
 

(හැන්සාඩ්) 

பாராளுமன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

அதிகார அறிக்கக 

OFFICIAL REPORT 

(අශ ෝධිත පිටපත /பிகை திருத்தப்படாதது /Uncorrected) 

287 වන කාණ්ඩය - 9 වන කලාපය  
ததாகுதி 287  - இல. 9 

Volume 287  -  No. 9 

2021 දෙසැම්බර් 02 වන බ්රහසසපපින්දො 
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ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 

දපෞද්ගලික ම්දත්රී්දදප පන ක දකම්ම්ප ක   

සුගීෂ්වර වික්රමසිංහ  පනමමස (ංහං්ාගතත ිරීමශ)  - [තරු වීරසුමසම වීරිංහ  මස තග] -  
පළමුවම වර ිරයවම ලදී. 

විසර්ජන පන ක දකම්ම්පත, 2022 - [ෙහසසයවැනි දව්ද කළ දිනය]  

[ශීර්ෂ 176, 336 (වරගය  ග මගවික ; ශීර්ෂය 434 (ගුන) ප සුක), බ ගලු) අහතම, වරගය ංැපයු) ප සුක) 
 ග ශබෝට්ටු  ග මැව් කර්මසගන්ත ංහවර්ධම ; ශීර්ෂය 166 (ජලං)පගනම ; ශීර්ෂ 433, 332 (ග්රගමීය ය  ග 
ප්රගශීශීය පගය ය ජලං)පගනම වයගපි ස ංහවර්ධම   - කගරක ංභගශව්දී ංලකග බලම ලදී.  

කල් තැබීදම් දයෝජනාව  

 ඇළ, ශව්ලි  ග වගරිමසගර්ත නිිං ශලං මඩත්තු ිරීමමස  

අ්දතර්ගත ප්රධාාන කුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

PRIVATE MEMBERS' BILLS:  
Sugeeswara Wickramasinghe Foundation (Incorporation) – [The Hon. Weerasumana Weerasinghe] 

– Read the First time 
 

APPROPRIATION BILL, 2022 – [Sixteenth Allotted Day]:  
Considered in Committee – [Heads 176, 336 (Ports and Shipping); Head 434 (Warehouse Facilities, 

Container Yards, Port Supply Facilities and Boats and Shipping Industry Development); Head 

166 (Water Supply); Heads 433, 332 (Rural and Divisional Drinking Water Supply Projects 
Development)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

 Proper Maintenance of Canals, Anicuts and Irrigation Channels 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்: 

சுகீஸ்வர விக்ரமசிங்க மன்றம் (கூட்டிகைத்தல்  – [மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ]- முதன்முகற 

மதிப்பிடப்பட்டது. 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 - [ஒதுக்கப்பட்ட பதினாறாம் நாள்]: 

[தகலப்புக்கள் 176, 336 (துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற); தகலப்பு 434 (களஞ்சிய வசதிகள், 

தகாள்கலன்கள் முகனயங்கள், துகறமுக வைங்கல் வசதிகள், இயந்திரப் படகுகள் மற்றும் 

கப்பற்தறாைில் அபிவிருத்தி); தகலப்பு 166 (நீர் வைங்கல்); தகலப்புக்கள் 433, 332 (கிராமிய மற்றும் 

பிரததச குடிநீர் வைங்கல் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி   – குழுவில் ஆராயப்பட்டது.   

ஒத்திகவப்புப் பிதரரகை: 

      கால்வாய்கள், அகைக்கட்டு மற்றும் நீர்ப்பாசன வாய்க்கால்ககள உாிய முகறயில் பராமாித்தல் 





 

පාර්ලිදම්්දුරව 
பாராளுமன்றம் 
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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිදම්්දුරව රැසප විය.   

කථානායකුරමා [ගු මහි්දෙ යාපා අදේවර්ධාන මහසතා]  

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

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அதபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 

 

දප කසම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තරු (වවනය  රශ)ෂ් ප සර  මස තග - [ංභග තර්භය තුළ මැත.  

තරු අරුන්දික ප්රමගන්ු  මස තග - [ංභග තර්භය තුළ මැත.  

