් ශ්ධ ගුජ   විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ශේ 

රාුදටත සම්ුදතියට ඉදිරිපත්  ළ යුතු වූ ඇතැම් වාර්තාමය  රුණු 

ඇට උමට භාජන  කිරීමත්, ඒවා නිර්ශ්ධ  කිරීශම්  ාර්යභාරය 

පිළිබඳවත් සැලකිය යුතු මට්ටමින් ක්රියාත්ම  වන්ශන් ෙ පිළිබඳ 

අප විමසා බැලිය යුතුය. විශ ේෂශයන් ශම් සම්බන්ධශයන් ඇති 

හරිත ශ්ධ ගුණ අරුදෙල හා ජාති  බලයලත් අධි ාරිය 

ශ්ධ ගුජ   විපර්යාස ක්රියාොම පිළිබඳ විශ ේෂශයන් ජනතාව 

ෙැනුවත් කිරීම පිළිබඳව සිදුවන්ශන් ෙ යන්න පිළිබඳව සෑීමම ට 

පත්විය ශනොහැකි බව  නටාටුශවන් වුවත් ප්ර ා   රන්න ඕනෑ. 

ශ්රී ලං ාශේ ශ්ධ ගුජ   විපර්යාස අවම  ර ටැනීම 

සම්බන්ධශයන් ශ්ධ ගුජ   විපර්යාස පිළිබඳ අවොනම හුනනා 

ටැනීම හා සමාශලෝචනය කිරීම පිළිබඳව නිසි මාර්ශටෝපශ්ධ යක් 

හා සැලැස්මක් පවතින්ශන් ෙ යන්න අපි ශම් ශවලාශේ ශසොයා 

බැලිය යුතුයි. ටරු සභාපතිතුමනි, ශ්රී ලං ාශේ නටර තුළ -ශම් 

වනවිට කරුණෑටල නටරය තුළ- හරිතාටාර වායු අවම කිරීශම් 

සැලැස්මක් ශයෝජනා  ර තිුදණත් එහි ක්රියා ාරිත්වය විමසා 

බැලිය යුතුයි. ශ්ධ ගුජ   විපර්යාස අවම  ර ටැනීම සඳහා 

ශ්ධ ගුණ නිුණරු නටර පිහිටුී ම වයාපෘතිශේ ප්රටතිය විමසා බැලිය 

යුතුය. ඒ පිළිබඳ අශේ අවධානය තවදුරටත් වැි   රලා ඒ සඳහා 

අව ය ප්රතිපාෙන  ලබා ශෙන්න  ටයුතු  ළ යුතුයි කියලා ශම් ටරු 

සභාවට මතක්  ර ශෙන්න  ැමතියි.  

විශ ේෂශයන්ම පරිසරය හා මනුෂය පැවැත්ම සඳහා වායු 

සම්පත්  ළමනා රණය කිරීම අති යින්ම වැෙටත් ශවනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ශමහිදී ටෘහස්ත වායු  ළමනා රණය පිළිබඳ 

මාර්ශටෝපශ්ධ  සංග්රහයක් හුනන්වාදී ඇතත්, ජනතාව ඒ පිළිබඳව 

අවශබෝධයක් ඇතැයි කියා වි ්වාස  ළ ශනොහැ .  

ටරු සභාපතිතුමනි, එශසේම ඉන්ධන භාවිතශයන් හා 

වාහනවලින් ඇතිවන වායු විශමෝචනය පිළිබඳව මීට වඩා පුළුල් 

ප්රතිපත්තියක් රට තුළ තිබිය යුතු බවයි මශේ හැඟීම. එශසේම,  ේෙ 

දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා නව නීති රීති ප්රමාණවත් ශනොවන 

බව.  ශනොශයකත් අවස්ථාවල දී අනව ය ශලස වි ාල ව ශයන්  

අශේ රට තුළ  ේෙ දූෂණය සිදු වන ආ ාරය අපි ෙකිනවා. ශම් 

සම්බන්ධශයන් අ ත් නීති-රීති ස ස් කිරීම තුළින් අපට පරිසර 

දූෂණය වළක්වා ටත හැකියි කියන එ  විශ ේෂශයන්ම මම ශම් 

ටරු සභාවට මතක්  රන්න  ැමැතියි. විශ ේෂශයන්ම  සළ  ුන 

ආරක්ෂිත ශලස වසා ෙැමීම සඳහා නිසි මාර්ශටෝපශ්ධ යක් රට පුරා 

තවමත් ක්රියාත්ම  ශවන්ශන් නැහැ.  

ඒ වාශේම පශු සම්පත් සංරක්ෂණය, පරිසර සංරක්ෂණශේ 

ඉතා වැෙටත් අංටයක් ශලස හුනනා ටත හැකියි. විශ ේෂශයන්ම 

වැලි, පස්, මැටි  ැණීම් බලපත්ර රමශේෙය තවදුරටත් ටැට  රැසක් 

ඇති  ර ඇති බව ශපශන්. ශම් ශහේතුශවන් සමාජ ප්ර ්න 

ටණනාවක් ශටොඩනැඟී ඇති බව ෙ ශම් අවස්ථාශේදී මතක් 

 රන්නට ඕනෑ.   

2443 2444 



පාර්ලිශම්න්තුව 

පරිසර ඇමතිතුමාශටන් මම ශම්  ාරණය  ටැනත් ෙැනටන්න 

 ැමැතියි.   ඔබතුමන්ලා බලයට පත්වූ වහාම පස්, වැලි, ටල්, මැටි 

ප්රවාහනය සම්බන්ධශයන් භූ විෙයා හා පතල්  ැණීම්  ාර්යාං ය 

විසින් නිකත්  ර  තිුදණු එම  චරශල්ය අවලංගු  රලා, පස,් 

වැලි, ටල් හා මැටි බලපත්රයක් නැතිව ප්රවාහනය  රන්න අවසර 

දුන්නා.  පනිගිය ජනාධිපතිවරණශයන් පනිව ඔබතුමන්ලා මාස 

ටණනාවක් ඒ සඳහා අවසර දීලා තිුදණා. ශම් නිසා ශ ොයි තරම් 

පරිසර හානියක් සිදු වුණාෙ කියන එ  ටැන  සමීක්ෂණයක්  රලා 

තිශබනවාෙ  අශේ රශට් ටලා බසින ටංටාවල නිම්නවලින් තමයි 

අපි වැලි ටි  ටන්ශන්. ටල්, වැලි, පස් කියන ඒවා රශට් 

සංවර්ධනයට අව යයි. අපි එය  නැහැ  කියන්ශන් නැහැ.  නුදත් 

ටල්, වැලි, පස්, මැටි ආදියට දීර්ඝ  ාලයක් තිස්ශසේ තිුදණු බලපත්ර 

රමය අයින්  රලා මහ මැතිවරණය පැවැත්වූ  ාලය ශවන ම්ම 

ඔබතුමන්ලා ඒවා බලපත්රයක් නැතිව ප්රවාහනයට අවසර දීලා 

තිුදණා. ඒ තුළින් අපට ලැුදණු වාසිය ශමො ක්ෙ  ඒ තුළින් අශේ 

රටට  වි ාල පරිසර හානියක් සිදු වුණාය  කියන එ  තමයි මශේ 

නම් වි ්වාසය. ශමො ෙ, ශම් ක්ශෂේත්රශේ සිටින ේෙවිය බලපත්ර 

තිුදණු  ාලශේදී ඒවාටත් ශහොර  රමින්, ඒවාත් වංචාසහටත 

ශලස ශවනස්  රමින් පරිසර විනා යක්  ළා නම්, 

ජනාධිපතිවරණශයන් පස්ශසේ ඔබතුමන්ලාශේ රජයක් පත්ශවලා 

ශම් බලපත්ර ඉවත් කිරීම තුළින් ශමොන තරම් විනා යක් රට තුළ 

ඇති වුණාෙ කියන එ  ටණනය  රලා තිශබනවාෙ කියලා මම 

පරිසර ඇමතිතුමාශටන් ෙැනටන්න  ැමැතියි. 
 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා මපරිසර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of  
Environment) 
ටරු සභාපතිතුමනි, ටරු මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත්  ළ  ාරණය 

සම්බන්ධව අපි දීර්ඝ ව ශයන් සා ච් ා  රලා තිශබනවා. ෙැනට 
අපි ශම් සම්බන්ධශයන් සමීක්ෂණයකත්  රශටන යනවා, පරිසර 
හානියක් සිදු වුණාෙ කියලා. පළුදශවන්ම කිව යුතුයි, ශම් තීන්දුව 
ටත්ශත් ජනතාවශේ තිශබන ප්රබල ඉල්ලීම සහ වැලි අව යතාව 
තිශබන අයට පහනි මිලට වැලි ලබා ටැනීශම් හැකියාව සලසා දීමට 
බව. ඇත්තටම මිශල් අඩුී මක් සි්ධධ වුණා. නුදත් ශම් 
චරශල්වල ඉතාම පැහැදිලිව තිුදණා, වැලි ශටොඩ ෙැමීමට අවසර 
ලබා ටන්න ඕනෑ කියලා. ප්රවාහනය පමණයි නිෙහස ්  රලා 
තිුදශණ්. නුදත් ශම් නිසා නිළු ප්රමාණය  යම් අනවසර 
ක්රියාවලියක් සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒ  සැලකිල්ලට අරශටන 
බලපත්ර ශනොමැතිව වැලි ප්රවාහනය අෙ නතර  රලා තිශබනවා. ඒ 
පිළිබඳව සම්ූරර්ණ වාර්තාවක් අපට ශෙන්න පුළුවන් ම 
තිශබනවා. 

 

ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ටරු සභාපතිතුමනි, මම නම් එය වි ්වාස  රන්ශන් නැහැ. 

ශමො ෙ, මිල අඩු වුශණ් නැහැ. ඇත්තටම සි්ධධ වුශණ්, - 
 

 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටරු සභාපතිතුමනි, වැලි ප්රවාහනයට තිබූ බලපත්ර අතහැරීම 

නිසා ශ ොළ ට ශටශනන වැලි  ශලෝඩ් එ කින් රුපියල් 3,000ක් 

අඩු වුණා. ඒ ට ප්රධාන ශහේතුව ශම් යි  ලින් වැලි 

ශටශනනශ ොට මඟ දිටට ශපොලීසිවලට ුදෙල් දීශටන එන්න සිදු 

වුණා. ඒ වාශේ විවිධ අයට ශෙන්න සිදු වුණු ුදෙල් ප්රමාණය අඩු 

වුණාම වැලි අඩු ුදෙලට ශෙන්න පුළුවන් ම ලැුදණා.  නුදත් 

නැවත බලපත්ර රමය ආරම්භ වුණාට  පස්ශසේ ආශයත් රුපියල් 

3,000කින්, 4,000කින් විතර වැලි මිශල් වැි ී මක් තිශබනවා.  

ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ටරු සභාපතිතුමනි, නුදත් පරිසරය - 

 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත  ාලය ෙැන් අවසානයි. 

 
ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මට විනාි  20ක් තිශබනවා ශන්ෙ ටරු සභාපතිතුමනි  

 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ විනාි  20 ෙැන් ඉවරයි. 

 
ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මට තව  ාරණා කිහිපයක් කියන්න තිශබනවා. නිළු ශවලාවක් 

ශෙන්න, ටරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

එශහම  ාලය දුන්ශනොත්, අශනක්  ථි යන්ශටන් 

ශවලාශවන් අඩු  රන්න සිදු ශවනවා. 

 
ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මට ශපොි  ශවලාවක් ශෙන්න, ටරු සභාපතිතුමනි.  අශේ 

විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධාය තුමා අශේ පැත්ශතන්  ාලය 

ලබාශෙයි.  

ටරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් ශමොන 

ආ ල්පය ෙැරුවත්, රජය ශමොන ආ ල්පය ෙැරුවත්,  පරිසරය 

සම්බන්ධශයන් අපි  ඉතාම සංශේදීව බලන්න ඕනෑ. 

ඔබතුමන්ලාශේ රජය ශම් වසර තුළ ටත්ත ක්රියා මාර්ට 

සම්බන්ධශයන් අපි  ථා  ළ යුතු  එ   ාරණාවක් තමයි ශම් . 

ශවනත් ශ්ධවල්වලදී  වාශේ යම් වාසිය ට, පරිසරය  

සම්බන්ධශයනුත්  ක්රියා කිරීම නිසා  වි ාල විනා යක් ඒ 

 ාලසීමාව තුළ ඇති වුණා.  

ටරු සභාපතිතුමනි, සිංහරාජ රක්ෂිතය මැදින් පාරක්  ැපීම 

සම්බන්ධවත් මම ශම් ශවලාශේ මතක්  රන්නට ඕනෑ.   අශේ 

පරිසර ඇමතිතුමාශටන් මම ශම් ටරු සභාශේදී අහන්න  ැමතියි,  

නිසි රමශේෙයට අනුව පරිසර අං වලින් ඒ අවසරය ලබාශටන 

තිශබනවාෙ කියලා. ඒ  විතරයි අපට ෙැනටන්න අව ය.   ශම්  

ස්ථානය බලන්න ජනාධිපතිතුමාත්  ගියා. ඒ ශවලාශේ එතුමා 

කිේශේ,  පාර  පාශටන යන්න කියලායි.  සිංහරාජය කියන්ශන් 

අපට තිශබන එ ම වැහි වනාන්තරය. ශම්  ශලෝ  ේරුමයක්.  

එවැනි තැනක් සම්බන්ධශයනුත්  ක්රියාත්ම  ශවන්ශන් ශම් විධියට 

නම්,   ශම් සඳහා පරිසර අමාතයාං ශයන්,  පරිසර අධි ාරිශයන් 

අවසරය අරශටන තිශබනවාෙ කියලා අපි ඔබතුමාශටන් 

ෙැනටන්න  ැමැතියි. 

2445 2446 

[ටරු  ශ ට.සී. අලවතුවල  මහතා] 
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ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 ටරු සභාපතිතුමනි, රක්ෂිතයක් මැදින් අ තින් පාරක් ඉදි 

 රනවා නම් අනිවාර්ශයන්ම අවසර ලබා ටත යුතු ශවනවා. නුදත් 

ශමතැන අ ත් පාරක් ඉදි කිරීමක්  සිදු වුශණ් නැහැ, තිශබන පාර 

සංවර්ධනය කිරීම පමණයි සිදු වුශණ්. 
 

ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ටරු සභාපතිතුමනි, ඒ තිශබන පාර  කියන්ශන් පස්  පපු 

පාරක්.  එම පාර ෙැන්  ාපට්  රලා තිශබනවා. ශම් පරිසර 

ප්ධධතිය තුළ ජීවත්ශවන විවිධ  සත්වයන් ඉන්නවා.    ඒ වශේම 

එය ශලෝ  ේරුමයක් විධියටයි සැලශ න්ශන්.  ශමම රක්ෂිතය 

මැදින් පාරක්  ැපීම  නිදුනි ක්රියා මාර්ටයක්ෙ කියලායි මම 

අහන්ශන්. ඒ ශ ොශහොම වුණත්  ඒ සඳහා පරිසර අධි ාරිශේ 

අවසර ටන්න එපායැ.  
 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටරු සභාපතිතුමනි,- 
 

 

ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ටරු සභාපතිතුමනි, මට ශබොශහොම ශපොි  ශවලාවයි 

තිශබන්ශන්.  
 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔබතුමාට ශවලාව අව ය නම් මම ශෙන්නම්. ටරු 

සභාපතිතුමනි,  ශමතැන ශ ොන්ක්රීට් පාරක් තිශබන්ශන්.  මම 
එතැනට ගියා.  ටරු මන්ත්රිතුමා,  ඒ පාර බැ වාෙ   මම ගිහිල්ලා 
බැ වා. එතැන ශ ොන්ක්රීට් පාරක් තිශබනවා. එහි ඉතිරි ටි   පස් 
 පපු පාරක්, එය ශපොි  ප්රමාණයක් තිශබන්ශන්.  පාරක් අ තින් 
හෙනවා නම් අනිවාර්ශයන්ම අපි අවසරයක් ටන්න ඕනෑ. ශම් 
අ තින් පාරක් හැදීම ශනොශවයි, ශ ොන්ක්රීට් පාශර් ඉතිරි ටි ට 
 ාපට් ෙැමීම විතරයි සිදු  රලා තිශබන්ශන්.   

 

ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ටරු සභාපතිතුමනි,  ආණ්ඩුශේ මතය ඒ  නම්,  ශමවැනි 

තත්ත්වයක් තුළ  ශ ොයිතරම් පරිසර හානියක් සිදුශවලා 
තිශබනවාෙ කියලා අපට හිතා ටන්න පුළුවන්. පරිසරය පිළිබඳ 
සංශේදීභාවයක් තිශබන  තත්ත්වයක් තුළ,  අෙ ශමම පරිසර 
විනා ය සම්බන්ධශයන් ශබොශහෝ ශෙශනක්  ථා  රන ශවලාව ,  
ශම් රජය පත්ශවලා  වර්ෂය   ාලයක් තුළ  ටත් ක්රියාමාර්ට 
තුළින් පරිසරයට ශ ොයිතරම් හානියක්  සිදු ශවලා තිශබනවාෙ   ඒ 
නිසා විශ ේෂශයන්ම  ශම් ශවනශ ොට අශේ රශට් භයාන  
තත්ත්වයක් ේො ශවලා තිශබනවාය කියන එ  මම මතක් 
 රන්නට ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම අශේ රශට් රජශේ අවශ ේෂ  ැළෑ 
 ළමනා රණය කිරීම සඳහා 5/2001 චරශල්ය මගින්  වන 
සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට  ටැසට්  රලා තිශබන ශම් බලය, 
ශම් වන විට ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්වරුන්ට,  දිස්ත්රික් ශල් ම්වරුන්ට 
පවරලා තිශබනවා. අපි රජශයන් අහන්න  ැමතියි,  වන 
සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට  ශම්  බලය ලබා දීලා තිශබන 
තත්ත්වයක් තුළ,  ඒ චරශල්ය  ේල්ලංඝනය  රමින්  ඒ බලය  
දිස්ත්රික් ශල් ම්වරුන්, ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්වරුන් ශවත පවරා දීමට 
 ටයුතු  රන්ශන් ඇයි කියලා.   රජශේ  ැලෑ, එශහම නැත්නම් ඒ 
වන ජීී න් ජීවත් ශවන ස්ථානවලට අොළ බලය දිස්ත්රික් මට්ටමට, 

ප්රාශ්ධශීය මට්ටමට විමධයටත  රමින් රජය  බලාශපොශරොත්තු 
ශවන්ශන්,  ඒ ඒ පළාත්වල ඉන්න ශ්ධ පාලනවයන්ට, එශහම 
නැත්නම් ශවනත් අයට වුවමනා විධියට ශම් රක්ෂිතවලින් 
ඉඩ ඩම් ලබා ශෙන්නෙ  එශහම නැත්නම් ඒවා විනා   රන්නෙ  
ඒ  තමයි අපි අහන්ශන්. ශමො ෙ, ශම් ශවනශ ොට අපට ඒ 
සම්බන්ධ ේොහරණ  තිශබනවා.  අපි ෙැක් ා ශපොශළොන්නරුව 
ප්රශ්ධ ශේ ශ්ධ පාලවයන් සම්බන්ධ ශවලා,- 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු  සභාපතිතුමනි, අවශ ේෂ  ැලෑ පිළිබඳ සා ච් ා  රපු 

නිසා මම යම් ශෙයක් කියන්න  ැමතියි.  ශමොනම ශහේතුවක් 

නිසාවත් වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් එම බලය ඉවත් 

 රලා නැහැ.   මිටුවක් හැටියට එහි තීන්දු ටන්න අව ය පනිබිම 

ස ස්  රලා තිශබනවා. 
 

ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ඔබතුමා  වටකීශමන් කියනවාෙ,  5/2001 චරශල්ය ශවනස ්

 රලා නැහැ කියලා. 

 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ෙැන් විනාි  6   ාලයක් වැි පුර 

ලබා ශටන තිශබනවා.  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
අවශ ේෂ  ැලෑ පිළිබඳව,   දිසාපති, වන ජීී  හා වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුව, ඉඩම් පරිහරණ  මිටුවත් එක්  සම්බන්ධ 

 රලා තිශබනවා. 
 

ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ටරු සභාපතිතුමනි,  ශම් වර්ෂශේ  රජශේ ක්රියා පිළිශවත ශෙස 

බැ වාම  එය පරිසරයට හිත ාමී නැහැ කියලායි අපි හිතන්ශන්.  
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමා  ථාව අවසන්  ළා නම් ශහොඳයි. ඔබතුමා වැි පුර 

විනාි  6   ාලයක් අරශටන තිශබනවා.  
 

ගු දේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு ன .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ටරු සභාපතිතුමනි, අපි පුත්තලම ප්රශ්ධ ය  පිළිබඳව  ථා 

 රනවා නම් අපි ෙැ පු  ශෙයක් තමයි එහි පරිසර විනා   

ටණනාවක් සිදු  රමින් ඉන්න බව.  ඒවාට ශ්ධ පාලනවයන්ශේ 

සශහෝෙරයන් සම්බන්ධව ශවලා තිශබනවා. ටරු සභාපතිතුමනි, 

ශමවැනි තත්ත්වයක් තුළ ශම් පරිසරය රැ  ටැනීම සඳහා 

විශ ේෂශයන්ම පරිසර අමාතයාං ය, එශහම නැත්නම් වනජීී  

අමාතයාං ය    ටයුතු  රනවාෙ, එශහම නැත්නම් එම නීති  

ලිහිල්  රමින් පරිසරය විනා  කිරීම සඳහා  ටයුතු  රනවාෙ 

කියන එ  අපි රජශයන් ෙැන ටන්න  ැමැතියි.  

ටරු සභාපතිතුමනි, මට  ථා  රන්න ශවලාව ලබාදීම 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට ස්තුතිය ප්ර ා   රමින් මශේ  ථාව 

අවසන්  රනවා. 

2447 2448 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීළඟට, ටරු අනුර ප්රියෙර් න යාපා මැතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාි  9   ාලයක් තිශබනවා.  

 
[ූර.භා. 10.56] 

 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ටරු සභාපතිතුමනි,  ුදලින්ම, මීට ශපර  ථා  ළ ටරු මන්ත්ර 

ශම් අවස්ථාශේදී මම කියන්න  ැමත  ුතුමාට මම ේත්තරයක් දිය 

යුතුයි. ටරු අලවතුවල මන්ත්රීතුමනි, අවශ ේෂ  ැලෑ දිටටම 

තිුදශණ් දිසාපති භාරශේ. ඊට පස්ශසේ තමයි චරශල්යක් මඟින් 

වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට එහි වටකීම භාර දුන්ශන්. ඒ 

චරශල්ය පිළිබඳ ප්ර ්නය නැවත ඇති වනවිට ඒ සම්බන්ධශයන් 

ඉඩම් පරිහරණ  මිටුවක් පත්  ර තිශබනවා. ඒ  මිටුශේ තීරණය 

අනුව, අවශ ේෂ  ැලෑවල තිශබන අතයව ය ශ ොටස් කිසිම 

ශවලාව  මනුෂය සන්ත යට අයිති ශවන්ශන් නැහැ.   මම හිතන 

විධියට රජය ඉතාම ශහොඳින් ඒ  ටයුතු  ළමනා රණය  ර 

තිශබනවා. රජය  මූලි  වට කීමක් තමයි, රශට් තිශබන 

වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීම.  

මම සංයාශල්න කිහිපයක් ඉදිරිපත්  රන්නම්, ටරු 

සභාපතිතුමනි. ලං ාශේ වන ටහනය සියයට 29.2යි. ඉන් පහත් 

බිම් වැසි වනාන්තර තිශබන්ශන් සියයට 1.9යි. වියළි ශමෝසම් 

වනාන්තර ප්රමාණය සියයට 17.1යි. වියළි ශමෝසම් වනාන්තර 

තමයි වැි පුර තිශබන්ශන්. ශතතමනය සහිත ශමෝසම් වනාන්තර 

සියයට 1.8යි තිශබන්ශන්.  ුන ර වනාන්තර තිශබනවා, සියයට 

ෙ ම 6ක්. ේප  ුන ර වනාන්තර ප්රමාණය සියයට ෙ ම 4යි. විවෘත 

හා විරල වනාන්තර ප්රමාණය සියයට 5.9යි.  ශඩොලාන, සියයට 

ෙ ම 3යි. සවානා වනාන්තර සියයට 1ක් පමණ තිශබනවා. ශම් 

විධියට තමයි  අශේ රශට් ුදළු වනාන්තර ප්රමාණය හැදිලා 

තිශබන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්ම අශේ වනාන්තර  ප්ධධතිය ටත්තාම අපට 

ශපශනනවා, ේතුරු, නැ ශඟනහිර පළාත්වල තිශබන වන ටහනය 

ආරක්ෂා කිරීම ඉතා වැෙටත් බව. මම පරිසර ඇමතිවරයා ශලස 

 ටයුතු  ළ  ාලශේ ේතුරු, නැ ශඟනහිර වනාන්තර ටණනාවක් 

රක්ෂිත බවට  පත්  ළා.  

ටරු සභාපතිතුමනි, ශමතැනදී මම එ ඟ ශනොවන  ාරණයක් 

තිශබනවා. වනාන්තරවලට මහ ජනයා ඇතුළු ශවලා තිශබන එ  

ඇත්ත. ශම් වනාන්තර හැම එ  ටම පිඹුරක් තිශබනවා. ඒ පිඹුර 

අනුව අපට කියන්න පුළුවන්, මහජනයා ශ ොයි තරම් දුර ට වනය 

තුළට ඇතුළු ශවලා තිශබනවාෙ කියලා. විශ ේෂශයන් මිනිස් 

ක්රියා ාර ම් අතින් ටත්තාම අශේ රශට් තිශබන්ශන් ඉතා නර  

තත්ත්වයක්. ශමො ෙ, මහජනයාට තිශබන ඉඩම් ප්රමාණය අඩු නිසා 

වනාන්තර තුළින් එය ලබා ටැනීම සඳහා ේත්සාහයක් තිශබන බව 

අපි ෙන්නවා. ශම්  අෙ ඊශේ ඇති වුණු තත්ත්වයක් ශනොශවයි. ශම් 

පිළිබඳව ඉතිහාසයකත් තිශබනවා. ඒ ටැනත් මම කියන්නම්.    

ලං ාශේ තිශබන වනාන්තර ප්රමාණශයන් වටා  ළ හැකි භූමි 

ප්රමාණය, ශහක්ශටයාර මිලියන 6.55යි. ෙළ ව ශයන් ටත්ශතොත්, 

අශේ ජන සංයාව මිලියන 22යි. රශට් සිය ශෙනාම ශටොවිශයෝ 

ශනොශවයි ශන්. නුදත්, ශම් අනුව අපි ටණන් හෙලා බැ ශවොත් ඒ  

පු්ධටල වටා  ළ හැකි භූමි ප්රමාණය ශහක්ශටයාර ෙ ම 15යි. 

ශම්  තමයි අපට තිශබන ශලොකම ප්ර ්නය. ලං ාශේ භූමිශේ ඒ 

ශහක්ශටයාර මිලියන 6.55න් වටා  ළ හැක්ශක් සියයට 50ක් 

විතරයි. අශනක් ඒවා නුනිදුනි භූමි, මිරිදිය ජලා  සහ වන රක්ෂිත. 

ඒ නිසා ශම් ඉඩම්වලට ශලොක ඉල් මක් තිශබනවා. ශම් සඳහා 

තිශබන එ ම ේත්තරය තමයි, අශේ නිවාස රමය ශවනස් කිරීම. 

මම ේොහරණයක් කියන්නම්. ටරු සභාපතිතුමනි, අපි ශටොවි 

ජනපෙවලට දුන්ශන් යම් භූමි ප්රමාණයක් එක්  නිවාසයක්. ඒ 

ශවනුව ට ෙැන් කඩා ජනපෙ නිර්මාණය කිරිම තමයි ශම් ට 

ශහොඳම ේත්තරය ශවන්ශන්. එමඟින් අශේ වටා බිම් ආරක්ෂා 

 රන්න පුළුවන්. වනාන්තර රැ  ටැනීම, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම 

කියන  ාරණා ශෙ ම එ ම  ටයුත්තක්. ඒ  අපට ශ ොයි 

ශවලාව වත් "නැහැ"  කියන්න බැහැ.  

අශේ සත්ව ශටොී න්ටත් ප්ර ්නයක් තිශබන බව අපි ෙන්නවා. 

විශ ේෂශයන්ම නැ ශඟනහිර පළාශත් අම්පාර, ඊළඟට අනුරාධපුරය, 

ශපොශළොන්නරුව, යාපනය හා ුදලතිේ වැනි ප්රශ්ධ වල හරක් රංු 

වි ාල ප්රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ සතුන් රංු ුණඟක් ශවලාවට 

ඉන්ශන් වනාන්තර ඇතුශළේ. ඒ  ාලශේ ශම් පිළිබඳ 

සංයාශල්න ටත්ත නිසා මම ශටොඩක් විස්තර ෙන්නවා. 

නැ ශඟනහිර පළාශත් සිටින හරකන් එම  ැලෑවලට ඇතුළු කිරීම 

නිසා ඒ පළාශත් අනාටත  ාන්තාර රණය  ී මක් ටැන අශේ 

විශ ේෂවශයෝ මත පළ   ර තිශබනවා. ශම් සම්බන්ධව මහ 

ජනතාව ෙැනුවත්  ළ යුතුයි. ටවශයෝ හෙන්න එපා කියලා අපට 

ශටොී න්ට කියන්න බැහැ. නුදත්, ශම් තත්ත්වය  ළමනා රණය 

 රන්ශන් ශ ොශහොමෙ කියලා  වුරුත්  ල්පනා  රන්න ඕනෑ. 

 ෘෂි ර්ම අමාතයාං ය, පශු සම්පත් යරන්ශන් කියන එ  ටැන 

 ෘෂි රමන්ශන් අමාතයාං ය සහ වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුව ඇතුළු ශම්  ටයුතුවලට අොළ  ආයතන 

සියල්ලම එ තු ශවලා ශම් සම්බන්ධශයන් වට කීශමන්  ටයුතු 

 ළ යුතුයි. එශහම ශනොවුශණොත්, ඉදිරිශේදී වි ාල ප්ර ්නයක් ඇති 

ශවනවා. ටවයන් වි ාල සංයාවක්  ැලෑ ඇතුළට ශවලා 

ඉන්නවා. ඒ නිසා අලින්ට  න්න ශෙයක් නැහැ. ශවනත් සතුන්ට 

 න්න ශෙයක් නැහැ. එතශ ොට අනිවාර්යශයන්ම ශවන්ශන්, 

මිනිස් ටැටුම් ඇතිී ම නිලබ ී මයි.   අපි ෙන්නා විධියට ඒ යි 

ශවන්ශන්. එම නිසා, ඒ සඳහා නිසි  ළමනා රණයක් අව යයි. 

අශේ ටරු සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමා ටත්, පරිසර ඇමතිතුමාටත් 

ඒ ටැන ශහොඳ අවශබෝධයක් තිශබනවා.  ඒ සම්බන්ධශයන් අපට 

නව නීති අව යයි. ඒ වාශේම ඒවා  ළමනා රණයට නී න 

ේපරම අව යයි. මම ෙන්නා විධියට, ශලෝ ශේ ශ ොශහේවත් ෙැන් 

ශලොක ටව ටාල් හෙලා, ඒ සතුන්  ැලෑවලට ඇරලා, පට්ටි 

පාලනය  රන්ශන් නැහැ.  ඒ  ඉතාම ප්රාථමි  රමයක්. ඒ රමය 

ශවනුවට, ශටොී න්ටත් සහනයක් වන විධිශේ වැඩ පිළිශවළක් 

හෙන්න අප  ල්පනා  රන්න ඕනෑ.  

 ාලගුණ විපර්යාස නිසා ස්වාභාවි  විපත්වලට ශටොදුරු වන 

රටවල් අතරින් අපි ෙැන් හයවන ස්ථානයට පැමිණ තිශබනවා. ඒ 

නිසා අශේ වන ටහනය ආරක්ෂා  ර ටැනීම අතයව යයි. 

විශ ේෂශයන්ම ශවරළබඩ ප්රශ්ධ වල වන ටහනය ආරක්ෂා  ර 

ටැනීම වැෙටත්. ජනටහනය පිළිබඳවත් යම් ආ ාරය  වැඩ 

පිළිශවළක් අව යයි. ඇත්ත ව ශයන්ම කිේශවොත්, ප්රාථමි  

වනාන්තර හා වන ආවරණවලින් යම් ප්රමාණයක් වාර්ෂි ව අපට 

අහිමි ශවනවා. එශසේ අහිමි ී මට ප්රධාන ශහේතුව තමයි, 

වනාන්තරවලට මායිම් ශයොො ශනොතිබීම. ඒ නිසා තමයි ශමම 

ප්ර ්නය ඇති ශවලා තිශබන්ශන්. වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුවත්, වනජීී  සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවත්   ඒ 

සඳහා අව ය  ටයුතු  ළ යුතුයි. 

අෙ ඇමසන් වනාන්තරශේ පවා, ඒ  ැලෑ මැෙ ටම්මාන 

තිශබනවා. හැබැයි ඒ ටම්මාන ඔක්ශ ෝම පරිසරයත් එක්  

ටැළශපන ශලස තමයි  ළමනා රණය  රන්ශන්. නටරය  

තිශබන සෑම ශෙයක්ම ඒ ටමට ශෙන්ශන් නැහැ. අශේ රශටත් 
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එශහම ස්ථාන තිශබනවා. අපට ඒවා  වොවත් ඉවත්  රන්න 

බැහැ. එශහම නම්, ඒ තත්ත්වය  ළමනා රණය කිරීම සඳහා අපි 

ඒ ජනතාව සමඟ එ තු ශවලා වැඩ පිළිශවළක් ස ස්  රන්න 

ඕනෑ.  ැලෑ ඇතුශළේ තිශබන ටම්මානවලින් වනයට හානියක් 

ශනොවන විධියට ඒ  ටයුතු  ළමනා රණය  රන්ශන් 

ශ ොශහොමෙ කියලා අපි  ල්පනා  රන්න ඕනෑ. එශහම නැත්නම්, 

දිගු  ාලීන ව ශයන් ටන්නා පියවරක් හැටියට ඔවුන්ට වි ල්ප 

ඉඩම් ලබා දීලා, ඒ ප්රශ්ධ  නැවත  ැලෑ බවට පත් කිරීශම් වැඩ 

පිළිශවළක් ටැන අපි  ල්පනා  රන්න ඕනෑ.  

ලං ාශේ ජජව විවිධත්වය ටත්තාම, අශේ රශට් තර්ජනයට 

ලක්ව ඇති  ා  හා සත්ව විශ ේෂ තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 

2018දී, තර්ජනයට ලක් වුණු ක්ෂීරපායින් විශ ේෂ 30ක් ටැන  ථා 

 රනවා. ඊළඟට, තර්ජනයට ලක් වුණු කරුල්ලන් විශ ේෂ 16ක් 

ටැන  ථා  රනවා. තර්ජනයට ලක් වුණු මනින් විශ ේෂ 57ක් හා 

පැළෑටි විශ ේෂ 297ක් ටැනත්  ථා  රනවා. ඒ පිළිබඳව රතු ෙත්ත 

ශපොතක් ස ස් ශවලා තිශබනවා. ඒවා ටැන අපි අවධානය ශයොුද 

 රන්න ඕනෑ. අශේ පරිසර ප්ධධතිශේ විවිධත්වය ආරක්ෂා 

 රන්න නම් ඒ ශ්ධවල් අව යයි. මම ඒ යි කිේශේ, වනය 

කිේවාම  ැලෑව විතරක් ශනොශවයි, ශවනත් අං ත් තිශබනවා 

කියලා. ස්වාභාවි , අර්ධ සව්ාභාවි  පරිසර ප්ධධති, සුදද්ර, සුදද්රීය 

හා ශවරළබඩ පරිසර ප්ධධති, ස්වාභාවි  වනාන්තර පරිසර ප්ධධති, 

ස්වාභාවි  හා අර්ධ ස්වාභාවි  තෘණ භූමි පරිසර ප්ධධති හා මිරිදිය 

ශතත්බිම් පරිසර ප්ධධති ඒ අතරින් ප්රධාන තැනක් ටන්නවා. ඒ 

නිසා ඒ හැම එ ක්ම ආරක්ෂා  රන්න ඉතාම ශහොඳ වැඩ 

පිළිශවළක් රජය ට තිශබන්නත් ඕනෑ; ජනතාව ඒ වැඩ පිළිශවළ 

එක්  බ්ධධ  රන්නත් ඕනෑ. එශහම නැතිව, ජනතාව අුනශර් 

තියලා ආණ්ඩුව ට වැඩ  රන්නත් බැහැ, ආණ්ඩුව අුනශර් 

ඉන්ශේධදි ජනතාවට වැඩ  රන්නත් බැහැ. එම නිසා ඒ  ටයුතු 

පිළිබඳව අපි  ථා  රන්න ඕනෑ.  

විශ ේෂශයන්ම පරිසරය පිළිබඳව අශේ රශට් ෙැන් ශලොක 

මතයක් තිශබනවා; අශේ ජනතාව අතර ඉතාම ඉහළ අෙහසක් 

තිශබනවා. එම නිසා, විශේචනවලදී සැශලන්ශන් නැතිව ජනතාව 

සම්බන්ධ  රශටන අපි ක්රියා  රන්න ඕනෑ. ශමහිදි විශ ේෂශයන්ම 

ඉල්ලීම් ශටොඩක් තිශබනවා. මහජනයා අත් හැර ෙැමූ ටම්මාන 

තිශබනවා.  ැලෑ බවට පත් වුණු ඒ ටම්මාන නැවත ඒ අයට 

අව යයි කියලා මීට  ලින්  ේවා. නුදත් මම හිතන්ශන් නැහැ, 

ඒ  ඒ තරම් සාර්ථ   ථාවක් කියලා. ශමො ෙ, ඒ හැම එ  ටම 

වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ පිඹුරු තිශබනවා. ඒ පිඹුර 

බැ වාම තමයි ශත්ශරන්ශන් ඇත්තටම ශවලා තිශබන්ශන් 

ශමො ක්ෙ කියලා.  ඒ අය පදිංචි ශවලා ශනොශවයි,  ැලෑවට ඒ අය 

ඇතුළු ශවලා කියලා ඒ පිඹුරු බැ වාම අපට  ශපශනනවා.  එශහම 

නම්, ඒ අයට තට්ටු නිවාස රමයක් වාශේ ශවනත් වැඩ පිළිශවළක් 

ස ස්  රන්න ශවනවා. එශහම නැතිව, ආශයත්  ැලෑවක් 

 පනවා කියන එ  වානවන්ත ක්රියාවක් හැටියට මම නම් ශ ොයි 

ශවලාව වත් සල න්ශන් නැහැ.  

සියයට 29ක් වන අශේ ශම්  වන ටහනය ආරක්ෂා  ර ටැනීම, 

වන සතුන් ආරක්ෂා  ර ටැනීම,  අශේ ජනතාව ආරක්ෂා  ර 

ටැනීම වැි  ජනටහනයක් සිටින අපි වාශේ කඩා රට ට ශලොක 

අිනශයෝටයක් ශවලා තිශබනවා. ශම් අමාතයවරු ශෙශෙනාට ඒ 

සම්බන්ධශයන් ශලොක වටකීමක් තිශබනවා. එතුමන්ලාට ඒ 

වටකීම ඉටු  රන්න පුළුවන් ශේවායි කියා මම ප්රාර්ථනා  රනවා.   

 
ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා නියමිත  ාලයට  ථාව අවසන් 

 ළා. මීළඟට, ටරු සජිත් ශප්රේමොස මැතිතුමා. 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී ටරු නිශයෝජය 

 ථානාය තුමා මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇති. 

 
 අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනදයන් ඉවත් වූදයන්,  

නිදයෝජය කථානායකුරො [ගු රවජිත් සයලලාිළියය ෙහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்று அகலனவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன் ித் 

சியம்பலாபிட்டிய] தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 

Chair. 
 
 

[ූර.භා. 11.06] 

 
ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා මවිුද්ධා පාර්ශ්නවදේ  

නායකුරො   
(மாண்புமிகு ச ித் பினரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ටරු සභාපතිතුමනි, ඇශමරි ාශේ නිප්රසි්ධධ ශසශනට් 

සින ශයක වන බර්නි සෑන්ඩර්ස් ප්ර ා   රලා තිශබනවා, "Good 

environmental policy is good economic policy" කියලා; 

යහපත් පාරිසරි  ප්රතිපත්තිය යනු යහපත් ආර්ථි  ප්රතිපත්තියක් 

ශේ. අෙ පාරිසරි  ක්ශෂේත්රයත්, වනජීවි ක්ශෂේත්රයත් ටැන 

සා ච් ාවට භාජන  රන  ශම් අවස්ථාව මම ේපශයෝගි  ර 

ටන්නවා,  ටරු මැති ඇමතිතුමන්ලා තුන්ශෙනාටම යහපත් යැයි 

සිතන අෙහස් ටණනාවක් ඉදිරිපත්  රන්න. මා ඉදිරිපත්  රන 

යහපත් අෙහස් ස්ධභාවශයන් භාරටනියි කියලා මා වි ්වාස 

 රනවා.  

ආරම්භශේදීම ටරු ඇමතිතුමන්ලාට මම කියන්න  ැමැතියි, 

ශම් ශමොශහොත වන විට වනජීවි ක්ශෂේත්රශේ  සමස්ත නිලධාරින් 

වැඩ වර්ජනය  නිරත ශවලා සිටිනවාය කියන  ාරණය. ඒ 

අයශේ ඉල්ලීම තමයි වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂ  ආවා 

පනත (469 වන අධි ාරය) ආරක්ෂා  රමින් එයට පටහැනි 

ශනොවන ආ ාරයට රාජය ප්රතිපත්තිය ශමශහයවන්න කියන එ . 

ඒ නිසා මම ඔබතුමන්ලාශටන් ඉල්ලීමක්  රනවා, වනජීවි 

ක්ශෂේත්රශේ නිලධාරින් සමඟ සා ච් ාවක් පවත්වලා, විශ ේෂශයන් 

සිත් රිෙී ම් තිශබනවා නම්,  ථා බහ  රලා,  නටාටුව පළ 

 රලා, ආවා පනත ආරක්ෂා  රනවා කියන ප්රතිවාව ලබා 

ශෙන්න කියා. ඒ තුළින් අපට ශම් ටමන  ඉදිරියට  යන්න පුළුවන්. 

විශ ේෂශයන්ම නිලධාරින්ට අනීති  ේපශෙස් ලබාදීශමන් 

වැළකිලා වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂ  ආවා පනත  රැ  

ටන්නට ප්රතිවාවක් ලබාශෙන්න කියලා මම ශම් අවස්ථාශේ 

ඉල්ලීමක්  රනවා. ඒ තුළින් වැඩ වර්ජන තත්ත්වය අපට 

මඟහරවා ටන්නට පුළුවන්.[බාධා කිරීමක්] ටරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමාශේ ශේලාශේදී   ථා  රන්න. මට  ඉදිරිපත්  රන්නට 

ශයෝජනා ටණනාවක් තිශබනවා. මට සීමාසහිත ශේලාවක් 

තිශබන්ශන්. ටරු අමාතයතුමනි, ශම් ඔක්ශ ෝම ශයෝජනා යහපත් 

ශයෝජනා. ශම්වා කහ  මකින් ඉදිරිපත්  රන ඒවා ශනොශවයි. 

මම හිතනවා, ශම්වා සටහන්  රශටන   ඔබතුමන්ලා නිදුනි  ටයුතු 

 රයි කියලා. විශ ේෂශයන්ම ටරු සභාපතිතුමනි, ශටෝලීය 

ේෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම, ුදුණදු මට්ටම ඉහළ යෑම, ශ්ධ ගුජ   

විපර්යාසවල බලපෑම වාශේම වනජීවින්, වන සත්ව වෘක්ෂලතා 

වඳී  යෑම යනාදී අිනශයෝට රාෂ්ය ට  රටක් හැටියට අපට ුදුණණ 

ශෙන්නට තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම අශේ රට ජජව විවිධත්ව 

ඝනත්වශයන් ඉහළ රටක්. Biodiversity hot spot, high 

biodiversity concentration එ ක් තිශබන රටක්. ශම් වාශේ 
තත්ත්වයක් තුළ මම  මූලි ව ශමන්න ශමශහම ප්ර ්නයක් අහන්න 

2451 2452 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 ැමැතියි. මම හිතනවා, ටරු ඇමතිතුමන්ලා තුන්ශෙනාටම 

බරපතළ අසාධාරණයක් සි්ධධ ශවනවා කියා. ඇත්ත ව ශයන්ම 

මම හිතනවා, ශම් අමාතයාං  ටණනාවම එ ට තිබිය යුතු 

අමාතයාං  කියලා. වන සංරක්ෂණ,  පාරිසරි  සහ වනජීවි 

අමාතයාං ය. මම ටරු අමාතයතුමන්ලාට ශපොි  ේොහරණයක් 

ශපන්වන්නම්. පරිසර අමාතය අශේ ටරු මහින්ෙ අමරී ර 

ඇමතිතුමා සිටිනවා. එතුමා යටශත් ටැසට්  රලා තිශබනවා, 

මධයම පරිසර අධි ාරිය, භූ විෙයා සමීක්ෂණ සහ පතල් 

 ාර්යාං ය, GSMB Technical Services (Pvt.) Limited, Sri 
Lanka Climate Fund (Pvt.) Limited.  ටරු මහින්ෙ අමරී ර 
ඇමතිතුමා යටශත් ඒවා ටැසට්  රලා තිශබනවා. එතශ ොට 

වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමා යටශත් ටැසට්  රලා 

තිශබන්ශන්, රාජය ෙැව සංස්ථාව විතරයි. ඒ වාශේම රාජය 

අමාතයතුමා යටශත් ටැසට්  රලා තිශබනවා, වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුව, වනජීවි සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව, ජාති  

සත්ශවෝෙයාන ශෙපාර්තශම්න්තුව. මම ෙකිනවා,  විෙයාත්ම  

රමය ට ශනොශවයි, ශම්වා ශවන්  රලා තිශබන්ශන් කියා. මම 

ශයෝජනා  රනවා, වන සංරක්ෂණ, පරිසරය, වනජීී  යන සිය  

ක්ශෂේත්ර එ   ැබිනට් ඇමතිවරශයක් යටශත් තිශබන්නට ඕනෑ 

කියලා. ඔුණ යටශත් රාජය ඇමතිවරශයක, නිශයෝජය 

ඇමතිවරශයක යටශත් එ  තැනකින් ක්රියාත්ම  වන 

වැඩසටහනක් බවට ශම් වැඩසටහන ක්රියාත්ම   රන්න ඕනෑ. 

මශේ ශෙවැනි ශයෝජනාව තමයි, ශම් විෂයය විෙයාත්ම ව 

ශබෙනවා නම් අන්න ඒ ආ ාරයට ශම් අමාතයාං ය  ස ස් විය 

යුතුයි කියන එ . ඒ  තමයි මශේ අෙහස.  ඇත්තව ශයන්ම 

පරිසරය ටැන  ථා  රනශ ොට, වනජීී  ක්ශෂේත්රය ටැන  ථා 

 රනශ ොට එ  ආණ්ඩුව ට, එ  රජය ට, එ  

ඇමතිවරශයකට ඇඟිලි දිගු  රලා හරියන්ශන් නැහැ. සමස්තයක් 

හැටියට සිය  ආණ්ඩු, සිය  ශ්ධ පාලන පක්ෂ ඒ ට 

වටකියන්නට ඕනෑ. පරිසර සංරක්ෂණය ටැන ශලොකවට  ථා 

 රනශ ොට අපි බලන්නට ඕනෑ ඒවා ක්රියාශවන් ක්රියාත්ම  

ශවනවාෙ කියලා.  විවිධ ප්රතිපත්ති ප්ර ා නවල සඳහන් ශවලා 

තිශබන ශ්ධවල් ප්රාශයෝගි ව මහ ශපොශළොශේ ක්රියාත්ම  

ශවනවාෙ  ඇත්තව ශයන්ම ඒවා මහ ශපොශළොශේ ක්රියාත්ම  

ී ශම්දී අඩුපාඩු රැසක් තිශබනවා. මම වි ්වාස  රනවා, අශේ රශට් 

පවතින පරිසර අිනශයෝට පිළිබඳව අශේ රශට් ජනාධිපතිවරයා, 

පාර්ලිශම්න්තුව, පළාත් සභාව, පළාත් පාලන ආයතන මනා 

අවශබෝධයක් ලබා ටන්නට ඕනෑ කියලා. ශම්  පක්ෂ විපක්ෂ 

ශභ්ෙශයන් ශතොරව සැමටම අොළ ශෙයක්. මහජන නිශයෝජිතයන් 

පරිසරය පිළිබඳ නිසි අවශබෝධය ට ලක්  රන්නට ඕනෑ; 

විෙයාත්ම  අවශබෝධය ට ලක්  රන්නට ඕනෑ. පාසල් 

අධයාපනශේදීත් අපි එයට ුදල් තැනක් ලබා ශෙන්නට ඕනෑ. අපි 

අවශබෝධ  රටන්නට ඕනෑ, පරිසර ප්ධධතිය දූෂණය ී ම තුළ 

ශරෝගි තත්ත්ව  ඇතිශවනවා කියලා. ඒ නිසා ශසෞය සම්පන්න 

ශනොවන පරපුරක් නිර්මාණය ශවනවා. වකටඩු, පිළි ා,  ්වසන 

ආබාධ,  ායි  මානසි  ශරෝගි තත්ත්ව  නිර්මාණය ී ශම් ඉඩ 

ප්රස්තාව වැි  ශවනවා. එපමණක් ශනොශවයි, ආහාරයට ටන්නා 

එළව , පලතුරු,  ධානය වර්ට, ආ ්වාස  රන වාතය, පානීය 

ජලය  රීරයට අහිත ර වන ආ ාරයට නිර්මාණය ශවනවා. 

ඇඟට ශනොෙැනී ජාති  ආපො තත්ත්වයක් නිර්මාණය ශවනවා. 

දුේපත්, ශපොශහොසත් ශභ්ෙශයන් ශතොරව ශම් අිනශයෝටයට ුදුණණ 

ශෙන්නට අපට සි්ධධ ශවනවා. ඒ නිසා අශේ රශට් පරිසර ප්ධධතිය 

අපි රැ ටත යුතුයි. වසර 5 ට වරක් ශවනස් ශනොවන ජාති  

පරිසර ප්රතිපත්තියක් සඳහා අපි ඉහළ ප්රුදතාවක් ලබා ශෙන්නට 

ඕනෑ. ඒ ේශෙසා රශට් ජාති  නයාය පත්රශේ ඉහළම තැනක් ලබා දී 

පක්ෂ විපක්ෂ සිය ශෙනා එ ඟ වන වැඩ පිළිශවළක් අපි 

ක්රියාත්ම   රන්නට ඕනෑ. ටරු සභාපතිතුමනි, Global Forest 

Watch කියන සංයාශල්න ෙත්ත ඉදිරිපත්  රන ආයතනය 

කියනවා, 2001 සිට 2019 ෙක්වා අශේ රශට් වන ඝනත්වශේ 

අඩුී ම - tree cover loss in Sri Lanka - ශහක්ශටයාර 

177,000ක් කියලා. සියයට 4.5  අඩුී මක්. ඒ අඩුී ම තුළ carbon 
dioxide emissions ශමට්රික්ශටොන් 46.6ක් අපි වාතයට නිකත් 
 රලා තිශබනවා.  විශ ේෂශයන්ම වනාන්තර විනා ය   ාබන් 

චරයට, ඔක්සිජන් චරයට බලපාන බව අපි අවශබෝධ  රටන්නට 

ඕනෑ. මානව ක්රියා ාර ම් තුළ වැි  විය හැකි  ාබන් 

ඩශයොක්සයිඩ් - CO2 - ප්රති තය නැවත සමතුලිත  රටැනීමට 

වනාන්තර තුළ තිශබන ටහ ශ ොළ, ප්රභාසංස්ශල්ෂණ ක්රියාවලිය 

ේප ාර ශවනවා. ශම් තත්ත්වය තුළ ටරු සභාපතිතුමනි, ටහ 

ශ ොළ රැ ටන්නට ඕනෑ.  ාබන් ඩශයොක්සයිඩ් - CO2 - 

ප්රමාණයට සරිලන ඔක්සිජන් ප්රමාණය නිෂ්පාෙනය  ර වායු 

ශටෝලයට එ තු  ර, වන සම්පත අපි ආරක්ෂා  රන්නට ඕනෑ. 

මානව ක්රියා ාර ම් නිසා වනාන්තර අඩු ශවනශ ොට 

 ාබන්ඩශයොක්සයිඩ් අතිරික්තයක් නිර්මාණය ශවනවා. ඒ තුළ 

ශටෝලීය ේෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා.  

පරිසර ප්ධධතිශයන් මානව සම්පතට විශ ේෂ ශසේවා  

ටණනාවක් සිදු ශවනවා. එනම්, ආහාර සහ ජලය නිෂ්පාෙනය 

කිරීම,  - production of water and food - ශ්ධ ගුණ සහ ශරෝට 

පාලනය කිරීම, - control of climate and diseases - ශපෝෂණ 

චර සහ ඔක්සිජන් නිෂ්පාෙනය - nutrient cycles and oxygen 

production - ආධයාත්මි  සහ විශනෝොත්ම  ප්රතිලාභ - 

spiritual and recreational benefits. ටරු සභාපතිතුමනි, 

"service provision", "regulating services", "supporting 

services" and "spiritual and recreational benefits" යන  
මාතෘ ා හතර තුළම මානව සම්පතට පරිසරශයන් ශලොක 

ශසේවාවක් ඉටු ශවනවා. එශහම නම් අපි හැශමෝම ේත්සාහ 
 රන්නට ඕනෑ, ජජව විවිධත්වය ඉහළ නැංී මටයි. එවිට පරිසර 

ප්ධධතිශයන් මිනිස් සම්පතට ලැශබන ශසේවාව වැි  ශවනවා.  

ටරු සභාපතිතුමනි, හාවඩ් වි ්වවිෙයාලය පනිගිය  ාලය තුළ 

විශ ේෂ සමීක්ෂණයක්  රලා තිශබනවා. හාවඩ් වි ්වවිෙයාලශේ 

සමීක්ෂණශයන් ශහළි ශවනවා, ශ ොවිඩ් -19 පරිසර විනා යට 

ඍජු සම්බන්ධ මක් ශනොතිුදණත්, වායු දූෂණය  - air pollution 
- නිසා වැි ශයන් හෘෙයාබාධ - heart diseases -   ව්සනාබාධ - 

respiratory diseases -  ඇති ශවනවා කියලා. ශ ොවිඩ් -19 නිසා 

මැරුණු වැි  ප්රමාණයක් වායූ දූෂණයට ලක් වුණු ජන ප්රජාව 

කියලා හාවඩ් වි ව්විෙයාලය හුනනා ශටන තිශබනවා. ඒ වාශේම 

වූහාන්වලින් ශ ොවිඩ් -19 මතු වන්නට අවුරු්ධෙ ට ශපර 

epidemiologistsලා  ණ්ඩායමක් USAID ආයතනයත් සමඟ 

"PREDICT" කියන වයාපෘතිය ක්රියාත්ම   රලා තිශබනවා. ඒ 
වයාපෘතිශේ සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව හුනනාශටන තිශබනවා, 

පරිසර දූෂණයත්, පරිසර හානියත් නැඟී එන ශබෝවන ශරෝටත් 

අතර ඍජු සම්බන්ධතාවක් තිශබනවාය කියන  ාරණාව. 

Therefore, Sir, I sincerely and fervently believe that there 
is a direct correlation between environmental degradation 
and the emergence of new diseases, the diseases that have 
an impact on human beings: respiratory and cardiac 
diseases, cancer and asthma. Therefore, we, as a country, 
must take a leading role in promoting environmental 
conservation and protection  of wildlife species,  fauna 
and flora.  

බර්නි සැන්ඩර්ස් මැතිතුමා කියනවා, “The problems we 
face, did not come down from the heavens. They are 
made, they are made by bad human decisions, and good 

human decisions can change them” යනුශවන්. අප ුදුණණ 

ශෙන ටැට  ශෙේශලොවින් ශමශළොවට පහළ වූ ඒවා ශනොශවයි. 

ඒවා මනුෂයයන්ශේ අයහපත් තීරණ ශහේතුශ ොට ශටන නිර්මාණය 
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[ටරු  සජිත් ශප්රේමොස  මහතා] 
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 රන ලෙ ටැට  ශේ. මිනිනින්ශේ යහපත් තීරණ මඟින් ඒවා 

ශවනස්  ළ හැකියි" කියලා එතුමා ප්ර ා   රනවා.  

වනජීී  ක්ශෂේත්රය පිළිබඳ  ථා  රනශ ොට,  ඔබතුමන්ලාශේ 

වටකීම, ඔබතුමන්ලාශේ යුතු ම වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා 

ආරක්ෂ   ආවා පන ත ආරක්ෂා කිරීම බව ටරු ඇමතිතුමන්ලා 

ශහොඳින් ෙන්නවා. එයට පටහැනිව  ටයුතු ශනො රන ශලසට මම 

ශබොශහොම  ාරුජ  ව ඉල්ලීමක්  රනවා.  

සමස්ත ලං ා ඒ ාබ්ධධ වනජීී  නිලධාරින්ශේ සංටමය 

ඉදිරිපත්  රලා තිශබන සිය  ශයෝජනා මම හැන්සාඩ්ටත කිරීම 

සඳහා සභාටත  රන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ටරු සභාපතිතුමනි, වනජීී  ක්ශෂේත්රශේ නිරත ී  සිටින 

නිලධාරින් ශබොශහොම දුක්ඛිත ජීවිතයක් ටත  රන්ශන්; අිනශයෝට 

රැසක් මැෙ  ටයුතු  රන්ශන්. වනඅලි රක්ෂිත ප්රශ්ධ වලට පලවා 

හැරීම, අලි-මිනිස් ටැටුමට මැදිහත් ී  ඒවා නිරවුල් කිරීම, 

ෙඩයම් රුවන්ශටන් රක්ෂිත ප්රශ්ධ  ආරක්ෂා කිරීම, අනතුරට පත් 

සතුන් ුදෙවා ටැනීම, අධයාපනි  සහ පුුණණු වැඩසටහන්, ජාති  

ේෙයාන ජාලය ඔස්ශසේ සංචාර  ක්ශෂේත්රයට   ක්තිය ලබා දීම 

යනාදි ව ශයන් විශ ේෂ වැඩ  ටයුතු රාෂ්යක් සාමානයශයන් 

සම්ප්රොයානුූලල රාජය ශසේව ශයක් ශනො රන විසිහතර පැය  

අනිනභවනීය, ප්ර ස්ත ශසේවාවක් ශම් නිලධාරින් ඉෂ්ට සි්ධධ 

 රනවා. මම ශයෝජනා  රනවා, ඒ අයටත් පැය 200 දීමනාව ලබා 

දීම සාධාරණයි කියලා. ඒ වාශේම, අවොනමට සරිලන ආහාර 

සඳහා දීමනාවක් ලබා ශෙන්න. ඒ අයශේ මැසිවිල්ලක් තිශබනවා, 

නිදුනි  ැලෑ ඇුනම්  ට්ටල සහ යටිතල පහනි ම් ලබා ශෙන්න, 

ජීවිත හානි සහ අනතුරු සඳහා සාධාරණ වන්දි ුදෙලක් ලබා 

ශෙන්න කියලා. මම ශයෝජනා  රනවා, අශේ රශට් වන සම්පත 

නිරකින වනජීවි නිලධාරින් සීමා සහිත  පිරිස ටැන සානු ම්පිතව 

හිතලා ඒ නිලධාරින්ශේ සංටමශේ ඉල්ලීම්වලට රමි ව, 

රමානුූලලව වාශේම  ාල සටහන ට අනුව ශම් සහන ටි  ලබා 

ශෙන්නට  ටයුතු  රන්න කියලා. 

ටරු අමාතයතුමා ශහොඳින්ම ෙන්නවා, ස්ශේච් ා 

මාර්ශටෝපශ්ධ  යන් 357ක් සිටින බව. 2014 වසශර්දී 

ජනාධිපතිවරණයත් සමඟ ටරු මහින්ෙ රාජපක්ෂ අග්රාමාතයතුමා ඒ 

යම් නිළු පිරිස  ශසේවාව සථ්ිර  ළා. ෙැනට ස්ශේච් ා 

මාර්ශටෝපශ්ධ   නිලධාරින් 357ක් සිටිනවා. ජෙනි ව රුපියල් 

700  ශසොච්චම් දීමනාවක් ලබාශටන, වනජීී  ක්ශෂේත්රශේ නිතය 

නිලධාරින්ට ඉතාම  ශලොක සහශයෝටයක් ලබා ශෙමින්  ටයුතු 

 රන ස්ශේච් ා මාර්ශටෝපශ්ධ  යන් ස්ථිර  රන්නට වැඩ 

 ටයුතු ශයොෙන ශලස මම ශම් අවස්ථාශේදී ඉල්ලා සිටින්නට 

 ැමැතියි.  

ටරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාශේම 5/2001 චරශල්ය ටැන මමත් 

ස්ථාවර නිශයෝට 27 (2) යටශත් ප්ර ්නයක් ඉදිරිපත්  ළා, ටරු 

අමාතයතුමා ඒ ට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. නුදත්, ඔබතුමා ෙන්නවා, 

ස්ථාවර නිශයෝටවලට- Standing Orders - අනුව   ඒ ශවලාශේ 

අපට වාෙ විවාෙ කිරීම තහනම් බව. ඇත්ත ව ශයන්ම කියනවා 

නම් NWFC/1/2020 චර ශල්ය නිසා අවශ ේෂ  ැලෑවලට 
ශලොක හානියක් සි්ධධ ශවනවා. ඒ  තමයි බුණතරය ශේ මතය. 

ඒ  තමයි බුණතරය ශේ පිළිටැනීම. බුණතරයක් හිතනවා, 5/2001 

චරශල්ය තිුදණා නම් ශහොඳයි කියලා. අපි ඔබතුමාට 

ශයෝජනාවක්  රනවා,  රුණා රලා  ඒ දිහා ආපුණ හැරිලා 

බලන්න කියලා. ශම් චරශල්ය revisit  රන්න.  රුණා රලා 

ආපුණ හැරිලා බලලා, 5/2001 යටශත් ඔතුමන්ලා අෙහස ් රන ඒ 

වැඩ  ටයුතු  රන්නට හැකියාවක් තිශබනවා නම් ඒ  නැවත 

ශටන ඒම වඩාත් ප්ර ංසනීයයි කියන එ  මම කියන්නට  ැමැතියි. 

සමහශරක් හිතනවා, ආපස්සට අි යක් ටන්නවා කියන එ  

ශ්ධ පාලනි ව මදි මක් කියලා. එශහම ශෙයක් නැහැ. අඩු 

පාඩුවක් හුනනාශටන, ඒ අඩු පාඩුව අවශබෝධ  රශටන අි යක් 

පස්සට අරශටන, "ඔේ, අපට වැරදුණා, අපට වරෙක් සි්ධධශවලා" 

කියලා පිළිශටන එය නිවැරදි  ර ටැනීම තමයි  ළ යුත්ශත්.  වුෙ 

වැරදි ශනො රන්ශන්  ඕනෑම ශ ශනක තුළ වැරදි අවශබෝධතා, 

වැරදි ක්රියා ාර ම් තිශබනවා. ඒ වැරැ්ධෙ  රලා වඩාත් ප්ර ස්ත 

වන්ශන්, වඩාත් ූරජනීය වන්ශන් ආපස්සට අි යක් අරශටන, වරෙ 

හුනනාශටන, එය නිවැරදි  රටනිමින් ඉදිරියට යෑමයි.  

ටරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාශේම මම ඔබතුමාට කියන්නට 

 ැමැතියි, ර  ැන්ඔය වනාන්තරශේ අතිවි ාල ඉඩම් ප්රමාණයක් 

ශපෞ්ධටලි  සමාටම්වලට ශබො ශෙන ක්රියාොමයක් අෙ ක්රියාත්ම  

ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම ඒ ප්රශ්ධ ශේ ජනතාවශේ හඬටත් සවන් 

ශනොදී, ජනතාවශේ භූමි භාටය, වන සතුන්ශේ භූමි භාටය   ශ්ධශීය, 

විශ්ධශීය බුණජාති  සමාටම්වලට ලබාදීම ටැන ඇත්ත ව ශයන්ම- 

[බාධා කිරීමක්] ටරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශේ පිළිතුශර්දී 

සඳහන්  රන්න. මම ශම්  ාටවත් ශපෞ්ධටලි ව කියනවා 

ශනොශවයි, මශේ අෙහස් ඉදිරිපත්  රන්ශන්. ඔබතුමන්ලා හිතනවා 

නම් ර  ැන් ඔය වනාන්තර ලබා දීම නිදුනියි කියලා, ඒ  

ඔබතුමන්ලා ක්රියාත්ම   රන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාශේ 

 ාල ශේලාව තුළ ේත්තර ශෙන්න.  

 
ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඉතාම ශ ටිශයන් ේත්තර ශෙන්න. 

 
ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා මවනජීවී රැකවරණය, අලි 

වැ  හා අගේ ඉදිියීමෙ ඇුරළු ආරක්ෂිත වැඩ ිළිතදවළවේ 

හා කැලෑ නැවත වගා ියීමෙ හා වන සම්පත් සවවර්ධාන  

රාජය අොතයුරො   
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க - வனசீவராசிகள் 

பாதுகாப்பு, யாகன னவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் 

உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள்காடாக்கம், 

வனவள அபிவிருத்தி  இரா ாங்க அகமச்சர்)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake - State Minister of 
Wildlife  Protection, Adoption of Safety Measures including 
the Construction of Electrical Fences and Trenches and 
Reforestation and Forest  Resource Development) 
ටරු විරු්ධධ පාර් ්වශේ නාය තුමනි, ඇත්තටම ඔය වාශේ 

සි්ධධියක් ශවලා තිශබනවා, මහවැලි අමාතයාං ය යටශත් තිශබන 

ඉඩම්වල. නුදත්, ඒ  ෙැන් නතර  රලා තිශබනවා.  ැලය  

ශඩෝසර්   රලා නැහැ, හිස ්භූමියක් ශඩෝසර්   රලා තිුදණා. මම 

එතැනට ගිහිල්ලා ඒ  නතර  රන්න කිේවා. ෙැන් එ  නතර 

 රලා තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒවා ෙැන් ආරම්භ  රලා 

තිශබනවා, ශ ොම්පැනි ාරශයෝ.  

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(மாண்புமிகு ச ித் பினரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ටරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එශසේ කීවත් මා සතුව එයට 

අොළ  ායාරූප තිශබනවා. මම ඒ  ායාරූප සභාටත  රන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක්  ාරුජ  ව මශේ අෙහස්වලට සවන් 

ශෙන්න. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
මම බලන්ශන් මශේ දිස්ත්රික් ශේ - [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු සජිත් දප්රේෙොස ෙහතා  
(மாண்புமிகு ச ித் பினரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මම මශේ  අෙහස ඉදිරිපත්  රන්ශන්, ටරු රාජය ඇමතිතුමනි. 

 ාටවත් ශචෝෙනා  රනවා ශනොශවයි ශන්. ශම් අවස්ථාශේ මම 

ඔබතුමාට කියන්න  ැමැතියි, ශමන්න ශම් වචන. "...මිනිසාට 

ශමන්ම අශනක් සත්වයන්ට භූමියට ඇති අයිතිය නිරක්ෂිත  රන 

භාර රුවක ශලස රජය ක්රියා  ළ යුතු ය." ශම්  තමයි ඉදිරි 

ෙැක්ශම් සඳහන් ශවලා තිශබන්ශන්. "වර්තමානශේ සිදු වන 

ශබොශහෝ මනුෂය ක්රියා ාර ම් නිසා පරිසර ප්ධධතියට සිදු වන 

විනා ය අතිවි ාල ය. එම නිසා අනාටත පරපුරට නිරක්ෂිත පරිසර 

ප්ධධතියක් තුළ ජීවත්ී මට ඇති අයිතිය ආරක්ෂා කිරීශම් වටකීම 

අපහට පැවරී තිශේ." ශම්වා තමයි ඉදිරි ෙැක්ශම් තිශබන්ශන්. "ශ්රී 

ලං ාශේ භූමිය භාවිත  ළ යුත්ශත් ජනතාවශේ යහ පැවැත්ම 

සඳහා ය. මිනිසාට ශමන්ම අශනක් සත්වයන්ට භූමියට ඇති අයිතිය 

නිරක්ෂිත  රන භාර රුවක ශලස රජය ක්රියා  ළ යුතුය. 

එශලසටම තමන් ශවනුශවන් හඬක් නැඟිය ශනොහැකි ශ ොට්මාස, 

එනම් සත්වයන් හා අනාටතශේ ඉපදීමට සිටින අනාටත 

පරම්පරාව සඳහා භූමිය ආරක්ෂා  රන භාර ාරයක ශලස රජය 

 ටයුතු  ළ යුතුය. වන ආවරණය සියයට 30 ෙක්වා වර්ධනය  ළ 

යුතුය." ශම්වා තමයි ඉදිරි ෙැක්ශම් සඳහන් වුණු ශයෝජනා ටි .  

ඇත්ත ව ශයන්ම, විපක්ෂශේ අපිත් ේෙවු  රන්නම්, අශේත් 

සහශයෝටය අපි ලබා ශෙන්නම්,   පරිසරය ශවනුශවන්, වනජීවින් 

ශවනුශවන්, වෘක්ෂලතා ශවනුශවන්, වන සම්පත ශවනුශවන් 

ඉදිරිපත් "ඉදිරි ෙැක්ම"   රපු ශම් ශයෝජනා ටි  ක්රියාත්ම  

 රන්නට. හැබැයි එ  ශෙයක් මම කියන්න  ැමැතියි, ටරු 

ඇමතිතුමනි.  රුණා ර  "ඉදිරි ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති මාලාශේ තිුදණු 

වචන ටි , අෙහස ්ටි  අමත   රන්නට එපා. මහා ජන වරමක් 

ඔබතුමන්ලාට ලැබිලා තිශබනවා, ශම් ප්රතිපත්ති ක්රියාවලට 

පරිවර්තනය  රන්නට.   

ඒ වාශේම මම විශ ේෂශයන්ම සඳහන්  රන්නට ඕනෑ, ශම් 

වන විට යාල ජාති  වශනෝෙයානශේ අශේ මශනෝ ට විෙයාරත්න 

මැතිතුමා, අජිත් වසන්ත කමාර මැතිතුමා, එනම් ේෙයාන භාර රු 

සහ නිශයෝජය ේෙයාන භාර රු ඇතුළු නිලධාරින් යම් යම් සීමා 

බන්ධන තුළ එම ජාති  වශනෝෙයානය ආරක්ෂා  රන්නට 

අනිනභවනීය ශසේවාවක්  රන බව. එහි ප්රසාෙය තුදන්නාන්ශසේලාට 

හිමි ශවනවා. වි ශ ේෂශයන්ම ඔබතුමන්ලාටත්, වනජීී  සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා ප්රුද වනජීී  

සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවටත් ඒ අයශේ ක්රියා ොමය පිළිබඳ මම 

ප්ර ංසා  රනවා. මම කියන්න  ැමැතියි, තවමත් එම නිලධාරි 

 ණ්ඩායම්වලට පානීය ජලය ලැබිලා නැති බව. ඒ වාශේම වැේ 

රැසක්, මාර්ට රැසක් ප්රතිසංස් රණය  රන්න තිශබනවා. එම 

 ටයුතු කිරීශම් දී පස් පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ යම් විශ ේෂ 

අවධානයක් ඔබතුමන්ලා ශයොුද  රන්න. අ ත් රමශේෙය ට 

ඉදිරියට යන්න.  

අපි මතක්  රන්න  ැමැතියි, අප ඔන්ඩච්චි බල ප්රශ්ධ ශේ 

අ ත් ේෙයානයක් ආරම්භ  ළ බව; මාර්ට ප්ධධතිය ස ස්  ළ 

බව. එම වශනෝෙයානය අ ත් වශනෝෙයානයක් බවට පත්  රන්න 

අපි මූලි   ටයුතු  ළා. අපි ටරු ඇමතිතුමන්ලාට ශයෝජනා 

 රනවා, ඉන් ඔේබට ගිහින් එය සංවර්ධනය  රලා, ඉදිරියට 

ශටන යන්න කියලා. ෙැන් ඔබතුමන්ලාශේ වාරය ඇවිල්ලායි 

තිශබන්ශන්. එම වශනෝෙයානවල ශටොඩනැඟිලි ආදි සම්පත් 

ටණනාවක් අශේ  ාලශේ ආරම්භ  ළා. සමහර ඒවා අවසන් 

 රන්න බැරි වුණා. ඒ වැඩ  ටයුතුත් අවසන්  රන්න 

ඔබතුමන්ලා  ටයුතු  රන්න. 

විල්පත්තුව ජාති  වශනෝෙයානශේ අශේ චමත් ලක්ෂ්මන් 

ශපශර්රා කියන ේෙයාන භාර ාරතුමා ප්රුද එම නිලධාරින් 

 ණ්ඩායම ජර්මානු අධාර වැඩසටහනක් තුළින් ශලොක  වැඩ 

ශ ොටසක්  රමින් එම විල්පත්තු ජාති  වශනෝෙයානයත් 

 ක්තිමත්   රන්න  ටයුතු   රනවා. ඒ පිළිබඳත් අශේ 

ඇමතිතුමන්ලා ප්රුද, අශේ නිලධාරිතුමන්ලා ප්රුද, අධයක්ෂ 

ජනරාල්තුමා ප්රුද, ේෙයාන භාර ාරතුමා ප්රුද සිය  අං වලට 

අශේ ස්තුතිය සහ ප්රණාමය ශම් අවස්ථාශේ පුෙ  රනවා.  

ඒ වාශේම ටරු අමාතයතුමනි, ජන සමාජශේ සිටින සිවිල් 

සංවිධානවල, වන සතුන් පිළිබඳ ශලොක ඇල්මක් ෙක්වන  ායාරූප 

ෂ්ල්පීන්, වන සත්ත්වශලෝලින්, පරිසරශේදින් ඇතුළු අයශේත් 

සහශයෝටය අරශටන අපට පුළුවන් ම තිශබන්නට ඕනෑ, අශේ 

රශට් පරිසරය, වෘක්ෂලතා, වන සතුන් ආරක්ෂා කිරීශම් 

වැඩසටහන තවදුරටත් විධිමත්ව ක්රියාත්ම   රන්න. 

විශ ේෂශයන්ම අපි ෙැ  තිශබනවා, යම් යම් සංවිධාන 

ස්ශේච් ාශවන් ශලොක වැඩ ශ ොටසක් ක්රියාත්ම   රශටන යන 

බව.    

ඒ ක්රියාත්ම   රන වැඩ ශ ොටස්වලට ඔබතුමන්ලාශේ 

සහශයෝටය,  ක්තිය ලබා දීලා ඒ වැඩ  ටයුතු ඉදිරියට ශටන 

යන්නට  ටයුතු  රන්න කියන ඉල්ලීම මම  රනවා.  

අවසාන ව ශයන් මම  ාරණයක් ඉදිරිපත්  රන්න 

 ැමැතියි. පනිගිය ජනාධිපතිවරණශේදී අපි ඉදිරිපත්  ළා, 

පාරිසරි  ප්රවේතියක්. මම එහි පිටපත් ඔබතුමන්ලාට ලබා 

ශෙන්නම්. ඒ පාරිසරි  ප්රවේතිය පනිගිය ජනාධිපතිවරණශේ 

අශේක්ෂ යක හැටියටයි මම ඉදිරිපත්  ශළේ. මම ඔබතුමන්ලාට 

ශයෝජනා  රනවා, ඒ ප්රවේතිය ශහොඳින් කියවා බලා එහි තිශබන 

වැෙටත්, ප්රටතිශීලි  ශයෝජනා ක්රියාත්ම   රන්න  ටයුතු  රන්න 

කියලා. විශ ේෂශයන්ම මම ශයෝජනා  ළා, Project Leopard 

නමින් වැඩසටහනක්, Project Elephant නමින් වැඩසටහනක් සහ 

Project Blue Whale නමින් වැඩසටහනක්. Project Blue Whale 

කියන්ශන්, තල්මනින් සංරක්ෂණය  රන වැඩසටහනක්. අපි ශම් 

වැඩසටහන් ආරම්භ  ළාම අපට පුළුවන් ම ලැශබනවා, අශේ 

වන සම්පත ේපශයෝගි  රශටන ප්රජා සහභාගිත්ව වනජීවි 

සංරක්ෂණ රටාව ට ප්රශේ  වන්න. අපි හැශමෝම අවශබෝධ 

 රශටන තිශබන්ශන්, පරිසරය ආරක්ෂා  රන්නට නම්, වන 

ජීවින්, වන සම්පත ආරක්ෂා  රන්නට නම්, ප්රජා 

නාය ත්වශයන්, ප්රජා සහභාගිත්වශයන්, විශ ේෂශයන්ම ශප්රේර 

 ලාපීය ප්රජාවට ආර්ථි  ප්රතිලාභයක් ලැශබන ආ ාරයට ඒ 

වැඩසටහන ක්රියාත්ම   රන්නට ඕනෑ කියලායි. ඒ නිසා අලි-

මිනිස් ටැටුම ටැන  ථා  ළත්, ශවනත් වන ජීවින් සම්බන්ධ 

ප්ර ්න ටැන  ථා  ළත්, ඉඩම් ප්ර ්න ටැන  ථා  ළත් අපි 

හැශමෝම people-oriented conservation programme එ ක්, 

ජනතාව ශපරටු  රටත් ජනතා ශක්න්ද්රීය පරිසර සංරක්ෂණ 

වැඩසටහනක් ක්රියාත්ම  කිරීම ශයෝටයයි කියන එ  ශම් 

අවස්ථාශේ මම ප්ර ා   රන්න  ැමැතියි.  

මශේ  ථාව අවසන්  රන්න මත්ශතන් අවසාන ව ශයන් මා 

ඉදිරිපත්  රන්න  ැමැතියි, මිහිුන මහ රහතන් වහන්ශසේ ශෙවන 

පෑතිස් රජුට මිහින්තලා පර්වතය අසල  රපු ශ්ධ නාශවන් 

ශ ොටසක්. "මහරජ, ඔබට ශමන්ම ගුවශන් සැරිසරන පක්ෂීන්ට ෙ, 

වන සතුන්ට ෙ ශම් රශට් ඕනෑම තැන  ජීවත් ී ශම් හා ඔබ ශමොබ 

යෑශම් සම අයිතියක් ඇත. ශපොශළොව රටවැසියා සහ අශනකත් 

සතුන්ට ෙ අයිති වන අතර ඔබ එහි  ාරුජ   භාර රු පමජ ." 
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"Your Majesty, the birds that glide the skies and animals that 

roam the forest have an equal right to live and move 

anywhere in this country as you have. The land belongs to 

the people and all other living beings. You are only its 

trustee.” 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට ස්තුතියි, ටරු විපක්ෂ නාය තුමනි. මීළඟට, ටරු 

සී.බී. රත්නාය  අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාි  19යි. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා මවන ජීවී හා වන සවරක්ෂණ 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Wildlife and Forest 
Conservation)  

මට විනාි  කීයෙ, ටරු සභාපතිතුමනි  
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විනාි  19යි.  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
විනාි යක් අඩු ශවලා තිශබනවා.  
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔේ. 
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඇයි ඒ  එය අඩු ශවන්න ශහේතුව ශමො ක්ෙ   
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ේශ්ධ ශටොඩක්  ාලය ටත වුණා ශන්, විවිධ ප්ර ්නවලට. 

 

 

[ූර.භා. 11.35] 
 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ේෙය වරුශේ  ාලය ටත වුණත්, විෂය භාර ඇමතිවරයා 

හැටියට මශේ විනාි  20 ලබා ශෙන්න කියන ඉල්ලීම මා 

ඔබතුමාශටන්  රනවා. ශමො ෙ, ශම්  ාරණාවලට හවසට ේත්තර 

ශෙන්න අමාරු වන නිසා තමයි මම ෙැන් අවස්ථාව ටත්ශත්. 

ටරු සභාපතිතුමනි, මම විශ ේෂශයන් ස්තුතිවන්ත ශවනවා, අෙ 

මශේ අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය සහ අශනකත් වැය ශීර්ෂ යටශත් 

වචන කිහිපයක්  ථා  රන්න ලැබීම පිළිබඳ. ඒ වාශේම, ටරු 

විපක්ෂ නාය තුමාශටන් පස්ශසේ  ථා  රන්න ලැබීම ටැනත් මම 

එ  පැත්තකින් සතුටු ශවනවා.  

ශටෝමාභය රාජපක්ෂ අතිටරු ජනාධිපතිතුමාශේ "රට හෙන 

ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා නය ක්රියාත්ම  කිරීශම් 

 ාර්යශේදී මට ලබා දුන් වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං යට අොළව අය වැය  ාර  සභා අවස්ථාශේ  ථා 

 රන්න ලැබීම සතුටක්. ඒ වාශේම, ශ්රී ලං ා ශ්ධ පාලන 

ඉතිහාසශේ ශ්රී ලං ා පාර්ලිශම්න්තුශේ සන්නාමය හැටියට සල නු 

ලබන ශ්ධ පාලනවයා වන මහින්ෙ රාජපක්ෂ නම් වූ යුට පුරුෂයා 

-අශේ අග්රාමාතයතුමා- ඉදිරිශේ  ථා  රන්න ලැබීම ටැනත් සතුටු 

ශවනවා.  

ටශම් ශ නක හැටියට, ටශම් ඉපදුණු, ටශම් හැදුණු වැඩුණු 

ශ නක හැටියට, පණටත්  වඩා පරිසරයට ආෙරය  රන ශ නක 

හැටියට  ශම් විෂය පිළිබඳ ශම් ේත්තරීතර සභාවට  රුණු ඉදිරිපත් 

 රන්න ලැබීම ටැන මම සතුටු ශවනවා.  

වනජීවි සංරක්ෂණය හා වන සංරක්ෂණය මඟින් ජජව 

විවිධත්වය ශපෝෂණය කිරීමත්, පරිසර සංශේදී වන වටාව තුළින් 

ජාති  වන සැලැස්ම පුළුල් කිරීමත්, වන සතුන් ජීවත් වන 

ස්වාභාවි  පරිසරය සංරක්ෂණය  ර තිරසාර පරිසරයක් අනාටත 

පරම්පරාවට ොයාෙ කිරීමත් ශවනුශවන් මශේ අමාතයාං ය එ  

අරුදණකින් ක්රියා  රමින් සිටින බව කියන්න  ැමැතියි. 

ඒ වාශේම, පනිගිය  ාලශේ -අශේ අමාතයාං ය ලැුදණාට 

පනිව- ඒ නිලධාරින් පිළිබඳව, යාල අ භය භූමිය සහ ඉන්න 

නිලධාරින්ශේ අඩු පාඩු පිළිබඳව අශේ විපක්ෂ නාය තුමා 

විශ ේෂශයන් සඳහන්  ළා. ඒ අවුරුදු 5 තුළ ඒවා ක්රියාත්ම  

කිරීමට ශනොහැකි වුණත්, එම  ාර්ය භාරය වටකීශමන් ඉටු 

 රන්න අපි ූ ොනම්. ශසේවය ස්ථිර ශනො ළ ශසේව යන්  

357ශෙශනක පනිගිය අවුරුදු පහ තුළම ස්ථිර කිරීමට බැරි වුණා. 

නුදත්, ඒ අය ස්ථිර කිරීම සඳහා  ැබිනට් පත්රි ාවක් ඉදිරිපත් 

 රලා, ඒ අයට අව ය පහනි ම් ලබා ශෙන්නත් ශම් වන විට 

 ටයුතු  ර තිශබනවා. ඒ  ටයුත්ත  රන්න ුදෙල් අමාතයාං ශේ 

විමනිම - observations - එනතුරු තමයි ඉන්ශන්. ඒ වාශේම 

පානීය ජලය ලබාදීශම්දී, ඒ තිශබන දුෂ් රතා, ඔවුන්ශේ 

නිවාසවල, ලැගුම්හල්වල තිශබන දුෂ් රතා  මඟ හරවා ඒ 

අව යතා ඉෂ්ට  රන්නට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  ුදුණදු ජලය 

බීමට හැකි ජලය බවට පත්ශ ොට ඒ අවස්ථාව සලසා ශෙන්නත් 

ූ ොනම් ශවනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි.  ඔබතුමා අවශ ේෂ  ැලෑ පිළිබඳවත්  ථා 

 ළා. මහවැලි අමාතයාං යත්, ඉඩම් අමාතයාං යත්  ජලයට යට 

වුණු තැන් ුදඩුබිම් ආ ාරශයන්ම තිශයනවා. ශහේන් ශටොවිතැන් 

 රන ේෙවියට ඒ අවස්ථාව සලසා දීමට  අව ය පනිබිම ස ස ්

 රනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් තිශබන ශයෝජනා එවන්න. එම 

ශයෝජනා නිහතමානීව පිළිශටන  ටයුතු  රන්නත් අප ූ ොනම්. 

අි යක් පිටුපසට තියලා රශට් ජනතාවට ේචිත, ටැළශපන 

ආ ාරයට ක්රියාත්ම  ශවන්න කිසිශේලාව  පනිබට ශවන්ශන් 

නැහැ කියන එ  විශ ේෂශයන් සඳහන්  රන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම 

ඔබතුමාශේ  ාලශේ පටන් ටත් සංචාර  බංටලා ප්රතිසංස් රණය 

 රමින් සංචාර යන්ට ඒ අවස්ථාව සලසා ශෙන්නත් ූ ොනම්. 

අඩක් නිම  ර තිශබන සංචාර  බංටලා පිළිබඳවශන් ඔබතුමා 

 ථා ශ රුශේ. සමහර ශවලාවට ර  ැන්ඔය වාශේ තැන්වලදී 

වනජීවි, වන සංරක්ෂණ භූමිය තුළට වඩා මහවැලි  ලාපය තුළ 

තමයි ඒ  ාර්යය තිශබන්ශන්. ඒ සඳහා මහවැලි සංවර්ධන හා 

පරිසර අමාතයාං යත්, ඉඩම් අමාතයාං යත්, අශේ අමාතයාං යත් 

එ ට සා ච් ා  ර තීන්දුවක් අරශටන  ටයුතු  රන්න ූ ොනම් 

ශවනවාය කියන එ ත් මම විශ ේෂශයන් සඳහන්  රන්න ඕනෑ.  

ටරු සභාපතිතුමනි, මා  ැබිනට් අමාතය ුරරය ෙරන 

අමාතයාං  ශේ ප්රතිපත්ති සහ ේපශ්ධ    මිටුශේ ශමශහයී ශමන් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පනි විපරම ට සහ අධීක්ෂණයට සෘජුව ලක් ශවන වනජීවි 

රැ වරණය, අලි වැට හා අටල් ඉදි කිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩ 

පිළිශවළවල් හා  ැලෑ නැවත වටා කිරීම සඳහා වන සම්පත් 

සංවර්ධන රාජය අමාතයාං ය ෙ වි ාල වැඩ ශ ොටසක් කිරීමට 

ූ ොනම්ව සිටිනවාය කියන එ ත් විශ ේෂශයන් සඳහන්  රන්න 

ඕනෑ. ඒ වාශේම අප අමාතයාං ය නිහෙශීලිව, මිත්රශීලිව එ  

අරුදණක්  රා යන්න  ටයුතු  රනවා. පරිසර අමාතයාං ය, 

රාජය අමාතයාං ය කියලා ශමහි ශබදීමක් ඇති ශවන්ශන් නැහැ. 

රශට් ජනතාවට ශසේවය කිරීම සඳහායි අපව ශතෝරා පත් 

 රටත්ශත්. අප ශමහි අයිති රුවන් ශනොශවයි, අප ශමහි 

භාර රුවන්. මිහිුන හාුදදුරුවන් කිේවා වාශේ, ශම් තාව ාලි  

භාර රුවා රටට ේචිත, ටැළශපන ආ ාරයට ක්රියාත්ම  ශවන්න 

කිසි ශවලාව  පනිබට ශවන්ශන් නැහැ කියන එ ත් ශම් 

අවස්ථාශේදී ප්ර ා   රන්න ඕනෑ. ශම් ආයතනය අශේ 

අමාතයාං ය යටශත් ජාති  සංවර්ධන ක්රියාවලියට ොය  වන බව 

මා ශම් ටරු සභාවට කියන්න  ැමැතියි. ඒ විතරක් ශනොශවයි, අපට 

තවත් විශ ේෂ වයාපෘති ඒ  යක් තිශබනවා. ඒ තමයි, පරිසර 

ප්ධධති සංරක්ෂණය හා  ළමනා රණ වයාපෘතිය - ESCAMP.  

රට හෙන "ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා නශේ අොළ 

සැලනිම් ක්රියාවට නංව්ධදී, ටම්වල ජීවත් වන අහිංස  ජනතාවශේ 

ොය ත්වය ලබාශටන, ඒ ප්රතිලාභය ඒ අයට ේපරිම ආ ාරශයන් 

ලබාශෙන්නයි අපි ශම් වැඩ  ටයුතු ක්රියාත්ම   රශටන යන්ශන්. 

ඒ කියන්ශන්, මායිම් පිහිටි තැන්වල, සීමා නිර්ණ පිහිටි තැන්වල 

ජීවත් වන ජනතාවට ඔවුන්ශේ ආර්ථි  ේත්පාෙන වැි   රමින් මී 

මැසි පාලනශයන්, වටාශවන් ආොයම් ේත්පාෙනය  රන ශ්ධවල් 

ලබාදීම, අලි ටම් වදින එ  නතර  ර ටැනීම සඳහා  ටයුතු කිරීම 

වා ශේ ශ්ධවල්  රන බවත් ශම් අවස්ථාශේදී මා සඳහන්  රන්න 

ඕනෑ.  

ඒ වාශේම ෙැනට තිශබන සියයට 29.2ක් වන, වන ආවරණය 

අතිටරු ජනාධිපති ශටෝමාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ රට හෙන 

"ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා  නශේ කියා තිශබන 

ප්රමාණයට වඩා සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් ඉහළ නැංී මටත් ශම් 

ශවනශ ොට සැලනිම්  ර තිශබනවාය කියන එ ත් මා 

විශ ේෂශයන් සඳහන්  රන්න ඕනෑ. 

ඒ වාශේම මාවිල්  රක්ෂිත වනාන්තරය විල්පත්තු ජාති  

ේෙයානයට ඒ ාබ්ධධ  රලා, විල්පත්තු ජාති  ේෙයානයට තවත් 

ශහක්ශටයාර 40,030ක් අ තින් එ තු  රන වැඩ පිළිශවළ 

ආරම්භ  ර තිශබනවාය කියන එ ත් ශම් ටරු සභාවට ෙැනුම් 

ශෙන්න  ැමැතියි. ටරු අධි රණශයන් ලබා දී තිශබන 

නිශයෝටයට අනුව විල්පත්තු ශප්රේරණ  ලාපශේ නැවන වනවටා 

 ටයුතු ආරම්භ කිරීමට සැලනිම් ස ස්  රමින් පවතිනවා. ටරු 

අධි රණය ලබා දී තිශබන නිශයෝටය පරිදි එළශ න ජනවාරි 

මාසය අවසානශේදී එම සැලනිම්වලට අනුව නැවත වනවටා 

 ටයුතු ආරම්භ  රන බවත් ශම් සභාවට ෙන්වන්න  ැමැතියි.  

දිවයිනට ටැළශපන විෙයාත්ම  ඉඩම් පරිහරණ සැලනිම් 

ක්රියාත්ම  කිරීම යටශත් දිස්ත්රික්  19  ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 

ශ ොට්මාස 131 ට බලපාන වන අලි-මිනිස් ටැටුමට තිරසාර 

විසුනමක් ලබා දීම අරුදණු  රශටන අප අමාතයාං ශයන් ඒ සඳහා 

 ටයුතු ූ ොනම්  රනවා. ඒ වාශේම තර්ජනයට ලක් ශවන 

ආසියාශේ අලින්ශටන් සියයට ෙහයක් ලං ාශේ ජීවත් ශවන්ශන්. 

ශ්රී ලං ාශේ ජීවත් වන ුදළු අලිටහනය 6,000 ට ආසන්න වන 

බව පවසන්න පුළුවන්. අලිටහනයට ප්රමාණවත් අයුරින් වාසස්ථාන 

සැප උම වාශේම මිනිස් අව යතාවලට භූමිය ශතෝරා ටැනීමෙ අෙ 

වනවිට අප ුදුණණ දී තිශබන සංකීර්ණ ටැට වක්. ශමම ටැට වට 

තිරසාර විසුනමක් ලබා දීම අපශේ අමාතයාං යට පැවරී තිශබන 

තවත් බරපතළ වටකීමක් කියන එ  ප්ර ා   රන්න ඕනෑ. 

ටරු සභාපතිතුමනි, වනජීී  හා වන සංරක්ෂණයට, වන අලි-

මිනිස් ටැටුම අවම  ර ටැනීමට පහත ක්රියාමාර්ට ටැනීමට අප 

තීන්දු  ර තිශබනවා. ඒ අනුව වනජීී  වාසස්ථාන නිශපෝෂණය 

කිරීම, සංරක්ෂණ ප්රශ්ධ වල තණබිම් ඇති කිරීම හා වනජීී  

වාසස්ථානවල වැේ ප්රතිසංස් රණය කිරීම, වනජීී  

වාසස්ථානවලත්, සංරක්ෂිත ප්රශ්ධ වලත් ආරමජ    ා  ඉවත් 

කිරීම, අලි වැට, අටල් ඉදිකිරීම සහ ප්රජා මූල වැඩසටහන් 

ක්රියාත්ම  කිරීම, වන අලි පුනරුත්ථාපන රැඳවුම් මධයස්ථාන 

නඩත්තු කිරීම,  ැලෑ නැවත වටා කිරීම, ටැමියන්ශේ ටවයන් 

අනවසරශයන් වශනෝෙයාන තුළට ඇතුළු කිරීම පාලනය කිරීම, 

තුරුලතා හා සත්වයන් පිළිබඳ ශ ශරන පර්ශේෂණවලට අව ය 

ේපරිම පහනි ම් ලබා දීශමන් ස්වාභාවි  පරිසරය ටැන ෙැනුම 

වර්ධනය කිරීමට ේප ාර ී ම සහ තර්ජනයට ලක් ී  සිටින සතුන් 

සංරක්ෂණය කිරීම කියන ශම් සිය   ාරණා  ටයුතු සඳහා 

අව ය සැලනිම් රමානුූලලව හෙන්න තිශබනවා. ජර්මන් රජශයන් 

ලැුදණු පරිතයාටයක් ශයොො ටනිමින් විල්පත්තු ශප්රේරණ  ලාපශේ 

සිටින ප්රජාව ආොයම් ේත්පාෙන වයාපෘතිවලට ශයොුද  රලා 

සංචාර   ර්මාන්තය ආ ර්ෂණීය විධියට වර්ධනය  ර, වනජීී  

 ලාපයට සිදු ශ ශරන හානිය අවම  රන්නත් අපි වැඩසටහන් 

ක්රියාත්ම   රමින් සිටිනවා.  

ටරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාශේම හරිත හා නිුණරු නටර ඇති 

කිරීමටත්, සංචාර යන්ට අව ය පහනි ම් වැි දියුණු කිරීමටත්, 

සෆාරි ේෙයාන සංවර්ධනය සිදු කිරීමටත්  ටයුතු  රනවා. වනජීී  

රක්ෂිත හා අභයභූමි ආශ්රිතව  සළ බැහැර කිරීශම් මධයසථ්ාන 

54ක් පමණ හුනනා ශටන තිශබනවා. ඒ මඟින්  වන අලි වාශේම 

අශනක් අහිංස  වන සතුන් ුදුණණ ශෙන ශසෞය ටැට  විසී මට 

රුපියල් මිලියන 3,000ක් ශවන් කිරීමටත්, ග්රාමීය ශටොවි 

සමිතිවලට වාශේම ප්රජා සමිතිවලට ශභෝට ටබඩා කිරීමට බහා ම් 

- containers - ලබා ශෙන්නත් ශයෝජනා  ර තිශබනවා. ශමම 

රමශේෙය තුළින් වන අලි ටම් වැදීම අවම  රටන්න පුළුවන් 

ශවනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ තුළින් භවශභෝට හානිය වාශේම 

පනිඅස්වනු හානියත් සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් අඩු  රටන්නත් 

හැකි ශවනවා. ඒ ශවනුශවන් සැලකිය යුතු ප්රතිපාෙන ශවන්  ර 

දීමට  ටයුතු කිරීම ටැන අතිටරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ුදෙල් 

අමාතයතුමා වන ටරු අග්රාමාතයතුමාටත්, ඒ වාශේම අමාතය 

මණ්ඩලයටත් මශේ ස්තුතිය පුෙ  රන්න ඕනෑ.  

ෙැනට අධි රණය භාරශේ සිටින ීමලෑ අලි-ඇතුන් නඩත්තු 

කිරීමට ඒ ාබ්ධධ අරුදෙලින් අවුරු්ධෙක් තුළදී වි ාල ුදෙල් වැය 

කිරීමට රජයට සි්ධධ ී  තිශබනවා. ඒ නිසා ීමලෑ අලි-ඇතුන් ඇති 

කිරීම, හො-වඩා ටැනීම සම්බන්ධව ජාති  ප්රතිපත්තියක් ස ස් 

 ර එය අමාතය මණ්ඩලශේ අනුමතියට ඉදිරිපත් කිරීමට  ටයුතු 

 රමින් සිටිනවා. ශපෞ්ධටලි  සත්ශවෝෙයාන නියාමනය කිරීම 

වාශේම, නිරතල් සතුන් ඇති කිරීම නියාමනය කිරීශම් වැඩ 

පිළිශවළක් හෙන්නත් අශේ අවධානය ශයොුද  ර තිශබනවා. ශම් 

දිනවල ඒ ටැන සා ච් ා  රමින් පවතිනවා.  ැස්බෑවන් ආරක්ෂා 

 ළ යුතුම සත්ව ශ ොට්මාසයක් බව අපි  වුරුත් ෙන්නවා. 

සංචාර යන්ශේ විශ ේෂ ආ ර්ෂණය දිනාශටන, ශපෞ්ධටලි  

වයාපාර විධියට රට පුරාම  ැස්බෑ ශ ොටු පවත්වා ශටන යනවා. 

ඒවා නියාමනය කිරීම අව යශයන්ම  ළ යුතු බව හැශඟනවා. ඒ 

ශවනුශවන් 2021 වසශර් තිරසාර ප්රතිපත්තියක් හෙන්න නිලධාරින් 

එක්  සා ච් ා  රමින් ේපශෙස් ලබා ශෙනවා.  

ෙැනට සිදු වන අලි - මිනිස ් ටැටුම අවම  රන්නත්  ටයුතු 

 රනවා.  අොළ ටැට ව ශහොඳින් හුනනා ශටන තිශබන නිසා "වන 

අලිමං ඩවල්" නිෙහස්  රශටන ඒවා වන අලින්ට ශවන් 

 රන්නත්, ෙැනට අලි  ළමනා රණ භූමි ප්රශ්ධ  ව ශයන් හුනනා 

ටනිමින් පවතින ප්රශ්ධ  ඉතා ඉක්මනින් නීතිටත කිරීමටත්  ටයුතු 

 රනවා. 2020 අවුරු්ධශ්ධ  වනඅලි - මිනිස් ටැටුශම් ප්රතිලලයක් 

2461 2462 

[ටරු  සී.බී. රත්නාය   මහතා] 
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විධියට ජීවිත හානි 74ක්,  ාරීරි  හානි 37ක්, ශ්ධපළ හානි 442ක්  

2020.09.30 වනශ ොට වාර්තා වනවා.  පනිගිය  ාලය පුරාම 

සංවර්ධන ක්රියාවලි නිසා ජජව ප්ධධතියට හානි සිදු වුණා. ඒ 

තුළින් වනඅලින් ටම් වැදීමට පටන් ටත්තා. වයාපෘති ක්රියාත්ම  

කිරීශම්දී ශම් ටැනත් අවධානය ශයොුද  ළ යුතු වනවා.  