 

ගු එච්. න්දෙදසේන මහසතා 
(மாண்புமிகு எச். நந்ததசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

තරු කාගමගයකතුමසනි, මසමස ප ත ංඳ න් ශපත්ං) ශනක 

පිළිතන්වමි. 

(1) කළුතර-නකු , මගශතොඩ, හිල්  වුං ්පගර, අහක 1118/1/ඊ 
නරම ංා්ගමශේ පදිහචි ශේ.ඒ.  ශ ේමසලතග මස ත්මියශතන් 
ලැබුණු ශපත්ංමස; ං  

(2) ශපොශළොන්මරුව, මව මතරය, රජශේ ශංේවක නිවගං 
ශයෝජමග ක්රමසය, අහක 377 නරම ංා්ගමශේ පදිහචි ශ..ී.. 
චගමින්න ධර්මස සලක මස තගශතන් ලැබුණු ශපත්ංමස. 

 

ඉදිරිප ක කරන ලෙ දප කසම් මහසජන දප කසම් ි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. 

 
ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර ්ම අහක 1 -460/2020- (1 , තරු ශමසො මසඩ් මුං)මිල් මස තග. 
 

ගු දමොහසමඩ් මුසම්මිල් මහසතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

තරු කාගමගයකතුමසනි, මසග එමස ප්ර ්මය අ මවග. 

ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා (අධායාපන අමාතය සහස 

පාර්ලිදම්්දුරදේ සභානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education and 
the Leader of the House of Parliament) 

තරු කාගමගයකතුමසනි, මස ගමසගර්ත අමසගතයතුමසග ශවුවශවන් මසග 

එමස ප්ර ්මයට පිළිතුර ලබග දීමස ංඳ ග ං ස ශනකක කගලය. ලල්ලග 

ිංටිමවග. 

 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක ිරීමම  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
ඉඩම් ප්රිනසසසපකරණ දකොමිෂ්ද සභාව  අය ක 

මහසනුවර දිසපත්රික්කයකදඉ ඉඩම්  පදිසිකකුව්ද  ්පු   
காைி மறுசீரகமப்பு ஆகைக்குழுவுக்குச் 

தசாந்தமான கண்டி மாவட்டத்திலுள்ள காைிகள்: 

குடியிருப்பாளர்களுக்கான உறுதிகள் 
LAND IN KANDY DISTRICT BELONGING TO LAND REFORM 

COMMISSION: DEEDS FOR RESIDENTS  
      

714/2020 
2.  ගු මය්දත දිසානායක මහසතා 
   (மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

      (The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ලඩ) අමසගතයතුමසගශතන් ඇූ  ප්ර ්මය - (1 : 

(අ  (i) ලඩ) ප්ර සංහංක්ර  ශකොමිෂන් ංභගවට අයත් 
මස ුවවර දිංත්්රි.කය තුළ පිහිටග ඇ ස  ලඩ) 
ප්රමසග ය ශකොපමස න; 

 (ii) එමස ලඩ) පිහිටි ප්රශී  කවශර්න; 

 (iii) එමස ලඩ)වල පදිහචි වී ිංටිම පවුල් ඒකක ංහඛ්යගව 
ශකොපමස න; 

 යන්ම එතුමසග ශමසමස ංභගවට නන්වන්ශන්න?  

(ආ  (i) ල ත ංඳ න් පවුල් ඒකක ංඳ ග ය තයුවූලල 
ඔප්පු ලබග දී  සශේන; 

 (ii) එශංේ ම) ලබග දී ඇ ස ඔප්පු ංහඛ්යගව ශකොපමස න; 

 (iii) ඔප්පු ලබග දිය යුතු, එශ ත් ශ) වමශත. ඔප්පු 
ලබග දී ශමොමසැ ස පවුල් ඒකක ංහඛ්යගව 
ශකොපමස න; 

 (iv) ලඩ) ඔප්පු ශමොමසැ ස පවුල් ඒකක ංඳ ග ඔප්පු 
ලබග දීමසට ංකං ්කර ඇ ස වැඩ පිළිශවළ කවශර්න;   

 යන්මත් එතුමසග ශමසමස ංභගවට නන්වන්ශන්න? 

(ඇ  ශමොඑශංේ ම), ඒ මසන්න? 

 

காைி அகமச்சகரக் தகட்ட வினா:  
 

(அ) (i) காைி மறுசீரகமப்பு ஆகைக்குழுவுக்குச் 

தசாந்தமான கண்டி மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள 

காைிகளின் அளவு யாததன்பகதயும்; 

 (ii) தமற்படி காைிகள் அகமந்துள்ள பிரததசங்கள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 (iii) தமற்படி காைிகளில் குடியிருக்கும் குடும்ப 

அலகுகளின் எண்ைிக்கக எவ்வளதவன்பதயும்; 
 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

(ஆ) (i) தமற்குறிப்பிட்ட குடும்ப அலகுகளுக்குச் சட்ட 

ாீதியான உறுதிகள் வைங்கப்பட்டுள்ள னவா 

என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், வைங்கப்பட்டுள்ள உறுதிகளின் 

எண்ைிக்கக எத்தகன என்பகதயும்; 

 (iii) உறுதிகள் வைங்கதவண்டியதபாதும் இதுவகர 

யும் உறுதிகள் வைங்கப்படாத குடும்ப அலகு 

களின் எண்ைிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (iv) காைி உறுதிகள் இல்லாத குடும்ப அலகுகளுக்கு 

உறுதிககள வைங்குவதற்குத் தயாாிக்கப்பட் 

டுள்ள தவகலத்திட்டம் யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) extent of land belonging to the Land 
Reform Commission situated within the 
Kandy District; 

 (ii) the areas in which they are situated; and  

 (iii) how many family units are resident on those 
land? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether lawful deeds have been given to 
the above-mentioned family units;  

 (ii) if so, how many such deeds have been 
given; 

 (iii) the number of family units which have not 
received deeds yet, out of those which 
should be given deeds; and  

 (iv) what is the course of action formulated for 
giving deeds to family units which do not 
have deeds for lands? 

(c) If not, why?  

 
ගු එසප.එම්. ච්දද්රදසේන මහසතා (ඉඩම් අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன - காைி அகமச்சர்) 

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

තරු කාගමගයකතුමසනි, එමස ප්ර ්මයට  පිළිතුර ශමසශංේයි. 

(අ  (i) නළ ව ශයන් ශතොඩ-මසඩ ලඩ) අ.කර එ.ල.ෂ 
 ැත්තෑපන්න ං. පමස  ඇත. ශමසය නි ච්ය කර 
තැය මස ංඳ ග ලඩ) ශල්ඛ්මය. පිළිශයල ිරීමශ) 
කටයුතු ිංු  ශකශරමින් පව සම අතර, ඒ ංඳ ග 
මසගං  යක පමස  කගලය. තත වුව ඇතැයි 
අශප්.ෂග ශකශර්. 

 

 (ii) ප ත නැ .ශවම ප්රගශීශීය ශල්ක) ශකොට්සගං තුළ 
එමස ලඩ) පිහිටග ඇත. 

 1. පං්බගශේ ශකෝරළය 

 2. තඟල ළ ශකෝරළය 

 3. ශනොළුව 

 4. උඩපළගත 

 5. තඟවට ශකෝරළය  

 6. පගතශ ේවග ැට 

 7. ශනල්ශතොට  

 8. තු)පශන් 

 9. යටිුවවර 

 10. උඩුු )බර 

 11.  මසැනු )බර 

 12.  පගතු )බර 

 13.  කුණ්ඩංගශල් 

 14.  උඩුුවවර 

 15.   ගරිං්පත්තුව  

 16.  අකුර  

 17.  පූජගපිටිය 
 

 (iii)  නි ච්ිතව ලඩ)  ඳුමග තැය ශ) කටයුතු අවංන් 
කරම ශත. එමස ලඩ)වල පදිහචි පවුල් ඒකක 
ංහඛ්යගව නි ච්ිතව  ඳුමග තැය ශ) තැටලුව. 
පවතී.  අමවංර පදිහචිකරුවන් ශමසන්මස එකමස ලඩ) 
ශකොටං ්තුළ පවුල් ඒකක ිරහිපය. පදිහචිව ිංටීමස 
න මීය ට ශ ේතු ශව්. 