මශේ අමාතයාං ශේ ඉදිරි සැලනිම් ටැනත් කියන්න මම 

 ැමැතියි. ශම් වනවිට පරිසර සංශේදී රාජය සංවිධාන, රාජය 

නිලධාරින් හා ප්රජාව යන ශම්  සිය ශෙනාශේම සහභාගිත්වය 

ඇතිව අලි - මිනිස් ටැටුම අවම කිරීමට ේපාය මාර්ට ශසී මට 

ජනාධිපති  ාර්ය සාධන  මිටුවක් පත්  ර තිශබනවා. මමත් 

ඔවුන් සමඟ ශම් පිළිබඳව සා ච් ා  ළා. ශ  ්ෂේත්රයටත් ගිහිල්ලා 

පරීක්ෂා  රලා බැ වා. එම නිර්ශ්ධ  සහ ේපාය මාර්ට ඉතාම 

ඉක්මනින් අතිටරු ජනාධිපතිතුමා ශවත ලබා ශෙනවා. එම 

නිර්ශ්ධ   සහ ේපාය මාර්ට අනුව ඉතාම ඉක්මනින්  ටයුතු  රන 

බවත් විශ ේෂශයන්ම සඳහන්  රන්නට ඕනෑ. 

වනඅලි දුම්රිශේ ටැටීම ශලොක ශේෙ වාච යක්. අවුරු්ධෙක් තුළ 

වනඅලි පහශළොවක්, විස්සක් අතර ටණනක් මැශරනවා. ඒ වාශේම 

දුම්රිය ශෙපාර්ත ශම්න්තුවට ඉන් සිදු වන පාඩුව මිලියන සිය 

ටණනක් වනවා. ශම් අපරාධය වැළැක්ී ම සඳහා තාක්ෂජ   

ර මශේෙ  ශයොො ටනිමින් විසුනම් ලබා ශෙන්න අධයයනය  රමින් 

සිටිනවා. තාක්ෂජ   රමශේෙ   සඳහා නව නිපැයුම් ශයොො ටැනීම 

පිළිබඳවෙ සල ා බලනවා.  

මීට අමතරව මශේ ෙැි  අවධානය ශයොුද  රන  ාරණයක් 

ශලස  ශම්  ාරණය ටැනත් මා කියන්න  ැමතියි. ගිලන් වූ 

සතුන්ට ප්රති ාර කිරීම සඳහාම වැි දියුණු  ළ ශරෝහලක්, එවැනි 

ගිලන් වූ සතුන් ප්රවාහනයට ගිලන් රථ ශසේවාවක් ඇති කිරීම අප 

විසින්  ළ යුතුම  ාර්යයක් ශලස මා ෙකිනවා.  

වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුශේ පශු ජවෙය ඒ  ය  ක්තිමත් 
 ර, පශු ජවෙයවරුන්ශේ වෘත්තීය අිනවෘ්ධධිය ශවනුශවනුත්, 
රශට් සත්ව ප්රජාව ශවනුශවනුත් පශු ජවෙය ෂ්ක්ෂණ ශරෝහල  
අව යතාව අප හුනනා ශටන තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන්  ටයුතු 
 රන්න අපි ූ ොනම්. 

රට පු රා වනජීී   ලාප 12  අශේ  ාර්ය මණ්ඩල රාජ ාරි 
 රනවා.  එම  ලාප වනුශේ කිලිශනොච්චිය, වවුනියාව, 
ත්රිකණාමලය, ශපොශළොන්නරුව, අනුරාධපුරය, පුත්තලම, 

කරුණෑටල, අම්පාර සහ  මධයම පළාත,  ඌව පළාත, බස්නාහිර 

පළාත හා ෙකණු පළාතයි. ඊට අමතරව ගිරිතශල් පිහිටි පුුණණු 
මධයස්ථානයත්, ේඩවලව ඇත්අතුරු ශසවණත් විශ ේෂිත ස්ථාන 
වනවා.   

මම වි ශ ේෂශයන්ම ශම්  ාරණයත් සඳහන්  රන්න  ැමැතියි. 
ේශ්ධ මශටන් අහපු ප්ර ්නයට අොළව වය  සහ ේතුරු මැෙ පළාශත් 
-එම  ලාපවල-  එම අව යතා සම්බන්ධශයන්   ටයුතු  රන්න 
ූ ොනම් බව සඳහන්  රන්න  ැමැතියි.  

ේඩවලව ඇත්අතුරු ශසවණ තමයි ශලෝ ශේ පළුදවැනි 
ඇත්අතුරු ශසවණ. සත්ව හිංසා  රනවා කියලා අශේ රටට 
ශචෝෙනා  රන්නන්ට අශේ වියෙමින් ඇත්අතුරු ශසවණ ශපන්විය 
යුතුයි කියලා මම ශයෝජනා  රනවා. අහිංස  අලි පැටවු 
අම්මාශටන් ශවන් ශවලා අසරණ වුණාම අශේ  ාර්ය මණ්ඩල 
ශ ොයි තරම් ආෙරශයන් රැ  බලා ටන්නවාෙ කියලා ශලෝ යටම 
ශපන්වන්න මීට වඩා තවත් තැනක් ශම් ශලෝ ශේ තිශබනවාෙ 
කියලා මම ෙන්ශන් නැහැ, ටරු සභාපතිතුමනි . 

ක්ශෂේත්ර සහාය , වනජීී  නියාම , අඩවි සහ ාර, වන සත්ව 
අඩවි ආරක්ෂ  සහ සහ ාර අධයක්ෂ යන තනතුරුවල සිටින 
අශේ  ාර්ය මණ්ඩලවල ෙැි   ැපී ශමන් තමයි ශම් අවම 

පහනි ම් යට ශත්ත් මිලියන ටණනක් රටට ආොයම ේත්පාෙනය 
 රලා ශෙන්ශන්. ඔවුන් පැය 24ම on call ශසේවය  රනවා. 
යු්ධධයක් තිශබන ශ ොට ත්රිවිධ හුදොව ෙරන ශේෙනාව සහ  ැපී ම 
වාශේ  ැපී මක් ශම් අයත්  රනවා. ඒ නිසා ඔවුන් රැ  බලා 
ටැනීම, ඔවුන්ට අව ය පහනි ම් ටි  ලබා දීම අමාතයාං ය  
වටකීම වනවා. ඒ  ාර්ය භාරය ශනොපිරිශහළා ඉෂ්ට  රලා 
ශෙනවාය කියන  ාරණයත් මම විශ ේෂශයන්ම ශම් අවස්ථාශේදී 
සඳහන්  රන්න  ැමතියි. ඒ වටකීම් ඉටු  රන්නට වනජීී  
සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අනුමත ශසේව  සංයාව 2,301ක් 
වුණත් ෙැනට සක්රිය ශසේවශේ ඉන්ශන් 1,936ක් බව ශම් ටරු 
සභාවට කියන්න  ැමතියි. ඉදිරිශේදී ශමම ඇබෑර්තු පිරී ම සඳහා 
 ටයුතු  ළ යුතුම වනවා. ටරු අග්රාමාතය හා ුදෙල් 
ඇමතිතුමාශටන් විශ ේෂශයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ ඇබෑර්තු 
පුරවන්න අව ය අනුමැතිය ලබා ශෙන්න කියලා.  

වශනෝෙයානවල සිදු ශ ශරන අනවසර ක්රියා නිසා අශේ  ාර්ය 
මණ්ඩලශේ ජීවිත ෙහය ට වඩා අවුරු්ධෙ ට අපට නැති වනවා. 
ෙඩයම් රුවන්, අනවසර මැජ ක් ටරන්නන් වාශේම ශවනත් නීති 
විශරෝධී ක්රියා ශවනුශවන් වශනෝෙයානවලට ඇතුළු වන්නන්ශටන් 
අහිංස  වන සතුන් වාශේම අශේ  ාර්ය මණ්ඩලශේ ජීවිතත් 
අවොනම  පවතිනවා. ශම් නිසා වනජීී  සංරක්ෂණ පනශත් 
නීතිරීති ඉතා ෙැි   රලා පනත සංශ ෝධනය කිරීශම්  ටයුතු ඉතා 
ඉක්මනින් සිදු  රමින් තිශබනවා.   

ශම් පිළිබඳව  ථා  ර්ධදි විශ ේෂශයන්ම ත්රිවිධ හුදොව 
පිළිබඳවත් සඳහන්  රන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධශයන් ආරක්ෂ  
ශල් ම්තුමාශටන් මම ඉල්ලීමකත්  ළා. ඒ වාශේම චමල් 
රාජපක්ෂ අශේ රාජය ඇමතිතුමාශටනුත් මම ඉල්ලීමක්  ළා.  ෙැන් 
යුෙ හුදොශේ ශරෝන  ැමරා ඒ  යක් තිශබනවා. වනජීී   ටයුතු 
සඳහා අපට එම ඒ  ය පාවිච්චි  රන්න පුළුවන් වාශේම, ගුවන් 
හුදොශේ තිශබන එම ඒ  යත් පාවිච්චි  රන්න පුළුවන්. ඒ 
වාශේම වනහානි  රන -වනය විනා   රන- අය අත් අඩංගුවට 
ටන්න අව ය පනිබිම ස ස්  රන්න අපි ූ ොනම් වනවාය කියන 
එ ත් මම විශ ේෂශයන් සඳහන්  රන්න ඕනෑ. වනජීී  සංරක්ෂණ 
පනශත් නීතිරීති අනුව ශලෝ ය පුරාම ජනප්රිය ජාති  ේෙයාන, 
ස්වාභාවි  රක්ෂිත, අභයභූමි, අලිමං ඩ ශහක්ශටයාර ලක්ෂ 
10 ට ආසන්න ප්රමාණයක් පුරා පැතිරී තිශබනවා කියන එ ත් 
මම විශ ේෂශයන් සඳහන්  රන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම ජාති  
ේෙයානවලින් මහා භාණ්ඩාටාරයට අවුරු්ධෙ ට රුපියල් මිලියන 
3,000 ට ආසන්න ුදෙලක් අපි එ තු  ර ශෙනවා. යාල, 
ේඩවලව, ශහෝර්ටන් තැන්න, විල්පත්තුව කියන්ශන් අපට විතරක් 
ශනොශවයි, ශලෝ යටම අයිති මිලක් නියම  රන්න බැරි සම්පත්. 

 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙ ක් තිශබනවා. 
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු සභාපතිතුමනි, අර විනාි ය   පලාෙ  
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නැහැ, නැහැ,  ඒ ත් සමඟ. 
 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
හැම ොම  ැපිල්ල තමයි තිශබන්ශන්. ශමතැනත්  ැපිල්ල. 

එතැනත්  ැපිල්ල. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නැහැ, ඔබතුමාට ඒ විනාි ය ලබා දුන්නා. 
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ශම් අවස්ථාශේදී මම විශ ේෂශයන් තවත්  රුණක් සඳහන් 

 රන්න ඕනෑ. ශමොන  ැපිල්ල ෙැම්මත්, ශමොන ශ්ධ කිේවත්, අපට 
අව ය ශවලා තිශබන්ශන් ුණස්ම ශපොෙක් ටන්න අව ය පනිබිම 
ස ස්  රන්නයි. ඒ  ාරණය නිවැරදිව ඉෂ්ට  රන්න අපි 
ූ ොනම්. ටරු සභාපතිතුමනි, වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව 
වි ාල  ැපී මකින් ඒ  ටයුතු  රන්න ූ ොනම්. වන සංරක්ෂණ 
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ වන නියාම වරුන්ශේ, අඩවි වන 
නිලධාරින්ශේ, දිස්ත්රික් වන නිලධාරින්ශේ, වන සංරක්ෂණ 
නිලධාරින්ශේ වි ාල  ැපී ම මත ඒ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්ම  
 රන්නත්, ඒ වාශේම නැවත  ැලෑ සිටුී ම සඳහා  ටයුතු 
 රන්නත් අපි ූ ොනම්.  

අවසාන ව ශයන් ශම්  ාරණයත් මම කියන්න ඕනෑ. අශේ 
විපක්ෂ නාය තුමා මිහිුන හාුදදුරුවන් ටැන කිේවා. ුදදුරජාණන් 
වහන්ශසේ වැි  අතිූරජය ශ්රීපාෙස්ථානය පිහිටා ඇති සමනල  න්ෙ 
පිහිටා ඇත්ශත් මා නිශයෝජනය  රන දිස්ත්රික් ශේ බවත් මම 
කියන්න ඕනෑ. 

"මහවැලි  ැලජ   ළු වලශේ යන ටංටා සමනල  න්ෙ 
ුදදුශන් සිට පැන නැංටා...." යන්න මට ශම් අවස්ථාශේදී  මතක් 
ශවනවා. එම ජල ශපෝෂ   ප්රශ්ධ  සම්බන්ධශයන් නීතිය අකරටම 
ක්රියාත්ම   රන්නත්, ඒවා ආරක්ෂා  රන්නත් අපි ක්රියා 
 රනවා.  ටරු සභාපතිතුමනි,  ුදදු පියාණන් වහන්ශසේ  ටසක් යට 
ඉපදිලා, ටසක් යට ුදදු ශවලා, ටසක් යට පිරිනිවන් පෑවා වාශේම, 
ුදදු පියාණන් වහන්ශසේත් වොරා තිශබන්ශන් පරිසරය ආරක්ෂා  ර 
ටන්න කියලායි. ටහක්  පන්න ශපොශරොව ේස්සන ශ නාටත් 
ුණස්ම ටන්න ඔක්සිජන් ශපොෙක් ශෙන්ශන් ශම් වන සම්පතයි. ඒ 
වන සම්පත රැ  ටැනීම සඳහා අව ය ක්රියාමාර්ට ටන්න පනිබිම 
ස ස්  රන්න අපි ූ ොනම්.  

ශම් අවස්ථාශේ මශේ සම්ූරර්ණ  ථාව මම සභාගත* 
 රනවා. ඉදිරිශේදී ප්ර ්න ආශවොත් ඒ ප්ර ්නවලට පිළිතුරු 
ශෙන්නත් මම ූ ොනම්. ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
මී ළඟට, ටරු ශටෝවින්ෙන්  රුණා රම් මහතා. ඔබතුමාට 

විනාි  9   ාලයක් තිශබනවා.  
 

 
[மு.ப. 11.55] 

 

ගු දගෝවින්ෙන් කුණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கனள, எமது நாட்டின் னபண்தகு 

அபிவிருத்தியில் முக்கிய துகறசார் அகமச்சுக்களான 

சுற்றாடல் அகமச்சு, வன  ீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாது 

காப்பு அகமச்சு ஆகியவற்றின் குழுநிகல விவாதத்தில் நாம் 

கலந்துதகாண்டுள்னளாம்.  அனுபவமிக்க, பாகுபாடற்ற 

இரண்டு அகமச்சர்கள் இந்த அகமச்சுக்ககளப் தபாறுப்பு 

வகிப்பது மாத்திரமல்லாமல், எங்களுடன் கிைக்கு மாகாண 

சகபயில் ஒன்றாக இருந்தவர் இங்கு இரா ாங்க அகமச்சராக 

இருக்கின்றார். 

சூைலுக்கும் மனிதனுக்கும் அன்று சுமுகமாக உறவு 

இருந்தது. சூைகல மனிதன் னநசித்தான்.  மனிதகனச் சூைல் 

பாதுகாத்தது.  இயற்ககச் சமநிகல னபணப்பட்டு வந்தது.  

இதனால் இயற்கக அனர்த்தங்கள் குகறவாகனவ இருந்தன. 

இன்று இந்த இயற்ககச் சமநிகல பிறழ்ந்துள்ளது. இதனால் 

எமது நாடு அடிக்கடி தவள்ளம், மண்சாிவு னபான்ற இயற்கக 

அனர்த்தங்களினால் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றது.  இகவ இன்று 

எமது நாடு எதிர்னநாக்கும் முக்கிய சவால்களாகும்.  இதற்கான 

காரணம் என்ன?  இதுபற்றி நிதானமாக னயாசித்துச் சாியான 

தீர்மானம் எடுக்கனவண்டிய ஒரு நாற்சந்தியில் இன்று நாம் 

நின்றுதகாண்டிருக்கின்னறாம். சாியான பாகதகயத் 

னதாோ்ந்ததடுப்பது உங்களது தபாறுப்பாகும்.    

தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கனள, னபண்தகு அபிவிருத்தி 

என்பது சூைலுக்குப் பாதிப்பற்ற விதத்தில் னமற்தகாள்ளப்பட 

னவண்டும்.  இது ததாடர்பான தகாள்ககத்திட்டங்கள் வகுக்கப் 

படும் னபாது நாடு, நாட்டு நலன் ஆகியகவ முன்னுாிகமப் 

படுத்தப்பட னவண்டும். நாட்டின் தகலகமயுட்பட ஆட்சி 

யாளர்கள் சிந்திக்க னவண்டும்.  மக்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 

உங்ககள இந்த நாட்டின் நம்பிக்ககப் தபாறுப்பாளர்களாக 

நியமித்திருக்கின்றார்கனள தயாைிய, நாட்டின் உாிகமயாளர் 

களாக உங்களுக்கு நாட்கடத் தாகரவார்க்கவில்கல. 

உங்களுக்குப் பின்னரும் அடுத்த தகலமுகறயினாிடமும் - 

அடுத்த சந்ததியினாிடமும் நாட்டின் வளங்கள் முகறயாகப் 

பாதுகாக்கப்பட்டு ஒப்பகடக்கப்பட னவண்டும் என்ற உங்கள் 

தபாறுப்பிகன மறந்துவிடாதீர்கள். ஆனால், நடப்பது என்ன? 

சூைலும் நாட்டு வளங்களும் மாபியாக்களினால் ககயாளப் 

படுகின்றன. னபாகதவஸ்து மாபியாக்ககளவிட இந்த நாட்டில் 

மண் மாபியாக்களும் மர மாபியாக்களும் எமது சூைலுக்கும் 

எமது மக்களுக்கும் சவாலாக இருக்கின்றன. 

தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கனள, ஆளும் கட்சி அரசியல்வாதி 

அல்லது ஆளும் கட்சி அரசியல்வாதிகளின் அடிவருடிகள் 

என்பது மட்டும் என்ற தகுதி னபாதும் அவர்கள் நாட்டின் 

வளங்ககளச் சுரண்டுவதற்கு! எமது மண் வளமும் மர வளமும் 

கட்டுப்பாடற்ற விதத்தில் சுரண்டப்படுகின்றன.  இதற்னகற்ற 

வககயில் அரச இயந்திரமும் அரச அலுவலர்களும் இயங்க 

னவண்டும். இதற்குத் தகடயாக இருக்கும், ஒத்துகைக்க 

மறுக்கும் இத்துகறசார் அரச உயர் அலுவலர்கள் அரச 

தகாள்கக, னகாட்பாடுகளுக்கு முரணானவர்களாக இனங் 

காணப்பட்டுப் தபாறுப்புக்கள் எதுவுமற்ற பதவி நிகலக்கு 

இடமாற்றம் தசய்யப்படுவார்கள். எனது மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்தில் இத்தககய மாபியாக்ககள நடத்துபவர்கள் யார் 

என்பகத இந்த உயாிய சகபயில் உள்ளவர்கள் அறிவார்கள்.  

அவர்ககளப் தபயர் கூறி அதகௌரவப்படுத்த நான் 

விரும்பவில்ல.  எமது பிரனதசத்தின் மண் வளங்கள், ஆற்றுப் 

படுக்கககள் யாவும் அடினயாடு அள்ளப்படுகின்றன. 

சட்டத்துக்கு முரணான முகறயில் ஆற்றுக்குள் வாகனத்கத 

இறக்கி, மண் படுக்ககக்குள் வாகனத்திகன இறக்கிப் பாாிய 

இயந்திரங்கள்மூலம் மண் அகைப்படுகின்றது. இதனால் இன்று 

இப்பகுதி ஒரு மகைக்குக்கூடத் தாங்கமுடியாது தவள்ளக் 

காடாக மாறுகின்றது.   

இதகனத் தடுக்க முயலும் எமது பிரனதசத்தின் சூைல் 

ஆர்வலர்களும் தபாது மக்களும் திரண்தடழுந்தால் சட்டமும் 

ஒழுங்கும் அவர்கள்மீது பாய்கின்றது. சில னவகளகளில் 

மாபியாக்களுக்கு அரச பாதுகாப்பு வைங்கப்பட்டு, சுற்றாடல் 

ஆர்வலர்களுக்கும் தபாது மக்களுக்கும் துப்பாக்கி ரகவகள் 

2465 2466 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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பாிசாக வைங்கப்பட்ட சம்பவங்களும் எனது பிரனதசத்தில் 

நடந்துள்ளன. அரசியலுக்கு வரும்னபாது இவர்களின் 

தபாருளாதார நிகல என்ன?  இவர்களது அடிவருடிகளின் 

தபாருளாதார நிகல என்ன?  அரசியல் பதவிகளின் பின்னர் 

இவர்களது தபாருளாதாரம் எவ்வாறு இந்தளவுக்கு 

வளர்ச்சியகடந்தது? இவர்களது ஆதரவாளர்களது 

தபாருளாதாரம் எந்தளவுக்கு வளர்ச்சியகடந்துள்ளது. எமது 

பிரனதசத்தின் இயற்கக வளத்கதச் சட்ட வினராதமாகக் 

தகாள்களயடித்த தசாத்துக்கனள இகவ. இகவ ததாடர்பாக 

முகறயான விசாரகணககள நடத்தனவண்டியது உங்களது 

கடகமயாகும். இவற்கறக் கூறும்னபாது எம்கமத் 

னதசத்துனராகி என்பீர்கள்.  எமது னதசத்தின் தசாத்துக்ககளச் 

சூகறயாடும் இந்த அரசியல்வாதிககளத் னதசப்பற்றாளர்கள், 

னதசப்பினரமிகள் என்று புகைாரம் சூட்டுவீர்கள். இதுதான் 

இன்கறய  தார்த்த நிகல! இந்த இடத்தில் எனக்கு ஓர் 

அரசியல் தமாைி ஞாபகம் வருகிறது. அதாவது, “அனயாக்கிய 

அரசியல்வாதிகளின் ககடசிப் புகலிடம் னதசப்பற்று” 

என்பதாகும்.  இது இத்தககய மாபியாக்களுக்கும் தபாருந்தும் 

என நிகனக்கின்னறன்.  

தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கனள, மட்டக்களப்பு மாவட் 

டத்தினல 2 பிரதானமான ஆறுகளில் மண் எடுக்கப்படுகின்றது.  

ஒன்று, முந்தாகன ஆறு; மற்கறயது, சந்தனமடு ஆறு!  

முந்தாகன ஆற்றுக்கு மட்டும் 7 licences இருக்கின்றன. 

550இற்கு னமற்பட்ட licences அங்கு வளங்கப் பட்டிருக் 

கின்றன. இருந்தாலும், இன்று ஒனரதயாரு இடமான 

மயிலவட்டுவானினல வீரக்கட்டாறு என்னும் ஆற்றினல 33 

licences இற்கு மாத்திரம் மண் எடுப்பதற்கான அனுமதி 

தகாடுக்கப்பட்டு, ஏகனயவர்களின் அனுமதிகள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.  சட்டவினராதமாக மண் அகற்றுபவர் 

களாக இருந்தால், அகனவகரயுனம நிறுத்திவிட்டு, அதற்கான 

விசாரகணககள முன்தனடுக்க னவண்டும்.  அங்கு 

மண்தணடுக்க அனுமதிப்பத்திரம் தபறனவண்டுமானால், கிராம 

னசகவயாளாின் அனுமதி, பிரனதச தசயலளாாின் அனுமதி 

என்பன னவண்டும்.  அவர்களின் சிபார்சுகளின் அடிப்பகடயில் 

தான், GSMB இற்குப் தபாறுப்பான பிரனதச முகாகமயாளர் 

அந்த licence இகனக் தகாடுக்க னவண்டும்.  ஆனால், 

அவர்களது சிபாாிசு இல்லாமல் அங்னக licence தகாடுக்கப் 

படுகின்றது.  அங்கு ஒரு Regional Manager இருக்கின்றார். 15 
வருடகாலமாக ததாடர்ந்து அங்னக னசகவயாற்றுகின்றார்.  

புவிச்சாிதவியல் அளகவ சுரங்கங்கள் பணியகம் என்பது  

சர்க்கசக்குாிய ஒரு பணியகமாக இருக்கின்றது. ஊைல் மிகுந்த, 

லஞ்சம் மிகுந்த ஒரு பணியகமாக இருக்கின்றது. 15 

வருடங்களாக ஓர் அதிகாாிகய அங்கு கவத்திருக்கின்றீர்கள் 

என்றால், உங்களது அகமச்சினல  னவறு அதிகாாிகள் 

இல்கலயா? அல்லது ஏதாவது, அரசியல் பலத்தின் 

பின்புலத்தினூடாக அந்த அதிகாாி இருக்கின்றாரா? என்பகத 

நீங்கள் சற்றுச்சிந்திக்க னவண்டும். அங்கு வாககர, கிரான், 

தசங்கலடி, தவல்லாதவளி னபான்ற இடங்களில் மாத்திரம்தான் 

மண் எடுக்கனவண்டும். நீர்ப்பாசனத் திகணக்களத்தின் 

அனுமதியில்லாமல், அந்த முந்தாகனப் படுக்ககயாற்றுக் 

குள்னள ஒவ்தவாரு நாளும் நூற்றுக் கணக்கான tractors, உைவு 

இயந்திரங்கள் ஆற்கறக் குறுக்கறுத்துச்தசன்று மண் ஏற்றுகின் 

றார்கள். அதனால், அந்தப் பிரனதசத்தினல தபருதவள்ளம் 

ஏற்பட்டு, அந்தப் பிரனதசம் அைியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிகலகூட 

உருவாகியுள்ளது.  

 
ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරු මන්ත්රීතුමාට තව විනාි  ශෙ    ාලයක් තිශබනවා.  

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටරු සභාපතිතුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක්  රන්න තිශබනවා. 

 
ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කියන්න, ටරු ඇමතිතුමා. 

 
ගු දගෝවින්ෙන් කුණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Do not take my time. 
 
 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටරු සභාපතිතුමනි, ටරු ශටෝවින්ෙන් මන්ත්රීතුමා කියන 

 ාරණාව ටැන අපි අවධානය ශයොුද  රලා තිශබන්ශන්. ශම් 

ප්රශ්ධ ශේ ටංටාවල තිශබන වැලි, මැෂින්වලින් ශටොඩ ෙමන්න 

කිසිම ශවලාව   අපි ඉඩ දීලා නැහැ. අපි පැහැදිලිව කියා 

තිශබනවා, ශම් බලපත්ර ලබා ශෙනශ ොට නිසි ඇටැ උමක්  රලා, 

එම දිස්ත්රික් ශේ පදිංචි අයට පමණක් ලබා ශෙන්න කියලා. 

ශවනත් දිස්ත්රික් වල අයට බලපත්ර ලබා ශෙන්ශන් නැහැ. 

ප්රශ්ධ ශේ ග්රාම නිලධාරි සහ ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්ශේ අනුමැතිය 

ඇතිව, පරිසර වාර්තාවකත් එක්  තමයි ඒ බලපත්ර ලබාශෙන්ශන්. 

ශ ොතැන  ශහෝ වැරැදි විධියට බලපත්ර ලබා දීලා තිශබනවා නම්, 

ඒවා නවත්වන්න අපි  ටයුතු  රනවා. ටරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසර 

අමාතයවරයා විධියට මම කියන්න  ැමැතියි, එක් ශ ශනක්වත් -

අඩුම ටණශන් මමවත්-  ශම් ප්රශ්ධ වලට  වුරුවත් එවා නැති බව. 

ශ ොතැන  ශහෝ වැරැ්ධෙක් ශවලා තිශබනවා නම්, ශපොදුශේ නැතිව 

ඒ ස්ථානශයන් ස්ථානයට අෙළව ඔබතුමා අපට  රුණු ඉදිරිපත් 

 රන්න. අපි අනිවාර්යශයන්ම ඒ සඳහා මැදිහත්ී මක්  රනවා. 

ශම් හැම බලපත්රයක්ම නිකත්  ර තිශබන්ශන් නීතයනුූලලවයි. 

 

ගු දගෝවින්ෙන් කුණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
The Area Manager of the GSMB is issuing licences 

without the consent of the Divisional Secretary and also 
of the Ministry of Environment.  
 
 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටරු මන්ත්රිතුමනි, එශසේ නිකත්   ර තිශබනවා නම්, ඒ 

අනවසර වැලි ශටොඩ ෙැමීමක් ශවන්න ඕනෑ. ප්රාශ්ධශීය 

ශල් ම්වරයාශේ අනුමැතිය නැතිව ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 

බලප්රශ්ධ ශේ වැලි නිකත් කිරීමක් ශවන්ශන් නැහැ. ප්රාශ්ධශීය 

ශල් ම්වරයාට අයිති නැත්නම් අඩුම ටණශන් වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්ත ශම්න්තුශේ ශහෝ ශ්රී ලං ා මහවැලි අධි ාරිශේ ශහෝ 

අනුමැතියක් තිශබන්න ඕනෑ. 

 
 

ගු දගෝවින්ෙන් කුණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Hon. Minister, if you want, you can check with the 

Divisional Secretary about that.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
Definitely, I will check. 

 

ගු දගෝවින්ෙන් කුණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram) 

The DS will tell you the truth. It is happening in that 
area. Tractors are crossing the rivers.  

தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கனள, எமது பிரனதசத்தினல 

மிகவும் முக்கியமான பிரச்சிகனயாக இருப்பது வனசீவராசி 

களின் பிரச்சிகனயாகும். வன சீவராசிகள் பிரச்சிகனகளுக்கும் 

இதுனவ காரணமாகும். ஒரு நாட்டின் தமாத்த நிலப்பரப்பில் 33 

வீதம் வனவளப் பிரனதசமாக இருக்க னவண்டுோ்ம். மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்கதப் தபாறுத்தமட்டில் 300 கினலாமீற்றர் நீளமான 

யாகன னவலி னபாடனவண்டிய  ஒரு நிகலகமயிருக்கின்றது. 

அங்கு 200 கினலாமீற்றருக்குத்தான் யாகன னவலியிருக் 

கின்றது. 100 கினலாமீற்றர் பிரனதசம் யாகன னவலியில்லாமல் 

இருக்கின்றது. அதற்கும் னமலாக, அந்தப் தபாிய மாவட் 

டத்தினல 2010 - 2020 வகர கிட்டத்தட்ட 118 யாகனகள் 

இறந்திருக்கின்றன. யாகன தாக்கி நூற்றுக்கும் னமற்பட்ட 

வர்கள் இறந்திருக்கின்றார்கள்; 500ற்கும் னமற்பட்டவர்கள் 

காயப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அங்கு 15 உத்தினயாகத்தர்களும் 

ஒரு Regional Officeஉம்  இரண்டு Health Officesஉம்தான் 

இருக்கின்றன. எனனவ, அங்கு னமலும் இரண்டு Regional 

Offices உம் இரண்டு Sub-officesஉம் நிறுவி அந்தப் பிரனதச 

மக்ககளக் காக்கனவண்டும். அங்கு னகாடிக்கணக்கான 

அகசயாச் தசாத்துக்கள்  யாகனகளினால் அைிக்கப்படுவது 

மாத்திரமல்லாமல், எமது பிரனதசத்தின் தபாருளாதாரமும் 

அைிக்கப்படுகின்றது. இதற்தகாரு நிரந்தரமான முடிவு கட்ட 

னவண்டுதமன உங்களிடம் னகட்டுக்தகாள்கின்னறன்.  

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු සභාපතිතුමනි, අලිවැට ටැන  ථා  රනශ ොට එතුමාට 

මම ශම්  ාරණය කියන්න ඕනෑ. அவ்வளவு தபாய் தசால்ல 

னவணாம்; தகாஞ்சம் தபாய் தசால்லுங்க! මම විශ ේෂශයන් ඒ 

පිළිබඳව අවධානය ශයොුද  රලා ඔබතුමාට ඒ අව යතාව ඉෂ්ට 
 ර ශෙන්නම්.  

 

ගු දගෝවින්ෙන් කුණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Please. There are only 15 offices all over the district.  
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ස්තුතියි, ටරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු දගෝවින්ෙන් කුණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  

Hon. Chairman, please give me one more minute. 
 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රීති ප්ර ්නය ශමො ක්ෙ, ටරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා  
 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ටරු සභාපතිතුමනි, මහශපොළ ෂ්ෂයාධාර ශටී ම් 

සම්බන්ධශයන් ශමම ටරු සභාවට ෙැනුම් ශෙන්නම් කියලා ේශ්ධ 

වරුශේ  මම කිේවා. ඔක්ශතෝබර් මාසයට ශටවිය යුතු, - [බාධා 

කිරීමක්] ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශේ  ථාව අවසන්  රලා 

ශන්, තිුදශණ්. 
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරු ශටෝවින්ෙන් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ  ාලය අවසාන 

ශවලා තිුදශණ්. [බාධා කිරීමක්]  ශහොඳයි, එශහම නම්  ථාව 

අවසන්  රන්න. 
 

ගු දගෝවින්ෙන් කුණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு னகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
வன இலாகாத் திகணக்களத்கதப் தபாறுத்தமட்டில், 

தகாழும்பிலிருந்து satelliteமூலம் அகடயாளமிடப்பட்டு 

அங்குள்ள வனங்ககளதக் ககயகப்படுத்துகின்றாாோ்கள்.   

அங்கு ஒரு பிரனதச தசயலக areaவிற்குள்னள உள்ள வீடுகள், 

3,000 ஏக்கருக்கும் னமற்பட்ட வயல் நிலங்கள்கூட 

ககயகப்படுத்தப்படுகின்றன. அரச காணிகள்கூட வன 

இலாகாவிற்குச் தசாந்தமான காணிகளாக இருந்தால், அந்தப் 

பிரனதசத்தினல எப்படி நாங்கள் அபிவிருத்திகயச் தசய்வது? 

ஒரு வீட்டுத்திட்டத்கதனயா ஒரு ததாைிற்சாகலயிகனனயா 

அகமப்பதற்குக்கூட அங்கு அரச காணிகள் இல்லாத 

நிகலகம காணப்படுகின்றது. ஒரு பக்கம் ததால்தபாருள் 

திகணக்களம்; மறு பக்கம் வன இலாகா திகணக்களம்; 

மற்தறாரு பக்கம் வன சீவராசிகள் திகணக்களம்! இவ்வாறாக 

அரச நிலங்கள் அத்தகனயும் ககயகப்படுத்தப்பட்டால், 

அங்குள்ள மக்களின் அபிவிருத்திச் தசயற்பாட்டிகன எவ்வாறு 

முன்தனடுக்க முடியும். குறிப்பாக, வீட்டுத்திட்டத்திற்குக்கூட 

காணி இல்லாத ஒரு நிகலகம இருக்கின்றது. இந்த 

நிகலகமககளக் கவனத்திற்தகாண்டு நீங்கள் ஒரு 

முடிவுகட்டனவண்டுதமனக் னகட்டு விகடதபறுகின்னறன். 

நன்றி. 
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරු ඇමතිතුමා ශ ටිශයන් පිළිතුරු ශෙන්න. 
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මම ඉතාම ශ ටිශයන් පිළිතුරු ශෙන්නම්, ටරු සභාපතිතුමනි. 

දිස්ත්රික් සංවර්ධන  මිටුවට පරිබාහිරව වන ජීවි, වන සම්පත් 
සම්බන්ධශයන් පවතින පරිසර ටැට වලට දිසාපතිතුමා එක්  
සා ච් ා  රලා, ශ්ධ පාලන අධි ාරියත් එක්  සා ච් ා  රලා 
ේපශෙස් ශෙන්න  ලෑස්තියි. 

 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ටරු අසං  නවරත්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  4  

 ාලයක් තිශබනවා.  

2469 2470 
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ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. ටරු සභාපතිතුමනි, අෙ 
ෙවස අවසානශේදී අපි ශේලාව පැයක් වැි   ර ටනිුද.  ථා 
 රන්න ුණඟක්  ථි ශයෝ ඉන්නවා. ේශ්ධත් විනාි  45  විතර 
 ාලයක් අපශත් ගියා. 

 
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අපි ඒ ටැන ටරු  ථානාය තුමා එක්  සා ච් ා  රලා 

ඔබතුමාව ෙැනුවත්  රන්නම්. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ පිළිබඳව අශේ ටරු මන්ත්රීවරුන්ශේ ඉල්ලීමක් තිශබනවා. 
 

 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ටරු සභාපතිතුමනි, මම ේශ්ධ වරුශේ ශම් ටරු සභාවට 
මහශපොළ ෂ්ෂයාධාර සම්බන්ධව සඳහන්  ළා. මහශපොළ දීමනාව 
ශටවලා නැහැ කියලා ශචෝෙනාවක් තිුදණා. ඔක්ශතෝබර් මාසය 
සඳහා ශටවිය යුතු මහශපොළ ෂ්ෂයාධාර ශනොවැම්බර් මාසශේදී 
රුපියල් මිලියන 337ක් ශටවලා තිශබනවා. ශනොවැම්බර් මාසය 
සඳහා වන මහශපොළ ෂ්ෂයාධාර ශෙසැම්බර් 15වැනි දිනට ශපර 
ශටවනවා. ඒ සඳහා ුදෙල් අමාතයාං ශයන් මහශපොළ අරුදෙලට 
ුදෙල් ලැබිලා තිශබනවා. ඒ  නිසා කිසිදු හිඟයකින් ශතොරව 
මහශපොළ ආධාර ශටවලා තිශබනවා. එම ශල්න මම සභාගත* 
 රනවා. 

 
 

ගු ියවසන දනේසන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon.Kins Nelson) 

Sir, I rise to a point of Order. 
ටරු සභාපතිතුමනි, මහශපොළ ෂ්ෂයාධාර රුපියල් 2,500ක්,- 
 

 
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ  රීති ප්ර ්නයක් ශනොශවයි, ටරු මන්ත්රීතුමා.  
 
 

ගු ියවසන දනේසන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon.Kins Nelson) 

මට විනාි යක් ශෙන්න ටරු සභාපතිතුමනි, ුදෙල කීයෙ කියලා 

අහන්න විතරයි. ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් ශෙන ුදෙල රුපියල් 2,500 

ෙ, 5,000 ෙ   

 
ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

 රුපියල් 5,000යි. 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ෙැන් ඒ  ාරණය පැහැදිලියි. ටරු අසං  නවරත්න මන්ත්රීතුමා 

 ථා  රන්න. ඔබතුමාට විනාි  4   ාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 12.09] 

 

ගු අසවක නවරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 
ටරු සභාපතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම අශේ රශට් වැෙටත් 

අමාතයාං  ශෙ   වැය ශීර්ෂ සා ච් ා ශවන ශවලාශේ යම් 

අෙහසක් පළ  රන්න මට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

පරිසර විෂයටත්, වන ජීී  විෂයටත් ඉතාම ශහොඳ  ාර්යක්ෂම 

ඇමතිවරු කීප ශපොළක් අපට ලැබිලා තිශබනවා. ශටෝමාභය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ "ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" වැඩ පිළිශවළ 

යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අපට ෙැවැන්ත අිනශයෝට 

රාෂ්යක් ජයග්රහණය  රන්න සි්ධධ ශවලා තිශබනවා. පනිගිය 

 ාලය පුරාම අපි ෙැක් ා ශම් රශට් සිවිල් සංවිධාන, සමාජ 

ක්රියා ාරින්, පරිසර සංවිධාන පරිසර විනා ය පිළිබඳව ෙැවැන්ත 

හඬක් නඟපු ආ ාරය. ඒ වාශේම, ශ්ධ පාලනය  රන අපටත් ශම් 

සම්බන්ධශයන් වි ාල ප්ර ්නයක් තිුදණා. ශමො ෙ, මහා පරිමාණ 

ෙැව ජාවාරම්, වන විනා ය, අශනකත් පරිසර දූෂණ  ටයුතුවලට 

මහජන නිශයෝජිතයන් පවා නාය ත්වය දීලා ඒ වැඩ ටයුතුවලට 

ේෙේ ේප ාර  රලා තිුදණා. ඒ නිසා අතිටරු ජනාධිපති 

ශටෝමාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ුරරය ෙරන ශම් 

ශමොශහොශත් ශම් අිනශයෝට ටි  ජයග්රහණය  රන්න අපට ශලොක 

 ැප කිරීමක්  රන්න සි්ධධ ශවනවා.  

පරිසර විනා ය ටත්තාම වන විනා ය පමණක් ශනොව, අෙ අපි 

පාවිච්චි  රන ජලය පවා දූෂණය ශවලා. ටංටා ශද්රෝජ  සියල්ල 

විනා  ශවලා. මිනිස ්ක්රියා ාර ම් නිසා අපි ශනොෙැනුවත්ව ශහෝ 

 රන හැම ක්රියා ාර මකින්ම පරිසරය විනා  ශවනවා මිසක් 

පරිසරයට ශහොඳ ශෙයක් එ තු ශවන්ශන් නැහැ. ශමවර අය වැය 

ප්ර ා ය හරහා ශයෝජනා  රලා තිශබනවා, එක් වරක් භාවිත  ර 

ඉවතලන ේලාස්ටික් සහ ශපොලිතින් ද්රවය 2021 ජනවාරි පළුදවැනි 

ො සිට තහනම්  රනවා කියලා. ශම්  ාරණය පනිගිය  ාලශේ 

ආණ්ඩුවලත් අවස්ථා ටණනාව දීම සා ච් ා වුණා. නුදත් ශම් 

අවස්ථාශේවත් ශම්  ටයුත්ත නියමා ාරශයන් සිදු ශවයි කියන 

වි ්වාසයක් අප තුළ තිශබනවා. ඒ වාශේම, "නිරකිුද ටංටා" ජාති  

පාරිසරි  වැඩසටහන යටශත් අශේ ටංටා ශද්රෝජ  103  ජල 

සම්පත වාරිමාර්ට, පානීය, ජල විදුලිය ජනනය, සංචාර  

 ර්මාන්ත වැනි  ාර්ය සඳහා ශයොො ටන්න වි ාල ුදෙලක් ශම් වන 

විට ශවන්  රශටන තිශබනවා. පනිගිය  ාලශේ ෙැක් ා, ඊනියා 

පරිසර නිරැකීශම් සංවිධාන  රපු ේ්ධශඝෝෂණ මත මහජනතාවශේ 

ඇස සමහර  ාරණාවලට ශයොුද ශවලා තිබූ ආ ාරය.  

නුදත්, විශ ේෂශයන්ම කරූණෑටල දිස්ත්රික් ශේ ටල්ටුදව, 

යාපුණව, නි වැරටිය වාශේ දුෂ් ර ආසනවල ජනතාව තමන්ශේ 

ජීවශනෝපාය   ෘෂි  ර්මාන්තශයන්  ර ටත්ශත්. ඒ ශටොල්ශලෝ 

 ාලාන්තරයක් තිස්ශසේ වනජීී   ලාප, එශහම නැත්නම් වන 

සංරක්ෂණ සීමා මායිම් ඇතුළත තමන්ශේ වටා  ටයුතු  රශටන 

ආවා. නුදත්, අෙ වනශ ොට පවතින නීති රීති හා ශරගුලාසි එක්  

ඔවුන්ට  ෘෂි  ර්මාන්තය  ර ශටන යන්න පුළුවන් මක් ලැබිලා 

නැහැ. අපි ෙැක් ා, මහ ජනතාවශේ ටැට  විසඳන්න ගිහිල්ලා 

රාජය අමාතයතුමාටත් පනිගිය  ාලශේ මාධයවලින් වි ාල 

2471 2472 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අපවාෙයක් එල්ල වුණ බව. ඒ නිසා ශම්වා හරියට ශත්රුම් ශේරුම් 

 රශටන, මහ ජනතාවශේ වුවමනා එපා ම්වලට ේෙවු ේප ාර 

 රන ටමන්, පරිසරයත් ආරක්ෂා  රශටන ශම් වැඩ පිළිශවළ 

ඉදිරියට ශටන යන්න සි්ධධ වනවා.  

එො තිුදණු ඒ සමහර සීමා අෙ අිනභවා ගිහින්, මහ ජනතාව 

තමන්ශේ ශටවල් ශෙොරවල් හොශටන, තමන්ශේ ඉඩ ඩම් 

හොශටන ඉන්න තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම්වා නැවත 

සමාශලෝචනය  ළ යුතුයි. පරිසරය ආරක්ෂා  රන ටමන් මහ 

ජනතාවශේ ජීවත් ී ශම් - 
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු මන්ත්රීතුමනි, කරූණෑටල දිස්ත්රික් ශේම වනටහනය 

ශ ොච්චරෙ කියලා ඔබතුමා අවශබෝධශයන්  ථා  ශළොත් ශහොඳයි 

කියලා මා කියනවා. 
 

ගු අසවක නවරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 
ටරු ඇමතිතුමනි, කරූණෑටල දිස්ත්රික් ශේ වනටහනය 

පනිගිය  ාලශේ වි ාල ප්රමාණයකින් අඩු ශවලා තිශබනවා. 
සංටණනයකින් ලබා ටත් ශතොරතුරු මා ළඟ තිශබනවා. මශේ 
අෙහස් ෙැක්ී ශමන් පනිව එය මා ඔබතුමාට ලබා ශෙන්නම්. 
කරූණෑටල දිස්ත්රික් ශේ පමණක් ශනොශවයි, අශේ රශට්ම 
වනටහනය පනිගිය අවුරුදු 10 තුළ ශීඝ්ර ශලස අඩු ශවලා තිශබනවා. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
වය  ඇළ වයාපෘතිය- 

 

ගු අසවක නවරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 
ඔේ, වය  ඇළ වයාපෘතිය- [බාධා කිරීමක්] 

ටරු ඇමතිතුමනි, අශේ රට සංවර්ධනය  රන ටමන්ම අපට 
සි්ධධ වනවා, වනටහනය වැි   ර ටන්න. මම හිතන්ශන් 
ජනාධිපතිතුමාශේ සං ල්පයක් තිශබනවා, urban forestry 
සම්බන්ධව. වනවැස්ම වැි   රන්න වයාපෘති ටණනාවක් ෙැන් 
ශයෝජනා ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම්  ටයුත්තට අපි 
නාය ත්වය ශෙන්න ඕනෑ. 

ටරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟ  ාරණය අලි මිනිස් ටැටුම. මීට අවුරුදු 
20 ට ශපර ශම් සභා ටැශේදීම මශේ පියාණන් වන රංජිත් 
නවරත්න මැතිතුමා අලි මිනිස ්ටැටුම සම්බන්ධ  පළුද ශයෝජනාව 
ශටනාවා. නුදත්, අපි රටක් විධියට අවාසනාවන්ත ශවලා 
තිශබනවා. ශම් ප්ර ්නයට තවම ස්ථිරසාර විසුනමක් නැහැ. මම අශේ 
වනජීී  ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා පනිගිය ෙවස  
අශේ ආසනයට ඇවිත් ගියා. එතුමා ශම් ප්ර ්න ටි  ඇහින් ෙැක් ා. 
ෙැනට අලි වැට නිර්මාණය  රන ආ ාරය එතුමා ෙැක් ා. එම 
 ටයුත්ත ශ්ධ පාලන ශභ්ෙයකින් ශතොරව අපි  ි නම්  ළ යුතුයි. 
මහ ජනතාව විඳින පීඩාව හා දු  ශත්රුම් අරශටන ඒශටොල්ලන්ට 
අව ය විසුනම් ලබා දීම අශේ වට කීමක් වනවා. අවුරුදු 20ක් 
තිස්ශසේ අපි ශම් ප්ර ්නය  ථා  රනවා. හැබැයි, තවම නි ්චිත 
විසුනමක් නැහැ. විශ ේෂශයන්ම ශම් පිළිබඳව අවධානය ශයොුද 
 රමින්, ශම් අමාතයාං  ශෙ  හරහා මහ ජනතාවශේ වැඩ ටයුතු 
සක්රීයව හා ක්රියා ාරීව  රන්න ඔබතුමන්ලා ශෙපළටත්, අශේ 
ආණ්ඩුවටත්  ක්තිය හා ජධර්ය ලැශේවා කියා ප්රාර්ථනා 
 රනවා. 

ටරු සභාපතිතුමනි, ශම් අවස්ථාව ලබා දීම ටැන ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මශේ  ථාව අවසන්  රනවා.   

 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අනුර කමාර දිසානාය  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  14යි. 

 

 

[අ.භා. 12.15] 

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ටරු සභාපතිතුමනි, අතිශර් ව තව විනාි  5ක් මට ලබා 

දුන්නා. ශ ොශහොමත් දිවා ආහාරය සඳහා සභාශේ  ටයුතු 

තාව ාලි ව නවත්වන්න තිශබනවා ශන්. 

ටරු සභාපතිතුමනි, පරිසර, වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං වලට විෂයයන් ශබො ඇති අයුරින්ම ශපන්නුම් 

 රනවා, ආණ්ඩුව ශම් ශ ශරහි ෙක්වන අවධානය ශ ොශතක්ෙ 

කියලා. ටරු සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වනජීී  

ඇමතිතුමා වුණාට, ඔබතුමාට අයිති ෙැව සංස්ථාව විතරයි. ටරු 

මහින්ෙ අමරී ර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පරිසර ඇමති වුණාට 

ඔබතුමාට වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුව ශහෝ වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුව අයිති නැහැ. ශ ොශහොමත් ටරු සී.බී. රත්නාය  

ඇමතිතුමා  ාලාන්තරයක් තිස්ශසේම ශමවැනි  ැපිලි ශ ටිලිවලට 

අුණ වන ශ ශනක්. මට මත යි පශු සම්පත් අමාතයාං ය 

ඔබශටන් ටලවපු ශවලාව. ඒ 2001, 2002 ශහෝ 2003 වාශේ 

 ාලශේ. ශ ොශහොම වුණත්, පරිසර අමාතයාං යත් එවැනි  ැපිලි 

ශ ටිලිවලට අුණ ශවලා තිශබන බව තමයි ශපන්නුම්  රන්ශන්.  

ටරු සභාපතිතුමනි, පනිගිය  ාලශේ සි්ධධ වූ සිදුී ම්, වාර්තා වූ 

සිදුී ම් කීපයක් මම එ  ශපළට කියාශටන යන්නම්. පරිසරය 

පිළිබඳව තුදන්නාන්ශසේලාශේ ෙැක්ම සහ ඉලක් ය ඉන් 

ශපන්නුම්  රනවා. වැලි පස්, මැටි සඳහා ප්රවාහන බලපත්ර 

අව යතාව ඉවත් කිරීම මඟින් ජාවාරම් ාරයන්ට ඉඩ  ඩ 

සලසනවා. වැලි ශටොඩෙැමීම සඳහා බලපත්ර අව ය වුවත්, 

ඇත්තටම වැටලීම්  ළ හැකි වන්ශන් ප්රවාහනශේදීයි. මධයම 

රාත්රිශේත් වැලි ශටොඩොනවා.  අපි ෙන්නවා, වැලි කියුේ එ ක් 

ශටොඩොන්න එතරම් ශවලාවක් යන්ශන් නැති බව; විනාි  පශහන් 

හශයන් පුළුවන්. හැබැයි, ශමම වැලි ජාවාරම වැළැක්ී  මට තිුදණු  

වැෙටත්ම ශ්ධ තමයි  වැලි ප්රවාහන බලපත්ර. වැලි ප්රවාහන බලපත්ර  

තුදන්නාන්ශසේලා ඉවත්  ළා.  

විල්පත්තු රක්ෂිතශේ පරිවාර වනශේ නීති විශරෝධි ශලස එළි 

 ළ ශ ොටස්  අතහැර නැවත ටැසට්  ළා. වි ාල ශලස විල්පත්තු 

වනාන්තරය පිළිබඳ සා ච් ාවක් තිුදණත් තුදන්නාන්ශසේලා ඒ 

ශ ොටස ඉවත්  රලා තමයි ටැසට්  ශළේ. පරිසර වාර්තාවකින් 

ශතොරව, විල්පත්තු පරිසර සංශේදී  ලාපය  මහා පරිමාණ 

ශ ෝමාරි ා වටාවක් සඳහා එළි  ළා. අනුරාධපුර  ලා වැව 

රක්ෂිතශේ ප්රධාන අලිමං ඩ අයත් අක් ර 100ක් අ  වටාවක් 

සඳහා ලබා දුන්නා. වන සංරක්ෂණ ආවා පනශත් 20 වන 

වටන්තිය යටශත් 5/2001 චරශල්නය අශහෝසි  ළා. ඒ අශහෝසි 

කිරීශම් චරශල්නය මා ළඟ තිශබනවා. ඒ, වනජීී  හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයාං ය විසින් නිකත්  ළ චරශල්නය.  

මම හිතනවා, අවශ ේෂ  ැලෑ ශහක්ශටයාර් ලක්ෂ 5ක් පමණ 

ලං ාශේ තිශබනවා කියලා. ශම්වා දිසාපතිවරුන්ට සහ ප්රාශ්ධශීය 

ශල් ම්වරුන්ට පවරා දුන්නා, ශම් වයාපෘති සඳහා. ඒ, ශවන 
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[ටරු අසං  නවරත්න  මහතා] 
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ශමොකත් නිසා ශනොශවයි, තුදන්නාන්ශසේලාශේ ආර්ථි  ෙැක්ම 

අනුවයි.  මන්නාරම, ශවි තලතිේ ස්වාභාව රක්ෂිත භූමිය ඉස්සන් 

වටාව සඳහා සමාටම්වලට ලබා දීමට  ැබිනට් අනුමැතියක් ලබා 

දුන්නා. ඒ වාශේම ශනළුව-ලං ාටම-පිටශෙනිය මාර්ටය පාරිසරි  

අධයයනයකින් ශතොරව පුළුල්  ළා. ශපොශළොන්නරුව ජල ටැ ම් 

නිම්න රක්ෂිතශේ මාර්ටයක් ඉදි කිරීම සහ එයට ටෘහස්ත ටවයන් 

ුදො හැරීමට ඉඩ ඩ ලබා දී තිශබනවා. ඒ  අශේ ටරු  විමලී ර 

රාජය ඇමතිතුමාශේ ූරර්ව මැදිහත්ී ශමන් සිදු ශවමින් තිශබන බව 

වාර්තා ශවනවා. ඒ වාශේම පුත්තලම් දිස්ත්රික් ශේ, වනාතවිල් ව, 

එළුවන්කලම, කටියාුදල්ල වනාන්තර ප්ධධතිය  අක් ර 100 ට 

ආසන්න ප්රශ්ධ ය  ටස්  පා ඉවත්  ර ගිනි තබා විනා   ර 

තිශබනවා. 
 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
අශේ හිතවත් මන්ත්රීතුමා, මම කියන්ශන් ශම් යි.  
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මම  ථාව අවසන්  රන්න ඕනෑ. ඔබතුමා පනිව කියන්න. 
 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
නැහැ. මම කියන්ශන් ශම් යි. ඒ පාර අ තින් හෙන එ ක් 

ශනොශවයි. ඒ   තවර්ෂ ටණනක් පාවිච්චි  රපු පාරක්. 
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ශහොඳයි, පැහැදිලියි.  

මීටුදව  ළපුව ආශ්රිතව දුන්ටාල්පිටිය  ලාපය අයත් ඉඩම් 

ශටොඩ ර  ශඩොලාන පාරිසරි  ප්රශ්ධ ය විනා  කිරීම. 

හම්බන්ශතොට දිස්ත්රික් ශේ,  එලල්ල ටම්මානය ආශ්රිත ශයෝජිත 

අලි  ළමනාරණ රක්ෂිතශේ අක් ර 150ක් විනා  කිරීම. සී.බී. 

රත්නාය  මැතිතුමනි, එතැන ශමො ක්ෙ ශවමින් තිශබන්ශන් 

කියලා ඔබතුමා ෙන්නවා.   
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake)  

ශබොරුවක්, ඒ .  
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

හරි බලුද. මම ශපන්වන්නම්.   

ශතත් බිම් පිළිබඳව ඇති රැම්සාර් සම්ුදතිය අනුව  ආරක්ෂා  ළ 
යුතු පුත්තලම් දිස්ත්රික් ශේ  ආනවි න්ොව අභය භූමිය අක් ර 
ශෙ හමාරක් ශඩෝසර් කිරීම. ශහොශරොේපතාන, රත්මශල් 
රක්ෂිතශේ අක් ර 150ක් ශඩෝසර් කිරීම. ඔබතුමා එතැනට 
ගිහිල්ලා බැ වා.  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
 

නැඟී සියදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ඔබතුමා පනිව ේත්තර ශෙන්න.  

මහදිවුල්වැව, ආඬියාටලහින්න රක්ෂිතය අක් ර 50ක් විනා  

කිරීම. ශපොශළොන්නරුව, වැලි න්ෙ, ශසෝමාවතිශේ අක් ර 100  

ටස්  පා එළි ර ෙහයියා ෙමා ගිනි තැබීම.  තරටම,  රවිශල් 

ග්රාම නිලධාරි වසම, 146/බී  ශත්ක්  රක්ෂිතය අක් ර 200  

වනාන්තර ප්රශ්ධ යක් විනා  කිරීම. ශපොශළොන්නරුව, වැලි න්ෙ, 

මහවැලි අධි ාරියට අයත් අලිමං ඩ සහිත ප්රශ්ධ ය  අක් ර 

100ක් එළි ශ ොට ෙහයියා ෙමා ගිනි තැබීම. වන සංරක්ෂණයට  

අයත්, මහවැලි අධි ාරියට අයත්, අම්පාර, ර  ැන්ඔය වනාන්තර 

ඉඩම්වලින් අක් ර 5,400ක්  සමාටම්වලට ලබා දීම සඳහා ශම් 

වන විටත්  ශඩෝසර්  ර ගිනි තබා තිබීම. ටරු සී.බී.රත්නාය  

මැතිතුමනි, ඒ  තුදන්නාන්ශසේ ෙන්නවා.  

ටල්ඔය ඊසාන දිට අභයභූමි රක්ෂිතශේ ඉඩම් ශ්ධ පාලන 

බලය මත අත්පත්  ර ටනිමින් මහාපරිමාණ වන විනා යක් සිදු 

කිරීම. ශම්  තමයි සි්ධධ ශවන්ශන්. සමහර ඒවා මහවැලි 

අධි ාරියට අයත්. ෙැන් සි්ධධ ශවලා තිශබන්ශන් ශමො ක්ෙ  ෙැන් 

ශම් අවුරු්ධෙ ට ආසන්න  ාලයක් තිස්ශසේ තුදන්නාන්ශසේලා 

ඇත්තටම වන සංරක්ෂණය පිළිබඳ අමාතයවරු වුණාට, 

තුදන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුව වන අපරාධ රුවන් හැටියට 

 ටයුතු  රමින් තිශබනවා. ඒ ට ඕනෑ තරම් ේොහරණ 

තිශබනවා.  

ටරු සභාපතිතුමනි, ශම් පරිසර ප්ධධතියට ඇති  රන හානිශේ 

ප්රතිලල කමක්ෙ  මම ඔබතුමාට ේොහරණ කිහිපයක් කියන්නම්. 

2010 වසර සිට ශම් අවුරුදු 10 ඇතුළත ටං වතුර නිසා 6,397,000 

ශෙශනක් අවතැන් ශවලා  තිශබනවා. ටං වතුර, නාය යෑම්, නිළි 

නිළං නිසා 734 ශෙශනක් මිය ශටොස් තිශබනවා. නියඟශේ බලපෑම 

නිසා පු්ධටලයන් 7,540,000 ට හානි සිදු ී  තිශබනවා. ශම් පරිසර 

ප්ධධතිය සංරක්ෂණය කිරීම අසමත්ී ම ශහේතුශ ොට ශටන වි ාල 

ජීවිත ප්රමාණය ට හානි ශවමින් තිශබනවා. 

සාමානයශයන් අලිශයක් මිනිශහක් මැරුශවොත්, මිනිශහක්  අලි 

තුන් ශෙශනක් මරණවා. 1:3 අනුපාතයට මිනිස්  ඝාතන සහ අලි 

ඝාතන  සිදු ශවමින් තිශබනවා. අශේ රශට් පරිසර ප්ධධතිශේ 

තිශබන වැෙටත් ම ශනොසල ා, තුදන්නාන්ශසේලාශේ සංවර්ධන 

සැලැස්ම නිසා අපට වි ාල විනා යක් අත්පත්ශ ොට ශෙමින් 

තිශබනවා. ටරු සභාපතිතුමනි, ශමය පරිසර අමාතයාං ශයන් ශහෝ 

ඒ අොළ ආයතනවලින් පමණක් විසඳිය හැකි  රුණක් ශනොශවයි 

කියා මම හිතනවා. තුදන්නාන්ශසේලා අශේ රටට හුනන්වා දී 

තිශබන සංවර්ධන ශමොඩලය ශමො ක්ෙ   සංවර්ධනය සඳහා ශටොඩ 

නඟා තිශබන මිනිස් චින්තනය කමක්ෙ  ශ ශසේ ශහෝ සල්ලි 

ශහොයන, වටිනා ම් ශනොෙන්න, ුදෙශල් අටය පමණක් ෙන්නා 

සමාජයක් නිර්මාණයශ ොට තිශබනවා. ඒ සමාජයට හැම 

ශවලාශේම හැම ශ්ධම මිල ුදෙල් පමණයි. ඒ අයට ඒවා සම්පත් 

ශනොශවයි, දිගු  ාලීනව ආරක්ෂා  ළ යුතු සම්පත් ශනොශවයි. 

තුදන්නාන්ශසේලාට ඒවා හැම ොමත් මිල  ළ හැකි වටිනා ම් 

පමණයි. ඒ යි සිදු ී  තිශබන්ශන්.  

ටරු සභාපතිතුමනි, ේොහරණයක්  ටත්ශතොත්, අශේ රශට් 

වැෙටත්ම පරිසර ප්ධධතිය මධය  ුන රය කියා මම වි ්වාස 

 රනවා. අපි අෙ ටැේ එ ක් ඇරිශයොත්, ඒ ටලාශටන එන වතුර 

ටි  අපට නිර්මාණය  රලා දීලා තිශබන්ශන් මධය  ුන රශයන්. 

අපි ේශ්ධට ශත් එ ක් බිේශවොත්, ඒ ශත් ෙල්ල නිර්මාණය  රලා 

දීලා තිශබන්ශන් මධය  ුන රශයන්. අපි ආහාර ශේලක් 

ටත්ශතොත්, එහි ඇති එළව  ටි  නිෂ්පාෙනය  රලා දීලා 

තිශබන්ශන් මධය  ුන රශයන්. ශසොබා ශසෞන්ෙර්යය නැරීමමට 

2475 2476 



පාර්ලිශම්න්තුව 

යන්න ඕනෑ කියලා හිතුශවොත්, අපි මධය  ුන රයට යනවා. ඒ 

නිසා අපි හිතනවා, අශේ රශට් වැෙටත්ම තැන මධය  ුන රය 

කියලා. අෙ ඒ මධය  ුන රය වි ාල අනතුර ට ුදුණණ ශෙමින් 

තිශබනවා.  

ශම් මෑත  ාලශේ දිටන සහ හාරටම ආසන්නශේ, වික්ශටෝරියා 

ජලා ය ආසන්නශේ භූ පැළීම් පිළිබඳ සා ච් ාවක් තිශබනවා. ඒ 

වාශේම භූ  ම්පන ඇති ී  තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව නිරන්තරශයන් 

වාර්තා ඉදිරිපත්  රමින් තිශබනවා. එය  වර දිසාව ට යාවිෙ 

කියන සැ ය අපට තිශබනවා. ඇයි  මධය  ුන රය  ක්තිමත් 

පාෂාණවලින් ශටොඩ නැඟිලා නැහැ. අශේ රශට් හෙවත මධය 

 ුන රය වුවත්, අශේ ුදතුන් මිත්තන්  වොවත් මධය  ුන රයට 

අත තිේශේ නැහැ. ඒ  මත  තබා ටන්න. මධය  ුන රශයන් 

ටංටා 103ක් පැන නඟිනවා. මධය  ුන රශේ සිට අරීයව රට වටා 

ඒ ටංටා 103 ටලා බසිනවා. ඒ හරහා තමයි අශේ ජන ජීවිතය 

ශපෝෂණය වුශණ්. ඔබ ෙන්නවා ඇති, අශේ ුදතුන් මිත්තන් මධය 

 ුන රයට අත තිේශේ නැහැ කියලා. අශේ රශට් අක් ර අි  

මිලියන 90  වාර්ෂි  වර්ෂාපතනයක් තිශබනවා. ඒ අක් ර අි  

මිලියන 90  වාර්ෂි  වර්ෂාපතනශයන් අක් ර අි  මිලියන 

45 ම වර්ෂාපතනය ලැශබන්ශන් ශ ොශහේටෙ  ඒ, මධය 

 ුන රයට. එය අශේ භූමිශයන් පශහන් එ ක්. අශේ භූමිශයන් 

සියයට විස්ස ට වාර්ෂි  වර්ෂාපතනශයන් සියයට 50ක් 

වැශටනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. මධය  ුන රශේ පාෂාණ 

ප්ධධතිය සමත් ී  තිශබනවා, එම වැශටන වතුරවලින් ආසන්න 

ව ශයන් සියයට 50ක්වත් රඳවා ටන්න. එම නිසා මධය  ුන රය 

තමයි අපි ආරක්ෂා  ළ යුතුම සථ්ානය බවට පත් ී  තිශබන්ශන්. 

හැබැයි, ශමො ක්ෙ සිදු වුශණ්  පනිගිය  ාලය පුරාවටම  රන ලෙ 

ඉතාම  වැරදි සංවර්ධන ේපාය මාර්ට ශහේතුශ ොට ශටන අශේ මධය 

 ුන රයට හානි සිදු ී  තිශබනවා. අපි ෙන්නවා, වැේ 32,000ක් 

හෙපු රශට්, වි ාල ජලා  හෙපු රශට්, අශේ ුදතුන් මිත්තන් එ  

වැවක් මධය  ුන රශේ ශටොඩ නැඟුශේ නැහැ කියලා. අශේ ුදතුන් 

මිත්තන්ශේ සැලැස්ම ශවලා තිුදශණ් ශමො ක්ෙ  මධය  ුන රය 

ආරක්ෂා  ර ටනිමින්, මධය  ුන රශයන් රූරා ටලන ටංටා 

තැන්ශන්දී හරස්  ළා; අංටම්මැි ල්ල ශේල්ල බැන්ො; මිනිශේ 

අුදණ බැන්ො; මින්ශන්රිය වැව බැන්ො. ඒවා සිදු වුශණ් 

ශ ොශහොමෙ  අශේ ුදතුන් මිත්තන් හැම ොමත්  ශළේ මධය 

 ුන රයට අත ශනොතබා, මධය  ුන රශයන් රූරා ටලන ටංටා 

ප්ධධතිය තැන්ශන්දී හරස්  රලා ශටොවිතැනට වතුර ලබා ටැනීම. 

හැබැයි අපි අශේ සංවර්ධන ේපාය මාර්ට ශවනස්  ළා. අපි මධය 

 ුන රශේ වි ාල ජලා  ශටොඩ නඟන්න පටන්  ටත්තා. එො ඒ 

ජලා  ශටොඩ නඟ්ධදී මහාචාර්ය සී.ආර්. පානශබොක් , මහාචාර්ය 

පී.ඩේලිේ. විතාන වැනි භූ විෙයාවයන් අශේ මධය  ුන රයට  රන 

හානිය වළක්වන්න කියලා හැම ොමත් ලිේවා; කිේවා; හඬ නැඟුවා. 

හැබැයි, තුදන්නාන්ශසේලාශේ පැවැති ආණ්ඩුවල කිසි ශ ශනක් 

මධය  ුන රය සංරක්ෂණය පිළිබඳව  ටයුතු  ශළේ නැහැ. 

තුදන්නාන්ශසේලා ෙන්නවා, අෙ රන්ටැශේ සියයට 52 ට වැි  

ප්රමාණයක් ශරොන් මඩවලින් පිරිලා; රන්ශෙනිටල ශරොන් මඩවලින් 

පිරිලා; ශ ොත්මශල් ශරොන් මඩවලින් පිරිලා කියන  ාරණය.  

ටරු සභාපතිතුමනි, මධය  ුන රය  ක්තිමත් පාෂාණවලින් 

සමන්විත ප්රශ්ධ යක් ශනොශවයි. මධය  ුන රය ඉතා ුදරුල් පසින් 

සමන්විත ශවලායි තිශබන්ශන්. එම නිසා මධය  ුන රශේ ජලා  

ශටොඩ නැඟීම වි ාල අනතුරුොය  තත්ත්වයක් බව හුනන්වා දී 

තිුදණා. පනිගිය ො ශමොරටහ න්ෙ ජලා ය ශටොඩ නැඟුවා. අෙ 

ශමොරටහ න්ෙ ජලා යට ශමො ක්ෙ සිදු ී  තිශබන්ශන්  

ශමොරටහ න්ෙ ජලා ශයන් අව ය ප්රතිලාභ ලබා ටන්න නම්, එය 

අවුරු්ධෙ ට ෙහ වතාවක් පිශරන්න ඕනෑ. සාමානය වර්ෂාශවන් එය 

ශෙවතාව ට වඩා පිශරන්ශන් නැහැ. ෙැන් තුදන්නාන්ශසේලාශේ 

ශයෝජනාවක් තිශබනවා. ශමො ක්ෙ  ශමොරටහ න්ෙ ජලා යට 

වතුර නැති නිසා  ළු ටඟ වයාපෘතිය පටන් ටත්තා. කිශලෝමීටර 

අට  ේමඟක් හරහා  ළු ටශඟන් වතුර ශටශනන්න හෙනවා, 

ශමොරටහ න්ෙට. ඊට පනිව  ළු ටශේ වතුර නැතුව යනවා.  ළු 

ටශේ වතුර නැති ශවනශ ොට තුදන්නාන්ශසේලා ශයෝජනා 

 රනවා, රන්ශෙනිටලින් කිශලෝ මීටර 32  ේමඟක් සහ ඇළ 

ශේලි හරහා  ළු ටඟට වතුර ශටශනන්න. එතශ ොට 

රන්ශෙනිටලට වතුර නැහැ. රන්ශෙනිටලට වතුර නැති එ ට 

තුදන්නාන්ශසේලා ශයෝජනා  රනවා, පහළ ේමා ඇශළේ අ ත් 

වයාපෘතියක්. එතශ ොට පහළ ේමා ඔය වයාපෘතිය හරහා  නළ 

ප්ධධතියකින් රන්ශෙනිටලට ශටශනනවා. රන්ශෙනිටලින් නළ 

හරහා  ළු ටඟට ශටන යනවා.  ළු ටශඟන් නැවත නළ හරහා 

ශමොරටහ න්ෙට ශටන යනවා. මධය  ුන රය කියන්ශන් ඒ 

විධියට විනා   රන්න පුළුවන් පරිසර ප්ධධතියක්ෙ   

අශේ රට වි ාල ව ශයන් ජජව විවිධත්වශයන් අනූන රටක්.  

අශේ රශට් මධයම  ුන රශේ සතුන් වර්ට 8,000ක් ඉන්නවා. 

ඒ වර්ට 8,000න් 500ක් ම ඊට ආශේජ   වූ සතුන්. අපට දිය ඇලි 

තිශබන්ශන්, අශේ පාෂාණ ප්ධධතිය ආරක්ෂා ශවලා තිශබන්ශන් 

මධයම  ුන රය නිසායි. අශේ රශට් සිය  ටංටාවල මූලස්ථානය 

මධයම  ුන රයයි. ටරු සභාපතිතුමනි, හැබැයි, ඒ මධයම 

 ුන රයට  රමින්  තිශබන විනා ය අතිමහත්.    

අෙ ෙැක්ම බවට පත් ී  තිශබන්ශන් ශමො ක්ෙ  අෙ ෙැක්ම, 

බවට පත් ී  තිශබන්ශන්, ශම් සියල්ල ුදෙල් බවට පත් 

 රටැනීමයි. එයයි අරුදණ. මට මත යි, මහත්මා ටාන්ධිතුමා එ  

විට   ළ ප්ර ා යක්. එතුමා කියා තිශබනවා, "ශම් ශලෝ ශේ 

ඉන්න සිය ශෙනාශේ අව යතාවලට ඇති තරම් සම්පත් ශම් 

ශලෝ ශේ තිශබනවා; එශහත් ශම් ශලෝ ශේ ඉන්න ඉතා ටි  

ශෙශනකශේ  ෑෙර මට ශම් ශලෝ ශේ තිශබන සම්පත් 

ශ ොශහත්ම ප්රමාණවත් වන්ශන් නැහැ." කියා. අශේ රශට්ත් 

එශහමයි. අශේ රශට් තිශබන සම්පත් අශේ රශට් මිනිනින්ට ජීවත් 

ී මට ඕනෑවටත් වඩා ප්රමාණවත්. හැබැයි, අශේ රශට් ජීවත් වන 

 ෑෙර, මජර සමූහයක් ඉන්නවා. ඒ සමූහයට අශේ රශට් සම්පත් 

ුදළුමනින් ටත්තත් කිසිශසේත් ප්රමාණවත් නැති බවයි ශපන්නුම් 

 රලා තිශබන්ශන්. 

ටරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි,  ලා වැව ඉස්මත්ශත් 

ශහෝටල් හෙන්ශන්, එශහේ හිටපු මහ ඇමතිවරු. ඒ නිසා තමයි, 

පරාරම සුදද්රය එහා පැත්ශත් ශහෝටලය ශලොක  රලා වැශේ වාන 

අි යකින් පහත්  ශළේ. ශමො ෙ, ශම් සම්පත් ශම්  ෑෙර මිනිස් 

සමූහයට ප්රමාණවත් නැහැ. ඒ  තමයි අෙ ුදුණණ දීලා තිශබන 

යථාර්ථය. ඒ නිසා තුදන්නාන්ශසේලා දිගු  ාලයක් තිස්ශසේ 

අනුටමනය  රමින් සිටින සංවර්ධන ේපාය මාර්ටය ශවනස්  ළ 

යුතුව තිශබනවා.  

ශම් මෑත දී ජවෙය ප්රසන්න කශර් මහතා සම්මන්ත්රණයක් 

අමතමින්  රපු   ථාව ට, ඔුණ විසින් ේපුටා ටන්නා ලෙ 

ශ ොටසක් මා ශම් සභාව හුදශේ කියන්නම්. ඔුණ විසින් ේපුටා ටනු 

ලබනවා, මිහි ත දිනය සැමරීම පිජ ස නිෂ්පාෙනය  රන ලෙ 

ශ ටි චිත්රපටය ට ූලලියා ශරොබට්ස් කියන ජනප්රිය නිළිය මිහි ත 

චරිතයට  ථනය ශෙමින්  රන ශම් ප්ර ා ය. ඇය කියනවා, 

"මිනිසාට පැවැත්ම සඳහා මිහි ත අව ය වුණාට, මිහි තට 

පැවැත්ම සඳහා මිනිසා අව ය ශනොශේ; ඔශේ අනාටතය මා මත 

රඳා පවතිනවා; මා ඔබට වඩා වි ාල විශ ේෂ සඳහා ආහාර සපයා 

තිශබනවා; ඔබට වඩා වි ාල විශ ේෂ මා හාමත්  ර නැති  ර ෙමා 

තිශබනවා..." කියා. ටරු සභාපතිතුමනි, වි ාල  ණ්ඩායම් විසින් 

හාමත්  ර නැති  ර ෙමා තිශබනවා, ශම් මිහි ත. ටරු 

සභාපතිතුමනි, ඇය තවදුරටත් කියනවා, "ඔබ මා ශනොසල මින් 

ශම් ටත  රන සිය  දින  මට වැෙටත් වන්ශන් නැහැ; ඔබශේ 

2477 2478 

[ටරු  අනුර දිසානාය   මහතා] 
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ක්රියා ාර ම් ඔබශේ අනාටතශේ පැවැත්ම තීරණය  රාවි; එය 

මශේ අනාටත පැවැත්ම ශනොශේ...." ඒ කියන්ශන්, මිනිස ්

ක්රියා ාර ම් මිහි ශත් අනාටත පැවැත්ම ශනොශේ කියන එ යි. 

ඇය තවදුරටත් කියනවා, "මා, මිහි ත. මා ඉදිරියටත් ජීවත් 

ශවනවා. මා අනුවර්තනය ශවන්න ලෑස්තියි. එශහත් ඔබ  ඔබ 

ඔබම විනා යට පත්  රමින් තිශබනවා." කියා. ඒ විනා ශේ 

ශටොදුරු බවට අප පත් ශවමින් තිශබනවා, ටරු සභාපතිතුමනි. 

පරිසර ප්ධධතිශේ දිගු  ාලීන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ෙැක්මක් සහ 

සැලැස්මක් නැතිව එය ශමශහයී ශම් ප්රතිලල අෙ අශේ පරම්පරාව 

අත් විඳිමින් තිශබනවා. ශලඩ ශරෝටවලින් බුණල ශවච්ච රාජයයක්, 

වස විසවලින් පිරුණු මහ ශපොශළොවක්, වස විසවලින් පිරුණු 

එළව  සහ වස විසවලින් පිරුණු ආහාර යන ශම් සියල්ල අෙ අශේ 

රශට් පුරවැසියන්ට ේරුම ී  තිශබනවා.  

ටරු සභාපතිතුමනි, මා අවසන් ව ශයන් ශම්  ාරණය සඳහන් 

 රනවා. "ජීවශේ අයිතිය" සංවිධානශේ සම්මන්ත්රණයට ඇවිල්ලා 

ආදිවාසි නාය  ඌරුවරිශේ වන්නිල ඇත්ශතෝ ශමශහම කිේවා. 

"අවසන් රු න් ශපො ටජ පට ඇරපු දින ශපො ටශ ටදී මිනිස ්ටච්ුන්ට 

ශත්රුම් ශපො ටජ මන්ෙ ශවයි" කියලා. මා කියන්ශන්, 'අවසන් ටසත් 

ශනළා අවසන්  රපු ෙවසට ශමො ක්ෙ අශේ රටට වුශණ් කියලා 

මිනිනින්ට ශත්ශර්වි' කියායි.  

මම හිතනවා, ශම් පරිසර ප්ධධතිය රැකීම සඳහා 

තුදන්නාන්ශසේලාට  ක්තිය ජධර්යය ප්රාර්ථනා  ළාට වැඩක් 

නැහැ කියලා. තුදන්නාන්ශසේලා ූ ොනම් නම් ශම් සංවර්ධන මාවත 

ශවනස්  රන්න, අශේ රශට් පරිසර ප්ධධතිය ආරක්ෂා  රටන්න 

පුළුවන් ශවයි.  

ස්තුතියි, ටරු සභාපතිතුමනි. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
එතුමාට වාශේම අපටත් ඒ අයිතිය අනිවාර්යශයන්ම 

තිශබනවා; ඒ වුවමනාව තිශබනවා. පැහැදිලිවම  වන සම්පත 

ආරක්ෂා  රටැනීමටත්, වනය  පා ශහළන, බිම් ශහළන අයට 

ෙැි  ෙඬුවම් ලබා දීමටත්  ටයුතු  රන්න නිරන්තරශයන් අපි 

ූ ොනම්. 
 

ගු සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please!  

ශම් අවස්ථාශේ  දිවා ශභෝජනය සඳහා ප.ව. 1.00 ෙක්වා  ාර  

සභාශේ  ටයුතු තාව ාලි ව අත් හිටුවනවා. 
  

රැසනවීෙ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 
1.00  නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப.1.00 மணிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 
 

සහකාර ෙහ දේකම් 
(உதவிச்  தசயலாளர்  நாயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 

 රුණා ර  වුරු ශහෝ ටරු මන්ත්රීවරයක මූලාසනය සඳහා 

ටරු ඉනිරු ශෙොඩන්ශටොඩ මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා  රන්න. 
 

ගු ෙධුර විතානදග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானனக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

"ටරු ඉනිරු ශෙොඩන්ශටොඩ මන්ත්රීතුමා ෙැන් මූලාසනය ටත 

යුතුය"යි මා ශයෝජනා  රනවා. 

ගු නිෙේ ිළයතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

 
විසන් සනථිර කරන ලදී. 
ஆனமாதித்தார். 
Seconded. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ඉසුු දෙොඩන්දගොඩ ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்படி, மாண்புமிகு  இசுரு ததாடன்தகாட அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. ISURU DODANGODA took the Chair. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු නිමල් පියතිස්ස මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  4  

 ාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 1.00] 

 

ගු නිෙේ ිළයතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ  සා ච් ාවට ශටන 

තිශබන වි ෂය, පුළුල්ව  ථා  රන්නටත්, පුළුල්ව ෙකින්නටත් 

වුවමනා  රන විෂයක් වුණාට මට ලැබී තිශබන විනාි  4  

 ාලසීමාව ඒ ට ප්රමාණවත්   නැති නිසාම ඉතාම ශ ටිශයන් 

 රුණු කිහිපයක් ශමම ටරු සභාශේ අවධානයට ශයොුද  රන්නට 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.   

පරිසර අමාතය ටරු මහින්ෙ අමරී ර මැතිතුමාටත්, වන ජීී  හා 

වන සංරක්ෂණ අමාතය ටරු සී.බී. රත්නාය  මැතිතුමාටත්,  

වනජීී  රැ වරණය, අලි වැට හා අටල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත 

වැඩ පිළිශවළවල් හා  ැලෑ නැවත වටා කිරීම හා වන සම්පත් 

සංවර්ධන රාජය අමාතය විමලී ර දිසානාය  මැතිතුමාටත් ඉදිරි 

වසර තුළ ශමම  ටයුතු  රන්නට ජධර්යය,  ක්තිය පතමින් මා 

එතුමන්ලාට නිබ පතනවා.  

මම හිතනවා, ශම් විෂයය අෙ ශලෝ  පරිමාණශයන් ඉතා 

බරපතළ අිනශයෝටය ට ුදුණණ දුන් පුළුල් සංකීර්ණ විෂයක් 

කියලා. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් විෂයට අොළව 

ටත්තාම, මම ශලෝ ශේ ශබොශහෝ රටවල්වල ශම්  රුණු අධයයන 

පිළිබඳව සුදළුවලට සහභාගි ශවච්ච ශ ශනක්. 2010 අවුරු්ධශ්ධ 

මම ශමක්සිශ ෝශේ  ැන්කන්හිදී පැවැති ශ්ධ ගුණ සුදළුවට 

ලං ාව නිශයෝජනය  රමින් සහභාගි වුණා. ඒ වාශේම, මම 2011 

ෙකණු අප්රි ාශේ ඩර්බන්වල පැවැති පරිසර සුදළුවටත්, 2012 

ශෙෝහා  ටාර්වල පැවැති පරිසර සුදළුවටත් සහභාගි ශවච්ච 

ශ ශනක්. ශ ොශහොම ශවතත්, අෙ ශලෝ ය ඉදිරිශේ තිශබන 

බරපතළම පාරිසරි  අිනශයෝට  රුණු විධියට ටත්ශතොත් 5ක් 

තිශබනවා. එම  රුණු පහට අශේ රටත් සහිතව ුදළු ශලෝ යම 

යටත් කියා මම හිතනවා. පළුදවැනි  රුණ තමයි, ශලොව ජජව 

විවිධත්වය සීඝ්රශයන් අතුරුෙහන් ශවමින් පැවතීම. ශෙ , 

ශ්ධ ගුජ   විපර්යාසය, පරිසර දූෂණය සහ සතුන්ට වාසස්ථාන 

අහිමි ී ම. තුන, සතුන් හා  ා  වඳී  යෑම. හතර, වාසභූමි 

අනුවර්තනය, ජජව විවිධත්වයට බලපාන තවත් අිනශයෝටාත්ම  

බලපෑම්. පස්වන අිනශයෝටය විධියට තිශබනවා, ඇතැම් වි ාල 

ශමන්ම අග්රටණය වූ වැසි වනාන්තර සෙහටම නැතිී  යෑම. ශම් 

2479 2480 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 ාරණා පහ මත තමයි අෙ අශේ ශසොබාෙහම, ජජව විවිධත්වය, 

පරිසරය අිනශයෝටයට ලක්ශවලා තිශබන්ශන්. ශමන්න ශම් 

තත්ත්වය තුළ අශේ රට ටත්තත් අනාදිමත්  ාලය  ඉඳලා අ ශේ 

රශට් ජජව විවිධත්වය, ශසොබාෙහම, ටහ ශ ොළ, සතා සිවුපාවා 

ශම් හැම අතකින්ම අිනශයෝටයට ලක්ශවලා තිශබනවා. වැසි 

වනාන්තර අඩු ශවන, ඒ වාශේම ජනටහනය වැි  ශවනශ ොට වන 

ටහනය අඩු ශවන බරපතළ වාතාවරණයක් සමඟ තමයි අෙ අපි ශම් 

ශපොශළොව තුළ ජීවත් වන්ශන්, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

නිසා ඉදිරි  ාලය තුළ අපට ශම් අිනශයෝටය ඉතා මාරාන්ති  

අිනශයෝටයක් ශවනවා. ශම් අිනශයෝටය ජයග්රහණය  රන්නට 

නම්, අපට රටක් විධියට, සමාජයක් විධියට ඊට ුදුණණ ශෙන වැඩ 

පිළිශවළ ට අනුටත වනවා මිසක් ශ්ධ පාලන පක්ෂ විධියට, 

පු්ධටලයන් විධියට ුදුණණ දී ශම් අිනශයෝටය ජයග්රහණය  රන්න 

බැහැ.  

 මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අිනශයෝටය ඉදිරිශේ අපි 

සිය ශෙනාම එ ට ඒ රාෂ් ශවලා  ටයුතු  රුද කියන පජ වුඩය 

ලබාශෙමින්, ශම් වාශේ පුංචි ශහෝ අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව 

 නටාටුශවන් වුවෙ සතුටු ශවමින් මශේ  ථාව අවසන්  රනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ටරු රංජිත් ම්ධදුම බණ්ඩාර මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  11  

 ාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 1.04] 

 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ශම් රශට් වැෙටත් විෂයයක් 

වන පරිසර, වනජීී  සහ වන සංරක්ෂණ විෂය ටැනයි සා ච් ා 

 රන්ශන්. ශම් වනශ ොට ශලෝ යම  ථා  රන්ශන්, ශලෝ ශේ 

පරිසරය ශවනස ්වන හැටි, ශටෝලීය ේෂ්ණත්වය, ශ ොශහොමෙ අශේ 

වන ඝනත්වය රකින්ශන්, ශ ොශහොමෙ පරිසරය රකින්ශන් 

කියලායි. මා හිතන විධියට 2020 ශම් ආණ්ඩුව බලයට පත්ශවලා 

පළුද චරශල්ය ටැුණශේ පරිසරයට විරු්ධධවයි. මට මත යි, 

2001 මැයි මාසශේ ශලෝ  පරිසර සම්ුදතිවලට අනුව 2001 අං  

05 ෙරන චරශල්ශයන් ශම් රශට් දිසාපති යටශත් තිුදණු   ැලෑ 

සියල්ලම වන සංරක්ෂණයට ටත්තා. ඇයි, ඒවා  වන 

සංරක්ෂණයට ටත්ශත්  එො  ැලෑ ආවරණය සියයට 29යි 

තිුදශණ්. අපට ඕනෑ ම තිුදණා ඒ  ආරක්ෂා  රශටන, තව 

ටි ක් වැි   රන්න. අක් ර ලක්ෂ 7ක් විතර දිසාපති යටශත් 

තිුදණු  ැලය තමයි තිුදශණ්. අවශ ේෂ  ැලෑ කියන ශෙයක් ශම් 

රශට් තිුදශණ් නැහැ. ශම්  ැලය වන සංරක්ෂණයට ටත්තා.  

තුදන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුව ඇවිත් ඉස්ශසල්ලාම ශමො ක්ෙ 

 රලා තිශබන්ශන්  වන සංරක්ෂණය යටශත් ආරක්ෂා වුණු  ැලෑ 

ටි  ඔක්ශ ොම ආපනි දිසාපතිට භාර දුන්නා. ශම්  තමයි 2020 

නිකත්  ළ පළුදවැනි චරශල්ය. ශම් ශලෝ යම පරිසරය, වනය 

ආරක්ෂා  රන ශේලාව  පරිසරය ආරක්ෂා  රන්නෙ ශම් වාශේ 

තීන්දු ටත්ශත් කියලායි මම අහන්ශන්.  2015ට ඉස්ශසල්ලා 

දිසාපති  ැශලන්  අක් ර 7,000ක් ඇශමරි ානු ශඩෝල් සමාටමට 

දීපු හැටි මට මතක් ශවනවා. අපි ඒ ට විරු්ධධ වුණා. ශම් ශඩෝල් 

සමාටම කිසිම නීතියක්, රීතියක් නැතිව ශමොණරාටල ශවල්ලස්ශසේ 

මිනිනින්ශේ  ැලෑ ඉඩම් අක් ර 7,000ක්  අෙ පරිහරණය  රනවා. 

ඒ ආණ්ඩුව තිශබන  ාලශේ කිසිම නීතියක් නැතිව අක් ර 

50,000ක් මැනලා  ශ්ධශීය හා විශ්ධශීය ශපෞ්ධටලි  සමාටම්වලට 

එන්න කියලා පත්තරවල ෙැන්ී ම් ෙැම්ම හැටි මට මත යි. එො 

එශහමයි රජශේ  ැලෑ, රජශේ ඉඩම් ශෙන්න ගිශේ. නුදත් ශම් 

විධියට  ැලෑ ආපුණ  දිසාපතිලාට භාර ශෙන්ශන් කියලා ඇයි 

කියලා අපට සැ යක් තිශබනවා. වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට  - Forest Conservation  Department - 

තිශබන  ැලෑ ඉඩම් අක් ර ලක්ෂ 8ක් විතර  නිෙහස්  රලා 

තිශබනවා. ශම්  ශවන්න ඕනෑ වැඩක් ශනොශවයි. ශම් රශට් වන 

විනා යට, පරිසර විනා යට වි ාලම හානිය පනිගිය අවුරු්ධෙ 

ඇතුළත  රලා තිශබනවා. ටම්පහ, මීතිරිටල වන රක්ෂිතය අයින් 

 ළා. ඊළඟට, ුදතුරාජශවල අක් ර 600ක් ශම් ආණ්ඩුව යටශත් 

දීලා තිශබනවා. පරිසරශේදීන් ශම්වා ටැන  ථා  රනවා. 

මන්නාරම දිස්ත්රික් ශේ ශවි තලතිේ රක්ෂිතශේ අක් ර 1000ක් 

විතර දීලා තිශබනවා. ඒ වාශේම පුත්තලම, ආනවි න්ොව 

රක්ෂිතයට ශ්ධ පාලනවයන් ගිහින් ප්රසි්ධධිශේ තමයි ශම් ශ්ධවල් 

 ශළේ. අනුරාධපුර මහදිවුල්වැව රක්ෂිතශේ අක් ර 100ක් දීලා 

තිශබනවා. ශම් ආණ්ඩුව ආපු ටමන් අ  වවන්න කියලා 

විල්පත්තුව ජාති  වශනෝෙයානශයන් විතරක් අක් ර 2,000ක් 

ශඩෝසර්  ළා. මහඔය, ර  ැන්ඔය ආශ්රිත ශපෝෂිත ශයන් අක් ර 

2,000ක් දුන්නා - 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු රංජිත් ම්ධදුම බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමනි, මහවැලි 

අමාතයාං යට අයිති ශවන සමහර ඉඩම් තිශබනවා. 
 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔබතුමා වැරැ්ධෙක් ශනො රන බව මම ෙන්නවා. ඔබතුමා 

ශබොශහොම ශහොඳ ඇමතිවරශයක්. ඒ  ශන් ඔබතුමාට  ැපිලි වැි .  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ශබොශහොම ස්තුතියි. මම ඒවා ටණන් ටන්ශන් නැහැ.  

 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ටරු ඇමතිතුමනි, මහවැලියට අයිති වුණත් ඒවා ශම් රශට් 

ඉඩම්.  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
 ආශයෝජ යන් එනවා නම්, ඒ ආශයෝජ යන්ට මහවැලිශේ 

ඉඩම්  ලබා දීමට අව ය  ටයුතු  රනවා ඇති. ඒ නිසා ශම් ඉඩම්  

රක්ෂිතයටම ලඝු  රන්න එපා කියන එ  තමයි මම කියන්ශන්.  

 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ටරු ඇමතිතුමනි, ඒ  අපි ශනොශවයි කියන්ශන්. ඒ ප්රශ්ධ ශේ 

සිටින ආදිවාසීන් -ශපොල්ශල්බැ්ධශ්ධ ආදිවාසීන්- ඇවිත්  ඊශේ, 

ශපශර්ො ේ්ධශඝෝෂණය  රනවා මම ෙැක් ා.  රුණා රලා ශම් 

විධියට ඉඩම් විනා  ශවන්න ශෙන්න එපා.  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඒ  නතර  රලා තිශබන්ශන්.  
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ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නතර  රපු එ  ශබොශහොම ශහොඳයි. ර  ැන්ඔය ජලා ය 

පිරුණාට පනිව ශමොණරාටල දිසත්්රික් ශේ එහා පැත්ශත් ටම්මාන 
කිහිපය ට -රතුටල, ුද පිටිය, ශනල්ලියැ්ධෙ, ශපොතුලියැ්ධෙ-  අලි 
එන්න පටන් ටත්තා.   ශම් ඉඩම් ටි ත් දුන්ශනොත් තවත් වැි  ශවයි. 
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශහෝර්ටන් තැන්නට බලංශටොඩ ප්රශ්ධ ශයන් 
පාරක්  පන්න යනවා කියලා අපට ආරංචියි. ටරු ඇමතිතුමනි, 
ඒ ට නම් ඉඩ තියන්න එපා.  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඒවා  තන්ෙර විතරයි. ශමොනම ශහේතුවක් නිසාවත් තව 

පාරවල් ආරම්භ  රන්න නම් කිසිශසේත්ම ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ, 

මන්ත්රීතුමා.   

 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ආණ්ඩුව ආපු ටමන් ූ රිය න්ෙ පැත්ශත් පාරක් හැදුවා. ඒ 

 රුණු එළියට ඇවිත් නැහැ. ශහෝටල් හෙන්න තමයි ශම් අවස්ථාව 
දීලා තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම නිල්ටල වනය. අෙ ශම් රශට් තිශබන 
ආරක්ෂිතම වනයක් තමයි ටල්ඔය වශනෝෙයානශේ, නිල්ටල 
වනය. ඒ  වශට් ඉන්න  අය  ඒ වනයට හානි  රනවා ශබොශහොම 
අඩුයි.  2013දී විතර  ඒ වනශේ ටස්  පන්න ගිය නිසා ඒ 
ප්රශ්ධ ශේ හාුදදුරුවරු ඒ ටස්වලට සිවුරු පැළැන්දුවා. 

ඒ ප්රශ්ධ ශේ ශ්ධ පාලනවශයක් නැවත වතාවක් එහි අක් ර 
25ක් විතර විනා   රලා තිශබනවා.  වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් ඒ 
සම්බන්ධශයන් අව ය නීතිමය පියවර ටත් එ  ටැන මම ස්තුතිය 
පුෙ  රනවා.  ස්වාධීන රාජය ශසේවා ශ ොමිෂන් සභාව හරහා ශම් 
රශට් නිලධාරින්ට අපි ඒ නිෙහස ලබා දුන්නා.  ඒ  නිසා තමයි  
ටම්පහ දිස්ත්රික් ශේ ශ්ධවානි කියන වන සංරක්ෂණ නිලධාරිනියට 
ඒ විධියට  ටයුතු  රන්න පුළුවන් ම ලැුදශණ්.  ඇයශේ නම 
මම ශමතැන  කියන්ශන් ශවන එ ක් නිසා ශනොශවයි, ඒ අයට 
අව ය  ක්තිය, ශටෞරවය ශෙන්න ඕනෑ නිසායි. ඒ අය ඇවිල්ලා 
ශ ළින්  ථා  ළා. ඊශේ - ශපශර්ො විශ ටශ ෝන් කියන වන 
නිලධාරියා  ඇවිල්ලා බයක් නැතුව ශබොශහොම ශ ළින්  ථා  ළා. 
ඒ ශ ොන්ෙ එශහමම තියන්න  ටයුතු  රන්න.  ඒ  තමයි 
ඔබතුමන්ලාශේ යුතු ම.  

තුදන්නාන්ශසේලා ඊශේ - ශපශර්ො ශලොකම ශමෝඩ වැඩක් 
 ළා.  පරිසරය ආරක්ෂා  රන්න කියලා වැලි ප්රවාහනයට නිෙහස 
දුන්නා. ඒශ න් ශමොනවාෙ  ශළේ  ශ ොශහේට හරි ගිහිල්ලා 
ශහොශරන් වැලි පටවා ටන්නවා. බයක් නැතුව ඒ වැලි ටි  ශටන 
යනවා. ශම්  නිසා රක්ෂිත වැලි නිධි වි ාල ප්රමාණය ට හානි 
වුණා. ඒ ට ශම් ආණ්ඩුව වටකියන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ශනොශවයි. 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසර ඇමතිතුමා ශමතැන නැති 
නිසා මම ඔබතුමා ට ශම් පැමිජ ල්ල  රන්නම්. ඊශේ - ශපශර්ො 
කඹු න් ඔය ආශ්රිත කඹු න් ඔය අුදශණ් වැලි ශටොඩ ෙැම්මා. 
ශම්  වාර්තා  රන්න ශමොනරාටල මාධයශේදිශයක් ගියා. ශම් 
මාධයශේදියා ගිහිල්ලා ශෆොශටෝ ටන්නශ ොට ඔුණට ටැුණවා.  
අන්තිමට  ර ටන්න ශෙයක් නැති නිසා මාධයශේදියා ශම් පිළිබඳව 
පැමිජ ලි  ළා.  නුදත් ඒ ට අව ය පියවර ටත්ශත්ත් නැහැ. 
මාධයයත් නිහඬයි; ශපොලීසියත් නිහඬයි. ඒ නිසා වැලි, පස් බලපත්ර 
රමය නැවත ඇති  රන්න කියලා මම ඇමතිතුමාට කියනවා. වැලි 
 ප්රවාහන බලපත්ර ලබා ටැනීශම් රමය නැති  ළා කියලා, ඕනෑ නම්  
වැලි මිල රුපියල් ොහකින් අඩු ශවන්න ඇති. ඒශක්  වාසිය ගිශේ 
 ාටෙ   හරියට සීනිවල ටැක්ස් එ  අඩු  ළා වාශේ තමයි ඒ ත්. 

මම ඇමතිතුමාශටන් ඉල්ලා සිටිනවා, නිල්ටල වශනෝෙයානය 

ටැනත් ශසොයා බලන්න කියලා. ශමය, අක් ර 125,000  

වශනෝෙයානයක්. ලං ාශේ තිශබන ශබොශහොම ආ ර්ෂණීය 

වශනෝෙයානයක්. ශම්  අරළු, ුදළු, ශනල්ලි ඇතුළු සිය   ධෂධ 

තිශබන ධෂධ ේෙයානයක්. යාල, විල්පත්තු, කමන කියන 

වශනෝෙයාන සංචාර යන් ආවාම පිරී ඉතිරී යනවා. අශේ  ෂීන්ද්ර 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් මාත් එක්  එ ඟ ශවයි.  නිල්ටල 

ව ශනෝෙයානශේ සංචාර යන්ට යන්න පුළුවන් විධියට -ටමන් 

 රන්න පුළුවන් විධියට-  රුණා රලා අව ය යටිතල පහනි ම් 

දීලා විවෘත  රන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අව ය  ටයුතු  රන්න අපි ූ ොනම්.  ඒ 

වාශේම  ැලෑ එළි රන, විනා   රන අයට කිසිම සමාවක් 

ශෙන්න අපි ූ ොනම් නැහැ කියන එ ත් වටකීශමන් කියනවා. ශම් 

 ටයුතු ටැන ලඝුශවන් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි, නිලධාරින් 

එක්  ඒ සඳහා  ාර්යක්ෂම වැඩ පිළිශවළක් අපි ක්රියාත්ම  

 රනවා.  
 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 රුණා රලා ඔබතුමාශටන් අපි ඉල්ලන්ශන් ඒ  ාර්යය 

 රන්න කියලා. ශ ොන්ෙ පණ ඇති නිලධාරිනුත් ඉන්නවා. ඒ 

අස්ශසේ වැරැදි වැඩ  රන නිලධාරිනුත් ඉන්නවා. ඒ වාශේ අයටත් 

ෙඬුවම්  රන්න ඕනෑ. අපි ෙන්නවා, එශහම අයත් සිටින බව. අපි 

ශ ොටස ශේ ශහොඳ කිය්ධදී,  වැරැදි  රන අයට වැරැදියි කියලාත් 

කියන්න ඕනෑ.  රුණා රලා නිල්ටල වශනෝෙයානශේ ඒ  ටයුතු 

ආරම්භ  රන්න කියලා තුදන්නාන්ශසේශටන් ඉල්ලනවා.  