  ලඩ) ශල්ඛ්ම ංැකසීමස නැමට දිංත්්රි. මසට්ටමින් 
ක්රියගවට මහවග ඇත. ලදිරිශේදී ඒ අුවව ශකොමිෂන් 
ංභගව ංතු ලඩ) ප්රමසග ය ශමසන්මස එමස ලඩ) ුක. ස 
විඳින්මන් පිළිබඳව නි ච්ිත ශතොරතුරු න ලබග 
තැය මසට බලගශපොශරොත්තු ශව්. 

(ආ   (i)  ඔව්. ප්රගශීශීයව පවත්වුව ලබම ජහතමස ශංේවග 
මසඟින්  ඳුමග තුව ලබම ං  ලල්ලු) කරුව ලබම 
තැමැත්තන් ශවත ය තයුවූලල ඔප්පු ලබග දීමස ිංු  
ශකශර්. ශ) ංඳ ග "ලඩ)   
 ශකොමිංමස තමසට" වැඩංට ම ංකං ්කර ඇත. 

 (ii) ශල්ඛ්මතත ශතොරතුරු වගර්තගවල 1778 වංරින් 
පසුව ඔප්පු 7,000ක ංහඛ්යගව. නිකුත් කර ඇ ස 
බව ංඳ න් වම අතර, ශකොමිෂන් ංභගව 
ආර)භශේ ිංට ශ) න.වග ඔප්පු වි ගල  ප්රමසග ය. 
නිකුත් කර ඇත. 1772 ිංට පැව ස ශතොරතුරු ංහිත 
ශල්ඛ්ම දිරගපත් වීමස  ග ක්රමසවත්ව යගවත්කගීනම 
ශමොවීමස මසත අතීතශේදී ඔප්පු ලබග දීමස 
ං)බන්ධශයන් වූ නි ච්ිත ංහඛ්යගත්මසක නත්ත 
ංැපයිය ශමො ැිරය. 

 (iii) රැංක්ර තත් ශතොරතුරු අුවව ඔප්පු ලබග දිය යුතු 
පවුල් ඒකක ප ත නැ.ශවම පරිදි ශව්. 

 

 1. පංබ්ගශේ ශකෝරළය  -   910 

 2. තඟල ළ ශකෝරළය  -  919 

 3. ශනොළුව  -  350 

 4. උඩපළගත  -  150 

 5. තඟවට ශකෝරළය  -  10 

 6. පගතශ ේවග ැට  -  169 

 7. ශනල්ශතොට  -  192 

 8. තු)පශන්  -  103 

 9. යටිුවවර  -  25 

 10. උඩුු )බර  -  17 

 11. මසැනු )බර  -  325 
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 12. පගතු )බර  -  51 

 13. කුණ්ඩංගශල්  -  200 

 14. උඩුුවවර  - 135 

 15.  ගරිංප්ත්තුව  - 130 

 16. අකුර   - 138 

 17. පූජගපිටිය  - 290 
  (iv) ල ත පරිදි විිංීම ිංටිම පවුල් ඒකක අතුරින්, 

දිංත්්රි.කය තුළ මව ලඩ)  ග පදිහචි ලඩශ) 
ය තයගුවූලල හිමිකමස. ශමසශත. ලැ න ශමොමසැ ස 
තැමැත්තන්  ඳුමග තැය මස ංඳ ග ජහතමස ශංේවග/ 
සුු සුක) පරි.ෂ  පැවැත්වීමසට කටයුතු කරශතම 
යුව ලබයි. එහිදී, ලදිරිපත් කරුව ලබම ශල්ඛ්මමසය 
ශතොරතුරු ආශ්රශයන් සුු සුක) ං)පූර්  කරම 
තැමැත්තන් ශතෝරග තැය ශමසන් පසු ලඩ) ඔප්පු 
ලබගදීමස ිංු  කරයි. ශ) යටශත් "රන්බිමස" මමින් 
ලබගශනුව ලබම ඔප්පුව. මසඟින් ලඩශ) 
ිංන්ම.කර අයි සය "ශතනරටමස ඔප්පුව ලබගදීමස" 
ම) වූ සුවිශ ේෂි වැඩංට ම. යටශත් ක්රියගත්මසක 
කරුව ලබයි. ලඩ) ප්ර සංහංක්ර  ශකොමිෂන් 
ංභගව විිංන් අුවමසත කරම ලන 2021/01 අහක නරම 
මව චක්රශල්ඛ්ය යටශත් ශ) ංඳ ග අව ය 
විධිවිධගම ංලංග ඇත. 