පරිසර ඇමතිතුමා ඉස්ශසල්ලා ශම් සභාශේ හිටිශේ නැහැ. 

පරිසර ඇමතිතුමාශටන් මම ඉල්ලා සිටිනවා,  රුණා රලා වැලි, 

පස් ශසල්ලම නවත්වන්න කියලා. වැලි බලපත්ර ඉවත් කිරීශමන් 

ශලොක විනා යක් ශම් රශට් පරිසරයට වුණා.  රුණා රලා ඒ  

නවත්වන්න  ටයුතු  රන්න. පස්වලටත් ඒ වැශඩ්ම ශවනවා, ටරු 

ඇමතිතුමනි. 

 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ටරු මන්ත්රීතුමා කියපු 
 ාරණය පිළිබඳව අපි ෙැනටමත් අවධානය ශයොුද  රලා 
තිශබනවා.  ශම් වන ශ ොටත් ඒ සම්බන්ධශයන්  ශවනම 
ජනාධිපති  ාර්ය සාධ  බල ායක් ක්රියාත්ම  ශවනවා, වැලි, පස ්
සහ  ටල්  සම්බන්ධශයන් ක්රියාත්ම  ශවන්ශන් ශ ොශහොමෙ 
කියන එ  ටැන.   සම්ූරර්ණ ඒ ාබ්ධධ වැඩ පිළිශවළක් සහිතව 
තමයි ඒ  ක්රියාත්ම  ශවන්ශන්. සංවර්ධනය නතර  රන්නත් 
බැහැ. වැලි, පස ්  ශ ොශහේට හරි ගිහිල්ලා ොන්ශන් නැහැ ශන්. ඒ 
ඔක්ශ ෝම සංවර්ධන වැඩවලට තමයි ටන්ශන්. ඒ  නිසා 
පරිසරයට හානියක් ශනොවන විධියට ඒවා ලබා ටැනීම සඳහා ඒ 
අව ය නිර්ශ්ධ  ලැශබනවා. පනිගිය පාර්ලිශම්න්තු ේපශ්ධ   
 ාර  සභාශේ ඉල්ලීම අනුව, ශමොනරාටල දිස්ත්රික් ශේ එ  
ශ ොට්මාසය  ශටොඩවැලි  ැපීම නතර  රලා තිශබනවා. තව 
දුරටත්  එශහම තැන් තිශබනවා නම්, අපට නවත්වන්න පුළුවන්.  

 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ටරු ඇමතිතුමනි, මම ඒත් එක් ම ශම්  ාරණයත් ඔබතුමාට 

කියන්න  ැමැතියි. ශමොනරාටල, බදු ශවල, නාශටොල්ල ටම 

පැරැජ  ටම්මානයක්. ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් ටම ඉඟිජ යාටල, 

ශසේනානාය  සුදද්රය ආරම්භ  රන්න  ලින් තිුදණු පාරම්පරි  

ටමක්.  

2483 2484 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශසේනානාය  සුදද්රය හැදුවාට පනිව ඒ ටම වශනෝෙයානයක් 

ශලස නම්  රලා තිශබනවා. නුදත් ඒ පරණ ටශම් මිනිස්නි තවම 

ඉන්නවා, පවුල් 200ක්, 250ක් තවම ඉන්නවා. ශම් ශටොල්ලන්ට 

එතැනින්  එළියට යන්න විධියක් නැහැ. ශමො ෙ,  ඒ අය එහි ටස ්

ශ ොළන් හොශටන, ශටවල් ශෙොරවල් හොශටන ඉන්න නිසා.   ශම් 

ශටොල්ලන් ෙැන් ශෙොශලොවක් අතර ඉන්ශන්. තමන්ශේ අයිතියත් 

නැහැ, වන ේෙයානයක් ඇතුශළේ ඉන්නත් බැහැ. ශමය පාරම්පරි  

ටමක් නිසා  රුණා රලා ශම් අයශේ ඉඩම් නිෙහස ් රන ශලස 

මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
විශ ේෂශයන්ම කියන්නට ඕනෑ,  අම්පාර නටරය අභය භූමියට 

යටත්ශවලා තිශබන්ශන් කියලා.  ඒ අභය භූමියට යටත්ශවලා 

තිශබන නටරය වාශේම, ඒ ප්රශ්ධ  ටැසට්  ළ ආ ාරයට 

ඉදිරිශේදී නිවැරදි  ර දීමට  ටයුතු  රන්න ූ ොනම් බවත් 

කියන්නට ඕනෑ.  

 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් ෙද්ු ෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 ශබොශහොම ස්තුතියි. ශහොඳ ඇමතිවරු ශෙශෙශනක් ඉන්නවා. 

අශේ ටරු රාජය ඇමතිතුමාත් ටශම් මනුස්සයා, පුල්ශල්බැ්ධෙ 

 ැපුවාට.  මක් නැහැ, එතුමාත් ඒ  ආරක්ෂා  රන්නට  ටයුතු 

 ළා. අපි ආණ්ඩුශවන් ඉල්ලන්ශන් ශම් රශට් අනාටත පරම්පරාව 

ශවනුශවන් පරිසරය ආරක්ෂා  රන්නට  ටයුතු  රන ශලසයි. 

 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  පුල්ශල්බැ්ධෙ  පන්ශන් මම 

කියලා එතුමා කියනවා. ඒ  සාපරාධී අපරාධයක්. [බාධා කිරීමක්] 

අපි ඒ  ආරක්ෂා  රනවා වාශේම,- [බාධා කිරීමක්] මම ඒ ටැන 

පැහැදිලි  රන්නම්, ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ  ශඩෝසර්  රලා වනයට 

හානියක්  රලා නැහැ. තැනිතලා බිම හාලා තිශබනවා. මම ඒ ත් 

නතර  රන්න කිේවා. මහවැලි ශයෝජනා රමයට අයත් ඉඩම් ඒවා. 

මහවැලි  විෂය භාර ඇමතිතුමාටත් මම කියලා තිශබනවා, ඒ  

නතර  රන්න කියලා. 

 

 

[අ.භා. 1.17] 

 

ගු  ශ්ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ ෙහතා මවී හා ධාානය, කාබනික 

ආහාර, එළවලු, පලුරු, මිරිසන, ලූනු හා අර්තාපේ වගා 

ප්රවර්ධාන, බීජ නිෂනපාෙන සහ උසසන තාක්ෂණික කෘෂිකර්ෙ 

රාජය අොතයුරො    
(மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ரா பக்ஷ  - தநல் மற்றும் தானிய 

வகககள், னசதன உணவுகள், மரக்கறிகள், பைவகககள், 

மிளகாய், தவங்காயம் மற்றும் உருகளக்கிைங்குச் தசய்கக 

னமம்பாட்டு, விகத உற்பத்தி மற்றும் உயர் ததாைில்நுட்ப 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa - State Minister of Paddy 
and Grains, Organic Food, Vegetables, Fruits, Chillies, 
Onion and Potato Cultivation Promotion, Seed Production 
and Advanced Technology Agriculture) 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ  ථාව ආරම්භ 

 රන්නට ප්රථමශයන් මා හිතවත් ටරු රංජිත් ම්ධදුම බණ්ඩර 

මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත්  ළ අෙහස් සම්බන්ධශයන් ශපෞ්ධටලි ව මා 

එ ඟශවන බව ශම් අවසථ්ාශේදී ප්ර ා   රන්නට ඕනෑ. ඒ 

වාශේම ඒ සඳහන් වුණු  ාරණා පිළිබඳව අශේ ටරු 

අමාතයතුමන්ලා ශෙශපොළම, ටරු සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමාත්, 

ටරු මහින්ෙ අමරී ර ඇමතිතුමාත් ශපෞ්ධටලි ව ශමොනරාටල 

දිස්ත්රික් යට ඇවිල්ලා, අපි  නිලධාරින් සමඟ සා ච් ා  රලා, ඒ 

පිළිබඳව ටන්න පුළුවන් සිය   තීන්දු තීරණ ටත්තා. ඒ වාශේම  

පක්ෂයක් හැටියට අශේ නාය යන් ශම් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම 

පිළිබඳ ෙැි  තීන්දු තීරණ ටන්නවා. අනුරාධපුර දිස්ත්රික් යට පනිව 

ශමොනරාටල දිස්ත්රික් ශේ තමයි වැි ම වන ඝනත්වයක් 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් සිය  අර්ුදෙ, ටැටුම්, ප්ර ්න ුණඟක් ඇති 

ශවන්ශන් අශේ දිස්ත්රික් වලයි. නුදත්  ඒවාට අශේ කිසිම 

ශ්ධ පාලන සම්බන්ධයක් නැති බව ශම් ටරු සභාශේදී ප්ර ා   ළ 

යුතුයි. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ අපි ශම් ේත්තරීතර 

සභාශේ සා ච් ා  රන්ශන් මම ෙකින විධියට ඉතාම  වැෙටත් 

විෂයයක්. ශභෞති  සංවර්ධනයට ෙැි  අවධානයක් ශයොුද  රන 

අෙ ශලෝ යට ස්වභාව ධර්මය ටැන අමත ශවලා කියලා සමහර 

ශවලාවට අපට හිශතන්න පුළුවන්. නව ශටෝලීය ආර්ථි  

තත්ත්වය නිසා පාරම්පරි  ජන ුදලාර, ජන ේපායි  රම,  ෘෂි 

සංස් ෘතිය, පරිසරය, ඇළ, ශෙොළ, ටංටා සියල්ල විනා  ශවමින් 

ුදළු මානව සමාජයටම වි ාල අර්ුදෙයක් ඇතිශවලා තිශබනවා. 

මානවයාශේ අනාටතය රැී  තිශබන්ශන් ස්වභාව ධර්මය ආරක්ෂා 

වුශණොත් පමණයි කියන එ  අප සිය ශෙනාම අවශබෝධ  ර ටත 

යුතුයි.  

ඒ නිසාම තමයි එක්සත් ජාතීන්ශේ පරිසර සභාශේ ශටෝලීය 

පාරිසරි  පහනි ශම්, - Global Environmental Facility - 
හත්වන චරය යටශත් අරුදෙල් සඳහා වයාපෘති ශයෝජනා 6ක් අශේ 

අමාතයාං ය හරහා ශම් ශවනශ ොටත් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 

 රලා තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම අශේ රජය, අශේ පරිසර 

අමාතයතුමන් "නිරකිුද ටංටා ජාති  වැඩසටහන" ක්රියාත්ම  

 රමින් පිරිසිදු ජලය ජනතාවට ලබා දීමට ේත්සාහයක් ටන්ශන්, 

ශම්  ාරණා අවශබෝධ  ර ටත්ත නිසා බව කිව යුතුයි.  එක්සත් 

ජාතීන්ශේ මහා මණ්ඩලශේ 75ශවනි සැසිවාරය අමතමින්, 

මිනිසාශේ පැවැත්ම නිරක්ෂිත කිරීම සඳහා නයිරජන් ප්ර ස්ත 

ව ශයන්  ළමනා රණය කිරීමට ශලෝ  නාය යන් ක්රියා  ළ 

යුතු බව අශේ අතිටරු ශටෝමාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන් 

ප්ර ා   ළා. ශම්  ාරණා ශ ශසේ වුවත්, සමහර නිලධාරින් ශම් 

 ාරණා පිළිබඳව භාටයට අවශබෝධ  රශටන, භාටයට ශත්රුම් 

අරශටන අශේ ටම්වල ශහේන් ශටොවිතැන්  රන අහිංස  ජනතාවට 

පුදුමා ාර විධියට වධයක් ශවනවා. පාරම්පරි ව වටා  රන 

ඉඩම්වල ටල් ොලා, වැට ටහලා ඒ මිනිස්නි අවුරුදු 30ක් 40ක් 

තිස්ශසේ වටා  ළ ඉඩම්වලට නඩු ොලා අසරණ තත්ත්වයට පත් 

 රනවා.  

අශේ රශට් වන ඝනත්වය විනා   රන්න ශහෝ  ැලෑව  පලා 

විනා   රන්න ඉඩ ශෙන්න කියන එ  ශනොශවයි මම ශම් 

කියන්ශන්. රටම ආවරණය වන විධියට වනාන්තර ශහොඳින් 

ආරක්ෂා කිරීම අශේ වටකීමක්. හැබැයි, රටට  න්න ශෙන, 

තමන්ශේ ුදළු ශවර ී රිය ෙරලා වැඩ  රන අශේ ශටොවියා 

ආරක්ෂා කිරීශම් රමශේෙයක් පිළිබඳවත් අවධානය ශයොුද විය 

යුතුයි. එො නි්ධශෙෝ අපට නිෙහස ලබා දීලා යනශ ොට ලං ාශේ 

සියයට 80  වන ඝනත්වයක් තිුදණා. අෙ ඒ ප්රමාණය භාටයකින් 

අඩු ශවලා තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. මිනිනින්ට 

එු්  ශත්ශරන්ශන් නැහැ; ශහේන් ශටොී න්ට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. 

ඔවුන් සමහර ශවලාවට  ැලෑව  පාශටන  පාශටන ඇතුළට 

ගිහිල්ලා  වටා  ටයුතුවල නියැශලනවා. එම නිසා වටාවට නිදුනි 

භූමිය හුනනාශටන, ඒ ශවනුශවන්  ටයුතු  රන්න කියලා තමයි 

මම ශයෝජනා  රන්ශන්. ඒ අය අවුරුදු 30 ක්, 40ක් තිස්ශසේ වටා 

 රපු ඉඩම්  තහනම්  රලා සමහර වයාපෘතිවලට ශයොෙවන 

2485 2486 

[ටරු ආර්.එම්. රංජිත් ම්ධදුම බණ්ඩාර  මහතා] 



2020  ශෙසැම්බර්  07 

අවස්ථාවලදී, එතැන මතුවන ප්ර ්නයටත් විධිමත් රමශේෙයක් 

යටශත් යම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්ම   ළ යුතුයි කියා මම 

හිතනවා.  

ටරු සී.බී. රත්නාය  අමාතයතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

එතුමා ශපෞ්ධටලි ව ඇවිල්ලා ශම්වා ටැන ශසොයා බලලා,  අපට 

අව ය ඒ පහනි ම් ටි  ලබා දුන්නා.  ෘෂි ර්ම අමාතයාං ය 

යටශත්, මම ෙරන රාජය අමාතය ුරරය අනුව  වන සංරක්ෂණය හා 

පරිසරය ශවනුශවන්  රන්න පුළුවන් ශටොඩක් ශ්ධවල්, ශයෝජනා 

ටණනාවක් අපට තිශබනවා. පළුදවැනි  ාර්යය ව ශයන්, 

අධයාපන අමාතයාං ය සමඟ එ තු ශවලා, පළුදවැනි පන්තියට 

ඇතුළු ශවන හැම ෙරුශවකටම  -ළමයි තුන්ලක්ෂ ටණන ට අධි  

සංයාවක් වසර ට පාසල්වලට ඇතුළු ශවනවා- තමන්ශේ 

ප්රශ්ධ ශේ වවන්න පුළුවන් පලතුරු පැළයක්  ලබා දීලා, ඒ ෙරුවා 

ටහට, ශ ොළට ආෙරය  රන ශ නක බවට පත් කිරීශම් වැඩ 

පිළිශවළක් ක්රියාත්ම   රන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

අශේ රංජිත් ම්ධදුම බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමාත් ශමන්න ශම් 

 ාරණය ප්ර ා   ළා. ශම් ශවනශ ොටත් පරිසර අමාතයාං ය 

ආරම්භ   ර තිශබනවා, අවශ ේෂ  ැලෑ හුනනා ටැනීශම් වැඩ 

පිළිශවළක්.   එය, ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්වරයා යටශත් තිුදණු වටා 

ශනො ළ සිය  බිම් පරිසර අමාතයාං යට භාර දීම නිසා සිදුවන 

ශෙයක්. ශමම අවශ ේෂ  ැලෑ නැවත භාරශටන රමානුූලලව, වැඩ 

පිළිශවළක් ඇතිව ඒවා ශටොවිතැනට ශයොුද  රන්න අශේ 

අමාතයාං ය හරහා යම් රමශේෙයක් ක්රියාත්ම   රන්නත් අපි  

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. අපි වනජීී  හා වන  සංරක්ෂණ 

අමාතයාං ය සමඟ එ තු ශවලා, ඉදිරිශේදී එම ශයෝජනාව 

ඉදිරිපත්  රනවා.   

අශේ ජල ශපෝෂ ාටාර ආරක්ෂා කිරීමත් අප සතු වටකීමක්. 

ශමම ජල ශපෝෂ ාටාර වි ාල  ව ශයන් ආරම්භ ශවන්ශන් ඌව 

පළාශතන්. ඒ පිළිබඳවත්  අව ය  ටයුතු  රන්න කියලා  අපි 

ශයෝජනා  රනවා. වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමාටත්, 

පරිසර අමාතයතුමාටත්, එම අමාතයාං වල නිලධාරින්ටත් මම 

විශ ේෂශයන්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අතිටරු ජනාධිපති ශටෝමාභය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා, අග්රාමාතය මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

බලාශපොශරොත්තු ශවන අ ාරයට ශම් ටමන ඉදිරියට යන්න 

එතුමන්ලාට  ක්තිය ලැශේවායි කියා මම ප්රාර්ථනා  රනවා. 

ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ටරු සරත් ශෆොන්ශසේ ා මැතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාි  25   ාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 1.24]  

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි.  ාලය ඉතිරි  ර 

ටැනීම සඳහා, මම ස ස්  රශටන ආ  ථාව කියවන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  ථා  රන්න ගියාම ශවලාව යනවා 

වැි යි.  

අපි ෙන්නවා, අශේ රශට් අතීතශේ -ුදතුන් මිත්තන්ශේ  ාලශේ

- සිටම ජනාවාස හා සතා සිවුපාවා සහජීවනශයන් ජීවත් වුණු බව. 

සතා සිවුපාවා කිේවාම, අනිවාර්යශයන්ම එතැනට වනශේ 

සම්බන්ධතාවත් ශටොඩ නැශඟනවා. ශලෝ ශේ ශීලාචාර බව හා 

සොචාරය ශටොඩ නැශඟමින් පවතින අවධිය , සත්වයන්ශේ 

අයිතිවාසි ම් හා සත්ව හිංසනයට එශරහි ක්රියා ාර ම්වලට ශම් 

ව වානුශේ නිසි තැන ලැශබමින් පවතිනවා. ඓතිහාසි ව 

ටත්ශතොත්, ෙකණු ආසියාශේ ජනතාව  සතා සිවුපාවාට  හා ටහ  

ශ ොළට සමීපව ආෙරය  ළ පිරිසක්. අශේ ුදතුන් මිත්තනුත් ඒ 

වාශේ තමයි.   

පනිගිය ෙවස්වල භූතානශේ රජතුමා ශහොඳ  ථාවක්  රනවා 

මම ෙැක් ා. එම  ථාව අහශටන ඉන්නශ ොට අශේත්  ඇශේ 

මයිල් ශ ළින් වුණා. භූතානශේ රජතුමා ඒ  ථාශේදී කිේවා, රශට් 

භූමි ප්රමාණශයන් සියයට 70ක් වනාන්තර ශලස  පවත්වාශටන යා 

යුතුයි කියා තම රශට්  ආණ්ඩුරම වයවස්ථාශේ සඳහන් ශවලා 

තිශබනවා කියලා.  

එතුමා කියනවා, භූතානශේ ෙැනටත් සියයට 72ක් වනාන්තර 

තිශබනවා කියලා. ශපොදුශේ ටත්තාම, අශේ සමහර මැති 

ඇමතිවරුන්ට -මම ශම් කියන්ශන් ආණ්ඩුවට ශනොශවයි-  සතා 

සිවුපාවා හා වනාන්තර ඇලජික්. ශ ොයි ශවලාශේ වල් ඌශරක් 

බාටන්නවාෙ, නැත්නම් ශ ශසේ ශහෝ  ැලෑශේ අක් ර 50 ට, 

60 ට විෙ ටන්න ඕනෑ කියලා තමයි  ඒ අය  ල්පනා  ශළේ. 

භූතානය අපට ආෙර් යක් ටත හැකි රටක්. භූතානශේ රජතුමා 

පවසන ආ ාරයට, ඒ රශට් ජනතාවට වැෙටත් ශවන්ශන් ෙළ 

ශ්ධශීය ආොයම ශනොශවයි. එතුමා පවසනවා, ඒ රශට් අය වැෙටත් 

කියලා සල න්ශන් ෙළ ශ්ධශීය සතුට -GDP- ශනොශවයි, GNH 

කියලා. ඒ සතුට ලබා ටන්ශන්, ලස්සනට ජීවත්ී මට නිදුනි 

පරිසරයක් පවත්වාශටන යෑශමනුයි කියා එතුමා පවසනවා. අශේ 

රට දූපතක්; කඩා රටක්. ශම්වා අපට ශහොඳට ආෙර් යට ටන්න 

පුළුවන්. ආර්ථි ය  ඩා වැටිලා තිුදණත්, භූතානය වැනි රටක් ශම් 

විධියට හිතනවා නම්, අපටත් එශහම හිතන්න පුළුවන්.  

අශේ රශට් වනජීවි ඉඩම් ප්රමාණය ශහක්ශටයාර ලක්ෂ 11යි. 

එයින් ශහක්ශටයාර ලක්ෂ 2    ජනාවාස තිශබනවා. ඊළඟට, වන 

සංරක්ෂණ ඉඩම් ශහක්ශටයාර ලක්ෂ 9ක් තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, 

ලුන  ැලෑත් ඇතුළත්ව. රශට්  ැලෑ එ තුව ශහක්ශටයාර ලක්ෂ 

18යි. ශමය රශට් භූමි ප්රමාණශයන් සියයට 28ක් පමණයි. භූතානය 

සිය භූමි ප්රමාණශයන් සියයට 72ක් වනාන්තර ශලස පවත්වාශටන 

යනශ ොට, අපි සියයට 28යි ඒ ශවනුශවන් ශවන්  ර තිශබන්ශන්. 

ඒ කියන්ශන්, වර්ට කිශලෝමීටර් 18  භූමි ප්රමාණයක්.  

මීට ශපර ටරු රංජිත් ම්ධදුම බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමාත් කිේවා 

වාශේ,  තුදන්නාන්ශසේලා චරශල් හෙනවා. ශම් රශට් ලුන  ැලෑ 

ශහක්ශටයාර ලක්ෂ 5ක් -අක් ර ලක්ෂ 11ක් පමණ- තිශබනවා. 

අපට ආරංචි වුණා, ශම් චරශල් හෙන්ශන් ඒ බිම් අපනයන ශබෝට 

වටාවට ලබා ශෙන්න කියලා.  ශම් ශහක්ශටයාර ලක්ෂ 5ත් ඒ 

සඳහා ගිශයොත්,  රශට් අපට වනාන්තර ශලස ඉතිරි වන්ශන් 

ශහක්ශටයාර ලක්ෂ 23යි.   

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟට මම අශේ රශට් වන 

අලි සම්පත ටැන  ථා  රන්න ඕනෑ. ෙැනට ටණනය  ර තිශබන 

විධියට, වන අලි 6,000ක් පමණ ඉන්නවා. නුදත්, වනජීවි 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අය සිතනවා, ඒ ටණන 7,000ක් පමණ 

ශවන්නත් පුළුවන් කියලා. එම සතුන් අප ආරක්ෂා  ර ටත යුතුයි. 

අතීතශේ, 'අලි ශරොෂාන්' වැනි නරුමයන් විසින් ඇතින්නියන් 

මැරුවා.  අලි පැටේ ශටනැල්ලා ශ ොළ  ප්රශ්ධ ශේ යම් යම් 

තැන්වලට විකණුවා. ඒවා සිදුශවන ශ ොට තුදන්නාන්ශසේලාශේ 

රජය තමයි තිුදශණ්. තුදන්නාන්ශසේලා ඒවා ෙැ  ෙැ  අහ  

බලාශටන හිටියා.  

ෙැන් අලි-මිනිස් ටැටුම එන්න එන්නම ේග්ර ශවනවා. ශමයට 

ප්රධාන ශහේතුව ශලස අප ෙකින්ශන්, සංවර්ධනය ශහෝ ශවනත් 

2487 2488 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 රුණු නිසා අලින්ශේ වාසභූමිය අප විසින් විනා  කිරීමයි. 

ශමොරටහ න්ෙ සංවර්ධන වයාපාරය ඒ ට ශහොඳ ේොහරණයක්. 

එව ට හිටපු ජනාධිපති   ශමොරටහ න්ෙ වයාපෘතිය සම්ූරර්ණ 

 ළාට පස්ශසේ, ඒ අලි ඔක්ශ ොම නාවුල පැත්තට, බ මූණ 

පැත්තට පහර ශෙන්න පටන් ටත්තා. ඒ හැම ස්ථානය ටම මම 

ගියා. සංවර්ධන  ටයුතු  රනවා නම්, ශම් ප්ර ්නවලට වි ල්ප 

රමශේෙ අනිවාර්යශයන් සලසා ටන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමා හරි, අනිවාර්යශයන්ම. මම වනජීවි ඇමති ශලස සිටි 

 ාලශේත් -සමහර විට ඊට ශපර සිටත්- අලි ආරක්ෂා කිරීමට, අලි-

මිනිස් ටැටුම වැළැක්ී මට පියවර රාෂ්යක් ටත්තා. ඉන් කිහිපයක් 

ටැනත් මම  ථා  රන්න  ැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ මාතෘ ාශේදී මම 

ප්රථමශයන්ම අලි වැට ටැන  ථා  රන්නම්. ශම් ටැන අපි දීර්ඝ 

අධයයනයක්  ළා; සා ච් ා  ළා; ඒ පිළිබඳ විශ ේෂවයන් 

ශටන්වා ඒ අයශේ අෙහස් ලබා ටත්තා. ඒ සියල්ල අනුව, අලින් 

ටම්වැදීම නැවැත්ී මට ශහොඳම රමය විදුලි වැට ටැසීම බව අපි 

තීරණය  ළා. එය අසාර්ථ  ී මට ශහේතු ව ශයන් අපි ෙැක්ශක්, 

විදුලි වැට නඩත්තු කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට අව ය පිරිස ්

සාර්ථ ව ශනොශයදීමයි. මම වනජීවි ඇමතිව සිටි  ාලශේ 

ටණනය  ළ ආ ාරයට, ශම් සඳහා වනජීවි නියාම යන් 1,000ක් 

පමණ සහ තවත් 6,000ක් පමණ පිරිසක් අව යව තිුදණා. ඒ 

ශවලාශේ අපි සැලනිම්  ළා, අට ශරේජ ය සමත්  3,000  පිරිසක් 

සිවිල් ුදර රුවන් ව ශයන් බඳවා ටන්න. ඊට අමතරව, 

ග්රාමාරක්ෂ  භටයන් -ෙැන් ඒ අයට කියන්ශන්, සිවිල් ආරක්ෂ  

භටයින් කියලා- 3,000ක් ඒ සඳහා ශයෙී මට අපි සැලනිම්  ර 

තිුදණා. 

ඔවුන්ට අව ය පහනි ම් ශෙන්න ඕනෑ. ටරු ඇමතිතුමනි, එ  

තැන  කිශලෝමීටර විසිපහක් බලාටන්න සිවිල් ආරක්ෂ  භටයන් 

හයශෙනායි සිටිශේ. ඔවුන් ටහක් යටට ශවලා තමයි සිටිශේ. 

ඔවුන්ට වතුර ශබොන්න, ශර්ධෙක් ශසෝො ටන්න තැනක් තිුදශණ් 

නැහැ; වැසිකිළියක් නැහැ. ඒ ආ ාරයට ශම්  ටයුතු සාර්ථ ව 

 රන්න බැහැ. ඒ  නිසා එම ශයෙී ම  රනවා නම්-  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු සරත් ශෆොන්ශසේ ා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන  ථාවට 

මම එ ඟයි. අපි ESCAMP එ ත් එක්  එම වැඩ  ටයුතු ආරම්භ 

 රන්නයි සිටිශේ. හැබැයි, පනිගිය  ාලශේ ුදෙල්වල ඌනතාවක් 

පැවතුණා. නුදත් ලබන අවුරු්ධශ්ධ එම වැඩ ටයුතු  ි නමින් 

පටන් ටන්නවා.  

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මම ුදලින් සඳහන්  ළ ආ ාරයට සිවිල් ආරක්ෂ  භටයන්ට 

ජලය ලබා ටැනීමට බටයකත් ශයදීමටයි අපි සැලනිම්  රලා 

තිුදශණ්. ඔවුන්ට අව ය ප්රවාහන සහ භට නිවාස ඇතුළු අශනක් 

පහනි ම් සියල්ල සලසා දිය යුතුයි.  

ෙැනට විදුලි වැට කිශලෝමීටර 4,000ක් දුරට පවතිනවා. මම 

ඇමතිවරයා විධියට  ටයුතු  ාලශේ අපි ඒවා ටණනය  ළා. තව 

කිශලෝමීටර 2,000ක්- 2,500ක් අතර ප්රමාණය ට විදුලි වැට 

අව ය ශවනවා කියලා වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුව අ ත් 

අව යතාවක් හැටියට ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත්  ළා. අපි ෙකිනවා, 

ශම් ෙවස්වල විදුලි වැට ශවනුවට අටල්  ැපීම ආරම්භ  ර තිශබන 

බව. මම ශම් සම්බන්ධව වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සමහර 

නිලධාරින් සමඟ  ථා  ළා. ඒ අයත් එ ඟ ශවනවා, වන අලි 

කණු  න්න එන තැන්වලට නම් අටල්  ැපුවාට  මක් නැහැ 

කියලා. ටරු ඇමතිතුමනි, මමත් ෙකින විධියට ශමහි ප්රාශයෝගි  

ප්ර ්න තිශබන්න පුළුවන්. අලිශයක් අටල ට වැටුශණොත් ශලොක 

ප්ර ්නයක් ශවනවා. අලිශයක් වැශටනවා කියන්ශන් 

අනිවාර්යශයන්ම ඒ සතාශේ අඬු  ැි ලා අසාධය තත්ත්වයට පත් 

ශවන එ . ඒශ න් ඒ සතාශේ ජීවිතය අහිමි ශවන්නත් පුළුවන්. ඒ 

වාශේම අලිශයක් වැටුශණොත් අපට ඒ සතාව නැඟිටුවන්න බැහැ; 

ශබශහත්  රලා ශහොඳ  රන්නත් බැහැ.   රාත්රි  ාලශේ වටා 

ළිංවලටත්   වි ාල ව ශයන් අලි වැශටනවා. ඒවාශේ වතුර 

තිශබන නිසා සමහර ශේලාවට ඒ සතුන් ජීවත් ශවනවා. නුදත් 

අලිශයකට බහින්න බැරි අටල ට වැටුශණොත්, ඒ අලියාශේ 

ජීවිතය අනතුශර්.  

අපි විදුලි වැට ඉදිකිරීම සඳහා කිශලෝමීටරය ට මිලියන එ ක් 

ව ශයන් තමයි ටණන් හො තිුදශණ්. වර්තමානශේත් ඒ තත්ත්වය 

එශහමමයි කියලා තමයි මට ආරංචි වුශණ්. නුදත් ශම් අටල් 

 ැපීමට කිශලෝමීටරය ට මිලියන ශෙ ක් වැය ශවනවා . 

තුදන්නාන්ශසේලා ුදෙල් හිඟයක් ටැන  ථා  රනවා; 

තුදන්නාන්ශසේලා ුදෙල් හිඟය ට ුදුණණ දීලා ඉන්නවා. එතශ ොට 

අලි වැට කිශලෝමීටර 2,000ක් හො ටන්න වැය ශවන ුදෙලින් අටල් 

 පන්න ගිශයොත් හෙන්න පුළුවන් ශවන්ශන් කිශලෝමීටර 1,000යි. 

ඒ නිසා ඒ ටැනත් තුදන්නාන්ශසේලා  රුණා රලා අවධානය 

ශයොුද  රන්න . [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
විදුලි වැටට තමයි ප්රුදතාව ලබා දීමට  ටයුතු  රන්ශන්. ඒ 

වාශේම අපහනිතා තිශබන තැන් සහ විදුලි වැශටන් අව ය 

 ටයුත්ත ඉටු  රන්න බැරි තැන් තිශබනවා නම්, ඒ තැන්වලට 

අටල්  ැපීම සඳහා අව ය  ටයුතු  රන්න ූ ොනම්. 

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ශමම අලිවැට ඉදිකිරීශම් වයාපෘතියට අව ය සම්ූරර්ණ ුදෙල 

අපි බලශේ සිටි  ාලශේ  ටණනය  ළා. භට නිවාස, වාහන සහ 

සමහර ශ්ධවල් එක්  එම ුදෙල බිලියන හයක් පමණ ශවලා 

තිුදණා. ෙැන් ඒ ුදෙල වැි  ශවලා ඇති. අපි ඒ ශේලාශේ ටැසට් 

එ ක් මඟින් එය අනුමත  ර ටත්තා. වනජීී  Fund එශක් බිලියන 

පහක් තිුදණා. ඊට අමතරව අව ය  ුදෙල්  ැබිනට් පත්රි ාවක් 

මඟින් අනුමත  ර තිුදණා, භාණ්ඩාටාරශයන් ලබා ශෙන්න. මම 

හිතන විධියට ඔබතුමාටත් වනජීී  Fund එශක් තිශබන ුදෙල් 

අනිවාර්යශයන්ම පාවිච්චි  රන්න ශේවි. එතැන වි ාල ුදෙලක් 

තිශබනවා, කිසිම ශෙයක්  රන්ශන් නැතුව; පාවිච්චි  රන්ශන් 

නැතුව. 

ටරු ඇමතිතුමනි, අලි හත්-අටසියයක් පමණ ටම් වදිනවා. අලි 

වැටවල් ටැසීශම් අව යතාව තිශබන්ශන් ශම් අලි හත්-අටසියය 

 ැලෑවලට තල්   රන්නයි. එශහම නම් අනිවාර්යශයන්ම ඒ 

සතුන්ට  ෑමට තෘණ භූමි හෙන්න ඕනෑ, ජල අව යතාව සඳහා 

වැේ හෙන්න ශවනවා. ශම්  තමයි ESCAMP එ . ඔබතුමා ඒ ටැන 

කිේවා. ESCAMP - Ecosystem Conservation and Management 

Project - එශ න් ශම්වාට සල්ලි ශෙන්න තමයි මම වනජීී  ඇමති 

ව ශයන්  ටයුතු  ාලශේ බලාශපොශරොත්තු වුශණ්. ඒ හැකියාව 

තිශබනවා. එශහම නැතුව ඒ අය අලි වැටවලට සල්ලි ශෙන්න 

 ැමැති නැහැ. ශමම වයාපෘතිය හරහා ශම්  ටයුතු  රන්න 

පුළුවන්. අලින්ට අව ය තෘණ භූමි සෑදීම හා ජලය ලබා දීමට 

2489 2490 

[ටරු  මාර්ෂල් ටරු සරත් ශෆොන්ශසේ ා  මහතා] 
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අව ය පහනි ම් සෑදීමට වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුව habitat 

enrichment  කියලා කියනවා.  

ඊට අමතරව අල්ලාශටන එන අලි පාලනය සඳහා මම වනජීී  

ඇමති ශවන්නත්  ලින්  ණුටම්ශවශහර ශහක්ශටයාර 3,000  

වැඩ  ටයුතු ආරම්භ  රලා තිුදණා. එහි වටරවුශම් කිශලෝමීටර 

30ක් තිශබනවා. එහි වැටක් ඉදිකිරීශම් වැඩ ආරම්භ  ර තිුදණා. ඒ 

අවධිශේ ESCAMP එශ න් එම වැඩ  ටයුතු  රන්නයි සිටිශේ. 

නුදත් ESCAMP එශ න් වැටට අනුමැතිය ශෙන්න බැහැ කියලා 

තිුදණා. ඒ ට කියන්ශන් elephant holding ground කියලා. මට 

ආරංචි වුණු ශතොරතුරු අනුව ඒ වාශේ එ ක් ශටෝමරන් ඩවල 

තිශබනවා. ෙැනට ලැශබන ශතොරතුරු අනුව එම වැට සෑදීශම් 

වයාපෘතිය නැවතී තිශබනවා. නුදත් ඒ  අතයව යයි. ශමො ෙ,  

එ  එ  ප්රශ්ධ වලින් ශටනැවිත් ෙමන අලින් අල්ලන්න 

ශටෝමරන් ඩවල තිශබන පහනි ම් සීමිතයි. ඒ  නිසා තමයි 

 ණුටම්ශවශහර ශයෝජනාව ඉදිරියට ආශේ.  

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ශටන්ඩර් ප්ර ්නයක් තිුදණා, ටරු මන්ත්රීතුමා. ඒ නිසාම ෙැන් 

 ි නමින් නිශමෝ ආයතනයත් එක්  ඒ  ටයුතු ක්රියාත්ම  

 රන්න ූ ොනම් වනවා.  

 
ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මට භාරව තිුදණු වනජීී  අමාතයාං ය ශපෞ්ධටලි  

ශ්ධ පාලන ශහේතු නිසා මශටන් ඉවත්  ළා. මට භාරව තිුදණු 

අමාතයාං ය මශටන් ඉවත්  ළාම මා ශටනා වැඩ පිළිශවළ 

නැවතුණා. 2019 අශටෝස්තු වනශ ොට අපි අලි වැටවල් සියල්ල 

අවසන්  රන්න සැලනිම්  රලා තිුදණා. ඒ වැඩ පිළිශවළ 

සම්පුර්ණශයන්ම නැවතුණා. මශටන් පස්ශසේ ආපු වනජීී  

ඇමතිතුමා -අශේ ශ ශනක් තමයි-  රපු එ ම ශ්ධ ේ්ධිනෙ 

ේෙයානවලට යෑම එශහම නැත්නම් සත්තු වත්තට යන එ . ඒ 

හැශරන්න එතුමා වනජීී  ප්ර ්න ටැන බලන්න  වොවත් ඒ 

ප්රශ්ධ වලට ගිශේ නැහැ. මම වනජීී  ඇමති විධියට  ටයුතු  ළ 

පළුදවැනි මාස තුශන් අලි ටැටුම් තිශබන හැම තැනටම ගියා. හැම 

සති අන්තශේම ඒ තැන්වලට ගියා. සති අන්තශේ ෙවස් තුන 

හතරක් මම ශ ොළඹින් පිට හිටියා. අපි ඒ සිදුී ම් අශේ ඇස ්

ශෙශ න්ම ෙැක් ා. ඒවායින් අපි ෙැනුම ලබා ටත්තා.  

2019 හිටපු ජනාධිපතිතුමා පවා අලි වැටට කියලා රුපියල් 

මිලියන 325ක් ජනාධිපති අරුදෙලට - ජනාධිපතිශේ budget එ ට
- ශවන්  ර ටත්තා. ඒ ුදෙල්වලින් කිසිම ශෙයක්  ශළේ නැහැ. 

ශපොශළොන්නරුශේ කණු වළක් තිශබනවා. ඒ කණු වශළේ තිශබන 

ශ්ධවල්  න්න අලි එනවා. ඒවා  ාලා සමහර අලි මැශරන බව ුදළු 

රටම ෙකිනවා. අඩු ටණශන් ඒ  වළක්වන්නවත් එතුමා අව ය 

පියවර ටත්ශත් නැහැ.  

අලි ප්රහාරවලින් ඝාතනය වූ අයට අශේ ර ජය භාර ටන්න 

ශ ොට වන්දිය විධියට ශටේශේ රුපියල් ලක්ෂයයි. අශේ රජය ඒ 

ුදෙල රුපියල් ලක්ෂ පහ ට වැි   ළා. ඒ  ටයුත්ත ඉතා ශහොඳින් 

ක්රියාත්ම  වුණා. අලි ඝාතනයක් ශවච්ච හැම තැනටම මම 

ශපෞ්ධටලි ව ගියා. අලිශයක් මැරුණු හැම තැනටම මම 

ශපෞ්ධටලි ව ගියා. එශලස ඝාතනය ශවච්ච මිනිස්නින්ට මමත්, 

පාලිත ශතවරේශපරුම හිටපු නිශයෝජය ඇමතිතුමාත් ශපෞ්ධටලි  

ධනය වැය  රලා, පුළුවන් තරම් ේෙවු  ළා. අපි ඒ වැශඩ් 

 ැපී ශමන්  ළා වාශේම ඒ මිනිස්නි ශවනුශවන් ශපනී සිටියා. 

වැේ පිටිවල අලි ටැවශසන ප්රශ්ධ වලට ෙහස් ටණනක් හරක් 

ශටනැල්ලා ෙැමීම සිදු වනවා. ඒ  වැි ශයන්ම සිදු වන්ශන් 

 වුඩුල්ල, ශතොේපිටල වාශේ ප්රශ්ධ වල. යු්ධධය තිුදණු  ාලශේ 

හම්බන්ශතොටිනුත් හරක් ශටනිහිල්ලා ොලා තිශබන්ශන් 

ශතොේපිටල ප්රශ්ධ යට. [බාධා කිරීමක්] සමාශවන්න, හරක්. ඒ 

වාශේ හරක් අටොහක් පමණ ඉන්නවා. මම  වුඩුල්ලට ගිහිල්ලා, 

ඒ ප්රශ්ධ ශේ ඉන්න පු්ධටලශයකට  ථා  ළා. ඔුණට හරක් 350ක් 

ඉන්නවා. ශම් හරක් 350න් හරක් කී   ශෙශනකශටන් කිරි ටන්න 

පුළුවන්ෙ කියලා මම ඇුණවා. 20ශෙනාශටන් තමයි කිරි ටන්න 

පුළුවන් කියලා ඔුණ කිේවා. 20ශෙනාශටන් ශ ොච්චර කිරි 

ටන්නවාෙ කියලා මම ඇුණවා. කිරි ලීටර් 60යි ටන්න පුළුවන් 

කියලා ඔුණ කිේවා. ටරු ඇමතිතුමා, හරක් 350ක් වැේ පිටිය  

ොශටන ඉන්නවා. ශහොඳට ඇති  රන හරක් තුන් ශෙශනකයි, 

අක් රයකයි තිුදණා නම් ඊට වඩා කිරි ටන්න පුළුවන්. ශම් හරක් 

ඇති  රන්ශන් තනි රම මසට. අශේ ටරු අටමැතිතුමා පනිගිය 

ෙවස්වල හරක් මැරීම නවත්වන්න කියලා ශයෝජනාවක් ශටනාවා. 

ඒ ශයෝජනාව ක්රියාත්ම   රනවා නම් අපිත්  ැමතියි. අපි ඒ ට 

සම්ූරර්ණ සහශයෝටය ලබා  ශෙනවා. හරක් මස්  න්නම ඕනෑ අය 

ඉන්නවා නම් පිටරටින් -ඉන්දියාශවන්, පාකිස්තානශයන් ශහෝ 

ශ ොශහන් ශහෝ- ශටශනන්න පුළුවන්. එශහම ශෙයක්  රනවා නම් 

ශහොඳයි කියලා මම හිතනවා. 

ශම් අවස්ථාශේදී මම තව  ාරණයක් මතක්  රන්න ඕනෑ. 

හරක් හය ශෙශනක එක් අලිශයක ෙවස ට  න ප්රමාණය  ෑමට 

ටන්නවා. ශපොි  අලිශයක් සමහර ශවලාවට කිශලෝ 100ක් විතර 

 නවා. ශලොක  අලිශයක් කිශලෝ 150ක් විතර  නවා. හරක් 

අටොහක් අලි ොහ ට  න්න පුළුවන්  ෑම  නවා. මම ඇමති 

හැටියට හිටපු  ාලශේ ඒ ප්රශ්ධ ශේ අලි තුන් ශෙශනකට  හරක් 

නිසා කර ශලඩ පවා හැදුණා. ඒ නිසා අපි ඒශටොල්ලන්ට deadline 

එ ක් දීලා තිුදණා, 2019 අශටෝස්තු වනශ ොට හරක් ඉවත්  ර 

ටන්න ඕනෑ කියලා. ඒශටොල්ලන් ඒ ට ූ ොනම් ශවලා හිටියා. 

නුදත් එතැනින් එහාට ඒ  ටයුත්ත ක්රියාත්ම  වුශණ් නැහැ.  

පනිගිය ෙවස්වල ප්ර ්නයක් තිුදණා අපි ෙැක් ා. ටරු රාජය 

ඇමතිතුමාත් ශම් ටරු සභාශේ ඉන්නවා. ජල ටැ ම් නිම්න 

ජනතාවට විනා   රන්න ශෙන්න බැහැ. ඒ  තමයි මශේ 

ශපෞ්ධටලි  මතය.  අපි  ලිනුත් පරිසරය සහ වනාන්තර ටැන 

 ථා  ළා. ඒවා පණ වාශේ රැ  ටන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමාශේ 

ප්ර ්නශේදී වනජීී  නිලධාරින් හැසිරුණු ආ ාරය මම ෙැක් ා. 

මමත් නිංටාවිල පැත්තට ගිය අවසථ්ාව  ඒ නිලධාරියා එක්   ථා 

 ළා. ඒ නිලධාරියාශේ ස්ථාවරය ටැන මම ඒ ශවලාශේ සතුටු 

වුණා. ඒ නිසා අනිවාර්යශයන්ම අපි ඒ නිලධාරින් ආරක්ෂා  ර 

ටන්න ඕනෑ. ඒ නිලධාරින්  ැපී ශමන්  ටයුතු  රනවා. ඔවුන් 

සතුන්ට ආෙශරයි. වනාන්තරවලට ආෙශරන් ඒ රාජ ාරිය 

 රනවා. නුදත් ජනතාවශේ ප්ර ්නයක් එතැන තිශබන බව මමත් 

ෙැක් ා. නුදත් ඒ ප්ර ්නය විසඳන්න නම් ශවනත් ක්රියාමාර්ටවලට 

එළැශ න්න වනවා. නිවැරැදි ක්රියා මාර්ටය ට අපි යන්න ඕනෑ. 

වනජීී  නිලධාරින්ශේ ශටෞරවය  නැති වුශණොත්, ඒශටොල්ලන් 

රාජ ාරිය හරියට  රන්ශන් නැති වුශණොත් අපිට ඊට වඩා වි ාල 

ප්ර ්නවලට ුදුණණ ශෙන්න සිදු ශේවි. වනජීී  නිලධාරින්ශේ 

පරිපාලන අව යතා වි ාල ව ශයන් තිශබනවා.  

අපි ෙැක් ා, වනජීී  නිලධාරින්ට ටැළශපන ඇුනමක් තිුදශණ් 

නැති බව. මම ඒ නිලධාරින්ට  ැලෑ ඇුනමක් ශයෝජනා  ළා. ඒ  

මම ශයෝජනා  ශළේ ඒ ශටොල්ලන්  ැලයට යන නිසායි. ශමතැන 

සිටින ශ ශනක්  ැලෑ ඇුනමක් ටැන  ථා  ළා, ග්රාමාරක්ෂ  

ශසේවශේ. නුදත්, ඒ පු්ධටලයා ජීවිශත්ට  ැලය ට ගිහිල්ලා 

තිශබනවාෙ ෙන්ශන් නැහැ. එතුමා කිේවා, මම  ැලෑ ඇුනම දුන්ශන් 

නැහැයි කියලා. මම ඒ ශවලාශේ  ශළේ  ැලෑ ඇුනම ශනොදීපු එ  

ශනොශවයි ප්ර ්නය. මම කිේවා, හුදොශේ  ැලෑ ඇුනම ඒ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශටොල්ලන්ට අඳින්න ශෙන්න බැහැයි කියලා. ගුවන් හුදොව ශවන 

එ ක් අඳිනවා; නාවි  හුදොව ශවන එ ක් අඳිනවා. එශහම නම්, 

ඒ ශටොල්ලනුත් ශවනත්  ැලෑ ඇුනමක් හොශටන අඳින්න ඕනෑ. 

ජීවිශත්ට  ැලය ට ගිහිල්ලා නැති සරත් ී රශසේ ර මැතිතුමා 

 ැලෑ ඇුනමක් දුන්ශන් නැහැයි කියලා මාත් එක්  තරහ ශවලා. 

ඊ ළඟට, ඒ වනජීී  නිලධාරින්ශේ ආරක්ෂාවට නිදුනි අවියක් 

ශෙන එ ත් ඉතා වැෙටත් ශෙයක්. වනජීී  නිලධාරින් shotgun 

අරශටන රාජ ාරි  රන්න ගිහිල්ලා මැරුම්  ෑ අවස්ථා 

ශබොශහොමයක් තිශබනවා. ඒ වාශේම ඔවුන්ශේ වැටුේ වර්ට කිරීම 

ටැනත් අවධානය ශයොුද  රන්න ඕනෑ. වනජීී  නිලධාරින්ට වැටුේ 

ශටවන්ශන් management services රමශේෙය යටශත්. ඒ 

කියන්ශන් රජශේ ශසේව යන්ට වැටුේ ශටවන රමශේෙය. නුදත්, 

ඒ ශටොල්ලන් පැය 24ක් රාජ ාරිය  රනවා. ඒ ශටොල්ලන්ට 

සමහර ශවලාවට නීතයනුූලල ක්රියාමාර්ටවලට ේසාවිවලට යන්න 

ශවනවා; ඒවාට පියවර ටන්න වනවා.   ඒ  ැපී ම මත මට 

එශවශල් අෙහසක් ආවා, ශපොලීසියට වැටුේ ලබා ශෙන ආ ාරයට 

regulatory services වර්ටයට ෙමලා ශම් ශටොල්ලන්ට වැටුේ ලබා 

ශෙන්න ශමො ක් ශහෝ  ප්රාශයෝගි  රමශේෙයක් අනුටමනය 

 රන්න ඕනෑ කියලා. සමහර වනජීී  නිලධාරින් ඒවාට  ැමැති 

නැහැ. ශමො ෙ, එතශ ොට ඔවුන්ට සිදුවන වාසිත් තිශබනවා; 

පාඩුත් තිශබනවා. නුදත්, ඔබතුමන්ලා ඒවා අධයයනය  ශළොත් 

මම හිතනවා, ඒ ශටොල්ලන්ශේ රැකියාව හරියට  රන්න පුළුවන් 

විධිය ට ශම්  ටයුත්ත  රන්න පුළුවන් ශවයි කියලා.  

ඊ ළඟට, වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුවට අයත් ඉඩම් වි ාල 

ප්රමාණය  මිනුම්  ටයුතු  ර ටැසට්  රලා නැහැ. ශම් ප්ර ්නය 

හැම තැනම තිශබනවා. ඒ ප්ර න්ය විසඳන්නම අව ය ශෙයක්. 

ේොහරණයක් හැටියට හම්බන්ශතොට ටත්ශතොත් එවැනි ඉඩම් 

ශහක්ශටයාර 22,000ක් තිශබනවා. අපි ශම් ප්රශ්ධ ය ෙැක් ා. 

ශම්වා මහවැලිශේ සහ වන සංරක්ෂණශේ ඉඩම්. ඒ ශටොල්ලන් 

එ ඟ ශවලා තිශබනවා, වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුවට ශම් ඉඩම් 

පවරන්න. නුදත්, ඒවා ටැසට්  රලා පැවරීම නීතයනුූලලව 

ශ රිලා නැහැ.  

ටරු සී.බී. රත්නාය  මැතිතුමනි, ෙැන් ගිශයොත් ඔබතුමාට 

ෙකින්න පුළුවන්, හම්බන්ශතොට- 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ  ාරණය පිළිබඳව ඉදිරිශේදී අපි 

නිසියා ාරශයන් පියවර ටන්නවා. 

 
ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ස්තුතියි. ටරු ඇමතිතුමනි, ඒ ප්රශ්ධ ය සමහර අය අක් ර 200, 

අක් ර 300 බශලන් අල්ලා ශටන  ශ ශසල් වටාව  වැනි ශ්ධවල් 

 රනවා. ඒවා අනිවාර්යශයන්ම නවත්වන්න සි්ධධ වනවා. ඒ  

 රන ශ ොට ශ්ධ පාලන මැදිහත්ී ම් එයි. එම නිසා ඒ  ාර්යය 

දුෂ් ර ශවයි. නුදත්, අනිවාර්යශයන්ම ඒවා නතර  රන්න 

සි්ධධවනවා.  

ඊ ළඟට, මම තවත්  රුණක් මතක්  රන්න  ැමැතියි. ශම්  

ටැන කියලා මශේ  ථාව අවසන්  රනවා. මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, මට තව ශ ොපමණ ශවලාවක් තිශබනවාෙ  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාි  7   ාලයක් තිශබනවා. 

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

Thank you. එපමණ ශවලාවක් වැි ත් එක් . 

අවසාන ෙවශසේ මම  ථා  ළා, විනය ටැන. නීතිය හා සාමය 

විෂයය භාර ඇමතිතුමා ශමම ටරු සභා ටැශේ සිටියා. ෙැන් එතුමා 

මහජන ආරක්ෂ  ඇමති. මම  ථා  ර්ධදී ේොරණයක් දුන්නා. 

මම කිේවා, "ඔබතුමාශේ පුතා ඔබතුමා යටශත් වැඩ  රන 

ශ ශනක්. ඔබතුමා යටශත් තිශබන ශෙපාර්තශම්න්තුව   නිෂ්ම 

නිලධාරිශයක් නිල ඇුනම ඇඳශටන ඇවිල්ලා ඔබතුමා බොටත්ත 

එ  වැරදියි" කියලා. එශහම තමයි හුදොවලත්. මම ේොහරණයක් 

විධියට ෙැක් ා, ශයෝෂිත රාජපක්ෂ. ඔුණ පුුණණුී ම් අවසානශේ 

නිලධාරියක ශලස අධි ාරියට පත් වූ ෙවශසේ එව ට ටරු 

ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා සිටියා, ඒ ශපළපාළියට. අපි ෙැක් ා, 

ශයෝෂිත රාජපක්ෂ ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට salute එ ක් 

ටැුණවා. නුදත්, බොටත්ශත් නැහැ. අපි ෙැක් ා, ශයෝෂිත රාජපක්ෂ 

ගිහිල්ලා අම්මා බොශටන kiss එ ක් දුන්නා. ඒශක් කිසි වරෙක් 

නැහැ. ශමො ෙ, ශයෝෂිත රාජපක්ෂශේ මේතුමිය රජශේ 

ශසේව ශයක් ශනොශවයි. ඒ  නිසා නිල ඇුනශමන් ශයෝෂිත 

රාජපක්ෂ අම්මා බොටත්ත එශක් වරෙක් නැහැ. ශම් ෙවස්වල 

Facebook එශක් ඉන්න සමහරු -ශම් ශටොල්ලන් නම් කියන්ශන් 

"බයිශයෝ" කියලා- මට කණුහරුපශයන් බැණ බැණ ශනොශයක් 

ශ්ධවල් ෙමනවා. මම ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් වුණු ෙවශසේ මශේ බිරිඳට සහ 

මශේ දියජ යට හාදු ශෙන අවස්ථාශේ පින්තූර ෙමා ඔවුන් අහනවා, 

මට හාදු ශෙන්න පුළුවන් නම්, ඇයි සරත් ී රශසේ රට බැරි කියලා.  

ඒ ශවනස ශත්ශරන්ශන් නැ්ධෙ  ඒ ශවනස ශනොශත්ශරන්න නම්, 

බයිශයක්ම ශවන්න ඕනෑ. ශමො ෙ, මශේ බිරිඳ සහ මශේ 

දියජ යන් රජශේ ශසේව යන් ශනොශවයි; ඒ ශටොල්ලන් හුදොශේත් 

ශනොශවයි; ඒ ශටොල්ලන් නිල ඇුනම් අඳින්ශන්ත් නැහැ. රශට් 

අනාටතය ටැන  ථා  රන ටරු මැති ඇමතිවරු ශම් වාශේ 

ශ්ධවල්  ශත්රුම් ටන්න ඕනෑ. ශම්වා සම්ප්රොයයන්. විනය නැති 

තැන   වොවත් රාජ ාරිය හරියට සි්ධධ ශවන්ශන් නැහැ. එම 

නිසා විනය කියන එ  අතයව යයි. විනය පටන් ටන්න ඕනෑ 

ඉහළ සිට. ඕනෑම තැන  විනය පටන් ටන්න ඕනෑ ඇමතිශේ 

ඉඳලා පහළට ටමන්  රන විධියටයි. 

ඊ ළඟට මම එතුමාට කිේවා, "ඔබතුමා Cadet Corps එශක්දී 

මශේ යටශත් සිටි ශ ෝප්රල් ශ ශනක්. ඔබතුමා ෙැන් ඇමති 

ශ ශනක් ශවලා ඉන්නවා ෙැක් ාම මට හරි සන්ශතෝෂයි; නිබ 

පතනවා" කියලා. එතුමා ඒ ට ඉක්මනටම ීමනමානශයන් යුතුව 

මට ප්රතිචාර ෙැක්වූවා, "මම එො ඔබ යටශත් සිටි ශ ෝප්රල් වුණාට 

මම අෙ ඇමති; ඔබතුමා මන්ත්රී" කියලා. ශම් ටරු සභාශේ මහින්ෙ 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා මන්ත්රී ශවලා දීර්ඝ  ාලයක් සිටියා. එතශ ොට 

මම ඇමති. මම හුදොපති විධියට ඉන්න ශ ොට එතුමා ජනාධිපති. 

අපි  වොවත් ශම් වාශේ ජරා  ථා කියලා හෑල් වට ලක්  රලා 

ීමනමානය ශපන්වන්න ගිශේ නැහැ. ඒවාශයන් ශපන්වන්ශන් 

පු්ධටලශයකශේ තිශබන අඩු පාඩු මිසක් ෙක්ෂතා ශනොශවයි. 

ශපොලිස් නිලධාරින් 10ශෙශනක් පමණ මට  ථා  ළා. ඒ 

සියල්ශලෝම කිේවා, "සරත් ී රශසේ රශේ පුත්රයා ශපොලීසිශේ 

doctor ශ ශනක්. ශපොලීසිශේ ශෙොස්තරලා නිල ඇුනම් අඳින්ශන් 
නැහැ" යි කියලා. ඒ ශටොල්ලන්ට තනතුරු දීලා තිශබනවා. නුදත්, 

නිල ඇුනම් අඳින්ශන් නැහැ. හුදොශේත් එශහම නිලධාරින් 

ඉන්නවා. මම හිතන්ශන් ඔුණ එතැනට ඇවිල්ලා තිුදශණ් ශවන 
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[ටරු  මාර්ෂල් ටරු සරත් ශෆොන්ශසේ ා  මහතා] 



2020  ශෙසැම්බර්  07 

 ාශේ ශහෝ uniform එ ක් ඉල්ලාශටන ඇඳශටන; ශ ොණ්ඩය 

 පලා තිුදශණ්ත් නැහැ. එතශ ොට ඒවා හොටන්න ශවනවා, 

ශ ොන්ෙ ශ ළින් තියාශටන ඇමතිවරශයකට වැඩ  රන්න නම්. 

ඒවා ෙැ ලා හංටාශටන ඉඳලා වැඩක් නැහැ; Facebook එශ න් 

මඩ ටහලා වැඩක් නැහැ. 

ඊ ළඟට එතුමා කිේවා, එතුමා යු්ධධශේ සිටි ප්රධාන 

ශසන්පතියන් පස්ශෙනාශටන් එක් ශ ශනක් කියලා. 

සිවිල් ආරක්ෂ  හුදොව කියන්ශන්, STF එ  වාශේ ශසේනා 

විධාය  ශ නක යටශත් තිශබන හුදොවක්. ඒවා යුෙ හුදොවට 

සංසන්ෙනය  රන්න බැහැ. අඩු ටණශන් එතුමාට  වොවත් 

ආරක්ෂ   වුන්සිලයටවත් එන්න දුන්ශන් නැහැ. නිෙහස් දින 

ේත්සවශේදී තුදන්නාන්ශසේලා ෙකින්න ඇති, ශපොලිස්පති සහ 

හුදොපතිවරුන් තුන්ශෙනා ජනාධිපතිතුමා පිටිපස්ශසේ හිටශටන 

ඉන්නවා. සිවිල් ආරක්ෂ  බල ාශේ නාය යාට එතැන හිටටන්න 

බැහැ. එතුමා අුදතු ශලෝ ය  ජීවත්ශවන්න හිතනවා. එතුමා  ථා 

 රනශ ොට කියන්ශන් හෙන්ශන්, "අපි යු්ධධය ඉවර  ළා" 

කියලායි. එතුමා ශවි  හඬක් ඇශහන තැන  සිටිශේ නැහැ. සිවිල් 

ආරක්ෂ  බල ාශේ Commandant ව ශයන් සිටිශේ පල්ශල්ටම 

කියලා ශ ශනක්. ඔුණ civilian ශ ශනක්. ඔුණ  ශළේ පරිපාලනය 

විතරයි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙ    ාලයක් 

තිශබනවා. 
 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මට තව අමතර විනාි  ශෙ ක් ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමාට තව විනාි  කිහිපයක් 

ශෙන්න. 

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

සරත් ී රශසේ ර ඇමතිතුමා සිවිල් ආරක්ෂ  හුදොශේ 

පරිපාලනය  ළා. සිවිල් ආරක්ෂ  භටයන්ශටන් 5,000ක් පමණ 

ශපොලීසියට යා  රලා තිශබනවා, ශපොලිස් ස්ථානවල වැඩ 

 රන්න. ඉතිරි සිය ශෙනාම එො මශේ  යුෙ හුදොවට යා  රලායි 

තිුදශණ්. ඒ ශටොල්ලන් ශමශහයුම්වලට ශයශෙේශේ අපි. ඒ අයට 

 ැලෑ ඇුනමක් දුන්ශන් නැහැයි කියලා මට ශෙොස් කිේවා.  ැලෑ 

ඇුනමක් ශෙන්න බැහැයි කිේශේ නැහැ. හුදො  ැලෑ ඇුනම ඒ 

ශටොල්ලන්ට අඳින්න ශෙන්න බැහැ කියලායි මම කිේශේ. ගුවන් 

හුදොවට ශවනම  ැලෑ ඇුනමක් තිශබනවා, නාවි  හුදොවට 

ශවනම  ැලෑ ඇුනමක් තිශබනවා. ඒ ශටොල්ශලෝ අුනමක් ඇඳ 

ටත්තා. ඒ  අපට ප්ර ්නයක් නැහැ. යු්ධධය තිශබන  ාලශේ  ශම් 

ප්ර ්නවලදී අපි  වොවත් ඒ වාශේ කහ  මින්, ීමනමානශයන් 

වැඩ  ශළේ නැහැ.  

ඊළඟට එතුමා, යු්ධධය  ාලශේ මිලිබෑන්ඩ් ආවාය කිේවා, තව 

 වුෙ ආවාය කිේවා, ජනාධිපති හරවා යැේවාය කිේවා, ජනාධිපති 

යු්ධධයට බාධා  රන්න දුන්ශන් නැහැයි කිේවා. නුදත් මා එතුමාට 

 ාරණයක් මතක්  රන්න ඕනෑ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ෙ 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මම ශෙොස් කියනවා ශනොශවයි. එතුමා ශම් 

අවධිශේ ඉන්න තත්ත්වය අනුව ශ ොශහොමත් එතුමාට මඩ 

ටහන්න මම  ැමැති නැහැ. ඒ අවධිශේ 2009 ජනවාරි 31 සහ 

ශපබරවාරි 01වන ො සටන් විරාමයක් ශෙන්න රජය තීරණය  ළා. 

මම එයට විරු්ධධ වුණා. සටන් විරාමය ශවලාශේ  ත්රස්තවාදින් 

අපට පහර දුන්නා. මශේ ශසබළු කිශලෝමීටර් 4ක් පස්සට ගියා. මට 

ශසබළුන් 300ක් විතර නැති වුණා. එශහම වුශණ් සටන් විරාමය 

නිසායි. තව කිශලෝමීටර් 3ක් පසස්ට ගියා නම්, මාන්කලම  ඩා 

වැටුණා වාශේ අවුරුදු ශෙ යි මාස 6ක්  රපු යු්ධධය  ඩා 

වැශටනවා. අපි ඉතා අමාරුශවන් ඒ  මර්ෙනය  රලා තමයි ඒ 

තත්ත්වශයන් ශේරුශණ්. සරත් ී රශසේ ර මහත්මයා ඒවා ෙන්ශන් 

නැහැ. එතුමා යමක්  මක් ටැඹුරින් ෙන්ශන් නැතුව ශම්වා  ථා 

 රනවා.  

ඊළඟට, සිවිල් ආරක්ෂ  ප්රධානියා හැටියට එතුමා පත් 

 රන්න ඉස්ශසල්ලා එව ට ආරක්ෂ  ශල් ම් ව ශයන් සිටි 

වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා මාත් එක්  ඒ සම්බන්ධශයන්  ථා 

 ළා. මමයි කිේශේ, මමයි ශයෝජනා  ශළේ, එතුමාට රක්ෂාවක් 

නැති නිසා එතුමාට ඒ තනතුර ශෙන්න කියලා. Navy Commander 
 රන්නාශටොඩ එතුමාට වාහනයක් ශෙන්න, රයිවර් ශ ශනක් 

ශෙන්න, ආරක්ෂ  භටයන් ශෙන්න ප්රතික්ශෂේප  ළා. ඊට පස්ශසේ 

එතුමා මශේ office එ ට ඇවිල්ලා ඇඬුවා, ඒවා ශෙන්ශන් නැහැයි 

කියලා. මම ශපෞ්ධටලි ව එතුමාට වාහනය දුන්නා, රයිවර් 

ශ ශනක් දුන්නා, ආරක්ෂ  භටයන් දුන්නා. සිවිල් ආරක්ෂ  

හුදොවට අව ය සිය   නිලධාරින් දුන්ශන් මමයි. විනය ශහේතු මත 

හුදොශවන් අස්  රපු නිලධාරින්ශේ නම් සඳහන්  රමින් එතුමා 

ලැයිස්තුව හෙ හො මට එේවා. මම එතුමාට  ථා  රලා කිේවා, 

"විනය ශහේතු මත අස්  රපු අය ටන්න බැහැ. මම ශවන  ට්ටියක් 

ශතෝරා ශෙන්නම්" කියලා. යුෙ හුදොශවන් සිය  නිලධාරින් 

දුන්ශන් මමයි. නුදත් එතුමා ශම් සභාවට ඇවිල්ලා කිසිම ශ ළහි 

ගුණයක් නැතුව මට ටරහන්න පටන් ටත්තා, මම සිවිල් ආරක්ෂ  

හුදොවට ශද්රෝහි වුණා වාශේ. 

ඊළඟට, එො ශම් සභාශේදී අපි ෙැක් ා, ෙයාසිරි ජයශසේ ර 

රාජය ඇමතිතුමා  ශඩ් යන්න හැදුව බව, සරත් ී රශසේ ර 

මැතිතුමාට. එතුමා හිතනවා ඇති, සරත් ී රශසේ ර ගිහින් එතුමාට 

 ැබිනට් ඇමති මක් අරශටන ශෙයි කියලා. එශහම  රන්න 

බැහැ. ඒවා ල ටජාසහටත වැඩ. එතුමා ශම් සභාශේ එ  එ  ශ්ධවල් 

කිය-කියා අර ශපළපාළි යනශ ොට වාශේ රිළා නැටුම් නටන්න 

හැදුවා. අපි ඒවා ඉතා පහත් විධියටයි ෙකින්ශන්. ඒවා නි ම් 

ටැලරියට ටහන ටැහිලි.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, එො සරත් ී රශසේ ර 

මැතිතුමාශේ  ථාශේදී කිේවා, emotions නැත්ශත් හරකන්ටයි, 

බල්ලන්ටයි කියලා. අපි ඒ පැත්තට ෙමන්න වාශේ හැදුවා,  පුතා 

බොටත්ත එ  වැරැදියි කිේවාට. මම එතුමාට මතක්  රලා ශෙන්න 

ඕනෑ, සතුන්ට emotions තිශබනවා කියලා. ෙැ ලා නැත්නම් අඩු 

ටණශන් බලන්න, බැල්ලිය ට පැටවුන් හම්බවුණාම ශ ොච්චර 

ආෙශරන් පැටවුන් බලා ටන්නවාෙ කියලා. එළශෙනක ට පැටවක 

හම්බවුණාම බලන්න, ශ ොච්චර ආෙශරන් ශලව   ා 

බලාටන්නවාෙ කියලා. සතුන්ට emotions තිශබනවා. සරත් 

ී රශසේ ර ඇමතිතුමනි, ප්ර ්නය තිශබන්ශන්, සතුන්ට emotions 

control   රන්න බැරි එ යි. මනුෂ යයන් අතශර් emotions 

control  රන්න බැරි මිනිනින් ඉන්නවා නම්, ඒ ශටොල්ලන් අර 
ටණයට වැශටනවා. විශ ේෂශයන්ම හුදො නිල ඇුනම් අඳින තැන   

ඉන්නවා නම්, අනිවාර්යශයන් emotions control  රන්න ඕනෑ. 

Emotionsවලට ඉහළින් විනය තිශබන්නම ඕනෑ. ඒ  තමයි 
හුදොවල, ශපොලී සිශේ තිශබන ක්රියා පිළිශවත. ශපොලීසිය පාලනය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 රලා ඒවා  ක්තිමත්  රන්න එතුමාශේ බලාශපොශරොත්තුවක් 

තිශබනවා නම් ඒවා ඉශටන ටන්න ඕනෑ.  

යු්ධධශේ ශටෞරවය යන්ශන් ශ්ධ පාලනවයන්ටයි කියලා 

එතුමා කිේවා. ශ ොච්චර ල ටජා නැති  ථාවක්ෙ  මශේ ජීවිශත්ට මා 

අහලා නැහැ, නිල ඇුනමක් ඇඳපු මිනිශහක් යු්ධධශේ ශටෞරවය 

ශ්ධ පාලනවයන්ට ශෙනවා කියලා කියනවා. ඒ ට ශහේතුව, එතුමා 

 වොවත් ශවි  හඬක් ඇශහන තැන  සිටිශේ නැහැ;  වොවත් 

ශවි ල්ල ට ුදුණණ දීලා නැහැ. ඒ නිසා එතුමා හිතනවා ඇති, 

යු්ධධශේ ශටෞරවය ශ්ධ පාලනවයන්ට කියලා.  

එතුමා කිේවා, ශපොත් ලියලා තිශබන්ශන් වින්ස්ටන් චර්චිල් 
ටැනයි කියලා; General Vo Nguyen Giap ටැන ශපොත් ලියැවිලා 
නැහැ කියලා. General Vo Nguyen Giap  ශළේ ශවනම 
යු්ධධයක්. නුදත්, General Dwight D. Eisenhower එතශ ොටත් 
ඇශමරි ාශේ ජනාධිපති. Field Marshal Bernard Law 

Montgomery ටැන, හිට්ලර්ශේ Field Marshal Erwin Rommel 

ටැන - ශම් ඔක්ශ ොම අය ටැන - ලියපු ශපොත් ඇති ශවන්න 
තිශබනවා. එතුමා ශපොත් කියවලා නැහැ. ඒ යි තිශබන ප්ර ්නය. 
එතුමා කිේවා, වින්ස්ටන් චර්චිල් ටැන ශපොත් තිශබනවා කියලා. 
මම එතුමාට මතක්  රනවා, ශෙවැනි   ශලෝ  යු්ධධශයන් පස්ශසේ 
එංටලන්තශේ තිුදණු පළුදවැනි මැතිවරණශයන්ම එංටලන්ත 
ජනතාව වින්ස්ටන් චර්චිල් ශටෙර යවපු බව. ඊට පස්ශසේ ඔුණ 
ශ්ධ පාලනශේ හිටිශේ නැහැ. හුදොශේ ශජනරාල්වරුන්ට වඩා 
වින්ස්ටන් චර්චිල් ශලොකයි කියලා එතුමා ශපන්වනවා.  

යු්ධධවලදී හුදොවට ලැබිය යුතු ශටෞරවය අනිවාර්ශයන්ම 
ලැශබන්න ඕනෑ. ඒ මත තමයි අශේ රණවිරුශවෝ ජීවිත ූරජා 
 රන්ශන්. ඒශක් වටිනා ම එතුමාට ශත්රුශණ් නැහැ. ශමොන 
හුදොශේ වුණත්, ජීවිත ූරජා  රන රණවිරුවන්ශේ වටිනා ම 
එතුමාට ශත්රුශණ් නැහැ. ඒ යි එතැන තිශබන ප්ර ්නය. 

එතුමා  රපු තවත් ප්ර ා යක් ටැන අවසාන ව ශයන් මා 
කියන්න ඕනෑ. මට ඒ  අහන්නත් ල ටජයි. විශ ේෂශයන්ම මහජන 
ආරක්ෂාව බාරව ඉන්න ඇමති හැටියට එතුමා ශම් ලස්සන 

ේත්තරීතර සභාව ඇතුශළේදී කිේවා, TNA එ  තහනම්  රන්න 

ඕනෑ කියලා. TNA එ  තහනම්  රනවා කියන්ශන් ේතුශර් 
ජනතාවශේ ප්රජාතන්ත්රවාදි අයිතිය නැති  රනවා කියන එ යි. 
එතුමා මහජන ආරක්ෂ  ඇමති වන්ශන් ෙකණට පමණක් 
ශනොශවයි. එතුමා ේතුරට, නැශඟනහිරට, රශට් සිය  පළාත්වලට, 
සිංහල, ශෙමළ, ුදස්ලිම් ආදි සියල්ලන්ටම මහජන ආරක්ෂ  
ඇමති. එතුමා ෙැනටන්න ඕනෑ ශමතැන ඉන්න ටරු නිමන්තිරන් 
මන්ත්රීතුමා, ටරු සම්පන්ෙන් මන්ත්රීතුමා  වොවත් ජාතිවාෙය 
අවුස්සලා නැති බව. එතුමන්ලා තමන්ශේ ජනතාව ශවනුශවන් 
 ථා  රනවා. අපිත්  ථා  රනවා. එතුමන්ලාටත් ඒ අයිතිය 
තිශබනවා.  වුරු හරි එශහම  ථා  ළා කියලා, ශම් රශට් 
අතීතශේ ශවච්ච ශ්ධවල් අමත   රලා ශ්ධ පාලන පක්ෂයක් 
අවලංගු  රන්න කියන්න තරම් ශමෝඩ නම්, මහජන ආරක්ෂාව 
ටැන  ථා  රන්න ඉස්ශසල්ලා එතුමා ඒවා ටැන ඉශටනටන්න 
ඕනෑ. ශ්ධ පාලනය කියන්ශන් ශමො ක්ෙ, ජනතාවශේ 
අයිතිවාසි ම් කියන්ශන් ශමොනවාෙ කියලා ෙැනටන්න ඕනෑ. 
සිංහල, ශෙමළ, ුදස්ලිම්  වුරුන් ශහෝ ශේවා ඒ ජනතාව ආරක්ෂා 
කිරීශම් අයිතිය අපට තිශබන වට එතුමා අමත   රන්න ශහොඳ 
නැහැ. මම ඒ පාඩම එතුමාට මතක්  රලා ශෙනවා. ශබොශහොම 
ස්තුතියි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු ඉෂාක් රුණමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  8  

 ාලයක් තිශබනවා. 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මට විනාි  10ක් තිුදණා, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ාලය අඩු ී මක් ශවලා තිශබනවා, ටරු මන්ත්රීතුමා.  
 

 

[අ.භා. 1.53] 
 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ අය වැය විවාෙයට අොළ 

අමාතයාං වල -පරිසර අමාතයාං ශේත්, වනජීී  හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයාං ශේත්- අශේ ටරු ඇමතිතුමන්ලාත්, ඒ 

වාශේම රාජය අමාතයතුමාත් ෙැන් ශම් ටරු සභාශේ ඉන්නවා. ටරු 

ඇමතිවරුනි, බලයට පත් වූ ශම් ආණ්ඩුව ලං ාශේ තිශබන මහා 

වි ාල ප්ර ්න සහිත අමාතයාං  ශෙ  ඔබ ශෙපළට බාර දීලා 

තිශබනවා. මම හිතනවා, ඉතාම සාර්ථ  විධියට ඉදිරි අවුරුදු 4  

 ාලය තුළදී ඔබ ශෙපළ ජනතාවශේ එම ප්ර ්න විසඳා ශ්ධවි 

කියලා. මම ඒ ටැන සතුටු ශවනවා.  

ටරු ඇමතිතුමනි, මශේ අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ය එො 
රාජධානියක්. ඒ වාශේම සමස්ත රටම -ලං ාවම- එො 
රාජධානියක් සහිත රාජාණ්ඩුවක් ව ශයන් තමයි තිුදශණ්. ඒ 
රාජාණ්ඩු  ාලශයන් පනිව, ආශයත් 1970-1977  ාලශයන් 
පස්ශසේ තමයි අශේ රශට් මහා වි ාල ජල ශයෝජනා රම ආරම්භ 
වුශණ්. ඊට ශපර  ෘෂි ර්මයට සම්බන්ධ ශවච්ච අය  ජීවිත 
පවත්වාශටන යන්න ශටොවිතැන්  ටයුතු ශ රුශේ ශහේන්වල. 
ශහේන්වල ශටොවිතැන්  ටයුතු  රන ශ ොට ඒ ඒ පළාතට නිදුනි 
වන ශභෝට තමයි -බඩඉරිඟු ශවන්න පුළුවන්,  ේපි, ශසෝයා, 
ුදංඇට වාශේ ශ්ධවල් ශවන්නත් පුළුවන්- වැස්ස ලැශබන ආ ාරය 
අනුව වටා  ළා. මහා වි ාල  ැලෑ එළි  රන්ශන් නැතිව, ශපොි  
 ැලෑ -ලුන  ැලෑ- එළි  රලා තමයි එො ජනතාව ශටොවිතැන් 
 ටයුතු ශ රුශේ.  

ටරු ඇමතිතුමනි, 2006-2010  ාලශේ තුදන්නාන්ශසේලාශේ 
අමාතයාං ය හරහා ටැසට් එ ක් නිකත්  රලා තිශබනවා,  ැලෑ 
එළි  රලා ශටොවිතැන්  ටයුතු  රපු සිය   ඉඩම් අත් පත් 
 රටන්න ඕනෑ කියලා. අශේ ජනාධිපතිතුමාශේ "ශසෞභාටයශේ 
ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා නයට අනුව ජනාධිපතිතුමාත් සඳහන් 
 රලා තිශබනවා, පිට රටින් ශටන්වන ශ්ධවල් නවත්වා, ඒවා 
ලං ාශේ නිෂ්පාෙනය  රන්න ඕනෑ,  රශට් නිෂ්පාෙනය වැි  
 රන්න ඕනෑ කියලා. නුදත්, අෙ කිසිම ශටොවි මහත්තශයකට 
තමන්ශේ ශටොවිතැන්  ටයුතු  රටන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ශවලා තිශබනවා.  

මීට අවුරුදු හතරහමාර ට ශපර ඉඳලා පාර්ලිශම්න්තු 
මන්ත්රීවරයක විධියට මම අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ය නිශයෝජනය 
 රනවා. මශේ දිස්ත්රික් ශේ ඉන්න ුණඟක් ශටොවි මහත්තුරුන්ට 
විශ ේෂශයන්ම ශහොශරොේපතාන,  ැකිරාව බල ප්රශ්ධ ශේ 
ටශන්වල්ශපොළ, ශ ොල්ලන්කට්ටිටම, නාටම, නි වැව ආදි බල 
ප්රශ්ධ වල ඉන්න ශටොවි මහත්තුරුන්ට ශටොවිතැන්  ටයුතු 
 රන්න අවස්ථාව ලබා ශනොදීශම් ප්ර ්නයක් තිශබනවා. අපි 

Forest Conservation Department එ යි, Wildlife 
Conservation Department එ යි කියන ශෙ ම එක්  ශම් 
සම්බන්ධශයන්  ථා  ළා; ඒ අවස්ථාව ලබාටන්න වි ාල 
ේනන්දුවක් ෙැක්වූවා. නුදත් තවම ඒ ශටොවි මහත්තුරුන්ට ඒ 
 ටයුතු  රන්න අවස්ථාව දීලා නැහැ. ටරු ඇමතිවරුනි, ඔබ 
ශෙපළශටන්ම මම ඉල්ලීමක්  රනවා, අශේ ශටොවි මහත්තුරුන්ට 
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නියම විධියට ඒ ශටොවිතැන්  ටයුතු  රන්න ඉඩ ශෙන්න කියලා. 
මහා  ැලයක් එළි  රන්න අපි ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. රශට් පරිසරය 
විනා   රන්න අපි ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. ඒවා ලුන  ැලෑ. නුදත්, 
මහ පාශර් ඉඳලා අි  20ක් ඇතුළට යන ශ ොට  ණු ොලා.  

මහ පාරවල් ආසන්නශේ විතරක් ශනොශවයි, ටම්වල තිශබන 

අතුරු පාරවල් ආසන්නශේත් ශම් ප්ර ්නය තිශබනවා. ඔබතුමන්ලා 

අනිවාර්යශයන්ම ඒ ශටොවි මහත්වරුන්ට ශටොවිතැන්  ටයුතු 

 රන්න අවස්ථාව ලබා ශෙන්න කියන ඉල්ලීම මා  රනවා, ටරු 

ඇමතිතුමනි.  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු මන්ත්රීතුමනි, දිසාපති, ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්, ඉඩම් පරිහරණ 

නිලධාරි, වනජීවි සහ වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් එක්  සා ච් ා 

 රලා, එය ක්රියාත්ම   රන්න ූ ොනම්. 
 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ටරු ඇමතිතුමනි. 

ඊට වඩා වි ාල ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ඒ, අලි-මිනිස් ටැටුම. 

අශේ ඇමතිතුමාත් කිේවා,   අලි වැට ඉදි  රනවා කියලා. ටරු 

ඇමතිතුමනි, වටා  රන ශ්ධවල් වුනරන්, රිළවුන්, ශමොනරුන් නිසා 

අපට ශටවල්වලට ශේන්න බැරි ප්ර ්නයක් ඇති ශවලා තිශබනවා. 

එශහම වුණත් වුනරන් මරන්න බැහැ, ේන්ට හානියක්  රන්න 

බැහැ. ඒ ප්ර ්නයටත් තුදන්නාන්ශසේලා ශහොඳ විසුනමක් ලබා 

ශෙන්න කියන ඉල්ලීම මා  රනවා.  

පරිසරය අතින්, ශලෝ ශේ තිශබන රටවල් අතරින් නින්ෙරම 

රටක් ලං ාව. ලං ාශේ මහා වි ාල වනාන්තර තිශබනවා. අපි 

ඒවා ආරක්ෂා  රන්න ඕනෑ. ලං ාශේ එ ම  ාලයක් තුළ එ  

පළාත ට අේව තිශබනවා; තව පළාත ට වැස්ස තිශබනවා; තව 

පළාතක් cool. එ ම  ාලයක් තුළ ශම් ඔක්ශ ොම තිශබනවා.  

ටරු ඇමතිතුමනි, මීට වඩා ශලොක ප්ර ්නයක් ෙැන් ලං ාව 
ඇතුශළේ අපට තිශබනවා. එය ශම් ටරු සභාශේ ඉන්න ඇමතිවරුන් 
ඇතුළු සිය  මන්ත්රීවරුන් ෙන්නා ශෙයක්. එය අශේ ුදස්ලිම් 
මන්ත්රීවරුන්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න අපට ේප ාර  රන, 
ේෙේ  රන මන්ත්රීවරුන් ඔක්ශ ොම ශම් ෙවස්වල  ථා  රන 
ශෙයක්. එය, අපි ඔබතුමන්ලාශටන්  රන ඉල්ලීමක්. අපි රට 
ශබෙලා ශෙන්න කියා ඉල්ලන්ශන් නැහැ. අපි අයිතිවාසි ම් 
ඉල්ලන්ශන්ත් නැහැ. අපි  වොවත් රටට හානියක් වන  ටයුතු 
 රලාත් නැහැ. ජාතීන් අතර සමගියත්, සාමයත් විනා  ශවන 
විධියට ුදස්ලිම් ජනතාව  වොවත් වැඩ  රලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ෙන්නවා, මීට අවුරු්ධෙ ට පමණ ශපර අප අතර හිටපු 
 ාල ණ්ජ ශයක් ුදස්ලිම් නමක් පාවිච්චි  රලා ශම් රටට 
විනා යක් සිදු  ළා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ෙැන් ප්ර ්නයක් 
තිශබනවා. ඒ ටැන ඔබතුමන්ලාශේ අවධානය ශයොුද  රවලා අපි 
ශබොශහොම  ාරුජ   ඉල්ලීමක්  රනවා. ශම් ෙවස්වල 
ශ ොශරෝනාවලින් අශේ ුදස්ලිම් සශහෝෙරශයෝත් මරණයට පත් 
වනවා, අශේ ටරු ඇමතිතුමනි.  

ලං ාශේ වසංටත ශරෝට විශ ේෂව ජවෙය නිහාල් අශේසිංහ 
මහත්තයා කියනවා, ශ ොවිඩ් මළ සිරුරු භූමොනශයන්  ාටවත් 
හානියක් ශවන්ශන් නැහැ, ප්ර ්නයක් ශවන්ශන් නැහැ කියලා. ටරු 
ඇමතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමනි, අග්රාමාතයතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ 
පක්ෂශේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ශසෞය 
ඇමතිතුමියනි, විපක්ෂ නාය තුමනි, සිය  මන්ත්රීවරුනි, අපි 

ඔබතුමන්ලාශටන් පුළුවන් තරම්  ාරුජ  ව ඉල්ලීමක්  රනවා. 
ශසෞයයට හානියක් නැති නිසා ශලෝ ශේ රටවල් 196ක් ශ ොවිඩ් 
මළ සිරුරු භූමොන  රන ශ ොට, ඇයි ශම් ලං ාව විතරක් අපට 
ඒ ට ඉඩ ශෙන්ශන් නැත්ශත් කියන මහා වි ාල ප්ර ්නය ඇති 
ශවලා තිශබනවා.  

ශම් ටැන  ථා  රමින් සමහර අය ශම්  පාවිච්චි  රනවා, 

තමන්ට වාසි ටන්න, සමඟිය විනා   රන්න. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සමහර අය ශම්  පාවිච්චි  රනවා, රශට් සාමය 

හා සමගිය විනා   රන්න. අප අතශර්, සමස්ත රශට් නැවත 

වාරයක් ප්ර ්නයක් ඇති  රන්න සමහර  ණ්ඩායම් තමන්ට 

වාසියක් වන විධියට ශම්  පාවිච්චි  රනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මා ඔබතුමාශටන්  ාරුජ   
ඉල්ලීමක්  රනවා. පරිසරය අතින් නින්ෙරම, ශහොඳම රටක් ශම් . 
ශමහි නැවත වාරයක් ප්ර ්නයක් ඇති ශවලා සාමය, සමගිය විනා  
වන්න ඉඩ ශෙන්ශන් නැතුව මරණයට පත් වන ුදස්ලිම් ජාති යන් 
ශවනුශවන් අහිංස  ුදස්ලිම් ජනතාව  රන ඉල්ලීම ටැන 
හිතන්න. අපි ඊළමක් ඉල් ශේ නැහැ. අපි රට ශබෙන්න කියලා 
ඉල්ලන්ශන් නැහැ. ුදස්ලිම් ජාති යක මරණයට පත් වුණාට 
පස්ශසේ අශේ ආටමානුූලලව එයාට අන්තිමට  රන ේතුම් 
ේප ාරය තමයි එයාව වළ ොන එ . ඒ ට අවස්ථාවක් ශෙන්න 
කියලා මම තුදන්නාන්ශසේලාශටන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත  ාලය අවසන්.  ථාව 

අවසාන  රන්න.   
 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මට තවත් විනාි යක් ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි.  

අපි ශවන ශෙයක්  බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ.  

ශම්  ාල සීමාව තුළ  අප රශට් ඉන්න ුදස්ලිම්වරු විතරක් 
ශනොශවයි, ුදළු ශලෝ ශේම ඉන්න සිය  ුදස්ලිම්වරු මහා වි ාල 
පීඩාව ට පත් ශවලා තිශබනවා. ශසෞය ඇමතිතුමිය ශම් ටැන 
ෙන්නවා. ශමයින් පරිසරයට කිසිම හානියක් ශවන්ශන් නැහැ. 
ශම්  මම කියන ශෙයක් ශනොශවයි. ුදළු ශලෝ යම කියන ශෙයක්. 
ලං ාශේ විතරයි පරිසරයට හානියක් ශවනවා කියලා නැවත 
නැවත ප්ර ්න ඇති  රන්න හෙන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ටරු 
මන්ත්රීතුමනි, අතිටරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාශේම 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 225 ශෙනාමත් එ තු ශවලා, අපි අසරණ 
ශවලා ඉන්න ශවලාව  අපට ශම් ේප ාරය  රලා ශෙන්න කියලා 
ඉල්ලා සිටිමින් මශේ  ථාව අවසන්  රනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටරු එච්.එම්.එම් හලීම් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  8  

 ාලයක් තිශබනවා.   

Order, please!  
 

දම් අවසනථාදේදී සවජීව එදිරිොන්න ෙැතිුරො මූලාසනය  
පැමිදණනවා ඇති.  

අනුරුව  ගු ඉසුු දෙොඩන්දගොඩ ෙහතා මූලාසනදයන් 
ඉවත් වුදයන්, ගු සවජීව එදිරිොන්න ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலனவ, மாண்புமிகு சஞ் ீவ எதிாிமான்ன அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. ISURU DODANGODA  left the Chair and  

THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA took the Chair. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා. 2.02] 

 

ගු අේු ේ හලීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

මූලාසනාරූඪ  ටරු මන්ත්රීතුමනි,  පරිසර අමාතයාං ශේ වැය 

ශීර්ෂය යටශත්  ථා කිරීමටයි මම බලශපොශරොත්තු වන්ශන්. මට 

තිශබන  ාලය ඉතාම සීමිත බවයි ෙැන ටන්න තිශබන්ශන්. ඒ නිසා 

ශබොශහෝ දුරට මට කියවන්නයි සිදු ශවන්ශන්. මම මශේ මැතිවරණ 

ශ ොට්මාසශේ තිශබන ප්ර ්නයකින්ම මශේ  ථාව ආරම්භ 

 රන්නම්. 

මහනුවර දිස්ත්රික් ශේ හාරිස්පත්තුව  න්ෙ බල ප්රශ්ධ ශේ 

ූරජාපිටිය-අංකඹුර ප්රශ්ධ ය මූලි   රශටන ආරම්භය ටනු ලබන 

පිඟා ඔය ජල මූලාරය, හාරිසප්ත්තුව ආසනය හා පාතදුම්බර 

ආසනය ශක්න්ද්ර  ර ටනිමින් ටලාවිත්,  ටුටස්ශතොට ප්රශ්ධ ශයන් 

මහවැලි ටඟට එ තු වන මහවැලි ට ශේ වැෙටත් අතු ශපෝෂ  

ටංටාවක් බව මම මතක්  රන්න  ැමතියි.  

පිඟා ඔය රක්ෂිතය සහ පිඟා ඔය සංරක්ෂණය ශවනුශවන් විවිධ 

රජයන් විවිධ ේත්සාහ  ටත්තත්, අනවසර ඉදිකිරීම් සහ පිඟා ඔය 

ශේල්ල සංරක්ෂණය ශවනුශවන් විධිමත් වැඩ පිළිශවළක් 

ශනොතිබීම ශහේතු  රශටන අෙ වන විට එම සීමා ාෙනයට ලක් ී  

තිශබනවා. එශසේම සංරක්ෂණය ශනොකිරීම ශහේතු රශටන පිඟා 

ඔය සංරක්ෂිත ප්රශ්ධ යට අමතරව, ශපෞ්ධටලි  ඉඩ  ඩම් ෙ ෙැි  

ශලස ාෙනයට ලක් වන බවත්, නිසි නඩත්තුවක් ශනොකිරීම 

ශහේතුශවන්  ටුටස්ශතොට සීමාවට යාබෙව ඉහළින් එන ජල ධාරාව 

මහවැලි ටඟට නිෙහස්ී ශම් අවහිරතා ශහේතු රශටන ඒ-9 මාර්ටයට 

යාබෙ යම් යම් ස්ථාන ෙැි  අවොනම් සහටත තත්ත්වය ට පත්ව  

ඇති බවත් මා ශම් අවස්ථාශේ  කිව යුතුයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අනවසර වැලි ශටොඩ ෙැමීම සහ 

අවිධිමත්ව පිඟා ඔයට  ැළි  සළ බැහැර කිරීම ශහේතු රශටන 

සහ විශ ේෂශයන් අපජලවහන ප්ධධති සහ වැසිකිළි ප්ධධතිවල 

බැහැර කිරීම් පිඟා ඔයට අවිධිමත් ශලස සිදු කිරීමත් තුළ, එහි 

ජජව විවිධත්වයට සහ ශපොල්ශටොල්ල ජලා ශේ ප්රධාන ශේල්ල 

තුළත්, ේකශවල විදුලි බලාටාරයට ජල පහර රැශටන යන 

ශපොල්ශටොල්ල ේමං තුළුුදව  තුළත්, වි ාල ව ශයන්  ැළි  සළ 

එක්රැස් ී  ඇති බව ෙැන ටන්නට තිශබනවා. මධයම පරිසර 

අධි ාරිය ශමන්ම මහවැලි අධි ාරියත් අති වි ාල ුදෙලක් 

වාර්ෂි ව වැය  රමින් ඒ ශරොන් මඩ සහ  ැළි  සළ ඉවත් 

කිරීමට ෙැි  පරිරමයක් ෙරන නුදත්, තවමත් ස්ථිර පිළියමක් ලැබී 

නැහැ.  

ටරු ඇමතිතුමනි,  අවිධිමත් සංවර්ධනය ශහේතු රශටන සහ 

නීතයනුූලල ශනොවන අනවසර ඉදි කිරීම් ශහේතු රශටන අංකඹුර, 

අලවතුශටොඩ, අකරණ, අ තැන්න සහ  ටුටස්ශතොට ප්රශ්ධ වලදී 

විශ ේෂශයන් වැසි  ාලවලදී එම නටර යට  රශටන යමින් පිඟා 

ඔශේ ජලය පිටාර ටලන බවත්, එම ටං වතුර තත්ත්වය ශහේතු 

 රශටන සංවර්ධනය  රන ලෙ රජශේ වයාපෘති සහ ශ්ධපළ 

ඇතුළත්ව ශපෞ්ධටලි  ශ්ධපළ පවා හානි වන අවස්ථා 

නිරන්තරශයන් වර්තා ශවනවා. විශ ේෂශයන් අකරණ නටරය ශම් 

ශහේතු නිසාම ජල ටැලීම්වලට කිහිප වතාවක්ම ලක්ශවලා ශ ෝටි 

ටණන් පාඩු විඳින්නට සිදු වුණා.  

පනිගිය රජය සමශේ මමෙ ඍජුවම මැදිහත් ශවමින් අකරණ 

නටරය ජලශයන් යටී ම ප්රුද එම ජල ටැලීම් තත්ත්වය මට 

හරවා ටැනීමට විශ ේෂ වයාපෘති ස ස්  ර ේත්සාහ ටත්තා. යම් 

යම් ශහේතු මත ඒවා වයර්ථ ී  ගියා. නුදත්, අනාටතශේ වටිනා 

 ාර්යයක් ශසේ සල ා සමස්ත පිඟා ඔය ආවරණය වන පරිදි, 

අවොනම් සහිත ශම් ජල ටැලීම් තත්ත්වයට සහ පරිසර හානිවලට 

ඍජුව ුදුණණ ශෙන ස්ථාන සහ නටර ශවනුශවන් විධිමත් ආරක්ෂිත 

වැඩ පිළිශවළක් ස ස්  ර ඉහත තත්ත්වය මටහරවා ටැනීමට 

අව ය පියවර ටන්නා ශලස මම ටරු ඇමතිතුමාශටන් ඉතාමත් 

 ාරුජ  ව ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඒත් එක් ම අශේ ඉෂාක් රුණමාන් මැතිතුමා කිේවා වාශේම 

පරිසරය හා සම්බන්ධ විෂයයක් හැටියටයි මා ෙකින්ශන්, අෙ 

ශ ොවිඩ්-19 නිසා මරණයට පත් වන අයශේ අවසන්  ටයුතු 

සම්බන්ධව රජය අනුටමනය  රන ක්රියා පටිපාටිය. ඒ සම්බන්ධව 

තීරණ ටැනීම සඳහා අෙ රජය විසින් තාක්ෂජ    මිටුවක් පත් 

 ර තිශබනවා. ඒ තාක්ෂජ    මිටුශේ ප්රධාන සාමාජි යන් 

හැටියට ජවෙය චන්න ශපශර්රා මැතිතුමාත්, අයිඩීඑච් ශරෝහශල් 

ජවෙය ප්රියං ර ජයවර්ධන මැතිතුමාත්, ශමත්ති ා මැතිතුමියත් 

 ටයුතු  රන බව ෙැන ටන්න ලැබී තිශබනවා. මෘත ශ්ධහයක් 

භූමොනය  ළාට පනිව එම ශ්ධහය පසට මිර ශවලා, ජලයත් එක්  

මිර ශවලා අවොනම් තත්ත්වයක් ඇති වන නිසා ඒ තුළින් වයිරස 

ශබෝ ී මට ඉඩ තිශබන බව ඒ අයශේ නිටමනය පමණයි. නුදත් ඒ 

අය ඒ  ඔේපු  රන්නට කිසිශසේත්ම ූ ොනමක් නැහැ.  ඒ යි මා 

කියන්ශන්, ඒ  මිටුශේ තීරණය පෙනම් විරහිතයි කියලා. 

ශලෝ ශේ ඉන්න විශ ේෂව ජවෙයවරුන් පමණක් ශනොශවයි, 

අශේ ලං ාශේ ඉන්න විශ ේෂව ජවෙයවරුන් පවා මනුෂයශයක් 

මැරුණාට පනිව ඒ  රීරශේ තිශබන වයිරසයට ජලශේ සංචරණය 

කිරීමට ඉඩක් නැති බව පැහැදිලි  ර තිශබනවා. පනිගිය  ාලවල 

අපි ෙැක් ා, ජවෙයවරුන් ටණනාවක් රූපවාහිනිය ඔස්ශසේ යම් 

යම් ප්ර ා   ළා. ඒ සිය ශෙනාම කිේශේ, ශ ොවිඩ්-19 නිසා 

මරණයට පත් වන අය භූමොනය කිරීශමන් කිසිම ප්ර ්නයක් ඇති 

ී මට කිසිශසේත් ඉඩ ශනොමැති බවයි. අශේ ඉෂාක් රුණමාන් 

මැතිතුමා කිේවා වාශේ  WHO එශක් අවුරුදු ටණනාවක් වැඩ  ළ 

වසංටත ශරෝට පිළිබඳ විශ ේෂව ජවෙයවරශයක වන නිහාල් 

අශේසිංහ මැතිතුමා ඊශේ ශපශර්ොත් ශම් සම්බන්ධව පැහැදිලි 

 ළා. ඊශේ ශපශර්ො මාධයශේදී චුදදිත මහත්මයා එතුමා සමඟ 

පැවැත්වූ සම්ුද සා ච් ාව දී එතුමාශටන් යම් යම් ප්ර ්න කිරීම් 

 ළා. එතුමා ඉතා පැහැදිලිව විග්රහ  ළා, පු්ධටලශයක් මැරණාට 

පනිව ඒ වයිරස් මෘත ශ්ධහශයන් පිට ශවලා ශබෝ ශවන්න කිසිශසේත් 

ඉඩ නැහැ කියලා. නුදත් තවමත් ඒ සම්බන්ධව රජය තීන්දුවක් 

අරශටන නැහැ. ඒ නිසා ඒ තාක්ෂජ    මිටුශේ ඉන්න අය ශමොන 

පෙනමකින් ඒ සඳහා විරු්ධධ ශවනවාෙ කියලා මා ෙන්ශන් නැහැ. 

ඒ  වි ාල අසාධාරණයක්. සමහර විට ඒ  යම් ජන ශ ොටසකින් 

 රන පළිටැනීමක් හැටියටත් හිතන්න ශවනවා. නුදත් අපි 

තවමත් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, රජය ඒ ටැන සානු ම්පිතව 

බලා, යම් පිළිතුරක් ලබා ශෙයි කියලා. 

  
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සම්බන්ධශයන් ශසෞය අමාතයතුමිය 

තාක්ෂණ  මිටුශේ නිර්ශ්ධ ය පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත්  රයි. 

ඔවුන්ශේ අවසාන නිටමනය තමයි තීන්දුවක් බවට පත් ශවන්ශන්. 

විශ ේෂව  මිටුවකින් ශතොරව ශම්  ටයුත්ත  රන්න අපට බැහැ. 

ඒ  ශ්ධ පාලන තීන්දුවක් ශනොශවයි. ඒ  රජය ශහෝ 

ජනාධිපතිවරයාවත්, අටමැතිවරයාවත්, අපිවත් ටන්න තීන්දුවක් 

ශනොශවයි.  ැබිනට් මණ්ඩලයවත් ඒ ට සම්බන්ධ නැහැ. එම 

විශ ේෂව  මිටුව ලබා ශෙන තීන්දුව ක්රියාත්ම  කිරීම රජශේ 

වටකීමක් හැටියට අප සල නවා.  

 

ගු අේු ේ හලීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

ටරු ඇමතිතුමනි, මා කියන්ශන්ත්, ඒ  මිටුශේ නිර්ශ්ධ  මත 

තමයි ඔක්ශ ෝම  ටයුතු සිදු වන්ශන් කියන එ යි. නුදත් 
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ශලෝ ශේ ඉන්න, අශේ රශට් ඉන්න විශ ේෂව ජවෙයවරු පවා එය 

ප්ර ්නයක් නැහැ  කිය්ධදී තමයි ශමශහම වන්ශන්. ඒ  ශලොක 

අසාධාරණයක්. ඒ යි මා කිේශේ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු එස්.එම්.එම්. ුදෂාරෆ් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  හය  

 ාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[பி.ப. 2.11] 

 

ගු එසන.එම්.එම්. මුෂාර න ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

தகலகமயாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கனள, இன்கறய இந்த விவாதத்தில் எனக்கும் னபசச் 

சந்தர்ப்பம் அளித்தகமக்காக முதலில் நன்றி கூறுகின்னறன். 

"இயற்கக வளங்கள் என்பகவ எமது தசாத்தல்ல; எமது அடுத்த 

தகலகமயிடம் கடனாகப் தபற்றுக்தகாண்ட தசாத்தாகும்" 

என்ற கருத்கதச் னசடில் என்ற ஒரு தகலவர் தசான்னார். 

இயற்கககய  மிகவும் அைகாகப் பாதுகாத்து, அடுத்த 

தகலமுகறயினாிடம் அப்படினய ஒப்பகடக்கனவண்டிய 

தபாறுப்பு ஒவ்தவாருவாிடமும் உண்டு என்பது னசடிலினுகடய 

கருத்தாகும். அந்த அடிப்பகடயில் பார்க்கின்றனபாது, வனம் 

பாதுகாக்கப்படனவண்டும்; இயற்கக வளங்கள் பாதுகாக்கப் 

பட னவண்டுதமன்பது உலகத்திலுள்ள எல்னலாராலும் 

உணரப்படுகின்ற ஒரு விடயதமன்பதில் மாற்றுக்கருத்து 

இருக்கமுடியாது.  

உலகளாவிய ாீதியினல மனிதர்கள் மகிழ்ச்சிச் சுட்தடண் 

என்கின்ற அடிப்பகடயில் வாிகசப்படுத்தப்பட்டிருக்கி 

ன்றார்கள். அதில் பூட்டான் மிக முக்கியமாக முன்னணி 

யிலுள்ள ஒரு நாடாக இருக்கின்றது. பூட்டான் மக்கள் 

அதிகமாக இயற்கக வளங்கனளாடு வாைப் பைகிவிட்டார்கள். 

மிகப் பிரமாண்டமான கட்டடங்கள் அவர்களுக்குத் 

னதகவயில்கல; தசாகுசான கார்கள் னதகவயில்கல. இயற்கக 

வாைிடத்னதாடான எளிகமயான வாழ்க்ககயில்தான் 

மகிழ்ச்சியிருக்கின்றது என்பதான  உணர்வு அவர்களுக்குள் 

இருக்கின்றது. உணர்வுபூர்வமாக வாழ்வதாக இருந்தால், 

நமக்கு இத்தககய இயற்கக வாைிடத்னதாடு இகயந்து 

வாழ்வது தபாருத்தமானதாக இருக்கின்றதா? அல்லது  

எமக்கான இயற்கக வளங்ககள அைித்து எமது நாட்கட நாம் 

முன்னனற்றனவண்டியிருக்கின்றதா? என்கின்ற ஒரு னகள்வி 

நியாயமானதாகும். பூட்டானினுகடய மகிழ்ச்சிச் சுட்தடண் 

பற்றிப் னபசுகின்றனபாது, “இயற்ககனயாடு இகயந்து 

வாழ்வதாக நிகனத்துக்தகாண்டு மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்" 

என்று தசால்லிக்தகாண்னட, மறுபுறத்தில் வனத்கத வளர்ப் 

பதனூடாக அவர்களுகடய வாழ்க்கககய அைித்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று சிலர் கருத்துச் தசால்வார்கள்.   

குறிப்பாக, உலகில் தபாருளாதாராீதியில் முன்னனற்றம் கண்ட 

நாடுகள் சார்பாக அவர்களுக்கு எதிரான கருத்துக்ககளச் 

தசால்கின்ற மார்க்சிச சிந்தகனயாளர்கள்கூட இவ்வாறு 

கருத்துச் தசால்வதுண்டு. இயற்கக பாதுகாக்கப்பட னவண்டும் 

என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்கல. எமக்கான னதகவ என்ன? 

இன்கறய காலகட்டத்தில் sustainable development - 

நிகலனபண் அபிவிருத்திகய அகடவதற்காக நாம் நாட்கடக் 

கட்டிதயழுப்புகின்ற அனதசமயத்தில், இயற்கககயயும் 

பாதுகாக்கனவண்டிய னதகவப்பாடு இருக்கின்றது. சுற்றாடல் 

அகமச்சராக இருக்கலாம்; வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சராக இருக்கலாம்; வன இலாகாவினல 

பணிபுாிகின்ற ஊைியர்களாக இருக்கலாம்! உண்கமயினலனய 

இவர்கள் இந்த நாட்டிலுள்ள இயற்கக வளங்ககளப் 

பாதுகாப்பதில் அதிக அக்ககற எடுக்கின்றார்கள். அதற்காக 

அவர்களுக்கு என்னுகடய பாராட்டுக்ககளத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்னறன்.  

ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக இந்த இடத்தில் சில 

அம்சங்ககளச் சுட்டிக்காட்டனவண்டிய தபாறுப்பு என்னிடம் 

இருக்கின்றது. எமது நாட்டினல சில வர்த்தமானி அறிவித் 

தல்கள் பிகையான விதத்தில் அதாவது மக்கள் பிரதிநிதி 

கனளாடு அது சம்பந்தமாகக் கலந்துகரயாடப்படாமல், அதிகம் 

னபசப்படாமல் தவளியிடப்படுகின்ற விடயம் பற்றி 

முதலாவதாகச் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்னறன். இவ்வாறு 

யாருக்கும் ததாியாத விதத்தினல 2006.07.20ஆம் திகதிய 

1456/26ஆம் இலக்க வர்த்தமானி தவளியிடப்பட்டிருக்கிறது. 

இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தலினூடாகச் சில பகுதிகளிலுள்ள 

நிலங்கள் வன இலாகாவுக்குச் தசாந்தமானதாக மாற்றம் 

தபற்றது. யுத்த காலத்தின்னபாது தங்களுகடய நிலங்கள் 

இவ்வாறு வனாந்தரமாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருப்பகதக் 

கூட அறிந்திராத விவசாயிகள், 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் 

முடிவுற்ற பின்னர் 2-3 னபாகங்கள் தசய்ககயும் தசய்திருக் 

கிறார்கள். குறிப்பாகச் தசால்வதாக இருந்தால், தபாத்துவிலில் 

லாகுககல பிரனதச தசயலகத்துக்கு உட்பட்ட னவகாமம் 

என்கின்ற இடத்தினல  பயிர்தசய்து தகாண்டிருந்தனபாது 

விவசாயிகள் ககதுதசய்யப்படுகிறார்கள். ககதுதசய்யப்பட்ட 

விவசாயிககள நீதிமன்றத்தில் முன்னிகலப்படுத்தும்னபாது, 

அவர்கள் காட்கட அைிக்கின்றார்கள் என்ற விடயத்கதத்தான் 

வன இலாகா அதிகாாிகள் தசான்னார்கள். அவர்கள் காட்கட 

அைித்துப் பயிர்தசய்யவில்கல. அவர்கள் தசய்தது 

என்னதவன்றால், அவர்களுக்குச் தசாந்தமான நிலத்தில் பயிர் 

தசய்தகமயாகும். அவ்வளவுதான்! அவர்கள் தங்களுக்குச் 

தசாந்தமான ஆவணங்ககளக் தகாண்ட நிலத்தில்தான் பயிர் 

தசய்தார்கள் என்னற நீதிமன்றமும் தீர்ப்பு வைங்கியது. ஆனால், 

இன்றுவகரயிலும் இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தலூடாக - 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  

ටරු මන්ත්රීතුමනි, அந்தக் காணிக்கு  ඔේපු இருக்கா?  

 

ගු එසන.එම්.එම්. මුෂාර න ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 
1956ஆம் ஆண்டு நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்குக் தகாடுக்கப் 

பட்ட ඔේපු எல்னலாாிடமும் இருக்கின்றது.  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
காணிக்கு  ඔේපු வைங்கப்பட்டு எத்தகன வருசமாவுது? 
 

ගු එසන.එම්.එම්. මුෂාර න ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 
1956ஆம் ஆண்டிலிருந்து இருக்கிறது.  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
அகத எல்லாத்கதயும் அனுப்புங்க. விசாாித்து பார்த்து 

பதில் தசால்னறன்.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

    ගු එසන.එම්.එම්. මුෂාර න ෙහතා 
    (மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

   (The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கனள, நன்றி. கனகர் கிராமம், 

கிரான் னகாகவ, கிரான் னகாமாாி எனப் பல இடங்களில் 

இவ்வாறான காணிப் பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன.  எமது 

நாட்டினுகடய இயற்கக வனத்கதப் பாதுகாப்பதற்காக நான் 

முதலினல வன இலாக அதிகாாிககளப் பாராட்டுகினறன். 

இப்னபாது, வன இலாகா அதிகாாிகள் handheld GPSமூலமாக 

இடங்ககள அகடயாளப்படுத்துகின்றார்கள். அனதசமயத்தில், 

தாங்கள் மட்டும்தான் அதிகாாிகள் என்ற அடிப்பகடயில், வன 

இலாகா அதிகாாிகள் விவசாயிககளயும் சாதாரண பண்கண 

யாளர்ககளயும் துன்புறுத்தும் விதமாக நடந்துதகாள்ளக் 

கூடாது என நான் னகட்டுக்தகாள்கின்னறன். ஓர் இடத்திலுள்ள 

காணிகள அகடயாளம் இட்டுக் கல் நடுவதாக இருந்தால், 

அதற்கு ஒரு முகறகம இருக்கின்றது. அந்தப் பிரனதச 

தசயலகத்தினுகடய ஓர் அதிகாாிகயயாவது அவர்கள் 

அகைத்து வரனவண்டும்; irrigation உடன் சம்பந்தப்பட்ட ஓர் 

அதிகாாியாவது அங்னக வரனவண்டும்; agriculture உடன் 

சம்பந்தப்பட்ட ஓர் அதிகாாியாவது வரனவண்டும். இரண்டு 

பிரனதச தசயலகங்களுக்கு இகடப்பட்ட ஓர் இடத்தில் 

எல்கலயிடுவதற்காகச் தசல்கின்றனபாதுகூட, அவர்கள் 

யாகரயும் அகைக்காமல் நிகனத்த னநரம் தசல்கிறார்கள். 

இதற்கு முன்பும் நான் இவ்விடயம் ததாடர்பில் ஒரு முகற 

பாராளுமன்றத்தில் ககதத்திருக்கின்னறன். இரவு னநரங்களில், 

சனி, ஞாயிறு தினங்களில் கல் நடுவதற்கான எந்தனவார் 

அவசியமும் இல்கல; அதற்குச் சட்டாீதியாக அனுமதியும் 

இல்கல. வயல் காணிகளினல னவகல தசய்துவிட்டு, வீடு 

தசல்கின்றனபாது நன்றாக இருந்த காணியில் அடுத்த நாள் கல் 

நடப்பட்டிருக்கும். இப்படி பலாத்காரமான முகறயில் 

காணிககள அபகாிக்கனவண்டிய ஒரு னதகவப்பாடு இல்கல. 

வனம் பாதுகாக்கப்பட னவண்டும். அனத சந்தர்ப்பத்தில் - 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  Please wind up now.  
 

ගු එසන.එම්.එම්. මුෂාර න ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

Sir, please give me one more minute.  

வனாந்தரமல்லாது தவறும் பற்கறகளாக இருக்கின்ற 

நிலங்களில் பயிர்ச்தசய்கக பண்ண முடியுதமன்றால், 

அவற்றில் பயிர்ச்தசய்கககய ஊக்குவிக்குமாறு எமது நாட்டி 

னுகடய சனாதிபதி மிகத் ததளிவாகக் கூறியிருக்கின்றார். 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கனள, நீங்கள் இந்த விடயங்கள் 

ததாடர்பில் காிசகன எடுத்து, அகவ பயிர்ச்தசய்கக 

பண்ணக்கூடிய நிலங்களாக இருந்தால், அவர்களுக்கும் ஓர் 

இடத்கதக் தகாடுத்து, இந்த நாட்டின் உற்பத்திகயப் 

தபருக்குவதில் அவர்களுகடய பங்களிப்கபயும் தசய்வதற்கு 

உதவி தசய்யனவண்டும். ஏதனன்றால், பல வருடங்களாகத் 

தங்களுகடய குடும்பத்கதப் பாதுகாப்பதற்கும் பராமாிப் 

பதற்கும் னபாதுமாகவிருந்த காணிகய இைந்து, வாழ்வா 

தாரத்கத இைந்த  விவசாயிகள் பலர் இருக்கிறார்கள். 

அவர்களுக்காகக் குரல்தகாடுக்கனவண்டிய ஒரு னதகவப்பாடு 

எமக்கிருக்கின்றது.  

னமய்ச்சல்தகர விவகாரம் சம்பந்தமாகவும் னபச னவண்டும்.  

வனாந்தரத்கத னநசிப்பவர்கள், யாகனகய னநசிப்பவர்கள் 

மாட்கட வினராதினபாலப் பார்க்கிறார்கள். இது ஏதனன்று 

எனக்குப் புாியவில்கல. மாட்கட ஏன், நாம் வினராதினபாலப் 

பார்க்க னவண்டும்? இலங்ககயின் தபாருளாதாரத்தினல மாடு 

வளர்ப்பும் குறிப்பிட்டளவு பங்களிப்புச் தசலுத்துகின்றது. பல 

குடும்பங்கள் அதன்மூலம் தங்களுகடய வாழ்வாதாரத்கத 

னமற்தகாள்கின்றன.  அரசாங்கத்கதச் சார்ந்த DS Office 

அல்லது அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட காாியாலயங்கள் மாடு 

கட்டுவதற்தகு அவாோ்களுக்கான இடத்கத வைங்கனவண்டும். 

அந்தப் தபாறுப்பு அவாோ்களுக்கு இருக்கின்றது. மாடு 

கட்டுவதற்கு இடங்தகாடுப்பதில்கல; னமய்ச்சல் தகர 

வைங்குவதில்கல. மாடு கட்டச் தசல்கின்றவர்ககள 

வினராதியாக - எமனாகப் பார்க்கிறாாோ்கள். அவாோ்ககள 

அடிப்பது, துன்புறுத்துவது, ககது தசய்வது  னபான்ற  

நடவடிக்ககககள  நாம் ததாடர்ந்தும்  பார்க்கின்னறாம். 

எனனவ, தயவு தசய்து ஒவ்தவாரு பிரனதசத்திற்கும் உாிய 

இடங்களினல இந்த னமய்ச்சல் தகரககளப் தபற்றுக் 

தகாடுப்பதனூடாக விலங்கு னவளாண்கம தசய்பவர்களுக்கும் 

ஒரு நிரந்தரத் தீர்கவ வைங்கனவண்டுதமன்று னகட்டு, 

விகடதபறுகின்னறன். நன்றி. வஸ்ஸலாம்! 

 ඉස්ශසල්ලා  ථා  රපු මන්ත්රීතුමාට විශ ේෂශයන් සඳහන් 

 රන්නට ඕනෑ,  එම තෘණ භූමි සඳහා භූමිය හුනනාශටන ඒ සඳහා 

අව ය  ටයුතු  රන්නට ූ ොනම් විය හැකි බව. නුදත් එය 

ලබාදිය හැකිෙ, නැ්ධෙ කියන එ  පිළිබඳවත්, ඒ වාශේම අවශ ේෂ 

 ැලෑ සම්බන්ධශයන් නිකත්  ර ඇති චරශල්ය යටශත් ඒ 

සඳහා අව ය  ටයුතු  රන්නත් ූ ොනම් බව.[බාධා කිරීමක්] 

නැහැ, ඔබතුමාට මශේ ශේලාශවන් ශෙන්නම්.  මම ශමයට ේත්තර 

ශෙන්න ඕනෑ.  එම  ාරණය සම්බන්ධශයන් අව ය  ටයුතු 

 රන්නම්.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු චාල්ස් නිර්මලනාෙන් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  9  

 ාලයක් තිශබනවා. 

 
[பி.ப. 2.19] 

 

ගු චාේසන නිර්ෙලනාෙන් ෙහතා 

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி. தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

சுற்றாடல்  அகமச்சு, வன சீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சு ஆகியவற்றின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

நிதிதயாதுக்கீடுகள்மீதான குழுநிகல விவாதம் இன்று 

நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. இதில் என்னுகடய சில 

கருத்துக்ககளயும் கூறவிரும்புகின்னறன். தகௌரவ அகமச்சர் 

மஹிந்த அமரவீர அவர்கள் கடற்தறாைில் அகமச்சராக 

இருந்தனபாது துணிச்சலானப் பல காாியங்ககளச்  தசய்தார். 

குறிப்பாக,  இந்திய இழுகவப் படகுககளக் ககப்பற்று 

வதற்குத் துணிச்சலான முடிவுககள  எடுத்தார். அந்த 

வககயில், அவகர நான் துணிச்சலான ஓர் அகமச்சராகப்  

பார்க்கின்னறன். குறிப்பாக, தற்னபாது இருக்கின்ற சுற்றாடல் 

அகமச்சின் கீைிருக்கின்ற GSMBஆனது, என்கனப் 

தபாறுத்தவகரயில் குறிப்பிட்ட சாராருக்கு ஒரு வககயான 

நீதியும்  மற்கறயவர்களுக்கு னவறு வககயான நீதியும் 

கிகடப்பதாகத் ததாிவிக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுககள நான் 

அறிந்திருக்கின்னறன். “நாங்கள் முகறப்படி விண்ணப்பித்தும் 

எங்களுக்கு மணல் permit கிகடப்பதில்கல”  என பலர் 

கூறியுள்ளார்கள்.  ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலும்  கிட்டத்தட்ட 10 

னபருக்குள்தான் மண் வியாபாாிகள் இருப்பார்கள்.  
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ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ශ ොයි ප්රශ්ධ ශේෙ  

 
 

ගු චාේසන නිර්ෙලනාෙන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

අශේ ප්රශ්ධ ශේ.   වවුනියාව, මන්නාරම, ුදලතිේ ප්රශ්ධ  

ටැනයි  මම ශම් කියන්ශන්.  

அந்தப் பிரனதசத்தில் குறிப்பிட்ட 10 னபருக்கு மட்டும்தான் 

பிரனதச தசயலாளரும் அனுமதி தகாடுப்பார்; GSMB உம் 

அனுமதி தகாடுக்கும். இங்கு  'மாபியா' என்தறாரு நிகலயிருக் 

கின்றது. தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கனள, விண்ணப்பிக் 

கின்றவர்ககள ஒனரமாதிாியாகப் பார்க்கும்படி உங்களுகடய 

அதிகாாிகளுக்கு நீங்கள் கட்டகள இட  னவண்டுதமன்று நான் 

உங்களிடம் தயவாகக் னகட்டுக்தகாள்கின்னறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் சீ.பி. ரத்நாயக்க அவர்கள் இங்கு 

இருக்கின்றனபாது,  வன இலாகாத் திகணக்களம், வனசீவ 

ராசிகள்  திகணக்களம்  ஆகியகவ ததாடர்பான ஒருசில 

கருத்துக்ககள நான் கூறவிரும்புகின்னறன். தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கனள, வன இலாகாத் திகணக்களம் வட மாகாணத்தில் 

44 வீதமான நிலங்ககளத் தன்வசம் கவத்திருக்கின்றது. இந்த 

நிலங்களில் யுத்தத்திற்கு முன்பு விவசாயம் தசய்த பலர் இன்று 

விவசாயம் தசய்ய முடியாத சூழ்நிகலயிருக்கின்றது. அவர்கள் 

இடம்தபயர்ந்த பின்பு வளர்ந்த மரங்கதள் வளாோ்ந்திருக்கின்றன. 

அந்த இடங்ககளத் தங்களுகடய திகணக்களம் அதற்குாிய 

இடமாக வர்த்தமானி அறிவித்தல் தசய்திருக்கின்றது. ஆகனவ,   

இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் உறுதியளித்தபடி, அந்த 

இடங்ககள அவர்களுக்குக் கிகடப்பதற்கு நடவடிக்கக 

தயடுக்க னவண்டும். பிரனதச தசயலாளர்களுகடய 

னகாாிக்கககய வன இலாகாத் திகணக்களம் தபாிதாகப் 

தபாருட்படுத்துவதில்கல என்பது என்னுகடய கருத்தாக 

இருக்கின்றது.  

பிரச்சிகனகள் வரும்னபாது, மக்கள் பிரனதச தசயலாளாிடம் 

கூறுகின்றனர். அவ்வாறு மக்கள் கூறுவகதப் பிரனதச 

தசயலாளர் வன  இலாகாத் திகணக்களத்திடம் முகற 

யிட்டால், அத்திகணக்கள அதிகாாிகள் பிரனதச 

தசயலாளருகடய னகாாிக்கககய ஏற்றுக்தகாள்வதில்கல. 

எங்களுகடய வட மாகாணப் பிரனதசங்களில் இது 

வைகமயான நடவடிக்ககயாக இருந்து வருகின்றது. தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கனள,  பிரனதச தசயலாளர்களுகடய 

ஆனலாசகனககளப் தபற னவண்டுதமன்றும் அந்த இடங்களி 

லிருக்கின்ற நிகலகமககள அறிந்து தசயற்பட 

னவண்டுதமன்றும் வன இலாகாத் திகணக்கள மாவட்ட 

அதிகாாிகளுக்குப் பணிப்புகர விடுக்கனவண்டுதமன்று நான் 

உங்களுக்குக் னகாாிக்கக விடுக்கின்னறன்.   

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கனள, எங்களுகடய 3 மாவட்டங் 

களிலும் வன  ீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திகணக்களத்தி 

னுகடய தசயற்பாடிருக்கின்றது. எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக் 

கின்ற னநரத்தின் அளகவக் கருதி, வவுனியா மாவட்டத்தில் 

தசட்டிகுளம் பிரனதச தசயலகத்துக்கு உட்பட்ட பிரனதச 

விவசாயிகள் வன  ீவராசிகளால் எதிர்னநாக்குகின்ற 

பிரச்சிகனகள் ததாடர்பாக உங்களுகடய கவனத்துக்குக் 

தகாண்டுவர விரும்புகின்னறன். தசட்டிகுளம் பிரனதச 

தசயலகம் என்பது வவுனியா நகாிலிருந்து 50 கினலா 

மீற்றருக்கப்பால் இருக்கின்ற ஒரு பிரனதச தசயலகமாகும். 

அந்தப் பிரனதச தசயலகப் பிாிவில் 95 வீதமான மக்கள் 

விவசாயத்கத நம்பியிருக்கின்றார்கள்.  விவசாயத்கத நம்பியி 

ருக்கின்ற அந்தப் பிரனதசத்துக்குக் குறிப்பிட்ட சில 

காலங்களாக குரங்கு, யாகன ஆகியவற்றினால் அைிவு 

ஏற்பட்டு வருகின்றது. இதனால் அந்தப் பிரனதசத்திலிருக்கின்ற 

விவசாயிகள் தங்களுகடய விவசாயச் தசய்கககயக் 

ககவிட்டு, னவறிடங்களுக்குச் தசல்லலாமா? அவ்வாறு 

தசன்றால் தங்களுகடய வாழ்வாதாரத்தின் நிகலகம என்ன?  

என்று னயாசித்தவாறு னகள்விக்குறியான நிகலயில் வாழ்க்கக 

கயக் கைித்துக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  அந்த விடயம் 

ததாடர்பாகச் தசட்டிகுளம் பிரனதச தசயலகம் ஓர் 

ஆய்தவான்கறச் தசய்து யாகன னவலி அகமப்பதற்கு ஒரு 

கணிப்பீடு னமற்தகாண்டது.  அந்தத் தரவுககள நான் 

ஏற்கனனவ உங்களிடம் சமர்ப்பித்திருக்கின்னறன்.  நீங்களும் 

பணிப்பாளர் நாயகத்துக்கு அது ததாடர்பில் அறிவுறுத்தியிருக் 

கின்றீர்கள்.  இருந்தாலும், அந்த விடயத்கத நான் தற்தபாழுது 

இங்னக ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்னறன். 

குறிப்பாக, அந்தப் பிரனதசத்தில் 263 கினலாமீற்றர் 

நீளமான யாகன னவலி அகமக்கனவண்டியிருக்கின்றது.  17 

கிராம அலுவலர் பிாிவுகளுக்கு 368.2 மில்லியன் ரூபாய் 

னதகவப்படுகின்றது.  நான் குறிப்பிடுகின்ற இந்த 368.2 

மில்லியன்கள் ரூபாய் தசட்டிகுளம் பிரனதச தசயலகப் 

பிாிவுக்குட்பட்ட பிரனதசங்களுக்கு மட்டுமாகும்.  2021ஆம் 

ஆண்டு நீங்கள் இதகன முழுகமயாகச் தசய்யனவண்டும் 

என்று நான் னகாரவில்கல.  ஆனால், இந்தத் திட்டத்கத 

நீங்கள் 2021ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்க னவண்டும் என்பது 

என்னுகடய னகாாிக்ககயாக இருக்கின்றது. கிறிஸ்தவகுளம், 

பகறயனாலங்குளம், சின்ன சிப்பிக்குளம், கந்தசாமிநகர், 

ஆண்டியா புளியங்குளம், தபாியகட்டு, முகத்தான்குளம், 

முதலியார்குளம், தபாியதம்பகன, தசட்டிகுளம், பாவற்குளம் 

யுனிற் - 9, தபாிய புளியங்குளம், கண்ணாட்டி, னநாியகுளம், 

குருக்கள் புதுக்குளம், பாவற்குளம் யுனிற் - 2, கங்கங்குளம் 

ஆகிய 17 கிராம அலுவலர் பிாிவுகளுக்கு இந்த யாகன னவலி 

அகமக்கனவண்டியிருக்கின்றது.   

னமய்ச்சல்தகர ததாடர்பாகதவும் ஒருசில விடயங்ககளக் 

கூறனவண்டும்.  வட மாகாணத்கதப் தபாறுத்தவகரயில், 

அங்கு கால்நகடப் பண்கணயாளர்கள் மிகவும் அதிகமாக 

இருக்கின்றார்கள்.  ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலும் கால்நகடப் 

பண்கணயாளர்கள் தங்களுகடய வாழ்வாதாரமாகக் 

கால்நகட வளர்ப்கப னமற்தகாள்கின்றார்கள். மன்னார் 

மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஓாிலட்சம் கால்நகடகள் 

இருக்கின்றன. அந்தப் பண்கணயாளர்களுக்கு னமய்ச்சல்தகர 

மிகப் தபாிய பிரச்சிகனயாக இருக்கின்றது.   எனக்கு முதல் 

னபசிய உறுப்பினர் சரத் தபான்னசகா அவர்கள், மாடுககளத் 

தகட தசய்யனவண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கனள, ஆயிரக்கணக்கான பண்கணயாளர்கள் 

தங்களுகடய வாழ்வாதாரமாகக் கால்நகட வளர்ப்கப 

னமற்தகாள்கின்றார்கள். அப்படியிருக்கின்றனபாது, அகதத் 

தகட தசய்து அவர்களுகடய வாழ்வாதாரத்கத முற்றுமுழுதாக 

ஒடுக்குவகத ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது. இந்த னமய்ச்சல்தகர 

விடயங்கள் ததாடர்பாகவும் நீங்கள் கூடிய கவனதமடுக்க 

னவண்டும். னமய்ச்சல் தகரககள வைங்கி அந்தப் 

பண்கணயாளர்களுக்கு உதவி தசய்யனவண்டும் என்பது 

என்னுகடய னகாாிக்ககயாகும்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கனள, மாவட்ட அபிவிருத்திக் 

குழுக் கூட்டங்களில் தீர்மானிக்கின்ற இடங்களுக்கு வன 

இலாகாத் திகணக்களம் தகட ஏற்படுத்திக் தகாண்டிருக் 

கின்றது. வட மாகாணத்தில் மக்கள் குடியிருப்கபத் தவிர்ந்த 

2507 2508 



පාර්ලිශම්න්තුව 

அகனத்துப் பிரனதசங்களும் ஏனதாதவாரு வககயில் வன 

இலாகாத் திகணக்களத்துக்கு அல்லது வனப் பாதுகாப்புத் 

திகணக்களத்துக்கு அல்லது மாகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார 

சகபக்கு உட்பட்ட பிரனதசங்களாகத்தான் இருக்கின்றன.  

ஆகனவ, தயவுதசய்து இந்தப் பண்கணயாளர்களுகடய 

னமய்ச்சல் தகர விடயம் ததாடர்பாகவும் நீங்கள் கவனம் 

எடுக்கனவண்டும். மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டத்தில் 

எடுக்கின்ற தீர்மானங்ககள னநரடியாகச் தசன்று பாிசீலகன 

தசய்து அதற்குாிய நடவடிக்ககயிகனயும் நீங்கள் 

எடுக்கனவண்டுதமன்று நான் இந்த னநரத்தில் னகட்டுக்தகாள்ள 

விரும்புகின்னறன். கால்நகடகளுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் 

தகாடுக்க னவண்டுதமன்பது என்னுகடய பிரதானமான 

னகாாிக்ககயாகவிருக்கின்றது.  வனங்களிலிருக்கின்ற மிருகங் 

களுக்குக் தகாடுக்கின்ற முக்கியத்துவத்கத பண்கணயாளர் 

களுகடய வாழ்வாதாரமாக விளங்குகின்ற மாடுகளுக்கு ஏன் 

தகாடுக்கவில்கலதயன்பது என்னுகடய னகள்வியாகும் 

எனக்கூறி விகட தபறுகின்னறன். நன்றி.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ටරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන අමාතයතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 4  

 ාලයක් තිශබනවා. 
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ගු එසන.එම්. චන්ද්රදසේන ෙහතා මඉඩම් අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரனசன - காணி அகமச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  වනජීවි හා  වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං ය සහ පරිසර අමාතයාං ය පිළිබඳව තමයි අෙ අපි  ථා 

 රන්ශන්. ඒ සම්බන්ධශයන් අෙහස් ෙක්වන්න ශ ටි ශවලාවක් 

ශහෝ ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු ශවනවා. ශමො ෙ, මමත් ශම් විෂය 

භාරය  ටයුතු  රපු  ඇමතිවරශයක්. සී.බී. රත්නාය  

ඇමතිතුමාට, මහින්ෙ අමරී ර ඇමතිතුමාට, අශේ විමලී ර 

දිසානාය  රාජය ඇමතිතුමා  ට ශහොඳට බැණුම් අහන්න සිදුශවන 

අමාතයාං  හැටියට තමයි මම ශම්වා ෙකින්ශන්. ඒ ට ශහේතුව 

ශම් යි.  පරිසරය, වනජීවින් හා වන සංරක්ෂණය කියන්ශන් 

ඉතාම සංශේදී විෂයයන්. සංවර්ධනය වන රටක් හැටියට, ඉඩම් 

ලබා දීශම්දී අපට ශලොක වටකීමක් තිශබනවා. ඉඩම් ඇමතිවරයා 

හැටියට මටත් ඒ සම්බන්ධශයන් ශලොක වටකීමක් තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ශම් ඉඩම් ලබාදීශම්දී, වන සංරක්ෂණය යටශත් 

තිශබන ඉඩම් සහ වනජීවි ඉඩම් ශවන්  රලා, පරිසරයත් ආරක්ෂා 

 රශටන  ටයුතු  රන්න සිදුශවලා තිශබනවා. ශමය ෙැලි 

පිහිශයන් කිරි  නවා වාශේ වැඩක්. ශ ොශහන්  ැපිලා යයි ෙ 

ෙන්ශන් නැහැ.  ශ ශසේ ශවතත්, රටක් හැටියට අපි ශම් සියල්ලම 

ආරක්ෂා  රන්න ඕනෑ.  

අපි ෙන්නවා, අලි - මිනිස් ටැටුම  ාලාන්තරයක් තිස්ශසේ 

තිශබන වි ාල ප්ර ්නයක් බව. විශ ේෂශයන්ම අනුරාධපුරය, 

ශපොශළොන්නරුව වැනි  ෘෂි ාර්මි  ප්රශ්ධ වල ශම් ප්ර ්නය ේග්ර 

ශවලා තිශබනවා. මම එශහම කියනශ ොට අශේ  කිංස් ශනල්සන් 

මන්ත්රීතුමාත් මා දිහා බලනවා. මහියංටනය, හම්බන්ශතොට, 

පුත්තලම වැනි ප්රශ්ධ වලත් ශම් ප්ර ්නය තිශබනවා. වන අලි නිසා 

ශම් ප්රශ්ධ වල  ෘෂි ර්මාන්තශේ නියුතු ශටොවියාට වි ාල පාඩු 

සි්ධධ ශවනවා. අලින් විසින් පු්ධටලයන් මරනවා; ශටවල්  ඩනවා; 

ශ්ධපළවලට හානි  රනවා.  

ශම් ප්ර ්නයට විෙයාත්ම ව පිළිතුරක් ලබාදිය යුතුයි. අපි 

ෙන්නවා, විදුලි වැට ටහලා හරියන්ශනත් නැති බව. ෙැන් අටල් 

 පන්න යනවා. ඒ ත් ඒ තරම් සාර්ථ  පිළියමක් ශනොශවයි. ශම් 

ප්ර ්නය විසඳන්න ඊට වඩා එහාට ගිය වි ාල වැඩ ශ ොටසක් 

 රන්න ශවනවා. අ තින්ම ඒ ට වැඩ පිළිශවළක් හොටන්න 

ශවනවා. මම ශම් අත්ෙැකීශමන් කියන්ශන්.   

පනිගිය අශේ ආණ්ඩුව  ාලශේ මම වනජීවි සම්පත් 

ඇමතිවරයා ව ශයන් සිටියදී, අලි සංරක්ෂණ මධයස්ථාන 4ක් 

හෙන්න ශයෝජනා  ළා. මම ඒ   ාලශේ ශහොශරොේශපොතාශන් අලි 

සංරක්ෂණ මධයස්ථානයක් හැදුවා. ඇත්තටම අෙ එහි ප්රතිලල 

තිශබනවා. අලිශයක් ශටවල්  ඩන්ශන්, මිනී මරන්ශන් මෙ 

කිශපන  ාලයට. ඒ  ාලයට ෙරුණු ශවන අලියා  ටි   ාලය ට 

සංරක්ෂණය  රන්න තමයි අපි ඒ මධයස්ථානය හැදුශේ. අෙ 

ශහොශරොේශපොතාන සංරක්ෂණ මධයස්ථානශයන් ඒ ප්රතිලලය 

ලබනවා. පනිගිය  ාලශේ  ටල්ටුදශේ මහටල් ඩවල 

ප්රශ්ධ ශයත් අලි සංරක්ෂණ මධයස්ථානයක් හෙන්න ූ ොනම් 

 රලා තිුදණා. මම ශම් ශවලාශේ සිහිපත්  රන්න ඕනෑ, අශේ 

ටරු ටි.බී ඒ නාය  හිටපු ඇමතිතුමා.  එතුමා අපට ඒ 

 ටයුතුවලට ුණඟක් ේෙවු  ළා. අපට ඒ  ටයුතු අවසන්  රටන්න 

ලැුදශණ් නැහැ. අෙ එතුමා අශපන් ශවන්ව ගියත්, මම ශබොශහොම 

ශටෞරවශයන් ශම් අවස්ථාශේ එතුමා සිහිපත්  රනවා. 

ඊළඟට, හම්බන්ශතොට ශවශහරටල අලි සංරක්ෂණ 

මධයස්ථානය හෙන්න  ැබිනට් පත්රි ාව අනුමත ශවලා තිශබනවා; 

ඒ සඳහා ුදෙල් ශවන් ශවලා තිශබනවා. එය මාදුරාඔය සහ 

ශපොශළොන්නරුශේ සිටින අලින්ශේ ප්ර ්නය විසඳන්නත් යම්කිසි 

පහනිවක් ශවයි. ඊළඟට, වය  මහටල් ඩවල  ප්රශ්ධ ශේ අලි 

සංරක්ෂණ මධයස්ථානය හැදුවාම ඒශ නුත් යම්කිසි ප්රමාණය ට 

සහනයක් එනවා. එයත් ස්ථිර විසුනමක් නම් ශනොශවයි.  

අෙ වනවිට ජනටහනයත් වැි ශවලා තිශබනවා. අලි ටහනයත් 

වැි  ශවලා තිශබනවා.   අලියාට ජීවත් ශවන්න තිශබන ප්රශ්ධ  අෙ 

අඩු ශවලා තිශබනවා. ජනටහනය වැි ශවනශ ොට  ෘෂි ාර්මි  

 ටයුතු සඳහා සහ පදිංචියට ඉඩම් ශෙන්න ශවලා තිශබනවා. 

අපි ඉතාම ූ ක්ෂම විධියට එම  ටයුත්ත  ළ යුතුයි. ශමො ෙ, 

ඇමතිවරුන්ට බජ නවා. මමත් ශහොඳට බැණුම් ඇුණවා. 

තඹුත්ශත්ටම ප්රශ්ධ ශේ ශටොවිපළ මැෙ අක් ර 50  60  ශපොි  

ඉඩම් ප්රමාණයක් තිශබනවා. අලියා ෙවල්ට ඒශක් හැංගිලා 

ඉන්නවා; රෑට ඇවිල්ලා ශටවල්  ඩනවා; ඒ වාශේම කඹුරු 

යායවල්, වටා විනා   රනවා. මම ඒ යටි තලය ශු්ධධ  රන්න 

කියලා සිය ශෙනාශටන් අනුමැතිය අරශටන  ටයුතු  රනශ ොට 

ස්වාමින් වහන්ශසේ නමක් ගිහිල්ලා ඒ  පරිසර ප්ර ්නයක් කියලා 

ඒ  පැත්ත ට ඇෙලා ෙැම්මා. ඒ නිසා අෙ වනශ ොටත් වි ාල 

හානියක් ශවනවා. වි ාල වටා හානියක් ශවනවා. ඒ අලි රංුව 

එ තු ශවලා ශටවල්  ඩනවා. [බාධා කිරීමක්] 

අපි ශෙපැත්තම බලන්න ඕනෑ. අපි වටාව ආරක්ෂා  රන්න 

ඕනෑ , මිනිනින්ශේ ජීවිත ආරක්ෂා  රන්න ඕනෑ, ශටවල්  ඩන 

ඒවා ශේරාටන්න ඕනෑ, ඒ වාශේම සතා සිවුපාවා ආරක්ෂා 

 රටන්න ඕනෑ. ඒ  ශම් අමාතයාං  ශෙ  තුන ට, ඇමතිවරු 

ශෙශෙශනකට, තුන්ශෙශනකට විතරක් පවරලා  රන්න පුළුවන් 

වැඩක් ශනොශවයි. ශම්  ජාතියක් හැටියට එ තු ී   රන්න ඕනෑ 

ශෙයක්. ඒ වාශේම විශ ේෂශයන්ම අපි 2011 ෙැයට කිරුළ යටශත් 

විල්පත්තුව ජාති  වශනෝෙයානය සංවර්ධනය  රන්න පටන් 

ටත්තා. ඒ සඳහා මශේ  ාලශේත් වි ාල වැඩ ශ ොටසක්  රශටන 

ආවා. අෙ ශවනශ ොට ඒ  නැවතිලා තිශබනවා. මම අශේ 

ඇමතිතුමන්ලාශටන් ඉල්ලීමක්  රනවා ඒ  ටයුතු නැවත ආරම්භ 

 රන්න කියා. විල්පත්තු වශනෝෙයානය කියන්ශන් යාල 

2509 2510 

[ටරු චාල්ස් නිර්මලනාෙන්  මහතා] 



2020  ශෙසැම්බර්  07 

වශනෝෙයානය වාශේම වි ාල ජාති  වශනෝෙයානයයි. ඒ ට 

වි ාල ව ශයන් අපට සංචාර යන් ශටන්වා ටන්න පුළුවන්. 

විශ ේෂශයන්ම වන ජීී  හා වන සංරක්ෂණ කියන්ශන් සංචාර  

වයාපාරය සමඟ බැුනණු විෂයයක්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් සංචාර  

වයාපාරය දියුණු  රටන්න  ටයුතු  රන්න කියලා අශේ 

ඇමතිතුමන්ලාශටන් ඉල්ලා සිටිමින්, එම  ටයුතු  රන්නට 

තුදන්නාන්ශසේලා සිය ශෙනාටම  ක්තිය, ජධර්ය ලැශේවා කියා 

ප්රාර්ථනා  රමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන්  රනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු ශහක්ටර් අේපුහාමි මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  6ක් 

ලැශබනවා. 

 

[අ.භා. 2.35] 
 

ගු දහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මට  ාලය ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. හැබැයි, ශේලාව මදි. ඒ 

නිසා  ථා  රන්න ශටොඩක් ශ්ධවල් තිුදණත්, ඒ සියල්ලම අතහැර 

ෙමා අශේ දිස්ත්රික් ය ටැන විතරක්  ථා  ශළොත් ශහොඳයි කියලා 

හිතනවා. ශමො ෙ, වන ජීී  හා පරිසර යන විෂයයන් ශෙ  වාශේම, 

වන සංරක්ෂණ විෂයයත් විශ ේෂශයන්ම පුත්තලම දිස්ත්රික් යට 

බලපානවා වැි යි. ශම් ශෙ  තුනම එ ට ඈඳිලා තිශබන 

දිස්ත්රික් යක් තමයි පුත්තලම දිස්ත්රික් ය කියන්ශන්.   ශම් 

දිස්ත්රික් ය ටැන  ථා  ර්ධදී, පළුදශවන්ම ශම්  ාරණය කිව 

යුතුයි. මම ෙැක් ා, අශේ  ටරු මහින්ෙ අමරී ර අමාතයතුමා ඊශේ 

ශපශර්ො පුවත් පත ට ප්ර ා යක්  රලා තිුදණා. එම පුවත් පශත් 

ප්රධාන මාතෘ ාවක් විධියට, පුත්තලම දිස්ත්රික් ය තමයි වැි ම 

පරිසර හානිය  රලා තිශබන දිස්ත්රික් ය හැටියට නම්  රලා 

තිුදශණ්. අපි ෙන්නවා, ඔබතුමන්ලා ශෙපළ ශහොඳ අමාතයවරු 

ශෙපළක් බව. ඔබතුමන්ලා පරිසර හානිය සම්ූරර්ණශයන්ම නැති 

 රලා ශෙයි කියලා මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.   මම හිතන 

විධියට අෙ ශ ොවිඩ් - 19 නිසා රටට, ශලෝ යට ශවලා තිශබන 

ශෙයට අමතරව ශම් පරිසර හානිය නිසා රටට ශවන ශ්ධ බැ වාම, 

පරිසරය රැ ටත්ශත් නැත්නම් අප සිය ශෙනාටම ශම් රශට්, ශම් 

ශලෝ ශේ ජීවත් ශවන්න බැරි තත්ත්වයක් ේො ශවනවා.  

මම පුත්තලම දිස්ත්රික් ශයන්  ථාව පටන් ටනි්ධදී වන ජීී  

අමාතයතුමාත් සමඟ ශපොි  සංවාෙය ට එන්න සි්ධධ ශවනවා. 

ශමො ෙ, පුත්තලම, වනාතවිල් ව ප්රශ්ධ ය ටත්තාම, එො යු්ධධයට 

ුදුණණ දුන් ජනතාව  තමයි ඒ ප්රශ්ධ ශේ ඉන්ශන්.  යු්ධධයට ුදුණණ 

දුන් ශේලාශේ ඒ අය පදිංචි ශවලා හිටපු ඉඩම්වලින් පිටතට ගියා. 

පිටතට ගිහින් නැවත ඒ ඉඩම්වලට එනශ ොට ඒ ඉඩම්වලට වන 

ජීී  හා වන සංරක්ෂණ ශෙශ න්ම ටල් ොලා ඉඩම් ටි  ශවන් 

 රශටන තිශබනවා. ටැසට්  රන්ශන් නැතිව තමයි එශහම ටල් 

ොලා ශවන්  රලා තිශබන්ශන්. සමහරවිට අර ජනතාව 

ඉස්සරශවලා රජයට අයත් ඉඩම්වල පදිංචි ශවලා ඉන්න ඇති. ඒ 

නිසා ශම් ටැන යම්කිසි නිරා රණයක්  රලා ශෙන්න.  ඒ සමහර 

වැේ  වන ජීී   ලාපය ඇතුළත තමයි තිශබන්ශන්.  වන ජීී  

 ලාපය ඇතුළත තිශබන වැශවන් වටාවලට ජලය ටන්නශ ොට, 

ඒ වැවට ගිහිල්ලා යම්කිසි වැඩක්  ර ටන්නශ ොට, ඒ ජනතාව 

ඉතාම අසීරුතාවට පත්ශවනවා. ඔවුන්ට ප්ර ්න ශටොඩ ට ුදුණණ 

ශෙන්න සි්ධධ ශවනවා. ඒ නිසා ශම් ටැන ශසොයා බලා ශම් 

ජනතාවට ඉතා ඉක්මනින් විසුනමක් ලබා ශෙන්න කියා විශ ේෂ 

ඉල්ලීමක්  රනවා. ඒ වාශේම විශ ේෂශයන් සිහිපත්  රන්න ඕනෑ

-[බාධා කිරීමක්] 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඒ  ප්රතිසංස් රණය කිරීම සඳහා ලබන අවුරු්ධශ්ධ 

ක්රියාත්ම  ශවනවා. 

 

ගු දහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ටරු අමාතයතුමනි. ඒ වාශේම එම 

ප්රශ්ධ ශේ ටල් ොලා තිශබන ඉඩම්වල අයිතිය පිළිබඳ ප්ර ්නය 

ටැනත් ඔබතුමා විශ ේෂශයන් බලනවා නම් ශහොඳයි කියා ශයෝජනා 

 රනවා. ඒ වාශේම  පුත්තලශම් තිශබන සිශමන්ති 

 ර්මාන්ත ාලාව ආණ්ඩුශේ ආයතනයක්. හැබැයි, ඒ  සිශමන්ති 

සංස්ථාවට අයත් වන්ශන් නැහැ. ඒ  එ  එක්ශ නාට බදු දීලා 

තිශබනවා. එතැන අක් ර 5,200ක් තිශබනවා. මා වි ්වාස 

 රනවා, ඒ අක් ර 5,200 රජශේ වන ජීී   ලාපයට, එශහම 

නැත්නම් වන සංරක්ෂණ  ලාපයට අයිතියි  කියලා. ශම් අක් ර 

5,200 එකිශන ා අතට ගිහින් අෙ එ  පැත්තකින්  ැලෑවත් 

නැහැ, අශනක් පැත්ශතන් වටා  රන්ශන්ත් නැහැ. ශටොී න් 

අවුරුදු 30ක් විතර වටා  රපු සමහර තැන් ේදුරාශටන ශම් 

සමාටම අයිති  රශටන තිශබනවා. ශම් සමාටමට අයිති ඉඩමට 

වනජීී  සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට, වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට අයිතියක් තිශබනවාෙ කියලා බලන්න ඕනෑ.  

අශේ පරිසරය රැ  ටන්න තිුදණු ඒ  ැලෑවට යම් හානියක් සිදු 

ශවලා තිශබනවාෙ කියලා ශසොයා බලන්න කියලා ඔබතුමාශටන් 

විශ ේෂශයන් ඉල්ලීමක්  රනවා.  

වන අලින්ශේ ප්ර ්න ටි ත් මතක්  රන්න ඕනෑ.  අලි ටම් 

වදින එ  අශේ ප්රශ්ධ ශේ වි ාල ප්ර ්නයක්. අලි ටමට වැදිලා 

ටශම්  වටා  සියල්ල පා   රනශ ොට, ශටවල්  ඩනශ ොට හැම 

ොම ජනතාව ඇවිත්  ථා  ළා. ශමයට විසුනම් තිශබනවා. ශම් 

විසුනම්වල ප්රමාෙයක් තිශබන්ශන්. ශම් විසුනම්වල ප්රමාෙය 

තවදුරටත් තියන්න ශෙන්න එපා. අලි-මිනිස් ටැටුම ටැනයි මම ශම් 

 ථා  රන්ශන්. අලි ප්ර ්නය වි ාල ප්ර ්නයක්. ශමො ෙ, අශේ 

දිස්ත්රික් ශේ සමහර ප්රශ්ධ වල ජනතාව වටා  රපු ශ්ධවල් ටි  

රැ  ටත්තා නම්, ඒ අයට සමෘ්ධධිය අව ය නැහැ, ඒ කිසිම ශෙයක් 

අව ය නැහැ. ඒ අයට ශහොඳට ජීවත් ශවන්න හැකියාව තිශබනවා.  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
විශ ේෂශයන් මරණාධාර සමිති වාශේ සමිතිත්, ශටොවි 

සංවිධානත් ඒ රාෂ්  රලා ටම ආරක්ෂා  රන වැඩ පිළිශවළක්   

ඉදිරිශේදී  එනවා.  
 

ගු දහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
ටරු අමාතයතුමනි, එශහම වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවා නම් 

අපිත් සම්බන්ධ  ර ටන්න කියලා  ඔබතුමාශටන් ඉල්ලනවා. අපි 

විපක්ෂශේ ශවන්න පුළුවන්. විපක්ෂශේ වුණත් -  
  
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake) 

අනිවාර්යශයන්ම ඔබතුමන්ලාට  ථා  රනවා.  
 

ගු ෙහින්ොනන්ෙ අලුත්ගෙදග් ෙහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා යූඑන්පී වුණාට අපි එශහම  රන්ශන් නැහැ.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු දහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මම එශහම කියන්ශන් ශවන ශෙයක් නිසා ශනොශවයි. ශබොශහෝ 

ශේලාවට ඒ ප්රශ්ධ   අරක්ටත් එ  එ  ශ්ධ පාලන  ණ්ඩායම් 

ඉන්නවා. ඒ අරක්ටත් ශ්ධ පාලන  ණ්ඩායම් නිසා සමහර 

ශේලාවට ටම්වල ශටොඩක් ප්ර ්න ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

ප්ර ්න ඇති ශවන්ශන් නැතිව සිය ශෙනාම එ ට වාි  ශවලා ඒ වැඩ 

 ටයුත්ත හරියට  රනවා නම් ශහොඳයි කියලා මම වි ව්ාස 

 රනවා.  ථා  රන්න ශටොඩක් ශ්ධවල් තිශබනවා. ඒත් ෙැන්  ථා 

 රන්න ශවලාවක් නැහැ.   

විශ ේෂ ශෙයක් මම ශම් ශේලාශේ කියන්න ඕනෑ. ටරු 

අමාතයවරුනි, ඔබතුමන්ලා ශහොඳ  ැබිනට් අමාතයවරු හැටියට 

වැඩ  රනවා. ඊශේ ශපශර්ො ප්ර ්නයක් මතු වුණා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විනාි යකින්  ථාව අවසන්  රන්න, ටරු මන්ත්රීතුමා.  
 

ගු දහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

විනාි  ශෙ ක්ෙ තිශබන්ශන්  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාි ශයන් අවසන්  රන්න.  
 

ගු දහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශම් ප්ර ්නය ඔබතුමන්ලා සිය ශෙනාටම බලපාන ප්ර ්නයක්. 
ටරු බන්දුල ගුණවර්ධන අමාතයතුමා කියනවා, "ේසස් 
නිලධාරින්ශේ ඒ ාධි ාරය නිසා  ැබිනට් ඇමතිවරු 
පුලන්නන්ශේ තත්ත්වයට පත් ශවලා" කියලා. එතුමා කියනවා, 
"ඇමතිවරුන් ෙණටස්සලා රබර් සීල්  රලා" කියලා.  ශමො ක්ෙ 
ශම් ආණ්ඩුශවන්  රලා තිශබන්ශන්  ඇමතිතුමන්ලා  රබර් සීල් 
 රලාෙ තිශබන්ශන්  එශහම නැත්නම් අමාතයවරුන්ට ේසස් 
නිලධාරින් නිසා වැඩ  රන්න බැරුවෙ තිශබන්ශන්. ශම් ආණ්ඩුව 
ශෆේල්  රන්න යන්ශන් ඒ ේසස් නිලධාරින්ෙ   ශම් අමාතයවරු 
නැඟිටින්න ඕනෑ. අමාතයවරු ශ්ධ පාලනය  රලා ශහම්බත්ශවලා 
ඇවිත් තිශබන්ශන් රටට වැඩ  රන්න නම්, නිලධාරින් වැඩ 
 රන්න ශෙන්ශන් නැත්නම්, හැම අමාතයාං ය ම -වනජීී  
ශවන්න පුළුවන්, වන සංරක්ෂණ ශවන්න පුළුවන්, පරිසර ශවන්න 
පුළුවන්, ධීවර ශවන්න පුළුවන්-  ේසස් නිලධාරින්ශේ ප්ර ්නයක් 
තිශබනවා නම්  විසඳාටන්න ශවනවා. ශම්ශ න් රශට් ජනතාවටයි 
හානිය ශවන්ශන්. රශට් ජනතාවට හානි  රන වැඩසටහන 
ආණ්ඩුව ඇතුශළන්ම සිදු ශවනවා නම්, ඒ  වහාම නතර  ළ 
යුතුයි කියන එ  තමයි අශේ  ශයෝජනාව.  

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු මන්ත්රීතුමා,  කිසිම ප්ර ්නයක් නැහැ, ටැට වක් නැහැ. අපි 

වැඩ  රන්න ඕනැ. අපි සිටින  ාලය තුළ අපි ක්රියාත්ම  ශවන්න 

ලැහැස්තියි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි,  ෙැන්  ථාව අවසන්  රන්න.  

ගු දහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මට තත්පර කිහිපයක් ශෙන්න.  

ශම් අග්රාමාතයතුමාශේ අමාතයාං ය ටැනයි කියන්ශන්. 

අග්රාමාතයතුමාශේ අමාතයාං ය ටැන  ැබිනට් අමාතයවරශයක් ඒ 

විධියට  ථා  රනවා නම්, ඔබතුමන්ලා ඒ අමාතයවරයා කියපු 

ශ්ධ ශබොරු කියලාෙ කියන්ශන්. එශහම නම් ශමතැන තිශබන 

ප්ර ්නය විසඳා ටන්න ඕනෑ. ශම්  ජනතාවට ශහළි  රලා, අපටත් 

ශහළි  රන්න. අපිත් තුදන්නාන්ශසේලාට ේෙවු  රන්නම්.  ේසස් 

නිලධාරින් වැඩ  රන්න ශෙන්ශන් නැත්නම් ඒ ට අව ය පිළියම 

 රන්න. ශම්  රශට් ජනතාවට  රන හානියක්. ඒ හානිය නැති 

 රන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. ඒ ට අව ය සහශයෝටය අපිත් 

තුදන්නාන්ශසේලාට ලබා ශෙන්න ූ ොනම් කියලා මම  කියනවා. 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කාර ෙහතා   
(மாண்புமிகு வாசுனதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එ තු ශවලා කමන්ත්රණය  රනවා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු චින්ත  අමල් මායාදුන්න මහතා. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු ිකන්තක අෙේ ොයාු න්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, - 
 

ගු දහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order. 

එතුමා ඇවිත් මශේ  ථාව සම්ූරර්ණ කමන්ත්රණයක් කියලා 

විනා   ළා. අශන් ශජයෂ්ම ටරු අමාතයතුමනි, ශෙයියශන් කියලා 

ෙැන්වත් ප්ර ්න විසඳාශටන වැඩ  රන්න ශෙන්න.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු ිකන්තක අෙේ ොයාු න්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal Mayadunna)  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම පරිසර  

අමාතයාං ශේ සහ වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශේ   

වැය ශීර්ෂ  යටශත්  ථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මම 

සතුටු ශවනවා.  

වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ය හා පරිසර 

අමාතයාං ය එ තුශවලා නව වැඩ පිළිශවළක් ශටොඩ නඟන්න 

ේත්සාහ  රන අවස්ථාව යි අපි ශම් ඉන්ශන්. හරිත ආවරණ 

පුළුල් කිරීශම් වැඩසටහන් තුළින් වන ජීී න්ශේ නිරක්ෂිතතාව 

තහවුරු කිරීම සඳහා ශමවර අය වැය තුළින් විශ ේෂ වැඩ 

පිළිශවළක් ක්රියාත්ම   රලා තිශබන බව අපි ෙන්නවා. ඒ තුළට 

අලි - මිනිස් සංහිඳියාව තහවුරු කිරීමත් අයත් ශවනවා. අශේ 

ප්රශ්ධ වල හැම ොම තිශබන ප්ර ්නය තමයි අලි - මිනිස් ටැටුම. ශම් 

සඳහා ස්ථිරසාර විසුනමක් ශසොයා ටන්න බැරි ශවලාවක්, ශම්. අලි 

පන්නන්න ඉන්ශනත් සාමානය මනුෂයයින්මයි. වන අලි අශනක් 
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පැත්ත හැරුණාම, තමන්ව ආරක්ෂා  රන්න ඉන්න නිලධාරියාට 

වුණත් පහර ශෙන අවස්ථා ති ශබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

අනිවාර්යශයන්ම.  

සමහර ශවලාවට අශේ ප්රශ්ධ ශේ අලි - මිනිස ්ටැටුමටත් එහා 

ගිය ටැටුමක් තිශබනවා වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව සහ 

වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුව අතර. ශම් ශෙපාර්තශම්න්තු අතර 

රාජ ාරි  ටයුතු කිරීශම්දී ටැටීම් ඇතිශවන අවස්ථා තිශබනවා. ඒ 

ශහේතුව නිසා ජනතාවට සහන ලබාදීශම් වැඩ පිළිශවශළේදී ඒවා ඉටු 

 ර ටන්න අපහනි වුණු අවස්ථා තිශබනවා මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි. වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් වැඩක්  රන්න 

යනශ ොට වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව ඒ ට ේෙවු 

 රන්ශන් නැති අවස්ථා තිශබනවා. ශම් ට බ්ධධ වුණු පාරිසරි  

ප්ර ්න සහ විවිධා ාරශයන් නිර්මාණය වුණු ශවනත් ටැට  

තිශබනවා. ශ්ධ පාලන නාය යින් හැටියට ටශම් ජනතාවශේ 

ප්ර ්න විසඳන්න ගියාම එවන් අවස්ථාවලදී විශ ේෂශයන්ම පීඩාවට 

පත් ශවන්ශන් ටශම් ශ්ධ පාලනය  රන අපයි. වනජීී  හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයතුමා ප්ර ්නයක්, ටැට වක්  ථා  රන්නට ගිය 

අවස්ථාව  ඒ නිලධාරින් අමාතයතුමාට  ථා  ළ ආ ාරය අපි 

විෙුත් මාධය මඟින් ෙැක් ා. හරියට අමාතයවරයා වැරදි වැඩක් 

 රන්න ගියා වාශේ තමයි ඒ නිලධාරින් හැසිරුශණ්.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපි සංශේදී මිනිස්නි; 

ජනතාවත් එක්  එ ට ජීවත්ශවන මිනිස්නි. එම නිසා අශේ ටම්වල 

ප්ර ්න විසඳා ටන්නට යනශ ො ට අපට ප්ර ්න, ටැට  ඇති ශවනවා. 

සමහරක් අවස්ථාවල අපි ෙකිනවා, අශේ ටම් ප්රශ්ධ වලට වන අලි 

ප්රහාර දියත් ශවනශ ොට සමහර නිලධාරින් එන්ශන් නැහැ; ඒ ටැන 

බලන්ශන් නැහැ කියලා. ඒ අය ප්රධාන පාරවල විතරක් යනවා,  ඒ 

සතුන් එලවන්නට ටම් ප්රශ්ධ වලට ඇතුළු ශවන්ශන් නැතිව. එ  

අතකින් මනුෂයයින් හැටියට එතුමන්ලා  රන රාජ ාරියත් අපි 

අටය  රන්නට ඕනෑ. හැබැයි, ශම් ප්ර ්න ටැන මානුෂි  හැඟීශමන් 

ක්රියා  රන්න ගියාම, අපට විවිධ ආ ාරශේ අඩන්ශත්ට්ටම්වලට 

ුදුණණ ශෙන්නට සිදු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ පුත්තලම දිස්ත්රික් ශේ 

දිගින් දිටටම වන විනා ය සිදු  ළ ශ්ධ පාලන නාය යින් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටියා. ඒ ේෙවිය විනා   ළ වනාන්තර නැවත 

වරක් වනාන්තර බවට පත්   රන ශලස අෙ ේසාවිවලින් තීන්දු 

ලැබිලා තිශබනවා. ඒ  ඉතාම ශහොඳ වැඩ පිළිශවළක්. ටරු 

ඇමතිතුමනි, වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව විතරක් ශනොශවයි 

අශේ ප්රශ්ධ ශේ ඉඩම් අමාතයාං යට අයත් තවත් ඉඩම් 

බලහත් ාරශයන් අල්ලාශටන ශසනි  ැලෑ විනා  කිරීශම් 

කමන්ත්රණ හා වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්ම   රලා තිශබනවා. අශේ 

ප්රශ්ධ  තුළ රජයට බදු ව ශයන් ශ ෝටි ටණන් ුදෙල් ශටවිය යුතු 

ශ්ධ පාලන නාය යන් ඉන්නවා. ටරු ඇමතිතුමනි, ශම්වා ටැන 

නිසියා ාරශයන් ශසොයලා බලලා හිටපු ඇමතිවරුන් විනා   ළ ඒ 

වනාන්තර නැවත ස්ථාපිත  රන්නට  ටයුතු  රන ශලස ඉල්ලා 

සිටිමින්, ඔබ සිය ශෙනාට නිබ අනාටතයක් ප්රාර්ථනය  රනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ටරු මශනෝ ටශන්සන් මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

එතුමා  ථා  ශළේ වන  ටැන ශනොශවයි;  බණ.  බලන්නශ ො.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශබොශහොම ස්තුතියි. මට 

ශ ොපමණ ශේලාවක් තිශබනවාෙ  

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාි  13යි.  

 
 

[අ.භා. 2.47] 

 
ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මට ශවලාව එච්චර ඕනෑ ශවන්ශන් නැහැ. 

පරිසර අමාතයාං ශේ සහ වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ ටැන  ථා  රන අවස්ථාශේ මම ශම් 

 ාරණය කියන්න ඕනෑ. ශම් ඇමතිවරු ශෙපළම මශේ දීර්ඝ 

 ාලීන මිත්රශයෝ. පාර්ලිශම්න්තු පරිසරශේ අපි එ ට  ථා බහ 

 රලා, සා ච් ා  රලා වැඩ  රලා තිශබනවා. ඒ වාශේම අශේ 

රාජය ඇමතිතුමාත් ශම් අවස්ථාශේ ටරු සභාශේ ඉන්නවා. එතුමාත් 

මහජනයා ශවනුශවන් ශපනී ඉන්න ඇමතිවරශයක්. ඒ  මම 

ෙන්නවා. ශම් ඇමතිවරුන් ශෙන්නාටම තිශබන වටකීම ඉතා 

වැෙටත්. ඊට වඩා වැෙටත් වටකීමක් ලැශබන්න ඕනෑ කියලා මම 

ප්රාර්ථනා  රනවා. ඒ ට  වුරුත්  ැමැතියි. ශමො ෙ, එතුමන්ලා 

මීට වඩා වැඩ  රන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිශබන, 

අවං භාවයක් තිශබන,  ැපී මක් තිශබන, තුදන්ශේ පක්ෂයට, 

නාය ත්වයට හැම ොම ටරු  රන, ජනතාවට ආෙරය  රන 

ඇමතිවරුන් ශෙපළක් නිසා. ඒ ඇමතිවරුන්ට තවත් වැි  

වැි ශයන් වටකීම් ලැශබන්න ඕනෑ කියලා මම බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මට අවසර ශෙන්න, ශම් 

මාතෘ ාශවන් පිට ගිහිල්ලා ශවනත් ශෙයක් ටැන  ථා  රන්න.  

ෙැන්  ථා  රලා ගිය ටරු සරත් ශෆොන්ශසේ ා අශේ  මන්ත්රීතුමා - 

හිටපු විෂයභාර ඇමතිතුමා-  ෙවස් ශෙ , තුන ට ශපර මශේ නම 

සඳහන්  රලා ශම් සභාශේ  ථා  රලා තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව 

මට ේත්තර ශෙන්න වුවමනාවක් තිශබනවා. ශමො ෙ, මමත්, 

එතුමාත් එ  පක්ෂ  ණ්ඩායම  සන්ධානයක් තුළ ඉන්න අය. 

මම  වොවත් ේඩ බලාශටන ශ ළ ටහන්ශන් නැහැ. ඊශේ -  

ශපශර්ො ෙවස  පාර්ලිශම්න්තුව තුළ වැරැදි වචන පාවිච්චි  රලා 

ශමතැන ඉහළ ශපශළේ ඉන්න ඇමතිවරශයක්  මට "ශමෝඩයා"   

කිේවා. 
 

 

ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එශහම කිේවාෙ  

  
ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඔේ, කිේවා.  

ඔබතුමාත් මීට ශපර  එශහම කියලා තිශබනවා ශන්. නුදත් 

අන්තිශම්දී social media තුළ එතුමා කණු ශවලා ඉවරයි. මම 

ෙන්නවා. මම ඒ ටැන ශමොනවත් කියන්න යන්ශන් නැහැ. 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් පිටතට ගිහිල්ලා මම ේත්තර දුන්නා. මම ඒ 

ටැන ශමතැන  ථා  රන්න යන්ශන් නැහැ. ශමතැනත් මම ේඩ 

බලාශටන ශ ළ ටහන්න  ැමැති නැහැ. ඒ වා ශේම 

පාර්ලිශම්න්තුවට නුනිදුනි වචන පාවිච්චි  රලා  ථා  රන්නත් 

මම   ැමති නැහැ. නුදත් ටරු සරත් ශෆොන්ශසේ ා අශේ 

2515 2516 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මන්ත්රීතුමාශේ  ථාව මම ප්රතික්ශෂේප  රනවා. එතුමා ශ ොටි 

සංවිධානය පටන් ටත් මහවිරු දිනය පිළිබඳවත්, ේතුශර් ගිය 

මාසශේ සිදු ශවච්ච ඒ ශ්ධවල් ටැනත් කියා TNA මන්ත්රීතුමන්ලාට 

ශෙොස් කිේවා; බැන්නා. අෙ නම් ශහොඳ කිේවා, මම ෙැක් ා. අෙ 

ශහොඳ කිේවා. ශහේතුව ශමො ක්ෙ කියන්න ෙන්ශන් නැහැ. එො ශෙොස ්

කියලා මශේ නමත් සඳහන්  ළා.  මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, 

මශේ නම සඳහන්  රලා එතුමා කිේවා, "මශනෝ ටශන්ෂන් අශේ 

මන්ත්රීතුමා  ථා  රන ශ ොට මහවිරු සැමරීම සිදු ශවන්න ඕනෑ, 

ඒ  වැරැදියි. එතුමාශේ  ථාව අශේ පක්ෂශේ මතය ශනොශවයි, 

එතුමාශේ ශපෞ්ධටලි  මතය''  කියලා. මම එතුමාශේ  පක්ෂශේ 

ශ ශනක් ශනොශවයි. මශේ පක්ෂය ශවනයි, එතුමාශේ පක්ෂය 

ශවනයි. එතුමා ඉන්න සමඟි ජන බලශේටය පක්ෂය හැදුශේ අපි. 

ෙැන් ඒ පක්ෂය භාර දීලා තිශබනවා, පක්ෂය  ක්තිමත්  රන්න 

කියලා.  අපි සන්ධානයක් හෙනවා. ප්ර ්නයක් නැහැ. සරත් 

ශෆොන්ශසේ ා මන්ත්රීතුමා ඊශේ - ශපශර්ො ඒ ට ආශේ. අපි ඒ  

හැදුවා. ඒ  ශවන  ථාවක්. එතුමා එශහම කිේවා. මම දුකින් ශම්  

කියන්ශන්. අපි මහන්සි ශවලා පක්ෂයක් හෙලා, සන්ධානයක් 

හෙලා තැන ට ඇවිල්ලා තිශබන ශ ොට එතුමා මට ඒ වාශේ  ථා 

 ළා. ඇත්තටම කියන්න ඕනෑ, මහවිරු දිනය සම්බන්ධවත්, 

ේතුශර් සැමරීම සම්බන්ධවත් ඉතා පැහැදිලිව මම ශම් සභාශේ 

 ථා  රලා තිශබනවා. මම ශමො ක්ෙ කිේශේ  ශ ොටි සංවිධානය 

ෙැනට තහනම් සංවිධානයක්. මම  ථා  රන ශ ොට ආණ්ඩුශේ 

ඇමතිවරු නි ් ේෙව අහශටන හිටියා; විෂයභාර ඇමතිවරයා 

අහශටන හිටියා. චමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා, සරත් ී රශසේ ර 

ඇමතිතුමා මම කියන ශ්ධ අහශටන හිටියා. මම ශමො ක්ෙ කිේශේ  

ශ ොටි සංවිධානය තහනම් සංවිධානයක්. ඒ සංවිධානශේ නම 

සඳහන්  රලා, ප්රෙර් නය  රලා  සැමරීම්  රන්න බැහැ. නුදත් 

යු්ධධශයන් මිය ගිය අය  වුරුන් ශහෝ ශේවා -සාමානය ජනයා 

ශේවා, නැත්නම් සටන් රුශවක් ශේවා- ඒ අයශේ වාති - 

මිත්රයන්ට ඒ අය සිහිපත්  රන්න පුළුවන්. ඒ  ටැන ප්ර ්නයක් 

නැහැ. ඒ  ශලෝ වාසින්ට තිශබන අයිතියක්. මශේ මතය ඒ යි. 

මම ඒ  කිේවා. එශහම  රන්න පුළුවන්. තමන්ශේ ෙරුවා, ස්වාමි 

පුරුෂයා, සශහෝෙරයන් යු්ධධශයන් මිය ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම්, ඔුණ 

හිටපු සටන් රුශවක් වුණත් ඔවුන් සිහිපත්  රන්න පුළුවන්. ඒ 

අයිතිය තිශබනවා. එශහම  ශළොත් රට හෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් 

රට හෙන්න බැහැ.  

ෙකශණ් ජනතා විුදක්ති ශපරුදණ 89දී ශමන්ම  හැත්තෑ 

ටණන්වල  සිරිමාශවෝ මැතිනියශේ  ාලශේත් සටන්  ළා. එතුමා 

කිේවා, ජනතා විුදක්ති ශපරුදණ ශවනයි; එල්ටීටීඊ එ  ශවනයි 

කියලා. ඔේ, ඒ  ෙන්නවා අපි. ජනතා විුදක්ති ශපරුදණ ශවනයි, 

LTTE එ  ශවනයි. ඒ පමණක් ශනොශවයි. ෙැන් ෙමිළ ජනතාව 

අතර තිශයන ශටශලෝ සංවිධානශේ නාය තුමා ශමම ටරු සභාශේ 

වාි  ශවලා ඉන්නවා. ශටශලෝ සංවිධානය ශවනයි; LTTE එ  

ශවනයි. ේශලොට් සංවිධානශේ මන්ත්රීවරයක වන ධර්මලිංටම් 

සි්ධධාර්ථන් මහත්මයා පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය  රමින් 

ඉන්නවා. ේශලොට් සංවිධානය ශවනයි; LTTE එ  ශවනයි. EPDP 

එ ත් තිශබනවා. EPDP එ  ශවනයි; LTTE එ  ශවනයි. අපි 

ඒවා ෙන්නවා. ඒවා අතර ශවනස් ම් තිශයනවා. ඒශක් ප්ර ්නයක් 

නැහැ. නුදත් සටන් රුවක වුණත්, සාමානය ජනයා වුණත් මිය 

ගියා නම් ඒ අය සිහිපත්  රන්න, සමරන්න අපි අවස්ථාවක් 

ශෙන්න ඕනෑ.  

මම ශයෝජනාවක්  රලා තිශබනවා. ෙැන් ශනොශවයි, මම 

ඇමතිවරයක ව ශයන් හිටපු  ාලශේදීත් ඒ ශයෝජනාව  ළා. 

LTTE එශක් තහනම ඉවත්  රන්න කියලා ශ්රී ලං ාශේ 

අධි රණයට යන්න පුළුවන්. ප්ර ්නයක් නැහැ. අධි රණයට 

ගිහිල්ලා ඒ  ශයෝජනා  රන්න පුළුවන්. ප්ර ්නයක් නැහැ. නඩු 

ොන්න පුළුවන්. ශලෝ ශේත් එශහම ශ්ධවල්  රලා තිශයනවා 

ශන්; එශහම  රනවා ශන්. එම නිසා ප්ර ්නයක් නැහැ. ශ්රී ලං ා 

රාජයශේ අධි රණ ප්ධධතිය පිළිශටන  ථා  රන්න පුළුවන්. 

ප්ර ්නයක් නැහැ.  

සරත් ශෆොන්ශසේ ා මන්ත්රීතුමා ෙැන් ශම් ටරු සභාවට ඇවිල්ලා 

ඉන්න එ  ශහොඳයි. ඒ ටැන සතුටුයි. LTTE එශක් තහනම ඉවත් 

 රන්න කියලා ඊශේ ශපශර්ො ටශ ටන්තිරකමාර් ශපොන්නම්බලම් 

මන්ත්රීතුමාට ශයෝජනා  ළා. නිමන්තිරන් මන්ත්රීතුමාට ශයෝජනා 

 රලා තිශබනවා. විේශන්ෂ්වරන් මන්ත්රීතුමාත් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා. එතුමන්ලා නීතිවශයෝ. ඒ   රන්න 

පුළුවන්. LTTE එ  ෙැන් නැහැ, එම නිසා ඒ තහනම ඉවත් 

 රන්න කියලා ශ්රී ලං ා අධි රණ ප්ධධතිය තුළ නීතයනුූලලව 

ඉල්ලීමක්  රන්න පුළුවන්. එශහම රට හෙන්න අපට පුළුවන්. අපි 

එශහම අශේ රට හෙන්න ඕනෑ.  

සිංහල අපි, ෙමිළ අපි, ුදස්ලිම් අපි එ  රට  පුරවැසියන් 

හැටියට ජීවත් ශවන්න ඕනෑ කියන එ  ශවනුශවන් එො සිට සටන් 

 රන ශ ශනක් මම. ඒ බව කියන්න මම ශමය අවස්ථාවක් 

 රටන්නවා.  

මීට ශපරත් ශමශහම තමයි. ශම් වාශේම අසතය  ථා හැදුවා 

මා ටැන. ඔය ඉස්සරහා ශපශළේ වාි  ශවලා ඉන්න ඇමතිවරශයක් 

තමයි මට අසතය  ථා හැදුශේ. ඒ, මෑත දී මට "ශමෝඩයා" කියලා 

කියපු ඇමතිවරයා. ඒ  ාලශේ අසතය  ථා හැදුවා. මම ේතුරට 

ගිහින් මහවිරු සුදළුවට සහභාගි ශවලා,  ථා  ළා කියලා කිේවා. 

ඔේ  ථා  ළා. මහවිරු සුදළුව ශනොශවයි ඒ . මම හිතනවා 

ජනතාව ෙැන් ශම්  අහශටන ඉන්නවා ඇති කියලා. මම ශම්  

අවස්ථාවක්  රටනන්වා ඒ  පැහැදිලි  රන්න. ඒ  ශපොංගු 

තමිල් ේත්සවය. ඒ  ශ්ධ පාලන ේත්සවය ක්. ඒ  ාලශේ LTTE 

එ  නීතයනුූලල සංවිධානයක්. ලං ා ආණ්ඩුවත් LTTE එ ත් 

සා ච් ා  ළා. එව ට හිටපු අග්රාමාතය රනිල් විරමසිංහ 

මැතිතුමා සමඟ  ථා  රලා අවසර ඉල්ලාශටන තමයි මම ඒ ට 

ගිශේ. ශමො ක්ෙ, එතුමා කිේශේ  "You go and speak. There is 

no issue" කියලායි; "The more they speak politics, the less 

they fight" කියලායි කිේශේ. ඒ  ඇත්ත.  

එශහේ ගිහින් මා  රපු  ථාව පනිව වි ෘති  රලා ස්වාධීන 

රූපවාහිනිශේ ෙැම්මා. ශම් ශසල්වම් අජඩක් ලනාෙන් 

මන්ත්රීතුමාශේ  ථාවත් ොලා, සම්පන්ෙන් මන්ත්රීතුමාශේ  ථාවත් 

ොලා, මශේ  ථාවත් ොලා ඒ ශටොල්ලන් කිේශේ ශමො ක්ෙ  ඒ 

ශටොල්ලන් කියපු විධියට , ශ ොළ  මන්ත්රී මශනෝ ටශන්සන් 

කියන්ශන් ශමො ක්ෙ කියලා බලන්න. "ඊළාම් වැසියනි, 

නැඟිටින්න! අවි අතට ටන්න! සිංහල රාජයයට විරු්ධධව සටන් 

 රන්න!" කියලා මශනෝ ටශන්සන් කියපු බව ඒ ශටොල්ශලෝ 

කිේවා. ඒ  ශමෝඩ මක්. ඒ  වැරැදි වැඩක්. වැරැදි වැඩ  රන්න 

මා ශෙන්ශන් නැහැ, ඒ ශටොල්ලන්ට. මශේ ශෙමළ  ථාවක් ොලා 

තමයි ඒ විධියට කිේශේ. අසතය පරිවර්තනයක් කිශයේශේ.  

මම එො ශමො ක්ෙ කිේශේ  LTTE එ  බලවත්ව හිටපු 

අවස්ථාශේ දී,  ක්තිමත්ව හිටපු අවස්ථාශේ දී ඒ ශටොල්ලන්ශේ 

ශේදි ාවට නැඟලා මම ශමො ක්ෙ කිේශේ  මම කිේශේ, "තවමත් 

ශම් රශට් සිංහල ජාතියටත්, ශෙමළ ජාතියටත් එ  රටක් තුළ ජීවත් 

ශවන්න අවස්ථාව තිශබනවා. ජාතීන් අතර සමානතාව තිශයන්න 

ඕනෑ. එ  රටක් තුළ ජීවත් ශවන්න අවස්ථාව තිශබනවා" 

කියලායි. ඒ යි මම කිේශේ. ඒ  ාලශේ එශහම  ථා  රපු 

එක්ශ ශනක්, මම. ඇත්තටම, එශහම කියපු මා  ශ ොළ දී 

පිළිටන්න තිුදණා; මල් මාලා ොලා පිළිටන්න ඕනෑ. එශහම 

 රන්ශන් නැතුව මශේ  ථාව වි ෘති  රලා, අසතය කියලා මා  

විනා   රන්න ේත්සාහ  ළා.  
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පනිව සැරයක් කිේවා, මම LTTE නාය  ප්රභා රන් එක්  

පිහිනුම් තටා ශේ - swimming pool  - හිටියා කියලා.  ැලජ  

ටඟ අ්ධෙර මම ඉපදුශණ්. නුවර මහවැලි ටඟ අ්ධෙර මම හැදුශණ්. 

ශම් ශ ොළ  තමයි මම ඉන්ශන්. නුදත් මම පීනන්න ෙන්ශන් 

නැහැ. ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. නුදත්, එො මා ටැන අසතය කිේවා.  

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අෙරදසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரனசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නයා හම්බ වුශණ් නැ්ධෙ  

 
ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

නැහැ, නැහැ. ශමොනවත් හම්බ වුශණ් නැහැ. නශයක් හම්බ 

වුශණ් නැහැ, මට.  ැලජ  ට  ශේ නයා හම්බ වුශණ් නැහැ, මට. 

මම පීනන්න ෙන්ශන් නැහැ. පීනන්න ෙන්ශන් නැති ශ ශනක්, 

මම.  

ශම් රශට් සිංහල, ෙමිළ, ුදස්ලිම් ජනතාව -අපි- එ ට  ජීවත් 

ශවන්න ඕනෑ,  එ  රටක් තුළ ජීවත් ශවන්න ඕනෑ කියලා හැම ොම 

හිතන ශ ශනක්, මම. ඒ වාශේ හිතන මිනිශහක්, මම. නුදත්, 

මශේ  ථා වි ෘති  ළා.   

සරත් ශෆොන්ශසේ ා මන්ත්රීතුමා මම ටරු  රන මන්ත්රීවරශයක්. 

මම  නටාටු ශවනවා, මීට ෙවස් කීපය ට ශපර  එතුමා මශේ නම 

සඳහන්  රලා කියපු ඒ  ථාව ටැන. ඇත්තටම සරත් ශෆොන්ශසේ ා  

මන්ත්රීතුමාට අමත  ශවලා ඉවරයි. 2010 ජනාධිපතිවරණය 

අවස්ථාශේ දී එතුමා සමඟම ේතු රු නැ  ශඟනහිරට, ෙකණට, මධයම 

 ුන රයට ගිය එ ම මන්ත්රීවරයා මම විතරයි. අශනක් ඔක්ශ ොම 

අයින් වුණා. මම විතරයි ගිශේ. අපි ේතුරට ගියා; යාපනයට ගියා; 

මඩ ළපුවට ගියා; නැ  ශඟනහිරට ගියා; මධයම  ුන රයටත් ගියා. 

හැම තැනටම ගියා. වන්නියට ගියා; මන්නාරමට ගියා. අපි ඒ හැම 

තැනම හිටියා;  ථා  ළා.  

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු සරත් ශෆොන්ශසේ ා මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

එතුමාට අමත  වුණා ඒ . ඇත්ත ඒ යි. මම ඒ ටැන 

 නටාටු ශවනවා.  

 
ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
ටරු මන්ත්රීතුමා, මට mike එ  දීලා තිශබනවා.  

 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

කියන්න.  

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
මට ඒවා අමත  ශවලා නැහැ, ටරු මන්ත්රීතුමා. නුදත්, මම 

මහවිරු දිනය අනුමත  රන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා ඒ  ාලශේ මාත් 

එක්  වශට් යන ශ ොට මහවිරු දින ටැන  ථා  ශළේ නැහැ ශන්. 

තව එ   ාරණය ට මම ඔබතුමාට ේත්තර ශෙන්න ඕනෑ.  

 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශම් මශේ ශවලාව. 

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
ශපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශම්  මශේ ශවලාව. 

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
අශේ පැත්ශත් ඕනෑ තරම් ශවලාව තිශබනවා. මට විනාි යක් 

ශෙන්න. ඔබතුමා මශේ නම කිේවාම මමත් කියන්න එපායැ. 

ඊළඟට, ඔබතුමා කිේවා, රනිල් විරමසිංහ මහත්මයා කිේවා 

කියලා "ශ්ධ පාලනය වැි ශයන්  රන්න ඕනෑ LTTE එ යි. 

එතශ ොට යු්ධධය අඩුශවන්  රාවි" කියලා. එතුමාශේ සටන් 

විරාමය පටන්ටන්න ශ ොට LTTE එ ට හිටිශේ 12,000යි. 

 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මට mike එ  ශෙන්න. මශේ අවස්ථාව.  

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
මම කියලා ඉවර වනතුරු ඉන්න. මම යු්ධධය  රන  ශ ොට 

LTTE එ ට 35,000ක් හිටියා. 12,000 සංයාව 35,000ක් වුණා, 

සටන් විරාමය අවසානශේ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු සරත් ශෆොන්ශසේ ා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ නම කියපු 

නිසායි ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්ශන්. ටරු මශනෝ ටශන්සන් 

මන්ත්රීතුමනි, තව විනාි  ශෙ කින්  ථාව අවසන්  රන්න.  

 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ටරු මන්ත්රීතුමා, මම ෙැන් මහවිරු දිනය අනුමත  ශළේ නැහැ. 

ඔබතුමා මශේ  ථාව භාටයක් ගියාම ශන් ආශේ. අහටන්න ෙැන්. 

එල්ටීටීඊ එ  ෙැන් තහනම් සංවිධානයක්. තහනම ඉවත් වන ල් 

නම සඳහන්  රලා  ථා  රන්න බැහැ. ශ ශහළිය රඹුක්වැල්ල 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඊශේ කිේවා ශන්. ඔබතුමා මාධය හුදශේ 

ඔබතුමන්ලාශේ ස්ථාවරය කිේවා ශන්. ඔබතුමන්ලා කිේවා, ඒ  

තහනම් සංවිධානයක් කියලා. ඒ නිසා අපට එය ෙැන් සමරන්න 

2519 2520 



පාර්ලිශම්න්තුව 

බැහැ. අපි ඒ  ෙන්නවා. මියගිය අය සමරන එ  ශවනයි, LTTE 

එ  සමරන එ  ශවනයි. LTTE එ  සමරන්න බැහැ ශන්. ඒ  

තහනම් සංවිධානයක්. ඒ තහනම ඉවත් ශවන්න ඕනෑ. එශහම 

නැතිව එය සමරන්න බැහැ. ඒ  තමයි මශේ ස්ථාවරය. ඒ , 

සාධා රණ ස්ථාවරයක්. එශහම  රන්න ඕනෑ. ඒ යි මම කිේශේ. 

ඔබතුමා පටලටත්තා.  

ඔබතුමා එො මශේ නම කිේවා ශන්. ඒ යි මම ශම් ටරු 

සභාශේ ේත්තර ශෙන්ශන්. ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ  ශත්රුම්ටන්න. 

ඔබතුමා මශේ නම කිේවා. මශනෝ ටශන්සන් මන්ත්රීතුමා ශමශහම 

කිේවා, එතුමාශේ ස්ථාවරය මශේ ස්ථාවරය ශනොශවයි, ඒ  

වැරැදියි, ඒ  එතුමාශේ ශපෞ්ධටලි  ස්ථාවරය කියලා කිේවා. 

ඒ ට මම ේත්තර ශෙන්න ඕනෑ. ඔබතුමා එශහම කිේශේ නැත්නම් 

මම ශමශහම  ථා  රන්ශන් නැහැ ශන්. මම ශ්ධ පාලනයට 

ශපොි  එක්ශ ශනක් ශනශවයි. මම පක්ෂ නාය ශයක්. මම අවුරුදු 

20ක්, 25ක් තිස්ශසේ ශ්ධ පාලනශේ ඉන්න ශ ශනක්; 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න ශ ශනක්. එම නිසා මට ේත්තර ශෙන්න 

අයිතිය තිශබනවා.  

මම ඔබතුමා ේතුරු නැශඟනහිරට එක් රශටන ගියා. 

පරාජශයන් පනිව ඔබතුමා රාන්ස් ඒෂියා ශහෝටලශේ ඉන්න ශ ොට 

අවසානශේදී, ේශ්ධ පාන්ෙර ඔබතුමා එක්  හිටිශේ මමත්, මශේ 

මිත්ර මියගිය ජයලත් ජයවර්ධන මැතිතුමාත් විතරයි. ශවන 

 වුරුවත් හිටිශේ නැහැ. ඔක්ශ ොම ඔබතුමා ොලා ගියා. රනිල් 

විරමසිංහ මහත්තයා ඇවිල්ලා බලලා, මාධයයට අසතය කියලා 

ගියා.  

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
මම තව අවස්ථාවක් ටන්නෙ  

 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න ශ ෝ.  

 

ෆීේඩ් ොර්ෂේ ගු සරත් ද ොන්දසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்னசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
එශහම නම්, ඔබතුමා මා ටැන කියන එ  නවත්වන්න. 

 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න ශ ෝ. ඔබතුමා මා ටැන කියපු නිසා ශන් මම 

ශම්  කියන්ශන්.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මශනෝ ටශන්සන් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත 

 ාලයත් අවසන්. 

 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ටරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා එශහම කිේවා ශන්. ඔබතුමා කියපු 

 ාරණය ටැනයි මා කියන්ශන්. ශවන ශමොනවත් ටැන ශනොශවයි. 

මට ශම්  කියන්න ඕනෑ. ජනතාව ශම්වා ෙැනටන්න ඕනෑ. 

ශමො ෙ, ඔබතුමා ප්රසි්ධධිශේ ශන් ඒ  ථාව කිේශේ. ේඩ බලාශටන 

ශ ළ ටහන මිනිශහක් ශනොශවයි, මම. මම වැරැදි විධියට  ථා 

 රන්ශන් නැහැ. නුදත්, ඔබතුමා මශේ නම සඳහන්  ළා ශන්. ඒ 

නිසා ඔබතුමාට ේත්තර ශෙන්න ඕනෑ, මම. ඒ සඳහා මට අයිතිය 

තිශබනවා. ජනතාව ශම් විවාෙය බලාශටන ඉන්නවා ශන්. ජනතාව 

live ශන් බලාශටන ඉන්ශන්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමා,  ථාව අවසන්  රන්න. 

 

ගු ෙදනෝ ගදන්සන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மனனா கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ජනතාව බලාශටන ඉන්නවා. අමත   රන්න එපා. එො 

අවසානශේදී ඔබතුමා  ාර්යාලය තුළ ඉඳශටන සා ච් ා  රමින් 

හිටියා. මම, ජනතා විුදක්ති ශපරුදශණ් හිටපු නාය  ශසෝමවං  

අමරසිංහ මහත්මයා, රවුෆ් හකීම් මන්ත්රීතුමා, නිනිල් හුනන්ශනත්ති 

හිටපු මන්ත්රීතුමා කියන හතරශෙනා සා ච් ා  රන අවස්ථාශේ 

තමයි ශලෝ ශේ ශහොඳම හුදොපති කියලා ඔබතුමා ටැන කියපු 

අයම ඔබතුමා ඇෙශටන එන්න කියලා හුදොව යැේශේ. ඔබතුමා  

ඇෙශටන ගියා. සශතක් වාශේ ඇෙශටන ගියා, ඔබතුමා. මම ඒ  

ෙන්නවා. ඒ  අමත   රන්න එපා. ඒ අය මට ශ ොටියා   කිේවා. 

ශ ොටියා කියලා නම්  රපු මශනෝ ටශන්සන්ශේ ඇස් ඉදිරි පිටම 

ශ ොටියා විනා   රපු ශලෝ ශේ ශහොඳම හුදොපති ඇෙශටන 

යනවා ශන්ෙ කියලා මශේ හිශත්  ම්පාවක් ඇති වුණා. මට එශහම 

හිතුණා. ඒ වාශේ හිතපු ශ ශනක් මම. අමත   රන්න එපා. දිගු 

ඉතිහාසයක් මට තිශබනවා. මම ශමතැන නව  මන්ත්රීවරශයක් 

ශනොශවයි. මශේ නම සඳහන්  රන ශ ොට  ල්පනාශවන් සඳහන් 

 රන්න. ඔබතුමා කියපු ශ්ධ වැරැදියි. ඒ  ශත්රුම්ටන්න ඕනෑ. 

ඔබතුමා එො  ථා  රන ශ ොට තවත් ශෙයක් කිේවා. ඊශේ 

ශපශර්ො නිළි කණාටුවක් ආවා. ඒ කණාටුව ෙවස ් ශෙ තුන ට 

ශපර ඇවිත් තිුදණා නම් ශහොඳයි කියලා ඔබතුමා කිේවා. එය 

වැරැදි විධියට ශෙමළ මාධයවල ගිහින් තිශබනවා. අශේ රශට් අපට 

කණාටු එපා, නිළි නිළං එපා, නිනාමි එපා, යු්ධධය එපා, මිනීමැරුම් 

එපා, ත්රස්තවාෙය එපා, ජාතිවාෙය එපා, අන්තවාෙය එපා, 

ශබදුම්වාෙය එපා කියලා, අපි Sri Lankan team එ  කියලා ටමන් 

 ර්ධදී ඔබතුමා එශහම කියන ශ ොට ශෙමළ ජනතාව ශ ොශහොමෙ 

හිතන්ශන්  එශහම තමයි ඒ  ථාව පරිවර්තනය  රලා ෙැන් 

කියලා තිශබන්ශන්. ශෙමළ ජනතාවශේ ප්රශ්ධ වලට නිළි නිළං, 

කණාටු ඇවිල්ලා තිුදණා නම් ශහොඳයි  කියනවා වාශේ ඔබතුමා 

 ථා  ළා. ඒ  වැරැදියි. ඒ  තාව කියාශටන යනශ ොට ශසල්වම් 

අජඩක් ලනාෙන් මන්ත්රීතුමා ේත්තර දුන්නා. ශසල්වම් 

අජඩක් ලනාෙන් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඒ ට ේත්තර දුන්නා 

 ශන්ෙ  தசல்வம் answer பண்ணுங்கள். ඒ ට එතුමා ේත්තර 

දුන්නා. එො එතුමා ේත්තර දුන්නා. ටීඑන්ඒ මන්ත්රීවරු 

කිහිපශෙශනක් ඒ ටැන  නටාටුව ප්ර ා   රලා තිශබනවා. ඒ අය 

තමයි 2010 ජනාධිපතිවරණය අවස්ථාශේ දී ඔබතුමා එක්  වැඩ 

 ශළේ. අපි ඔක්ශ ොම ගියා; වැඩ  ළා. අශේ රාධක්රිෂ්ණන් 

මන්ත්රීතුමා ශම් ටරු සභාශේ ඉන්නවා. අපි ඔක්ශ ෝම ේතුශර්, 

මධයම  ුන රශේ ගිහිල්ලා ඔබතුමාට වැඩ  ළා. එතශ ොට  -

2010  ාලශේ-  මහවිරු ේත්සව තිුදශණ් නැ්ධෙ  තිුදණා ශන්ෙ   

ඒ නිසා ශම්   ල්පනාශවන්  ථා  ළ යුතු ප්ර ්නයක්; ශම්  

ජාති  ප්ර ්නයක්. ශම් රශට් සිංහල, ශෙමළ, ුදස්ලිම් අපි 

සිය ශෙනා එ ට ජීවත් ශවන්න ඕනෑ. අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවන්ශන් ඒ යි. ශවන බලාශපොශරොත්තු අපට නැහැ. එය ශත්රුම් 

ටන්න. ශ්ධ පාලනය නිසා ජාතිවාෙය ටැන  ථා  ළ  ාලය 

2521 2522 

[ටරු මශනෝ ටශන්සන්  මහතා] 



2020  ශෙසැම්බර්  07 

පිටුපසට ෙමා අපි ඉදිරියට යා යුතුයි. ශමතැනදී අපට ශ්ධ පාලනය 

අව ය නැහැ. ජාතිය පැත්ත ට ෙමන්න ඕනෑ. ආටම පැත්ත ට 

ෙමන්න ඕනෑ. අපි එ  පැත්තකින් සිංහල-ශබෞ්ධධ කියලා 

ආඩම්බර ශවනවා. තව පැත්තකින් ශෙමළ කියලා ආඩම්බර 

ශවනවා. ුදස්ලිම් කියලා ආඩම්බර ශවනවා. මශේ ජාතිය ටැන මට 

ආඩම්බරයක් තිශබනවා, මම ශෙමළ කියලා. මශේ මේ භාෂාව 

ටැන, මශේ ආටම ටැන මම ආඩම්බර ශවනවා. නුදත් ඊට වඩා මම 

ආඩම්බර ශවන්ශන්, I am a Sri Lankan කියන එ  ටැනයි. ශ්රී 

ලාංකි යක හැටියට මම වැි ශයන්ම ආඩම්බරයි. එතැනට අපි 

 වුරුත් යන්න ඕනෑ. ඒ යන ටමන තමයි, මශේ ටමන. ඒ නිසා 

ඒ  අවශබෝධ  රටන්න.  මහවිරු ේත්සවය සමරන්න ඕනෑය 

කියලා මම කියනවාය, රට  ඩන්න ඕනෑය කියලා මම  ථා 

 රනවාය, ජාතිවාෙය  ථා  රනවාය කියා මා වැරදි තැන ට 

ෙමලා ඒ පැත්ශත් ඉන්න සමහරු  ථා  ළා. ඉස්සරහ ශේළිවල 

ඉන්නා මන්ත්රීවරුන් ශනොශවයි. මා එශසේ නම්  ළ ඇමතිවරු 

සිටියා. ඒ වාශේ තැන ට ඔබතුමන්ලා වැශටන්න එපා, මා ඒ 

වාශේ තැන ට ෙමන්න එපා කියන ඉල්ලීමත්  රමින් මා නිහඬ 

ශවනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ටරු (මහාචාර්ය) චරිත ශහේරත් මහතා. ටරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාි  හතර   ාලයක් ශවන්  ර තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 3.03] 

 

ගු මෙහාචාර්ය  චරිත දහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு (னபராசிாியர்) சாித்த னஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ දින  ාර  සභා 
අවස්ථාශේදී පරිසර අමාතයාං ශේත්, වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ 
අමාතයාං ශේත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාෙ  රන ශම් අවස්ථාශේදී 
ඒ සම්බන්ධව වචන කිහිපයක් ප්ර ා   රන්න ලැබීම ටැන මා 
ඉතාම සතුටට පත් ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම මධයම පරිසර 
අධි ාරිශේ සභාපතිවරයා විධියට මාත්  ටයුතු  රපු 
අමාතයාං යක් තමයි පරිසර අමාතයාං ය. ඒ නිසා ශම් අමාතයාං  
ශෙශක්ම ටරු ඇමතිතුමන්ලාට, රාජය ඇමතිතුමන්ලාට අපශේ 
ශුභාෂ්ංසනය පුෙ  රන අතර, අපශේ සහශයෝටය එම  ටයුතුවලට 
ලබා ශෙනවා කියලා මා ුදලින්ම ප්ර ා   රන්න  ැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසරය කියන විෂය අෙ 
ශවනශ ොට අපි ශනොශයක් ජාතීන් අතර තිශබන සම්බන්ධතා 
වාශේ ඒවාට ලඝු  ළාට, ශම්  අෙ ජාතයන්තරව වර්ධනය ශවච්ච 
ඉතාම  ක්තිමත් විෂයයක්. අෙ විශ්ධ  අමාතයාං ය ළඟට ුදළු 
ශලෝ යත් එක්  ටනුශෙනු  රන බරපතළම අමාතයාං ය විධියට 
තිශබන්ශන් පරිසර අමාතයාං යයි; ෙැන් නම් වනජීී  හා වන 
සංරක්ෂණ අමාතයාං ය සහ පරිසර අමාතයාං යයි. ඒ නිසා 
පරිසරය සම්බන්ධ ප්ර ්නවලට ජාති ශභ්ෙයක්, පළාත් ශභ්ෙයක්, 
ආටම් ශභ්ෙයක් එශහම නැත්නම් රටවල් සම්බන්ධ ශභ්ෙයක් 
නැහැ. ඒ නිසා පරිසරය කියන විෂය අෙ ශලෝ  ශ්ධ පාලනය 
විසින් අධයයනය  රනවා;  ළමනා රණය  රනවා. එවැනි 
තත්ත්වය යි අපි ඉන්ශන්. ඒ නිසා පරිසරය ටැන  ථා  ර්ධදී අපි 
රටක් විධියටවත්, ජාතියක් විධියටවත්, ප්රශ්ධ යක් විධියටවත් 
ශ ොටු ශවනවාට වඩා, ුදළු වි ්වය විධියට එ ක් බවට පත් ශවමින් 
තිශබන  ාලය යි සිටින්ශන්. එවැනි  ාලය යි අපි ශම් 
සා ච් ාව  රන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම මම ශමතැනදී 

 ථා  රන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්, මධයම පරිසර 

අධි ාරිය සම්බන්ධවයි. පරිසරය  ළමනා රණය කිරීම 

සම්බන්ධව ඉතාම වැෙටත් පනතක් වන ජාති  පරිසර පනතට 

අනුූලලවයි 1981දී මධයම පරිසර අධි ාරිය ස්ථාපිත  ර 

තිශබන්ශන්. එම අධි ාරිය ජාති  පරිසර පනත හරහා අශේ රශට් 

සංවර්ධනයට ෙක්වා තිශබන ොය ත්වයත්, පරිසරය 

 ළමනා රණය  රන්න ෙක්වා තිශබන ොය ත්වයත් ඉතාම 

වි ාලයි. අපි රටක් විධියට ශමම ආයතනය  ක්තිමත්ව ඉදිරියට 

ශටන යෑම ඉතාම අව යයි කියලා මම ශම් අවස්ථාශේදී ප්ර ා  

 රන්න  ැමැතියි. විශ ේෂශයන්ම ෙහතුන්වන ආණ්ඩුරම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය හා සම්බන්ධව ටත්තාම පරිසර විෂය 

සමටාමී ලැයිස්තුවට ෙමා තිශබන නිසා, සමහර තැන්වල 

අපැහැදිලිතා තිශබනවා. ේොහරණයක් විධියට ටත්ශතොත්, 

මහවැලි ටඟ මධයම  ුන රශයන්, මධයම පළාශතන් පටන් ශටන 

නැ ශඟශටනහිර පළාශතන් ුදුණෙට වැශටනවා. මහවැලි ටඟ 

 ළමනා රණය  රන්න ඕනෑ, එ  ජාති  ඒජන්සියකින් මිස , 

ආයතන හතකින්, අටකින් ශනොශවයි කියන එ  පැහැදිලිව අපි 

ශත්රුම් ටන්න ඕනෑ. ඒ අනුව බලන විට පරිසරය හා සම්බන්ධ 

ප්ර ්නවලදී අශේ රශට් ජනති  ප්රතිපාෙනශේ ටැට වක් 

තිශබනවා. මශේ ශපෞ්ධටලි  මතය නම් පරිසර විෂය සමටාමී 

ලැයිස්තුශේ තිබිය යුතු නැහැ කියන එ යි. නුදත් ඒ  මශේ 

ශපෞ්ධටලි  මතය මිසක්, අශේ ආණ්ඩුශේ මතය ශනොශවයි. අපි 

ශම් සම්බන්ධව පුළුල්ව සා ච් ා  රන්න ඕනෑ.  