(ඇ  අනගළ ශමොශව්.  

 

ගු මය්දත දිසානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

 තරු කාගමගයකතුමසනි, මසශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්මය 

ශමසයයි. 

 LRC එකට අයත් ශමොවම ලඩ)වල ලන්ම අයට ය තයුවූලල 

ඔප්පු ලබග දීශ) වැඩංට ම.  සශබමවගන, තරු ඇමස සතුමසනි? 

උනග ර ය.  ිරයමවග ම), තගමිණී දිංගමගයක මසැ සතුමසගශේ 

කගලශේදී එතුමසගශේ ංහකල්පය. අුවව ං්වර් භූමි ඔප්පු, ඒ 

වගශේමස ජයභූමි ඔප්පු ලබග ු න්මග. ශ) ලඩ)වලටත් එවැනි 

ක්රමසය.  සශබමවගන? ඒ වගශේමස මසමස නැමතන්ම කැමසැ සයි, මස වැලි 

කලගපවල විශ ේෂශයන්මස තුන්වම,  තරවම පර)පරගවට ං  

අුවපවුල්වලටත් ලඩ) ඔප්පු ලබග දීශ) ක්රමසශව්නය.  සශබමවගන 

ිරයලග.  
 

ගු එසප.එම්. ච්දද්රදසේන මහසතා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
මස වැලි කලගපයට අනගළ ප්ර ්මය අශප් තරු චමසල් රගජප.ෂ 

ඇමස සතුමසගට තමසයි ශයොමු කරන්ම ඕමෑ, තරු මසන්ත්රීතුමසනි. LRC 

එකට අයි ස ලඩ)වලට ං   අශමකුත් ිංයලු ලඩ)වලට ජහතමස 

ශංේවග පවත්වමින් අපි ලඩ) ඔප්පු ලබග ශනමවග.  ශ) අවුරුීශී 

අශප් ලල.කය ලඩ) ල.ෂයකට ඔප්පු ලබග දීමස. ඒශකන් අපි 

60,000කට වැඩි ංහඛ්යගවකට නැමට ඔප්පු ලබග දී  සශබමවග. ශ) 

අවුරුීන අවංන් ශවම ශකොට -ශනංැ)බර් මසගංය ශවමශකොට- 

75,000කට ඔප්පු, බලපත්ර, දීමසමග පත්ර ලබග දීශ) විශ ේෂ 

වැඩංට ම. නැමට ක්රියගත්මසක ශවමවග. ඒ වගශේමස ඔබතුමසග 

ංඳ න් කළ පරිදි, ශමසමස ලඩ)වල කගලය.  සං්ශංේ පදිහචි අය 

ලන්මවග. 1772දී තමසයි ලඩ) ප්ර සංහං්කර  ශකොමිෂන් ංභගව 

යටශත් “රන්පවු) ලඩ)” පවරග තත්ශත්. 1772 ලඳන් 

අමවංරශයන් පදිහචිව ිංටිම වි ගල පිරිං. ලන්මවග. මසමස 

මගවලපිටිශේ ජහතමස ශංේවයකට ගිය ශවලගශව් නැ.කග, අවුරුු  

50.  සං්ශංේ -1772 දී පදිහචි වුණු අයට- ලඩ) ඔප්පු  )බ ශවලග 

මැ ස අයත් ලන්ම බව. තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අපි ශ) ශවමශකොට ඒ 

ලඩ)වල ඔප්පු ිංයල්ල ලබග දීශතම යමවග. අපට ශ) අවුරුීශී 

ල.ෂයකට ලඩ) ඔප්පු ලබග දීශ) ලල.කය.  සබු ග. මමුත් 

ශකොශරෝමග වංහතතය නිංග ඒ ඔප්පු ල.ෂයමස ලබග ශනන්ම බැරි 

වු ත්,  ඔප්පු 75,000. ලබග ශනන්ම අපි කටයුතු කරමවග. 2022 

වර්ෂශේදී දීමසමග පත්ර ං  ලඩ) ඔප්පු 150,000. ලබග ශනන්ම අපි  

විශ ේෂ වැඩ පිළිශවළ.  ංකං් කර  සශබමවග.  
 

ගු මය්දත දිසානායක මහසතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

තරු කාගමගයකතුමසනි, ශනවැනි අතුරු ප්ර ්මය තරු ශේ.සී. 

අලවතුවල මසන්ත්රීතුමසග අ මවග. 
 

ගු දේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(மாண்புமிகு தே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

තරු කාගමගයකතුමසනි, තරු ලඩ) ඇමස සතුමසගශතන් මසමස 

ශනවැනි අතුරු ප්ර ්මය අ මවග. 

තරු ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසගශේ කගලශේදී විතර. ශමොශවයි, 

ලඩ) ප්ර සංහං්කර  ශකොමිෂන් ංභගව තුළ දීර්  කගලය.  සං්ශංේ 

වහචග, දූෂ  ත මගව. ිංු ශවලග  සශබම බව ඔබතුමසගත් නන්මවග.  

පසුගිය කගලශේ ශලොකු ආන්ශනෝලමයකට ල. වුණු ිංීධියකුත් 

 සශබමවග. දිංගමගයක ිරයලග විධගයක අධය.ෂවරශයකු 

ශංේවශයන් ලවත් කර  සශබමවග. ඔහු ලවත් ිරීමමසට ශ ේතුව,  දූෂ  

 ග වහචගවලට ං)බන්ධ වීමසන? මමුත්, ඔහුට  සශබම ය) ය) 

ං)බන්ධතග එ.ක එළිශේ ලඳලග එමස ක්රියගවලිශේ ශයශනමවග 

ිරයග ශතොරතුරු  වගර්තග වමවග. ඒ ං)බන්ධශයන් ඔබතුමසග තන්ම 

පියවර ශමසොක.න? 

 

ගු එසප.එම්. ච්දද්රදසේන මහසතා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දිංගමගයක මස ත්මසයගශේ දූෂ  ශචෝනමග පිළිබඳව පිටං්තර 

අය එක එක කට කාග ිරව්වත්, කරපු පීම.ෂ ශයන් එවැනි 

ශනය. ඔප්පු ශවලග මැ ැ. මමුත්, ය) ය) පුීතලයන් විශව්චමය 

කරපු එතුමසගශේ විශව්චමගත්මසක  ඬ පටය. පිටශවලග  සබු ග. ඒ 

කගර ගව මසත එතුමසග ශංේවශයන් ලවත් කළග. ශමසොකන, එතුමසග 

කරලග  සබුශණ් එතුමසගට අයි ස මැ ස වැඩ.. 

 තරු මසන්ත්රීතුමසනි, පසුගිය කගල වකවගුවශව් LRC එශ. files 

200. අතුරුන න් ශවලග  සශබමවග. ඒ files 200 ශංොයග තන්ම 

මසමස විශ ේෂ ශපොලිං් කණ්ඩගයමස. ශයශනව්වග. Files 200. 

අං්ාගමතත ශවලග  සශබමවග ිරයන්ශන්, එතැම ශලොකු වහචගව. 

ශවලග  සශබමවග. ඒ වගශේමස ංමස ර අයට ලඩ) අ.කරය රුපියල් 

500 ත ශන් දීලග  සශබමවග. COPE එශ.දීත් ඒක ංගකච්ඡගවට 

භගජම වු ග. ඒ පිළිබඳව අපි විශ ේෂ පීම.ෂ . පවත්වමවග.  

1772 ිංට ශ) න.වගමස වි ගල දූෂිත තත්ත්වයකට පත්ශවලග 

 සශබම ආයතමය., ශ)ක. ඒක මසමස මැ ැ ිරයන්ශන් මැ ැ. 

උනග ර ය. ිරව්ශවොත්, ශමොච්චියගතමස ප්රශී ශේ අ.කර 50ක 

කැලෑ ලඩමසකට මීය තමුව ප්රශී ශේ ශපොල් ලඩ) අ.කර 50. මසගරු 

කරලග  සශබමවග. 

 න්තගම ප්රශී ශේත් ඒ වගශේ ලඩ) වි ගල ප්රමසග ය. 

අවභගවිත ශවලග  සශබමවග. ශ) පිළිබඳව අපි විශ ේෂ පීම.ෂ ය. 