පරිසරය හා සම්බන්ධව  ලාප ටණනාවක් එ ට එ තු ශවලා 

තමයි තීන්දු තීරණ ටන්ශන්.  ථාවක් තිශබනවා, 

“environmental issues come from society; problems are 

societal, solutions are technical and decisions are 

political” කියලා. ඒ කියන්ශන් පරිසර විෂය සම්බන්ධ ප්ර ්න 

එන්ශන් සමාජය පැත්ශතන්, ේත්තර තිශබන්ශන් තාක්ෂණය 

පැත්ශතන් වන නුදත් තීන්දු ටන්ශන් ශ්ධ පාලන සමාජයයි කියන 

එ යි. ශමන්න ශම් තල තුශන් ප්ර ්නය පරිසරය හා සම්බන්ධව 

ටන්න ශ ොට වි ාල ටැට වක් මතු වනවා. සමාජශයන් මතු වන 

ප්ර ්නවලට තාක්ෂජ   ේත්තර හෙලා, ශ්ධ පාලනි ව තීන්දු 

තීරණ ටන්න  ලාපය  අපි ඉන්න නිසා ශබොශහොම 

 ල්පනාශවන් ශම්  ටයුතු  ළමනා රණය  ළ යුතුව 

තිශබනවා. ඒ වා ශේම අපි මධයම පරිසර අධි ාරිය හරහා ජාති  

පරිසර පනතින් වායු දූෂණය පිළිබඳව නියාමනය  රන්න බැී  

ඉන්නවා. මම ඉතාම පැහැදිලිව ටරු ඇමතිතුමාට ශයෝජනා 

 රනවා, Air Quality Monitoring System එ ක් ලං ාශේ 

ඇති  රන්න කියලා. ශම්  දියුණු රට  අතයව ය සාධ යක් 

විධියට තිශබනවා. ඒ වාශේම ජල දූෂණය,  ේෙ දූෂණය, ඝන 

අපද්රවය  ළමනා රණය, විෙුත් අපද්රවය  ළමනා රණය වාශේ 

විෂයයන් දියුණු වන රට   අතයව ය විෂයයන් විධියට තිශබනවා.  

ඒ වාශේම අෙ වනශ ොට අශේ රශට් සංවර්ධනයයි, පරිසරයයි 

අතර ඇති ශවමින් තිශබන ශම් ටැටුම සමනය  රන්න පුළුවන් 

ශවන්ශන් ශ්ධ පාලනි ව හිතන ටමන් තාක්ෂජ  ව පිළිතුරු 

සපයමින් සමාජශයන් මතුවන ටැට ව  ශත්රුම් ටන්න ආ ෘතියක් 

ඇතුශළේ විතරයි. ඒ නිසා ටරු පරිසර අමාතයතුමා හා වනජීවි හා  

වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමා ඉදිරිශේ තිශබන අිනශයෝටය වි ාලයි. 

සමාජශයන් එන ටැට ව තාක්ෂජ   පිළිතුර එක්  

ශ්ධ පාලනි ව ටැට ටහන්න ඔබ ශෙපළ ඇතුළු ශම් ආණ්ඩුවට 

හැකි ශේවායි කියා ප්රාර්ථනා  රමින් මශේ  ථාව නිමා  රනවා. 

 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු ශරෝහිණී කමාරි විශ ටරත්න මහත්මිය. ඔබතුමියට විනාි  

හය   ාලයක් තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා. 3.09]  

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

මට  ථා  රන්න  ාලය ලබා දීම ටැන මා පළුදශවන්ම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. අෙ  

ශම් ශම්සය ේඩ වටිනා ශපොතක් තබා  තිශබනවා, "වන හා වනජීී  

සංරක්ෂණය ේශෙසා නීතිය" කියලා. ශලෝ ශේ ශහොඳම සහ ෙැි ම 

පරිසර නීති තිශබන්ශන් ලං ාශේ, ටරු ඇමතිතුමනි. නුදත් 

ඒවාශේ සිදුරු -හිල්- හොශටන, ඒවාශයන් රිංටන ප්රධානම රටකත් 

ශවන්ශන් ලං ාව කියන  ාරණය අපට අෙ  නටාටුශවන් වුණත් 

කියන්න වනවා. ශම් ශපොශත් තිශබන පරිසර නීති නිවැරැදිව 

ක්රියාත්ම  වුණා නම් අෙ ශම් අපි  ථා  රන පරිසර ප්ර ්න සිදු 

ශනොවන්නට තිුදණා. ඒ වාශේම අෙ ශමවැනි මාතෘ ාවක් ටැන 

 ථා ශනො රන්නත් ඉඩ තිුදණා. විශ ේෂශයන්ම අවශ ේෂ  ැලෑ 

ටි  රැ  ටන්නට තිුදණු 5/2001 චරශල්ය අශහෝසි කිරීම 

පිළිබඳව ශම් ශවලාශේ අවධානය  ශයොුද  රන්නට ඕනෑ. ඒ තුළ 

 ැලෑ පාළුවන්ට, පනින රිළවුන්ට ඉජ මං බැන්ො වාශේ 

තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ශම්ශක් ශෙපැත්තක් තිශබනවා. 

 ාලය පිළිබඳව ටැට වක් තිශබන නිසා මම ශම්  ාරණය නිසා 

ුදුණණ දීපු එක් ප්ර ්නයක් පිළිබඳව පමණක්  ථා  රන්නම්.  

විශ ේෂශයන්ම න ල්ස් රක්ෂිතය ආශ්රිතව ලේටල මැතිවරණ 

ශ ොට්මාසශේ පමණක් ශනොශවයි, අනික් ප්රශ්ධ වලත් ශම් 

 ටයුත්ත ශමශහම වනවා ඇති. ුණෙ ලා ශවච්ච ටම්මානවල ඔේපු 

- තිරේපු තිශබන අයශේත් ඉඩම් අෙ රක්ෂිතයට අරශටන වැටවල් 

ටහලා තිශබනවා. අෙ ඒ මිනිස්නින්ට තවත් ප්ර ්නයක් තිශබනවා. 

ඔවුන්ශේ ශටෙර තිශබන්ශන් එ  පැත්ත , වැසිකිළිය තිශබන්ශන් 

රක්ෂිතශේ. අන්න එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා ඒවා සඳහා  ි නමින් විසුනම් ලබා ශෙන්න කියලා මම 

ශබොශහොම ශටෞරවශයන් ඔබතුමාශටන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

"ශටෝමාභය රට හෙන ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" වැඩසටහන තුළ 

පරිසරය රකින බවට ශපොශරොන්දුවක් දීලා තිුදණා අපි ෙැක් ා. අෙ 

ඒ  සිදු වනවාෙ කියන  ාරණය අපි හැශමෝටම ප්ර ්නයක්.  

සිංහරාජය හරහා පාරක්  ැපුවා. ස්වභාව ධර්මශයන්ම -එ  

වැස්ශසන්ම- ඒ ට ේත්තරයක් ලබා දුන්නා, ශම්  හරි නැහැයි 

කියලා. රැම්සා ශතත් බිමට  රපු ශ්ධ අපි  වුරුත් ෙන්නවා. ශම්වා 

ටැන මම විස්තර  රන්ශන් නැහැ. සිරිපාශ්ධ එරත්න, ගිලීමශල් 

අක් ර 64,000ක්  පා ෙමා තිශබනවා; ආනවි න්ොශේ අක් ර 

50,000ක් වාශේම බිබිල, නිල්ටල අක් ර ලක්ෂයක්, නුවරඑළිය,- 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමා. 

 
ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

ටරු ඇමතිතුමා, මශේ ශේලාව ටන්න එපා. ඔබතුමාශේ 

 ථාශේදී ඒ ටැන කියන්න. 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඔබතුමිය පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න ඉස්ශසල්ලා ගුරුවරියක් 

හැටියට  ටයුතු  ළා. ෙරුවන්ට ශබොරු ඉටැන්නුවා වාශේ 

පාර්ලිශම්න්තුවටත්  ශබොරු ේටන්වන්න එපා. 

 
ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

මම ෙරුවන් ට ශබොරු ේටන්වලා නැහැ, ටරු ඇමතිතුමනි. මම 

ෙරුවන්ට ටණන් ඉටැන්නුශේ. මම කියපු ශ්ධ වැරැදි නම් ඒ  

නිවැරැදි  රන්න.  

අ ත්ම ශතොරතුර තමයි, ශපො ශළොන්නරුශේ ශවශහරශටොඩ 

යාය ප්රශ්ධ ශේ අක් ර 2,000  සිදු වන විනා ය. අෙ ජාති  

ේෙයාන නිලධාරින් හා වනජීී  නිලධාරින් වැඩ වර්ජනය ට 

එළියට බැහැලා ඉන්නවා. ශමොවුන් වර්ජනය  රන්ශන් වැටුේ වැි  

 ර ටන්න ශනොශවයි. ශම් වනාන්තර ටි  ආරක්ෂා  රලා ශෙන්න 

කියන  ාරණය තමයි ඔවුන් කියන්ශන්. ඇත්තටම ශම්  සිදු 

වන්ශන්,- 

 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,- 
 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මහින්ෙ අමරී ර ඇමතිතුමා. 

 
 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

මශේ  ාලය, ඇමතිතුමනි.  
 
 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම ඔබතුමියට ඒ  ාලය ශෙන්නම්. වැි  ශවලාවක් ටන්ශන් 

නැහැ. ටරු මන්ත්රීතුමියනි,  ඔබතුමිය කියන  රුණු සතයශයන් 

ශතොරයි. එම නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඒවාට ශයොො ටන්න එපා. 

අක් ර ෙහස් ටණන් එශහම විනා  ශවලා නැහැ. එය අසතයයක් 

කියන එ  ඔබතුමියට අපි ඔේපු  රලා ශපන්වන්නම්.   ශම්වා 

කියලා මිනිනින් රවටන්න එපා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වැෙටත් 

විධියට  ථා  රන්න.  

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

ටරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශේ  ථාශේදී එය නිවැරදි  රන්න. 

ශපොශළොන්නරුශේ ශම් පාර  ැශපන්ශන් අර කියන විධියට - 

[බාධා කිරීමක්] මශේ  ාලය නාස්ති  රන්න එපා. ඔබතුමාශේ 

 ථාශේදී කියන්න. 

 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,- 
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ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

ශම් ප්ර ්නය තිශබන්ශන් මා නිශයෝජනය  රන ආසනයට 

ආසන්නශයන් තිශබන ආසනශේ නිසා මම මශේ  ථාව  ර ශටන 

යනවා. ශම් ප්ර ්නය තුළින් නැවත අලි-මිනිස් ටැටුම ේග්රවනවා. 

[බාධා කිරීමක්] 
 
 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම ඔබතුමියශේ  ාලය ශනොශවයි ටන්ශන්. 

ශම් කියන්ශන් සම්ූරර්ණ අසතයයක්. එ  තැන  අක් ර 

64,000ක්  පලා  , තව තැන  අක් ර 2,500ක්  පලා  , තව 

තැන  අක් ර 3,000ක්  පලා  . ශම්  ශබොරුවක්. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශබොරු කියන්න එපා කියන්න. 

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

ඔබතුමන්ලා ඒවා නිවැරදි  රන්න. ශම්වා මාධයශේ කියපු 

ශ්ධවල්. ශම්වා මාධයශේ ශ ොතැන වත් නිවැරදි වුශණ් නැහැ. අපි 

ශම් ශතොරතුරු ටත්ශත් ඒවාශයන්. 

ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් මාර්ටය  ැපීම තුළින් අලි-මිනිස් ටැටුම 

ේග්ර වනවාය කියන එ  පරිසරශේදින් කියනවා. ඒ වාශේම ශම් 

ප්රශ්ධ ශේ නිවිශ ේෂී පරිසර  ලාප ශෙ ක් තිශබනවා; විල්  

ශෙ ක් තිශබනවා. ෙැන්   හඳපාන් විල් වත්, බැණ්ි ය විල් වත් 

විනා  ී ශම් තර්ජනය ට ලක්වනවා. එම නිසා අපට ප්ර ්නයක් 

තිශබනවා, සැබෑ ශලසම ශම් පාර  පන්ශන් යක්පුරය ටමට යන 

පාර  ාපට්  රන්නෙ, එශහම නැත්නම් ටවයන්ට තණශ ොළ 

 වන්නෙ -ශපොල්ටහටෙ, ශ ශසල් ටහටෙ- කියලා අපට ෙැන් 

ශත්ශරනවා. එශහම නැත්නම් ශමශතක් ආරක්ෂා ශවලා තිුදණු 

වැලි නිධියට ඇහැ ටහනවාෙ කියන එ ත් අපි බලන්න ඕනෑ.  

ශම් ප්ර ්නය ටැන  ථා  ශළොත්, ශම්  වනසත්ව හා 

වෘක්ෂලතා ආරක්ෂ  ආවා පනශත් 2.(1) අනුව ජාති  

ේෙයානයක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. ශම් ශවලාශේ  තවත් 

 රුණක් මතක්  රන්න මම  ැමැතියි. ටරු ඇමතිතුමනි, අෙ 

ේශ්ධ වරුශේත් ෙඹුල්ශල්, ෙඹු  ඔය ආශ්රිතව ටඟ රක්ෂිතය 

 පනවා.   පුළුවන් නම් ඒ ත් නැහැ  කියන්න. මම හිතන්ශන් අෙ 

ප්රවෘත්තිවලත් ශම් සම්බන්ධශයන් ප්රචාරය ශවයි. ශම් වනශ ොට 

ඒ  සමාජ මාධයවල පළවනවා. ශම් ටැන මම  නටාටු වනවා. 

මම ශම්  කියන්ශන් ශ ශනකට අපහාස  රන්න ශනොශවයි. ටරු 

ශරොෂාන් රණසිංහ රාජය ඇමතිතුමාශේ නම විකණා ශටන ඒ අය 

ශම් වනශ ොට ෙැව විනා යක්  ර ශටන යනවා. ශම්වා ශමශහම 

වන්න බැහැ, ටරු ඇමතිතුමනි. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
 

නැඟී සියදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමා. 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

ටරු ඇමතිතුමනි, හැම ශ්ධටම ේත්තර ශෙන්න ඔබතුමාශේ 

 ාලය ටන්න. ඒ  ඔබතුමාශේ  ථාශේදී කියන්න. මට මිනිත්තු 

හයයි තිශබන්ශන්.  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඒ පිළිබඳව ශසොයා බලා  ටයුතු  රන්න ූ ොනම් වනවා 

කියන එ යි මම කියන්ශන්. 

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

ශහොඳයි.  ඒ  ඔබතුමාශේ  ථාශේ දී කියන්න.  

ශමශහම විටින් විට ඇමතිවරුන්ශේ නම් ඉස්සරහට ෙමා ශටන 

ශම්  රන විනා ය ටැන අශේ  නටාටුව ප්ර ා   රනවා.  

ඊ ළටට, වනඅලි සහ මිනිස් ටැටුම ටැනත් මම  ථා  රන්න 

ඕනෑ.  ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් වනශ ොට විල්ටුදශේ පමණක් 2018 

සිට 2020 මැයි ෙක්වා අලි ඇතුන් හත්ශෙශනක් ඝාතනය ශවලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම මිනිනින් ශෙශෙශනක් ඝාතනය ශවලා 

තිශබනවා. ඒ ට ශහේතුව, දීර්ඝ  ාලීනව සිදුවන වන විනා යයි. 

විශ ේෂශයන්ම අලිමං ඩවල් හරහා අලින්ශේ ටමන් මාර්ට හරස ්

 ර සිදුවන විනා ය  නිසා ශම් ශ්ධවල් සිදුවනවා. ේොහරණයක් 

විධියට 1965 වසශර් තිුදණු වනාන්තර ප්රමාණයත්, අෙ තිශබන 

වනාන්තර ප්රමාණයත් අරශටන බලන්න, අෙ ශ ොපමණ 

තිශබනවාෙ කියලා. ඒ විධියට වර්ෂාපතනයත්  අරශටන බලන්න. 

1965 සිට ශම් වනශ ොට ෙැවැන්ත ශලස වන විනා ය සි්ධධී ම 

තුළින් මධය  ුන රයට ලැශබන වර්ෂාපතනය අහිමි ශවලා 

තිශබනවා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමිය, ඔබතුමියශේ  ථාව අවසන්  රන්න. 

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ ශවලාව ුණඟක් නාස්ති 

 ළා.  රුණා ර මට ඒ ශවලාව ලබා ශෙන්න.  

EIA study on the Kalu Ganga Reservoir and 

Agricultural Extension Project එශක්දි අලිමං ඩ ශෙ ක් 
ශයෝජනා වනවා, ටරු ඇමතිතුමනි. අලි-මිනිස් ටැටුමට පිළියමක් 

විධියට තමයි ශම් අලිමං ඩ  ශෙ  ශයෝජනා වන්ශන්. වස්ටුදව 

ජාති  ේෙයානය සහ වික්ශටෝරියා, රන්ශෙනිටල, රන්ටැශේ 

අභයභූමි යාශවන අලිමං ඩක් සහ වස්ටුදව ජාති  ේෙයානය සහ 

මින්ශන්රිය, ගිරිතශල් ශසොබා රක්ෂිතය හරහා තිශබන ජාති  

ේෙයානය. ශමන්න ශම්වාට සමටාමීව සි්ධධවන ශම් අලිමං ඩ 

ශෙ  ඉක්මනින් හො ශෙන්න කියන එ  මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

එශහම තිශය්ධදි ටරු ඇමතිතුමනි, වස්ටුදව ජාති  ේෙයානය සහ 

වික්ශටෝරියා, රන්ටැශේ රක්ෂිත අතර අලි සංරමණය වන අලි 

පිවිනිශමහි තිශබන ශවශහරටල වැව අසල වනවටා වයාපෘතියක් 

ෙැනට ආරම්භ  ර තිශබනවා. ශම්  දිවා රාත්රි අලි ටැවශසන 

ප්රශ්ධ යක්. ඒ ප්රශ්ධ ශේ වනවටාවක්  ශළොත්, ඒ අවට තිශබන 

වසම් වන ශවශහරටල, ශල්ඬියන්ටල, අලියාවල, ටැඹුරු ඔය 

2527 2528 



පාර්ලිශම්න්තුව 

වාශේ වසම්වල ජනතාවශේ ජීවිතවලට හානි සි්ධධ වන්න පුළුවන්. 

ශම් ළඟදීත් ශටොඩේල්පත ප්රශ්ධ ශේ  ාන්තාවක් අලි ප්රහාරයකින් 

මිය ගියා. තව මිනිනින් කීශෙශනක් - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමියනි, ඔබතුමියශේ  ථාව ෙැන් අවසන්  රන්න. 

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

මශේ ශවලාව ටත්ත නිසා මට තව ශපොි  ශවලාවක් ශෙන්න, 

ශම්  ාරණය කියන්න. ශම් plan එශක් පැහැදිලිව ශපශනනවා, අලි 

මං ඩක් හරහා යන බව.  

එො ජනාධිපතිතුමා ශවශහරටල ගිය ශවලාශේ,  එතැනදිත් 

වනජීී  නිලධාරින් ශමයට විරු්ධධත්වය ප්ර ා   රලා තිශබනවා. 

ඒ නිසා ශම් පිළිබඳවත් ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොුද  රවනවා.  

මහින්ෙ අමරී ර ඇමතිතුමනි, ශමච්චර පායන  ාලශේදීත් 

මැජ ක් ටඟ ශබොර ශවන්ශන් ඇයි කියලා අහන්න ඕනෑ. ශමො ෙ, 

ශම් වනශ ොට ඒ ඉවුර ශෙපැත්ත  පලා විනා   ර තිශබනවා,  

ඔබතුමා ෙකින්න ඇති.  "පුංචිෙශේ මැජ ක් ටඟ අසබඩ වැලි 

ජාවාරම" කියලා ශම් ප්රවෘත්තියක්  තිශබනවා. ඔබතුමා ශමය 

ෙැක් ාෙ, නැ්ධෙ කියලා මා ෙන්ශන් නැහැ. ශ්ධ පාලනවයන්ශේ 

නම් විකණලා තමයි ශම්වා  රන්ශන්. හම්බන්ශතොට ඉඳලා 

එනශ ොට ශමය ඔබතුමා ෙකිනවා ඇති. මැජ ක් ටඟ ශෙපස වන ඒ 

විනා යට  තරටම ශෙවිශයෝත්  ාප  රනවා ඇති.  2016 වනජීවි 

- 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 
නැඟී සියදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු ඇමතිතුමා. 
 

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

අශන්! වැරැදිලාවත් නමක් කියන්න බැහැ ශන්.  
 
 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔබතුමියශේ  ාලශයන් අඩු  රන්ශන් නැහැ.  

 
 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

මශේ  ථාශවන් පස්ශසේ ඔබතුමා  ථා  රන්න. 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔබතුමියශේ  ාලශයන් අඩු  රන්ශන් නැහැ.  
 

 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

ඔබතුමාශේ පිළිතුරු  ථාශේදී කියන්න.  
 

 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශපශර්ො අපි ටත් තීන්දුවත් එක් ,  ෙැන් ශමොනරාටල 

දිස්ත්රික් ශේ ශම් ශටොඩ වැලි  ැපිල්ල සම්ූරර්ණශයන් නතර 

 රලා, තහනම්  රලා තිශබනවා.  ඒ වාශේම ශම් කියන එ  

සම්ූරර්ණ අසතයයක්. ශම්වාට ශ්ධ පාලන ව ශයන් මැදිහත් 

ශවන්න  ාටවත් අපි ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ.  
 
 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් ශමොශහේශත්ත් වැලි  පන බවට ෙැන් 

පින්තූරක් ශපන්වන්න පුළුවන්. ඇමතිතුමනි, ශම් ශමොශහොශත්ත් 

වැලි  පනවා.  

2016දී ස්ශේච් ා පෙනම මත වනජීී  මාර්ශටෝපශ්ධ  යන් 

330ශෙශනක් බඳවා ටත්තා. හැම වශනෝෙයානය ම වනජීී  

මාර්ශටෝපශ්ධ  යන් ඉන්නවා. ඔවුන්ශේ පත්ී ම් ස්ථිර  රලා 

නැහැ. මට ආරංචියි, ඒ සම්බන්ධශයන්  ැබිනට් පත්රි ාවක් 

ඉදිරිපත්  ළාය කියලා. 
 

 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමියනි, ඔබතුමියශේ  ථාව ෙැන් අවසන්  රන්න.  
 
 
 

ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன)  

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

හැකි ඉක්මනින් ඒ පත්ී ම් ස්ථිර  රලා ශෙන්න කියලා ඉල්ලා 

සිටිනවා.  ඒ අයට ජීවත්ී ම පිළිබඳව ටැට  තිශබනවා. 

අවසාන ව ශයන් තව වැෙටත්  ාරණාවක් කියන්න 

තිශබනවා. ආරමණශීලි පැළැටි - invasive plants - අෙ ශටොවිබිම් 
පමණක් ශනොශවයි, වනාන්තර පවා ආරමණය  රන තත්ත්වයක් 

තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිශවළක් සඳහා 

ප්රතිපාෙන ශවන්  රන්නය කියලා  ශම් ටරු සභාශවන් ඉල්ලා 

සිටිමින් මශේ  ථාව අවසන්  රනවා. ස්තුතියි. 
 

 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු අනූප පස්කවල් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  හතර  

 ාලයක් තිශබනවා. 
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ගු අනුප පසනකුවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

මූලාසනාරූ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මීට ශපර   ථා  ළ අය 

ශහක්ටයාර 200 ටණන  මහා පරිමාණශේ වන විනා යක් 

පිළිබඳව අශත් මවපු  තන්ෙර කිේවා. මා ළඟ පැහැදිලි ටැසට් 

නිශේෙනයක් තිශබනවා. 1980 අං  47 ෙරන ජාති  පාරිසරි  

පනත යටශත් ශම් නිශේෙනය නිකත්  ර තිශබන්ශන් 1988 දී. ඒ 

අනුව ශහක්ටයාර 4 ට වඩා ශහළි කිරීමක්  රනවා නම් 

අධි රණ ක්රියාමාර්ට ටන්න තුදන්නාන්ශසේලාට පුළුවන්. අක් ර 

ශෙසිය ටණන් ශු්ධධ  රනවා නම් අධි රණ ක්රියාමාර්ට ටන්ශන් 

නැත්ශත් ඇයි  සංශේදී  ලාපය  කිසිම වන සංහාරයක්  රන්න 

 ාටවත් බැහැ. වන සංහාරයක් සි්ධධශවලාත් නැහැ. එශහම 

සි්ධධශවලා තිශබනවා නම් ේසාවියට සාක්ෂි ඉදිරිපත්  රන්න. 

එශහම කිසිම ශෙයක්  රන්ශන් නැතුව පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

පච ටි ක් කියනවා. අණ පනත් සම්මත ශවලා තිශබනවා. අශේ 

රජයන්  මඟින්ම සම්මත  රපු අණ පනත් තිශබනවා, ටැසට් 

නිශේෙන තිශබනවා. ඒවාට  අනුව  ටයුතු  රන්න පුළුවන්. 

එශහම  ටයුතු  රන්න පුළුවන් කිසිම සාක්ෂියක් නැති නිසා ශම් 

ශටොල්ලන් පච ප්රචාරය  රනවා. ඒ  තමයි තිශබන තත්ත්වය. ශම් 

කිසිම ශෙය ට සාක්ෂියක් නැහැ. සිංහරාජ වනාන්තරශේ 

සංහාරයක්  රනවාය කියනවා. නුදත් කිසිදු සාක්ෂියක් නැහැ. 

ශම්වා මාධයවලට  රන ප්ර ා  පමණයි. 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අෙරදසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரனசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා ෂර්ට් එශක් ශබොත්තම 

ටලවාශටනයි  ථා  රන්ශන්.  
 

ගු අනුප පසනකුවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ශ ොශහේෙ ශබොත්තම ටලවලා තිශබන්ශන්  ශබොත්තම ෙමලා 

තිශබන්ශන්.  

ඇත්ත කියනශ ොට ඔබතුමාට අමාරුයි. එතශ ොට 

ශබොත්තමක් ටැන  ථා  රනවා. ශබොත්තම ටැන  ථා  රන්න 

ඉස්ශසල්ලා, ශම් කියපු  ථාවට ේත්තරයක් ශෙන්න. කියපු 

 ථාවට ේත්තරයක් ශෙන්ශන් නැතුව ශබොත්තමක් ටැන  ථා 

 රනවා. මා කියපු ශෙයට ේත්තර ශනොදී ශබොත්තමක් ටැන  ථා 

 රන්ශන් ඇයි  ඉස්ශසල්ලා කියපු ශෙයට ේත්තර ශෙන්න. ශම් 

ටැසට් එ ට අනුව ශ ොශහේවත් කිසිම හානියක් සි්ධධශවලා නැහැ. 

එශහම හානියක් සි්ධධශවලා තිශබනවා නම්, පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන් විධියට තුදන්නාන්ශසේලාට පුළුවන් අධි රණ 

ක්රියාමාර්ටයක් ටන්න. ඒවා ශමොනවත්  රන්ශන් නැතුව පච 

ප්රචාරය  ර- ර හැම තැනම ඇවිදිනවා. ෙැන් ශබොත්තමක් ටැන 

 ථා  රනවා. අපට ඒ  අොළ නැහැ.   

අශනක්  ාරණය තමයි, ශම් ශටොල්ශලෝ අවශ ේෂ වනාන්තර 
පිළිබඳව  ථා  රන එ . අවශ ේෂ වනාන්තර පිළිබඳව පැහැදිලි 
චරශල්යක් තිශබනවා.   කියන්න සතුටුයි, ශම් චරශල්ය තුළින් 
වනාන්තර ආරක්ෂා  ර ටැනීමට අව ය  ටයුතු  රන්න පුළුවන් 
බව. ශම්  වනාන්තර ආරක්ෂා  ර ටැනීම සඳහා සි්ධධ වන 
ක්රියාවලියක් බවට පත්  ර ටැනීශම් වටකීම තිශබන්ශන්, නීති 
සම්පාෙනය  රන ආයතනය වන පාර්ලිශම්න්තුවට.    

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, වනාන්තර වර්ට ශෙ ක් 
තිශබනවා. පළුදවැනි වර්ටය තමයි, ආරක්ෂිත වනාන්තර. ශෙවැනි 
එ , සංරක්ෂණ වනාන්තර. ශම් වනාන්තර ආර්ථි  ව ශයන් 

පාවිච්චි කිරීම ටැන තමයි ශම් චරශල්ශයන්  ථා  රන්ශන්. 
නුදත්, පාවිච්චි  ළ යුතු ශ්ධවල් පිළිබඳව ඒශක් සඳහන් වන්ශන් 
නැහැ. අශේ ආයුර්ශේෙයට අව ය ඔනි වි ාල ප්රමාණයක් 
ශේන්ශන් පිට රටින්. ආයුර්ශේෙ ඔනි වටා කිරීම සඳහා ශම් 
අවශ ේෂ වනාන්තර පාවිච්චි  රන්න පුළුවන්. අපි ෙැව මහා 
පරිමාණශයන් ශේනවා, මලය ු ාසියාශවන්. ශම් වන වටාව, ෙැව 
වටාව අපට ආර්ථි  ශභෝටයක් විධියට, වනාන්තර ශභෝටයක් 
විධියට පාවිච්චි  රන්න පුළුවන්. ඊළඟට, අපි මී මැස්සාශටන් 
ටන්නවා, මී පැජ . මී පැජ  කියන්ශන් අපට අතයව ය ශෙයක්. 
නුදත්, අපි මී පැජ  ශේන්ශනත් ඕස්ශේලියාශවන්. මී පැජ  ෙැන් 
අපට ශ ොවිඩ් වසංටතය ශවනුශවන් නිෂ්පාෙනය  ළ ධෂධයටත් 
අව යයි. අශේ ශහළ ජවෙයවරු ෙැන් ධෂධයක් නිෂ්පාෙනය  ර  
තිශබනවා. නුදත්, අපි ප්රධාන ව ශයන්ම මී පැජ  ශේන්ශන් 
ඕස්ශේලියාශවන්.  මී පැජ   නිෂ්පාෙනය සඳහාත් අපට ශම් 
අවශ ේෂ වනාන්තර පාවිච්චි  රන්න පුළුවන්.  ඒවා ආර්ථි  
වනාන්තර විධියට නම්  රන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා විශ ේෂ ටැසට් 
පත්රයක් අව යයි.  

  

ශම් වනාන්තර නි ම්ම ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්වරුන්ට භාරදීම 
තුළින් හානියක් සි්ධධ ශවන්නත් පුළුවන්, මූලාසනාරූඪ ටරු 
මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා, අපි  රන්න ඕනෑ ශමොනවාෙ  ශම්වා  
වනාන්තර විධියටම ආරක්ෂා  රශටන අශේ ආර්ථි ය  ක්තිමත් 
 ර ටන්නත් ඕනෑ. ඒ සඳහා ශම් අවශ ේෂ වනාන්තර ශයොො ටන්න 
අපි සැලැස්මක් ස ස්  ළ යුතුයි. එහිදී අපි බලාශපොශරොත්තු 
ශවන්ශන් ශම්වාශේ ශටොඩනැඟිලි හෙන්න ශනොශවයි. ඒ 
චරශල්ශේ පැහැදිලිවම  කියා තිශබනවා, පරිසරය ආරක්ෂා 
 රශටන තමයි ශම්වා  ළ යුත්ශත් කියලා. ඒ වාශේම, පාවිච්චි 
ශනො ළ යුතු ස්ථාන පිළිබඳවත් එම චරශල්ශේ  රුණු 10ක් 
සඳහන්  ර තිශබනවා. නුදත් ඒශක් තිශබන එ ම අඩු පාඩුම 
තමයි, අපි  ළ යුත්ශත් ශමො ක්ෙ කියලා සඳහන්ව නැති එ . 
ශමහිදී   ළ යුත්ශත් ශමොනවාෙ කියලා අපි ඉදිරිශේදී සැලැසම්ක් 
හොටත යුතුයි.  ළ හැකි ශ්ධවල් ශමොනවාෙ, ඒ තුළින් අශේ 
ආර්ථි ය  ක්තිමත්  ළ හැක්ශක් ශ ශසේෙ, අශේ ආර්ථි ය 
 ක්තිමත් කිරීම සඳහා ශම් අවශ ේෂ වනාන්තර පාවිච්චි  ළ 
හැක්ශක් ශ ශසේෙ කියන  ාරණා අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ  ථා  ළ 
යුතුයි. එශහම ශනො ර, අසතය සංයාශල්න, අසතය ප්රචාර, 
පුවත් පත්වල තිශබන වැරදි ශතොරතුරු ශමතැනදී ප්ර ා   රන 
එ  වැරදියි.  අපි සතයය ප්ර ා   රන්න ඕනෑ.    

වැරැ්ධෙක් සි්ධධශවලා තිශබනවා නම් ඕනෑම නීතිමය ක්රියා 
මාර්ටයක් ටන්න පුළුවන්. ඒ කිසි ශෙයක්  රන්ශන් නැතිව, කිසිදු 
 ාරණාවක් ෙන්ශන් නැතිව, කිසිදු සාධ යක් නැතිව සමඟි 
ජනබලශේටශේ මන්ත්රීවරු  රන්ශන් රශට් ජනතාවට ශබොරු 
ප්රචාරය  රන එ යි. සාක්ෂි තිශබනවා නම් ඉදිරිපත්  ළ යුතුයි; 
අධි රණයට යා යුතුයි.  

ශම් අවශ ේෂ වනාන්තර පිළිබඳව නිකත්  ළ චරශල්ය 
තුළිනුත්, අතිටරු ජනාධිපති ශටෝමාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශම් රශට් ආර්ථි යට ෙැවැන්ත 
 ක්තියක් ලබා ශෙන්නයි. ඒ  ක්තිය ලබාදීශම් වටකීම 
තිශබන්ශන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඇමතිවරුන්ට සහ 
මන්ත්රීවරුන්ට. ශම් චරශල්ය අනුව, සාධනීය ශලස වනාන්තර 
ආරක්ෂා  ර ටනිමින් ඒවා ආර්ථි යට ොය   ර ටන්ශන් 
ශ ශසේෙ යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි ේපශෙස් මාලාවක් ප්රාශ්ධශීය 
ශල් ම්වරුන්ට යන්න ඕනෑ. ඒ අය පරිසර බලපත්ර ටන්න ඕනෑ, 
ඒවා සම්බන්ධශයන්. ඒ වාශේම, ඒවා තුළ ඉදිකිරීම්  ටයුතු කිරීම 
නතර  රන්න ඕනෑ. තහනම්  ළ යුතු ශෙවල් පිළිබඳව එහි 
සඳහන්  ළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රජයට විරු්ධධව තිශබන 

ශචෝෙනාවලින් සියයට 90ක්ම අසතය ඒවායි.  ඊශේ ශපශර්ො 

ශපොශළොන්නරුශේ වුණු සි්ධධිය ටත්ශතොත්, ඒ සි්ධධියට සම්බන්ධ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ටරු විමලී ර දිසානාය  රාජය ඇමතිතුමා මස්  ෑල්ලක්, 

ේම්බල ඩ  ෑල්ලක්  න්ශන් නැති, අරක්ක ශපොෙක් ශබොන්ශන් 

නැති, ුදලත්විඩක් විතරක්  න ශ ශනක්. එම  වනාන්තරය මැදින් 

තිුදණා යැයි කියන, මනම්පිටිශේ සිට යක්කශර් ෙක්වා පාර 

සම්බන්ධශයන් ක්රියා මාර්ට ටත යුත්ශත් ශ ශසේෙ කියන එ  

පිළිබඳව සමහර විට එතුමාට නිසි ෙැනුමක් ශනොතිුදණා ශවන්න 

පුළුවන්. ඒ ට රමශේෙයක් තිශබනවා. ඒ සඳහා මධයම පරිසර 

අධි ාරිශයන් ුදලින්ම ඉල්ලීමක්  රන්න ඕනෑ.  

අවුරුදු සිය ටණනක් තිස්ශසේ ශම් වනාන්තරය මැ්ධශෙන් පාරක් 

තිුදණා. ඒ පාර භාවිත  රන්න ශෙන්න කියලා ඉල්ලීමක්  රන්න 

ඕනෑ. එශහම ඉල්ලීමක්  ළාට පනිව, මධයම පරිසර අධි ාරිශයන් 

නිසි පරීක්ෂණයක් පවත්වලා, ේපශෙස් මාලාවක් - guidelines - 

ශෙනවා, "ශම් පාර පාවිච්චි  රනවා නම්, ශමන්න ශම් ශම් 

ශ ොන්ශ්ධසිවලට යටත්ව පාවිච්චි  ළ යුතුයි" කියලා. එශහම 

 රන්න බැරි  මක් නැහැ. මින්ශන්රිය වශනෝෙයානය මැ්ධශෙන් 

තමයි අපි ශප ශුුාළාන්නරුවට  යන්ශන්. ඒ නිසා, මධයම පරිසර 

අධි ාරිශේ ඒ රමශේෙවලට අනුව  ටයුතු කිරීශම් වටකීම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඇමතිවරුන්, මන්ත්රීවරුන් ශමන්ම මහ 

ජනතාවටත් තිශබනවා. ඒ රමශේෙශේ නීති රීති අනුටමනය 

 රමින්  ටයුතු  ශළොත් කිසිම ටැට වක් ඇති වන්ශන් නැහැ.   

ස්තුතියි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු ශසල්වරාජා  ශ ටන්ද්රන් මන්ත්රීතුමා. 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේ ටරු ශරෝහිණී කමාරි 

විශ ටරත්න මන්ත්රීතුමිය මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇති. 
 
අනුරුව ගු සවජීව එදිරිොන්න ෙහතා මූලාසනදයන් ඉවත් 

වූදයන්,  ගු දරෝහිණි කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சஞ் ீவ எதிாிமான்ன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலனவ, மாண்புமிகு  (திருமதி) னராஹினி 

குமாாி வின ரத்ன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA left the Chair, 
and THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA took the 
Chair. 
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ගු දසේවරාජා කදේන්ද්රන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கன ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினாோ் அவாோ்கனள, 

இன்கறய தினம் சுற்றாடல் அகமச்சு, வனசீவராசிகள் மற்றும் 

வனப் பாதுகாப்பு அகமச்சு ஆகிய அகமச்சுக்களின் குழுநிகல 

விவாதம் இங்கு நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. இந்த 

இடத்தினல வட, கிைக்கு நிகலவரம் ததாடர்பாக நான் சில 

விடயங்ககளச் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்னறன். 'இயற்கக 

கயப் பாதுகாப்பதற்காக' என்று கூறி யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடு 

அவசர அவசரமாக GPS ததாைில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு 

தபருமளவான இடங்கள் வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு 

பிரனதங்களாகவும் னதசிய இயற்கக ஒதுக்கீடு என்ற னபாிலும் 

வன சீவராசிகள் திகணக்களத்தினால் ஒதுக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. இவ்வாறான ஒதுக்கீடுகள் காரணமாக வடக்கு, 

கிைக்கினல பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றார்கள். விவாசாய நிலங்களுக்குச் தசல்லமுடியாத 

நிகலகம, வயல் நிலங்களுக்குச் தசல்லமுடியாத நிகலகம, 

கடல் ததாைிலுக்குச் தசல்லமுடியாத நிகலகம, குளங்களில் 

மீன்பிடிக்க முடியாத நிகலகம, குடியிருப்புக் காணிககள 

விற்கனவா வாங்கனவா முடியாத நிகலகமதயன்று 

பல்னவறுபட்ட பிரச்சிகனககள யுத்ததினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்கள் எதிர்னநாக்கியிருக்கின்றார்கள்.  

அந்த வககயினல, ஒருசில விடயங்ககள நான் இங்கு 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்னறன். முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தினல 

முள்ளியவகளப் பகுதியினல பல நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் 

நிலங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு வன ஒதுக்கு என்ற தபயாில் 

பிரகடனம் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்குள் தபாது 

மக்களுகடய வயல் காணிகள் முழுகமயாக 

உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அனதனபான்று, முல்கலத்தீவு 

மாவட்டத்தில் நித்தககக்குளப் பகுதியினல 850 ஏக்கர் வயல் 

காணிகள் இவ்வாறு வனப் பாதுகாப்புத் திகணக்களத் 

தினானல பிரகடனம் தசய்யப்பட்ட பகுதிக்குள் உள்வாங்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. தண்ணிமுறிப்பு, வீரங்குளம் பகுதியில் 80 

ஏக்கர் காணிகளும் தண்ணிமுறிப்புப் பகுதியிலுள்ள 

குறுந்தூர்குளத்தின்கீனை 125 ஏக்கர் வயல் நிலங்களும் 

குமுைமுகனயினல உலத்துதவளி என்கின்ற பகுதியில் 22 

ஏக்கர் காணியும் இவ்வாறு வனப் பாதுகாப்புத் திகணக் 

களத்தின் பிரகடனத்திற்குள் உள்ளடக்கப் பட்டிருக்கின்றது.  

கடந்த வாரம் நகடதபற்ற ஒரு சம்பவத்கதக் குறிப்பிட 

விரும்புகின்னறன். வவுனியா மாவட்டத்தினல ஆசிக்குளம் 

கிராமப் பகுதியினல தபாதுமக்களுக்குச் தசாந்தமான 

காணியில் வனப் பாதுகாப்புத் திகணக்களத்தினரானல 

எந்தவித முன்னறிவித்தல்களும் இல்லாமல் மரங்கள் 

நடப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன. வவுனியா மாவட்டத்தில் 

கநனாமடு பகுதியினல 1,700 ஏக்கர் மத்தியவகுப்புக் காணிகய 

இந்தத் திகணக்களம் தங்களுகடய காணி எனப் 

பிரகடனப்படுத்தியிருக்கின்றது. அனதனபான்று, தவடிகவத்த 

கல்லு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாவலர் பண்கணயில் 100 

ஏக்கர் காணியும் பட்டிக்குடியிருப்பு, னசனப்பன் குளத்தில் 100 

ஏக்கர் காணியும் கனகராயன் குளம் ததற்கு, படுகாட்டுக் குளம் 

பகுதியினல 60 ஏக்கர் காணியும் புளியங்குளம் ததற்கு, 

பாிசங்குளம் பகுதியினல 200 ஏக்கர் காணியும் மன்னக்குளம்,  

புதுவிைாங்குளம் பகுதியில் 80 ஏக்கர் காணியும், தசட்டிக்குளம் 

பகுதியினல முசல்குட்டி கிராமம் என்று தசால்லப்படுகின்ற ஓர் 

இடம் வில்பத்துக் காட்டுப்பகுதியின் முன்னரங்கப்பகுதியாக 

வருவதாகச் தசால்லி அந்தப் பகுதியும் அதற்குள் 

உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

அம்பாகற மாவட்டத்தினல தபாத்துவில் பிரனதச 

தசயலாளர் பிாிவினல கனகர் கிராமம் என்கின்ற ஒரு கிராமம் 

உள்ளது. அது 1960களினல கனகரத்தினம் என்கின்ற 

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரால் உருவாக்கப்பட்ட 

கிராமமாகும். யுத்தம் காரணமாக 1990ஆம் ஆண்டினல அந்த 

மக்கள் இடம்தபயர்ந்தார்கள். கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளின் 

பின்னர் அங்னக மரங்கள் வளர்ந்து  அந்தப் பகுதி காடாக 

மாறிவிட்ட நிகலயில், அந்தப் பகுதி வனத் திகணக் 

களத்தினால் ககயகப்படுத்தப்பட்டு இன்னமும் விடுவிக்கப்பட 

வில்கல. இது ததாடர்பாக நான் ஏற்தகனனவ தகௌரவ 

அகமச்சருகடய கவனத்திற்கும் தகாண்டுவந்திருக்கின்னறன். 

மன்னார் மாவட்டத்தினல முள்ளிக்குளம் பகுதியினல 'முடலகம' 

என்கின்ற ஓர் ஆறு இருக்கின்றது. பல தசாப்தங்களாக அந்த 

ஆற்றினல மக்கள் மீன்பிடித் ததாைிகலச் தசய்து, தங்களுகடய 
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சீவனனாபாயத்கத னமற்தகாண்டு வந்திருந்தார்கள். இந்த வன 

சீவராசிகள் திகணக்களத்தினுகடய கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியாக 

அது பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த மக்கள் ககது 

தசய்யப்படுவதும் நீதிமன்றங்களில் நிறுத்தப்படுவதுமான 

தசயற்பாடுகள் இடம்தபறுகின்றன. இறால் பிடித்ததற்காக 

நீதிமன்றத்தினால் 40,000 ரூபா தண்டம் விதிக்கப்பட்ட 

சம்பவம்கூட நகடதபற்றிருக்கின்றது.  

நான் நீதிமன்றத்கதக் குகறதசால்ல வரவில்கல. சட்டம் 

இங்னக பிரச்சிகனயாக இருக்கின்றது. ஆகனவ, அது 

மாற்றியகமக்கப்பட னவண்டும். அனதனபான்று கிளிதநாச்சி 

மாவட்டத்தினல னதராவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லம் அகமந் 

திருக்கின்ற காணியும் வன இலாகா திகணக்களத்தினால் 

எல்கலப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 4,562 ஏக்கர் பரப்பளகவக் 

தகாண்ட தநடுந்தீவு னதசிய வனம் 2015ஆம் ஆண்டு 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 1938ஆம் ஆண்டில் வன 

விலங்குகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்ட சுண்டிக்குளம் வன 

விலங்குகள் காப்பகம் 2015ஆம் ஆண்டினல 48,347 ஏக்கருடன் 

னதசிய வனம் என பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

அவ்வானற, நந்திக்கடல் கலப்பு மற்றும் நாயாறு னபான்ற 

பகுதிகள் வன சீவராசிகள் திகணக்களத்தினால் வனப் 

பிரனதசமாக பிரகடனப்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றது. மன்னாாினல 

ஆதம் பாலம் மற்றும் கடல்சார் வனம் என்ற பகுதி - 18,990 

ஏக்கர் பரப்பளவுகடய நிலப் பகுதி - 2015ஆம் ஆண்டினல 

னதசிய வனம் என பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. மடு 

வீதியானது 1968ஆம் ஆண்டில் வனப் பிரனதசமாக 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டாலும், 2015ஆம் ஆண்டினல 65,920 

ஏக்கருடன் னதசிய வனப் பகுதியாகப் பிரகடனப்படுத்தப் 

பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறான தசயற்பாடுகள் காரணமாக 

மக்கள் மிக னமாசமாகப் பாதிக்கப் படுகின்றார்கள். வடக்கு - 

கிைக்கு என்பது தனித்துவமான இகறகம தகாண்ட ஒரு 

னதசமாகும்.  அது 1833ஆம் ஆண்டுதான் ததன்பகுதினயாடு 

இகணக்கப்பட்டது. 1948ஆம் ஆண்டு பிாித்தானியர்களால் 

தங்களுகடய பூனகாள ஆதிக்கநலன் காரணமாக ஓர் ஆட்சி 

அதிகார கமயமாக உங்களிடம் அந்த அதிகாரம் 

ககயளிக்கப்பட்டது. 

2014ஆம் ஆண்டுக்குப் பிற்பாடு, நீங்கள் ஓர் 

ஒருங்கிகணந்த தந்தினராபாய சுற்றாடல் மதிப்பீடு என்ற 

தபயாினல திட்டங்ககள வகுத்து, இந்தப் பிரகடனங்ககளச் 

தசய்கின்றதபாழுது, உங்களுகடய னவகலத்திட் 

டங்களுக்கு UNDP மற்றும் UNEP அதாவது, ஐ.நா. 

அபிவிருத்தித் திட்டம் மற்றும் ஐ.நா. சூைல் திட்டம் என்பன 

நிதி உதவிககளச் தசய்தன. நீங்கள் சர்வனதச நாடுகளிடம் 

நிதி உதவிககளப் தபற்றுக்தகாண்டு னதசிய வனம், னதசிய 

பூங்கா, பறகவகள் காப்பகம் என்பவற்கறப் பிரகடனப் 

படுத்தும்தபாழுது எங்களது னதசத்து மக்களுகடய 

நலன்ககளப் பற்றிச் சிந்திப்பதில்கல. தபாதுவாக நகரம் 

ஒன்றில் குடியிருப்தபான்று உருவாக்கப்படுகின்றதபாழுது, 

விகளயாட்டு கமதானம், பூங்காக்கள், ஏகனய வசதிகள் 

அந்தக் குடியிருப்புக்கு ஏற்றபடிதான் அகமக்கப்படும்.   

ததன்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிங்கள மக்களுகடய 

தசௌகாியங்களுக்காக வட, கிைக்கில் இருக்கக்கூடிய 

தமிைர்ககளப் பூச்சி, புழுக்கள் னபான்று கருதி, முடிவுககள 

எடுப்பகதத் தயவுதசய்து தவிர்க்க னவண்டுதமன்பகத நான் 

விநயமாகக் னகட்டுக்தகாள்கின்னறன்.  

வட, கிைக்கு ததாடர்பாக முடிதவடுக்கின்றதபாழுது, 

வட, கிைக்கு மக்களால் ததாிவுதசய்யப்பட்ட மக்கள் 

பிரதிநிதிகனளாடு னசாோ்ந்து முடிவுகள் எடுக்கப்பட னவண்டும். 

உங்களிடம் நான் இந்த இடத்தில் இறுதியாகக் 

னகட்டுக்தகாள்வது என்னதவனில், நீங்கள் ஏற்தகனனவ 

தவளியிட்டிருக்கின்ற வர்த்தமானி அறிவித்தகல இரத்துச் 

தசய்ய னவண்டும் என்றுதான். குறித்த பிரனதசத்தின் 

பிரனதச தசயலாளர், அரசாங்க அதிபர், நிலஅளகவத் 

திகணக்கள உத்தினயாகத்தர்கள் என்னபாருடனும் 

பிரனதசத்தில் இருக்கக்கூடிய தபாது அகமப்புக்களுடனும் 

இகணந்து தசயற்படக்கூடிய வககயில் உடனடியாக 

குழுதவான்கற நீங்கள் உருவாக்க னவண்டும். னதசிய 

வனம் எனப் பிரகடனப்படுத்தி இருக்கின்ற இடங்களினல 

இருக்கக்கூடிய தபாதுமக்களுக்குச் தசாந்தமான 

பகுதிககள விடுவித்து, மீளவும் வர்த்தமானி அறிவித்தகல 

தவளியிடக்கூடிய வககயில் முடிவு எடுக்கப்பட னவண்டும். 

அதுவும் வட, கிைக்கிலுள்ள தமிழ் மக்களுகடய 

பிரதிநிதிகனளாடு கலந்து னபசி னமற்தகாள்ளப்பட 

னவண்டும். உங்களுகடய அதிகாரக் கட்டகமப்பின் 

அடிப்பகடயில், தகாழும்பிலிருந்து முடிதவடுப்பகத 

நீங்கள் தவிர்க்க னவண்டும். வட, கிைக்கு மக்ககள ஒரு 

தரப்பாகவும் அப்பிரனதசத்கத ஒரு னதசமாகவும் 

உள்வாங்கி, இந்த அபிவிருத்தி னவகலத்திட்டங்ககள 

முன்தகாண்டு தசல்ல னவண்டும். இல்கல என்று 

தசான்னால், உங்களால் ஒருனபாதும் இந்த நாட்கட ஒரு 

சாியான னகாணத்தினல முன்னனாக்கிக் தகாண்டுதசல்ல 

முடியாது என்பகத இந்த னநரத்தினல வலியுறுத்தி 

விகடதபறுகின்னறன். நன்றி.  

  
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත්  ළ ප්ර ්න පිළිබඳව අපට 

 ටයුතු  රන්න පුළුවන්. සිංහලෙ, ෙමිළෙ කියන ප්ර ්නය අපට 

අොළ නැහැ. ශ්රී ලාංකි යන් හැටියට එම  ාර්යභාරය අපි 

නිවැරැදිව  රන්න ූ ොනම්. නැති ප්ර ්නයක් ඇති  ර ටන්න 

ූ ොනම් ශවන්න එපා කියලා, මම ඔබතුමාශටන්  ඉල්ලීමක් 

 රනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටරු ජාන  වක්කඹුර රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

4ක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.35] 

 

ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහතා මඋක්, බඩඉරිඟු, කජු, 

ගම්මිරිසන, කුුඳු, කරාබුනැිය, බුලත් ඇුරළු කුඩා වැවිලි 

දබෝග වගා සවවර්ධානය, ආශ්රිත කර්ොන්ත හා අපනයන 

ප්රවර්ධාන  රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர - கரும்பு, னசாளம், மர 

முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட 

சிறு தபருந்னதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி னமம்பாட்டு 

இரா ாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Janaka Wakkumbura -State Minister of  
Development of Minor Crops including Sugarcane, Maize, 
Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, Betel Related 
Industries and Export Promotion) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං ශේත්, පරිසර අමාතයාං ශේත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 

විවාෙශේදී  ථා  රන්න ලැබීම ටැන මා සතුටු වනවා.  

2535 2536 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, මශේ විෂයය වනජීී  

අමාතයාං යත් එක්  සම්බන්ධයි. ඔබතුමිය නිශයෝජනය  රන 

ප්රශ්ධ ශේත් එනසාල් වටා  රන අයට ටැට  තිශබනවා. මම 

ේපශ්ධ    ාර  සභාශේදීත් ශම්  ාරණය කිේවා. මට මාතශල් 

අය ලියුමක් එවා තිශබනවා. "එනසාල් වටා  ර ටන්න ශෙනවා. 

එනසාල්  ඩාශටන මඟ එනශ ොට වන සංරක්ෂණශේ අය ඒ ටි  

ටන්නවා" කියලා. එනසාල් හැශෙන්ශන්  ැශල්. ඒ  යටි වටාවක්. 

බණ්ඩාරනාය  මැතිනියශේ  ාලශේ මශේ දිස්ත්රික් ශේ 

ඉ ම න්ෙ ප්රශ්ධ ශේ අක් ර 1,200  එනසාල් වත්තක් තිුදණා. 

අෙ ඒ වත්ත  ැලෑ ශලස නම්  ර තිශබනවා. හැබැයි, එනසාල් 

තිශබනවා. මම ඇමතිතුමාට ශම් සම්බන්ධව ශයෝජනා  ශළේ, 

එනසාල්  ඩා ටන්න රමශේෙයක් හෙන්න කියලා. අශේ රශට් 

එනසාල් නැති නිසා වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශේ 

අනුමැතිය මත ශහෝ ශ ශසේ  ශහෝ  ැශල් තිශබන එනසාල් 

 ැඩුවාට කිසි ප්ර ්නයක් ශවන්ශන් නැහැ. ටහ ට හානියක් 

ශවන්ශනත් නැහැ, කිසි ශෙයක් නැහැ. එනසාල් විතරයි ටන්න 

ඕනෑ. ඒ නිසා එනසාල්  ඩා ටන්න රමශේෙයක් හෙලා ශෙන්න. 

ෙැන් ශම්  කිේව ටමන් කියයි, "එනසාල්  ඩන්න ගිහිල්ලා  ැලෑ 

 පයි" කියලා. එශහම කියන්ශන් නැතුව, එනසාල් වතුවල තිශබන 

එනසාල් ටි   ඩා ටන්න අව ය වැඩ පිළිශවළක් ඔබතුමාශේ 

අමාතයාං ය මැදිහත් ශවලා හෙන්න කියලායි මම කියන්ශන්.  

ටරු ඇමතිතුමනි, වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව යටශත් 

තිශබන සෑම  ැලෑව ම අලි ඉන්නවා. ඒ වන සතුන් 

ටම්මානවලට  ඩා වදිනවා. ඒ ට ශහේතුව තමයි, ඒ  ැලෑවල 

සතුන්ට  න්න කිසි ශෙයක් නැති ම. ේඩවලව ජාති  

වශනෝෙයානය බැ ශවොත්, අලි ටි  හැම ශවලාශේම ශවන 

පැත්ත ට තමයි යන්ශන්. ඒ  ැශල් සතුන්ට  න්න කිසි ශෙයක් 

නැහැ. ඒ නිසා වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව හරහා  ැලෑ 

සතුන්ට  න්න ශමොනවා ශහෝ ශෙයක් වටා  රන්න කියලා මා 

ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ  ැලයක් අස්සට බඩ ඉරිඟු ඇට ටි ක් වුණත් 

ඉහින්න පුළුවන් . වට්ටක් ා ඇට ටි ක් ඉස්සත් පැළ ශවනවා. 

ශ ොමඩු ඇට ටි ක් ඉස්සත් පැළ ශවනවා. වනශේ සතුන්ට  න්න 

ශමොකත් නැති නිසා සතුන් ටමට එනවා. එය වළක්වන්න නම්, ඒ 

සතාට  න්න ශෙයක් වනාන්තරවල හෙන්න අපි  ටයුතු  රන්න 

ඕනෑ. 

අශේ සිංහරාජ වනාන්තරය තිශබනවා. එය ශලෝ  ේරුමයක්. 

සිංහරාජයට ආෙරය  රන මිනිනින් ඉන්ශන් ී දුරු  ාමරවල 

ශනොශවයි. ඒ ට ආෙරය  රන මිනිනින් සිංහරාජය වශට් ඉන්ශන්. 

සිංහරාජයට මශේ ආසනශේ තුශනන් ශෙ ක් අුණ ශවලා 

තිශබනවා. ඒ ප්රශ්ධ ශේ ඉන්න ජනතාව සිංහරාජයට ආෙශරයි. 

පනිගිය  ාලශේ ශලෝ  බැංකශවන් ඒ මිනිනින්ශේ අව යතා ඉෂ්ට 

 රන්න කියලා ුදෙලක් දීලා තිශබනවා, සිංහරාජය අවට ටම්මාන 

දියුණු  රන්න කියලා. හැබැයි, සිංහරාජය අවට ටම්මාන දියුණු 

 රනවා ශවනුවට  රලා තිශබන්ශන් ශමො ක්ෙ  ශ්ධ පාලනවයා 

මැදිහත් ශවලා ඒ සල්ලි ටි  අරශටන සිංහරාජය ශපශනන්ශන්වත් 

නැති ටම්මානවලට ලබා ශෙන්න  ටයුතු  රලා තිශබනවා. 

සිංහරාජය ශලෝ  ේරුමයක් වුණා නම්, ඒශ න් යමක් ලැශබනවා 

නම් ලැශබන්න ඕනෑ, සිංහරාජය අවට ඉන්න මිනිනින්ට. ඒ 

ටම්මානවල අයට තමයි ේෙවු  රන්න ඕනෑ. සිංහරාජය 

ශපශනන්ශන්වත් නැති දිහාවල ඉන්න අයට ේෙේ  රනවාට වඩා, 

ඒ ප්රශ්ධ ශේ ඉන්න අයට ේෙවු  රන්න ඕනෑ. ශම්  ටයුතු 

පිළිබඳව අශේ ටරු ඇමතිතුමාට ශලොක ේනන්දුවක් තිශබනවා. 

ජනතාවශේ පැත්ශතන් බලන්ශන් නැතුව වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට ශම්  ටයුතු  රන්න බැහැ. වනය ආරක්ෂා 

 රන්නත් ටශම් මිනිනින් ඉන්න ඕනෑ. ටශම් මිනිනින් ආරක්ෂා  ර 

ටන්න ඕනෑ වනය රකින්න නම්. ඒ නිසා මම කියන්ශන්, ඒ 

ප්රශ්ධ වල ඉන්න ජනතාවශේ අව යතා ශහොයලා බලන්න  ටයුතු 

 රන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ  මම කියපු ටමන් අශේ ටරු 

ඇමතිතුමා "යමක්  රන්න ඕනෑ" කියලා ශබොශහොම ශහොඳ 

ප්රතිචාරයක් ෙැක්වූවා.  අපි ඔබතුමාශටන් ඉල්ලනවා, වන 

සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරි මහත්වරුන් සහ ටම් 

වැසියන් අතර සම්බන්ධතාවක් ශටොඩ නටන්න කියලා. ඒ  නිසා ඒ 

ටම්වල මිනිස්නි ඉල්ලන්ශන් සාධාරණ ඉල්ලීම්. ඒ ඉල්ලීම්වලටත් 

ඇුණම් න් ශෙන්න ඕනෑ. එශහමනැතිව හැම ොම ශෙපාර් ්වය 

රණ්ඩු ශවන්න ගිශයොත් වනය ආරක්ෂා ශවන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා 

ඒ පිළිබඳ  ටයුතු  රන්නය කියා ඉල්ලමින් මා නිහඬ වනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ටරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

12   ාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 3.40] 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් රශට් පරිසරයට ආෙරය 

 රන ශ නක විධියට පරිසර අමාතයාං ශේ හා වනජීවි හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය යටශත්  තා  රන්න 

ලැබීම ටැන මම සතුටු ශවනවා. 

විශ ේෂශයන්ම අෙ ශලෝ යම   තා  රන  ාරණයක් තමයි 
තිරසර සංවර්ධන ඉලක්  - Sustainable Development Goals 
- පෙනම්  රශටන ශලෝ ය ඉස්සරහට යා යුතු බව. අශේ වන 
ආවරණය, සතුන්ශේ ජීවත් ී ශම් අයිතිය, හරිත බලාටාර පෙනම් 
 ර ටත් තිරසර බල ක්ති, hydrocarbons ෙහනය අවම  ර 
ටැනීම වැනි  ාරණා ඔස්ශසේ වූ පරිසර හිත ාමි සංවර්ධනයක් 
තමයි තිරසර සංවර්ධන ඉලක්  ඔස්ශසේ අපි ශලෝ යක් විධියට 
බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. 

හැබැයි, ශම් ශ ොවිඩ්- 19 වසංටතය  පැමිණීමත් සමඟ 
ශලෝ ය ටමන්  රමින් තිබූ දි ාව ශවනස් වුණා කිේශවොත් මම 
හිතනවා, මම නිවැරදියි කියලා. ටරු ඇමතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම 
ශ ොවිඩ් අර්ුදෙයත් සමඟ ශලෝ ශේ ආර්ථි ය ේඩු යටිකරු වුණා 
කිේශවොත් නිවැරැදියි. අෙ පරිසර සංරක්ෂණය පැත්ත ට තියලා, 
ජනතාව ජීවත්ී ම පිළිබඳ සටන ට, තමන්ශේ ආරක්ෂාව සහති  
 ර ටැනීම පිළිබඳ සටන ට එළැඹිලා තිශබනවා.  අශේ රම 
බල ාය අෙ ශ ොවිඩ් නිසා බරපතළ අර්ුදෙය ට පත්  ශවලා 
තිශබනවා. අශේ අපනයන-ආනයන ක්රියාවලිය ඇණහිටලා 
තිශබනවා. අශේ  ර්මාන්ත යම් තරම ට අඩපණ ශවලා 
තිශබනවා. හැබැයි, පරිසරය පැත්ශතන් බලන ශ ොට ශලෝ ය 
 තා  රන  ාරණයක් තමයි අෙ හරිතාටාර වායු විශමෝචනය අඩු 
ශවලා, පරිසර දූෂණය අවම වුණාය කියන  ාරණය.  පරිසර 
දූෂණය අවම වුණා කියන  ාරණය ටැන කියන ශ ොට ශලෝ ශේ 
ප්රධාන නටර ටණනාව ම දූවිල්ල - dust - අඩු වුණාය කියන 
 ාරණය අපි ෙැක් ා.  එය විශ ේෂශයන් ඉන්දියාශේ  ප්රධාන නටර 
කිහිපයකින්ම සහ  ශලෝ ශේ රටවල් ටණනාවකින්ම වාර්තා 
වුණා. එ  පැත්තකින් ශ ොවිඩ් ඒමත් සමඟම පරිසරය ආරක්ෂා 
වුණා කියලා ශලෝ ශේ යම් අය තුළ මතයක් තිශබනවා. නුදත් 
අශේ රශට් විතරක් ශනොශවයි, ශලෝ ශේ ජනටහනය ටත්ශතොත් 
මිලියන එ හමාර ට ආසන්න ප්රමාණයක් ශ ොවිඩ් වසංටතය 
නිසා මිය ගිහිල්ලා තිශබනවා. හැබැයි,  අශේ රශට් පරිසරය 
ශ ොවිඩ් එක්  ආරක්ෂා වුණා ෙ කියන ප්ර ්නය මම අහන්න ඕනෑ 
ශම් ටරු සභාශවන්.  

2537 2538 

[ටරු  ජාන  වක්කඹුර  මහතා] 
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අපට පනිගිය  ාලශේ වාර්තා වූ සිදුී ම් ටණනාවක් එක්  

බල්ධදි අශේ පරිසරය නිරැකණා කියලා කියන්න බැහැ. අශේ රශට් 

ප්රධාන වනාන්තර ටණනාව ම වන විනා ය  ටැන  තා වුණා. 

ආනවි න්ොව සිදු වූ වන විනා ය, විශ ේෂශයන්ම රැම්සා ශතත් 

බිශම් සිදු වූ වන විනා ය ටැන  ථා වුණා. ඒ වාශේම පුත්තලම් 

ප්රශ්ධ ශේ, විශ ේෂශයන් එළුවන්කලම ප්රශ්ධ ශේ  වනාන්තර 

විනා යක් පිළිබඳව, ටස් විනා යක් පිළිබඳව  තා  ළා. 

ශපොල්ලබැ්ධෙ ආදිවාසීන් ජීවත් ශවන ප්රශ්ධ යට  ාන්තාරයක් 

ේරුම ර ශෙන්න ෙ යන්ශන් කියන   තන්ෙර කියැවුණා.  

ඒ වාශේම ඉතාම සංශේදී පරිසර  ලාපයක් වූ සිංහරාජයට 

අත්වුණු ප්ර ්නය ටැන අපි ෙන්නවා. සිංහරාජ රක්ෂිතශේ විනා ය 

ටැන බරපතළ විධියට  තා වුණා. ශම් ශටොල්ලන් කිේවා, "එශහම 

ප්ර ්නයක් නැහැ. එශහම පාරක් තිුදණා. ඒ තිුදණු පාර තමයි දියුණු 

 ශළේ" කියලා. අපි ඒ  සම්ූරර්ණශයන් ප්රතික්ශෂේප  රනවා.  

පාරක් හැදුවාට ප්ර ්නයක් නැහැ. සිංහරාජය මැදින් ශහෝ යම්කිසි 

රමශේෙයකින් පාරක් අව ය නම් ඒ  නිවැරදි පරිසර ඇටැ උම් 

වාර්තාවකින් පනිව ඒ පිළිබඳ ෙන්නා විශ ේෂවයන් ශයොොශටන ඒ 

පාර හැදුවා නම් එතැන ටැට වක් නැහැ. අපි ෙන්නවා, පරිසරය 

ටැන ෙන්න විශ ේෂවයන් කියන අන්ෙමට සිංහරාජය ආශ්රිතව පශසේ 

තිශබන්ශන් ඝන දිරාපත් වූ ශ ොළශරොඩු පිරිච්ච තට්ටුවක්. 

 ාලයක් තිස්ශසේ ශ ොළ  ශරොඩු තැන්පත් ශවලා තිශබන පසක්. 

ඉතින්, ඒ වාශේ තැන  පාරක් හෙනවා ශවන්න පුළුවන්, තිශබන 

පාරක් පුළුල්  රනවා ශවන්න පුළුවන්, ඒ  ශබොශහොම සංශේදී 

 ාරණයක්. ඒ පිළිබඳව විශ ේෂවයන් ඉන්නවා; භූ විෙයා 

විශ ේෂවයන් ඉන්නවා; පස් පිළිබඳ විශ ේෂවයන් - පාංශු 

සංරක්ෂණය පිළිබඳ විශ ේෂවයන් - ඉන්නවා.    

ඒ විශ ේෂවයන්ශේ ෙැනුම ශයොොශටන ඒ පාර හෙන්න 

රමශේෙයක් ස ස්  ළා නම් ප්ර ්නයක් නැහැ.  

විශ ේෂශයන්ම ඒ වාශේ පරිසර ප්ධධතිය  ජල වහනය ඉතා 

වැෙටත්. අව ය පරිදි ජල වහනයක් තිුදශණ් නැත්නම්, අ ත් ඉදි 

කිරීම දී ශපොශළොශේ පාංශු ාෙනයත් එක්  නාය යෑම් තත්ත්ව  

ඇති ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම සිංහරාජය කියන්ශන් ගිං, නිල්වලා 

කියන ප්රධාන ටංටා ශෙශක් ශපෝෂණ  ලාපය; සබරටුදව  ුන 

පන්තිශේ ශපෝෂණ  ලාපය. ඒ වාශේ ඉදිකිරීම් එක්  ඉදිරිශේදී ඒ 

ප්රශ්ධ වල නාය යෑම් වාශේ ශ්ධවල් සිදු ී මත් එක්  ඒ පරිසර 

ප්ධධතිය විනා  ී මට බලපෑමක් තිශබන බව මම මතක්  රන්න 

ඕනෑ.  

ශ්රීපාෙ වැසි වනාන්තරය, න ල්ස් වැසි වනාන්තරය, සබරටුදව 

සිංහරාජ වැසි වනාන්තරය, ඒ වාශේම නුදණුකල කියන 

වනාන්තර ප්ධධතියත් එක්  තමයි නිරිත දිට සහ ඊසාන දිට 

ශමෝසම් ප්ධධතිය තුලනය ශවලා තිශබන්ශන්;  ළමනා රණය 

ශවලා තිශබන්ශන්. ටරු පරිසර ඇමතිතුමනි, ඒ වැසි වනාන්තර 

ටි  රැ  ටන්න බැරි වුශණොත්, විශ ේෂශයන්ම මධයම  ුන රශේ, 

සබරටුදව සහ ටල් ඔය  ුන පන්තියත් එක්  තිශබන වැසි 

වනාන්තර ටි  රැ  ටන්න බැරුව ගිශයොත්, ඒ  බරපතළ 

තත්ත්වයක් ශවනවා අශේ තිශබන පාරිසරි  සමතුලිතතාවට. 

විශ ේෂශයන්ම අශේ රටට වි ාල සම්පතක් ශවලා තිශබන 

වර්ෂාපතනය  ළමනා රණය කිරීමට එය බරපතළ ටැට වක් 

ශවනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධශයන් ඔබතුමන්ලාශේ අවධානය 

ශයොුද  රන්න කියන  ාරණය මම කියනවා. 

ටරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා තීරණයක් අරශටන තිශබනවා, 

ශපොල් ඉඩම්වල වැලි  ැපීම නතර  රන්න. ඒ  පරිසර ඇමතිතුමා 

ටත්ත ඉතා ශහොඳ තීන්දුවක් විධියට අපි වි ්වාස  රනවා. අෙ ඒ  

ජාවාරමක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. එක්ශ ෝ පතහක්  පනවා, 

එක්ශ ෝ මිරිදිය මාළු වයාපෘතියක් කියලා ශමො ක් ශහෝ වයාපෘති 

වාර්තාවක් හෙලා ශපොල් ඉඩම්වල වැලි  පනවා. ඒ හරහා වි ාල 

පරිසර හානියක් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ  වළක්වන්න 

ඔබතුමන්ලා  ටයුතු  රනවා නම් ඉතාම වටිනවා.  

වන ජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතය සී.බී. රත්නාය  

ඇමතිතුමා මා ශබොශහොම ටරු  රන ඇමතිවරශයක්. හැබැයි 

එතුමාට සල ා තිශබන විධිශේ නම් කිසිම විෙයාත්ම  පෙනමකත් 

නැහැ; කිසිම හරයකත් නැහැ. ටරු ඇමතිතුමනි, ඔතුමාශේ 

අමාතයාං ශේ නම වන ජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ය. ඒ 

වුණාට ඒ අමාතයාං යට අයිති වන්ශන් රාජය ෙැව සංස්ථාව 

විතරයි. ඉතින් අපට හිශතනවා, ඔබතුමාට දීලා තිශබන්ශන් ටස් 

 පලා  ඳන් ඉරන්නෙ කියලා.  ටස්  පනවා කිේවාට මම 

කියන්ශන් නැහැ අවිධිමත්ව ටස ්  පනවා කියලා. රජශේ ටස් 

ශවන්න පුළුවන්, ෙැව සංස්ථාවට ලැශබන ටස් ශවන්න පුළුවන්, 

වාජ ජමය වටිනා මකින් යුතුව  ටයුතු  රන ආයතනයක් තමයි 

රාජය ෙැව සංස්ථාව. හැබැයි, ඔබතුමාශේ සශහෝෙර, වනජීී  

රැ වරණය, අලි වැට හා අටල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩ 

පිළිශවළවල් හා  ැලෑ නැවත වටා කිරීම හා වන සම්පත් 

සංවර්ධන  රාජය අමාතය අශේ විමලී ර දිසානාය  මහත්මයාට 

දීලා තිශබනවා, වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව, වන ජීී  

සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව, ජාති  සත්ශවෝෙයාන 

ශෙපාර්තශම්න්තුව යන ශෙපාර්තශම්න්තු තුනම. ඒ දිහා බැ වාම 

ශබොශහොම ශජයෂ්මශයක්, ෙක්ෂශයක් වන ඔබතුමාට සල ා 

තිශබන විධිය පිළිබඳව අපට තිශබන්ශන් ඉතාම  ලකිරීමක්. ඒ 

තුළින් මම කියන්ශන් නැහැ, විමලී ර දිසානාය  මහත්මයා 

දුර්වලශයක් කියලා. නුදත් අපි ෙන්නවා,  වැඩ  රන්න පුළුවන් 

අයට ශම් ආණ්ඩුශවන්  තනතුරු දීලා තිශබන්ශන්, වටකීම් දීලා 

තිශබන්ශන් ඉතාම අල්ප ව ශයන් බව.  

ඊශේ ශපශර්ො අපට ආරංචි වුණා, ඔබතුමා, බන්දුල 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු ශම් ආණ්ඩුශේ ඉන්න ශබොශහොම 

ෙක්ෂ ඇමතිවරු හය ශෙශනක් ගිහිල්ලා පී.බී. ජයනින්ෙර මහත්මයා 

හුද වුණම එතුමා සල ා තිශබන විධිය. එතුමා ශබොශහොම 

ඒ ාධිපති ස්වරූපශයන්, අඩුම ටාශන් ඔබතුමන්ලාශේ 

ඉල්ලීම්වලට සවන් ශෙන්ශන්වත් නැතුව ඔබතුමන්ලා ප්රතික්ශෂේප 

 රලා තිශබනවා. ඔබතුමන්ලාට ශබොශහොම සැර පරුෂ විධියට 

 ථා  රලා තිශබනවා කියලා අපට ආරංචියි. ඒ ටැන අපට 

තිශබන්ශන් වි ාල ශේෙනාවක්. ශමො ෙ, ශම් ආණ්ඩුව 

'වියත්මශටන්'  ආවාට 'වියත් මඟ' අෙ ටමන්  රමින් තිශබන්ශන් 

අුදතුම විධිශේ, අපට හිතා ටන්න බැරි විධිශේ ශබොශහොම 

ඒ ාධිපති මාර්ටය . කිහිප ශෙශනක් විතරක් සතුටු  රමින්, 

ෙක්ෂයන් ශ ොන්  රලා, පිටුපසට  රලා, ෙක්ෂයන්ශටන් වැඩ 

ටන්ශන් නැතුව  ටයුතු  රන ආණ්ඩුවක් විධියට අෙ අපට ශම් 

ආණ්ඩුව ශපශනනවා.  

 ාලයක් අශේ විමල් ී රවං  මහත්මයා පී.බී. ජයනින්ෙර 

මහත්මයාට 'ආර්ථි  ඝාත යා'  කිේවා.   මම ෙන්ශන් නැහැ, 

එතුමා 2015ට  ලින් ආර්ථි  ඝාත යක විධියට වැඩ  ළාෙ 

කියලා. ශ ශසේ ශවතත් එතුමාශේ  ටයුතු දිහා බැ වාම, එතුමා 

තමයි ශම් ආණ්ඩුශේ ශ රුමා විධියට  ටයුතු  රමින් ඉන්ශන්. 

ඇමතිවරුන්ට අව ය සම්පත් ටි  ශෙන්ශන් නැතුව, සහශයෝටය 

ශෙන්ශන් නැතුව, එතුමා චරශල් ටහලා, ශම් ආණ්ඩුව 

ජනතාවශේ ආණ්ඩුවක් ශනොශවයි, තමන්ශේ ආණ්ඩුවක් කියලා 

හිතාශටන  ටයුතු  රන ආ ාරයක් තමයි අප ට ශපශනන්ශන්. 

ශම් ආණ්ඩුශේ  ටයුතු දිහා බැ වාම ෙැන් අපටත් නි ම් 

හිශතනවා, ශම් මැති ඇමතිවරු  ටයුතු  රන්ශන් තමන්ට කිසි 

ෙවස  ලක්ෂ හැටනවය  ජන වරම අහිමි ශවන්ශන් නැහැ වාශේ 

කියලා හිතාශටන බව. 

අෙ ේශ්ධ සහ ඊශේ ප්රවෘත්ති පත්රවලින් අපි ෙැක් ා, අධි රණ 

අමාතයාං ය භාර ඇමතිවරයා ශලෝ  ශවළඳ මධයස්ථානයට එම 

අමාතයාං ය ශටනිහිල්ලා තිශබනවා කියලා. ඒ, මාසය ට 

2539 2540 



පාර්ලිශම්න්තුව 

රුපියල් මිලියන 17  වාශේ අධි  ුදෙල ට. අපි ෙන්නවා, 

ඉතිහාසය පුරාම අධි රණ ඇමතිවරයා හිටිශේ ේපරිමාධි රණ 

සංකීර්ණශේ - Superior Courts Complex - තිශබන අධි රණ 

අමාතයාං  ශටොඩනැගිල්ශල් බව. ේපරිමාධි රණ සංකීර්ණශේ 

ඇති ශවන්න පහනි ම් තිශබනවා. එතැන තමයි නිදුනි. අධි රණ 

ඇමතිවරයා ඉන්න ඕනෑ එතැන. අධි රණ ඇමතිවරයා හැටියට 

තමන්ට ඉතාම ශහොඳින් ටැළශපන තැන තමයි ේපරිමාධි රණ 

සංකීර්ණශේ තිශබන අමාතයාං  ශටොඩනැගිල්ල. ඉතින් එතැන 

ඉන්ශන් නැතිව, රුපියල් මිලියන 17ක් මාසය ට වියෙම්  රලා 

ශම් වාශේ තැන ට එතුමා ශමො ෙ ගිශේ කියලා මම ෙන්ශන් 

නැහැ.  අශේ  ාලශේත් අපට වි ාල ශචෝෙනාවක් ආවා, සබීතා 

ශනෝනාශේෙ  ාශේෙ ශටොඩනැගිල්ලක් අරටත්තා කියලා. අශේ 

ආණ්ඩුව ශපරශළන්න ඒ ත් ශහේතු වුණා. ඒ, අශේම අය  රපු 

වැඩ. අෙ ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුශේ අයත් ඒවා අමත  ශවලා 

වාශේ  ටයුතු  රන ආ ාරය බැ වාම අපට ශත්ශරනවා, ල ෂ 

69 ජනතා වරමට පයින් ටහලා තමයි ශම් ආණ්ඩුව  ටයුතු 

 රමින් ඉන්ශන් කියලා.  

ඒ වාශේම අපි ෙැක් ා, මහර බන්ධනාටාරශේ සිදුවූ 

අසාධාරණය ටැන. මහර බන්ධනාටාරශේ සිදුී ශමන් 11ශෙශනක් 

මැරුණා කියනවා. තවමත් එයින් 4ශෙනක පමණයි හුනනාශටන 

තිශබන්ශන්. ඇයි මරණ 11ක් වාශේ ශපොි  ටණනක් හුනනාටන්න 

බැරි  ශ්රී ලං ා ශපොලීසිය කියන්ශන් එශහම දුර්වල ආයතනයක් 

ශනොශවයි. ශ්රී ලං ා ශපොලීසියට පුළුවන්, පැය 24න් ශම් වාශේ නිළු 

සි්ධධියක් හුනනාටන්න. ශවන ශමොකත් ශනොශවයි, ශමතැන 

කමන්ත්රණයක් තිශබනවා. ඒ මැරුණ අයට මරණ පරීක්ෂණ නැහැ. 

මරණ පරීක්ෂණත් නැතිව ඒ ශ්ධහ වළ ෙමන්න තමයි   ටයුතු 

 රමින් ඉන්ශන්. ඒ ශෙමේපියන් ඇතුළු වාතින් තවම අඬ අඬා 

ඉන්නවා. ශමො ෙ, ඒ මැරුශණ් තමන්ශේ ෙරුවා ශවන්න පුළුවන්; 

වාතියා ශවන්න පුළුවන්; ස්වාමිපුරුෂයා ශවන්න පුළුවන්. ඒ 

මැරුණු අය පිළිබඳ හරි ශතොරතුරක් දීටන්න ශම් ආණ්ඩුවට බැරි 

ශවලා තිශබනවා. ශම් ආණ්ඩුශේ අසාර්ථ භාවය, ශම් ආණ්ඩුශේ 

කමන්ත්රණය, ශම් ආණ්ඩුශේ මිනී මැරුම් සංස් ෘතිය නැවත 

ආරම්භ වුණා කියන එ  කියන්න ශහොඳම සාධ ය තමයි මහර 

බන්ධනාටාරශේ සිදුී ම, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි.  

අපි රටක් විධියට ශම් ටමන්  රන්ශන් ආපස්සටෙ කියලා අපට 

සැ යක් තිශබනවා. ආශයත් ටල් යුටයට ෙ, මිනී මැරුම් යුටයට ෙ 

ටමන්  රන්ශන් කියන සැ ය අපට තිශබනවා. ශම් රශට් විතරක් 

ශනොශවයි, අෙ ජාතයන්තරශේ පවා මහර සි්ධධිය සම්බන්ධව  ථා 

 රනවා. යම් පු්ධටලශයක අත් අඩංගුවට ටත්තාම, ඒ අය ආරක්ෂා 

කිරීශම් සම්ූරර්ණ වටකීම රජයට තිශබනවා. නුදත් ඒ අය ආරක්ෂා 

කිරීශම් වටකීම අෙ ශම් රජය බැහැර  රලා තිශබනවා. ඒ අය 

බල්ලන්, බළ න් වාශේ මරා ොලා තිශබනවා. අපි ගියා එතැනට 

පරීක්ෂා  රන්න. අපට ඇතුළට යන්න දුන්ශන් නැහැ. හැබැයි, අපි 

ගිහිල්ලා පැය ශෙ කින් පනිව ශලොහාන් රත්වත්ශත් ඇමතිවරයා 

ගියාම  ඇතුළට යන්න දුන්නා. ඒ නිසා නිලධාරිනුත් අෙ  ටයුතු 

 රමින් ඉන්ශන් රජශේ වුවමනා ඉෂ්ට  රමින්, රජශේ අව යතා 

ඉෂ්ට  රමින්, රජයට ඕනෑ විධියටයි. මහර බන්ධනාටාරශේ 

සිදුී ම විපක්ෂයක් විධියට අපි සිය ශෙනා සාමූහි ව ශහළා 

ෙකිනවා. 

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත  ාලය අවසානයි.  ථාව 

අවසන්  රන්න. 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මම තවත් තත්ත්පර කිහිපයකින්  ථාව අවසන්  රනවා, 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි. ශම් රජය  ටයුතු  රන 

ආ ාරය පිළිබඳ  අශේ විශරෝධය පළ  රනවා. 

ඉරාන් විරමරත්න මන්ත්රීතුමා මා ළඟ ඉන්න ශ ොට 

විශ ේෂශයන්ම ශමොරටුව ජනතාව ටැන  ථා ශනො ර බැහැ. 

ශමොරටුශේ ඉන්නවා, ලී බඩු නිර්මාණය  රන පාරම්පරි  පිරිසක්. 

ඒ අයට අව ය  ෙැව පිළිබඳ බරපතළ ප්ර ්නයක් තිශබනවා, අශේ 

ටරු සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ 

සම්බන්ධවත් අවධානය ශයොුද  රන්න කියා මා ඉතාම ආෙරශයන් 

ඉල්ලා සිටිනවා. විශ ේෂශයන්ම මූලාසනශේ සිටින මන්ත්රීතුමියට 

ශටෞරව ූරර්ව  ස්තුතිය පුෙ  රමින් මා නවතිනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ටරු තිලක් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 4ක් 

තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 3.52] 

 

ගු මවවෙය  තිලක් රාජපක්ෂ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) திலக் ரா பக்ஷ)  

(The Hon. (Dr.) Thilak Rajapakshe)  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, මා හිතන්ශන් අෙ  අපට 

තිශබන ප්රධානම ටැට ව තමයි පරිසරය අපට  රන සාධනීය 

බලපෑම සහ අපි පරිසරයට  රන ඍණාත්ම  බලපෑම ශමො ක්ෙ 

කියන එ . ුදදු රජාණන් වහන්ශසේ ඉපදුශණ් සල් ටහක් යට; ුදදු 

වුශණ් ඇසතු ටහක් යට සහ පිරිනිවන් පෑශේ සල් ටහක් යට කියන 

එ  අප ශහොඳා ාරවම ෙන්නා ශෙයක්. ඒ වාශේම ශබෝධිසත්වයන් 

වහන්ශසේට ුදදු ී මට පිට දුන් ඇසතු ශබෝ රු ට සතියක් පුරා 

අනිමිස ශලෝචන ූරජාව පැවැත්වූවා කියන එ ත් අප ශහොඳින්ම 

ෙන්නා  ාරණයක්. ශ ටනිස් වහන්ශසේ ඉපදුශණ් ටව ශලන  කියන 

එ ත් අප ශහොඳටම ෙන්නා  ාරණයක්. ඒ නිසා ේන්වහන්ශසේලා 

අපට ශහොඳා ාරවම ශපන්නුවා, මිනිනින්ට පරිසරශයන් ශතොර 

ජීවන රටාවක් නැහැ කියන එ . ුදදුන් වහන්ශසේ වාශේම පනි 

 ාලය දී ආදිවාසි නාය  සියැටල් පවා ශපන්වා දුන්නා, මිනිනින් 

කියන්ශන් මිහිතලශේ අයිති රුවන් ශනොව අනාටතය ශවනුශවන් 

වටකීම් ෙරන තාව ාලි  ජන ශ ොටසක් කියලා. හැබැයි, 

තමන්ශේ රටවල තිශබන පාරිසරි  සම්පත් ඕනෑවටත් වඩා විනා  

 ර ෙමා අනුන්ශේ රටවල තිශබන පාරිසරි  සම්පත්වලටත් අත 

ෙමන ආ ාරශේ විනා  ාරි රැල්ල ට හනි ශවච්ච, භීෂණය ට 

හනි ශවච්ච ශවලාව  තමයි අප පරිසරය ටැන  ථා  රන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, මා විෙයාත්ම   ාරණයක් 
කියන්න  ැමැතියි. ශම් සෑම ටතවන තත්පරය දීම මිනිනින් 
විධියට අපි පරිසරයට ේලාස්ටික්, ශපොලිතින් කිශලෝ 5ක් එ තු 
 රනවා. ඒ කියන්ශන්, විනාි ය ට කිශලෝ 600ක්; පැය ට 
කිශලෝ 19,000ක්. ශම් සියල්ල එ තු ශවලා ආපනි යන්ශන් 
ටංටාවලට, මහ ුදුණෙට. ඉපශෙන්න ඉන්න ෙරුවාශේ  ලලශයන් 
රුධිරය අරශටන විෙයාවයන් පනිගිය  ාලශේ ඔේපු  රලා 
ශපන්වා දුන්නා, ඉපශෙන්න ඉන්න ෙරුවාශේ රුධිරය තුළත් 
microplastic ඇතුළත් කියලා. ඒ කියන්ශන්, ඉපශෙන්න ඉන්න 
ෙරුවා ශනොෙන්නා ශරෝට ටණනාවක් එ තු  රශටන ශම් 
ශලෝ ශේ එළිය ෙකිනවා කියන එ යි. ඒ වාශේම තමයි 
මීශතොටුදල්ල කණු  න්ශ්ධ ශේෙවාච ය. ශම් සිය  ශ්ධවල් අපි 
පරිසරයට  රපු හානිවල ප්රතිලල.  

2541 2542 

[ටරු  නලින් බණ්ඩාර ජයමහ  මහතා] 
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අපි ශහොඳා ාරව ෙන්නවා, ජපානය කියන්ශන් දූපත් 6,852ක් 

සහ ටංටා 35,000ක් තිශබන රටක් බව. ඔවුන්ශේ මහ 

ශපොශළොශවන් සියයට 66ක් තවමත් වනාන්තරවලින් වැහිලා 

තිශබන්ශන්. ඒ රාජයය තමයි අෙ ශලෝ ශේ වැි ම ආයුෂ ුදක්ති 

විඳින අය සිටින රාජයය. ඒ අය පරිසරයත් එක්  ශහොඳා ාර ටනු 

ශෙනුවක්  රමින් යනවා.  

 ාලය අවසාන නිසා මශේ  ථාව ශ ටි  රන්න සිදු ශවනවා. 

ශ ශසේ ශවතත්, මා හිතන්ශන්, රජය ට, ඇමතිවරශයකට, රාජය 

ඇමතිවරශයකට ශම් ශ්ධවල් තනිවම  රන්න බැහැ කියලායි. රශට් 

සමස්ත ජනයාට වි ාල වටකීමක් තිශබනවා, මානසි  ශවනසක්, 

ආ ල්පමය ශවනසක් මඟින් ශම් පරිසරය ආරක්ෂා  රටැනීමට. 

"ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා නය මඟින් පරිසරය 

සම්බන්ධශයන් ඉතා  ශහොඳ නීති-රීති ටණනාවක් පිළිබඳ තීන්දු 

අරශටන තිශබනවා. 2021 ජනවාරි 01වැනි ො වන ශ ොට වරක් 

භාවිත  ර ඉවත ලන ේලාස්ටික්, ශපොලිතීන් නිෂ්පාෙනය තහනම් 

 රන්න තීන්දුවක් අරශටන තිශබනවා. ඒ වාශේම තමයි, "නිරකිුද 

ටංටා" ජාති  පාරිසරි  වැඩසටහන යටශත් ටංටා 103ක් ආරක්ෂා 

 රන්නටත්,  ැලෑ අක් ර 15,000ක් වටා  රන්නටත් තීන්දු-

තීරණ අරශටන තිශබනවා. එ  අමාතයාං යක් හැටියට විතරක් 

ශනොශවයි, සමස්තයක් හැටියට නාටරි  සංවර්ධනය, ප්රවාහනය, 

බල ක්ති,  ෘෂි ාර්මි ,  ාර්මි , තාක්ෂජ  , සංචාර , 

අධයාපන යන සිය  අං වලට අයත් ආයතනවල, හැශමෝශේම 

එ ුදතුවකින් තීන්දු-තීරණ අරශටනයි පරිසරය ආරක්ෂා  රන්න 

ඕනෑ. 

 ශමොන විධිය ට තර්  විතර්   ළත්, රජය, ඇමතිවරුන් 

පමණක් ශනොශවයි, සමස්තයක් ශලස සිය  රටවැසියන් හැටියට 

අප අශේ වටකීම ඉටු  ශළොත්, ආ ල්පමය ශවනසක් ඇති 

 රටත්ශතොත් විතරයි ශම් සි්ධධ වන පාරිසරි  හානිය අවම 

 රටන්න අපට පුළුවන් වන්ශන්. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටරු සරත් කමාරසිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 4ක් 

තිශබනවා. 

 
 

[අ.භා. 3.56] 

 

ගු දක්.පී.එසන. කුොරසරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு னக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ, 

පරිසර යන අමාතයාං වල සහ වනජීී  රැ වරණය, අලිවැට හා 

අටල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිශවළවල් හා   ැලෑ නැවත 

වටා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජය අමාතයාං ශේ වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳ සා ච් ාවට ටන්නා ශමොශහොශත් මා කිව යුතුයි, ශමම 

අමාතයාං  තුන ඉතාම වැෙටත් අමාතයාං  බව. විශ ේෂශයන්ම 

මනුෂයයන් හැටියට ජීවත් වන අපට ඉතාම වැෙටත් වන විෂයයන් 

තුනක් සහිත අමාතයාං  තුන  වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ තමයි ශම් 

විවාෙශේදී අප සා ච් ා  රන්ශන්.  

ශම් ශවලාශේ විශ ේෂශයන් සිහිපත්  රන්න ඕනෑ  ාරණයක් 

තිශබනවා. පරිසරය ආරක්ෂා ශනො ළශහොත් හා විනා   ළශහොත් 

මානව සම්පත ෙ ඊට සමටාමීව විනා  ී  යන බව ශනොකියාම 

බැහැ. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, ඕනෑම ක්රියා ාර මක් 

සිදු වන්ශන් ස්වාභාවි  පරිසරය මූලි   රශටනයි. ඒ නිසා ශමම 

අමාතයාං වලින් සිදු විය යුත්ශත් මිනිසාශේ පැවැත්මට අව ය 

වනාන්තර ප්ධධතිය ආරක්ෂා කිරීම බව විශ ේෂශයන්ම ටරු 

අමාතයවරුන්ට ශම් අවස්ථාශේදී මා සිහිපත්  රන්න ඕනෑ. වන 

සංරක්ෂණය ටැන ශ ොච්චර  ථා  ළත්, ශම් රශට් 

වනාන්තරවලින් අවුරු්ධෙ ට ශහක්ශටයාර 8,000  පමණ 

ප්රමාණයක් අපට අහිමි ශවනවා කියන එ ත් ශම් අවස්ථාශේ 

සිහිපත්  රන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, විනාි  4ක් වාශේ නිළු 

 ාලයක් පමණක් ලැබී තිශබන නිසා මා  රුණු ශ ටිශයන් 

කියන්නම්. පරිසරය පිළිබඳ  ථා  රන ශ ොට කියන්න ඕනෑ, 

පනිගිය යහ පාලන ආණ්ඩුශේ හිටපු රවි  රුණානාය  ුදෙල් 

අමාතයවරයා electric cars ආනයනය සඳහා පැනවූ බ්ධෙ නිසා 

අශේ රශට්  ාබන් ඩශයොක්සයිඩ් විශමෝචනය ශීඝ්රශයන් වැි  වූ 

බව. භාවිතශයන් ඉවත්  ළ electric වාහන පමණක් නැවත 

භාවිතයට සැලනිම්  රලා තිුදණා. Electric cars ආනයනය කිරීම 

නැවැත්ී ම නිසා අපට වි ාල හානියක් සිදු වුණා. විශ ේෂශයන්ම 

ප්රං ය, ජර්මනිය ආදි රටවල් ශපරල්, ඩීසල් වාහනවලින් ඉවත් 

ශවලා 2030 වර්ෂය වන ශ ොට electric වාහන ධාවනය සඳහා ශම් 

වන ශ ොට  ටයුතු  රශටන යනවාය කියන එ  සිහිපත් 

 රන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ශේ 

මශේ ආසනශේ පිහිටා තිශබන විල්පත්තුව ජාති  වශනෝෙයානය 

ටැන විශ ේෂශයන් කියන්න ඕනෑ. අශේ ටරු අමාතයතුමන්ලා ශම් 

ශමොශහොශත් ශම් ටරු සභාශේ ඉන්නවා. මා එතුමන්ලාට සිහිපත් 

 රන්න ඕනෑ, පහනි ම් අඩු ී ම නිසා විල්පත්තුව ජාති  

වශනෝෙයානය නැරීමමට එන සංචාර යන් වි ාල ශලස 

අපහනිතාවට පත් වන බව. විශ ේෂශයන් විශ්ධ  සංචාර යන් 

වි ාල ප්රමාණයක් පනිගිය  ාලශේ විල්පත්තුව අභය භූමිය 

නැරීමමට ආවා. ශ ොවිඩ් - 19 වසංටතය නිසා ෙැන් විශ්ධ  

සංචාර යන්, ඒ වාශේම අශේ රශට් සංචාර යන් විල්පත්තුව 

අභය භූමිය නැරීමමට පැමිශණන්ශන් නැහැ. හැබැයි, පනිගිය 

 ාලශේ සංචාර යන් වි ාල ප්රමාණයක් විල්පත්තුව අභය භූමිය 

නර න්න පැමිජ යා. ටරු ඇමතිතුමනි, විල්පත්තු අභය භූමිය 

නැරීමමට පැමිශණන සංචාර යන් සඳහා වැසිකිළි පහනි ම්, 

සනීපාරක්ෂ  පහනි ම් ශනොමැති ී ම නිසා ඔවුන් වි ාල ප්ර ්න 

ටණනාව ට ුදුණණ දීලා තිශබනවා.   

වනජීී  ප්ර ්න ටැන  ථා  රනශ ොට අලි-මිනිස් ටැටුම නිසා 
වි ාල ප්ර ්න ශටොඩ ට අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ය මැදිහත් ශවලා 
තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි. ඒ සම්බන්ධශයන් 
විශ ේෂශයන් ටරු ඇමතිතුමාට මම ශම්  ාරණා කිහිපය කියනවා. 
මශේ ආසනශේ විල්පත්තුව අභය භූමිය හරහා කිශලෝමීටර් 50 ට 
වැි  ප්රමාණයක් අලි වැට ඉදිකිරීමට තිශබනවා. ඒ අලි වැට ඉදි 
 රලා නැහැ. ඒ  නඩත්තු කිරීමට සිවිල් ආරක්ෂ  නිලධාරින්ශේ 
අඩුවක් වි ාල ව ශයන් තිශබනවා.  

අවසාන ව ශයන් මම අශේ ටරු ඇමතිතුමාශටන් ඉල්ලීමක් 
 රනවා. ටරු ඇමතිතුමනි, ජර්මන් ආධාර මඟින් ක්රියාත්ම  වන 
විශ ේෂ වයාපෘතියක් විල්පත්තු වශනෝෙයානය පාෙ   රශටන 
ක්රියාත්ම  ශවනවා. ශමය ආරම්භ වුශණ් 2017දී. නුදත් අෙ 
වනතුරුත් ශම්  ටයුත්ත අවසන්  රලා නැහැ. අවුරුදු පහ  
වයාපෘතියක් වන ශමයට ශම් වන විට යූශරෝ මිලියන 6ක් ශවන් 
 රලා තිශබනවා කියන  ාරණාව සිහිපත්  රමින්,  ශම් 
අමාතයාං වල  ාර්ය භාරය සඳහා වි ාල  ැපී මක්  රන 
 ැබිනට් අමාතයවරු ශෙශෙනාටත්, රාජය අමාතයතුමාටත් අශේ 
ස්තුතිය පුෙ  රමින් මා නවතිනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටරු කිංස් ශනල්සන් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට විනාි  නවය  

 ාලයක් තිශබනවා.  