කර ශතම යමවග, තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්ම අහක 3 -745/2020- (1 , තරු ලෂග. රහුමසගන් මස තග - 
[ංභග තර්භය තුළ මැත.   
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පගර්ලිශ)න්තුව 

අනුරාධා ර දිසපත්රික්කයකදඉ ප්රා දද්ශීය දල්කම් 

කාර්යාලවල රඳවා ිනදබන භාණ්ඩ  ිළයවර 
அநுராதபுரத்திலுள்ள பிரததச தசயலகங்களில் முடக்கி 

கவக்கப்பட்டுள்ள தபாருட்கள்: நடவடிக்கக 
GOODS RETAINED AT DIVISIONAL SECRETARIES' DIVISIONS 

IN ANURADHAPURA: STEPS TAKEN  
  

                                 
992/2020 

4.  ගු දරෝහසණ බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

අග්රගමසගතයතුමසග ං  ආර්ිකක ප්ර සපත් ස  ග ංැලසු) ක්රියගත්මසක 

ිරීමශ) අමසගතයතුමසග, බුීධ ගංම, ආතමික  ග ංහං්කි සක කටයුතු 

අමසගතයතුමසග ං  මගතරික ංහවර්ධම  ග නිවගං අමසගතයතුමසගශතන් 

ඇූ  ප්ර ්මය - (1 : 
 
 

(අ   (i) ජමතගවට ශබනග දීමසට නියමිත භගණ්ඩ ශතොත 

ජමතගවට ශබනග ශමොදී අුවරගධපුර දිංත්්රි.කශේ 

ප්රග ශීශීය ශල්ක) කගර්යගලවල රඳවග තබග  සශබම 

බව එතුමසග නන්ශන්න; 

  (ii) එශංේ ම), ඒ ං)බන්ධශයන් අමසගතයගහ ය තුව 
ලබම පියවර කවශර්න; 

යන්ම එතුමසග ශමසමස ංභගවට නන්වන්ශන්න? 

(ආ   ශමොඑශංේ ම), ඒ මසන්න? 
 

 

 

பிரதம அகமச்சரும் தபாருளாதாரக் தகாள்கககள் மற்றும் 

திட்டச் தசயற்படுத்துகக அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய 

மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சருமானவகரக் தகட்ட வினா: 

 

(அ) (i) மக்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட தவண்டிய 

தபாருட்கள் மக்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படாமல் 

அநுராதபுர மாவட்ட பிரததச தசயலகங்களில் 

கவக்கப்பட்டுள்ளன என்பகத அவர் அறிவாரா; 

 (ii) ஆதமனில், அகமச்சு இது ததாடர்பில் தமற் 

தகாள்ளும் நடவடிக்கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Economic 

Policies and Plan Implementation, Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs and 
Minister of Urban Development and Housing: 

 
(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that the stocks of goods 
to be distributed among the people are kept 
back in the Divisional Secretaries' Divisions 
of Anuradhapura District without being 
distributed; 

 (ii) if so, the steps that will be taken by the 
Ministry in this regard? 

 

(b) If not, why? 

ගු චමල් රාජපක්කයෂ මහසතා (වාරිමාර්ග අමාතය, රාජය 

ආරක්කයෂක හසා ආපො කළමනාකරණ රාජය අමාතය සහස 

සපවදද්ශ් ක යුුර රාජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு சமல் ராேபக்ஷ - நீர்ப்பாசன அகமச்சரும் அரச 

பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ இராோங்க 

அகமச்சரும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராோங்க அகமச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of  National Security and  Disaster Management 
and State Minister of  Home Affairs) 
තරු කාගමගයකතුමසනි, අග්රගමසගතය, ආර්ිකක ප්ර සපත් ස  ග 

ංැලසු) ක්රියගත්මසක ිරීමශ) අමසගතය, බුීධ ගංම, ආතමික  ග 

ංහං්කි සක කටයුතු අමසගතය ං  මගතරික ංහවර්ධම  ග නිවගං 

අමසගතයතුමසග ශවුවශවන් මසග එමස ප්ර ්මයට පිළිතුර ලබග ශනමවග. 
 