2543 2544 



පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා. 4.02] 

 

ගු ියවසන දනේසන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි,  පරිසර අමාතයාං ශේ, 

වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශේ හා වනජීී  රැ වරණය, 

ඇලිවැට හා අටල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩ පිළිශවළවල් හා 

 ැලෑ නැවත වටා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජය 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාෙ  රන ශම් අවස්ථාශේ 

වචන ස්වල්පයක්  ථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ටැන මා සතුටු 

ශවනවා.  

අශේ රටට පැමිශණන සංචාර යන්ශේ විශ ේෂ අවධානයක් 

ශයොුද ශවන අමාතයාං යක් තමයි වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං ය. යාල, බූන්ෙල, ේඩවලව, මින්ශන්රිය,  වුඩුල්ල, 

මාදුරුඔය, වස්ටුදව වැනි ජාති  වශනෝෙයාන සහ ස්වාභාවි  

සම්පත් වි ාල ප්රමාණයක් තිශබන රටක් තමයි අශේ රට. අශේ 

සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමා අපිත් සමඟ නිහෙව සා ච් ා  රලා, 

අශේ අෙහනිත් විමසලා  ටයුතු  රන ශබොශහොම ෙක්ෂ 

ඇමතිවරශයක්. විෂය භාර ඇමතිතුමා හැටියට එතුමාට ඉදිරි 

 ටයුතු  රශටන යෑමට  ක්තිය, ජධර්ය ලැශේවා කියලා මම 

ප්රථමශයන් ප්රාර්ථනා  රනවා. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි, මම ශපොශළොන්නරුව 

දිස්ත්රික් ය නිශයෝජනය  රන මන්ත්රීවරයක විධියට අලි-මිනිස් 

ටැටුම ටැන සඳහන්  රන්න ඕනෑ. ශම් සභාශේ  ථා  රපු අශේ 

ටරු මන්ත්රීවරු සිය ශෙනාම පාශහේ  ථා  ළා ශම් අලි-මිනිස් 

ටැටුම ටැන. 2019 වර්ෂශේ ශපොශළොන්නරුව දිස්ත්රික් ශේ අලි 

මරණ 80ක් සිදු ශවලා තිශබන බව මම මතක්  රලා ශෙන්න ඕනෑ. 

ඒ වාශේම අලි-මිනිස් ටැටුම නිසා මිනිස් ඝාතන 22ක් සිදු ශවලා 

තිශබනවා. 2020 වසශර් ශම් වන විට අලි 43ශෙශනක් ඝාතනය 

ශවලා තිශබනවා; මිනිස් ඝාතන 18ක් සිදු ශවලා තිශබනවා. අපි ශම් 

ේත්තරීතර සභාව තුළ ශම් තත්ත්වය දිගින් දිටටම  ථා  ළා. ශම් 

ප්ර ්නයට තිශබන විසුනම ශමො ක්ෙ කියලා අපි සා ච් ා  රන්න 

ඕනෑ. අලි-මිනිස් ටැටුම පිළිබඳ  සා ච් ා  රලා මිනිස් ඝාතන 

නැති  රලා, අලි ඝාතන නැති  රලා රටක් විධියට ඉදිරියට යන්න 

අපි සිය ශෙනා එ තු ශවලා  ටයුතු  රන්න ඕනෑ. ුදළු රශට්ම 

අලි වැට කිශලෝමීටර් 1,301ක් හෙන්න තීරණය  රලා තිශබනවා 

කියා ශම් අය වැය ශ ටුම්පත තුළ තිශබනවා මම ෙැක් ා.  

ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 976ක් ශවන්  රලා තිශබනවා. 
නුදත් ටරු ඇමතිතුමනි, ශපොශළොන්නරුව දිස්ත්රික් යට 
ශවන්ශවලා තිශබන්ශන් අලි වැට කිශලෝමීටර් 30ටයි. ශම්  
වැරැ්ධෙක්ෙ කියලා මට පැහැදිලි නැහැ. ඔබතුමා මැදිහත්ශවලා ඒ 
ටැන අවධානය ශයොුද  රයි කියලා මම වි ්වාස  රනවා. 
ශපොශළොන්නරුව දිස්ත්රික් ශේ දිඹුලාටල ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 
ශ ොට්මාසය, වැලි න්ෙ ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොට්මාසය සහ 
ලං ාපුර කියන ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොට්මාස තුන තුළ තිශබන 
ටම්මානවල තමයි අලි - මිනිස් ටැටුම ප්රධාන ව ශයන් 
තිශබන්ශන්. ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් වන විට අලි වැට සම්බන්ධව 
වැඩ  රන්න සිටින නිලධාරින් ප්රමාණවත් නැහැ. ශපොශළොන්නරුව 
ශ ොට්මාසශේ අපට ශම් සඳහා 1,200  බල ායක් අව යයි. 
නුදත් ශම් ශවනශ ොට ඉන්ශන් 446යි. ඒ පිරිස ප්රමාණවත් මදි ටරු 
ඇමතිතුමනි. ඒ වාශේම අලි වැට සඳහා ුදල්  ණු, ඒ කියන්ශන් 
වැට  ණු 3,906ක් අපට අව යයි; ආධාර  ණු 621ක් අව යයි; 
ුදළු  ණු 412ක් අව යයි. ඒ ටැන අවධානය ශයොුද  රන්න 
කියලා  මම ශම් අවස්ථාශේදී ඔබතුමාශටන් ඉල්ලීමක්  රනවා. 

කිරි නිෂ්පාෙ යන් සම්බන්ධව අපි හැශමෝම  ථා  ළා. ඒ 

ටැන විවිධා ාර අෙහස් ඉදිරිපත් වුණා. මම ටරු ඇමතිතුමාට ශම් 

සම්බන්ධව කියනශ ොට එතුමා මට කිේවා, "කිංස්, මම ෙන්නවා 

ශම් ප්ර ්නය" කියලා. අෙ වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ය 

ටැන විවාෙය යන බව ෙැනශටන අෙ ේෙෑසන කිහිප ශෙශනකම 

මශේ දුර ථනයට  ථා  ළා. ශම් ශවනශ ොට ශපොශළොන්නරුව 

දිස්ත්රික් ශේ ේ්ධශඝෝෂණයකත් තිශබනවා. කිරි  නිෂ්පාෙ යන් 

ටැන  ථා  රන විට විශ ේෂශයන්ම වැලි න්ෙ ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 

ශ ොට්මාසශේ  රශපොළ ටම්මානය, ුදතුටල ටම්මානය, ඇතුටල 

ටම්මානය,  ටුවන්විල ටම්මානය, ශසේනපුර ටම්මානය සහ 

කඩාශපොකණ ටම්මානය කියන ටම්මානවල සිටින අය ජීවත් 

ශවන්ශන් කිරි  නිෂ්පාෙ යන් විධියටයි. ඒ ශටොල්ලන් කඹුරු 

ශටොවිතැන්  රන්ශන් නැහැ. ශම් අය තණ බිමක් ලබා ශෙන ශලස 

 රන ඉල්ලීම ඉතාම  සාධාරණයි ටරු ඇමතිතුමනි. එශහම නැතිව 

ශම් අයට - [බාධා කිරීමක්] ටරු ඇමතිතුමනි, මශේ  ාලය මට 

අව යයි. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මහවැලි අමාතයාං යත් සමඟ සා ච් ා  රලා ඉදිරිශේදී 

ඔවුන්ට තෘණ භූමි ලබා දීමට  ටයුතු  රන්නට ූ ොනම්. 

 

ගු ියවසන දනේසන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ටරු ඇමතිතුමා. ඒ වාශේම ඒ ප්ර ්නය 

විස ශඳයි කියලා මම වි ්වාස  රනවා.  

ටරු ඇමතිතුමනි, දිඹුලාටල ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොට්මාසය 

තුළ මාදුරුඔයට යන අලි මං ඩ - elephant corridor  - 

ස ස්ශවලා තිශබන්ශන් රත්මල් ණ්ි ය සහ බඳනාටල කියන 

ටම්මාන ශෙ  මැදින්. ශම් ශවනශ ොට ඒ ප්රශ්ධ ශේ ඉන්න 

ජනතාව විසින් ඒ අලි මං ඩ සම්ූරර්ණශයන්ම අවහිර  රලා 

තිශබනවා. ශම්වා සම්ූරර්ණශයන්ම නිරාවරණය ශවන්නට ඕනෑ. 

එශහම නැත්නම් අපි ශ ොච්චර  ථා  ළත් ශම් අලි - මිනිස් ටැටුම 

විස ශඳන්ශන් නැහැ.  

මම ෙැක් ා පුරන් කඹුරු අක් ර 50,000ක් අස්වැ්ධදීම ටැන 

අශේ ටරු අටමැතිතුමා ුදෙල් විෂය භාර ඇමතිතුමා විධියට අය 

වැය තුළ ප්ර ා   රලා තිශබනවා. ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් වන විට 

ලං ාපුර ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොට්මාසශේ පාරම්පරි ව 

ශටොවිතැන්  ළ ශටොී න්ශේ කඹුරු අක් ර 518ක්, තමන් ඩුව 

ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොට්මාසශේ අක් ර 350ක් සහ වැලි න්ෙ 

ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොට්මාසශේ අක් ර 650ක් ශම් වන විට වන 

සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් අත්පත්  රශටන තිශබනවා. 

ශම් ශවනශ ොට ඒ අයට  න්න 4ක් ශටොවිතැන්  රන්නට බැරි 

වුණා. මීට ශපරත් මම ශම් ටැන අවධානය ශයොුද  රලා 

තිශබනවා. ශම් ශටොල්ලන් ශම් ශටොවිතැන් ආරම්භ  රලා 

තිශබන්ශන් 1960 ඉඳලායි. ඒ අය ඒ ප්රශ්ධ ශේ නිවාස තනාශටන 

නැහැ. ශම් ශටොල්ලන්  රන්ශන් ශටොවිතැන්  රලා නැවත ඒ 

අයශේ ටමට යෑමයි.  දුරුශවල, වැලි න්ෙ, ලං ාපුර වාශේ 

ප්රශ්ධ වල ශටොී න් තමයි ශම් ශටොවිතැන්  රන්ශන්. ශම් අය ඒ 

ප්රශ්ධ ශේ පදිංචි ශවන්ශන් නැහැ. ඒ ශටොී න් කියන්ශන්, "එො 

ඉඳලාම ශම් ශටොවිතැන් රකින්නට අපි යන්ශන් නැහැ, අලි 

ඇවිල්ලා ශම්වා  නවා. අලි ඒවා  න නිසා, අලි ටමට ඇතුළුී ම 

වළකිනවා" කියලා.  

ටරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාශේම ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොුද 

 ළ යුතු තවත්  ාරණයක් මම කියන්නම්. සමහර අවස්ථාවල 

වනජීී  නිලධාරින් ගිහිල්ලා මිනී මරන අලින් අල්ලනවා. ඒ අලින් 

අනුරාධපුරශේ, ශහොශරොේශපොතාන මධයස්ථානයට ශටනයන 
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අතර තුර ටම්මානවල ඒ අලියා සහිත රථය නවත්වනවා. ශම් 

අලියා ජීවිශත්ට ශ ශසල් ශබොඩයක්  ාලා නැහැ ශවන්න පුළුවන්. 

අර ටම්වල ඉන්න අය අලියා බඩගින්ශන් ඉන්ශන් කියලා වනජීී  

නිලධාරින් හරහා, අලියා ජීවිශත්ට  ාලා නැති ශ ශසල් 

ශබොඩයක්  න්න ශෙනවා. එතශ ොට ශම් අලියා තවත් රස 

 ෑම ට පුරුදු ශවනවා. ඊට පස්ශසේ ශම්  ෑම ශහොයාශටන 

නැවතත් ටමට එනවා. ඒ  නිසා විශ ේෂශයන්ම නිලධාරින් 

ෙැනුවත්  රන්න ඕනෑ,  අලි අල්ලා ශටන යන ශ ොට ඒ අලින්ට 

ශ ශහල් බඩ, ශපොල් අතු  න්න ශෙන්න එපා කියලා. අපි 

ශබොශහොම අනු ම්පාශවන් "අශන්, පේ ශම් අලියා" කියලා  න්න 

ශෙනවා. ශම් තුළින් සිදු වන්ශන්, ජීවිතයට ශ ශහල් බඩයක්  ාපු 

නැති අලියා නැවත ශ ශහල් බඩය ශහොයාශටන ටමට එන එ යි. 

ටරු ඇමතිතුමනි, නිලධාරින් ඒ සම්බන්ධශයන් ෙැනුවත්  රන්න 

කියලා මම විශ ේෂශයන් ඉල්ලීමක්  රනවා.  

ටරු ඇමතිතුමනි, යාල වශනෝෙයානය ටැනත් යමක් කියන්න 

ඕනෑ. දිවංටත ශ ට.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා බංටලාවක් 

හැදුවා, "යාල බංටලාව" කියලා. ශම්  හැදුශේ මැජ ක් ටඟ අසල. 

ශම්ශක් නම  යාල බංටලාව. ශම් බංටලාව ත්රස්තවාදින් විසින් 

සම්ූරර්ණශයන් විනා   ළා. දීර්ඝ  ාලයක් ශම් බංටලාව 

හොශටන යනවා. ෙැනට සියයට 85  වැඩ ඉවරයි. තවමත් වැඩ 

නිම  රටන්න බැරි වුණා. පනිගිය ආණ්ඩුවටත් බැරි වුණා. ටරු 

ඇමතිතුමා ඒ ට මැදිහත් ශවලා, එම බංටලාශේ වැඩ  ි නමින් 

ඉවර  රයි කියලා මා වි ්වාස  රනවා. ශබොශහොම නින්ෙර, 

ලස්සන තැන  ශම් බංටලාව තිශබන්ශන්. මැජ ක් ටඟ අසල ශම්  

යාල බංටලාව  තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම මම තවත් ශයෝජනාවක් 

 රන්න  ැමැතියි. ටරු ඇමතිතුමනි, වි ශ ේෂශයන් යාල 

වශනෝෙයානයට ඇතුළු ශවන අය Block 2 එ ටත් යන්න ආසයි. 

Block 2 එ ට යනවා කියන්ශන් හරියට අධිආරක්ෂිත 

 ලාපය ට යනවා වාශේ.  වාහන පහනි ම් තිශබන අයට යාල 

වශනෝෙයානශේ  gate එශ න් ටි ට් එ ක්  ඩලා දීලා, ඒ  

නිලධාරින් එක්   Block 2 එ ටත් යන්න අවස්ථාව ශෙන්න.  ශම් 

සභාව තුළත් මැජ ක් ටඟ ුදුණෙට වැශටන ශමෝය  ට ෙැ පු නැති 

මන්ත්රීවරුන් ඇති. ඒවා ෙැ  බලාටන්න අනිවාර්යශයන්ම ඒ 

අවස්ථාව ලබා ශෙන්න ඕනෑ, ටරු ඇමතිතුමනි. Block 1 එ ට 

විතරක් ශනොශවයි, Block 2 එ ට යන්නත් වි ාල ව ශයන් 

 ැමැත්ත තිශබනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටරු මන්ත්රිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත  ාලය අවසන්. 

 

ගු ියවසන දනේසන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මට තව විනාි යක් ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි.    

ඒ වාශේම මින්ශන්රිය ජාති  වශනෝෙයානශේ අපට එ  

බංටලාවයි තිශබන්ශන්. තව බංටලාවක් හෙන්න කියලා මම ශම් 

අවස්ථාශේ ඔබතුමාට ශයෝජනා  රනවා. ඒ  ඉතාම  ශහොඳ 

ශයෝජනාවක් කියලා මම හිතනවා.  වුඩුල්ල,  ඒ වාශේම 

මාදුරුඔය වැනි ජාති  වශනෝෙයානවල map එ ක් හෙලා ඒ  

ශවේ එශක්  ෙැම්ශමොත් එම වශනෝෙයානවලට යන්න ජනතාව 

ේනන්දු ශේවි. මම ඔබතුමා එක්  සා ච් ා  ළා. ඔබතුමා කිේවා, 

Angammedilla National Park එ  හරහා Wasgamuwa 

National Park එ ට යන්න පාලමක් ොලා ඒ  ස ස්  රනවා 

කියලා. ශපශළොන්නරුවට එන සංචාර ශයෝ ශපොශළොන්නරුශේ 

රැ ශඳන්ශන් නැහැ. ශම් Angammedilla National Park එ  තුළින් 

Wasgamuwa National Park එ ට යන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා 

දුන්ශනොත් ඒ එන සංචාර ශයෝ Wasgamuwa National Park 

එ ත් බලලා, ශපොශළොන්නරුශේ රැඳිලා ඉඳලා ඒ වැඩ  ටයුතු 

 රටනියි.  

 ටරු ඇමතිතුමනි,  කිරි නිෂ්පාෙ යන් ටැනත්  ඔබතුමා විශ ේෂ 

අවධානයක් ශයොුද  රන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

මහවැලියත් එක්  ඔබතුමා  ථා  රලා, වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් අත්පත්  රටත්තු කඹුරු ශවනුවට ඒ අයට 

වි ල්ප කඹුරු ලබා ශෙන්න කියන ශටෞරවනීය ඉල්ලීම  රනවා.   

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමියනි,  පරිසර ඇමතිතුමාශටන්  

එ  ඉල්ලීමක්  රලා මශේ   ථාව අවසන්  රන්නම්.  ටරු 

පරිසර ඇමතිතුමනි, ශපොශළොන්නරුව දිස්ත්රික් ය ටත්තාම 

මහවැලි ටඟ ශපොශළොන්නරුව මැදින් යන්ශන්. ශපොශළොන්නරුව 

මැදින් ටලාශටන යන මහවැලි ටඟ දිහා බල බලා අශේ අහිංස  

මිනිස්නි නිනිම් ශහලනවා.  ඒ අයට මහවැලි ටඟට බැහැලා 

වැසිකිළියක් හො ටන්න වැලි ශ ොට්ටයක්වත් ශටොඩ ොන්න බැහැ. 

ශම් ට රමවත් වැඩ පිළිශවළක් හෙන්න, ටරු ඇමතිතුමනි. 

ශමො ෙ ශටයක් හො ටන්නවා කියන එ  අශේ සිහිනයක්; 

ආ ාවක්.  නුදත් අශේ තිශබන සම්පත් අපට පාවිච්චි  රන්න 

බැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ටැනත්  විශ ේෂ අවධානය ශයොුද 

 රන්න.  රමවත් වැඩ පිළිශවළක් හෙලා,  ශටයක් හො ටන්න 

ශ ශනකට මහවැලි ට ශඟන් වැලි ටි ක් ලබා ටන්න අවස්ථාව 

ලබා ශෙන්න කියන ශටෞරවනීය ඉල්ලීම  රමින් මා නිහඬ 

ශවනවා. ඔබ සිය ශෙනාටම ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටරු ුදදිතා ප්රි ාන්ති මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට මිනිත්තු හතර  

 ාලයක් තිශබනවා.  

ඊට ශපර ටරු රාසමාජ ක් ම් මන්ත්රීතුමා මූලාසනය සඳහා 

පැමිශණනවා ඇති. 
 
අනුරුව ගු දරෝහිණී කුොරි විදේරත්න ෙහත්මිය 

මූලාසනදයන් ඉවත් වුදයන්,  ගු සාණක්ියයන් රාජපුත්තිරන් 
රාසොණික්කම් ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) னராஹினி குமாாி வின ரத்ன 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலனவ, மாண்புமிகு சாணக்கியன் 

ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA 
left the Chair, and THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM took the Chair.  

 

 

[අ.භා. 4.14] 

 

ගු මුදිතා ප්රිශ්ාන්ති ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසර අමාතයාං ය සහ 

වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳව 

විවාෙයට ටන්නා අෙ දිනශේ ඒ සම්බන්ධශයන්   ථා කිරීමට 

අවස්ථාව  ලැබීම ටැන මා  සතුටු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අප වත්මන් රජය විසින් 

තිරසාර පරිසරය  අව යතා රැසක්  ශම් වන විට  හුනනාශටන 

තිශබනවා. ජජව ශටෝලය  ෘත්රිම ශවනස්ී ම ට  ශහෝ 

බලපෑම ට ලක් කිරීශමන් පරිසරශේ සමබරතාව  බිඳ වැටීම 

තුළින් පරිසරය දූෂණයට ලක් වන නිසා නව සංවර්ධන රටාව තුළ 

පරිසරය නිරැකීමට  වැි  ඉඩක් ලබා දීම විශ ේෂශයන් වැෙටත් 

2547 2548 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශවනවා. ඒ අනුව අතිටරු  ජනාධිපති  ශටෝමාභය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ තිරසාර පරිසර ප්රතිපත්තිය යනු පරිසර සංරක්ෂණය 

පමණක් ශනොව, සමබර වූ සමාජ, ආර්ථි  පුරුදු ක්රියාවට නැංී මයි.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම වන 

සංරක්ෂණය, ජල සංරක්ෂණය, පශු සංරක්ෂණය, ශවරළ 

සංරක්ෂණය,  සළ  ළමනා රණය, බල ක්ති 

 ළමනා රණය,  ේෙ   ළමනා රණය වැනි පාරිසරි  වටකීම් 

පිළිබඳ ජනතාවශේ ෙැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීම  ි නම්   ළ 

යුතු බව මා ශමම අවස්ථාශේ දී ප්ර ා   ර සිටිනවා. ඒ වාශේම 

පහතරට ශත්  ලාපයට අයත්, මා ජීවත් වන රත්නපුර 

දිස්ත්රික් ශේ ශලෝ  ේරුමයක් වන සිංහරාජ වැසි වනාන්තරය හා 

ශ්රී පාෙ රක්ෂිතය, ේඩවලව ජාති  වශනෝෙයානය ුදල්  රටත්,  

රජයට අයත් අශනකත් කඩා රක්ෂිත භූමිවලත්  වනය විනා  

ශනොකිරීම හා එය රැ  ටැනීම ටරු අමාතයතුමා හා පරිසරයට 

ආෙරය  රන අප සැමශේ වටකීම බව මා සඳහන්  ර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ජල ශපෝෂ  ප්රශ්ධ  පිහිටි ේස ්

 ුන රවල වසර සිය ටණන ට  වඩා පැරජ  ටස්  පා ෙමනවා; 

ශටොඩනැඟිලි ඉදි  රනවා. එබැවින්, ජල ශපෝෂ  සිී  යෑම නිසා 

වන රක්ෂිත සතුන්ට අව ය ජලය නැහැ. ඒ සඳහා  තිශබන  පානීය 

ජල වයාපෘති බිඳ වැටිලා තිශබනවා. සිංහරාජ වනාන්තරය අවට 

පරිසරශේ ශමම හානි සිදු වන බව මා ෙන්වා සිටිනවා. එම ඉඩම් 

සඳහා අයිතිවාසි ම් කීවෙ, සිංහරාජ රක්ෂිතය පරිවාර රක්ෂිතයක් 

බැවින්, එම පරිවාර රක්ෂිත රජයට පවරා ටැනීමට  ටයුතු  රන 

ශලස මා  ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අලි-මිනිස් ටැටුම පිළිබඳව 

ශමන්ම අලි-මිනිස් ටැටුම ශහේතුශවන් පීඩා විඳින්නන් පිළිබඳව 

වසර ටණනාව  සිට  ථා  රමින් සිටි නුදත් අලින්ට සහ 

මිනිනින්ට ටැටුමකින් ශතොරව ජීවත්ී මට අව ය වට පිටාව 

නිර්මාණය   ර දීමට ටත් ේත්සාහය  සාර්ථ  ී  ඇත්ශත් අල්ප 

ව ශයනි.  ශ ශසේ ශවතත් නව නිපැයුම් රුවන්ශේ ශ ොමිෂන් 

සභාව අලි වැට  සම්බන්ධශයන් නව නිර්මාණ හුනන්වා දී ඇති 

අතර, ඒ සම්බන්ධශයන්  ළ අත්හො බැලීම් සාර්ථ  ී  ඇත. ශම් 

සම්බන්ධශයන් නව නිර්මාණ 14ක්  නව නිපැයුම් රුවන්ශේ 

ශ ොමිෂන් සභාව ශවත ලැබී ඇති  අතර, එයින් සාර්ථ  වූ 

නිර්මාණය ශම් වන විටත් නශවෝත්පාෙන බවට පත් ී  තිශබනවා. 

අලි වැට කිශලෝමීටරයක්  හෙන්න එො රුපියල් මිලියන 

එ හමාරක් වැය ශවලා තිශබනවා. නුදත් අ ත් අලි වැටට 

කිශලෝමීටරයක් සඳහා වැය වන්ශන් රුපියල් ලක්ෂ 5යි. ේඩවලව 

ජාති  වශනෝෙයානය හා පින්නවල අලි අනාථාටාරය තුළ ජීවත් 

වන අලි ඇතුන්ශේ   නඩත්තුවට විශ ේෂ ොය ත්වයක් ෙැක්විය 

යුතුයි. විශ්ධශී යන් හා රශට් සංචාර යන්ශේ සංචාරයට  ුදල් 

තැනක් ෙක්වන ේඩවලව හා පින්නවල අලි අනාථාටාර වැි  දියුණු 

කිරීම තුළින්  රට තුළට ආොයම් ශටන ශෙනු ඇත. ශසොබා  ෙහශම් 

අූරරු මැී මක් වන මිනිසාශේ ටහ ශ ොළවලින්  ග්රහණය වූ 

පරිසරයක් අතර ඇත්ශත් අශනයෝනය බැී මකි. එම බැී ම නිසා අපි 

 වුරුත් පරිසරයට, ටහ ශ ොළට, සතා සිවුපාවට ආෙරය  ළ 

යුතුයි.  

 මම  ජීවත් වන ප්රශ්ධ ය  ෘෂි  ර්මාන්තය අතින් දියුණු 

ප්රශ්ධ යක්.  එම ප්රශ්ධ ශේ තිශබන  අලි-මිනිස් ටැටුම නිසා  

ජනතාවට ෙැි   දුෂ් රතාවලට ුදුණණ ශෙන්න  සිදුශවලා 

තිශබනවා. ශම් පිළිබඳව ශසොයා බලා  ි නමින් විසුනමක් ලබා 

ශෙන්න කියා ටරු ඇමතිතුමාශටන් ඉල්ලා සිටිමින්, මා නිහඬ 

ශවනවා.  ස්තුතියි. 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු තුෂාර ඉුනනිල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  

7   ාලයක් තිශබනවා.  

 

 

[අ.භා. 4.20] 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අෙරදසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரனசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි.  

පරිසර අමාතයාං ය සහ වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං ය කියන්ශන් ඉතා වැෙටත් අමාතයාං  ශෙ ක්. අපි 

පරිසරශේ නිර්මාණ; පරිසරශේ ෙරුවන්. ඉතින් පරිසරය 

රැකශණොත් තමයි, අපි රැශ න්ශන්. අපි රැකශණොත් තමයි, 

පරිසරය රැශ න්ශන්. මානව සංවර්ධනය හා ශභෞති  

සංවර්ධනයත්, පරිසර සංරක්ෂණයත් කියන  ාර්යයන් ශෙ  

සමබරව පවත්වාශටන යන්ශන් ශ ොශහොමෙ කියන ප්ර ්නය අපට 

තිශබනවා. ඒ නිසාම තමයි, අපි ආණ්ඩුවක් ව ශයන් බලයට පත් 

වූ විටසම  ශම් රශට්, ‘තිරසර සංවර්ධන අමාතයාං ය’ කියලා 

එ ක් නිර්මාණය  ශළේ. ශලෝ ය තුළ ශභෞති ව, ප්රාශයෝගි ව 

ඇති ී  තිශබන ගුණාත්ම  දියුණුව සමඟ තිරසර සංවර්ධනයක් 

වැනි විෂයයක් ඇවිල්ලා තිශබන නිසා, ඒ පිළිබඳව වැි  

අවධානයක් ශයොුද  රන්න තමයි ශම් විධියට මාතෘ ා ශටොඩ 

නැඟුශණ්.  

අෙ අපට තිශබන ප්රධාන ටට වක් තමයි, වන අලි ප්ර ්නය. 

ජනතාව කියනවා වන අලින්ශටන්  රෙරයි කියලා. වන අලින්ට 

 ථා  රන්න පුළුවන් නම් ඒ සතුනුත් කියයි, අපට ජනතාවශටන් 

 රෙරයි කියලා. ජනතාව, වන අලින් ට ඉන්න තිශබන භූමි අත්පත් 

 ර ශටන තිශබනවා. ශම් , "කිකිළි ෙ, බිත්තරය ෙ ුදලින්ම 

ආශේ" වාශේ ප්ර ්නයක්. ශම් අවස්ථාශේ අශේ රාජය ඇමති ටරු 

විමලී ර දිසානාය  මැතිතුමා සභාශේ  හිටියා නම් ශහොඳයි. ශම්වා, 

සමබරතාව නැතිව ගියාම ඇති වන ප්ර ්න. “ප්ර ්නය, ටැට ව 

සමාජශයන් එනවා, පිළිතුර තාක්ෂජ  යි, නුදත් විසුනම 

ශ්ධ පාලනි යි” කියා එ   ථි  මහත්මශයකශටන් කියැවුණා. 

සමබරව පිළිතුරු ශෙන්න බැරි වුණු නිසා තමයි විමලී ර 

දිසානාය  රාජය ඇමතිතුමා පනිගිය දින  ශබොශහොම 

අප්රසාෙය ට පත් වුශණ්.  

ශම් ප්ර ්නය ටත්ශතොත්, ඉතිහාසශේ අශේ රශට් වන අලින් 

වි ාල ව ශයන් හිටිශේත් නැහැ. එෙ ු ා වන අලින්ට ඕනෑ තරම් 

ආහාරත් තිුදණා. ජනතාවටත් ආහාර තිුදණා. අවුරු්ධෙට  එ  

 න්නයයි වැඩ  ශළේ. මිනිනින් තමන්ශේ කඹුරුවලින් මාස 6ක් 

 ෑවා. ඊළඟ මාස හශේ අලින්ට ඒ කඹුරු පරිහරණය  රන්න 

ඉඩ ඩ දුන්නා. ශහේනක් අත හැරලා තවත් ශහේන ට ගියා. 

එතශ ොට ඒ පරණ ශහේශන් තිුදණු ටි  වන අලි  ෑවා. ශම් වාශේ, 

පුදුමා ාර විධියට ශබොශහොම සමබරව ඒ වැඩ  ටයුතු ටි   ළා.  

අශේ වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ ඇමතිතුමා පුවත් පත ට 

කියලා තිුදණා, "මම තමයි පත් වුණු 10වැනි වනජීවි ඇමතිවරයා. 

මම ආශේ තව ශ ශනකට ශම්  ටයුත්ත  රන්න ඉඩ තියන්ශන් 

නැහැ" කියලා. ඒ ටැන ශබොශහොම සන්ශතෝෂයි. අපි එතුමාට නිබ 

පතනවා. ශම්  හැම ොම අපි  ථා  ළ ප්ර ්නයක්. හැබැයි ටරු 

ඇමතිතුමනි, කිේවා වාශේ, තුදන්නාන්ශසේ ශමය  රනවා නම් 

ඉතා ශහොඳයි. නුදත්, තුදන්නාන්ශසේට ලබාදී තිශබන්ශන්, රාජය 

ෙැව සංස්ථාව විතරයි. තුදන්නාන්ශසේශේ අෙහස ශහොඳයි. නුදත්, 

2549 2550 
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තුදන්නාන්ශසේට බලතල දීලා නැහැ. තුදන්නාන්ශසේට ශම්  ාල 

ව වානුව තුළ වන අලි ප්ර ්නය විසඳන්න පුළුවන් නම් ශටොඩක් 

ශහොඳයි.  රාජය ෙැව සංස්ථාව විතරක් දීලා ශහෝ  මක් නැහැ, ඒ 

 ටයුතු සිදු ශවනවා නම්. ඒ පිළිබඳවත් අපි තුදන්නාන්ශසේට නිබ 

පතනවා.  

ඊළඟට මම  ැමැතියි, වන විනා ය ටැන  ථා  රන්න. අෙ 

හැම ශ ශනකශටන්ම ශම් පිළිබඳව කියැවුණා. සිංහරාජය, 

වනාතවිල් ව, ආනවි න්ොව ආදී ව ශයන් ශනොශයකත් ස්ථාන 

පිළිබඳව  ථා  ළා. අශේ ශරෝහිණී කමාරි විශ ටරත්න 

මන්ත්රීතුමියත් ඉඩම් අක් ර ටණනාව  නම් ටම් කිේවා. 

 ශඩොලාන  පපු අවස්ථාශේදී තුදන්නාන්ශසේලාශේම ආණ්ඩුශේ 

රාජය ඇමතිවරශයක්, "ඔක්සිජන් නම්  න්න යැ" වාශේ 

හාසයජන  ප්ර ා ත්  ළා. ඒ පිළිබඳව මශේ  නටාටුව පළ 

 රනවා.  

අපට ෙැන් තවත් ප්ර ්නයක් මතු ශවලා තිශබනවා. පරිසර 

ඇමතිතුමාටයි මම ශම්  ාරණය ශයොුද  රන්ශන්. වර්තමානශේ 

පැතිරිලා තිශබන ශම් ශ ොශරෝනා වසංටතය නිසා අපි හැමශෙනාම 

mask භාවිත  රනවා.  සංයා ශල්න අනුව, ෙවස ට masks 

ලක්ෂ 4ක්, 5ක් අශළවි ශවනවා.  මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, 

අපි අයින්  රන ශම් masks අපද්රවයයක් හැටියට ෙවස ටණශන් 

මහ පාශර්, මහ මඟ එ තු ශවනවා. ශමය අ ත් පරිසර අර්ුදෙයක්. 

ඒ ප්ර ්නය පිළිබඳවත් ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොුද  රන්න කියා 

ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊශේ ශපශර්ො මහනුවර දිටන ප්රශ්ධ ශයන් භූ  ම්පන 4ක් 

වාර්තා වුණා. අ යම එ ක් සහ සවස භූ  ම්පන තුනක් සි්ධධ 

ශවලා තිශබනවා. පනිගිය මාස තුනට විතරක් මහනුවර 

ප්රශ්ධ ශයන් භූ  ම්පන නවයක් වාර්තා ශවලා තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම  ුන ර ප්රශ්ධ වල ුණණු ටල් හෑරීම නිසා ජලා  තුළ 

ඇති ශවන තත්ත්වය නිසාත්, වි ාල ටල් ශ ොරිවල සිදු  රන 

ගිගුරුම් සහිත, ශෙෙරුම් සහිත  ටයුතු නිසාත් ශම් භූ  ම්පන ඇති 

ශවනවා. ඒ පිළිබඳව මම පරිසර අමාතය, අශේ  ටරු මහින්ෙ 

අමරී ර මැතිතුමාශේ අවධානය ශයොුද  රවනවා. ශම් භූ  ම්පන 

සම්බන්ධශයන් ශසොයා බලා  ි නම් පියවර ටන්නවා කියලා 

තුදන්නාන්ශසේ ප්ර ා   ළා. මම ඒ ත් අහශටනයි සිටිශේ. හැබැයි 

ටරු ඇමතිතුමනි, තුදන්නාන්ශසේ ආපො  ළමනා රණ ඇමති 

ව ශයන්  ටයුතු  ළ  ාලශේත් වැරදි  ාලගුජ   ශතොරතුරු 

ලබා දීම නිසා ෙකණු පළාශත් ධීවරයන් වි ාල පිරිසක් ුදුණෙට 

ගිහිල්ලා මරණයට පත් වුණා; අනතුර ට ලක් වුණා.  ඒ  ාලශේ 

අපට විශ්ධශීය ආධාරයක් හැටියට Doppler radar කියන, 

 ාලගුජ   තරංට, භූ  ම්පන,  ාලගුජ   ශවනස්ී ම් මැන 

ටැනීමට නී න තාක්ෂණශයන් යුත් යන්ත්රයක් ලැබී තිුදණා. එම 

යන්ත්රය ශටොන්ටල  න්ශ්ධ සවි  රන්න ගිහිල්ලා ශමො ක් ශහෝ 

ශෙයක් ශවලා  ැඩී බිී  විනා  ශවලා ගියා. එම ේප රණය  

විනා  ී මත් එක් , අර ධීවරයන්ශේ මරණත් එක්  ඒ ශේලාශේ 

ඒ ඇති වුණු සමාජ  ම්පනය, ධීවරයන්ශේ  ම්පනය 'ශෂේේ' 

 රටන්න තුදන්නාන්ශසේ ආපො  ළමනා රණ ඇමතිවරයා 

හැටියට එොත් ශම් වාශේම ප්ර ා යක්  ළා, " ි නමින්  ඒ 

Doppler radar යන්ත්රය නී  රණය  රලා, ධීවරයන්ශේ 

ටැට වට අව ය  පියවර අපි වහාම ටන්නවා." කියලා. හැබැයි, අෙ 

ශවනශ ොට එම Doppler radar යන්ත්රයත් නැහැ; ධීවරයන්ට 

නී න තාක්ෂණශයන් පජ වුඩ ෙැනුම් ශෙන රමයත් නැහැ.  

ටරු ඇමතිතුමනි, තුදන්නාන්ශසේශටන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, 

 න්ෙ ේඩරට ඇති වුණු ශම් භූ  ම්පන, ශෙෙරීම් සම්බන්ධවත් එො 

ඒ කියපු ශබොරුව වාශේ එ ක් කියන්න එපා කියලා. ශමො ෙ, 

අශේ වි ාල ජලා  ටි  තිශබන්ශන්  ුන රශේයි. ඒවා විනා  

වුශණොත්, එම ප්රශ්ධ වල  ුන නාය ගිශයොත්, මනුෂය ජීවිතවලට, 

පරිසරයට වි ාල හානියක් සි්ධධ ශවනවා. අන්න ඒ  ාරණය 

පිළිබඳව මම ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොුද  රවනවා. ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු ශමොහමඩ් ුදසම්මිල් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  හතර  

 ාලයක් තිශබනවා. 

 

 
[අ.භා. 4.27] 
 

ගු දෙොහෙඩ් මුසම්මිේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ුදළු මහත් මානව වර්ටයාටත්, 

සත්ව වර්ටයාටත් බලපාන පරිසර අමාතයාං ය ටැන අෙහස ්

කිහිපයක් පළ  රන්නයි ශම් ශමොශහොශත් මම බලාශපොශරොත්තු 

ශවන්ශන්. ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබීම ටැන සතුටු ශවනවා.   

අශේ රශට් ෙළ ශ්ධශීය නිෂ්පාදිතයට  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශයන් 

සියයට 35  පමණ ොය ත්වයක් ලබාශෙනවා. ශමම  ර්මාන්ත 

ප්රවර්ධනය කිරීම ශ ශරහි විශ ේෂශයන්ම අප රජශේ අවධානය 

ශයොුද ී  තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් මම ටරු පරිසර 

ඇමතිතුමාශේ අවධානය ශයොුද  රවනවා. ශමො ෙ,  ර්මාන්ත 

ප්රවර්ධනය  රනවා කියන්ශන්, අශනක් පැත්ශතන් පරිසරයත් 

එක්  එන ටැටුම වර්ධනය ශවනවා කියන එ යි. අපි ශම් ටැටුම 

positive විධියට  ළමනා රණය  රන්ශන් ශ ොශහොමෙ කියන 

අිනශයෝටය අපට තිශබනවා. එහිදී අපි විශ ේෂශයන්ම රට එ  

පැත්තකින්  ාර්මී රණය  රන අතශර් - ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශයන් 

ඉදිරියට යන ටමන් - අශනක් පැත්ශතන් පරිසරය නිරක්ෂිත 

 රමින්, ඒ ක්රියාවලි ශෙ  balance  ර ටැනීම සඳහා විශ ේෂ වැඩ 

පිළිශවළක් ස ස්  ළ යුතුයි. 

අපි ෙන්නවා, ෙැනට  ැලජ  ටඟ ආශ්රිතව පමණක්  ර්මාන්ත 

12,000ක් පමණ තිශබන බව. ශ ොවිඩ් වසංටත තත්ත්වය 

තිබියදීත්  එම  ර්මාන්තවලින් නිකත් ශවන අපජලය  ැලජ  

ටඟට යෑම නිසා සිදුවන හානිය ටැන ශසොයා බැලීම සම්බන්ධව 

විශ ේෂශයන්ම ටරු ඇමතිතුමාටත්, මධයම පරිසර අධි ාරිශේ 

සභාපතිතුමාටත්, එම නිලධාරින්ටත් මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අපි 

ශම් ටැන විශ ේෂශයන් සැලකිලිමත් ශවන්න ඕනෑ. අශේ රශට් 

තිශබන ප්රධාන ටංටා ශෙ ක් තමයි,  ැලජ  ටඟ සහ මහවැලි ටඟ. 

අශේ ජනතාවශටන් වි ාල පිරිසක් ශම් ටංටා පරිහරණය  රනවා. 

ඒ  ර්මාන්තවලින් මහවැලි ටඟටත්,  ැලජ  ටඟටත් බැර ශලෝහ 

නිකත් ී ම සි්ධධ ශවනවා. එම බැර ශලෝහ නිකත් ී ම නවත්වා 

ටැනීම සඳහා  රන්න පුළුවන් ශමො ක්ෙ කියලා අපි  ල්පනා 

 රන්න ඕනෑ.  ශබොශහෝ විට ඒ සඳහා ෙඩ ුදෙල් අය කිරීම පමණයි 

සිදු වන්ශන්. ෙඩ ුදෙල්වලට අමතරව යම්කිසි නිලධාරිශයක ශහෝ 

 මිටුවක් පත්  රලා, පරිසර හිත ාමී ආ ාරශයන් ශම් 

  ර්මාන්ත පවත්වාශටන යෑමට හා සංවර්ධනය කිරීමට අව ය 

මැදිහත් ී මක් පරිසර අධි ාරිය පැත්ශතන්  ළ යුතුයි කියලා මම 

ශයෝජනා  රනවා.  ඒ වාශේම අෙ ශලෝ ශේ තිශබන ප්රධානතම 

අපද්රවයයක් තමයි, electronic waste   කියන්ශන්. ශලෝ ශේ 

ඉශලක්ශරොනි  අපද්රවය 2019 අවුරු්ධශ්ධ ශටොන් මිලියන 53.6ක්  

පරිසරයට ුදො හැර තිශබනවා. එයින් සියයට 17  පමණ 

ප්රමාණයක් තමයි නිසි රමශේෙයට අනුව   බැහැර ශවන්ශන්. ඉතුරු 

සියයට 83ම නිසි රමශේෙයට අනුව  බැහැර ශවන්ශන් නැහැ. 

 තවදුරටත් ශම්  ටයුතු සිදු ශවමින් පවතිනවා. ජංටම දුර ථන සහ 

e-waste වි ාල ප්රමාණයක් පරිසරයට එ තු වන බව අපි ෙන්නවා. 

ඒවා  ළමනා රණය කිරීම සඳහා  නිසි රමශේෙයක් ස සන්න 

2551 2552 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඕනෑ. අපි ටරු ඇමතිතුමාශටන් ඉල්ලා සිටිනවා, පාරිසරි  

විටණනයක්  රන්න කියලා. ශමො ෙ, දිටන සි්ධධිය වුණත් දිගු 

 ාලීනව ඇති ශවච්ච සි්ධධි ොමය  ප්රතිලලයක්, ටරු ඇමතිතුමනි. 

ශම් ඇති වන පරිසර විපත්වල ප්රතිලලයක් විධියට අනාටතශේදී 

අපට කමන පැතිවලට ුදුණණ ශෙන්න ශවයිෙ කියන්න අපි ෙන්ශන් 

නැහැ. ඒ නිසා  රුණා රලා පාරිසරි  විටණනයක් - 

environmental audit -   රන්න. අෙට, අනාටතයට මිනිස ්

ක්රියා ාර ම් මත ඇති විය හැකි ශ්ධවල් ශමොනවාෙ කියන 

 ාරණය ශසොයා බලන්න. මශේ තව ඉල්ලීමක් තිශබනවා, 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ලැබී ඇති  ාලය අවසානයි, ටරු මන්ත්රීතුමා.    

 

ගු දෙොහෙඩ් මුසම්මිේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මට තව විනාි  ශෙ    ාලයක් ලබා  ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ 

ටරු මන්ත්රීතුමනි.  ර්මාන්තවලින් අපද්රවය බැහැර කිරීම පාලනය 

කිරීම සඳහා  ර්මාන්තවල ජෙනි ව පාරිසරි  ගිණුමක් - 

environmental account- පවත්වාශටන යෑම සඳහා මැදිහත් ී මක් 

 රන්න.  

ඒ වාශේම තරුණ පරිසරශේදීන්ශේ සංටම් තිශබනවා. ඒ 

සංටම් එ තු  රශටන ක්රීඩා අමාතයාං ය   ටයුතු  රන්න ඕනෑ. 

මම ටරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක් ත් ශම්  ාරණය   ථා 

 ළා. ඒ සඳහා පියවරක් ටනිුද කියලා එතුමා කිේවා. තරුණයා 

පුළුවන් තරම් පාරිසරි  ක්රියා ාර ම් සඳහා, පරිසරය ශ ශරහි 

ේනන්දු කිරීම සඳහා අපි ශයොුද  රුද. ඒ සඳහා පරිසර 

අමාතයාං යට වි ාල  ාර්යභාරයක් පැවරී තිශබන බව මම  

ප්ර ා   රනවා. ටරු පරිසර අමාතයතුමා, ශල් ම්තුමා, 

සභාපතිතුමා වාශේම වනජීී  ඇමතිතුමා ඇතුළු සිය  ශෙනාට  

ශුභාෂ්ංසනය පිරිනමමින් මම නිහඬ වනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. W.H.M. Dharmasena. You have nine 

minutes.  
 
 

[අ.භා. 4.32] 

 

ගු ඩේලිේ.එච්.එම්. ධාර්ෙදසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மனசன)  

(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශටී  ගිය දින ටණනාව  

තිස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි ආර්ථි ය, ජාති  ආරක්ෂාව, 

අධයාපනය, ශසෞයය වැනි ඉතාම වැෙටත් විෂයය ක්ශෂේත්ර  

රාෂ්යක් පිළිබඳව  ථා  ළා . නුදත් ඒ හැම විෂය ටම වඩා අශේ 

ජීවිතවල පැවැත්මට අොළ මාතෘ ාවක් තමයි අෙ  ථා  රන්ශන් 

කියලා මම හිතනවා. ුදළුමහත් ජීී න්ශේ පැවැත්මට පිරිසිදු ුණස්ම 

ශපොෙක් අෙට වාශේම අනාටතයටත් ආරක්ෂා  රලා ශෙන්ශන් 

ශ ොශහොමෙ කියන අිනශයෝටයට අෙ ශලෝ යම ුදුණණ දීලා 

තිශබනවා.  ශම් ප්ර ්නයට ුදුණණ ශෙන්න නම් අපි ශත්රුම් ටත යුතු 

ප්රධානම  ාරණය තමයි ටහ ශ ොළ, ඇළ ශෙොළ, සතා සිවුපාවා 

වාශේම මිනිනින් වන අපිත් ස්වභාව ධර්මශේ ශ ොටස්  ාරශයෝය 

කියන  ාරණය.  ශසොබා ෙහම විනා   ශළොත් අශේ පැවැත්මත් 

විනා  වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම නිශයෝජනය  රන 

ශමොනරාටල දිස්ත්රික් ය ජාති  වශනෝෙයාන පහකින් වට ශවලා 

තිශබනවා. යාල,  ණුටම්ශවශහර, ේඩවලව, ටල්ඔය, ලාුණටල 

කියන ජාති  වශනෝෙයාන පහ හැරුණාම වැල්ලවාය, ඇල්ල, 

බිබිල, රතුටල වැනි රක්ෂිත ශමන්ම බිබිල, නිල්ටල ඔනි ේයන් 

සහිත  ඉතාම වැෙටත් වනාන්තරත් තිශබනවා.  පරිසරශේ සිසිලස 

ආරක්ෂා   ර ටැනීමටත්, පිරිසිදු වාතාරය ලබා ටැනීමටත් ශමම 

වනාන්තර ොය  වනවා . ඒ වාශේම ශම් වනාන්තර ශහොඳ ජල 

ශපෝෂ  ප්රශ්ධ . එම ජල ශපෝෂ  ප්රශ්ධ වලින් පිශරන 

ඉඟිනියාටල ශසේනානාය  සුදද්රය ශමොනරාටල දිස්ත්රික් ශේ 

ජනතාවට වාශේම වැි  ප්රශයෝජනයක් ලැශබන්ශන් නැ ශඟනහිර 

පළාශත් ජනතාවටයි.  ණුටම්ශවශහර ජලා ශයනුත් ශමොනරාටල 

ජනතාව වාශේම වැි  ප්රශයෝජනය ලබන්ශන් හම්බන්ශතොට 

දිස්ත්රික් ශේ ජනතාවයි.  ේඩවලව ජලා යත් ඒ වාශේමයි. 

ේඩවලව ජලා ශයන්, ශමොනරාටල ජනතාව වාශේම වැි  

ප්ර ශයෝජනය ලබන්ශන් රත්නපුර, හම්බන්ශතොට වැනි දිස්ත්රික් වල 

ජනතාවයි.   

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ වනශ ොට ශම් වනාන්තර 

භූමි ටි ට අත්ශවමින් තිශබන  

ඉරණම පිළිබඳ  රුණු කිහිපයක් මම ශපන්වා ශෙන්න  

 ැමැතියි.  

 ණුටම්ශවශහර ජාති  වශනෝෙයානශේ ඉහළ ශ ොටශසේ 

ුදත්තල, වැල්ලවාය ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොට්මාසවලට අයත් 

වන්ෙම-ශෙමලිය යන ප්රශ්ධ වල ඉඩම් විවිධ සමාටම්වලට බදු දීම 

නිසා අලිමං ඩවල් ඇහිරී ශටොස් තිශබනවා. ශමම ප්රශ්ධ වල 

සිදුවන වන විනා ය පිළිබඳව 2020 ශනොවැම්බර් මාසශේ 13 

ශවනි ො ''ලං ාදීප'' පුවත් පශත් පළ වූ වාර්තාවක් මම සභාගත* 

 රනවා.  

ශම් වාර්තාශේ පැහැදිලිව කියනවා, ශම් වයාපාරි ශයෝ 

 වුරුවත් ශමොනරාටල දිස්ත්රික් ශේ අය ශනොශවයි කියන එ . 

ශම් ප්ර ්නය ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්තුමාට ශයොුද  ළ පනිව එතුමා 

ප්ර ා   ර තිශබනවා, අොළ ආයතනවලට එම  ාරණය ශයොුද 

 ළාය කියලා. වන සංරක්ෂණ නිලධාරිතුමා ප්ර ා   ර 

තිශබනවා, "මම ඒ සම්බන්ධශයන් නීති මඟින්  ටයුතු  රනවා" 

කියලා. හැබැයි, තවම කිසි ශෙයක් ඉෂ්ට ශවලා තිශබන බවක් 

ශපශනන්න නම් නැහැ.  

තව පැත්තකින් ශ ොටියාටල ප්රශ්ධ ශේ වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට අයිති ඉඩම් වි ාල ප්රමාණයක් විශ්ධශීය 

සමාටම්වල ග්රහණයට හනිව තිශබනවා. ඒ වාශේම ශම් වන විටත් 

නිල්ටල ඓතිහාසි  ඔනි ේයනට අයිති භූමිශේ වි ාල වන 

විනා යක්  සිදුශවමින් පවතිනවා.  ඒ ටැන දිස්ත්රික් ශල් ම් 

 ාර්යාලශේ පනිගිය ෙවස්වල තිුදණු රැස්ී ම දී තීරණය  ළා, ශම් 

ජාති  අපරාධය නවත්වන්න. නුදත්, අෙ ශම් ශමොශහොත වන 

විටත් එහි ප්රතිලලයක් ලැබී නැහැ. 

තව පැත්තකින් යම් යම් අයශේ මැදිහත් ී ම නිසා ලාුණටල 

ජාති  වශනෝෙයානය තුළත් වි ාල වන විනා යක් සිදුශවමින් 

පවතිනවා. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, වර්තමාන පරම්පරාශේ 
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[ටරු  ශමොහමඩ් ුදසම්මිල්  මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 ාටවත් අයිතියක් නැහැ, ඊ ළඟ පරම්පරාශේ ුණස්ම ටන්නා අයිතිය 

ේදුරා ටන්න. අශේ ෙරු ුදණුුදරන්ට වැව  ශෙොළ  බැහැලා 

නාන්න, පිරිසිදු වතුර ටි ක් ශබොන්න තිශබන අයිතිය පැහැර 

ටන්න  ාටවත් බැහැ. අශේ වැි හිටියන් අවුරුදු සිය ටණනක් 

තිස්ශසේ ශම් වනාන්තරවල ශහේන් ශටොවිතැන්  ළා. හැබැයි, ඒ අය 

වනාන්තර එක් , වන සතුන් එක්   ශළේ සාධාරණ ටනුශෙනුවක්. 

මහ  න්නයට මිනිනින් වවන ශහේන්වල අස්වැන්න ශනළා 

ටැනීශමන් පනිව ඉතිරිය සතුන්ට අත්හැර ෙමනවා. එතශ ොට ඒ 

අත්හැර ෙැමූ ශහේශන් අලින්ට  ෑම ටි  තිශබනවා. ඒ නිසා අලි 

ටම්වැදීම අඩු වුණා. හැබැයි, වි ාල වන සංහාරයක්  රලා, ශ්ධශීය 

විශ්ධශීය සමාටම් ශම් භූමිය ශ ොටු  ර ටත්තාට පස්ශසේ ශම් 

සාධාරණ ටනුශෙනුව බිඳ වැටී, අලි ටි  ටම්වලට එන්න පටන් 

ටත්තා. එම නිසා ෙැන් ෙ   ටණනාවක් තිස්ශසේ අලි-මිනිස් ටැටුම 

ෙැශවන ප්ර ්නයක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, 2019 අවුරු්ධශ්ධ අලි-මිනිස් ටැටුශම් ප්රතිලලයක් 

විධියට, ශමොනරාටල දිස්ත්රික් ශේ වන අලි 32කත්, වටිනා මිනිස් 

ජීවිත 06කත් අපට අහිමි ශවලා තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, 2020 වර්ෂශේ ශම් 

ශවනශ ොට වනඅලි 33ක් හා මිනිස් ජීවිත 13ක් ශමන්ම වි ාල 

ශ්ධපළ හානියකත් සිදුශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා මම ඉතා 

ශටෞරවශයන් ඉල්ලනවා, ශම් වනාන්තර විනා ය වළක්වන්න 

කියලා. ශටොවි ජනතාව හා ටම්වැසියන් සහභාගි  ර ශටන අලි-

මිනිස් ටැටුමට ප්රාශයෝගි  විසුනමක් ලබා ශෙන්න. අලි වැට 

ආරක්ෂා කිරීම ආණ්ඩුව විතරක්ම  රනවාට වඩා ශටොී න්ටත් 

අයිති වැඩක්ය කියන හැඟීම ඇති  ර ටන්න, ඒ අයටත් ශම් 

සම්බන්ධශයන් වටකීමක් ලබා ශෙන්න. ශම්වාට විසුනම් ශහොය්ධදි 

විෂය ෙැනුම වාශේම පරිසර ුද්ධධියකත් අව යයි. විශ ේෂශයන්ම 

විෂය භාර ඇමතිතුමා ඒ පරිසර ුද්ධධිය තිශබන ශ ශනක්ය කියන 

වි ්වාසය අපට තිශබනවා.  

 ාලයක් තිස්ශසේ අලි ටමන්  ළ අලිමං ඩවල් නීතයනුූලලව 

ටැසට්  රලා අලිමං ඩ ශෙපස විදුලි වැට හෙන්න කියලා මම 

ශයෝජනා  රන්න  ැමැතියි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාි  ශෙ    ාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගු ඩේලිේ.එච්.එම්. ධාර්ෙදසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மனசன)  
(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව ශපොි  ශවලාවක් ලබා 

ශෙන්න. 

අලිමං ඩවල් වහපු නිසා තමයි අලි ටම් වැදුශණ්. ඒ 

අලිමං ඩවල් නැවත විවෘත  රන්න. අපට තිශබන අත්ෙැකීම් 

අනුව අලි-මිනිස් ටැටුමට විසුනමක් ව ශයන් අටල්  පන එ  ඒ 

තරම් සාර්ථ  රමයක් ශනොශවයි. ඒ වාශේම වනජීී  

නිලධාරින්ශේ අධීක්ෂණය යටශත් විදුලි වැටවල් නඩත්තු කිරීම 

ශටොවි සංවිධානවලට භාර ශෙන්න. ඒ සඳහා මාසි  දීමනාවක් ඒ 

ශටොවි සංවිධානවලට ලබාශෙන්න  ටයුතු  රන්න. එතශ ොට එය 

තමන්ශේ වැඩක්ය කියන හැඟීම ඇතිව ඒ වැශඩ් හරියා ාරව ඉටු 

 රයි. ඒ වාශේම ශටොී න් කඩා පිරිස් එ තු  රලා තමන්ශේ 

ශටොවිශපොළවල් ආරක්ෂා  ර ටැනීම සඳහා ස්වාභාවි ව පිහිටි ටස ්

ේපශයෝගි  රශටන විදුලි වැටවල් හෙන්න අව ය සහශයෝටය 

ආණ්ඩුශවන් ලබා ශෙන්න. 

ෙැි  අේ ර ්මියක් තිශබන ශම් ප්රශ්ධ වල ූ ර්ය බල ක්තිය 

ශම්වාට ශයොො ටන්න අව ය බැංක ණය සහන රජය විසින් ලබා 

ශෙන්න. ශටොවි ජනතාව අතර ජීවත්වන පු්ධටලයක විධියට මම 

වි ්වාස  රනවා, ශම්වා පැලැස්තර ශනොවන දීර්ඝ  ාලීන විසුනම් 

කියලා. 

ටරු ඇමතිතුමනි, දීර්ඝ  ාලයක් තිස්ශසේ අශේ ජනතාවශේ 

තිශබන ඉල්ලීමක් මම ශම් අවස්ථාශේදී ඉදිරිපත්  රන්න 

 ැමැතියි. ඒ තමයි, ුදත්තල ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොට්මාසශේ 

මාලිටාවිල පැත්ශතන් යාලට පිවිනිම් ශෙොරටුවක් හෙන්නය කියන 

ඉල්ලීම. ෙැනට තිශබන හැම පිවිනිම් ශෙොරටුව ටම වඩා ුදත්තල 

ජනතාව, ශමොනරාටල දිස්ත්රික් ශේ ජනතාව ශවනුශවන් 

මාලිටාවිල පැත්ශතන් එම ශෙොරටුව හෙන්න පුළුවන් නම්, වැි  

සංචාර  ආ ර්ෂණයක් ලැශබන බවට කිසිම සැ යක් නැහැ. 

ශම්  වනජීී  අධයක්ෂතුමාත් අනුමත  රලා තිශබන සැලැස්මක්.  

අපි විරු්ධධ පාර් ්වය නිශයෝජනය  ළත්, පරිසරය සම්බන්ධව 

ශම් ප්ර ්න ඉදිරිපත්  රන්ශන් ජනතාවශේත්, සිය  ජීී න්ශේත් 

පැවැත්ම පිළිබඳව ඉතාම ස්ධභාවශයන් යුතුවයි.  

 "රට හෙන ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා නශේ 

සඳහන්වන පරිදි වන ඝනත්වය සියයට 32 ෙක්වා ඉහළ නැංී ම 

වාශේම අලි-මිනිස් ටැටුමට තිරසාර විසුනමක් ලබාදීශම් 

ශපොශරොන්දුවත් මම මතක්  රන්න  ැමැතියි. ශම් ශවනුශවන් 

ටන්නා  ප්රාශයෝගි  ක්රියාමාර්ටවලට අවං වම සහාය ශෙන්නත් 

අපි ූ ොනම් බව මතක්  රමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් 

 රනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මහින්ෙ අමරී ර ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  18  

 ාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 4.42] 

 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා මපරිසර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of  
Environment) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ පරිසර අමාතයාං ශේත් 

ඒ වාශේම වනජීී   හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශේත් වැය 

ශීර්ෂයන් පිළිබඳව අෙහස ් කිහිපයක් ශම් අවස්ථාශේදී ප්ර ා  

 රන්න  ැමැතියි. ඒ වාශේම ඒ පිළිබඳව අෙහස් ටණනාවක් 

ආණ්ඩු පක්ෂශේත්, විරු්ධධ පක්ෂශේත් මන්ත්රීවරු ඉදිරිපත්  ළා. 

ඒ ඉදිරිපත්  ළ සිය   අෙහස් පිළිබඳව අපි විශ ේෂ අවධානය 

ශයොුද  රලා, අශේ අමාතයාං ය පැත්ශතන් ටත හැකි ක්රියාමාර්ට 

ඉදිරිශේදී ටන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. අපි හැමශෙනාටම 

අව යයි, පිරිසිදු ලං ාවක් බිහි ර ටන්න. ඒ වාශේම ශහොඳ ුණස්ම 

ටි ක් ටන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අශේ 

පරිසර ප්ධධතිය ආරක්ෂා  රටන්න ආණ්ඩු පක්ෂශේත්, විරු්ධධ 

පක්ෂශේත් සිය  මන්ත්රීවරුන්ට වුවමනාවක් තිශබන බව අපි 

ෙන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසර අමාතයාං ය විධියට 

ටත්ශතොත්, අපට සංවර්ධනයයි, පරිසරයයි එ  හා සමානවම 

වැෙටත් ශවනවා. පරිසරය ආරක්ෂා  ර ටනිමින් සංවර්ධනය 

 රන්ශන් ශ ොශහොමෙ කියන එ  තමයි අපට තිශබන ප්රධාන 

2555 2556 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අිනශයෝටය. ශේටවත් සංවර්ධනයක් රට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ටරු ශටෝමාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ "රට හෙන 

ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" අනුව අශේ රටට ආනයනය  රන ආහාර 

ද්රවය වි ාල ප්රමාණයක් අප රට තුළ නිෂ්පාෙනය  රලා ආහාර 

අව යතාව සම්ූරර්ණ  රටන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 

සඳහා ඉඩම් වි ාල ප්රමාණයක් අව ය ශවනවා.  ැලෑ ඉඩම් 

එළි රලා, අශේ වැසි වනාන්තර එළි රලා ඒවාශේ වටා   රන්න 

අපි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ. ුදඩු ඉඩම්, අවුරුදු ටණනාවක් 

වටා ශනො රපු ඉඩම්, පුරන්  කඹුරු වටා  රලා, ඒවායින් වැි  

අස්වැන්නක් ටැනීශම් රමශේෙවලට ගිහින් තමයි, ඒ ඉලක් ය 

සම්ූරර්ණ  රටන්න බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අපි  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශේ වි ාල 

පරිවර්තනයක් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. අෙ ටරු ශටෝමාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ශටනයන ශම් වැඩ පිළිශවළත් එක්  

අශේ රටට අව ය ශ්ධවල් අශේ රශට් නිෂ්පාෙනය  ර ටන්නවා. 

විශ්ධ  ශවශළඳ ශපොළ සඳහා භාණ්ඩ නිෂ්පාෙනය කිරීම ශ ශරහි 

අවධානය ශයොුද  රලා තිශබනවා. රාජය අමාතයාං  ටණනාවක් 

මඟින් අශේ  ර්මාන්ත රුවාට, අශේ නිෂ්පාෙ යාට වි ්වාසයක් 

ඇති  රලා තිශබනවා, ඒ අයට නියමිත මිලක් ලැශබනවාය 

කියලා. අශේ ශටොවියාශේත්, අශේ ධීවරයාශේත්, අශේ 

 ර්මාන්ත රුවාශේත් ප්රධාන අව යතාව තමයි තම නිෂ්පාෙනයට 

මිලක් ලබා ටැනීම.  

ටරු තුෂාර ඉුනනිල් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියපු  ථාවට මම 

ේත්තර ශෙනවා. ඔබතුමා ශම් ටරු සභාශේ විනාි  ශෙ ක් රැඳිලා 

යන්න. ඔබතුමාට එළියට යන්න අව යතාව තිශබන බව ශේනවා. 

ඒ නිසා ඔබතුමා කියපු ශ්ධට මම ේත්තර දීලාම ඉන්නම්. ඔබතුමා 

කිේවා, මම ඉස්සර ආපො  ළමනා රණ අමාතයවරයා ව ශයන් 

සිටි  ාලශේ Doppler radar යන්ත්රයක් ශටනාවා කියලා. ඒ  

පට්ටපල් අසතයයක් ටරු මන්ත්රීතුමනි. මම ඉන්න  ාලශේ එශහම 

ශටනාශේ නැහැ. ඒ  මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඒ  ඊට ශපර 

ශටනැල්ලා තිුදණු ශෙයක්. ඒ සම්බන්ධව තමයි ටැට ව තිුදශණ්. 

ඒ  සවි  ර ටන්න ගිශයත් මම ඉන්න  ාලශේ ශනොශවයි. ඒ 

සියල්ල සිදු වුශණ් මශේ  ාලශේ ශනොශවයි කියන එ  පැහැදිලිව 

සඳහන්  රන්න ඕනෑ.  

ඒ වාශේම, ඔබතුමා භූ  ම්පන තත්ත්වය  පිළිබඳව කිේවා. ශම් 

ශවනශ ොට භූ  ම්පන තත්ත්වය  වරින් වර වාර්තා ශවනවා. 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අෙරදසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரனசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ටරු ඇමතිතුමනි, මට වාර්තා වන්ශන් තුදන්නාන්ශසේ ආපො 

 ළමනා රණ ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්නශ ොට එශහම වුණා 

කියලායි. තුදන්නාන්ශසේ ආපො  ළමනා රණ ඇමතිවරයා 

හැටියට ඉන්න  ාලශේ එවැනි ශෙයක් වුශණ් නැත්නම්,  වුරුන් 

ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න  ාලශේෙ ඒ  සිදු වුශණ්  
 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මට කියන්න තිශබන්ශන් 

එතුමා මම ටැන ශසොයා ටත්තා වශේම ඒ  ටැනත් ශසොයා ටන්න 

කියලායි. මම ඉතාම  වටකීශමන් කියනවා, මම ඉන්න  ාලය තුළ 

ශනොශවයි ඒ යන්ත්රය ශටනාශේ කියලා. එව ට හිටපු අමාතයවරු 

පිළිබඳව ඔබතුමාම ශසොයා ටන්න. මම ශම්  ථා  රන්ශන් පරිසර 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවයි.  ඔබතුමා කිේශේ අසතයයක් 

කියන එ  කියන්න විතරයි මට ඕනෑ වුශණ්. මම ඉතාම  

වටකීශමන් ඒ බව කියනවා. ඔබතුමාට ඕනෑ නම්  ප්ර ්නයකත් 

අහලා ඒ ට ේත්තරය ටන්න පුළුවන්. මම ඉන්න  ාලශේ එවැනි 

යන්ත්රයක් ශටනාශේ නැහැ කියන එ  මම ඉතාම  වටකීශමන් 

කියනවා.  

එතුමා කියපු අශනක්  ාරණය පිළිබඳවත් අපි සැලකිලිමත් 

ශවනවා. ඒ තමයි, භූ  ම්පන තත්ත්වය පිළිබඳව. ශම්  මීට 

ශපරත් වාර්තා වුණා; ෙැනුත් වාර්තා ශවනවා. මම ඒ පිළිබඳව 

අොළ අයත් එක්  අවස්ථා කිහිපය දී ශවනම සා ච් ා සිදු  ළා. 

ඒ වාශේම අශේ අමාතයාං ශේ ශල් ම්තුමා ඇතුළු නිලධාරින්, භූ 

විෙයා සමීක්ෂණ සහ පතල්  ාර්යාං ය, පරිසර අං ය ශම් 

පිළිබඳව විශ ේෂ අවධානය ශයොුද  රලා තිශබනවා. ශම් භූ 

 ම්පන තුළින් අශේ රටට අනතුරක් සිදු විය හැකිෙ කියන එ  

පිළිබඳව ෙැනටමත් ශම් පිළිබඳව විශ ේෂව  මිටුවක් මඟින් 

අධයයනය  රනවා. ෙැනට ශම් තිශබන තත්ත්වය අනුව අශේ 

රටට අනතුරක් නැති බවත්, ඒ වාශේම අශේ රට භූ  ම්පනවලට 

ලක්ශවන රටක් ශනොවන බවක් තමයි ෙැනට ලබාදී තිශබන මූලි  

වාර්තාශවන් සඳහන්  ර තිශබන්ශන්. නුදත්, තවත් පුළුල්ව ශම් 

 ාරණය පිළිබඳ අධයයනය  රනවා. ඒ වාශේම ශම් සිදුී මට 

ශහේතුව ුණණු ටල්  ැඩීමෙ, ටල්  ැඩීමෙ, ශවනත් පරිසර හානීන්ෙ 

කියන එ  පිළිබඳව ශම් වන විට අවධානය ශයොුද  රමින් 

 ටයුතු  රනවා කියන එ ත් මම ඔබතුමාට සඳහන්  රන්න 

 ැමැතියි. ශම් පිළිබඳව විශ ේෂව ෙැනුම තිශබන සිය ශෙනාශේ 

සහශයෝටය අරශටන, අව ය ෙැනුම ලබාශටන ශම් සම්බන්ධව  

පුළුල්ව  ටයුතු  රන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපි රශට් සංවර්ධනයයි, 

පරිසරශේ ආරක්ෂාවයි ශෙ ම එ ට ඉදිරියට ශටන යන්න ඕනෑ. 

අශේ වැසි වනාන්තර ටි  ආරක්ෂා  රශටන, අශේ  ැලෑ ටි  

ආරක්ෂා  රශටන අපි සංවර්ධනය  රා යා යුතු ශවනවා. දින ට 

අශේ එ  පු්ධටලශයකට ඔක්සිජන් ලීටර් 550ක් ඕනෑ ශවනවා. 

පැය 24ක් ුණස්ම ටන්න ඔක්සිජන් ලීටර් 550ක් විතර අව ය 

ශවනවා. කිශලෝග්රෑම්වලින් ටත්ශතොත් කිශලෝග්රෑම් 2.3ක් විතර අපි 

ඔක්සිජන් පාවිච්චි  රනවා. එතශ ොට ඔබතුමාට ශේනවා ඇති, 

අපට ඔක්සිජන් ශ ොච්චර ප්රශයෝජනවත් ශවනවාෙ කියලා. ශම් 

ඔක්සිජන් ලබා ශෙන්ශන් ප්රධාන ව ශයන් අශේ  ා  

ප්ධධතිශයන්. චීනශේ, බීජිං නුවර ටත්තත්, ඉන්දියාශේ, දිල්ලි 

නටරය ටත්තත් ඒ රට වල ජනතාව ඔක්සිජන් හිඟ මට ුදුණණ 

ශෙනවා. මූලයමය ව ශයන් පාවිච්චි  රන්න ගිශයොත් ඉතාම  

වි ාල ුදෙලක් ඔක්සිජන් ශවනුශවන් වැය ශවන බවත් අපි සඳහන් 

 ළ යුතු ශවනවා. ඒ සම්බන්ධව අවධානය ශයොුද  රලා තමයි අපි 

ශම් අමාතයාං වල  ටයුතු  රන්  ශන්.  

අතිටරු ශටෝමාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ 

"ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" ප්රතිපත්ති ප්ර ා නශේ ඉතාමත් පැහැදිලිව 

තිශබනවා, අපට තිශබන වනටහනය වැි  කිරීම පිළිබඳව. ඒ 

පිළිබඳව අව ය මූලි  ප්රතිපාෙනත් අමාතයාං වලට ශවන්  රලා 

දීලා තිශබනවා. එන අවුරු්ධශ්ධ වි ාල ුදෙලක් ශවන්  රලා 

තිශබනවා, අ ශතන් අශේ වන ප්ධධතියට ටස් එ තු  රන්න. ඒ 

වාශේම, මශේ අමාතයාං ශයනුත් ඒ ශවනුශවන් අපි ශවනමම 

වැඩසටහන් ක්රියාත්ම   රලා තිශබනවා. අපි ඒ ට රාජය ුදෙල් 

නිළු ප්රමාණයක් ශයොෙවන්ශන්. ඒ වාශේම අපි ශපෞ්ධටලි  අං ශේ 

සිය  ශෙනාටම ආරාධනා  රලා තිශබනවා, ශම් අවස්ථාශේදීත් 

මම විවෘතව ඒ අයට ආරාධනා  රනවා, අශේ පරිසරයට පැළයක් 

එ තු  රන්න අපිත් එක්  අත්වැල් බැඳ ටන්න එන්න කියලා. 

අපි ෙැනටමත් ඒ සඳහා වැඩ පිළිශවළක් ස ස්  ර තිශබනවා.  

අපි පනිගිය ෙවස්වල පැළ මිලියන ශෙ ක් සිටුී ශම් වැඩ 

පිළිශවළ "ුණස්ම ශෙන තුරු" නමින් ආරම්භ  ළා. අපි ඒ  දිගින් 

දිටටම ක්රියාත්ම   රනවා. ඒ ට ශපෞ්ධටලි  අං ශේ ආයතන 

2557 2558 

[ටරු  මහින්ෙ අමරී ර  මහතා] 
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ටණනාවක් අපට ේෙවු  රන්න, පැළ ලබා ශෙන්න හා මූලය 

ප්රතිපාෙන ලබා ශෙන්න ෙැනටම එ ඟ ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

රාජය  අං ශේ එ ඟතාව ෙ තිශබනවා.  

ෙැන් අපි අවධානය ශයොුද  ර තිශබනවා, ශම් වනටහනය එ  

පැත්ත ට සීමා  රන්ශන් නැතිව නාටරි  වනටහනයකත් ඇති 

 රන්න. හරිත නටර නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ අපි අවධානය  

ශයොුද  රනවා. Urban forests වැි දියුණු කිරීම සඳහා අපි 

අවධානය ශයොුද  රනවා. හැම නටරය ම, ජනතාව ටැවශසන 

සෑම ප්රධාන ස්ථානය ම  ැලෑවක් හොටන්න අපට පුළුවන් නම්, 

ඒ  ඒ ජනතාවටත් වි ාල පිටිවහලක් වනවා. ඒ ට walking 

paths ආදි පහනි ම් ටි ක් ලබා දීලා, ඒ  ලස්සනට 

හොටත්ශතොත් මහ ඝන  ැලෑව ආරක්ෂා  රනවා වාශේම ඉතා 

වැෙටත් කියලා මා වි ්වාස  රනවා. රජය ශම් ශවනුශවන් විශ ේෂ 

අවධානය  ශයොුද  රලා තිශබනවා. නාටරි  සංවර්ධන අධි ාරිය 

අයත් අමාතයාං ය ඇතුළු අමාතයාං  ටණනාවක් ශම් වන ශ ොට 

ඒ  ටයුත්තට මැදිහත් ශවලා තිශබනවා කියන එ ත් මා සඳහන් 

 රන්නට  ැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ශ ොළ  නටරශේ වායු 

දූෂණය ශම් පරිසර හානියට වි ාල ව ශයන් බලපා තිශබනවා. 

ශ ොළ  නටරය තුළ වායු දූෂණය සියයට 60ක් ශවලා 

තිශබන්ශන්, අශේ ප්රවාහන ප්ධධතිය නිසායි. වායු දූෂණය අවම 

කිරීම අමාතයාං යක් ශහෝ ශෙ ක් එ තු ශවලා  රන්න පුළුවන් 

ශෙයක් ශනොශවයි. අශේ ටරු ප්රවාහන ඇමතිතුමාත් ෙැන් ශම් ටරු 

සභාශේ ඉන්නවා. ෙැන් රජය තීන්දු  ර තිශබනවා, ශ ොළ ට එන 

වාහන සීමා කිරීශම් වැඩ පිළශවළක්, අශේ දුම්රියට මඟීන් වැි  

ප්රමාණයක් නංවාටැනීශම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්ම   රන්න. 

ශම් වාහන තෙ බෙය අඩු  රටත්තාම අපට එ  පැත්තකින්, 

ආර්ථි  ව ශයන් ලාභයක් ලැශබනවා, ඉන්ධන නාස්තිය වි ාල 

ව ශයන් අඩු  රටන්න පුළුවන් වන නිසා. ඒ වාශේම එයින් අශේ 

පරිසරයටත් ඉතා යහපත් තත්ත්වයක් ඇති වනවා කියා අපට 

සඳහන්  රන්න පුළුවන්.  

වර්තමානශේ බිලියන 3.9 ට අධි  ජනටහනයක්, එනම් 

ශටෝලීය ජනටහනශයන් සියයට 54ක් ජීවත් වන්ශන් නටරවාසින් 

ශලසයි. ශම් ප්රමාණය වසර 2050 වන විට සියයට 66 ෙක්වා වැි  

වනවා කියා ටණන් බලා තිශබනවා. එශහම නම් නාටරි  

ප්රශ්ධ වල පරිසරය ආරක්ෂා  රටන්න සෑම ශටවත්ත ම, ඉඩ 

තිශබන හැම තැන ම, පැළයක් සිටුී ම ට අපි ේනන්දු  රවන්න 

ඕනෑ. ටසක් කිේවාම, එය  ැශල් තිශබන ටස් වර්ටය ට අයත් 

එ ක්ම විය යුතු නැහැ. සමහර විට ශ ොස් ටහක් ශවන්න පුළුවන්, 

ශෙල් ටහක් ශවන්න පුළුවන්, එශහම නැත්නම් ලල ෙරන ශවනත් 

ටහක් ශවන්න පුළුවන්, අ  වාශේ පලතුරු ටස් ශවන්නත් පුළුවන්. 

හැම ඉඩම ම, ඉඩ තිශබන හැම තැන ම, රජයට අයත් ඉඩ 

තිශබන හැම තැන ම, රක්ෂිත - reserves - ආදි හැම තැන ම 

පැළ සිටුී ශම් වැඩ පිළිශවළක් හුනන්වා ශෙන්න ඉදිරිශේදී අපි 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. ඒ සඳහා රජය විධියට  ළ හැකි ේෙවු 

ඉදිරි  ාල ය තුළ  රන්න අප බලාශපොශරොත්තු වනවා කියන 

එ ත් මම ඔබතුමන්ලාට සඳහන්  රන්නට  ැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, වායුශටෝලශේ සිදු වන 

විනා ය නිසා, වායුශටෝලශේ ඇති වන අහිත ර තත්ත්වය නිසා 

වර්ෂය ට ජනටහනශයන් මිලියන 7ක් මිය යනවා කියා ශලෝ  

ශසෞය සංවිධානය සඳහන්  ර තිශබනවා. එශහම නම්, එ  රටක් 

විධියට පමණක් හිතලා අපට පරිසරය ආරක්ෂා  රන්න බැහැ. අපි 

ුදළු ශලෝ ය විධියට හිතලා තමයි පරිසරය ආරක්ෂා  රටැනීශම් 

වැඩ පිළිශවළට යන්න ඕනෑ. සමහර අය කියනවා මම ෙැක් ා, 

"ටංවතුර ඇති ශවන්ශන්, නියඟය ඇති ශවන්ශන්, ශම් සියල්ල සිදු 

වන්ශන් අශේ  ැලෑ විනා  ී ම නිසා" කියලා. අශේ  ැලෑ විනා  

ී මත් ඒ ට අොළයි තමයි. හැබැයි, ඉන්දියාශේ  ැලෑ විනා  

ී මත්, ශවනත් අනික් රටවල  ැලෑ විනා  ී මත් ඒ ට අොළ 

වනවා. අපි පරිසරය පිළිබඳ ශටෝලීය ව ශයන් හිතලා - ල්පනා 

 රලා-  ටයුතු  රන්න ඕනෑ. අපි අනිවාර්යශයන්ම අශේ පරිසර 

ප්ධධතිය ආරක්ෂා  රන්න ඕනෑ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The House resumes. 
 
ඊ  අනුකූලව පාර්ලිදම්න්ුරව එක්රැසන විය.  
அதன்படி பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, the Parliament resumed. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
I propose that leave be granted by the House to extend 

the time until the Committee Stage Discussion of this day 
is over. Does the House agree? 

 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye.  
 
කාරක සභාදවහිදි තවු ර ත් සලකා බලන ලදී -  
[ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் னமலும் ஆராயப்பட்டது.-                    

[மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள்.] 

Considered further in Committee. - 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීශම් දී 

ුදළු ශලෝ යම එ  විධියට  ල්පනා  ළ යුතුයි. අපි ජාතයන්තරව 

තිශබන  ඒ තත්ත්වය  පිළිබඳ සැලකිලිමත් ශවලා තිශබනවා. අපි 

ෙන්නවා, "ජර්මන් ශවොච්" සංවිධානශේ 2020 වර්ෂශේ ශරේජ ටත 

කිරීම අනුව ශ්රී ලං ාව ශලෝ ශේ වඩාත් අවොනම් රටවල් අතර 

6වන ස්ථානයටයි ඉන්ශන් කියා. අශේ රට අවොනම්  ලාපයට 

ඇතුළු ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ පිළිබඳ නිරන්තරශයන් 

අවධානය ශයොුද  රනවා. ඒ අවොනම වැි   රටන්න පරිසරයට 

හානි  රන කිසි ශෙයක්  රන්න අශේ බලාශපොශරොත්තුවක් නැහැ. 

ශබොශහෝ ශවලාවට -හැම ොම වාශේ- සමාජ මාධය ජාලවල 

ෙකින්න තිශබන්ශන්, " ැලෑ ඉඩම් ශඩෝසර්  රනවා. ටස් 

 පනවා. වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට අයිති ඉඩම් විනා  

 රනවා"  යනාදී ප්රවෘත්ති. ශම් ආදි අසතය ප්ර ා  ශබොශහොමයක් 

ඒවාශේ සඳහන් ශවනවා. මීට ශපර ශම් ටරු සභාශේ  තා  ළ 

ටරු ශරෝහිජ  කමාරි විශ ටරත්න මන්ත්රීතුමිය කිේවා, එ  පැත්ත  

අක් ර 64,000  වන විනා යක් සිදු වනවා, තව පැත්ත  

අක් ර 2,500  වන විනා යක් සිදු වනවා කියලා. එතුමිය ඒ 

විධියට ටණන් හිලේ වටයක් කියාශටන ගියා. එතුමියශේ  තාව 

ශවලාශේ මම ඒ ට ේත්තර ශෙන්න ේත්සාහ  ළත් එතුමිය ඒ ට 

 ැමැති වුශණ් නැහැ. මම හිතුශේ, එතුමිය විවාෙය අවසාන 

වනශතක් ඉී වි කියලායි. ඒ ප්ර ා ය සම්ූරර්ණ අසතයක්. ඒ වාශේ 

ශ්ධවල් සිදු වන්ශන් නැහැ. එශහම ශවනවා නම් හරියට ඒ තැන් 

ටි ත් එක්  අපට ශතොරතුරු ශෙන්න. අපි  ැමැතියි ඒ පිළිබඳ 

ශසොයා බලන්න.  

2559 2560 



පාර්ලිශම්න්තුව 

පරිසර විෂයය ටත්තාම, අමාතයවරු තුන්ශෙශනක් ඉන්නවා. 

මට අමතරව, ටරු සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමා ඉන්නවා; අශේ ටරු 

විමලී ර දිසානාය  රාජය ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. ඒ වුණාට, ශම්  

අරයාට ශමයාට කියලා අපි කිසිම ශෙයක් පැත්ත ට ොන්ශන් 

නැහැ. ප්ර ්නයක් ආශවොත් අපි තුන්ශෙනාම එ  වාශේ මැදිහත් 

ශවනවා. ශමො ෙ, ශම් පරිසරය ආරක්ෂා  රටන්න අපි 

තුන්ශෙනාටම ඕනෑ. අතිටරු ජනාධිපතිතුමාශේ, ටරු 

අටමැතිතුමාශේ ඉඳලා අප හැශමෝටම ඒ අව යතාව තිශබනවා. ඒ 

නිසා අපි ඒ වටකීශමන් බැහැර වන්ශන් නැහැ. මම ඒ ශවනුශවන් 

ඒ ාබ්ධධ  ැබිනට් පත්රි ාවක් ෙ ඉදිරිපත්  ළා. අොළ සිය  අං  

එ තු ශවලා  ටයුතු  රන්න ඉදිරිශේදී ලෑස්ති ශවනවා.   

අශේ සමහර අං  නාටරි  සංවර්ධන අධි ාරිශේත් තිශබනවා. 

ශවරළ සංරක්ෂණය, සුදද්රීය පරිසර ආරක්ෂණය ආදි  ටයුතු 

 රන අං  ඇතුළු සියල්ල -අපි  වුරුත්- එ තු ශවලා සාමූහි ව 

තීන්දු අරශටන ශම් පරිසරය ආරක්ෂා  රනවා.  

ඒ වාශේම, වන විනා යක් ශවනවා නම් එය වළක්වන්නත් අපි 

පියවර ටන්නවා. එවැනි සිදුී ම් කිහිපයක් සිදු ශවලා තිශබනවා. 

ඒවා හැම ොම ශවච්ච ශ්ධවල්. ආණ්ඩු මාරු වන ශ ොට සමහර 

ශවලාවට එවැනි ක්රියා වැි  ශවනවා. ශෙපාර් ්වශේම ටරු 

මන්ත්රීතුමන්ලා කියපු සමහර  ාරණා අපි පිළිටන්නවා. 

ශ්ධ පාලනි  ව ශයන් -ප්රාශ්ධශීය ශ්ධ පාලනශේ- යම් යම් 

මැදිහත් ී ම් තිශබනවා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාි  ශෙ    ාලයක් 

තිශබනවා. 
 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම කිේවා, මට තව විනාි  

5ක් ලබාශෙන්න කියලා. ඒ විනාි  5න් පනිව මම  තාව අවසාන 

 රන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, වන විනා යට ප්රාශ්ධශීය 
ව ශයන් ශ්ධ පාලනවයන් මැදිහත් වන අවස්ථා නැත්ශත් නැහැ. 
හැබැයි, මම එ ක් කියන්න  ැමැතියි. අතිටරු ශටෝමාභය 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත්, ටරු මහින්ෙ රාජපක්ෂ අටමැතිතුමාත් 
අවසර ලබා දීලා තිශබනවා ඒ වාශේ ශෙය ට ශමොන තරාතිරම  
ශ්ධ පාලනවශයක සම්බන්ධ වුණත් ඔුණට විරු්ධධව  ටයුතු 
 රන්න. ෙැනටමත් 50 ට වැි  පිරිස ට එශරහිව නඩු පවරා 
තිශබනවා. අත් අඩංගුවට  අරශටන තිශබනවා. කිසිම 
ශ්ධ පාලනවශයකට සිදුරුවලින් රිංටන්න ඉඩ තියලා නැහැ. අපි 
ශහටත් ඒ වටකීම භාරශටන  ටයුතු  රනවා කියන එ  මා 
ඉතාම වටකීශමන් ඔබතුමන්ලාට සඳහන්  රන්න  ැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපි වැඩසටහන් ටණනාවක් 
ශ ශර් ශම් වන ශ ොට  අවධානය ශයොුද  ර තිශබනවා. අශේ 
ප්රධාන වැඩසටහනක් තමයි "නිරකිුද ටංටා" වැඩසටහන. ඒ 
සම්බන්ධශයන් මා  ැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්  ළ 
ශයෝජනාවට අොළව ටරු ුදෙල් අමාතයතුමාශේ  ථාශේදී ම මූලය 
ප්රතිපාෙන ශවන්  ර දුන්නා. ඒ වැඩසටහන ශම් රශට් ෙැවැන්ත 
වැඩසටහනක් බවට පත් ශවයි. ශම් රශට් අශේ ටංටා ටි  නිවපත් 
 රන වැඩසටහනක් බවට අපි එය පත්  රනවා. අශේ ටංටා 103ම 
පටන්ටන්නා තැන ඉඳලා අවසාන වනශතක් පිරිසිදු කිරීශම් 
 ාර්යභාරය අපි  රනවා. ඒ හැම ටංටාවක්ම පිරිසිදු  රන්න 

අව ය මූලය ප්රතිපාෙන ලැුදණා වාශේම, අපි ඒ ුදෙල් එම  ාර්යය 
සඳහා ශයොෙවනවා. අපි එම වටකීම නිල ව ශයන් බාර ශෙනවා. 
දිසාපතිවරයාට දිස්ත්රික් ය, ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්වරයාට  ප්රාශ්ධශීය 
ශල් ම් ශ ොට්මාසය, ග්රාම නිලධාරිවරයා ඇතුළු අශනක් 
නිලධාරින්ට ඒ ඒ ශ ොට්මාස ආදි ව ශයන් බාර දීලා අපි ටංටා 
සියල්ල ආරක්ෂා  රනවා.  

"ශසෞභාටයශේ ෙැක්ම" අනුව අශේ අවසාන බලාශපොශරොත්තුව 
තමයි, අශේ රශට් සෑම ටංටාව ම ඕනෑම තැනකින් ටලා යන දිය 
පහරකින් නිපිරිසිදු ශමන් පිරුණු දිය ශෙෝතක් ශටන ශබොන්නට 
හැකි තත්ත්වයක් අනාටතශේ දී නිර්මාණය කිරීම. එහිදී 
ගුරුශල්ත්තුවක්, මැටි ශ ෝේපයක් වැනි ශ්ධව ත් අශේ ශම් 
ප්ධධතියට එ තු  රශටන, ශ්ධශීය ඇුනමකින් සැරසිලා ඉන්න, 
ශ්ධශීය ආහාර ටන්නා රටාවක් බිහි  රන්න අපි අව ය පියවර 
ටන්නවාය කියන  ාරණයත් ශම් අවස්ථාශේ  සඳහන්  රන්න 
 ැමැතියි.  

ඊට අමතරව මා පිළිතුරු කිහිපයකත් ලබා දිය යුතුව 
තිශබනවා. අමාතයාං ය විධියට ටත්ශතොත් ශටොඩක්ම ප්ර ්න මතු 
වුශණ්, වැලි  ැණීම්, පස්  ැණීම් සම්බන්ධවයි. ඊට අතිශර් ව 
අ ශේ අමාතයාං ය ටත් පියවර කිහිපයක් සම්බන්ධශයන් 
ශ ටිශයන් කියන්න මට අවසර ශෙන්න. එක් වරක් භාවිත  රන 
ේලාස්ටික් - single-use plastics - නතර කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ 
සම්බන්ධශයන් මා  ැබිනට් පත්රි ාවක් ඉදිරිපත්  ළා. ටරු 
අග්රාමාතයතුමා ුදෙල් ඇමතිතුමා විධියට එතුමාශේ  ථාශවනුත් 
පැහැදිලිව කිේවා, single-use plastics තහනම් කිරීශම් වැඩ 
පිළිශවළ දියත්  රන්න කියලා. ඒ අනුව අවුරුදු ටණනාවක් අශේ 
පරිසරශේදීන් ඉල්ලපු ශ්ධ, මධයම පරිසර අධි ාරිය ඉල්ලපු ශ්ධ 
ක්රියාත්ම   රන්න අදියශරන් අදියර අපි  ටයුතු  රනවා. ඒ  
පරිසර ක්ශෂේත්රශේ ඇති වන වි ාල පරිවර්තනයක් ශවයි. 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අවුරු්ධෙ ට අපි සිලි බෑේ -
ශෂොපින් බෑේ- විතරක් මිලියන 950ක් පාවිච්චි  රනවා කියලා 
ටණන් බලා තිශබනවා. Lunch sheets හිතා ටන්නවත් බැරි තරම් 
ප්රමාණයක්, ෙවස ට මිලියන 10 ට වඩා පාවිච්චි ශවනවා කියලා 
ටණන් බලා තිශබනවා.  ාබන් පෑන් ෙවස ට කිශලෝ 80ක් 
පරිසරයට එ තු ශවනවා. අපි ෙැනටමත් ශපෞ්ධටලි  අං ය එ තු 
 රශටන වැඩ පිළිශවළක් ස ස්  රලා තිශබනවා,  ාබන් පෑන් 
හා ෙත් ුදරුනි එ තු  රන්න. ඒ හැම එ ක්ම දිරන්න අවරුදු 
100 ට වැි   ාලයක් ටත ශවනවා. ඊටත් වඩා  ාලයක් යනවා, 
පරිසරශයන් මිශෙන්න. ඒ වාශේ වැඩසටහන් ටණනාවක් අපි 
ස ස්  රලා තිශබනවා. ඒ වාශේම පළුදවන වතාවට අපි e-waste 
- අශේ mobile phonesවල තිශබන batteries, ඒ වාශේම 
computersවල තිශබන විෙුත් ේප රණ - එ තු කිරීශම් වැඩ 
පිළිශවළක් ක්රියාත්ම   ළා. ඒ පළුදවන ශතොටය, ලං ාශේ 
ප්රතිචක්රි රණය  රන්න බැරි  ශතොටය සති ශෙ  ට විතර ඉස්සර 
ශවලා ජපානයට යැේවා. ඒ  ටයුත්ත අපි ශම් රශට් පළුදශවන්ම 
ආරම්භ  ළා. ශමො ෙ, ඒව ු ා පරිසරයට, ශපොශළොවට මහා වි ාල 
හානියක් සිදු වන ශෙයක්. e-waste කියන්ශන් විසුනමක් ශසොයා 
ටන්න බැරි වුණු ශෙයක්. ශලෝ යම ුදුණණ ශෙන ඒ අිනශයෝටයට 
අපි ෙැනටමත් ූ ොනම් බව මා ශම් අවස්ථාශේ සඳහන්  රන්න 
 ැමැතියි.  

අෙ ටල් පස ් ටැනත්  ථා  ළා. එ  පැත්තකින් බැ ශවොත් 
මශේ අමාතයාං ශේ අමිහිරිම  ථා ටි  තිශබන්ශන් ඒ  ඇතුශළේ. 
මා හැම ශවලාශේම ේත්සාහ  රන්ශන්, විනිවිෙභාවශයන් ඒ 
 ටයුතු  රශටන යන්නයි. ශමොන තත්ත්වයක් තිුදණත්, අපි ඒ  
අනිවාර්යශයන්ම සිදු  රනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාි  ශෙ    ාලයක් 

තිශබනවා,  ලින් කියපු විනාි  පහ   ාලයත් එක් . 
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ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශහොඳයි.  

ෙැන් ශමතැනදී ටරු චාල්ස් නිර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමා යම් 

අෙහස් ප්රමාණයක් කිේවා. ඒ වාශේම මඩ ළපුව ප්රශ්ධ ශයන් 

ශත්රී පත් වුණු ටරු මන්ත්රතුමාත් යම්  ාරණා ප්රමාණයක් කිේවා. 

අපි කිසිදු වැලි බලපත්රයක් නිකත්  රන්ශන් නැහැ, ප්රාශ්ධශීය 

ශල් ම්වරයාශේ අනුමැතිශයන් ශතොරව. ටඟ අයිති මහවැලි 

අධි ාරියට ශවන්න පුළුවන්, වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට 

ශවන්න පුළුවන්, ඒ සිය  අවසර ලැුදශණොත් තමයි ඒ බලපත්ර 

නිකත්  රන්ශන්. ශ ශසේ ශවතත්, යම් යම් අරමි තා ශවනවා 

නම් ඒවා වළක්වා ටැනීම සෙහාත් අපි රමශේෙයක් හෙනවා. ඒ  

වැලි ටල්, පස ් සපයා ටැනීම සම්බන්ධව ෙැනටමත් ජනාධිපති 

 ාර්ය සාධ  බල ායක් පත්  රලා තිශබනවා. එ  පැත්තකින් 

ඒවා සංවර්ධනයට අව යයි. වැලි  පන ඒවා, පස්  පන ඒවා, ටල් 

 ඩන ඒවා ශටනිහිල්ලා ුදුණශ්ධ ෙමන්ශන්ත් නැහැ; පිට රට ට 

යවන්ශන්ත් නැහැ. ඔක්ශ ෝම ටන්ශන් අශේ සංවර්ධන  ටයුතු 

සඳහායි. හැබැයි, අපි ශ ොශහොමෙ පරිසරයට හානියක් ශනොවන 

මට්ටමට ඒවා ක්රියාත්ම   රන්ශන් කියන එ  පිළිබඳව ෙැනටමත් 

සැලැස්මක් ස ස්  රශටන යනවා. ඒ  ෙැන් අවසාන අදියශර් 

තිශබන්ශන්. එතශ ොට ඒ තත්ත්වය සම්ූරර්ණශයන් ශවනස්  ර 

ටන්න පුළුවන්. ඒ වාශේම වැලි ශටොඩ ෙැමීශම්  ටයුත්ත, 

ජාවාරම් රුවන් අතින් අරශටන, ඒ ප්රශ්ධ වල ඉන්න 

සමෘ්ධධිලාිනන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා ශෙන්න පුළුවන් නම් තමයි 

ශහොඳ. ඒ සඳහා තමයි මා ේපශෙස් ලබා දුන්ශන්, ඒ සම්බන්ධශයන් 

වැි  අවධානයක් ශයොුද  රන්න කියලා. පනිගිය සතිශේ තිුදණු 

ේපශ්ධ    ාර  සභාශේදී, ශපොල් ටස් ඉවත්  රලා වැලි ටන්නා 

වැඩ පිළිශවළ, පස් ටන්නා අවසථ්ා පිළිබඳව අපට ෙැනුම් දුන්නා. 

අපි වහාම ක්රියාත්ම  වන පරිදි ශපොල් වටාව ඉවත්  රලා පස,් 

වැලි ටන්නා වැඩ පිළිශවළට තහනමක් පනවා තිශබනවා.  

අශේ පතල් හා  ැණීම් අං ශයන් එවැනි කිසිම ඉඩම ට 

බලපත්ර ලබා ශෙන්ශන් නැති බව අපි ප්ර ා   රන්න  ැමැතියි.  

ඒ වාශේම  අපි තවදුරටත් ඒ  ටයුතු ඉස්සරහට  රශටන 

යනවා.  

ශමොණරාටල දිස්ත්රික් ශේ ප්ර ්න වටයක් කිේවා. අනික් 

දිස්ත්රික්  ටණනාව ත් ශතොරතුරු අෙ  ඉදිරිපත්  ළා. ශටොඩ වැලි 

 ැපීම  රනවා නම්, ශ ොශහොමෙ  රන්ශන් කියන එ  

පිළිබඳවත්, ඒ වාශේම වැලි ශසේදීශම්දී  ඇති වන පරිසර හානිය 

පිළිබඳවත්,  ඒ පස් ටංටාවලට එ තුී ම පිළිබඳවත් අවධානය 

ශයොුද  රලා ඉතාම  ි නමින් අපි ඒවාටත් වැඩ පිළිශවළක් ස ස ්

 රනවා. පරිසරය ආරක්ෂා  ර ටැනීම සඳහා ටන්න තිශබන 

ක්රියාමාර්ට අප ටන්නා බව මම ශම් අවස්ථාශේ සඳහන්  රන්න 

 ැමැතියි.  

අවසාන ව ශයන් මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  ාරණා 

ශෙ ක් කියන්න මට ඉඩ ශෙන්න. අපි  වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං යත් එක්  එ තුශවලා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, 

පරිසරයට අහිත ර ශලස තිශබන  ැලෑ ඉවත්  රලා, ඒ ශවනුවට 

පරිසරයට හිත ර  ා  වැී ශම් වැඩසටහන ට යන්න. පරිසර 

අමාතයාං යත් ඊට සහශයෝටය ලබා ශෙනවා. අපි එහි පළුද අදියර 

විධියට හම්බන්ශතොට දිස්ත්රික් ශේ පයිනස් වටාව ඉවත්  ර 

පලතුරු වවන්න ූ ොනම්  ර තිශබනවා. වනජීවි හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයාං ය ෙැන් එයට එ ඟ ශවලා තිශබනවා. ඒ 

වටාව  ඉවත්  රලා ඒ ශවනුවට ශ ොස්, ශෙල් සහ අ  වාශේ 

පලතුරු වර්ටවලින්  ැලයක් වවන්න අපි ූ ොනම්  රලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම අනික් ප්රශ්ධ වලත් ඒ  ටයුත්තට රජශේ 

අවධානය ශයොුද  රලා තිශබනවා.  ඇශක්ෂියා ශවන්න පුළුවන්, 

පයිනස් ශවන්න පුළුවන්, ඒ වාශේ ශම් රටට ආශේජ   ශනොවූ, 

පරිසරයට හිත ර ශනොවූ  ා  ඉවත්  රලා පරිසරයට හිත ර 

වටිනා  ා  වටා කිරීම සඳහා අව ය පියවර ටන්න  ටයුතු  රන 

බව සඳහන්  රනවා. 

ශම් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාෙශේදී ශහොඳ අෙහස් රාෂ්යක් 

ශෙපැත්ශතන්ම ඉදිරිපත් වුණා. ඒ පිළිබඳව  සැලකිලිමත් ශවලා 

අනිවාර්යශයන්ම ශම් පරිසර ප්ධධතිය ආරක්ෂා  රන්න රජය 

 ැප ශවනවා. සමාජ මාධය ජාලවල කියන ආ ාරශේ ශ්ධවල් 

සි්ධධ ශවන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම මාධය ශහොඳ  රුණු ශපන්වා 

ශෙන සෑම ශමොශහොත ම අපි ඍජුවම ඒ සඳහා මැදිහත් ශවලා ඒ 

වැරදි  රන පු්ධටලයාශේ තරාතිරම බලන්ශන් නැතුව  ටයුතු 

 රනවා. ඔුණ ශ්ධ පාලනවශයක්ෙ, ඔුණ ආණ්ඩුශේෙ, ඔුණ විරු්ධධ 

පාක්ෂි ශයක්ෙ, බලවශතක්ෙ, ධනවශතක්ෙ කියන  ාරණය 

බලන්ශන් නැතුව පරිසරයට හානි  රන ඒ සිය ශෙනාට ශෙන්න 

තිශබන ඉහළම ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න අපි මැදිහත් ශවනවා කියන 

ප්ර ා ය  රමින් මා නිහඬ වනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මයන්ත දිසානාය  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  6  

 ාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 5.07] 

 

ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවස්ථාව ලබාදීම ටැන 

මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, 1977දී විවෘත ආර්ථි ය ශම් 
රටට හුනන්වා දුන්නාට පනිව 1979දී  ි නම් මහවැලි වයාපාරය, 
ටම්ේොව වැනි සංවර්ධන වැඩ ටයුතු  ආරම්භ වුණා. 
විශ ේෂශයන්ම අශේ නුවරඑළිය දිස්ත්රික් ශේ ටරු සී.බී රත්නාය  
මැතිතුමා ඇතුළු ටරු ඇමතිතුමන්ලා තුන්ශෙනාටම ශම්  ාරණා 
මතක්  රන්නට මම  ැමැතියි. ටරු ටාමිණී දිසානාය  මැතිතුමා, 
එනම් මශේ පියා මාදුරුඔය ජලා ය හෙන්න යන අවස්ථාශේ  රජ 
 ාලශේ හෙපු පරණ ශේල්ල සහ පරණ ශසොශරොේව හම්බ වුණා. ඒ 
ශසොශරොේව හුද වුණාට පනිව පරිසරශේදීන් එතුමාට විශ ේෂශයන් 
කිේවා, ඒ ශසොශරොේව  ඩන්ශන් නැතුව, මාදුරුඔය ජලා ය 
නිර්මාණය  රන්න කියලා. එතුමා ඒ ේපශෙස්වලට ඇුණම් න් 
දීලා ඒ ශසොශරොේව සහ ඒ ශේල්ල තියලා අ ත් මාදුරුඔය ජලා ය 
නිර්මාණය  රන්න තීන්දුව ටත්තා. ඒ වාශේම  එතුමා 
ශමොරටහ න්ෙ ජලා ය හෙන්න යනශ ොට, එනම්  ි නම් 
මහවැලි වයාපාරශේ අන්තිම ජලා ය හෙන්න යනශ ොට 
නැවතවරක් එතුමාට පරිසරශේදීන් ේපශෙස් දුන්නා, 
ශමොරටහ න්ෙ ජලා ය ශම් අවස්ථාශේ හෙන්න යන්න එපා, ඒ  
පරිසරයට අහිත ර ශවන්න පුළුවන්, ඒ නිසා සම්ූරර්ණ වාර්තාවක් 
අරශටන ශමොරටහ න්ෙ ජලා ය හෙන්න කියලා. ඒ ේපශෙස්වලට 
අනුව තමයි ටාමිණී දිසානාය  මැතිතුමා ඒ ජලා ය හෙන එ  
නතර  ශළේ. ඒ ට අෙටත් සාක්ෂි තිශබනවා. අශේ පාලිත 
සමරශ ෝන් මැතිතුමාත්, ඒ වාශේම ජයන්ත ජයවර්ධන 
මැතිතුමාත් තවම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. අෙ ශම් ඇමතිවරු 
ශෙපළශේම  ථා මම අහශටන හිටියා. පරිසර අමාතයතුමා 
විශ ේෂශයන්ම දිළිුනභාවය සහ පරිසරය - poverty versus 
environment -  පිළිබඳව සඳහන්  ළා. ඇත්ශතන්ම ශලෝ ය අෙ 
යන විධියට carbon credit කියන මාතෘ ාව පිළිබඳව අවධානය 

2563 2564 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශයොුද  රන්න අව යයි. ඔබතුමාට ඒ ටැන නිලධාරින් ේපශෙස ්
ශෙයි. අෙ නම්, මම හිතන හැටියට ලං ාශේ ි ල්මා ආයතනය හැර 
අනික් ආයතන carbon credit පිළිබඳව බිස්නස් ශලෝ ශේ 
 ටයුතු  රනවා කියලා ෙකින්ශන් නැහැ. හැබැයි, මම 

ඇමතිවරුන් තුන්ශෙනාටම කියන්න  ැමැතියි, if we protect the 
environment, we can also protect and develop the 
economy.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමාත් 

සඳහන්  ළා ශම් ආණ්ඩුව ශම් අවුරු්ධෙ තුළ සමාජ ජාල තුළ 

වි ාල ව ශයන් ශචෝෙනාවලට ලක්ශවලා තිශබන බව. ඒ ට 

මූලි  ශහේතුව තමයි 05/2001 කියන චරශල්ය අශහෝසි කිරීම. 

ශම් ඇමතිවරු තුන්ශෙනාටම මම ශයෝජනා  රනවා, ඒ පිළිබඳ 

ශසොයා බලා එම චරශල්ය නැවත සංශ ෝධනය  රන්න කියලා. 

ශමො ෙ, පරිසරශේදීන් එල්ල  රන ශචෝෙනාව තමයි ශම් 

චරශල්ය අශහෝසි කිරීම තුළින් ශහක්ශටයාර 331,894ක් 

අවොනමට ලක්ශවලා තිශබනවාය කියන  ාරණය. ඒත් එක් ම 

ලං ාශේ  න්ෙ ේඩරට ඇතුළු සිය   දිස්ත්රික් වලට ශම් 

චරශල්ය අොළ ශවනවා. සියයට 60ක් අලි ජීවත් වන්ශන් ශම් 

වනාන්තර තුළ. ශම් චරශල්ය අශහෝසි  රලා අලි-මිනිස් ටැටුමට 

විසුනමක් නම් ශසොයාටන්න ලැශබන්ශන් නැහැ. මම ටරු 

ඇමතිතුමාට කියන්න  ැමැතියි, එශහම වුශණොත් ශම් අලි-මිනිස් 

ටැටුම අනිවාර්යශයන් ේග්ර වන බව. ශම් අවුරු්ධෙ තුළ පමණක් අලි 

400 ට වැි  ප්රමාණයක් මැරිලා තිශබනවා. ඒ වාශේම තමයි 

දුර්ලභ ටණශේ  ළු ශ ොටි පිළිබඳව අවධානයට ලක්  රන්න, 

ටරු ඇමතිතුමනි. ශමො ෙ, එම දුර්ලභ ටණශේ  ළු ශ ොටි 

පස්ශෙශනක පමණ ෙැනට මැරිලා තිශබනවා. ඒ ශටොල්ලන් 

පිළිබඳව DNA test එ ක්  රන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම තමයි, 
beaching of whales - naval activities,  Malabar 2020 

පිළිබඳව -, 
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම හිතන විධියට ශම් අවුරු්ධශ්ධ අලි 400 

ටණනක් නම් මැරිලා නැහැ. ඒ සංයාශල්න ෙත්ත හරියට 

ෙැනශටන  ථා  ශළොත් ශහොඳයි. එ   ළු දිවියක විතරයි මැරිලා 

තිශබන්ශන්. අශනක් දිවියන් මදුවලට අුණශවලා තිශබනවා.  

 

ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ටරු ඇමතිතුමාශේ  ථාව මම අහශටන හිටියා. එතුමා 

ආර්ථි ය සහ පරිසරය පිළිබඳ  balance එ ක්  රන්න ේත්සාහ 

 රනවා.  මම විශ ේෂශයන්ම මතක්  රන්න  ැමැතියි,  හිටපු 

ජනාධිපති ටරු ජමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා  ටැසට් පත්රයක් 

මඟින් ශහක්ශටයාර 11,000ක්ව තිුදණු වනය ශහක්ශටයාර 

35,000 ට වැි   ර තිශබන බව. ඒ පිළිබඳව ටරු ජමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිතුමාට මාශේ ස්තුතිය පුෙ  රනවා.  

ඊශේ ශපශර්ො ේඩවත්ත  ැලශේ රිළවුන් මියගිහින් තිුදණා. ඒ 

පිළිබඳවත් ශසොයා බලන්න කියා ටරු ඇමතිතුමාට මා ශයෝජනා 

 රනවා. ඒ රිළවු මැරිලා තිශබන්ශන් මිනිස්නි වස විස දීලාෙ, 

නැත්නම්  නැත්නම් ශවනත් ශහේතුවක් මතෙ කියන එ  පරීක්ෂා 

 රන්න කියලාත් මා ඉල්ලීමක්  රනවා. ඒ වාශේම,  ආණ්ඩුව 

නිවැරදි ප්රතිපත්තියක්  හුනන්වා දුන්ශන් නැත්නම්   ලබන අවුරු්ධෙ 

ශවනශ ොට පරිසරය සම්බන්ධශයන් අධි රණශේ පැවශරන නඩු 

ප්රමාණය වැි  ශවනවා.  ශමො ෙ,  පරිසරශේදීන් අනිවාර්යශයන්ම 

ශම් සම්බන්ධශයන් අධි රණශේ නඩු පවරනවා. ශම්  හරි 

ශවන්නත් පුළුවන්, වැරැදි ශවන්නත් පුළුවන්  ටරු ඇමතිතුමනි.  ඒ 

නිසා ශම් රටට හරි ප්රතිපත්තියක් හුනන්වා ශෙන්න කියලා ශම් 

අවස්ථාශේදී  මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඒ වාශේම හම්බන්ශතොට, රැ ව,  හෙශමෝෙර  ැස්බෑවන් 

පිළිබඳ  වි ාල ටැට වක් ඇතිශවලා තිශබනවා. එම වාර්තාවත් 

මට ලැුදණා. සභාටත  රන්න අවසර ශෙනවා නම්, ඒ ත් මම 

තුදන්නාන්ශසේලාට ලබා ශෙන්නම්.  

ඒ වාශේම මම ශම් අවස්ථාශේ  කියන්න ඕනෑ, අෙ "ශඩ්ලි 

මිරර්" පත්තරශේ තිශබනවා සිංහරාජ වනාන්තරය පිළිබඳ ලිපියක්. 

එම ලිපිය විරමසිංහ මැතිනිය ඉදිරිපත්  රලා තිශබන්ශන්. එම 

ලිපියත් ශම් අවස්ථාශේ දී මා සභාගත*  රනවා.   

විශ ේෂශයන්ම අෙ විපක්ෂශේ ටරු මන්ත්රීවරුන් විල්පත්තුව 

පිළිබඳව, රැම්සා ශතත් බිම් පිළිබඳව, සිංහරාජය පිළිබඳව වාශේම, 

ුදතුරාජශවල  අක් ර 600ක් පණ්ි තරත්න කියන මැතිතුමාට 

ලබාශෙන්න යනවා කියලා   ථා  ළා. මම ෙන්ශන් නැහැ ඒවා 

ඇත්තෙ, නැ්ධෙ කියලා. තුදන්නාන්ශසේලා ඒවාට ේත්තර ශෙන්න.     
 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
විනාි යක් ශෙන්න, ටරු මන්ත්රීතුමා. ුදතුරාජශවල අක් ර 

600ක්  ාටවත් ශෙන්න තීන්දු  රලා නැහැ. එශහම ශෙන්න 

බලාශපොශරොත්තුවක් නැහැ. එශහම ඉල්ලීමක් ඇවිත් තිශබනවා. 

ඒ ට EIA එ ක්  රනවා විතරයි. අපි ළඟදීම වනජීී  බල 

ප්රශ්ධ යක් විධියට ඒ  ටැසට්   රනවා.  

 

ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ශබො ශහොම ස්තුතියි, ටරු ඇමතිතුමා.  

ඒ වාශේම තමයි, construction of the anchorage in 
Hambantota. ශම්ශ න් වි ාල ප්ර ්නයක් ඇති ශවන්න පුළුවන්. 
මම මීට වැි ය දීර්ඝව  ථා  රන්ශන් නැහැ. තව  ථා  රන්න 

 රුණු,  ාරණා රාෂ්යක් තිුදණත්,  මට නියමිත  ාලය අවසන් 

නිසා බෑන් කී මූන් මැතිතුමා  ළ ප්ර ා යක් සමඟින් මම මශේ 

 ථාව අවසන්  රනවා.  He said, I quote: 

“Climate change has happened because of human behaviour, 
therefore it’s only natural it should be us, human beings, to address this 
issue. It may not be too late if we take decisive actions today.”  

ශමම අමාතයාං වලට  අ තින් පත්වුණු ඇමතිවරුන් 

ශෙශෙනාට සහ රාජය ඇමතිතුමාට මා  නිබ පතනවා. ලං ාශේ 

අනාටතය තීන්දු  රන්ශන් ආර්ථි ය පමණක් ශනොශවයි. 

තුදන්නාන්ශසේලා ශම් රට සංවර්ධනය  රනවා වාශේම, ශම් රශට් 

පරිසරය ශවනුශවනුත් යමක්  රයි කියන බලාශපොශරොත්තුව ශම් 

රශට් තරුණ තරුජ යන් තුළ තිශබනවාය කියන එ ත් මතක් 

 රමින්, තුදන්නාන්ශසේලාට නිබ පතමින් මශේ වචන සව්ල්පය 

අවසන්  රනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ටරු ජයන්ත සමරී ර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  4  

 ාලයක් තිශබනවා.  

2565 2566 

[ටරු මයන්ත දිසානාය   මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු ජයන්ත සෙරවීර ෙහතා මගුෙම් පහසුකම්, බහාලුම් 

අවගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා දබෝට්ටු හා නැේ 

කර්ොන්ත සවවර්ධාන රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  யந்த சமரவீர - களஞ்சிய வசதிகள், தகாள்கலன் 

முகனயங்கள், துகறமுக வைங்கல் வசதிகள், இயந்திரப் 

படகுகள் மற்றும் கப்பற்தறாைில் அபிவிருத்தி இரா ாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Jayantha Samaraweera - State Minister of 
Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply 
Facilities and Boats and Shipping Industry Development) 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  අෙ ශමම වැය ශීර්ෂ   පිළිබඳව 

අෙහස් ෙක්වන්නට ලැබීම ටැන ඉතාම සතුටු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, නිළඟ ට ටහක් වැටුණත් " ැලෑ 

 පනශවෝ" කියලා  ෑටහන පරිසර ශ්ධ පාලනයක්  අෙ අශේ රශට් 

ක්රියාත්ම  ශවනවා. හැබැයි,  අශේ රශට් සිය   

පරිසරශේදීන්ශටන්, පරිසර ශප්රේමීන්ශටන් සැ  සං ා ඇති  ර 

ටන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලනවා. අශේ රශට් පළුද පුරවැසියා වන 

ශ්රී ලං ාශේ ජනාධිපතිවරයා පරිසරයට සංශේදී ශ ශනක්. ඒ නිසා 

සැ  සං ා ඇති  ර ටන්න එපා. ශම් රශට් පරිසරයට හානි වන, 

පරිසරයට විපත්තිොය  කිසිවක් ශම් රජශයන් ශ ශරන්ශන් නැහැ 

කියන සහති ය අපට ශෙන්න පුළුවන්.  අපි එශහම කියන්ශන් 

ඇයි  ශම් රශට් විශ ේෂශයන්ම  ළුතර, ටාල්ල, මාතර, රත්නපුර, 

 ෑටල්ල දිස්ත්රික් වලට විපතක් වුණු, එම  දිස්ත්රික් වල තිුදණු 

සිය   ජල මූලාර විනා   රපු  ටු ශපොල් වටාව අතිටරු 

ජනාධිපති ශටෝමාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නතර  ළා. ශහක්ටයාර  

20,000   ටු ශපොල්  ඉන්ෙන්න නියමිතව තිුදණු එ  නතර  ළා.  

ශම් රශට් පරිසරශේදීන්  ාලාන්තරයක් තිස්ශසේ ෙැ පු, මධයම 

පරිසර අධි ාරිශේ නිලධාරින්  ාලයක් තිස්ශසේ ෙැ පු සිහිනයක් 

තමයි එ  වතාවක් භාවිත  රන ේලාස්ටික් තහනම් කිරීශම් 

සිහිනය.  නුදත් අපට ඒ   ර ටන්න බැරි වුණා. අශේ අල්ලපු රට 

වන ඉන්දියාව එය තහනම්  ළා. ශලෝ ශේ රටවල් 14ක් ඒ  

තහනම්  ර්ධදී, අපට ඒ   ර ටන්න බැරි වුණා.  ලබන වසශර් 

ජනවාරි පළුදවැනි දින සිට  අශේ රශට් single-use plastics 
තහනම් ශවනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් අශේ  ෘතශේදී බව පළ 

 රනවා. එයින් අශේ රශට් ජන ජීවිතයට තිුදණු, සතා සීපාවාට 

තිුදණු අවැඩ තුරන් ශවනවා. අශේ ටරු පරිසර ඇමතිතුමා 

ශමුැතන ඉන්නවා. ඒ වාශේම පරිසර විෂයට අොළ ශසනි 

අමාතයතුමන්ලාත් ඉන්නවා. මම ඉල්ලනවා, එ  වතාවක් භාවිත 

 රන ේලාස්ටික් තහනම්  ළා වාශේ ඊට වඩා මිනිනින්ටත්, සතා 

සීපාවුන්ටත් විපත්තියක් ශටන ශෙන microplastics තහනම්  

 රන්න කියලා. Microplastics කියන්ශන්, මයිශරෝ මිලිමීටර් 

ෙ ම 5ට වඩා අඩු ේලාස්ටික්.  

අෙ microplastics භාවිතශයන්  ුදළු මහත් ශලෝ ශේම පිරිමි 

වඳභාවයට ලක් ශවලා ඉවරයි.  බ්රිතානයශේ, ස්ශ ොට්ලන්තශේ  

මාළු විශ ේෂිත ුදල්ශ ොට ශටන ඒ සම්බන්ධශයන් සිදු  ළ 

පර්ශේෂණයකින් ඔේපු ශවලා තිශබනවා, ුදුණශ්ධ සිටින මාළුන්ශේ 

පිරිමි සතුන් ටැහැනු සතුන් බවට පත් ශවන බව. ඒ වාශේම 

ඔවුන්ශේ ප්රජනනය අඩු ශවන බව.  Microplastic ුදුණෙට 

ුදනිශවලා, ුදනිශවලා ටි ක්  ල් යනශ ොට මාළු නැති ුදුණෙක් 

තිශයයි. අශේ රශට් තිශබන්ශන් ේලාස්ටික් වර්ට ශෙ යි. එ ක් 

හිතා මතා භාණ්ඩ නිෂ්පාෙනයට එ තු  රන ේලාස්ටික්. අපි 

පාවිච්චි  රන ෙන්තාශල්පවලට, රූපාශල්පනවලට, ෂැම්පු 

වර්ටවලට, සබන් කඩු වර්ටවලට ශම් microplastics එ තු 

 රනවා. අපි ෙත් මැෙලා ශ ළ ටහනශ ොට microplastic  ජලයට 

එ තු ශවනවා; ුදුණෙට එ තු ශවනවා. ජලශයන් ඒවා ඉවත් 

 රන්න ලැශබන්ශන් නැහැ. අපි ඒවා ශබොනවා. ෙන්ශන්ම නැතිව 

අපි පිළි ා ශරෝගීන් බවට පත් ශවනවා. ෙන්ශන්ම නැතිව අපි 

වඳභාවයට පත් ශවනවා. ඒ නිසා එ  වතාවක් භාවිතශ ොට ඉවත 

ෙමන ේලාස්ටික් - single-use plastics - තහනම්  ළා  වශේ ශම්  
ක්ෂුද්ර ේලාස්ටික් - microplastics - තහනම් කිරීමටත්  ටයුතු 
 රන්න කියන ඉල්ලීම  රනවා. අපට අල්ලපු රට වන ඉන්දියාව 

ඒවා තහනම්  ළා.  ැනඩාව, චීනය සහ ප්රං යත් එය  ළා. 

ශලෝ ශේ රටවල් 14ක් ශම් microplasticsවලින්  මිනිනින් 

ටලවාශටන තිශබනවා.  

වනජීවි ඇමතිතුමාත්, රාජය ඇමතිතුමාත් ශම් ටරු සභාශේ 

ඉන්නවා. මම එතුමන්ලාශටන් ඉල්ලා සිටිනවා, ශම් රශට් 

ආරමජ    ා  විනා  කිරීශම්  ාර්යයටත් අත ටහන්න කියලා. 

අශේ රශට් තමයි ශලෝ ශේ ශහොඳම මී පැජ  තිුදශණ්. ශලෝ ශේ 

ශහොඳම මී පැජ  තිුදණු රශට්, අෙ අපට මී පැජ  ටි ක් ටන්න 

බැරිශවලා තිශබනවා. ඒ ට ප්රධානම ශහේතුව තමයි ආරමජ   

 ා . මම ඉල්ලීමක්  රනවා, ඇශක්ෂියා ශම් රටින් ඉවත් කිරීමට 

වහාම පියවර ටන්න කියලා. ඒ සඳහා එ  ශෙයයි  රන්න 

තිශබන්ශන්. ඇශක්ෂියා  පන්නත්, ඒවා ප්රවාහනයටත් තිශබන 

බලපත්ර ඉවත්  රන්න. එතශ ොට ඇශක්ෂියා ටි   ැපිලා 

ඉවරශවයි. එතශ ොට ශපොි  ටස ් ටි  විතරයි අපට  පලා ඉවත් 

 රන්න ශවන්ශන්.  

ටරු ඇමතිවරුන් ශෙශෙනාම සභාශේ ඉන්න ශවලාශේ මම ශම් 

කියන්ශන්. ඔබතුමන්ලා ුදලින්ම ශපොදු ස්ථානවල තිශබන 

ආරමජ    ා  ඉවත්  රන්න  ටයුතු  රන්න. පළාත් පාලන 

ආයතනවලට අයත් නිසාන භූමිවල, ක්රීඩා පිටි අයිශන්, මං මාවත් 

අයිශන් තිශබන ඇශක්ෂියා ටස් ඉවත්  රන්න. ඊට පස්ශසේ, අපට 

ටැළශපන  ා යක් ඒවාශේ වැේශවොත් නැවත වතාවක් ශම් රශට් 

මී මැස්සන් ඇති  ර ටන්න පුළුවන්.  මී මැස්සන් නැහැ 

කියන්ශන්, ජීවය නැහැ කියන එ යි. සයිප්රස ් ශවන්න පුළුවන්, 

ෆයිනස් ශවන්න පුළුවන්, ඇශක්ෂියා ශවන්න පුළුවන්, අෙ බරපතළ 

තර්ජනයක් ශවලා තිශබන ශයෝධ නිඳිකම්බා ශවන්න පුළුවන්  ශම් 

ආරමජ    ා  විනා   ර ෙමන්න වහාම පියවර ටන්න ටරු 

ඇමතිතුමනි.   

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම ඉල්ලා 

සිටිනවා, විවාෙයට තුඩු දී තිශබන 5/2001 චරශල්ය පිළිබඳවත් 

යළි සල ා බලන්න කියලා.  5/2001 චරශල්ය ඉවත් ී ම නිසා 

6/2001 චරශල්යත් අයින් ශවලා තිශබනවා. අපට වටාවට,  

සංවර්ධනයට භූමි අව යයි.  5/2001 චරශල්ය අනුව නිෙහස් ී  

තිුදණු ඉඩම් නැවත සමීක්ෂණය  රලා, වටාවට ශවන්  රන්න 

පුළුවන් භූමි ටි  අයින්  රලා,  ැලෑවට තියන්න ඕනෑ භූමි ටි  

ශවන්  ර ටත්තා නම් ශම් ප්ර ්නය මතු වන්ශන් නැහැ. නුදත් අෙ 

ශටොනාට ඉස්ශසල්ලා  රත්තය තමයි ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. ඒ 

නිසා, මම කියපු  ාරණය පිළිබඳවත් සල ා බලන්න කියා ඉල්ලා 

සිටිනවා.  

විශ ේෂශයන්ම,  ටු ශපොල් වටාව තහනම්  රන්න කියලා හඬ 

නඟපු, single-use plastics තහනම්  රන්න කියලා හඬ නඟපු,  
ඒ පිළිබඳ සිහින ෙැ  ෙැ  ඒ ශවනුශවන් ශපොර බෙපු සැබෑ 

පරිසරශේදීන්ට, -පරිසර ශ්ධ පාලනවයන්ට, NGOsවලින් 

නඩත්තු ශවන පරිසරශේදීන්ට ශනොශවයි.- ශම් ශපොළවට, සතා 

සිවුපාවාට, ටහට, ශ ොළට, පරිසරයට ආෙරය  රන ඇත්ත 

පරිසරශේදීන්ට ශම් අවස්ථාශේ අශේ  ෘතශේදීභාවය පළ 

 රනවා.  ඒ වාශේම, මධයම පරිසර අධි ාරිශේත්, වනජීී  

සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේත්, වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේත් ශම් ශවනුශවන්  ැප ශවන සිය  

නිලධාරින්ටත්,  ටරු අමාතයවරුන් ශෙපළටත්  ෘතශේදිත්වය පළ 

 රමින් මශේ  ථාව අවසන්  රනවා.  ස්තුතියි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Kavinda Heshan 

Jayawardhana. You have five minutes.  
 
 
 
[5.22 p.m.] 
 

ගු මවවෙය  කවින්ෙ දහේෂාන් ජයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த னஹஷான் 

 யவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

Hon. Presiding Member, the oldest known human-
planted tree is in Sri Lanka. හිටවලා තිශබන පැරජ ම වෘක්ෂය 

තිශබන්ශන් ලං ාශේ කියලා තමයි වාර්තා ශවන්ශන්. The Jaya 
Sri Maha Bodhi in Sri Lanka is regarded as the world’s 
oldest human-planted tree. It is believed to be 2,300 years 
old. The tree stands in Anuradhapura  and it was planted 
in 288 BC. ලං ාශේ අපට ටස් සිටුී ම සම්බන්ධශයන් වර්ෂ 
2,300  ඈත ඉතිහාසයක් තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ටරු 
මන්ත්රීතුමනි, නුදත් වර්තමානය වන විට අශේ වන ඝනත්වය 
ශහක්ශටයාර මිලියන 1.9යි. එය  නටාටුවට  ාරණයක්. 1956දී 
ශහක්ශටයාර මිලියන 2.8ක් ශලස තිුදණු ශම් රශට් වන ඝනත්වය 
අපි විසින්  පා විනා   ර තිශබනවා. අපි මත  තියා ටන්න ඕනෑ, 
ශම් වනය, ශම් සතා සිවුපාවා, ශම් පරිසරය අපට ොයාෙ  ර 
දුන්ශන් අශේ ුදතුන් මිත්තන්, අශේ ශෙමේපියන් බව. එශහම නම්, 
අපට වටකීමක් තිශබනවා, ශම් පරිසරය, ශම් සතා සිවුපාවා අශේ 
ෙරුවන්ටත් ආරක්ෂා  ර ශෙන්න.  

ශම් ටරු සභාශේ ඉන්න මැති ඇමතිවරුන්ශේත් ශම් රශට් 
රාජය නිලධාරින්ශේත් වටකීමක් තමයි, ශම් රට ශවනුශවන්, ේපන් 
නූපන් ෙරුවන්ශේ අනාටතය ශවනුශවන් රශට් තිශබන සම්පත් 
ආරක්ෂා කිරීම. හැබැයි, අෙ ශමො ක්ෙ ශවන්ශන්  අෙ බලයට එන 
මැති ඇමතිවරු, ඒ අය ආරක්ෂා  රන රාජය නිලධාරින් ශම් රශට් 
වනය සහ සතා සිවුපාවා විනා   රමින් සිටිනවා.  

1990 - 2000  ාලය තුළ ලං ාශේ වන ඝනත්වශයන් සියයට 
20ක් විනා   ර තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 
කියන්ශන්, අශේ වනාන්තර ශහක්ශටයාර 400,090ක් විනා   ර 
තිශබනවා;  පා තිශබනවා. ඊළඟට, 2005 - 2015  ාල ව වානුව 
තුළ  විල්පත්තුශේ වනාන්තර ශහක්ශටයාර 2,000ක්  පා විනා  
 ර තිශබනවා. ශම්  ැලය  පලා සතා සිවුපාවා මරලා ෙැම්මා 
විතරක් ශනොශවයි, ඒ ප්රශ්ධ වල අහිංස  මිනිස්නි පදිංචි  ළා. 
එතශ ොට තමයි  අලි - මිනිස් ටැටුම් ඇති ශවන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ රට දූපතක්. ශම් රටට 
සංචාර ශයෝ ලක්ෂ ටණනින් එනවා. ඔවුන් අශේ රටට එන්ශන්, 
අශේ රශට් ශප්රෞඪ ඉතිහාසය, රශට් තිශබන නින්ෙරත්වය සහ ශම් 
රශට් ඉන්න සතා සිවුපාවා ෙැ  බලා ටන්නයි. ශම්වා විනා  
වුශණොත් අශේ රටට සංචාර ශයෝ එන්ශන් නැහැ.  

ඔබතුමන්ලාශේ රජය බලයට පත් ශවලා ආනවි න්ොශේ 
රැම්සා ශතත්බිම්වල  ශඩොලාන  පලා විනා   රනවා. 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් 'රැම්සා ශතත් මිමි' කියන්ශන් 
ශමොනවාෙ  Ramsar Convention එ  අත්සන්  රන්ශන් 1971 
ශපබරවාරි 02වන ොයි. ලං ාවත් ශම් Ramsar Convention 
එ ට අත්සන්  රනවා, 1990 ූලලි මාසශේ 20වන ො. අපි 
ශලෝ යට ශපොශරොන්දු ශවලා තිශබනවා, ශම් රශට් ශතත් බිම් 
 ලාප සහ ශතත් වනාන්තර ආරක්ෂා  රනවා කියලා. 
ආනවි න්ොව කියන්ශන්ත් එවැනි ශතත් බිම්  ශඩොලාන ආශ්රිත 
භූමි ප්රශ්ධ යක්.  ශ්ධ පාලනවයන් ශමන්ම ඒ අය ආරක්ෂා  රන 
රාජය නිලධාරින් අශේ ශම් ේරුමය අෙ විනා   ර තිශබනවා.  

ඊළඟට, සිංහරාජය ටැන බලන්න. මම ෙැක් ා, අෙ පුවත් 

පත්වලත් තිශබනවා, "On the road to destruction" කියලා. 

වර්තමාන රජය ශමොන තරම් පුරසාරම් ශෙඩුවත්, ඒ හෙපු පාරවල් 

අෙ ගිලා බැස තිශබනවා. අහිංස  සතුන් ජීවත් ශවන ප්රශ්ධ  අෙ 

තර්ජනයට ලක් ශවලා තිශබනවා. රජයට ඕනෑ ශෙයක්  රන්න 

පුළුවන්. ටමට පාරක් අව යයි. ටම සංවර්ධන විය යුතුයි. නුදත් 

ශම් සඳහා වි ල්ප රමශේෙයක් අනුටමනය  රන්න තිුදණා. 

නුදත් එශහම  ශළේ නැහැ. ශම් රශට් අහිංස  මිනිනින්ශේ 

අනාටතයත් එක් යි ශම් ශසල්ලම්  රන්ශන්, මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි.  “The Island” newspaper of 06th December, 
2020 states that a single elephant contributes US Dollars 
0.16 million per year and a total revenue of US Dollars 
11 million to the tourism sector over a lifetime of 70 
years. It also states that the 350 elephant deaths in 2019 
have an estimated economic value of US Dollars 3.9 

billion.   ල්පනා  ර බලන්න, ශම් රශට් අහිංස  සතා සිවුපාවා 
ශම් විධියට ඝාතනය  ළාම ශම් රශට් සංචාර  ක්ශෂේත්රයට 

ශමො ෙ ශවන්ශන් කියලා. The BBC website stated on 17th 
August, 2016, I quote:  

“Still, around 200 elephants are killed every year by humans, 
including by farmers living near wildlife areas.  Elephants also kill more 
than 50 people each year on average”. 
 

 අපට තිශබන සම්පත තමයි ශම් විධියට නැති ශවලා 
යන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අලි මරන විධිය බලන්න. 
ශම්  ශබෞ්ධධ රටක්. අපි කියන්ශන්, "මම කිසිම සශතක් 
ශනොමරමි, ශනොමරවමි" කියලා. හැබැයි, ඒ අහිංස  සතුන්ට 
 න්න ශෙන්ශන් වහ ොපු පලතුරු. 'හක් පටස්' තියලා ඒ සතුන් 
පුදුම විධියට දුක් විඳලා,  දින ටණන්  න්න නැතිව, අඬලා අඬලා 
මැරිලා යනවා. මිනිස්නි හැටියට අපට වටකීමක් තිශබනවා, ශම් 
සතා සිවුපාවා ආරක්ෂා  රන්න. ටරු ඇමතිතුමන්ලාශටන් මම 
 ාරුජ  ව ඉල්ලා සිටිනවා ශම් පිළිබඳව අවධානය ශයොුද 
 රන්න කියලා.  

මම ශම් ශවලාශේ තවත්  ාරණයක් මතක්  රන්න ඕනෑ. 
ශ ොළ  දිස්ත්රික් ශේ කණු, මම ජීවත් ශවන දිස්ත්රික් ශේ 
තිශබන ුදතුරාජශවලට ශටනැත් ෙමනවා. ටරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
ටැට ව පිළිබඳවත් ඔබතුමාශේ අවධානය  ශයොුද  රන්න.  

 මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, දිටන ප්රශ්ධ ශේ ටල් ශ ොරි 
තිශබනවා. සාමානයශයන් ටල් ශ ොරි හත ට පමණයි අවසර දීලා 
තිශබන්ශන්. නුදත් ඊට වැි  ප්රමාණයක් තිශබනවා. ඒ ටැනත් 
ඔබතුමන්ලාශේ අවධානය ශයොුද කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මශේ 
 ථාව අවසන්  රනවා. ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ටරු වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  

හතර   ාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 5.29] 
 

ගු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මහනුවර දිස්ත්රික් ය 

නිශයෝජනය  රන මන්ත්රීවරයක විධියට, ප්රධාන පරිසර ප්ර ්න 

හයක් සම්බන්ධශයන් ශම් ටරු සභාශේ අවධානය ශයොුද 

 රවන්න මම ශම් ශවලාව ේපශයෝගි  ර ටන්නවා. මහනුවර 
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දිස්ත්රික් ශේ ප්රධාන ව ශයන්ම  ුණශෙ ලා ටම්මාන පහක් පමණ 

තිශබනවා.  ේඩටල ශෙශබොක් , ටලුදදුන, මැෙ  ැශල්,  මීුදශර් 

සහ යහන්ටල කියන ඒ ටම්මාන ආශ්රිතව තිශබන ටැට වක්.  

ශෙවන  ාරණය තමයි, මහනුවර දිස්ත්රික් යට ආශේජ   වායු 

දූෂණය පිළිබඳ ටැට ව. තුන්වන  ාරණය තමයි, ප්රධාන 

ව ශයන්ම ආරමජ    ා යක් වන ෆයිනස් ටහ පිළිබඳ ටැට ව. 

හතරවන  ාරණය තමයි, දිටන සහ ඒ තොසන්න ප්රශ්ධ  ශක්න්ද්ර 

 රශටන පනිගිය  ාලශේ සිදු වුණු භූ  ම්පන තත්ත්වය  පිළිබඳ 

පරිසර ටැට ව. පස්වන  ාරණය තමයි,  ුන නාය යෑම් පිළිබඳ 

ටැට ව. හයවන  ාරණය තමයි, ආරමජ   සතුන් ව  ශයන් 

සැලශ න ඉත්තෑවා, ඌරා, වුනරා ආදී වූ සතුන්ශටන් වන හානිය. 

එවැනි ප්රධාන ප්ර ්න හයකින් මහනුවර දිස්ත්රික් ශේ  ජනතාව  

පීඩා විඳිනවා. මට ලැුදණු ශම් නිළු  ාලය තුළ  මහනුවර  

දිස්ත්රික් ශේ  ජනතා නිශයෝජිතයක විධියට පළුදවැනි ප්ර ්නය 

ටැන විතරයි මට   රුණු ඉදිරිපත්  රන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. 

මහනුවර දිස්ත්රික් ශේ ඉතා ස්වයංශපෝෂිත ප්රශ්ධ  තමයි, න ල්ස් 

 ුන පන්තිශේ තිශබන ේඩටල ශෙශබොක් , මීුදශර්, යහන්ටල, මැෙ 

 ැශල්, ටලුදදුන කියන  ප්රශ්ධ . ශම් ප්රශ්ධ  න ල්ස් රක්ෂිතශේ 

තිශබන ඉතා වි ාල භූමි භාටයක්, මනරම් භූමි භාටයක්. ශමම 

න ල්ස්  ුන පන්තිය මැෙ තිශබන ේඩටල ශෙශබොක්  කියන ටශම් 

ළමයි ශෙොශළොස්ශෙශනක අශට් පන්තිශේ පාසල් අධයාපනය 

ලබනවා. එම ටශම් පවුල් 35ක් පමණ ජීවත් ශවනවා.  ටරු සී.බී. 

රත්නාය  අමාතයතුමා ඉන්න ශවලාශේ මම ශම් ටැන  කීප  

විටක්ම එතුමාට සඳහන්  ළා. මම ෙන්නවා, එතුමා ශම්  

අවධාරණශයන් ශත්රුම් ටත්ත බව. ඒ  එතුමා අශේ ේසස් රාජය  

නිලධාරින්ට  මතක්  ර තිශබනවා. එම ටශම් ඉන්න ජනතාවශේ 

ජීවශනෝපාය  ශහේන් ශ ටීම.  

 අපි ෙන්නවා,  වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂ  ආවාපනත 

යටශත් ජීවිතය ශටන යැශම්දී  ඔවුන්ට ටැට වක්  තිශබන බව. 

ඔවුන් වනයත් එක්  ජීවත් ශවනශ ොට, එම වනය ආශ්රිතව 

ජීවශනෝපාය සරි  රටන්න ශවනවා. ඒත් එක් ම වනජීී  

සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවත් එක්  ඔවුන්ට ටැටුමක් ඇති 

ශවනවා. ශම් අයට නිතර ේසාවිවලට සහ ශපොලීසිවලට යන්න 

ශවනවා. ශමම පරිසර සමතුලිතතාව  බිී ම ශ ශරහි අශේ කිසිදු 

මඟ ශපන්ී මක් නැහැ. නුදත් මම අශේ වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ  

අමාතයතුමාට කියනවා,  රුණා ර පුළුවන් නම් ුණශෙ ලා 

ටම්මානවල ඉන්න  ඒ අහිංස  ජනතාව පහළින් තිශබන ේඩත්තව 

වාශේ ප්රශ්ධ වලට ශටනැල්ලා පදිංචි  රවන්න කියලා.   මම 

හිතනවා, ඒ  ශම් පරිසරයට  රන ඉතා වැෙටත් ශමශහවරක් 

ශවනවා කියලා. න ල්ස්  ුන පන්තියට  අක් ර ෙහස් ටණනක් 

එ තු ශවනවා.   

ඒ වාශේම මහනුවර දිස්ත්රික් ශේ පවතින වාහන තෙබෙයත් 

එක්  එම ප්රශ්ධ ය වායු දූෂණයකින් වි ාල ව ශයන් පීඩා 

විඳිනවා. එම නිසා මා ඉතා  රුණාශවන් ඉල්ලා සිටිනවා, 

මහනුවර දිස්ත්රික් ශේ වායු  දූෂණයත් එක්  එම ජනතාවට 

 ්වසන ශරෝට වැළී ශම් අනාටත බියක්  ඇති ී ම පිළිබඳ ටැට වට  

විසුනමක් ලබා දීම සඳහා නිදුනි ප්රතිපත්ති අනුටමනය  රන්න 

කියලා. ඒ වාශේම තමයි, වික්ශටෝරියා ජලා යට ආසන්නව 

තිශබන දිටන ප්රශ්ධ ශේ භූ  ම්පන සිදුී ම. ශඩොලමයිට් සහ ටල් 

 ැඩීම ආශ්රිතව පවතින ඒ තත්ත්වය පිළිබඳව පරිසර අමාතයතුමා 

 මිටුවක් පත්  ළා. ශම් ප්රශ්ධ  පුපුරා යෑමක්  ශහෝ ඉරිතලායෑමක් 

සිදු වුශණොත් වික්ශටෝරියා ජලා යට පහළ   මහියංටනය ෙක්වා 

සිටින මිනිනින්ශේ ජීවිතවලට ශලොක අවොනමක් තිශබනවා. එම 

නිසා  ඒ පිළිබඳව විශ ේෂශයන්ම අවධානය ශයොුද  රන්න කියන 

ඉල්ලීම මා  රනවා. ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් නිළු  ාලය තුළ 

ආරමජ   වන ජීවියා ව ශයන් රිළවා පිළිබඳව කිසියම් ස්ථිරසාර 

ප්රතිපත්තිය ට  පැමිජ ලා,  ඒ ප්ර ්නශයන් පීඩා විඳින අහිංස  

ශටොී න් ශේරා ටැනීමට ඔබතුමාශේ අවධානය  ශයොුද  රන්න 

කියන බැටෑපත් ඉල්ලීම මා  රනවා.  මූලාසන ු ාරූඪ ටරු  

මන්ත්රීතුමනි,   මා හට ශම්  ාලය ලබා දීම සම්බන්ධශයන්  

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ   ථාව අවසන්  රනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු චමින්ෙ විශ ටසිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  5  

 ාලයක් තිශබනවා. 

 
 

[අ.භා. 5.23] 

 

ගු චමින්ෙ වි දේසරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த வின சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  අශේ  ටරු වසන්ත 

යාපාබණ්ඩාර මන්ත්රීතුමාශේ නින්ෙර අෙහස ් ශම් මහ ශපොශළොශේ 

පැළ  රන්න වැඩ පිළිශවළක් නැහැ කියන  ාරණය තමයි අපට 

ශපශනන්ශන්.  අශේ  ුද්ධධි  පතිරණ මන්ත්රීතුමා ශහොඳ  වියක් 

කිේවා. කියන්න ටි ක් ල ටජයි. ශමො ෙ, රටට වැඩොයි,  

අනාටතයට ලලොයි ශනොවන  ණ්ඩායම් ශම් රශට් ඉපදුණාම 

ශවන්ශන් ශමො ක්ෙ කියන  ාරණය තමයි  එතුමා ශ ටිශයන් 

කිේශේ. ඒ  ථාව ටි ක් හරබරයි;  සංස් ෘති යි.  

ුදලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම විෙයානුූලලව 

ශබෙලා තිශබන අමාතයාං වල යම් කිසි ශවනසක් සි්ධධ විය යුතුයි 

කියලා ශයෝජනාවක්  රන්නත්  මා ශමය අවස්ථාවක්  ර 

ටන්නවා.  වනජීී  රැ වරණය, අලි වැටවල් හා අටල් ඉදි කිරීම 

කියන  ාරණා ශමතැන තිශයනවා. මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඒ  ාර්යය වනය ආරක්ෂා  ර ටැනීමටත්, අලින් 

ආරක්ෂා  ර ටැනීමටත් අලින් ටැවසීම සහ ඔවුන් ටම් වැදීම 

සඳහා ශයොෙවා ටනියි කියන  ාරණාත් තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් දිනවල  මාධයවල යන වැඩසටහන් 

ෙැක් ාම ශපශනනවා,  වනජීී න් රැ  ටැනීම ශවනුශවන්, මිනිනින් 

ශවනුශවන් වැටවල් බැී ම සහ අටල්  ැපීම  රනවා කියලා. 

ඒ ට 'ශ්ධ පාලන හිජතෂීන්' කියන  එ ත්  ො ටත්තාට  මක් 

නැහැ.   

අෙ අපි ෙකින්ශන් ටරු ඇමතිතුමන්ලා ශෙපළ ශ ොපමණ 

ේත්සාහ  ළත් මහ ෙැවැන්ත පරිසර හානි, වන විනා  සිදු වන 

බවයි. අශේ ටරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුව පැමිජ  

 ාලශේ අශේ ෙරුශවෝ තාේපවල චිත්ර ඇන්ො. ඒවා ශ ෝ  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, තාේපවල ඇඳපු චිත්ර ටි  

තිශයනවාෙ, ඔබතුමන්ලා ඒවා බලනවාෙ කියලා මම අහනවා. ඒ 

 ාලශේ විල්පත්තු විනා ය ටැන ෙරුශවෝ ලස්සනට චිත්ර ඇන්ො.  

ශම් රශට් අනාටත ශසොබා ෙහම ඕනෑ කියන අවං  අෙහසින් තමයි, 

හයක් හතරක් ෙන්ශන් නැති ඒ ෙරුවන් තාේපවල චිත්ර ඇන්ශ්ධ. එ  

වාසිය ශම් ආණ්ඩුව ටත්තා. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් 

ආණ්ඩුව අෙ ඒ තාේපවල චිත්ර ඇඳපු ෙරුවන්ට සාධාරණය 

 රනවාෙ කියලා අහන්න  ැමැතියි. අපි ෙන්නවා, ශම් ආණ්ඩුව 

ශෆේල් බව. ශම් ආණ්ඩුශේ බුණතර ඇමතිවරුන් ශෆේල්.  අපි ෙන්නවා 

සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමාටත්, පරිසර ඇමතිතුමාටත් ශෆේල් 

ශවන්න බැහැ, එතුමන්ලා ශ ොන්ෙ ශ ළින් තිශයන ඍජු වැඩ 

පිළිශවළක් ශටශනනවාය කියන  ාරණය අපි නිර්භයව කියනවා. 

හැබැයි, ටරු ඇමතිතුමනි, මත  තබා ටන්න අෙක්ෂ නිසා ශෆේල් 

ශවන්න පුළුවන්, වැඩ  රන්ශන් නැති නිසා ශෆේල් ශවන්න පුළුවන් 

බව. හැබැයි, වැඩ  රන නිසා, ඉදිරියට යන නිසා ඕනෑ මින් 

ශෆේල්  රන්නත් පුළුවන්. එය මත  තබා ටන්න. සී.බී. රත්නාය  

ඇමතිතුමා  වොවත් ෙෑත් කි ටු  රශටන නැහැ. හැබැයි, ටරු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇමතිතුමා ටි ක් ආශේටශීලියි. අශේ වනජීවි ඇමතිතුමාට කියලා 

ශෙන්න ඕනෑ, මෙ කිශපන  ාලයට ශ ොශහොමෙ අලි  තියන්න ඕනෑ 

කියලා. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්  විවාෙයක් 

තිශයන්ශන්. ප්ර ්න අහන එ ක් ශනොශවයි. පාර්ලිශම්න්තු 

සම්ප්රොයය විනා   ළා. ඇමතිවරුන්ට පිළිතුරු  ථාවක් 

තිශබනවා. අපි කියන ශ්ධ අහලා එහිදී පිළිතුරු ශෙන්න පුළුවන්. 

නුදත්, ඇමතිවරයා මැදින් පැනලා පිළිතුරක් ශෙනවා නම්, ඒ  

 ාලය අපට ශෙන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. ඒවා  

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශවනවාෙ  අන්න, ඒ යි අපට තිශබන ප්ර ්නය. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, "Hiru CIA" එශක් 

ශපන්වන්ශන් ශබොරුෙ  ''ශෙරණ'' නාලි ාශේ "ේකස්සා" 

වැඩසටහශන් ශපන්වන්ශන් ශබොරුෙ කියා විශ ේෂශයන්ම මම 

අහනවා.  ඊශේ අපි  ''සිරස'' නාලි ාව තුළ ු  න් ෙැක් ා, රඹු න් 

ඔශේ සිදු වන මහ වන විනා ය පිළිබඳව. ශම්වා ශබොරු ෙ 

ඇමතිතුමනි. අපි නම් පාර්ලිශම්න්තු වරප්රසාෙවලට වැහිලා ශබොරු 

කියනවා ඇතිශන්.  තුදන්නාන්ශසේලා ඒ නාලි ාවල යන ඒවා 

ශබොරුයි කියලා ගිහිල්ලා නඩු ොන්නශ ෝ. ඔබතුමන්ලා  ඒවා 

 රන්ශන් නැහැ.  ෙැන් බලන්න පනිගිය  ාලශේ සිදු වූ රැම්සා 

ශතත්  ලාපශේ විනා ය පිළිබඳව. එතැන ශඩෝසර් ොලා  පලා 

මහ විනා යක් වුණාට පස්ශසේ, ඇමතිවරු චණ්ි  වාශේ ගියා. 

ගිහිල්ලා කිේවා, "ශම්  ශවන්න ශෙන්ශන් නැහැ" කියලා. නුදත් 

සිදු ශවලා ඉවරයි. වැශඩ් වුණාට පස්ශසේ චණ්ි  ශවලා වැඩක් 

නැහැ, ටරු ඇමතිතුමනි. රඹු න් ඔශේ සිදු වන මහ වන විනා ය 

පිළිබඳ ඊශේ අපි ෙැක් ා. ශහට ගිහිල්ලා කියන්න එපා ශම්  

නැවැත්තුවා කියලා.  ැශල් ටහක්  පන්න ඉස්ශසල්ලා එතැනට 

ගිහිල්ලා වටලා අල්ලන්න පුළුවන් ෙක්ෂ ුද්ධධිමත් නිලධාරින් 

ඉන්නවා. ඔවුන් තමයි අෙ ේ්ධශඝෝෂණය  රන්ශන්. ඔවුන් තමයි 

කියන්ශන්, ශ ොන්ෙ ශ ළින් තබා ශටන රට රැ  ටන්න පුළුවන් 

වැඩ පිළිශවළක් හෙලා ශෙන්න  කියලා. එශහම නම් ඇමතිතුමන්ලා 

ශ ොපමණ බයිලා ටැුණවත් වැඩක් නැහැ, ශ ොපමණ පිරිසිදු 

ශවන්න ගියත් වැඩක් නැහැ. ටරු ඇමතිතුමන්ලා ශෙපළ නැති 

 රන්න, ඔබතුමන්ලාශේ චරිතය නැති  රන්න, ඔබතුමන්ලාශේ 

ශ්ධ පාලනය නැති  රන්න ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුශවන්ම 

 ටයුතු  රනවාය කියන ශචෝෙනාව ශම් ශවලාශේ  මා කියනවා. 

ඒ  තමයි ශවන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම 

අහන්ශන් අක් ර ටණන් විනා   ළාට පනිව ගිහිල්ලා චණ්ි  

ශවලා වැඩක් තිශබනවාෙ  මහ වි ාල රක්ෂිත ප්රශ්ධ  විනා   රලා 

වැටවල් ටහනවා. ඇයි ශමශහම ශවන්ශන්  ශම් ආණ්ඩුශේ 

ශ්ධ පාලන ශහංචයියන්ට ඕනෑ විධියට ඒ ට අවසරය දීලා, ශම් 

වැශඩ් වනතුරු නිලධරින්ට  ට වහශටන ඉන්න කියලා  අෙ 

කියනවා, "අපි ඒවා රකිනවා" කියලා. ඔබතුමන්ලා ඔශහොම 

කියලාෙ බලයට ආශේ.  අයිශයෝ පේ! අපි ෙැක් ාශන් විල්පත්තුශේ 

 ැලෑ  පපු  ට්ටියට  රපු ශ්ධ. ල ටජයි.   විළි වහටන්න ේත්සාහ 

ෙැරුවාට තුදන්නාන්ශසේලා ශෙපළට මා ශම්  ාරණය කියනවා. අෙ 

රශට් ෙරුශවෝ ඉශටන ටන්ශන් නැහැ, ශටෙරට ශවලා ඉන්ශන්. ඒ 

අයට චිත්ර අඳින්න ශෙන්න.  ැලෑ  පන විධිය, අලි වැටවල්  ඩන 

විධිය තාේපවල ඇඳලා තුදන්නාන්ශසේලා ශටෙර යවන වැඩ 

පිළිශවළ ඒ අය හෙයි. ඒවාටත් තහංචි ෙමන ආණ්ඩුවක් ශම් 

ඉන්ශන්.  "ශමොවුන්  ැලෑ  පනවා." කියලා ුදුණණු ශපොශත් 

ෙැම්ශමොත්, ඒ ෙරුවන් කෙලාශටන යනවා මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමා එො  ළ  ථාශේදීත් ඒ ටැන පැහැදිලිව 

කිේවා. ඒ අය බලන්ශන් ශ්ධ පාලන අරුදණ විතරයි. ඒ අට  

බලන්ශන්  ඒ අය රැ  ටැනීම විතරයි. අනාටතයට ශහණ 

ටැුණණත්, පුංචි ෙරුවන් විනා  වුණත්, ඒ අයශේ ශපළැන්තිය,  

පන්තිය ආරක්ෂා  ර ටැනීම ශවනුශවන් අෙ පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවිල්ලා චණ්ි  ශවන්න හෙනවා.  

ටරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට ආෙශරයි. ඒ නිසා අපි 

ඔබතුමාට විශ ේෂශයන්ම ශෙයක් කියනවා. පනිගිය  ාලශේ පරිසර 

විනා ය ශවනුශවන් මහා සංඝ රත්නය දිගින් දිටටම ශපනී සිටියා. 

ඒ අතරින් පාහියංටල ආනන්ෙ සාටර ස්වාමීන් වහන්ශසේ විශ ේෂයි. 

අන්න, අෙ ේන්වහන්ශසේ පරිසර අමාතයාං ය ළඟ ශබෝඩ් එල්ලා 

ශටන ඉන්නවා. හැබැයි, ේන්වහන්ශසේ පිළිබඳව අපට ශලොක 

ශටෞරවයක් තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, සමහර 

සංඝයා වහන්ශසේලා ශම් ආණ්ඩුව බලයට ශටශනන්න  ශඩ් ගියා. 

එතැනදී ශ්ධ පාලනී රණයක් තිුදණාෙ, රට ටැන හිතුවාෙ, රශට් 

අනාටතය ටැන හිතුවාෙ කියන  ාරණය පිළිබඳ බරපතළ 

ප්ර ්නයක් තිුදණා. හැබැයි, පාහියංටල ආනන්ෙ සාටර 

හාුදදුරුවන්ට අපි නමස් ාර  රනවා; වන්ෙනා  රනවා. 

ේන්වහන්ශසේ ඉඳලා තිශබන්ශන් රාජපක්ෂවරු ආරක්ෂා  රන්න 

ශනොශවයි. ේන්වහන්ශසේලා ඉඳලා තිශබන්ශන් ශම් රට රැ  

ටන්නයි. අෙ ේන්වහන්ශසේ කියනවා, "අපි ශම්වා කියන ශ ොට, 

අශේ ජීවිතවලට ප්ර ්න තිශබනවා." කියලා. මහා සංඝ රත්නය 

ආරක්ෂා  රනවා කියලා මහශලොකවට කියනවා. නුදත් අෙ 

ේන්වහන්ශසේ මාධයයට ඇවිල්ලා කියනවා, "අපි ශම්වා  රන 

ශ ොට, අශේ ජීවිතවලට අවොනමක් තිශබනවා." කියලා. එශහම 

නම්  ාශටන්ෙ ඒ අවොනම තිශබන්ශන්  විපක්ෂශේ අශපන්ෙ  

හාුදදුරුවන්ශේ සිවුශරන් බලයට ආපු, ආටශමන් බලයට ආපු 

තුදන්නාන්ශසේලාශේ ඒ ශහංචයියන් සිදු  රන  ැලෑ  ැපීම ටැන, 

විනා ය ටැන ඒ හාුදදුරුශවෝ කියන ශ ොට ේන්වහන්ශසේට 

තර්ජන-ටර්ජන  රන  ණ්ඩායම සංඝ රත්නශේ ආෂ්ර්වාෙය ටැන 

හිතන්ශන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ඒ අය එක්  

තරහ නැහැ. අපට තරහ ශවන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි,  බලයට 

එන්න හෙපු සිය ශ්ධම අෙ අසාර්ථ  ශවනශ ොට, ශම් ආණ්ඩුව 

 ල්පනා  රනවා, ශමොනවා ශහෝ ශෙයකින් ඒවා මර්ෙනය  රලා  

ඒ බලය රැ ටන්න. ඒ නිසා ඔශහොම යුද, තව ටි   ාලයක් යුද. 

අපි ශපෝයවල් ටජ න්ශන් නැහැ. ශේලාවට,  ලාවට ශම් 

ආණ්ඩුශේ නැතිී ම සිදු ශවන බව අපි ෙන්නවා කියන  ාරණය 

මතක්  රමින්, මට ශේලාව ලබා දීම ශවනුශවන් ුදලනිශන් ටරු 

මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.   [බාධා කිරීම්] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Viyalanderan. You 

have four minutes. 
 

 

[பி.ப. 5.42] 
 

ගු එසන. වියාදේන්ද්රන් ෙහතා මපසුගාී  ්ාී ය ප්රදද්ශ් 

සවවර්ධාන සහ ගෘහාශ්රිත සත්ත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික 

දභෝග වගා ප්රවර්ධාන රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ச. வியானைந்திரன் - பின்தங்கிய கிராம பிரனதச 

அபிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு மற்றும் 

சிறுதபாருளாதார பயிர்ச்தசய்கக னமம்பாட்டு இரா ாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. S. Viyalanderan - State Minister of Backward 
Rural Areas Development and Promotion of Domestic 
Animal Husbandry and Minor Economic Crop Cultivation) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, மூன்று 

தசாப்தகால யுத்தம் காரணமாக வடக்கு, கிைக்கினல மக்கள் 

ஒன்றுக்குப் பல தடகவ இடம்தபயர்ந்திருந்தார்கள் என்பது 

உங்களுக்குத் ததாியும்! அந்த மக்கள் இடம்தபயர்ந்ததன் 

பின்னர், அவர்களுகடய வாழ்வாதாரக் காணிகள், குடியிருப் 

புக் காணிகள் என்பன பற்கறக் காடுகளாகின. முன்கனய 

அரசாங்கத்தினால் வன இலாகாவுக்குச் - Forest Conservation 

Departmentக்குச் - தசாந்தமான காணி என எல்கலக் 

கற்ககளப் னபாட்டு, அந்த மக்களுகடய வாழ்வாதாரக் 

2573 2574 

[ටරු  චමින්ෙ වි ශ ටසිරි  මහතා] 
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காணிககளயும் அவர்களுகடய குடியிருப்புக் காணிககளயும் 

அகடயாளப்படுத்திய ஓர் அவல நிகல காணப்பட்டது. கடந்த 

காலத்தினல நாங்கள் இவ்விடயம் ததாடர்பில் பல்னவறுபட்ட 

கருத்துக்ககளச் தசான்னாலும், அகவ தசவிடன் காதில் சங்கு 

ஊதுவது னபாலத்தான் இருந்தன. கிைக்கு மாகாணத்திலுள்ள 

எனது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், 

அங்குள்ள னகாரகளப்பற்று வடக்கு பிரனதச தசயலகப் 

பிாிவிலுள்ள 150க்கும் னமற்பட்ட தமிழ்க் குடும்பங்களுகடய 

வாழ்வாதாரக் காணிகள் கடந்த அரசாங்க காலப் பகுதியில் 

வன இலாகா திகணக்களத்தினால் ககயப்படுத்தப்பட்டது. 

அங்குள்ள ஏறாவூர்பற்றுப் பிரனதச தசயலகப் பிாிவினல 

கிட்டத்தட்ட 23,000 குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. அந்த 23,000 

குடும்பங்களில் சுமார் 1,000 குடும்பங்களுகடய காணிகள் வன 

இலாவுக்குாிய காணிகளாக அகடயாளப்படுத்தப்பட்டன.  

அதுமாத்திரமல்ல, வவுணதீவு பிரனதச தசயலகப் பிாிவினல 

60க்கும் னமற்பட்ட குடும்பங்களினதும் பட்டிப்பகள பிரனதச 

தசயலகப் பிாிவினல 150க்கும் னமற்பட்ட குடும்பங்களினதும் 

னபாரதீவுப்பற்றினல 200க்கும் னமற்பட்ட குடும்பங்களினதும் 

வாழ்வாதாரக் காணிகளும் குடியிருப்புக் காணிகளும் கடந்த 

அரசாங்கக் காலத்தினல கண்மூடித்தனமாக வன இலாகாவுக் 

குாிய காணிகளாக அகடயாளப்படுத்தப்பட்டன.  பிரச்சிகன 

ககள கவத்துக்தகாண்டு யாராலும் அரசியல் தசய்ய முடியும். 

ஆனால் அந்தப் பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு எங்களுக்கு 

னவண்டும். அந்த வககயினல, வன இலாகாத் திகணக்களம் 

மாவட்டத்தில் தசயற்படும்னபாது அந்த மாவட்டத்தின் 

அரசாங்க அதிபர், பிரனதச தசயலாளர்கள் மற்றும் கிராம 

னசவகர்கனளாடு இகணந்து தசயற்பட னவண்டுதமன்ற  ஒரு 

சாியான தீர்கவ தகௌரவ சீ.பி. ரத்நாயக்க அவர்கள் 

கூறியிருக்கிறாாோ். அதற்காக, வன இலாகாவுக்குப் 

தபாறுப்பான அகமச்சர் தகௌரவ சீ.பி. ரத்நாயக்க 

அவர்களுக்கு இந்த உயாிய சகபயினல நான் நன்றி 

ததாிவிக்கின்னறன். நிச்சயமாக வன இலாகா அதிகாாிகள் 

அவ்வாறு  மாவட்ட அரச நிர்வாகத்னதாடு இகணந்து 

தசயற்பட்டால் அங்கு எந்தப் பிரச்சிகனயும் ஏற்படாது.  

அதுமாத்திரமல்ல, மண் ததாடர்பாக, காடைிப்புத் 

ததாடர்பாக பல்னவறுபட்ட விடயங்கள் இங்கு முன்கவக்கப் 

பட்டனபாது, சட்டத்திற்குப் புறம்பாக அல்லாமல் சட்டத்திற் 

குட்பட்டு அங்கு நடவடிக்கககள் னமற்தகாள்ளப்பட 

னவண்டுதமன்றும் ஒரு மாவட்டத்தினுகடய வளங்கள் எந்தக் 

காரணத்கதக் தகாண்டும் தவளி மாவட்டத்தவர்களால் 

அபகாிக்கப்படக்கூடாததன்றும் அகவ அங்கிருக்கின்ற 

சமுர்த்திப் பயனாளிகளுக்கு  வைங்கப்பட னவண்டுதமன்றும் 

தகௌரவ சுற்றாடல் அகமச்சர் மஹிந்த அமரவீர அவர்கள் 

கூறியிருந்தார். வறுகமக் னகாட்டுக்குக் கீழுள்ள மக்கள் 

அவற்கற அனுபவிக்க னவண்டுதமன்ற ஒரு சாியான தீர்கவ  

சுற்றாடல் அகமச்சர் தகௌரவ மஹிந்த அமரவீர அவர்கள் 

வைங்கியிருக்கின்றார்.  

வன சீவராசிகளுகடய பிரச்சிகனககள எடுத்துக் 

தகாண்டால், யாகனக்கும் மனிதனுக்கும்  இகடனய 

நகடதபறுகின்ற ஒரு னபாராட்டமாக இது காணப்படுகின்றது. 

இன்று யாகனத் தாக்குதலால் பல்னவறுபட்ட உயிாிைப்புகள் 

அங்னக இடம்தபற்றிருக்கின்றன. இந்நிகலயினல Department 

of Wildlife Conservationஆல் தசய்யனவண்டிய னவகலத் 

திட்டங்கள் நிகறய இருக்கின்றன. வன சீவராசிகள் 

பாதுகாப்பு, யாகன னவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் 

உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள் காடாக்கம், 

வனவள அபிவிருத்தி  இரா ாங்க அகமச்சர் தகௌரவ 

விமலவீர திசாநாயக்க அவர்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் 

அண்கமய மாவட்டமான அம்பாகற மாவட்டத்கதச் 

னசர்ந்தவர். கிைக்கு மாகாணத்தினல மட்டக்களப்பு, திருனகாண 

மகல, அம்பாகற ஆகிய மாவட்டங்களிலுள்ள பிரச்சிகனகள் 

ததாடர்பாக அவருக்கு  முழுகமயாகத் ததாியும். கடந்த 

காலத்தினல கிைக்கு மாகாண சகபயின் கல்வி அகமச்சராக 

இருந்து தபாறுப்பு வாய்ந்த பல பணிககள ஆற்றிய ஒருவராக 

அவாோ் இருக்கின்றார்.   

தகௌரவ தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கனள,  

னதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினூடாக சுபிட்சத்தின்பால் 

நாட்கடக் தகாண்டுதசல்ல னவண்டுதமன்ற  னாதிபதியின் 

னநாக்கத்திற்ககமய நிச்சயமாக மிக விகரவினல கிராமியப் 

தபாருளாதாரத்கத னமம்படுத்துவதற்கான னவகலத் 

திட்டங்ககள நாங்கள் முன்தனடுப்னபாம். பிரச்சிகனகளுக் 

கான தீர்வுககள வைங்குவதற்கான னவகலத்திட்டங்கள் 

ஒவ்னவார் அகமச்சுக்கு ஊடாகவும் முன்தனடுக்கப்படும் 

என்பகத நான் இந்த உயாிய சகபயினல கூறிக் 

தகாள்கின்னறன். வாய்ப்புக்கு நன்றி.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகௌரவ தவரா ா  ககல அரசன் அவர்கள்! 

உங்களுக்கு 9 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

Order, please! Before he starts, the Hon. 
Weerasumana Weerasinghe will take the Chair.  

 
අනුරුව ගු සාණක්ියයන් රාජපුත්තිරන් රාසොණික්කම් 

ෙහතා මූලාසනදයන් ඉවත් වූදයන්,  ගු වීරසුෙන වීරසවහ ෙහතා 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராச 

மாணிக்கம் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலனவ, மாண்புமிகு  

வீரசுமன வீரசிங்ஹ அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM  left the Chair, and THE HON. 
WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 

 
 

[பி.ப. 5.46]  
 

ගු තවරාජා කදලයි අරසන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தவரா ா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, இன்று 

சுற்றாடல் அகமச்சு,  வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சு மற்றும் வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, 

யாகன னவலி மற்றும் அகைிககள அகமத்தல் உள்ளிட்ட 

பாதுகாப்பு னவகலத்திட்டங்கள் மற்றும்  மீள் காடாக்கம் 

மற்றும் வன வளங்கள் அபிவிருத்தி இரா ாங்க அகமச்சு 

ஆகியவற்றின் நிதிதயாதுக்கீடுகள்மீதான  குழுநிகல விவாதத் 

தினல,  எமது மாவட்டம் சார்ந்த சில விடயங்ககளப் பதிவு 

தசய்யலாதமன்று நிகனக்கின்னறன்.  

இந்த நாட்டினல சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு, ஆனராக்கியமான 

சமூகம் உருவாக்கப்பட னவண்டுதமன்பதில் நாங்கள் உறுதி 

யாக இருக்கின்னறாம். அம்பாகற மாவட்டத்தினல நீண்ட 

காலமாக முடிவுதபறாத சில விடயங்கள் இன்னும் இருந்து 

தகாண்டுதான் இருக்கின்றன. இந்த விடயங்ககள நாங்கள் 

மாகாண மட்டத்தில் னபசியிருக்கினறாம்;  மத்திய அரசாங்கத் 

திடம் னபசியிருக்கினறாம். என்றாலும், இற்கற வகரக்கும் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

தீர்கவப் தபறமுடியவில்கல. குறிப்பாக,  தபாத்துவில் 

பிரனதசத்தினல கனகர் கிராமத்தில் 1990ஆம் ஆண்டுக்கு 

முற்பட்ட காலத்திலிருந்து 168 குடும்பங்கள் குடிதயழுப்பப் 

பட்டன. இன்னும் அவர்கள் குடியமர்த்தப்படாத ஒரு நிகலகம 

அங்கு  இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது. அந்தப் பிரனதசத்தினல 

வீடுகள், மலசலகூடங்கள் மற்றும் கிணறுகள் அைிவுற்ற 

நிகலயில் இருந்துதகாண்டு இருக்கின்றன. இவ்வாறான 

சூைலில், அங்கு மக்ககளக் குடியமர்கின்ற ஒவ்தவாரு 

சந்தர்ப்பத்திலும் வன பாிபாலன இலாகா அவர்ககளத் தடுத்து 

நிறுத்திக்தகாண்டு இருக்கின்றது. இது சம்பந்தமாக நாங்கள் 

பல தடகவ பல்னவறு மட்டங்களிடம் னபசியிருக்கின்னறாம். 

ஆனால், அந்த மக்களுக்குாிய தீர்வு இற்கறவகரக்கும் 

கிகடக்கப்தபற்றதாக இல்கல. அவர்கள் இரண்டு வருடங் 

களாக முகாமிட்டுத் ததாடர்ச்சியான உண்ணாவிரதத்கத 

னமற்தகாண்டு வருகிறார்கள். அவர்கள் தங்களுகடய இடங் 

களுக்குச்தசன்று மீள்குடியமர னவண்டுதமன்ற முயற்சிககள 

முன்தனடுத்தாலும், அதற்கான தீர்வுககளப் தபற 

முடியாததவாரு நிகலகம அங்கு இருந்துதகாண்டு 

இருக்கின்றது. ஆகனவ, அந்த மக்ககள அங்கு மீளவும் 

குடியமர்த்தி அவர்கள் தங்களுகடய எதிர்கால வாழ்க்கககயச் 

சிறப்பாக முன்தனடுப்பதற்கு இங்கிருக்கின்ற தபாறுப்பு 

வாய்ந்த அகமச்சர்கள் உதவி தசய்யனவண்டும். நாங்கள் கடந்த 

வாரங்கூட அரசாங்க அதிபருகடய காாியாலயத்தினல இது 

சம்பந்தமாகப் னபசியிருந்னதாம். ஆனால்,  இற்கறவகரக்கும் 

அந்த மக்ககள அங்கு மீளக்குடியமர்த்துகின்ற நடவடிக்கக 

எதுவும் அவர்களால் முன்தனடுக்கப்படவில்கல.  

அனதனபான்று, தபாத்துவில் பிரனதசத்தினல தசங்காமம் 

என்ற ஒரு கிராமம் இருக்கின்றது. அங்கு தமிழ், முஸ்லிம், 

சிங்கள மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். ஆனால், 

இல்லிடங்களுக்குக்கூட காணிகள் இல்கல. 1983ஆம் 

ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்து தங்களுகடய 

காணிகளுக்கான ஆதாரங்ககள அவர்கள் கவத்திருந்தும்கூட, 

இன்றுவகர அந்த மக்களுக்குாிய காணிகள் வைங்கப் 

படாததவாரு நிகலகம அங்கு இருக்கின்றது. திருக்னகாவில் 

பிரனதசமானது யுத்தத்தினால் மிகவும் னமாசமாகப் 

பாதிக்கப்பட்ட பிரனதசதமன்பது உங்களுக்குத் ததாியும். 

அங்குள்ள நான்கு கிராமங்களில் மீள்குடினயற்றம் நகடதபறாத 

நிகலகம காணப்படுகின்றது. அங்கு  மீள்குடினயற்றங்கள் 

நகடதபற்றாலும் முழுகமயான மீள்குடினயற்றம் இன்னும் 

நகடதபறவில்கல. இப்பிரனதசங்களிலுள்ள 2,500இற்கும் 

னமற்பட்ட காணிகள் வன பாிபாலன இலாகாவால் எல்கலக் 

கற்கள் இடப்பட்டு, அந்த இடங்களுக்கு எங்களுகடய மக்கள் 

னபாகமுடியாததவாரு சூைல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

குறித்த இடங்களுக்கான ஆதாரங்ககள எங்களுகடய மக்கள் 

கவத்திருந்தும்கூட, வனபாிபாலன இலாகாவினால் அவர் 

களுக்குத் தகடகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன. 

இவ்வாறான விடயங்கள் தடுத்துநிறுத்தப்பட னவண்டும். 

எங்களுகடய மக்கள் அந்த இடங்களினல தங்களுகடய 

வாழ்வாதாரங்ககள னமற்தகாள்ள உதவ னவண்டும்.  

தபாத்துவில் பிரனதசமானது, னசகனப் பயிர்ச்தசய்கக 

மற்றும் னவளாண்கம னமற்தகாள்கின்ற மக்கள் அதிகம் 

வாழ்கின்ற பிரனதசதமன்பது உங்களுக்குத் ததாியும். 

அவ்வாறான பிரனதசத்தினல தங்களுகடய வாழ்வாதாரத்கத 

னமற்தகாள்ள முடியாத வககயில் வன பாிபாலன இலாகா 

உத்தினயாகத்தர்களால் எல்கலக் கற்களிட்டுத் ததாடர்ச்சியாகத் 

தகட ஏற்படுத்தப்பட்டுக்தகாண்டு வருகின்றது. வறுகம நிகல 

யிலுள்ள அந்த மக்ககள நீதிமன்றத்தினல ஆ ர்படுத்தக்கூடிய 

சூைல்தான் உருவாகி  இருக்கின்றது. முருங்கன்தகன, 

முதகலத்தீவுக் கண்டம், சின்ன முருங்கன்தகன, மூங்கில் 

னசகன னபான்ற இடங்களினல இவ்வாறு தகட 

ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த நாட்டினல சமாதானத்கத 

ஏற்படுத்த னவண்டுமானால், முதலில் நாங்கள் இந்த 

மக்களுகடய நீண்டகாலப் பிரச்சிகனக்கு ஒரு தீர்கவப் 

தபற்றுக் தகாடுக்கனவண்டியவர்களாக மாறனவண்டும். 

ததாடர்ச்சியாக எங்களுகடய மக்கள் இவ்வாறான 

நிகலகமயில்தான் வாழ்ந்துதகாண்டு இருக்கிறார்கள். 

எனனவ, அவர்ககள  அந்த இடங்களினல மீளக் குடினயற்றுவது 

மாத்திரமல்லாது, அவர்கள் தங்களுகடய வாழ்வாதாரங்ககள 

னமற்தகாள்ளக்கூடிய வககயினல காணிககளப் தபற்றுக் 

தகாடுப்பதற்குாிய நடவடிக்ககககளயும் இந்த உயாிய சகப 

எடுக்கனவண்டுதமன்ற அன்பான அகைப்கப நான் 

விடுக்கின்னறன்.  

அது மாத்திரமல்ல, எங்களுகடய பிரனதசங்களினல மண் 

வளங்கள் கூடுதலாகப் பாதிக்கப்படுகின்ற நிகலகம காணப் 

படுகின்றது. பிரனதச தசயலாளர் இருப்பாாோ்; அனதனபான்று 

பிரனதச சகப இருக்கும்! அங்குள்ள திகணக்களங்களுக்குத் 

ததாியாமல், “பூவித்தியாவ" licenceஐ எடுத்துக்தகாண்டு அங்கு 

மண் அகழ்வுகள் நகடதபற்றுக்தகாண்டு இருக்கின்றன. 

நானும் ஒரு பிரனதச தவிசாளராக இருந்தவன் என்பதால் இந்த 

விடயத்கத இங்கு தசால்ல விரும்புகின்னறன். இவ்வாறான 

வளங்கள் சூகறயாடப்படுகின்றதபாழுது நாங்கள் அதகனத் 

தடுத்து நிறுத்தியிருந்னதாம். அவ்வாறு தடுத்து நிறுத்திய 

எங்ககள நீதிமன்றம்வகர தகாண்டு தசன்ற சூைல்தான் 

அன்று ஏற்பட்டிருந்தது.  

அவ்வாறு அகழ்வுகள் தசய்யப்படுகின்றனபாது பிரனதச 

தசயலாளாின் அனுமதி தபற்றிருக்க னவண்டும்; அனத 

னபான்று, பிரனதச சகபயின் ஆனலாசகன தபறப்பட்டிருக்க 

னவண்டும். எதுவுனம தபறாது இவ்வாறான னபாலித்தனமான 

அகழ்வுகள் எங்களுகடய பிரனதசங்களினல நடந்திருக்கின்றன. 

எனனவ, எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான விடயங்கள் 

நடந்னதறாவண்ணம் - 
 
 

ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා කිේවා ප්රාශ්ධශීය 

ශල් ම්ශේ අනුමැතිය නැතිව බලපත්ර නිකත් කිරීමක් සම්බන්ධව. 
ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්වරයාශේ සහ අොළ සිය  අයශේ අවසරය 

ලැුදශණොත් විතරයි පතල් හා  ැණීම් අං ය බලපත්ර නිකත් 

 රන්ශන්. එශහම නැතිව නිකත්  රපු එ ක් ශහෝ තිශබනවා නම් 

ඔබතුමා අපට කියන්න, ටරු මන්ත්රීතුමා.  වුරුන් ශහෝ 

නිලධාරිශයක ශහොරට ශහෝ ඒ  ටයුත්ත  රලා තිශබනවා නම් අපි 

අනිවාර්යශයන්ම ඒ අයට විරු්ධධව  ටයුතු  රනවා. 
 
 

ගු තවරාජා කදලයි අරසන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தவரா ா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கனள, இது சம்பந்தப்பட்ட 

விடயத்தில் பிரனதச தசயலாளரும் பிரனதச சகபயின் 

தவிசாளர் என்ற வககயில் நானும் நீதிமன்றம் வகரக்கும் 

தசன்றிருந்னதாம். ஆகனவ, இவ்வாறான தசயற்பாடுகள் இந்தப் 

பிரனதசங்களினல தடுத்து நிறுத்தப்படனவண்டும். அதுமாத்திர 

மல்ல, பிரனதச தசயலாளர் ஒரு பிரனதசத்தின் அதிகாரங் 

தகாண்டவராக இருந்தாலும், அங்னக இரவு னநரங்களினல 

இந்த வனப் பாதுகாப்புத் திகணக்கள உத்தினயாகத்தர்கள் 
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எல்கலக் கற்ககள இடுகின்றனபாது, அங்குள்ள மக்களுக்கு 

எதுவுனம ததாியாத ஒரு நிகலகமயிருக்கின்றது. இதகன 

நீங்கள் நிறுத்தனவண்டும். உண்கமயினல அந்த மக்கள் 

வாழ்ந்திருப்பதற்கான அகடயாளங்கள் அங்கிருக்கின்றன.  

ஆனால், அங்னக அவர்ககளக் ககது தசய்திருக்கின்றார்கள்.  

இந்த நாட்டினல யுத்தம் நடந்திருக்கின்றது.  யுத்தம் நகட 

தபறாத ஒரு நாடாக இருக்குமானால், அவர்கள் தசய்வகத 

நாங்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளலாம். 30 வருடங்களாக அந்த மக்கள் 

அந்த இடங்களுக்குச் தசல்லவில்கல. அவ் வாறான 

சூைலிருக்கின்றனபாது, அந்த மக்கள் அங்கு தசல்கின்றனநரம் 

வனப் பாதுகாப்புத் திகணக்கள உத்தினயாகத்தர்கள் 

அவர்ககளப் பிடித்து நீதிமன்றம் வகரக்கும் தகாண்டு 

தசல்கின்றார்கள்.  அந்த மக்கள் நீதிமன்றத் தண்டப் பணத்கதச் 

தசலுத்த முடியாதவர்களாகத் தத்தளிக்கின்றார்கள்.  இதுதான் 

எங்களுகடய மாவட்டத்தினல நடந்துதகாண்டிருக்கின்ற ஒரு 

நிகழ்வாக இருக்கின்றது.   

ஆகனவ, தயதுதசய்து நான் னமற்குறிப்பிட்ட விடயங் 

களினல கவனம் தசலுத்துங்கள்! குறிப்பாக, இந்தக் கனகர் 

கிராமத்தில் மீள்குடினயற்றம் தசய்யப்படனவண்டியது ஒரு 

கடப்பாடு இருக்கின்றது. எங்களுகடய மாவட்டத்கதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய இரா ாங்க அகமச்சர் அவர்கள் 

இங்கிருக்கின்றார். அவகர எனக்கு நீண்டகாலமாகத் ததாியும்.  

அவர் எங்களுகடய மக்கள்மீது அக்ககற தகாண்டவராகச் 

தசயற்பட்டிருக்கின்றார். நான் குறிப்பிட்ட விடயங்கள் 

அகனத்தும் நிச்சயமாக அவருக்குத் ததாிந்த விடயங்களாகும். 

எனனவ, அந்த மக்ககள மீளவும் குடியமர்த்துவதற்குாிய 

பணிககள இந்த உயாிய சகபயினூடாக எடுக்க 

னவண்டுதமன்று னகட்டு எனது உகரகய முடிக்கின்னறன்.  

நன்றி.   

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ටරු ශරෝහණ බණ්ඩාර විශ ටනින්ෙර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාි  7   ාලයක් තිශබනවා. 

 
 

ගු සාණක්ියයන් රාජපුත්තිරන් රාසොණික්කම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඊට ශපර ටරු සී.බී. රත්නාය  

ඇමතිතුමාශටන් මට  ප්ර ්නයක් අහන්න තිශබනවා. ටරු සී.බී. 

රත්නාය  ඇමතිතුමා භාරශේ තිශබන Forest Conservation 

Department එශක් ඉඩම් ශටොඩක් තිශබනවා. Project proposals 
ශටොඩක් ඇවිත් තිුදණත් තවම ඒවාට permission දීලා නැහැ. 

ටහක් තිශබනවා, අරවා තිශබනවා, ශම්වා තිශබනවා කියා තමයි 

Forest Conservation Department එ  කියන්ශන්. ටරු 

ඇමතිතුමා, පුළුවන් නම් ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධශයන් අපට 

ේත්තරයක් ශෙන්න. ශමො ෙ, Forest Conservation Department 
එ  අ ත් projectsවලට ඉඩම් ශෙන්ශන් නැතිව ඉන්නවා, අවුරුදු 

ටණනාවක් තිස්ශසේ. පුළුවන් නම් ඒ ශවනුශවන්  ේෙවුවක්  රන්න, 

ටරු ඇමතිතුමා. 

 
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ටරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ඒ  ාරණය Consultative 

Committee එ ට ඉදිරිපත්  රන්න. නැත්නම් මට ලියා එවන්න. 
මම ඒ සඳහා අව ය  ටයුතු  රන්න ූ ොනම්. 

[අ.භා. 5.56] 

 

ගු දරෝහණ බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு னராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ දිස්ත්රික් යට සෘජුවම 

ොය ත්වය ෙක්වන, සෘජුව බලපෑම් එල්ල  රන අමාතයාං  

කීපය  වැය ශීර්ෂ ටැන  ථා  රන අෙ  මටත් ඒ පිළිබඳ  ථා 

 රන්න ලැබීම ටැන  සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම විශ ේෂශයන්ම සතුටු 

ශවනවා, වනජීී  සහ වන සංරක්ෂණ කියන අමාතයාං  ශෙ ම 

එ ට එ තු  රලා තිබීම ටැන. එයට සංචාර  කියන විෂයයත් 

එ තු  රලා තිුදණා නම් මම තවත් සතුටට පත් වනවා, ටරු 

ඇමතිතුමනි. අශේ රශට් සංචාර  වයාපාරය දියුණු  රන්න 

වාශේම තවත් විවිධ වූ  ාරණාවලට ඒ  පහනිවක් ශවන්න 

තිුදණා. සංචාර  අමාතයාං ය ශවනම තැන  තිබීම සම්බන්ධව 

ටැට වක් තිශබනවා. මම නම් සතුටු වන්ශන්, සංචාර  

අමාතයාං යත් ශම් අමාතයාං යටම අුදණා තිුදණා නම් තමයි. 

අපි ඒ ටැන  ථා  ර්ධදී ෙැනටන්න ලැුදණු ශ්ධ තමයි, ශම් අං  

සියල්ල එ  තැන ට ශටශනන්න ඕනෑ වුණාය කියන  ාරණය. 

නුදත්, ටරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට පැවරී තිශබන  ාර්යභාරය 

සීමා ී ම, ඔබතුමාට ෙැව සංස්ථාව විතරක් බාර දී තිබීම  මහා 

අපරාධයක්. වැඩ  ළ හැකි ඔබතුමා වාශේ ඇමතිවරශයකට 

ආණ්ඩුව ඒ ආ ාරයට සැලකීම ප්ර ්නයක්.  

පනිගිය ෙවස්වල අපි විවිධ අමාතයාං වල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 

 ථා  ළා. විශ ේෂශයන්ම  ෘෂි  ර්මාන්තය ටැන, සංචාර  

වයාපාරය ටැන  ථා  රන ශ ොට, ඒ හැම ක්ශෂේත්රය ම ඉලක්  

අපට ශපන්නුවා. ඒ අමාතයාං වල ඇමතිවරු  ථා  රමින් 

කිේවා, ශම් ශම් ක්ශෂේත්රවල ඉලක් වලට අපි ශම් ශම් විධියට 

යනවා කියලා.  

අශේ ටරු ඇමතිතුමා කිේවා, පැළ ෙසලක්ෂයක් ශම් වන 

ශ ොට වටා  රන්න අපි ලෑස්ති  ර තිශබනවා, ඒ  ටයුත්ත 

 රශටන යනවා කියලා. ටරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විතරක් 

ශනොශවයි, මීට ශපර හිටපු ඇමතිවරු කිහිපශෙශනකත් ශම් රශට් 

ඕනෑ තරම් පැළ හිශටේවා. ශ ොශහේෙ, අෙ ඒ පැළ තිශබන්ශන්  

අශේ රශට් මහ ජනතාවශේ ුදෙල් ලක්ෂ ටණනින් ඒ ශවනුශවන් 

විය පැහැෙම් ශවලා තිශබනවා. පැළ සිටුවන්න රමශේෙ ස ස් 

 රනවා, වැඩසටහන් ආරම්භ  රනවා. හැබැයි, පැළය ආරක්ෂා 

 රලා වෘක්ෂයක් බවට පත් වනශතක් ඒ වැඩසටහන් ඉදිරියට 

ගිහිල්ලා නැහැ.  

මහවැලි වයාපාරය ක්රියාත්ම  වන ශ ොට විශ ේෂශයන්ම මා 

ජීවත් වන බළ වැව ඉඳලා අන්ෙරවැව ෙක්වා පාර ඇතුළුව විවිධ 

ස්ථානවල  මහවැලි වයාපෘති යටශත්  පැළ හිශටේවා. අෙ ඒ පාර 

දිශේ අශේ ටමට යන ශ ොට බලන්න හරි ආසයි. ශෙපැත්ශත්ම ටස ්

ටි  ශහොඳට වැවිලා, වියනක් වාශේ ලස්සනට තිශබනවා. ඒ පැළ 

හිටවපු සමරශ ෝන් මහතා ඒ පැළයක් ටණශන් වතුර ෙැම්මා; 

අ ්වයාශේ පිශට් ගිහිල්ලා ඒවා පරීක්ෂා  ළා. ඒ ටහ  හරශ ක 

බැන්ශෙොත් ඒවාටත් ෙඩ ටැුණවා. එතුමා ඒ ශවනුශවන් වි ාල  ැප 

කිරීමක්  ළා. හැබැයි, ශම්වා නම් ඉලක් ම් විතරයි. අෙ හිටවපු 

පැළ ශ ොයි  

අෙ වනටහනය වැි   රන්න ඔබතුමන්ලා වි ාල 

 ාර්යභාරයක් ඉෂ්ට  රන බව කියනවා. හැබැයි, වනටහනය වැි  

 රන්න  ේපම් ශටවන්න ශවලා තිශබන්ශන්  ාටෙ  ඒ අශේ 

ටම්වල ඉන්න අහිංස  ශහේන් ශටොවියාට. ඔබතුමන්ලා වනටහනය 

වැි   රන්න  ථා  රනවා. ඔබතුමන්ලාශේ ශහංචයියන් ටි ට 

2579 2580 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ටස් ටි   පාටන්න, තැන් තැන්වල ඉඩම් අල්ලාටන්න ඉඩ ශෙන 

ශ ොට, ඒ පැත්ශතන් ඉඩම් ටි  ීමන වන ශ ොට ඒ ඉඩම් fill 

 රන්න නැවත අල්ලාටන්ශන් අශේ අහිංස  ශටොවියාශේ ඉඩම්. 

ඔබතුමන්ලාත් satellite photosවලින්  ශතොරතුරු අරශටන 

ඇවිල්ලා කියනවා, " ැලෑ අල්ලාටන්නවා" කියලා. ශටොී න්ට එ  

 න්නයක් වැඩ  රන්න වර්ෂාව නැති වුණාම,  ැලෑශේ තිශබන  

ශහේන අතහැර යනවා. හැබැයි, ඊට පනිව ඔබතුමන්ලා photo එ  

බලා "ශම්   ැලයක්" කියලා තීන්දු  රලා, පරීක්ෂා  රන්ශන් 

නැතිව - ඒ භූමියට එන්ශන් නැතිව- "ශම්  වන සංරක්ෂණයට 

අයිති ඉඩමක්" කියලා තීරණය  රලා වැට ටහනවා. අන්න 

එතශ ොට අශේ ශටොවියාට තම ඉඩම් ටිශ න් වන්දි ශටවන්න සිදු 

ශවනවා. හැබැයි,  ථා  රටන්න  ක්තිය නැති, ශ්ධ පාලන 

රැ වරණය, හයිය නැති ඒ අහිංස  ශටොවියාශේ ඉඩම ඒ විධියට 

අල්ලාටන්නා ටමන්, අශනක් පැත්ශතන් ශ්ධ පාලන රැ වරණය 

සහිත මිනිනින්ට ඉඩම් ටි ක් අල්ලාටන්න ඉඩ ශෙනවා. එයින් 

 ැලෑ ටි   ේපාදු ශවනවා.  

අශේ පාර් ්වශේ ඉඳලා ගිය මන්ත්රීතුමියක් කිේවා,  ංසා වටා 

 රන්න ඕනෑ කියලා. අෙ  ංසා වටා  රන්ශන් ශ ොශහේෙ  අපි 

ෙකිනවා වනාන්තර අස්ශසේ වි ාල ව ශයන් -අක් ර ටණනින්- 

 ංසා වටා  රලා තිශබන බව. වනජීී  සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් ශහෝ වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශවන් 

ශහෝ ගිහිල්ලා   ැලෑ  පන අය අල්ලා තිශබනවාෙ  [බාධා 

කිරීමක්]  

 

ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශහොඳයි ශන්.  

 
ගු දරෝහණ බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு னராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ඉතින් "ශහොඳයි" නම් ඔබතුමන්ලා අවසර දීලා ඒ අවස්ථාව 

ශෙන්න ශ ෝ. ෙැන් අ  හෙන්න අවස්ථාව ශෙනවා කියනවා; බඩ 

ඉරිඟු හෙන්න අවස්ථාව ශෙනවා කියනවා. ඒ වාශේ  ංසා වටා 

 රන්නත් අවස්ථාව ශෙන්න ශ ෝ,  ංසා වටා  රන එ ත් 

ශහොඳයි නම්. හැබැයි ඒ  ැලෑ එළි  රන අය අල්ලන්ශන් නැහැ. ඒ 

බලපුළුවන් ාර මිනිස්නි  ැලෑ අභයන්තරයට ගිහිල්ලා  ැලෑ 

 පලා ඒවාශේ වවනවා. ඒ අය අල්ලපු  වුරුවත් නැහැ. හැබැයි, 

අශේ අහිංස  ශහේන් ශටොවියා ගිහින් ටහක්  ැපුශවොත් 

ඔබතුමන්ලා ඔුණ අත් අඩංගුවට අරශටන හිශර් ෙමනවා. එවැනි 

 ටයුතු  රන්න එපා.  

අශේ රට තලවලින් ස්වයංශපෝෂිත  රනවා කිේවා; 

කරහන්වලින් ස්වයංශපෝෂිත  රනවා කිේවා. ශම් ශහේන් ශටොී න්ට 

ඔබතුමන්ලාශේ ොය ත්වය, හයිය ලැශබන්ශන් නැතිව, ශහේන් 

ශටොවියාශටන් ඒ අස්වනු එන්ශන් නැතිව අපි ශ ොශහොමෙ  

ස්වයංශපෝෂිත ශවන්ශන්  ඉලක්  ඉදිරිපත්  රන්න පුළුවන්. 

"අශේ වැය ශීර්ෂයට ශවන්  ළ ුදෙල්වලින් ශමච්චර ප්රමාණයක් 

අපශත් ගිශේ ශම්වා ආනයනය  රන්නයි" කියලා ශවශළඳ 

අමාතයාං ය කියන්න පුළුවන්. ඒ ඉලක්  සපුරන්න අපි සතුටුයි. 

හැබැයි, ඒ ඉලක්  සපුරන්ශන් ශ ොශහොමෙ, ඒ ශවනුශවන් 

ශටොවියාට අව ය  ක්තිය ශෙන්ශන් නැත්නම්, ඉඩම් ශෙන්ශන් 

නැත්නම්  පාරම්පරි ව එම ශටොී න් වටා  රශටන ආ ඉඩම් 

ඔබතුමන්ලා අරශටන නම්, තලවලින්, කරක් න්වලින් ශම් රට 

ස්වයංශපෝෂිත වන්ශන් ශ ොශහොමෙ  බඩ ඉරිඟුවලින් ශම් රට 

ස්වයංශපෝෂිත  රනවා කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා. ශම් රට බඩ 

ඉරිඟුවලින් ස්වයංශපෝෂිත  රන්න නම් ඒ ශටොී න්ට ඒ  ඉඩම් 

අව යයි.    

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ශම් තරුණ මන්ත්රීතුමාට දීර්ඝ ටමනක් යන්න තිශබනවා.  

ඔබතුමාට මම කියන්න  ැමැතියි, අපි රජය අරශටන අශේ 

ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා තවම ටතී  තිශබන්ශන් මාස ටණනාවක් බව. 

 සාෙයක් බැන්ෙත් ෙරුශවක හම්බ වන්න මාස 9ක් යනවා. එම 

නිසා අපට ශචෝෙනා  රන්න එපා, අවුරුදු 5ක්ම බලශේ හිටිශේ 

තුදන්නාන්ශසේලා. 

 

ගු දරෝහණ බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு னராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

එම අවුරුදු 5 තුළ තමයි මම කියපු ශම් අසාධාරණය පටන් 

ටත්ශත්. ෙැන් ඔය පැත්ශත් සිටින අශේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 

පරිසර අමාතයවරයා විධියට ශටොවියාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට  ශළේ 

නැහැ. අෙ ඔබතුමන්ලා අවශ ේෂ  ැලෑ විධියට ශවන්  ර ශටන 

හරි ශම්  රන  ටයුත්ත තුළින් ශටොවියා ආරක්ෂා  රන්න. ශම්  

 රපු ශ නා වැෙටත් නැහැ, ඇමතිතුමනි. අෙ ඔබතුමන්ලායි ශම් 

තනතුර ශහොබවන්ශන්; ඔබතුමන්ලාටයි බලය තිශබන්ශන්. 

ඉලක් වලට යන්න, ශම් රට සංවර්ධනය  රන්න අෙ 

ඔබතුමන්ලා  ථා  රනවා. සංචාර  වයාපාරය දියුණු  රන්න 

අපට තිශබන ශලොකම බාධාව ශමො ක්ෙ  අශේ රට ශ ොයි තරම් 

සංචාර යන් එන රටක්ෙ  ශම් වාශේ නින්ෙර රටක් ශලෝ ශේ 

ශවන ශ ොශහේෙ තිශබන්ශන්  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙ    ාලයක් 

ඉතිරිව තිශබනවා. 

 

ගු දරෝහණ බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு னராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මශේ ශවලාව ටත්තා ශන් ඇමතිතුමා  මශේ  ථාවට තවම 

ගිහිල්ලා තිශබන්ශන් විනාි  පහයි. එම නිසා මශේ ශවලාව 

ශෙන්න. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ සියල්ල එ තු  රලා තමයි ඔබතුමාට  ාලය දීලා 

තිශබන්ශන්. 

 

ගු දරෝහණ බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு னராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මම  ථා  රන්ශන් සංචාර  වයාපාරය ටැන. විශ ේෂශයන් 

අෙ රැම්සා ශතත් බිම් ටැන  ථා  ළා. ශම් වැරැ්ධෙ  ාශේෙ  යම් 

කිසි ශයෝජනාවක් එනශ ොට ක්ශෂේත්රයට ගිහිල්ලා ඒ ස්ථානය 

පරීක්ෂා  රන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධශයන් ටැසට් නිකත්  රලා 

තිශබනවා.  ලා වැව ආශ්රිතව තිශබන අභය භූමිය හා සම්බන්ධ 

ටැසට් එශක් අභය භූමි සීමාව අඩංගු  රලා තිශබන්ශන් එු් පාර 

දිටටයි. 1987දී ටැසට් එ  නිකත්  ර තිශබනවා. මට මත  

විධියට පාර දිටට තමයි සීමාව ෙමා තිශබන්ශන්. හැබැයි, ඒ  

ඇතුශළේ සින්නක් ර ඉඩම් තිශබනවා, ඉස්ශ ෝල තිශබනවා, 

2581 2582 

[ටරු ශරෝහණ බණ්ඩාර  මහතා] 
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පන්සල් තිශබනවා, ශරෝහල් තිශබනවා. ඒ ඔක්ශ ෝම තිශය්ධදි 

ක්ශෂේත්ර පරීක්ෂණයකින් ශතොරව ටැසට් එ ට ඒ ඔක්ශ ෝම ශ්ධවල් 

අඩංගු  ර තිශබනවා.  වුරු හරි ශ ශනකට, එශහම නැත්නම් 

නිලධාරිශයකට නඩුවක් ෙම්න්න ඕනෑ නම්, අර ටැසට් එ  

ේපශයෝගි  ර ශටන නඩුවක් ෙමන්න පුළුවන්. හැබැයි, බලය 

තිශබන ශ නාට කිසි ප්ර ්නයක් නැහැ. අහිංස  මිනිහා හැම ොම 

ශම්ශ න් අපහනිතාවට පත්වනවා. රැම්සා ශතත් බිශම් තිුදණු 

ප්ර ්නය ශමො ක්ෙ  ඒ  පාරම්පරි ව ඉස්ශසෝ වටා  රපු බිමක්. 

අෙටත් එතැන  ැලය නැහැ. අපි ගිහිල්ලා පරීක්ෂා  ළා.  ාශේෙ 

වැරැ්ධෙ  ෙැන් ඒ ට අපට අත ටහන්න බැහැ. ඒ  ඇත්ත. අෙ ඒ 

ස්ථානය  පනවා නම්, විනා   රනවා නම්, වැරැ්ධෙක්. රැම්සා 

ශතත් බිමක් විධියට අපි ඒ ස්ථානය අනුමත  ර තිශබනවා. ඒ 

ස්ථානය ශතත් බිමක් විධියට ශවන්  රන්න  ලින් එතැනට 

ගිහිල්ලා ක්ශෂේත්ර පරීක්ෂණයකින් පනිව ශම් තීරණය ටත්තා නම් 

ප්ර ්නයක් ඇති වන්ශන් නැහැ. එතැන හෙපු ඉස්ශසෝ ශ ොටු ටි , 

ශ ොන්ක්රීට් ශේලි ටි  ඔක්ශ ෝම තිශය්ධදි ශම් ටැසට් එශක් සීමාව 

ඇතුළට ශම්වා ෙැම්ශම්  වුෙ  ඒවා තමයි වැරදි. සංචාර  

 ර්මාන්තය දියුණු  රන්නත් ශමන්න ශම්  ාරණාම තමයි 

වැෙටත් වන්ශන්.  

සංචාර  වයාපාරය ටැන කියන ශ ොට විශ ේෂශයන්ම මම 

නිශයෝජනය  රන දිස්ත්රික් ය සහ ශපොශළොන්නරුව දිස්ත්රික් ය 

මධයයශේ පිහිටි හබරණ ප්රශ්ධ ශේ සංචාර  මඟ ශපන්වන්නන්, 

සෆාරි රියැදුරන් වි ාල ප්රමාණයක් -545  පමණ ප්රමාණයක්- 

ඔබතුමන්ලා පුුණණු  ර තිුදණා. ඒ අයට ශම්  ාල සීමාව තුළ 

රුපියල් 15,000  දීමනාවක් ශෙනවා කිේවා, certificate එ ක් 

දුන්නා, identity card එ ක් දුන්නා. අෙ වනශ ොට ඒ අයශේ 

රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා. ශම් අයට ශමො ක් හරි 

සාධාරණයක් ඉෂ්ට  ර ශෙනවා කිේවාට ඔබතුමන්ලා ඒ  ඉෂ්ට 

 ර දීලාත් නැහැ. 

කිවයුතු  ාරණා වි ාල ප්රමාණයක් තිුදණත්, අපට  ාලය 

හරස් වනවා. අලි-මිනිස් ටැටුම කියන්ශන් ඔබතුමන්ලා අපි 

හැශමෝම  ථා  රන ප්ර ්නයක්. ශම්  අශේ දිස්ත්රික් ශේ තිශබන 

වි ාල ප්ර ්නයක්. මනුෂය ජීවිතවලට හානි වනවා වාශේම තව 

පැත්තකින් අලින්ශේ ජීවිතවලටත් හානි වනවා; වටාවලටත් හානි 

වනවා. අශේ දිස්ත්රික් ශේ කිශලෝමීටර 519  අලිවැට ශවනුශවන් 

ඔබතුමන්ලා ුදෙල් ශවන් ර තිශබනවා. එයට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

එය ඉක්මනින් ලබා ශෙන්න කියන ඉල්ලීම මම  රනවා. අලිවැට 

ඉදි රනවා විතරක් ශනොශවයි, අලිවැට රමානුූලලව පවත්වාශටන 

යන්න කියන  ාරණයත් අපි කියනවා.  ාලය ට ශම් අලිවැට, 

අලි විසින් ශපරළනවා. ඊට අමතරව විදුලි ධාරිතාශේ අඩු පාඩුත් 

ශවනවා. අලිවැට කියන්ශන් ශම් අලි-මිනිස් ටැටුමට ස්ථිරසාර 

විසුනම කියලා මම පිළිටන්ශන් නැහැ. නුදත්, ශම්  ාරණය සඳහා 

තාව ාලි  විසුනමක් විධියට ඔබතුමන්ලා ඉක්මනින් ශම් අලිවැට 

ඉදි ර දීලා මනුෂය ජීවිත ආරක්ෂා  ර දීශම් වැඩ පිළිශවළක් 

ආරම්භ  රන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අශේ රශට් සංවර්ධනය ශවනුශවන් ොය  වන කිරි ශටොවියාශේ 

ප්ර ්නය ටැනත් මම  ථා  රන්න බලාශටන සිටියා. අශේ 

ඇමතිතුමාට ඒ ශවනුශවන් ටැශටන්න වුශණ්, මහජනතාව සහ 

රජය නිලධාරින් අතර පාලම ස සන්න ශවලා තිශබන්ශන් 

ශ්ධ පාලනවයා වූ අපට නිසායි. මහජනතාව අපි ළඟටයි එන්ශන්. 

ශමො ෙ, අශේ පුරවැසියන්ට රාජය නිලධාරියා එක්  සෘජුව ශම් 

ශ්ධවල්  ථා  රන්න  ක්තිය නැහැ. එම නිසා ශම් ශ්ධවල්වලට ඒ 

අය අප  සම්බන්ධ  ර ටන්නවා. අපි පාලමක්  ර ටන්න එ ට 

සමහර නිලධාරි මහත්වරු අ ැමැතියි. වනජීී  සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සිටින ශහොඳ වැෙටත් වූ මහත්වරු අතර විවිධ 

වූ ශචෝෙනාවලට ලක්වන, විවිධ වූ  ේපම් ටන්නා, මිනිනින් තළා 

ශපළන නිලධාරින් සිටිනවා කියන එ ත් මම සඳහන්  රනවා. 

ශම් නිලධාරින් ටැනත් අවධානය ශයොුද  රන්න ඕනෑ. ශම් 

නිලධාරින් ඔබතුමන්ලාශේ ශම් ආයතන සියල්ල විනා   රනවා, 

ශම් රශට්  සංවර්ධනය, මහජනතාවශේ අව යතා සියල්ල යට 

ටහනවා කියන  ාරණයත් මතක්  රමින් මම නිහඬවනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු  පිල අතුශ ෝරල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  4  

 ාලයක් තිශබනවා.  

 

 

[අ.භා. 6.06] 
 

ගු කිළල අුරදකෝරල ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபில அதுனகாரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  පරිසර අමාතයාං ශේත්, 

වනජීී  හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශේත් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව 

 ථා  රන්න ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සතුටට පත්ශවනවා. 

විශ ේෂශයන්ම මා මතක්  රන්න ඕනෑ, ත්රිකණාමලය 

දිස්ත්රික් ශේ ඉන්න මිනිනින්ට පරිසරය කියන එ , ටහට ශපොත්ත 

වාශේ, ශපොත්තට ටහ වාශේ එ ට බ්ධධශවලා තිශබන එ ක්ය 

කියලා. හැබැයි,  ාලාන්තරයක් තිස්ශසේ සිදුශවමින් පවතින ශම් 

වන විනා යත් එක් , පරිසර දූෂණයත් එක් , පරිසරය මිනිනින් 

එක්  තරහට වැඩ  රනවාෙ කියලා ශවලාව ට මට හිශතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම සීමිත  ාලයක් තිශබන 

නිසා මශේ දිස්ත්රික් ශේ තිශබන ප්ර ්න කිහිපයක් ඉතාම 

ශ ටිශයන් ඉදිරිපත්  ළ යුතුයි.  මීට ශපර  රුණු ෙැක්වූ 

මන්ත්රීතුමා කිේවා, " ංසා වයාපාරය මහ  ැලෑ තුළ සි්ධධ ශවනවා, 

හැබැයි, අල්ලන්ශන් නැහැ"යි කියලා.   වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ හිටපු නිලධාරියක හැටියට, හිටපු ශසේව යක 

හැටියට මා මතක්  රන්න ඕනෑ, වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සිටින නිලධාරි මහත්වරුන්ට අව ය   අවම 

පහනි ම් ටි වත් සපයන්න ඉසශ්සල්ලා තිුදණු ආණ්ඩු විසින් 

 ටයුතු  රලා නැති නිසා තමයි, එවැනි වැටලීම්වලට ඒ අයට 

යන්න බැරි වුශණ් කියලා. අශේ ටරු ඇමතිතුමන්ලා සිය ශෙනාම 

ශම් සභාශේ සිටින ශවලාශේ, වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාශර්තශම්න්තුශේ ටරු අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා ශම් නිලධාරි 

කටිශේ සිටින ශවලාශේ, මා ඉල්ලා සිටිනවා, විශ ේෂශයන්ම වන 

ක්ශෂේත්ර සහ ාරවරුන්ට, බීට්ටු වන නිලධාරිතුමන්ලාට, ඒ වාශේම 

අඩවි වන නිලධාරිතුමන්ලාට අඩුම තරමින් ගිනි අවියක්වත් 

ලබාශෙන්න  කියලා. එශහම දුන්ශනොත් ඒ අයශේ ආරක්ෂාවවත් ඒ 

ශටොල්ලන්ට සපයා ටන්න පුළුවන් ශවයි කියා මා වි ්වාස 

 රනවා.  

ඒ එක් ම තවත්  ාරණයක් මතක්  රන්න ඕනෑ. අවොනම් 

දීමනාව තවමත් වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට අහිමියි. 

වනජීී  සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට ලැශබන අවොනම් 

දීමනාව, වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට ශනොලැබීම 

සම්බන්ධශයන් මා තුළ  නටාටුවක් තිශබනවා. ඒ  ාරණාව මා 

මතක්  රනවා. ඒත් එක් ම  දීර්ඝ  ාලය  සිට තවමත් ඉන්ධන 

දීමනාව ලැශබන්ශන් දින 4 ට, දින 5 ට ශහෝ දින 6 ට වැනි 

පුංචි  ාලය ට විතරයි. ඒ ත් රුපියල් 500 ටණශන් ශහෝ 

රුපියල් 600 ටණශන් ුදෙලක්. ශමවැනි පුංචි ුදෙලක් ලැබීම නිසා 

වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින්ට වැඩ  ටයුතු  ර 

ටැනීශම් අපහනිවක් තිශබනවාය කියලා මා ඉතාම ශටෞරවශයන් 

ශම් සභාවට මතක්  රනවා.  

2583 2584 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, වනජීී  සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට අනුයුක්ත  ර සිටින සිවිල් ආරක්ෂ  

බල ාශේ නිලධාරින් ඉතාම  ශටෞරවනීය ශසේවයක් සලසනවා. 

ශ ොළ  සිටින අශේ ප්රධාන නිලධාරින් ශනොෙකින අවොනමක් 

ඔවුන් ටන්නවා. සිවිල් ආරක්ෂ  ශෙපාර්තශම්න්තුව යටශත් සිවිල් 

ආරක්ෂ  බල ාශේ සිටින ශසබළුන්ට අව ය   ඉන්ධන 

දීමනාවක්වත් ශනොදී ඒ අය  රන ඒ අවොනම් සහිත රාජ ාරිය 

ශම් ශවලාශේ ප්ර ංසාවට ලක්  ළ යුතුයි. ශ ොළ  සිටින 

නිලධාරින් ශනොෙැක් ාට, වන අලින්ශේ පහරදීම්වලට ලක්වුණු 

සිවිල් ආරක්ෂ  බල ාශේ මශේ ආෙරණීය සශහෝෙරවරු ඕනෑ 

තරම් අශේ දිස්ත්රික් ශේ ඉන්නවා. ඒ අයට අව ය  පහනි ම් 

සපයන්න කියලා මා ඉතාම ශටෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා. අලි 

වැටවල් සඳහා ශයොෙවා සිටින සිවිල් ආරක්ෂ  බල ාශේ 

නිලධාරින් ශවනත් රාජ ාරිවලට ශයොෙවන්න එපා  කියලා මා 

ඉතාම ශටෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.    ාලාන්තරයක් තිස්ශසේ ඒ 

රාජ ාරිය  රනශ ොට අලියා එන තැන ශ ොතැනෙ, අලියා  වැට 

 ඩන තැන ශ ොතැනෙ කියා ඔවුන් හුනනාශටන ඉන්නවා. ඒ 

නිලධාරින් ශවනත් රාජ ාරිවලට ශයොෙවනශ ොට ඒ ටම්වල 

මිනිනින්ටත් ටැට වක් ඇති ශවනවා. එම නිසා අලි වැටවල 

රාජ ාරිශේ ශයොෙවා සිටින සිවිල් ආරක්ෂ  බල ාශේ ඒ 

නිලධාරින් එම ස්ථානවලින් ඉවත්  රන්ශන් නැතුව, එම 

ස්ථානවලම සිට  රාජ ාරි  රන්න අවස්ථාව සලසා ශෙන්නය 

කියා ඉතාම ශටෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශටෝමරන් ඩවල ප්රාශ්ධශීය සභාශේ ටරු සභාපතිතුමාටත් වන 

අලි ප්රහාරයක් එල්ල වුණා. ඒ  මරණීය ප්රහාරයක්. වනජීී  

නිලධාරින්ට තවමත් ඒ සම්බන්ධශයන්  ටයුතු  රන්න 

අපහනිශවලා තිශබනවා  කියා මා මතක්  රනවා. ඒ  ාරණාව  

අව යශයන්ම සිහිපත්  ළ යුතුයි. ශටෝමරන් ඩවල ප්රාශ්ධශීය 

සභාශේ සභාපතිතුමාට වන අලි ප්රහාරයක් එල්ල වුණත්, ඒ 

සම්බන්ධශයන් කිසිම පියවරක් ශටන නැහැ. ටශම් මිනිනින්ට වන 

අලි තර්ජනයක් සිදු වුශණොත්, ඒ සම්බන්ධශයන්  ටයුතු  රන්ශන් 

ශ ොශහොමෙ කියන ටැට ව මතු ශවනවා. වන සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට අයිති  ැලෑ ඉඩම් ආරක්ෂා  ළ යුතුවා ශසේම, 

දිස්ත්රික් ශේ ඉන්න මිනිනින්ට වටා  රන්න තිශබන ඉඩම් ටි  

වහාම නිෙහස්  රශෙන  ටයුත්තත්  යුතුයි කියලා මා ශම් 

අවස්ථාශේදී මතක්  රන්න ඕනෑ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත  ාලය අවසානයි. ෙැන් 

ඔබතුමාශේ  ථාව අවසන්  රන්න. 

 

ගු කිළල අුරදකෝරල ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபில அதுனகாரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  

මට තව එ  විනාි යක් ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි. මා ළඟ තිශබනවා, ඊශේ  මශටන්  රපු ඉල්ලීමක්. මා 

ළඟ තිශබන ශම්  ායාරූප ටි  ෙැක්ශ ොත්, ඔබතුමන්ලාට ශම් 

සම්බන්ධ   ටයුතු  රන්න ඉතාම පහනිශවනවා. එම  ායාරූප 

සමඟ ඒ අොළ ඉල්ලීමත් සභාටත  රන්න කියලා ඉතා 

ශටෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිමින් ඒ සියල්ල මා සභාගත*  රනවා.  

ඒ ඉඩම් ටි  ප්රශේ ම්  රන ටමන් ශම් කඹුරු ශටොවිතැන්  ර 

තිශබන ඉඩම් ටි  ඉතා  ි නමින් නිෙහස්  රන්නය කියලා 

ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඒත් එක් ම ශම් ශවලාශේ මම මතක්  රනවා, වන 
සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුවට සහ වනජීී  සංරක්ෂණ 
ශෙපාර්තශම්න්තුවට අව ය පහනි ම් ටි  ශෙනවා වාශේම, එම 
ශෙපාර්තශම්න්තුවල සිටින සමහර නිලධාරින් නීතිය අතට 
අරශටන  ටයුතු  රන එ ත් වහා නැවැත්විය යුතුයි කියලා. 
සමහර අයට එ  නීතියකත්, තවත්  ණ්ඩායම ට තවත් 
නීතියකත් ක්රියාත්ම  කිරීම තුළ ත්රිකණාමලය දිස්ත්රික් ශේ ප්ර ්න 
ශටොඩක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ ට ශහේතුව විධියට මම 
ෙකින්ශන් වන සංරක්ෂණ ශෙපර්තශම්න්තුශේ, වනජීී  සංරක්ෂණ 
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සහ මධයම පරිසර අධි ාරිශේ එ ම තැන 
 ාලාන්තරයක් තිස්ශසේ ශසේවය  රන නිලධාරින් සිටීමයි. එම 
නිලධාරින් පිළිබඳව ශසොයා බලන්න ඕනෑ. ශම් ආයතනවල අශේ 
පරිසරයට හානි  රමින්  ටයුතු  රන නිලධාරින් කිහිප 
ශෙශනකත් ඉන්නවා. එම නිලධාරින් කිහිප ශෙනා ඉවත්  රලා 
ශෙන්න කියලාත් මම ශම් අවස්ථාශේ ශටෞරවශයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්  ාලය ලබාදීම 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ  ථාව 

අවසන්  රනවා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු ුද්ධධි  පතිරණ මන්ත්රීතුමා.  ඔබතුමාට විනාි  7  

 ාලයක් තිශබනවා. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධාය තුමා මට වැි පුර  ාලයක් ලබා 

ශෙයි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධාය තුමා ශනොශවයි, මූලාසනශයන් 

 ාලය ලබා ශෙන්ශන්. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ටරු ුද්ධධි  පතිරණ 

මන්ත්රීතුමාට වැි පුර තවත් විනාි  5   ාලයක් ලබා ශෙන්න. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි.   

 
 

[අ.භා. 6.12] 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී ජයවර්ධනපුර ශ ෝට්ශට් 

පිහිටි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශනොශවයි, එො පරණ පාර්ලිශම්න්තුශේ 

1956-1960  ාලශේ ශහොරණ ආසනශේ මහජන මන්ත්රීවරයා 

හැටියට හිටපු පලන්ූ රිය ශමොශහොට්ටාළලාශේ ි ංගිරි මහත්තයා,  

2585 2586 

[ටරු  පිල අතුශ ෝරල  මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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එශහම නැත්නම් ුදළු රටම ෙන්නා "ශක්යස්" විධියට හුනන්වපු 

සාටර පලන්ූ රිය මැතිතුමා පනි ාලීනව  ළල්ඇල්ශල් ආනන්ෙ 

සාටර ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමින් පැවිදි වුණා. එතුමා ලියපු  "නිශෙෝ 

නිදු"  වි පංතිශේ ශමවැනි  වියක් තිශබනවා. 

 

"ශටොඩ මඩ ශෙ ම සරු සාරය පල බරය  

 ටුශරොෙ ටම්මාන තරම  පිටි  සරය  

ඒ ටම මැදින් ටලනා ටඟ මන  හරය  

 ඩ මංි ය පිහිටිශේ ටම ශ ළ  වරය."  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ආරම්භය පටන් ටත්ශත් 

 ැශලන්. මානව ජනාවාස රණය පටන් ටත්ශත් වනශයන්. 

වනශයන් අපි ටමට ආවා; ටශමන් නටරයට ගියා; නටරශයන් 

වි ්ව ටම්මානය ට අෙ අපි ගිහිල්ලා තිශබනවා. - jungle, rural, 

urban, global-  අෙ අපි ජීවත් ශවන්ශන් නිුණරු ශලෝ ය .  

හැබැයි, සමහර ශවලාවට අපි තවමත් අර වනශේ අසිරිය ශසොයා 

ශටන යනවා. ඒ  තමයි ඇත්ත. සමහර ශවලාවට සමහර අය බස ්

එ   ය්ධදිත් පාවිච්චි  රන්ශන් smartphone එ ක්; ඇඳශටන 

ඉන්ශන් ඉතා ඉහළ වටිනා ම් තිශබන ඇුනම්; හැසිශරන්ශන් වි ්ව 

සමාජය . හැබැයි, ඒ අයශටන් jungle ටති මතු ශවනවා. ඒ  

මානව ක්රියා ාර ම්වල සාමානය තත්ත්වයක්. මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීමනි, මීට අවුරුදු 10 ට, 15 ට  ලින් මනුස්සශයක්  ෑම 

 න්න ඕනෑ වුනාම තරු පන්තිශේ ශහෝටල්වලට ගියා; විදුලි ුදුදළු 

පත්තුශවන තැන්වලට ගියා; මහල් ප්රාසාෙවලට ගියා. අෙ ඊට වඩා 

තත්ත්වය ශවනස්.  අෙ හැම තැනම  ෑම  ඩ ඇති ශවලා 

තිශබනවා.  ටශම්  ශඩ්, ශවශල්  ශඩ්, සේපායම, ඇඹුල  වාශේ 

නම්වලින් අෙ  ඩවල් ඇති ශවන්ශන් ඒ නිසායි. ඒ වාශේම පාශර් 

යනශ ොට, "රයිස්, ශ ොත්තු" කියලා ෙැ පු ශලෝ යක් ශවනුවට 

සමාජය ආපුණ සැරයක් අතීතශේ අක්ුදල් ශසොයාශටන යන්න 

පටන් අරශටන තිශබනවා. "ශපොල් ශරොටී සමඟ ශපොශළොස් ඇඹුල", 

"ශපොල් ශරොටී සමඟ නයි මිරිස ් සම්ශබෝල", "ශපොල් ශරොටී සමඟ 

කිරි අල" ශම් ආදී ව ශයන් අෙ අපට ශපශනන්න තිශබනවා. අපි 

අෙ  වි ව් ටම්මානය  ජීවත් වුණත්, අපට අශේ අක්ුදල් ශසොයා 

ශටන යන්න අපට බල  රනවා. ඒ යි ඇත්ත. අෙ ශමතැන ඉන්න 

සාති ය බුණතරයක් ටම්වලින් ආපු මන්ත්රීවරුන්ට ශත්ශරනවා 

ඇති, රාත්රියට එළියට බැස්සාම  ණාමැදිරිශයෝ අඩු බව. අෙ ඇළට, 

ශෙොළට, ටඟට, ශවළට ගිහිල්ලා බැ ශවොත් තිත්තශයෝ, ෙණ්ි ශයෝ, 

හඳශයෝ අපට ෙකින්න නැහැ. ඒ වාශේම, අෙ බත්ූලශරෝ ෙකින්න 

නැහැ. ුදලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, එශහම නම් පරිසරය 

පිළිබඳව අපි  ථා  ර්ධදී අපට මිම්ම ටන්න ශවන්ශන් අශේ ජජව 

ප්ධධතියට ශවලා තිශබන හානිය දිහා බලලායි.  

ශම් ලං ාශේ  ටුශපොල් වටාව පිළිබඳව ුදලින්ම හඬ නඟපු 

කිහිපශෙනා අතර ඔබතුමාත්, මමත් ඉන්නවා, මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි.  ඒ නිසා පරිසරය පිළිබඳව අපට මිම්ම ටන්න සි්ධධ 

ශවන්ශන්, ඒ පරිසරය පිළිබඳව අපි ශ ොච්චර ලැදියාවක් 

ෙක්වනවාෙ කියන  ාරණශයන්. අපි ශමොශහොත ට ශ ොශරෝනා 

වංසටතශයන් වියුක්ත සමාජයක් ටැන හිතුශවොත්, මනුෂය 

ජීවිතයක් ඇති අපට තිශබන ශලොකම අිනශයෝටය ශබෝ ශවන 

ශරෝට ශනොශවයි, ශබෝ ශනොවන ශරෝට. ශබෝ ශනොවන ශරෝට ටැන 

 ථා  රනශ ොට අපට තිශබන ශලොකම අිනශයෝටය තමයි බැර 

ශලෝහ. මම ෙවස් කිහිපය ට  ලිනුත් ශම් ටරු සභාශේදී ශම් ටැන 

 ථා  ළා. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, "පවිත්ර ටංටා" 

වැඩසටහන යටශත් ක්රියාත්ම  වූ නිල්වලා ටඟ සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමාටත්, මටත් පනිගිය  ාලශේ  ටයුතු  රන්න අවස්ථාව 

ලැුදණා. ලං ාශේ ප්රධාන ටංටා 103ක් තිශබනවා.  

ඒ වාශේම අතු ටංටා, ආර සහ අනු ටංටාත් එ තු වුණාම 

වි ාල ජල ශපෝෂ  ප්ධධතියක් තිශබනවා. ශම් ජල ශපෝෂ  

ප්ධධතිය  ාර්මි  අපද්රවය නිසා, ඉශලක්ශරොනි  අපද්රවය නිසා, 

බැරශලෝහ නිසා, ඒ වාශේම මානව ක්රියා ාර ම් නිසා අපවිත්ර 

වනවා. මස්  ටු ටි , මාළු ඔළු ටි   ශඩන් ොන්ශන්, ටඟට. 

මනුස්සයා තුදන්ශේ ශටෙර වැසිකිළිශේ බශට් හරවලා තිශබන්ශන් 

ටඟට. සමහර ශවලාවට රාජය ආයතනවල අපද්රවය බට හරවලා 

තිශබන්ශන්ත් ටඟට.  මාතර ශරෝහල ටත්ශතොත්, මාතර ශරෝහශල් 

වැසිකිළි බටය හරවලා තිශබන්ශන් නිල්වලා ටඟට. අකරැස්ස 

ප්රාශ්ධශීය සභාශේ මලාපවහන ප්ධධතිය හරවලා තිශබන්ශන් 

නිල්වලා ටඟට. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, නිල්වලා ටඟට ඒ 

මලාපවහන ප්ධධතිය එ තු වන එ  නවත්වන්න ඔබතුමන්ලා 

සහ අපි සටන්  ළා. වරක් නිල්වලා ටඟට ඩීසල් ලීටර් 12,000ක් 

එ තු වුණා.  පනිගිය රජයට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. එො මට 

පුළුවන් මක් ලැුදණා ඒ බලපත්රය යළි ශනොශෙන තත්ත්වයක් 

ඇති  රන්න. ඒ ඉන්ධන පිරවුම්හලට යළි බලපත්රය ලබා 

ශනොදීශම් තීරණය වර්තමාන රජයත් තවම පවත්වාශටන යනවා. 

ඩීසල් ලීටර් 12,000ක් ටඟ ට එ තු වනවා කියන්ශන්, ඒ  ඉතා 

ශේෙනීය තත්ත්වයක්. පරිසරයට ආෙරයක් තිශබනවා නම්, 

වර්තමාන ආණ්ඩුවත් ශමොනම ආ ාරයකින්වත් ඒ බලපත්රය යළි 

ලබා දීමට  ටයුතු  රන එ ක් නැහැ කියලා මම හිතනවා.  අශේ 

ආණ්ඩුශේ අන්තිම  ාලශේ මධයම පරිසර අධි ාරියත් එක්  

'අලවංගුවක්' ටහලා එම බලපත්රය නැවත ලබා ටැනීශම් 

ක්රියාවලිය ට ගියා. ඒ ශවලාශේදී අරටළ  රලා තමයි මට ඒ  

නවත්වා ටන්න පුළුවන් වුශණ්. නිශයෝජය ඇමති ම පැත්තකින් 

තියලා, පැදුරක් අරශටන ඇවිත් වාි  වනවා කියලා තර්ජනය 

 රලා තමයි මම ඒ  නවත්වා ටත්ශත්. ශමො ෙ වැරදිලාවත් එම 

ඩීසල් ලීටර් 12,000 රැය දී  වතුරට එ තු වුණා නම්, ේශ්ධට   

මාතර ජනතාව අඩුම ටණශන් ලක්ෂ ශෙ ක්වත් ඉවක් බවක් 

නැතුව ඩීසල් මිර වුණු වතුර බීලා තමයි  වැශඩ් ශ ළවර වන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසර ප්ධධතිය රැ  ටන්න 

එ  අපට ඉතා වැෙටත්. අශේ ජජව විවිධත්වය ආරක්ෂා  ර 

ටැනීමට, පරිසරය රැ  ටැනීමට අව ය ශවන්ශන් ශවනත් කිසිම 

 ාරණයක් නිසා ශනොශවයි. සමාජය එන්න එන්නම සංකීර්ණ 

ශවන්න, ශවන්න මනුස්සයා ආතතිශයන් පිරිච්ච මනුස්සශයක් 

බවට පත් වනවා. මනුස්සයාට ශලඩ ශරෝටවලින් ටැලශවන්න 

පරිසර ප්ධධති වුවමනාමයි;   අතයව යමයි. මම හිතන විධියට ශම් 

ටරු සභාශේ සිටින සාති ය බුණතරයක් ටරු මන්ත්රීවරු පාසල් යන 

 ාලශේ  ේපශ්ධ   ගුරුවරු හිටිශේ නැහැ. අශේ ටරු ී රනිමන 

ී රසිංහ මන්ත්රීතුමන්ලා, අපි  පාසල් යන  ාලශේ අශේ 

ඉස්ශ ෝලවල  වොවත් ේපශ්ධ   ගුරුවරු - counsellors - 

හිටිශේ නැහැ.  අෙ ඉස්ශ ෝලවලට එවැනි ගුරුවරුන් පත්  රන්න 

ශහේතු ශවලා තිශබන්ශන් ඇයි  ආතතිය නිසා. මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, මට ෙැන ටන්න ලැුදණා ජපන් රමශේෙයක්' ජපන් 

භාෂාශවන් හුනන්වන්ශන්, “shinrin-yoku” කියලා. ඒ  

ඉංග්රීසිශයන් කිේශවොත්, "forest bathing", නැත්නම් "nature 

therapy". ඒ ශපොශත් නම “The Japanese Way of Forest 

Bathing for Health and Relaxation”. ඒ ශපොත හරහා 

ශපන්වන්ශන්, වනස්ථානය. වනස්ථානය කියන්ශන් වනශේ සිටීම. 

එය මනුස්සයා හිර ශවලා ඉන්න ජීවිතශයන්, නැත්නම් 

ආතතිශයන් පිරුණු ජීවිතශයන් සාමානය තත්ත්වයට පත් වන්න, 

ඔුණශේ ශහෝ ඇයශේ ආයු  ාලය වැි  ශවන්න ශහේතුවක් වනවා 

කියලා තිශබනවා. ඒ නිසා අපට පරිසරය රැ  ටැනීශම් වුවමනාව 

තිශබන්ශන්ම, මනුස්ස ජීවිත රැ  ටැනීමටයි. ශබොශහෝ ශෙශනක් 

හිතනවා, අපි  ැශල් ඇල් වාම ශමො ෙ, ශත් පැළ ටි ක් 

හිශටේවාම ශමො ෙ,  එශහම නැත්නම්  ැශල් ශටයක් හැදුවාම 

ශමො ෙ කියලා.  එය ශපරළා, පාරාවළල්ලක් ශලස ේපන් නූපන් 

සිය ශෙනා මතට එනවා. අප සිය  ශෙනා මතට එනවා.  අපි 

 ටුශපොල්වලට විරු්ධධව අරටළ  රන්ශන් ඇයි   අපි පරිසරය 

රැ  ටන්න ඕනෑ කියලා අරටළ  රන්ශන් ඇයි  ඒ  අපි ශම් 

ශමොශහොශත් තාව ාලි ව පරිහරණය  රන බව ඇත්ත. තවත් 

පරම්පරා ටණනාව  තාව ාලි  ේරුමක් ාරශයෝ විධියට 

2587 2588 



පාර්ලිශම්න්තුව 

පරිහරණය  රන බව ඇත්ත.  ඒ සින්නක් ර අයිති ාරශයෝ 

විධියට ශනොශවයි.  පරිසර ප්ධධතිය රැ  ටැනීශම් වුවමනාව 

ශවනුශවන් අපට ඇප ශවන්න,  ැප ශවන්න සිදුශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසරශයන් ඈත් ී මත් එක්  

අපි ශනොහිතන සමහර ශ්ධවල් තුළින් අශේ මනුස්ස ජීවිතයට 

ශරෝටාබාධා ඇති ශවනවා. සාමානයශයන් අපි ආහාර ස ස ්

කිරීශම්දී  රපිංචා, රම්ශප ශයොො ටන්නවා. මම ටරු 

ඇමතිතුමන්ලාශේ අවධානයට ශම්  ාරණය ශයොුද  රන්න 

 ැමැතියි. මම ශමය කියන්ශන්, ශම් අමාතයාං  තුළ පර්ශේෂණ 

අං යක් ඇති කිරීශම් අව යතාව ශපන්වන්නයි. ටරු ඇමතිතුමනි, 

විශ ේෂශයන්ම බැරශලෝහ සහ ලවණ පිළිබඳව පර්ශේෂණ  රන 

අං වලට වැි  ුදෙලක් ශවන්  රන්න.  ඊශේ-ශපශර්ො ජවෙය 

ලියවිල්ල  තිශබනවා මම ෙැක් ා, "ශටවල්වල තිශබන රම්ශප 

පුනරයි,  රපිංචා ටහයි තමයි වැි ම විස අශේ  රීරයට එ තු 

 රන්ශන්" කියලා. මම එ  සැශර්ට  ලබල වුණා, රම්ශප හා 

 රපිංචා ශ ොශහොමෙ අශේ  රීරයට විස ශවන්ශන් කියලා. 

සාමානය රම්ශපයි,  රපිංචයි ශනොශවයි ශම් විස ශවන්ශන්.  ඉස්සර 

අශේ වැි හිටිශයෝ රම්ශප පුනර සහ  රපිංචා ටහ හිශටේශේ 

ශටෙරට වතුර ටි  ටන්නා ළිඳ ළඟ. හැබැයි, ඒ  එච්චර ප්ර ්නයක් 

වුශණ් නැහැ.   වතුර ටි  ලැුදණා,  ඒ නිසා රම්ශප පුනර හැදුණා; 

 රපිංචා ටහ හැදුණා. හැබැයි, ෙැන් රම්ශප පුනරටයි,  රපිංචා 

ටහටයි ලැශබන වතුශර් ශමොනවාෙ තිශබන්ශන්  ශරදි ශසෝෙන 

දියර, සමහර ශවලාවට හිශසේ ටල්වන ඩයි වර්ටවල ඇති රසායන 

ද්රවය, සබන් වර්ටවල ඇති රසායනි  ද්රවය කියන ශම් සියල්ල 

රම්ශප පුනරයි,  රපිංචා පැළයයි අවශ ෝෂණය  රනවා. ඒවා 

තමයි අපි අනුභව  රන්ශන්. මීට අවුරුදු 50 ට  ලින් අශේ 

වැි හිටිශයෝ රම්ශේ පුනරයි,  රපිංචා ටසයි ළිඳ ළඟ හිශටේවා ශන්. 

නුදත් එො අනුභව  ළ රම්ශප,  රපිංචාවල තිශබන රසායනි  

වූහ ශනොශවයි ෙැන් ළිඳ ළඟ තිශබන රම්ශප,  රපිංචාවල 

තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ෙැන්  න ශනළුම් අල සහ 

මීට අවුරුදු ටණන ට  ලින්  ාපු ශනළුම් අල අතර ශවනසක් 

තිශබනවා. ෙැන් අපි අනුභව  රන වැේ මාළුයි, මීට අවුරුදු 50 ට 

 ලින් අනුභව  ළ වැේ මාළුයි අතර ශලොක රසායනි  ශවනසක් 

තිශබනවා. මම ඔබතුමන්ලාට කියන්ශන් ශමච්චරයි. රක්ෂිත 

වනාන්තර වැනනිව ෙ,  පරිවාර වනාන්තර වැනනිව ෙ අවසානශේදී 

අපි  ාට  ාටත් ස්වභාව ධර්මයා ඉදිරිශේ අශේ ආයුෂ පිළිබඳ 

තීරණය  රන්න සි්ධධ ශවනවා. ස්වභාව ධර්මයාශේ ෙඬුවමින් 

ශේශරන්න අපට බැහැ. ඒ නිසා මම  ශයෝජනාවක්  රන්න 

 ැමැතියි. ඔබතුමන්ලාශේ අමාතයාං වලට ශවන්  ර තිශබන 

ුදෙලින් සැලකිය යුතු ශ ොටසක් පර්ශේෂණ අං  සඳහා ශවන් 

 රන්න. වනයට හානියක් ශනොවන පරිදි අශේ සමහර 

වනාන්තරවලින් ලබා ටන්න පුළුවන් ආහාරමය ශ ොටස් පිළිබඳව 

සහ අපි ටන්නා ආහාරවලට අොළ, පරිසරයත් එක්  බැුනණු 

ක්ශෂේත්ර පිළිබඳව පර්ශේෂණ කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු ුදෙලක් 

ශවන්  රන්න. ඒ වාශේම, පර්ශේෂණාටාර ඇති කිරීමත් 

අතයව ය බව මම ශම් අවසථ්ාශේ මතක්  රන්න  ැමැතියි.   

වනජීවි සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින් අෙ  නිවාඩු 

ෙමා තිශබනවා, ලං ාශේම. ඔවුන් යම් කිසි විශරෝධයක් පළ 

 රනවා. ටරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා වනජීවි සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුව ටැන විශ ේෂ අවධානයක් ශයොුද  රන්න.  

මට තිශබන සමීප අත් ෙැකීමක් කියලා  ථාව අවසන් 

 රන්නම්. මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාත් ශම් 

 ාරණය පිළිටනීවි.  ෙක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ටය හම්බන්ශතොට ෙක්වා 

දිශවනවාත් එක් ම මාතර හරහා ඒ පැත්තට වාහන යන එ  

නතර වුණා. මාතර හරහා යනශ ොට ශ ශනක් යම් තැන  පැය 

කිහිපයක් නැවතුණා නම්, ඒ එ තු ශවන්න තිුදණු ුදෙල මාතර 

ආර්ථි යට අහිමි වුණා.  

කිරල  ැශල් සංරක්ෂණ භූමිය ටැනත් මම වචනයක් කියන්න 

ඕනෑ. ශටයක්  ැඩුශවොත් ඒ  ෑලි ටි  ශටනැත් ෙමන්ශනත් ඒ 

භූමියටයි. 'නිශල් ා ජුවලරි' සි්ධධිශේදී   ශපොලීසිය ආයුධ 

ශපන්වන්නත් ඒ සැ  රුවන් එක්  ශටන ගිශේ එතැනට. ඒ 

වාශේ ශබොශහෝ  ාරණාවලට ශම් කිරල  ැශල් සංරක්ෂණ  භූමිය 

පාවිච්චි  රනවා. ශම් මිමියට ආරක්ෂ  නිලධාරින් ශයොෙවලා 

නැහැ, වනජීී  ශෙපාර්තශම්න්තුශවන්. හැබැයි, එය අභය භූමියක් 

ශලස ටැසට්  ර තිශබනවා.  

ලං ා ඉතිහාසශේ ශ ොශහේ ශහෝ කිඹුලන් එක්  බැුනණු 

සාහිතයයක් ටැන  ථා  ර තිශබනවා නම්, ඒ  ථා  ර 

තිශබන්ශන් මාතර ටැනයි. ජන  වියටත් ශම්  ථාව සම්බන්ධයි. 

කිඹුලා ටැන ලියැවි තිශබන  වියක් තිශබනවා නම්, ඒ එ ම 

 විය තමයි, "මාතර ටශේ ඉන්නා කිඹුලිශට පැටියා" කියන 

 විය. ඒ නිසා ශම් ප්රශ්ධ ශේ කිඹුල් පර්ශේෂණ ඒ  යක් සහ 

කිඹුල් ේෙයානයක් ඇති  ළ යුතුයි. තායිලන්තශේ වාශේ, මස ්

ටන්න ශනොශවයි අපි ශම් ශ්ධ  රන්ශන්. වරෙවා වටහා ටන්න 

එපා.  

කිඹුල් ශ ෞතු ාටාරයක්, කිඹුල් පර්ශේෂණ ඒ  යක් සහ 

කිඹුල් ේෙයානයක් නිල්වලා ටඟ ආශ්රිතව ඇති  රන්න වනජීී  

ශෙපාර්තශම්න්තුවට පුළුවන් නම් ශහොඳයි.  මූලාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, එ  පැත්තකින් ඔබතුමා නිශයෝජනය  රන 

ප්රශ්ධ ශේ  තිශබන සිංහරාජය, ඒ වාශේම කිරල  ැශල් ආශ්රිතව 

ඇති  රන කිඹුල් ේෙයානය, ඊළඟට මිරිස්ස අවට නිල් තල්මනින් 

සහ ශඩොල්ෆින් ඉන්න ප්රශ්ධ ය සහ යාල අභය භූමියත් එක්  

එ තු  රලා අපට සංචාර  චතුරස්රයක්,  -අශේ සංස් ෘති  

ත්රිශ ෝණය වාශේ එ ක්- නිර්මාණය  රටන්න පුළුවන් නම් 

ශහොඳයි. එශහම නැත්නම්, ටාල්ලයි, හික් ඩුවයි එ තු  රලා, 

සිංහරාජයත් සම්බන්ධ  රශටන අපට සංචාර  ත්රිශ ෝණයක් 

නිර්මාණය  ර ටන්නත් පුළුවන්.   

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාත් ශම් ටැන ෙන්නවා 

ඇති.  වැලිටම, මිරිස්ස අවට ුදුණශ්ධ ඉන්න ශඩොල්ෆින් 

මත්සයයන්ට අෙ ඉතාම නර   ල ෙසාවක් ේොශවලා තිශබනවා. 

අෙ ශමො ක්ෙ සි්ධධ ශවන්ශන්  ශම් ශඩොල්ෆින් මත්සයයන් 

බලන්න යන අය ඒ සතුන්ට  ෑම ශෙනවා. ශඩොල්ෆින් මත්සයයා 

කියන්ශන් ක්ෂීරපායි සත්වශයක්. ඒ වාශේම මනුෂයයන්ට හිතවත් 

සත්වශයක්. ශම් සතුන්ට  ෑම ශෙන නිසා ශබෝට්ටු ෙැක් ාම  ෑම 

ටි ක් බලාශපොශරොත්තුශවන් ඒ සතුන් ශබෝට්ටුව ළඟට එනවා. 

ලීය  හයි  රපු ේල් ඒ ශබෝට්ටුවල අරශටන එනවා. ඒ ේල්වලින් 

ඇනලා ශඩොල්ෆින් මත්සයයා ෙමා ටන්නවා, ශබෝට්ටුවට.  ඊට 

පස්ශසේ ඒ සතා අරශටන ගිහිල්ලා ශ ොටශපොල, පිටබැ්ධෙර වැනි 

ප්රශ්ධ වල ුදුණදු ඌරා කියලා විකණනවා. ඔබතුමා ෙන්නවා ශන්ෙ, 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ුදුණදු ඌරා කියලා විකණන්ශන් 

ශඩොල්ෆින් මාළු!  ශම්  ඉතා ශේෙනීය තත්ත්වයක්.  

ශ ොච්චර කිේවත් සමහර ශවලාවට නිලධාරින්ට, ඇමතිතුමාට 

විසී මට ශනොහැකි ප්ර ්න තිශබනවා. මම ේොහරණයක් 

කියන්නම්. මහින්ෙ අමරී ර ඇමතිතුමාත්, ඒ වාශේම  ශමොනරාටල 

දිස්ත්රික් ය නිශයෝජනය  රන අශනක් මැති ඇමතිවරුනුත් ශම් 

 ාරණය ෙන්නවා ඇති. අෙ ඒ ප්රශ්ධ වල වන අලින්ට සි්ධධ ශවලා 

තිශබන්ශන් ශමො ක්ෙ  වන අලින්ට මනුෂයයන්ශේ  ෑම දීපු නිසා 

අෙ ඒ සතුන්ට අතීතශේ ශනොතිුදණු ශලඩ ශරෝට  ටණනාවක් 

හැදිලා තිශබනවා.  ැබිලිත්ත පුෙබිම ආශ්රිතව ඉන්න "ම්ධදු" කියන 

අලියා සමහර ශවලාවට සීනි වැි  ශවලා පැය ශෙ -තුන 

 ලන්තය ොලා වැටිලා ඉන්නවා. ඒ ඇයි  ඒ අලියා තුන් ශේලටම 
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[ටරු ුද්ධධි  පතිරණ  මහතා] 
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 න්ශන් පැජ  බත්. ූරජාවට හෙන පැජ  බත්  ාලා    ාලා, ෙැන් ඒ 

"ම්ධදු" කියන අලියාට සීනි වැි  ශවලා. එු් සතාට ෙැන් 

දියවැි යාව. ෙැන් ඒ ඇතුන් හිඟන්නන් - යාච යන් - බවට පත් 

ශවලා තිශබනවා.  ෙැන් ශම් අලින් පාර අයිශන් ඉඳලා, මගීන්ට 

තර්ජනය  රලා, ආහාර ඉල්ලනවා.  ැශල් ඉඳශටන ස්වාභාවි ව 

ආහාර ශහොයා ටන්ශන් නැහැ. ශම් සතුන් පාර අයිශන් ඉඳලා 

ආහාර ලබා ටන්නා තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ස්වාභාවි  

ආහාර ලැශබශන් න් නැති නිසා ශම් සතුන් අෙ ශරෝගින් බවට පත් 

ශවලා තිශබනවා. ශම්  ාරණා පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාශේ අවධානය 

ශයොුද  රලා, ඒ සම්බන්ධශයන් ටත යුතු ක්රියාමාර්ට ටන්න.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ශම් තිශබන වන 

වැස්මත්, ජජව විවිධත්වයත්, පරිසර ප්ධධතියත් තමයි 

සංචාර යන් ආ ර්ෂණය  ර ටන්නත්, ශ්ධශීය සංචාර යන්ට 

නර න්නත්, ඒ වාශේම ආතතිශයන් පිරුණු සමාජයට මානසි  

නිවයක් ශෙන්නත් තිශබන්ශන්. මනුෂයයාශේ පරමායුෂ වැි  

 රටන්න තිශබන ශම් ෙැවැන්ත, වටිනා සම්පත තමයි අපට 

තිශබන ශලොකම ෙෑවැ්ධෙ. ඒ නිසා ඒ ෙෑවැ්ධෙ, ඒ වටිනා සම්පත රැ  

ටැනීම ශම් ශමොශහොතට ශනොශවයි, තවත් පරම්පරා ටණනාව ට, 

අනාටතයට සිදු  රන මහත්ලල, මහානි ංස සහිත පුණය 

 ර්මයක් හැටියටයි මා ෙකින්ශන්.  

ශයෝජිත කිඹුල් ේෙයානයක් පිළිබඳව  ති ාවක් ඇති  රන්න 

පුළුවන් නම් ශහොඳයි කියා මම හිතනවා. මම හිතන විධියට එශහම 

ස්ථානයක් ුදළු ෙකණු ආසියාශේම නැහැ, ඉන්දියාශේත් නැහැ, 

තිශබන්ශන් තායිලන්තශේ විතරයි. එම නිසා ඒ  ාර්යය  ශළොත් 

ෙකණු ආසියාශේ පළුදවැනි කිඹුල් ේෙයානය ඇති කිරීශම් 

ශටෞරවය තුදන්නාන්ශසේලාට ටන්න පුළුවන්. ඒ ටැන අවධානය 

ශයොුද  රන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් 

 රනවා.   ස්තුතියි.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසර ඇමතිතුමාට  

 ාරණයක් කියන්න තිශබනවා. ටරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිේවා, 

වැරැ්ධෙක්  රලා තිශබනවා නම් තරාතිරම ශනොබලා නීතිය 

ක්රියාත්ම   රනවා කියලා. මා ළඟ විස්තර වටයක් තිශබනවා. 

ඒවා ඔබතුමාට ශෙන්නම්; I will give these to you, Hon. 

Minister. හන්තාන රක්ෂිතශේ ශටොඩනැඟිලි 15ක් ඉදි ර 

තිශබනවා. සිය ශෙනාම අහ  බලාශටන ඉන්නවා, ඒ ටැන 

පියවරක් ටන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා නීතිය ක්රියාත්ම   රනවා නම්, 

ශමන්න ඒ විස්තර තිශබනවා.  මම ශෙන්නම්. 
 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ටරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ශන් 

මෑත  ාලශේදී - ශම් මාස ටණන ඇතුළතදී - ඒ ශටොඩනැඟිලි 

ඉදි ළා කියලාෙ  ඕ  පරණ  ථාවක්, ශන්.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් ියරිඇේල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

2010න් පනිව වුණු ශෙයක්. 
 
ගු ෙහින්ෙ අෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ  ශවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ  ශවන්න පුළුවන්. 

පරණ ශ්ධවල් ශවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි ඒ ශ්ධවල් සඳහාත් 

අව ය නීතිමය ක්රියාමාර්ට ටන්නවා, ඔබතුමා දීපු ශතොරතුරු අනුව. 

[බාධා කිරීමක්] අනිවාර්යශයන්ම, ටරු මන්ත්රීතුමනි.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙැන් පිළිතුරු  ථාව, ටරු විමලී ර දිසානාය  රාජය 

ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  13   ාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 6.30] 

 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා මවනජීවී රැකවරණය, අලි 

වැ  හා අගේ ඉදිියීමෙ ඇුරළු ආරක්ෂිත වැඩ ිළිතදවළවේ 

හා කැලෑ නැවත වගා ියීමෙ හා වන සම්පත් සවවර්ධාන  

රාජය අොතයුරො   
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க - வனசீவராசிகள் 

பாதுகாப்பு, யாகன னவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் 

உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள்காடாக்கம், 

வனவள அபிவிருத்தி  இரா ாங்க அகமச்சர்)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake - State Minister of 
Wildlife  Protection, Adoption of Safety Measures including 
the Construction of Electrical Fences and Trenches and 
Reforestation and Forest  Resource Development) 
මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම පළුදශවන්ම, ශම් සභාශේ 

මා එක්  ුදලත් විටක්  න්න ශහෝ සිටි අශේ ආෙරණීය මිත්රශයක්, 

සහෘෙශයක්, ශහොඳ ටැමිශයක් වූ ටරු ටී.බී. ඒ නාය  

මැතිතුමාශේ අභාවය පිළිබඳව ශ ෝ ය පළ  රනවා. අශේ තවත් 

සහෘෙශයක, ආෙරණීය මිනිශසක වූ රංජිත් ෙ ශසොයිසා මැතිතුමාශේ 

එක් අවුරුදු පිං මටත් ශපශර්ො මම සහභාගි වුණා. එතුමන්ලා 

ශෙශෙනාම මම ශම් ශමොශහොශත් සිහිපත්  රනවා. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ේෙෑසන සිට ශම් 

ශමොශහොත ෙක්වා අපට බැණපු, අප විශේචනය  ළ, ශයෝජනා 

ඉදිරිපත්  ළ, ශචෝෙනා  ළ සිය ශෙනාට අශේ  ැබිනට් 

ඇමතිතුමන්ලා ශෙශෙනා ශවනුශවන් මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා.   

අශේ අමාතයාං වල ශල් ම්තුමන්ලා ඇතුළු සිය  නිලධාරි 

මහත්ම මහත්මීන්ටත්, ඒ වාශේම අතිටරු ජනාධිපතිතුමා, ුදෙල් 

ඇමතිතුමා විධියට ටරු අග්රාමාතයතුමා, ඇමති මණ්ඩලය ඇතුළු 

ඔක්ශ ෝටම ස්තුතියි.  ථාශේ අවසානයශේ ඉඩ නැති වුශණොත් 

කියලායි මා ෙැන් ස්තුති  රන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] ශමො ක්ෙ, 

 ේෙයක් ඇශහන්ශන්  

අෙ තිුදණු එ  ශත්මාවක් තමයි  වනජීී න්ශේ ප්ර ්නය 
සම්බන්ධශයන් සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමාට බලය නැහැ කියන 
එ .  සී.බී. රත්නාය  ඇමතිතුමා වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ 
 ැබිනට් ඇමතිතුමා. එතුමාට ේ්ධිනෙ ේෙයාන දීලා තිශබනවා.  
ශේරාශෙජ ය, හේටල ේ්ධිනෙ ේෙයාන එතුමා යටශත් තිශබන්ශන්. 
ඒ වාශේම එතුමාට දීලා තිශබනවා, ESCAMP කියන ෙැවැන්ත 
වයාපෘතියක්.  එහි වි ාල ුදෙලක් තිශබනවා. ෙැව සංස්ථාව 
කියන්ශන් පුංචි ශපට්ටි  ඩයක් ශනොශවයි. එය ුදළු ලං ාශේම 
තිශබන ෙැවැන්ත ආයතනයක්. ශම් රශට් ෙැව පිළිබඳ බරපතළ 
ඒ ාධි ාරයක් තිශබන ආයතනයක්. ඒ වාශේම අශේ මහින්ෙ 
අමරී ර ඇමතිතුමා මශේ අල්ලපු  ාමරශේ ඉන්ශන්. අපි 
තුන්ශෙනාටම ශම් සිය   ටයුතු ශබො හො ටන්න පුළුවන්.  වුෙ 
ශලොක් ා කියලා ශහොයන්න එපා. අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්න 
ඕනෑ, ශම් අයශටන් ශමොනවාෙ ශවන්ශන් කියලා. ඔබ ෙන්නවා, 
ඉතිහාසශේ සියැටල් ශේ ප්ර ා ය. “ශම් ටංටාශවෝ, ශම්  ුන ශපළ, 
ශම් වනාන්තර, ශම් අශේ නෑෙෑශයෝ ය.”  අපි එශහම හිතන 
මිනිස්නි. ඔබතුමන්ලා ටැන -විරු්ධධ පක්ෂය-  මම  නටාටු 

2591 2592 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශවනවා. ුද්ධධි  පතිරණ මශේ මිත්රයා එක්  ශනොශවයි. සමහරු 
ේත්සාහ  ශළේ වනාන්තර, පරිසර ටැන  ථා  රන ටමන් 
ආණ්ඩුව පරිසර නා   වයාපෘතිය  ඉන්නවා කියලා කියන්නයි. 
 ශට් ශහොරි ොන්න ඕනෑ. හරි  ැතයි. [බාධා කිරීම්] හරි  ැතයි. 
ෙැන් කියනවා, මශේ දිස්ත්රික් ශේ තිශබන රඹුක් න් ඔය  
ප්රශ්ධ ය ශඩෝසර්  රලා ඉවරයි කියලා. ශ ේප කියන්න එපා. 
ඒශක් අක් ර 50  විතර එළිමහන් භූමියක් වයාපාරි ශයක් 
ගිහිල්ලා හාලා. ඒ භූමිය මහවැලියට අයත් එ ක්. ඒ  වනජීවි හා 
වන සංරක්ෂණ භූමියක් ශනොශවයි. ඊට පස්ශසේ මම ගිහිල්ලා කිේවා 
ශම් වැශඩ්  රන්න එපා,  රුණා රලා අකළාශටන යන්න 
කියලා. ඒ ට ආදිවාසීනුත් විරු්ධධයි. අර ඉස්සරශවලා කිේවා ශන්, 
 ළාට පස්ශසේ තමයි චණ්ි  එන්ශන් කියලා. ශ ශරන ම් ෙන්ශන් 
නැහැ ශන්. අපට ශපො   ෑලි තියාශටන  ැශල් ඉන්න බැහැ ශන්. 
හැම ටසක් ළඟම අපට ුදර  රන්න පුළුවන්ෙ  වනජීවි හා වන 
සංරක්ෂණ නිලධාරිශයකට අක් ර 2,500ක් බලා ටන්න 
තිශබනවා. මීට අවුරුදු 25, 30 ට ඉස්ශසල්ලාත් වනජීවි 
ඇමතිවරයා ඇවිල්ලා කියලා තිශබන්ශන් නිලධාරි නැහැ කියලා, 
වාහන නැහැ කියලා. මටත් ඒ  තමයි කියන්න ශවලා 
තිශබන්ශන්. ඒ  අපි නැවත හෙන්න ඕනෑ. ඒ නිලධාරින් අතර 
දුෂ් ර ශසේවයක්  ැපී ශමන් අවං ව  රන අය ඉන්නවා. ඒ ටැන 
එ  මන්ත්රීවරශයක් කිේවා. මට මත  විධියට ශරෝහණ බණ්ඩාර 
මන්ත්රීතුමාෙ ශ ොශහෙ කිේවා, සමහර අය එශහම අවං  නැහැ 
කියලා. මට ශම් ඔක්ශ ෝම කියන්න පුළුවන් ේඩ බලලා ශ ළ 
ටැුණවා වාශේ. මම ඒවා ශමතැන කියන්ශන් නැහැ. සමහරු අවං  
නැහැ. වනජීවි අමාතයාං ශේ ඉතිහාසය ටත්ශතොත්, මහඔය 
අරලටංවිල පාශර් එල්ටීටිඊ මර්මස්ථානය  පිහිටා තිබූ 
ශහනන්නටල ආරණය ශසේනාසනශේ හිටපු හාුදදුරුවන්ට නඩු 
ොලා තිශබනවා, පහනක් පත්තු ශ රුවා කියලා. ශ්රී ලං ා 
ප්රජාතාන්ත්රි  සමාජවාදී ජනරජශේ ආණ්ඩුරම වයවස්ථාශේ 
තිශබනවා,"ශ්රී ලං ා ජනරජය ුද්ධධාටමට ප්රුදස්ථානය 
පිරිනමන්ශන් ය”  කියලා. ඒත් පහනක් පත්තු  ළාම නඩු!  ෙැන් 
අවුරුදු 9ක් හාුදදුරුශවෝ ේසාවි යනවා. ශමතැන එශහම ප්ර ්න 
තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ආරක්ෂා  ළ යුත්ශත් වනය, වනජීවින්. 
හැබැයි, ුණඟ ශෙශනක් අමත  ශ රුවා, ශම් සිය   ාරණා එක්  
මනුස්ස ජීවිතයක් තිශබනවා කියලා. මනුස්ස ජීවිතයක් තිශබනවා. 
අපි අතීතශේ ඉඳලා වනයත් එක්  ටනුශෙනු  රපු අය. ශබෝලත්ත 
 ැපුශේ, ඉ ක් ටි  බා ටත්ශත් වනශයන්. මම අවුරුදු හතළිහක් 
ඉ ක් පැල  ජීවත් වුශණ්. මම ශම් ටරු සභාවට ශම්වා කියන්ශන් 
ෙැන ටන්නයි. පනිගිය ෙවස්වල මම දුෂ්ටයා  රලා තිුදණා ශන්. 
මාධයයි, ඔක්ශ ෝමයි එ තු ශවලා ොමරි යා, දුෂ්ටයා  රලා 
තිුදණා. මම අවුරුදු 40ක්  විමලී ර දිසානාය , අම්පාශර් නිේගුණ 
ටශම් ඉ ක් පැල  හැදිච්ච මිනිශහක්; ලාම්පු කේපි එළිශයන් 
ජීවත් ශවච්ච මිනිශහක්. ශම්  ැලෑව අවට ඉන්ශන් මශේ පන්තිශේ 
මිනිස්නි. මම  ැලය බිලි ශෙන්ශන් නැහැ. ශමතැන ඉන්න අය, ඔය 
රූපවාහිනීවල අය, සමහරු මා විශේචනය  ශළේ ශ ොශහොමෙ  මම 
ේම්බල ඩ  ෑල්ලක්වත්  න්ශන් නැහැ   කිේවා. ඔේ, මම භය 
නැතිව කියනවා මම ේම්බල ඩ  ෑල්ලක්වත්  න්ශන් නැහැ 
කියලා. මම ඇශේ වහන මදුරුශවක්වත් මරන්ශන් නැහැ. මම ශම් 
 ාරණය ුදළු රටටම කියන්න ඕනෑ. මම වන ජීී න් ටැන,  ැලය 
ටැන ආෙශර් නැති මිනිශහක් කියලායි කිේශේ. ේශ්ධට ඇවිල්ලා 
බලන්න පුළුවන්. මම ඇමතිවරයක වුණත්, මම ේශ්ධ නැඟිට්ට 
ටමන් ඉස්සරශවලාම  රන්ශන් කරුල්ලන්ට  න්න ශෙන එ ; 
වතුර ොන එ . අශේ කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා අහශටන ශන් ඉන්ශන්. 
එශහම ශන්ෙ  අහශටන ශන් ඉන්ශන්. පාශර් ගිය බ  කික්කියක් 
ඉන්නවා, ේශේ ශ ොන්ෙ  ැි ලා; ඉස්සරහා එ   කලක්  පලා. 
තනි  කශල් බැල්ලියක්. මම ේශේ  ක් ා ශහෝෙනවා; චූ 
ශහෝෙනවා. මම ඒ  රටට කියන්න ඕනෑ.  ඒ පාශර් ගිය බැලි 
කික්කිව රුපියල් ලක්ෂ ටණනක් වියෙම්  රලා ශහොඳ  රන්න මම 
ේත්සාහ  ළා.  නුදත්, බැරි වුණා. මට ජවෙයවරයක ශයෝජනා 
 ළා, ශම් දුක්ඛිත ජීවිතය අවසන්  රුද කියලා. මම කිේවා, ඒ 

බැල්ලිය ජීවත් වනතාක්  ල් මම රැ  බලා ටන්නවා කියලා. 
සත්ව  රුණාවක් නැති, වන විනා   රන රාක්ෂශයක් විධියට 
ශම් රශට් මාධයයි, සංවිධානයි මා හැඳින්වූවා. මට ඉතා  ැත 
විධියටයි  ථා  ශළේ.   හැබැයි, ශමතැන මදුරුශවක් මරන්ශන් 
නැති මිනිශහක් ඉන්නවා නම් නැඟිටින්න කියලා කිේශවොත්, මට 
විතරයි නැඟිටින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මා වාශේ මිනිශසක් 
දුෂ්ටශයක්  රපු ශම් මාධයයට මම කිසි භයක් නැතුවයි 
කියන්ශන්, මශේ කිසි ශෙයක්  මාධයශේ ොන්න එපා. ඒ ට  
ප්ර ්නයක් නැහැ. මම විමලී ර දිසානාය . මම මාධයශයන් 
හැදිච්ච මිනිශහක් ශනොශවයි. මාධයයට ඕනෑ ශෙයක් කියන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, මට දුෂ්ටයා කියලා මදුරුශවක්වත් මරන්ශන් 
නැති එ ා ටැන  ථා  රපු විධිය  නින්දිතයි;  ැතයි.  

අෙ වැඩ වර්ජනයක් තිුදණා. ශමො ටෙ  මම ගිහිල්ලා වනජීී  
නිලධාරින්ට කිේවාෙ, හරකන්ට  ැශල්ට යන්න දීපල්ලා කියලා. 
ුදස්ලිම් මිනිනින් ශෙශෙශනක් ඇවිල්ලා කිේවා, "සර්, අශේ හරක් 
ශසෝමාවතිශේ  ැශල් ඇතුශළේ ඉන්ශන්, ේන් බලන්න යන්න 
ශෙන්ශන් නැහැ ශම් නිලධාරින්" කියලා. මම නිලධාරින්ශටන් 
ඇුණවා, "ඇයි, ඔයශටොල්ශලෝ ඒ හරක්  ැශල් තියාශටන ඉන්ශන්  
කියලා. මම කිේවා, "ොන්න එළියට" කියලා. ඊට පස්ශසේ අර 
මිනිස්නි කිේවා, "ශම් සත්තු එළියට ටත්ශතොත් සර් අපට ොන්න 
තැනක් නැහැ" කියලා. ඊට පස්ශසේ ශපොශළොන්නරුශේ අතිශර්  
දිසා වන නිලධාරි කිේවා, "සර්, අපට  ෑල්ලක් ශෙන්න පුළුවන් ඒ 
ශටොල්ලන් ොන්න" කියලා. මම  වනජීී  නිලධාරින්ට කිේවා, 
"ඔයශටොල්ශලෝ හරක් එළියට ොන්ශන් නැත්නම් ශම් 
අයිති ාරයන්ට ඇතුළට යන්න ශෙන්න. හැබැයි හරියට 
අයිති ාරශයෝ  හුනනාශටන ඒ ශටොල්ලන්ට ශෙන්න 
හැුනනුම්පතක්" කියලා.  ශමතැන ඉන්ශන් සියල්ශලෝම මහජන 
පරමාධිපතයය ටැන  යිවාරු ටහන අය. තරහා ශවන්න එපා. මම 
ෙැන් ශම්  කියලා, මට ආශයත් ශහට පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න 
ශනොහැකි වුණත්  මක් නැහැ. හැබැයි, අපට මහජන පරමාධිපතය 
දුන් ඒ අහිංස  මිනිනින්ට මශේ ඉස්සරහා වනජීී  නිලධාරින් 
කියනවා, "ශම් අය තුවක්ක අරශටන යනවා" කියලා. මම කිේවා, 
"මහත්තශයෝ, තුවක්ක අරශටන යනවා නම් අල්ලන්න, ේසාවි 
ොන්න, නඩු ොන්න" කියලා. ඔච්චර තමයි මම කිේශේ. ෙැන් මට 
කියන්න. අර මාධය මා ශපන්නුශේ 'මරාශටන  න එශ ක්' 
කියලා. ඊට පස්ශසේ එක් ශ ශනක්  ැමරාශේ රංටනය. 
මාධය ාරයා ගිහිල්ලා රංටනය පටන්ටත්තා. "හශපෝ! ශහණ 
ටහන අපරාධ ශම්වා" කියලා කිේවා. මම  රපු අපරාධය 
කියන්නශ ෝ. රංටනය පටන්ටත්තා. මම කිේවා, "මහත්තශයෝ 
ශමතැන තීන්දු ටත්ශත් නැහැ ශන්" කියලා. ඔය විධියටයි කිේශේ. 
"නැහැ, නැහැ ශම්වා සාපරාධී අපරාධ, අපරාධ, අපරාධ" කියලා 
 ෑ ටටහා රඟපානවා. ඊට පස්ශසේ මම කිේවා, "ඕයි තුදශසේ නි ම් 
පැහියා ශවන්න එපා" කියලා. ශම් කියන්ශන් මම  කියපු ශ්ධ. මම 
එශහම කිේශේ නැත්නම් මා  ඇමති මට තියා වත්ත  
 න පුල්ශල් ශ ශනක්වත්  රන්න නිදුනි නැහැ. මම ඔක්ශ ොම 
 රලා, "හරි, මහත්තයා මම යන්නම්" කිේවා නම්, එතැනින් 
එහාට ශම් රශට් එක්ශ ශනක්වත් මම ඇමති කියලා 
පිළිටන්නවාෙ  පිළිටන්නවාෙ  

 
ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

අන්න, ටැම්ම! 
 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   
(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
මම මදුරුශවක්වත් මරන්ශන් නැති විමලී ර දිසානාය . 

හැබැයි, ශෙපා සතුන්ට මම එච්චර අනු ම්පා  රන්ශන් නැහැ. 

 කල් හතශර් එවුන් ශනොශවයි, ශෙපා සත්තු තමයි ශම් රශට් 

වැි පුර ඉන්ශන්. මනුස්ස ම, යුක්තිය ටැන මට  වුරුවත් 

2593 2594 

[ටරු  විමලී ර දිසානාය   මහතා] 
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ේපශෙස් ශෙන්න එපා. මදුරුශවක් මරන්ශන් නැති එ ා, අරක්ක 

ශබොන්ශන් නැති එ ා, පටා ටන්ශන් නැති එ ා, ේම්බල ඩ 

 ෑල්ලක්වත්  න්ශන් නැති එ ා පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නශ ොට 

මාධයයට ඒ එක්ශ නා විනා   රන ම් හරි යන්ශන් නැහැ;   

විනා   රන ම් නින්ෙ යන්ශන් නැහැ.     

ඒ නිසා මම සශහෝෙරවරු සිය ශෙනාට,- විපක්ෂශේ අයටත් 

එක් -  කියන්ශන්,  ඔබ මට ේටන්වන්න එන්න එපා කියලායි.  

 වුරුවත් තරහා ශවන්න එපා. එක් වනජීී  සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරිශයක්  - මාදුරුඔය වශනෝෙයානශේ 

භාර රු ුද්ධධි  විොනශේ-  කියලා තිශබනවා,   "වැස්ස ටවත් 

ඉස්ශ ෝශල් ශනොගිය රාජය ඇමති" කියලා.   වුෙ, ඒ  මශේ 

අමාතයාං ශේ සිටින නිලධාරිශයක්. ඒ ශටොල්ලන් ශේරා ටන්න 

තමයි ඊශේ අර  ට්ටිය ේ්ධශඝෝෂණය  ශළේ. මත  තියා ටන්න, 

වැඩ වර්ජනය  ළත්, මට අෙ ේශ්ධ නිලධාරින් 20 ට වැි ය  ථා 

 රලා කිේවා, "සර්, අපි ඒ ට සහාය ශෙන්ශන් නැහැ" කියලා.  අෙ 

ශම් ශමො ශහොත ශවනශ ොට මම ඒ ටැන ශම් රටට කියන්න 

 ැමතියි. ඔබතුමන්ලා ෙන්ශන් නැත්නම් මම ේටන්වන්නත් 

 ැමතියි. මම ශම් ශපන්වන ශල්නශේ තිශබන්ශන් මාදුරුඔය 

ජාති  වශනෝෙයානශේ  පලා තිශබන ලී ශ ොට සහ ඒවාශේ 

 ෑලි. ශම් ශ ෝටි ටණන  ෙැව. වනජීී  සංරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ, වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ජීවිත 

පරිතයාටශයන් වැඩ  ළ නිලධාරින් ඉන්නවා.  ජීවිතය ූරජා  රපු 

මිනිනින් ඉන්නවා. ඒ ශටොල්ලන්ට තිශබන පහනි ම් මදි. ලබා 

ශෙන අවොනම් දීමනාව මදි. ඒවා ශෙන්න ඕනෑ. මම ඒවා ශෙන්න 

ඕනෑ කියලා හිතන මිනිශහක්.  ශමො ෙ, මම ශම් අත් ශෙශ න් 

කඹුරු ශ ොටපු මිනිශහක්; මම ශම් අත් ශෙශ න් හිඟුරාන සීනි 

සමාටශම් ේක් ටස්  පපු මිනිශහක්. මම මශේ පන්තිශේ එවුන් 

ශවනුශවන් ශපනී ඉන්නවා. බඩගින්ශන් දිට, පළල ෙන්න, 

බඩගින්ශන් හිටපු, අශත්  ත පහක් නැතිව පයින් ගිය විමලී ර 

දිසානාය ට වා ශර් අහිංස  මිනිහාශේ හෘෙ ස්පන්ෙනය 

ශත්ශරනවා. මට ඒශ න්  න්ෙ ටන්න ශනොශවයි ශන්; කීයක් ශහෝ 

හම්බ  රන්න ශනොශවයි ශන්. ඔය වා ශර් පාශර් ුදල් කිශලෝ 

මීටර් හය විවෘත  රලා තිශබන්ශන්  ැශල් මැ්ධශෙන් වැලි අදින්න. 

හැබැයි, වා ශර් එ ාට, බඩගින්ශන් ුදදියන එ ාට ඒ පාශර් පයින් 

යන්න අවසර ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ  සාධාරණ ශවන්න බැහැ ශන්. 

ඒ  සාධාරණ ශවන්න බැහැ! සාධාරණ ශවන්න බැහැ!! අපි 

අම්පාශර් මහව ඉඳලා මාදුරුඔය ජාති  වශනෝෙයානය මැ්ධශෙන්  

කිශලෝ මීටර් 22ක්  ාපට්  රලා පාර හැදුවා. එො එ  

පරිසරශලෝලිශයක් හිටිශේ නැහැ; අලි ශලෝලින් හිටිශේ නැහැ; 

පරසරශේදීන් හිටිශේ නැහැ. හැබැයි,  වා ශර්, යක්පුශර්  

මනුස්සයාට අර වැලි පාශර් පයින් එන්න ශෙන්ශන් නැහැ. වැලි 

පාශර් පයින් එන්න ශෙන්ශන් නැහැ. ශම්  සාධාරණ ශවන්ශන් 

ශ ොශහොමෙ  මට කියන්න. යු්ධධය ඉවර වුණාම යාපනයට  ශර්ල් 

පාර හැදුවා. යාපනයට, කිලිශනොච්චියට, ුදලතිේවලට, 

 න් සන්තුශර් ඉඳලා  ාපට් පාර හැදුවා. හැබැයි, 1992 යු්ධධය 

ශේලාශේ  යක්පුශර්- මනම්පිටිය කිශලෝ මීටර් 13  පාර වැුණශේ 

ප්රභා රන්. ප්රභා රන් වහපු පාර ශටෝමාභය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ, මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ පාලන  ාලශේ 

අරින්න බැහැ කියන්ශන් ශමො ාෙ කියලා මම අහන්න  ැමැතියි. 

ඒ ශමො ාෙ  අහිංස  මිනිශහක් පාශර් ආවා, ගියා කියලා වනය  

විනා  ශවනවා නම්, මාදුරුඔය ජාති  වශනෝෙයානය මැදින් 

තිශබන පාශර් ෙවස ට වාහන ෙහසක් යනවා. 

 ාබන්බශයොක්සයිඩ් වායුව  ඇතිශවනවා. මින්ශන්රිය ජාති  

වශනෝෙයානය මැ්ධශෙන්  කිශලෝමීටර් 18ක්  ගිහින් තමයි 

කරුණෑටලට, ශ ොළ ට යන්න හැකි වන්ශන්. ජල ටැ ම් නිම්න 

ටැන  ථා  රනවා. ශපොශළොන්නරුව-මඩ ළපුව පාර තිශබන්ශන් 

ජලටැ ම් නිම්නය මැ්ධශෙන්. එතශ ොට ප්ර ්නයක් නැ්ධෙ   ශම් 

නීතිය ආශවොත් මට අම්පාශරන් එළියට එන්න flight එ ක් 

යවන්න. ඇයි ඒ  මම ශ ොළ  එන්න ඕනෑ, ටල්ඔය ජාති  

වශනෝෙයානය මැ්ධශෙන්. එශහනම්  එන්න බැහැ ශන්. ඒ පාර 

වහන්න ශවනවා. ඊළඟට, මම මහනුවර හරහා යන්න ඕනෑ 

ශ ොශහන්ෙ  ුද්ධධංටල අභය භූමිය මැ්ධශෙන්. මම බිබිලට යන්න 

ගිශයොත්, නිල්ටල රක්ෂිතය මැ්ධශෙන් යන්න ඕනෑ.  අශේ 

කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමනි, ශම් නීතිය අනුව එතශ ොට  මට 

අම්පාශරන් එන්න නම් ගුවන් යානයක් එවන්න.  

අශේ ශරෝහිණී  විරත්න මැතිනිය  ථා  ළා. මම හිතුශේ 

නැහැ, එතුමිය ඔ ශහොම අසතය ටි ක් කියයි කියලා. විනා   රපු 

අක් ර 68,000ක් ශ ෝ  ශපන්වන්න.  ශපොශළොන්නරුශේ අක් ර 

2,000ක්. මම ශමො ටෙ එතැනට ගිශේ  ශම් සියල්ශලෝම කියනවා, 

මහ  ශපොශළොවට ගිහින්, මිනිනින් අතරට ගිහින් ප්ර ්න විසඳන්න 

කියලා. ප්ර ්න විසඳන්න ගියාම වනජීී  නිලධාරින් -හැශමෝම 

ශනොශවයි-  කිහිපශෙශනක් එ තු ශවලා ශඩටා නටනවා. 

ඉතිහාසශේ ඒ   රන්න ගිය අයට ශමො ෙ වුශණ්   පාමලි 

චම්පි  රණව  මැතිතුමා ෙැන් ශම් ටරු සභා ටැශේ නැහැ.  අපි 

ශෙන්නා යාළුශවෝ. එ   ාශල් වි ්වවිෙයාලශේ හිටිශේ. එතුමා 

ශමොරටුශේ, මම ශ ොළ  වි ්වවිෙයාලශේ හිටිශේ. එතුමා මට 

 නට  රලා කිේවා,"බලාශටන, ඔතැන නි ම් පාතාශල් වාශේ 

තැනක්" කියලා. එතුමාට අත්ෙැකීම් තිශබනවා ශන්. මම ශම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුව හෑල්   රන්ශන් නැහැ. ඇතැම් නිලධාරින් 

එශහමයි හැසිරිලා තිශබන්ශන්.  

අශේ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ටරු සරත් ශෆොන්ශසේ ා මැතිතුමා කිේශේ 
නැතුවාට, එතුමාට ආපු ප්ර ්න ශමොනවාෙ කියලා අපි ෙන්නවා. ශම් 
සභාශේ ෙැන් ටරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන ඇමතිතුමා හිටියා නම් මට 
 නට  රලා කියයි, "මශලෝ, ඕ  ශපොඩ්ඩක් බලා ටනින්, ඔතැන 
ප්ර ්නයක් තිශබනවා" කියලා. එශහමයි කියන්ශන්. එම නිසා 
 ාටවත් ශම් අමාතයාං යට ඇවිල්ලා ශමොකත්  රන්නට බැහැ. 
ඇමතිවරයා නටන්න ඕනෑ, ශම් කිහිප ශෙශනකශේ වුවමනාවට.  

 

ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

ඒවා නම් ශ ොශහේෙ  

 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
මම එශහම නටන්ශන් නැහැ. 
 

ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

ෙැක් ාෙ ටැම්ම, ටැම්ම.  
 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
මම එශහම නටන මිනිශහක් ශනොශවයි. මා නටවන්න එන්නත් 

එපා. 

 මම ශම් රශට් ජනාධිපති ශවන්න බලාශටනත් නැහැ; අටමැති 

ශවන්න බලාශටනත් නැහැ; අඩුම තරමින්  ැබිනට් 

ඇමති මක්වත් බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ. මම ශම් 

ශ්ධ පාලනය අල්ලාශටන ඉන්න මිනිශහක් ශනොශවයි. මම 

ඉස්ශ ෝශල් හශේ පන්තියට ගිය, ේක් ටස්  පලා ජීවත් වුණු, ේක් 

බූශවන් ේපන් මිනිශහක්.  මම ේක් බූශවන් ේපන් මිනිශහක්! එම 

නිසා මම ශම් සභාශේ ඉන්න ම් මශේ පන්තිශේ එ ා පාවලා 

ශෙන්ශන් නැහැ.  අශත්  ර ටැට තිශබන ේන් ශවනුශවන් මම 

ශපනී සිටිනවා. ශම්  ථාව දිටටම  රශටන යන්න පුළුවන්ෙ 

කියන්න මම ෙන්ශන් නැහැ. 

2595 2596 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 

එතුමාට ශේලාව ශෙන්න.  අශේ ශේලාවත් ශෙන්න.  
 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
ෙැන් සමහරු කියනවා, මම ඉස්ශ ෝශල් පැත්ත ටවත් ගිශේ 

නැහැ කියලා. මත  තියා ටන්න, ඉස්ශ ෝශල් 6 වන පන්තියට 

විතරක් ගිහිල්ලා, ශ ොළ  වි ්වවිෙයාලශයන් ශටෞරව ේපාධියකයි 

ශේරාශෙනිය වි ්වවිෙයාලශයන් ප ්චාත් ේපාධියකයි ටත්ත 

ලං ාශේ එ ම මිනිහා මම! 
 

ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

ඇ්ධෙ, ඇ්ධෙ  [බාධා කිරීම්] 

 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

එශහම ේපාධි ලබා ටත් ශමම ටරු සභාශේ ඉන්න එ ම 

මිනිහා මම. ටරු ශරෝහිණී කමාරි විශ ටරත්න මන්ත්රීතුමිය ශම් 

සභාශේ ශම් ශමොශහොශත්  හිටියා නම්, එතුමිය ෙන්නවා එතුමිය  

ගුරුවරියක් නිසා. "හරි පුදුම ඉස්ශ ෝශල්" ශපොත පරිවර්තනය  ළ 
ලීලානන්ෙ ටමාච්චි කියන මහා ශල් යා ශලෝ ශේ විෂ්ෂට්යන් 
13 ශෙශනක් ටැන ශපොතක් ලිේවා. ලං ාශවන් ශතෝරාශටන 
තිුදශණ් මාව. මම  වොවත් එතුමා ෙැ ලා තිුදශණත් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] එතුමා මිය ගියා. එතුමා මිය යනතුරුත් මට එතුමා  
හුද ශවන්නට බැරි වුණා. මම එතුමාශටන් ඇුණවා, “ඇයි, 
ඔබතුමා මා  ශතෝරා ටත්ශත් ” කියලා. “මට ශම් රශට් ඉන්න 
වටිනාම මිනිහා ඔබතුමා" කියලා පිළිතුරු දුන්නා.   

හැබැයි, එවැනි මා යක්ෂශයක්  ළා, පනි ගිය  ාලශේ ශම් 

රශට් මාධය. මදුරුශවක් මරන්ශන් නැති ශ නා යක්ෂශයක්  ළ 

රටක්. පුදුම මාධයයක් ශන්ෙ  ශ්ධවෙත්තශයෝ ශබෝධි සත්වශයෝ 

 රනවා, ශබෝධි සත්වශයෝ ශ්ධවෙත්තශයෝ  රනවා.  

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් අලි - මිනිස් ටැටුම 

ටැන යමක් කියන්නට  ැමැතියි. රිළවාශේ ප්ර ්නය, වුනරාශේ 

ප්ර ්නය, ශමොනරාශේ ප්ර ්නය ටැන මම ඇති ශවන්න ෙන්නවා ටරු 

මන්ත්රීවරුනි. ශම් ට විසුනමක් ශසොයන්නට ඕනෑ. අපි සාම්ප්රොයි  

අලි වැශටන් එහාට යන්නට ඕනෑ. වනජීී  විෂය භාරව හිටපු ඇමති 

ටරු  ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ශෆොන්ශසේ ා මහතා ටරු සභා ටැශේ 

ශම් අවස්ථාශේදී හිටියා නම් ශහොඳයි. ශමො ෙ, එතුමාත් කිේවා,  

අලි වැට ටහන්න කියලා. ශම් අලි වැශටන් ශම් ප්ර ්නය විසඳන්නට 

බැහැ. අපි අලි වැට ටහලා තිශබනවා කිශලෝමීටර් 4,600ක්. ඒ  

රකින්න අපි සිවිල් ආරක්ෂ  බල ාශේ නිලධාරින් 4,000ක් ොලා 

තිශබනවා. ෙැන් ශමො ක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන්  අලි ටශම්. නැ්ධෙ  

අලි ටශම්! එශහම නම් අපි අසාර්ථ යි ශන්ෙ  අපි අසාර්ථ යි. ඒ 

නිසා ශම් ට විසුනමක් ශසොයන්නට ඕනෑ.  

ශම් ෙවස්වල අශේ අමාතයාං ශේ ශල් ම්තුමා සහ නිලධාරි 

මහත්වරු ඇතුළු අපි සියල්ශලෝම විවිධ පර්ශේෂණ  රනවා. 

ශල් ම්තුමා එ  පැත්තකින් යනවා, මම එ  පැත්තකින් යනවා. 

මම ශසොයා ටත්ත එ ක් තමයි අලි අටල. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ටරු 

සරත් ශෆොන්ශසේ ා මන්ත්රීතුමා ටරු සභා ටැශේ ශම් අවස්ථාශේදී 

හිටියා නම් ශහොඳයි. එතුමා ේශ්ධ කිේවා, -තරහට ශනොශවයි මම 

කියන්ශන්.- "අටලට වැටුණාම අලි මැශරනවා" කියලා. අලි 

මැශරන්ශන් නැති ශවන්න එ  පැත්තකින් අලියාට ශටොඩ ශවන්න 

පුළුවන් විධියට තමයි අපි අටල හෙන්ශන්. හාශවක්වත් ඒ ට 

වැටිලා මැශරන්ශන් නැහැ. ඒ විධියට  අටල හෙනවා. ඒ  ෙැන් 

සාර්ථ යි. අච්චාලශච්ශන් දී සහ අම්පාශර් ුද්ධධංටලදී අපි ශම් 

පර්ශේෂණය  ළා, ඒ  සාර්ථ යි.  

ඊළඟට, අපි ේත්සාහ  ර බලනවා, එල්ශලන අලි වැටක් ටැන. 

සාමානය අලි වැටට ේි න් තව වැටක් යනවා; එල්ශලන අලි වැට. 

මූලාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපට තවත් ේපරම ශෙ ක් 

තිශබනවා. ශරෝන  යාත්රාවලට විවිධ  ේෙ  වලා අලි එනශ ොට 

ඉස්සරහාට යවනවා. ඒ  ේෙයට අලියා ආපුණ යනවා කියලා අපි 

ෙැන් ශසොයාශටන තිශබනවා. හැබැයි, අලියා කියන්ශන් ුද්ධධිමත් 

සශතක්. සමහර ශමොට්ට ශමෝල් න්ට වඩා අලි ුද්ධධිමත්.  අලියා 

ශම්  ේෙයට ුණරු වුශණොත් ඒ ත් අසාර්ථ  ශවනවා. ඉස්සර 

ශ ොශහොමෙ  ඉස්සර අශේ ටම්වලදී අලියාට කියනවා, "යන්ඩ, අලි 

හාමි යන්ඩ" කියලා. එතශ ොට අලියා යනවා. ඊට  පනිව එශහම  

කිේවාට යන්ශන් නැති  වුණා. ඊට පස්ශසේ, "පල, පල අලියා " 

කියනවා. ඔන්න ටි   ාලයක් ඒ ට ගියා. ඊට පස්ශසේ ඒ ට 

යන්ශනත් නැහැ. ඊට පස්ශසේ ෙැම්මා, රතිඤ්ඤා. පස්ශසේ අන්තිමට 

බීරි අලින්ට ී නා ටායනා  රනවා වාශේ, රතිඤ්ඤා  ේෙය  ත 

පහ ට ටණන් ටත්ශත් නැහැ. ඊට පස්ශසේ අලි ශවි ල්ල ශසොයා 

ටත්තා. ෙැන් අලි ශවි ල්ල ොපු හැටිය අලියා ශවි ල්ල ශහො ශඬන් 

අල්ලලා අශේ පැත්තට විසි  රනවා.  අලියා ශමෝඩශයක්  එශහම 

ශනොශවයි. අලියාත් එක්   ටයුතු  රන්නට ඕනෑ ඒ විධියට. 

 

ගු ෙන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

රනිල් විරමසිංහත් එශහම තමයි. 

 

ගු විෙලවීර දිසානායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
මට ෙවස ට අලි ශව්ධදු  සෑශහන ටානක් හම්බ ශවනවා.  

හැබැයි ප්ර ්නවලට විසුනම් නැහැ. එම නිසා ඒ ශයෝජනා සියල්ලම 

භාර ටන්න අපට පුළුවන් මක් නැහැ. අපි ශම්වා  රන්ශන් 

ශහොඳට හිතලා බලලා. අලි අටල ඒ ප්ර ්නයට ස්ථිර විසුනමක්.    

හැබැයි, ඒ ට ශලොක වියෙමක් යනවා;  ාලයකත් යනවා. 

ඒත්, අපට විසුනමක් ඕනෑ ශන්.  

අපි ේොහරණයක් ටනිුද. අපිත් පපු  ැවුතු තිශබන මිනිස්නි 
ශන්. ශමවර මැතිවරණය පැවැති ශවලාශේ මම ගියා, ේහන 
තිස්සපුර රැස්ී ම ට. මම ඒ  ථාවත් කියන්නම්.  මක් නැහැ 
ශන්. ඒ රැස්ී මට ගිය ශවලාශේ තරුණ  ාන්තාවක් ඇවිල්ලා 
හිටියා. ඇවිල්ලා ඇය මට කිේවා, "සර්, මට ේෙේවක්  රන්න" 
කියලා. මම ඇුණවා, "ශමොන වාශේ ශෙයක්ෙ, ළමශයෝ " කියලා. 
"මට රස්සාවක් ශහොයලා ශෙන්න" කියලා කිේවා. ඊට පස්ශසේ මම 
ඇුණවා, "ශ ොච්චර ඉශටනශටන තිශබනවාෙ " කියලා. "ේසස් 
ශපළත්  රලා තිශබනවා" කිේවා. මම කිේවා, "හරි, මම ඔයාට 
ශමො ක් හරි ේෙේවක්  රන්න හිශත් තියාශටන ඉන්නම්" කියලා. 
මම ඇුණවා, "ඔයාට ෙරුශවෝ කී ශෙශනක් ඉන්නවාෙ " කියලා. 
"ශෙන්ශනක් ඉන්නවා" කිේවා. මම ඇුණවා, "මහත්තයා ශ ෝ " 
කියලා. "මහත්තයා අලි ටහලා මැරුණා සර්!" කිේවා. මම ඇුණවා, 
"ඔයාට ේෙේ  රන්න  වුරුවත්ම නැ්ධෙ " කියලා. "සර්, තාත්තා 
හිටියා" කිේවා. මම ඇුණවා, "තාත්තා ශ ෝ " කියලා. "තාත්තාත්, 
මහත්තයා මරපු තැනදීම අලි ටහලා මැරුණා" කිේවා. ශම්වා 
හිතක් පපුවක් තිශබන මිනිනින්ට ඉවසාශටන ඉන්න පුළුවන් 
ශ්ධවල් ශනොශවයි. ශම් වාශේ දුක්ඛිත  තන්ෙර ෙන්ශන්, ශ ොළ  
ඉඳලා ලියන අය ශනොශවයි; කියන අය ශනොශවයි. අහිංස  
මිනිහාශේ ඇශහන් එන  ුනළ ටැන ෙන්ශන් නැති අය පම්ශපෝරි 
වි්ධවත් සා ච් ා  රනවා ශමතැන. යක්කශර් ගිහිල්ලා ඒවා ටැන 
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කිේශවොත්,  න පැශළන්න ටහලායි එළවන්ශන්. ඒවා ශමතැන 
කියන්න පුළුවන්. යක්කශර් ගිහිල්ලා කිේශවොත්,  න පැශළන්න 
ටහලායි එළවන්ශන්. ඒ යි, ඒ දුක්ඛිත මිනිසාශේ ඉරණම.  

අලි ටහලා මැරුශණොත්, අපි ජීවිතය ට රුපියල් ලක්ෂ පහක් 

ශෙනවා. ජීවිතය  වටිනා ම රුපියල් ලක්ෂ පහයි. සමහර මිනිස්නි 

ශටයක් හොටන්ශන් අවුරුදු 25ක් දුක් විඳලා. මහඔය බිම්තැන්න 

පත්තුශේ ූරලාවල ශසෝමා අක් ා අවුරුදු 25ක් බණ්ඩක් ායි, 

මෑ ර යි, වැටශ ො යි විකණුවා, මහඔය ශපොශළේ. ඇය ශපොඩ්ඩ 

ශපොඩ්ඩ  ටශඩොලින් ටශඩොලට ශේ හොටත්තා. අලියා ආවා, විනාි  

පහයි, විසිපස් අවුරු්ධෙක් තිස්ශසේ කසගිනි මැ්ධශ්ධ හෙපු ශටය, බිම. 

ශම්  තන්ෙරය ෙන්ශන් අපි.  

මහඔය ටැම්පිටිය ටශම් තවත් පවුල   ථාවක් මා කියන්නම්. 

ඒ පවුශල් හිටිශේ එ ම එ  ටැහැනු ෙරුවකයි. අවුරුදු 16යි, ඒ 

ශ ල්ලශේ වයස. ඒ ශ ල්ල ෙැම්මා, බිබිශල් ශවල්ලස්ස 

ඉස්ශ ෝලයට ඉශටනටන්න. අම්මයි, තාත්තයි ශේ අත් හැරලා 

එ ම දුව ශවනුශවන් බිබිශල් ගිහිල්ලා පදිංචි වුණා. ගිය අවුරු්ධෙට 

එපිට අවුරු්ධශ්ධ ශම් ටැහැනු ෙරුවා කිේවා, "තාත්ශත් අපි යුද, 

අවුරු්ධෙට මහ ශටෙර" කියලා. ශටෙර ආවා. මිදුශල් තිුදණා, ශේර 

ටහක්. ඒශක් ශේර ඉදිලා තිුදණා. ශ ල්ල ෙැක් ා, ශේර. අවුරුදු 

16  ශපොි  ශ ල්ල ශන්. ශේ ඇතුළට යන්න ඉස්සර ශවලා ඒ 

ශ ල්ල නැේටා ශේර ටහට. අම්මායි, තාත්තායි ගිහිල්ලා ශෙොර 

ඇරලා ශේ අතු ටාන්න පටන්ටත්තා. ශේර ශටි  ශෙ   ඩාශටන 

බිමට බහින ශ ොටම අලියා ශේර ටහ ළඟ. අම්මායි, තාත්තායි  ෑ 

ටහ්ධදී අලියා ඒ ශ ල්ල ේස්සලා ශපොශළොශේ ටහලා, මිරි ලා 

මරලා ෙැම්මා. මට තිශබන ශම් ශේෙනීය අත් ෙැකීම් ඔය වි්ධවතුන්ට 

නැහැ. යු්ධධයත් එක්  අවුරුදු 26ක් හිටපු මිනිශහක්, මම. මළ 

 ඳන් ේස්සාශටන ගිය මිනිශහක්, මම. මම තරහා නැහැ. හැබැයි, 

මම ශම්  ශනොකියා බැහැ. තරහා ශවන්න එපා. මම විපක්ෂයටයි 

ශම් කියන්ශන්.  

අම්පාර දිස්ත්රික් යට තිශබනවා, වැලි පර්මිට් 624ක්. ටරු 

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමනි, ඒවාශයන් 600ක් දුන්ශන් 

තුදන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුවලින්. අම්පාර ුද්ධධංටල අභය 

භූමිශේ  ැශල්  පලා "මහතිසටම" ශටවල් 26ක් හැදුශේ  වුෙ 

කියලා අහන්න. අභය භූමිය  ැපුශේ  වුෙ කියලා අහන්න. ෙැන් 

කියනවා ශන්, අර යි ශම් යි කියලා. ෙැන් එන්න ශපන්වන්න. 

"මහතිසටම" හැදුශේ තුදන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුව. එතශ ොට 

ඔය අලි ශලෝලි, වන ශලෝලි  වුරුවත් හිටිශේ නැහැ. ශමොන 

ශලෝලිශයක්වත් නැහැ.  ැශල්  ැපුවා; හැදුවා. ෙැන් අපට ඇවිල්ලා 

හරියට නීති ේටන්වනවා, පරිසරය රකින්ශන් ශමශහමයි; 

ශ ොරන්ශන් ශමශහමයි; ශ ශරන්ශන් ශමශහමයි කියලා. අශන් 

බලන්න ශ ෝ! ඔය වාශේ ශ්ධවල් මට එළිවන  ල් කියන්න 

පුළුවන්. නුදත් මම ඒවා කියලා අපහාස  රන්න ලෑස්ති ශවන්ශන් 

නැහැ.  

මා නිසා ඔබතුමන්ලාශේ  ාලය නාස්ති ශවනවා නම්, මම 

මශේ  ථාව අවසන්  රනවා. අසා සිටි ඔබ සිය ශෙනාටත්, මා 

ශවනුශවන් අත්පුි යක් ටහපු සිය ශෙනාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින්, 

විරු්ධධ පක්ෂශේ සිය ශෙනාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, අශේ 

මූලාසනයටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම නතර ශවනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ටරු විමලී ර දිසානාය  රාජය ඇමතිතුමා. 

එතුමාශේ පිළිතුරු  ථාව  ාටත් පාඩමක් ඉටැන්වූවා වාශේයි.  

"160 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා රු.371,700,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
160 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිශයෝට  රන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියෙම, 

රු.294,900,000 
 
"160 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා 

රු.294,900,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
160 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 

රු.750,000,000 
 
 "160 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 

සඳහා රු.750,000,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
160 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන 
ලදී.    

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියෙම.- 

රු.580,500,000 
 

   "160 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා 
රු.580,500,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

160 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන 
ලදී.                                     

 

“ தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 371,700,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 294,900,000 
 

“ தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 294,900,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 750,000,000 
  

“ தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 750,000,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 580,500,000 
 

“ தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 580,500,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

  

தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the sum of Rs. 371,700,000, for Head 160, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 294,900,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 294,900,000, for Head 160, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 750,000,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 750,000,000, for Head 160, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 580,500,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 580,500,000, for Head 160, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
"161 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 

සඳහා රු.224,450,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
161 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිශයෝට  රන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියෙම, 

රු.11,500,000 
 
"161 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා 

රු.11,500,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
161 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියෙම, 

රු.1,000,000,000 
 

"161 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා 
රු.1,000,000,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

161 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන ලදී. 

 
“ தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 224,450,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 
 

தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 11,500,000 
 

“ தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 11,500,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 1,000,000,000 
 

“ தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,000,000,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

  

தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
 

Question, “That the sum of Rs. 224,450,000, for Head 161, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 161, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 11,500,000   
 
Question, “That the sum of Rs. 11,500,000, for Head 161, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

  
Head 161, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 1,000,000,000  

 
Question, “That the sum of Rs. 1,000,000,000, for Head 161, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 161, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

"424 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා රු.116,250,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
  

424 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිශයෝට  රන 
ලදී.  

 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියෙම, 
රු.12,300,000 

 

"424 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා 
රු.12,300,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

2601 2602 



2020  ශෙසැම්බර්  07 

424 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන ලදී. 

 
283 වන ශීර්ෂය.- වන සවරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්ුරව   

 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 

රු.1,670,300,000 

 
"283 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියෙම 

සඳහා රු.1,670,300,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
283 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියෙම, 

රු.870,900,000 
 
"283 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන මූලධන වියෙම සඳහා 

රු.870,900,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
283 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන ලදී. 

 
284 වන ශීර්ෂය.- වනජීවී සවරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්ුරව   

 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 

රු.1,773,300,000 

 
"284 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියෙම 

සඳහා රු.1,773,300,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
284 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියෙම, 

රු.384,500,000 
 
"284 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියෙම සඳහා 

රු.384,500,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
284 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන ලදී. 

 

294 වන ශීර්ෂය.- ජාතික සත්දවෝෙයාන දෙපාර්තදම්න්ුරව   
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
රු.566,000,000 

 
"294 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියෙම 

සඳහා රු.566,000,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
294 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 

ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියෙම, 

රු.720,800,000 
 
"294  වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියෙම සඳහා 

රු.720,800,000  ුදෙල ේපශල්නයට ඇතුළත්  ළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

294 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
ේපශල්නශයහි ශ ොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝට  රන 
ලදී. 

 

“ தகலப்பு 424, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 116,250,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 
 

தகலப்பு 424, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 12,300,000 
 

“ தகலப்பு 424, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 12,300,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 424, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
தகலப்பு 283.-  வனப் பாதுகாப்புத் திகணக்களம் 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,670,300,000 
 

“தகலப்பு 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,670,300,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

  

தகலப்பு 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 870,900,000 
 

“தகலப்பு 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 870,900,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 284.-  வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திகணக்களம் 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,773,300,000 
 

“தகலப்பு 284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,773,300,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 
  

தகலப்பு 284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 384,500,000 
 

“தகலப்பு 284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 384,500,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 294.-  னதசிய மிருகக் காட்சிச்சாகலகள் திகணக்களம் 
   

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு  ரூபா 566,000,000  
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“தகலப்பு 294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 566,000,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 
  

தகலப்பு 294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 720,800,000 
 

“தகலப்பு 294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 720,800,000 அட்டவகணயிற் னசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 116,250,000, for Head 424, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 424, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 12,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,300,000, for Head 424, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 424, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 283.- DEPARTMENT OF FORESTS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 1,670,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,670,300,000, for Head 283, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 283, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 870,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 870,900,000, for Head 283, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head, 283, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
HEAD 284.- DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 1,773,300,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,773,300,000, for Head 284, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 284, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 384,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 384,500,000, for Head 284, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 284, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 294.- DEPARTMENT OF NATIONAL ZOOLOGICAL 
GARDENS 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 566,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 566,000,000, for Head 294, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 294, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 720,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 720,800,000, for Head 294, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 294, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
අ.භා. 6.56  පාර්ලිදම්න්ුරව  ප්රගතිය වාර්තා කරනු ිළණිස 

මූලාසනාරූඪ ගු ෙන්ත්රීුරො මූලාසනදයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව ප්රගතිය වාර්තා කරයි  නැවත රැසනවීෙ 2020 

දෙසැම්බර් 08වන අඟහුවාො. 
 
 

பி.ப.6.56 மணிக்கு, குழுவின் பாிசீலகன பற்றி அறிவிக்கும் 

தபாருட்டு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகன்றார்கள். 

குழுவினது பாிசீலகன அறிவிக்கப்பட்டது; மீண்டும் கூடுவது 
2020. டிசம்பர் 08, தசவ்வாய்க்கிைகம . 

 
 

At 6.56 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER left the Chair to 
report Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 08th 
December, 2020.  

 

 
 

කේතැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
එකේහි දේලාව අ.භා. 5.30 පසු කර තිබුදණන්, මූලාසනාරූඪ 

ගු ෙන්ත්රීුරො විසන් ප්රශ්නනය දනොවිෙසා පාර්ලිදම්න්ුරව කේ තබන 
ලදී. 

පාර්ලිදම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, අ.භා. 6.57 , 2020 දනොවැම්බර් 
20 වන දින සභා සම්ෙතිය අනුව, 2020 දෙසැම්බර් 08 වන 
අඟහුවාො පූ.භා. 9.30වන දතක් කේ ගිදේය. 

 
 

அப்தபாழுது னநரம் பி.ப. 5.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால், 

மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா 

விடுக்காமனலனய பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

இதன்படி, பி.ப. 6.57 மணிக்கு பாராளுமன்றம் அதனது 2020 

நவம்பர் 20ஆந் னததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க 2020  டிசம்பர் 08, 

தசவ்வாய்க்கிைகம மு.ப 9.30 மணி வகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 
 

It being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at. 6.57 p.m, until 9.30 a.m. on 
Tuesday, 08th December, 2020, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 20th November, 2020.  
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සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන ුදද්රණය සඳහා ස්වකීය  ථාවල නිවැරදි  ළ යුතු තැන් ෙක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශටන 
 නිවැරදි  ළ යුතු ආ ාරය එහි පැහැදිලිව ලකණු ශ ොට, පිටපත ලැබී ශෙසතියක් ශනොඉක්මවා  

හැන්සාඩ් සංස් ාර  ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் னவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

දකොළල 5, දපොේදහේන්දගොඩ, ියුළපන පාර, අවක 163 ෙරන සනථානදයහි ිළහිිය 

රජදේ ප්රවෘත්ති දෙපාර්තදම්න්ුරදේ ිළහිිය රජදේ ප්රකාශ්න කාර්යාවශ්දයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

දෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk දවේ අඩවිදයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்னஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලං ා රජශේ ුදද්රණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ුදද්රණය  රන ලදී. 