(අ   (i)  2021 වර්ෂය ශත. පසුගිය වර්ෂවල විවිධ 
වැඩංට න් යටශත් ජමතගවට ශබනග දීමස ංඳ ග 
මිලදී තත් භගණ්ඩ අතුරින් 2017 වර්ෂශේ දිංත්්රි. 
විමසධයතත ූලලධම අය වැය වැඩංට ම යටශත් 
ක්රියගත්මසක කරම ලන වයගපි ස 1,144ිරන් 
තඹුත්ශත්තමස ප්රගශීශීය ශල්ක) කගර්යගලය මිලදී 
ශතම ඇ ස ප ත ංඳ න් ත ශකොළ කපම යන්ත්ර 
06.  ැර ශවමත් ශමොශබදූ භගණ්ඩය. ිරිංු  
ප්රගශීශීය ශල්ක) කගර්යගලයක රඳවගශතම 
ශමොමසැත. 

 

 (ii) ල ත ශමොශබදූ භගණ්ඩ පිළිබඳ ප්රගශීශීය 
ං)බන්ධීකර  කමිටුශව් ංගකච්ඡගශකොට 
තීර ය. ශතම භගණ්ඩ ශබනග දීමසට අව ය 
කටයුතු ිංු  කරම ශලං ප්රගශීශීය ං)බන්ධීකර  
කමිටු ංභගප ස ශවත ං  තඹුත්ශත්තමස ප්රගශීශීය 
ශල්ක) ශවත උපශනං ් ලබග දීමසට කටයුතු කර 
ඇත. 

(ආ  අනගළ ශමොශව්. 

තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසගශේ ප්ර ්මශයන් අංග ඇ ස 

අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ ප්රගශීශීය ශල්ක) ශකොට්සගං 22හි, 2021 

වර්ෂය  වමශත. ජමතගවට ශබනග දීමසට ශවන් කළ මුනලින් ිංයලු 

භගණ්ඩ අරශතම ශබනග දී  සශබමවග. 2017 අවුරුීශී විමසධයතත 

මුනල්වලින් තරු ු මින්න දිංගමගයක මසැ සතුමසග තඹුත්ශත්තමස 

ප්රගශීශීය ශල්ක) කගර්යගලයට ත ශකොළ කපම මසැෂින් 06. 

තන්ම රුපියල් 74, 520ක මුනල. ලබග දී  සශබමවග. ඒ භගණ්ඩ 
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අුව 

අහ. 

ප්රගශීශීය 

ශල්ක) 

කගර්යගලය 

ල සරි භගණ්ඩ පිළිබඳ විං්තර ප්ර සලගී

න් ශවත 

ලබග දීමස 

ප්රමසගනවීමස

ට ශ ේතුව 

    භගණ්ඩ 

වර්තය 

ප්රමසග

 ය 

වටිමග

කමස 

මිලදී 

තත් 

වර්ෂය 

  

01 තඹුත්ශත්තමස ත ශකො

ළ කපම 

යන්ත්ර 

6 රු.74,

520.00 

2019 ම) කර 

එවම ලන 

ශතොවි 

ංහවිධගම 

ක්රියගකගීම 

මසට්ටමසක 

ශමොපැව

තීමස 

ශ ේතුශව

න් 

භගණ්ඩ 

ලබග 

ශමොදී 

රඳවග 

තැය මස 
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ලබග දීමස ංඳ ග “ිංතමු කගන්තග ශතොවි ංහවිධගමය” ඇතුළු 

ංහවිධගම 6. ම) කර  සශබමවග. ඒ ශතොවි ංහවිධගම අතර ය) 

මසත තැටුමස. ශවලග තවමස ඒ උපකර  ශබනග ශනන්ම බැරි ශවලග 

 සශබමවග. ඒ නිංග අපි ශ) කගර ය තරු ු මින්න දිංගමගයක රගජය 

ඇමස සතුමසගට ශයොමු කරමවග, ශවමත් ංහවිධගමයකට ශ ෝ ශ) 

භගණ්ඩ ශබනග අවංන් කරන්ම ිරයලග. ශමසොකන, 2017 අවුරුීශී 

ලඳලග ශ) භගණ්ඩ  සශබමවග.  
 

ගු දරෝහසණ බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

තරු ඇමස සතුමසනි, මසමස ඔය ප්ර ්මය ශයොමු කරම කගලශේ 
 සබුශණ් ඔය තැටලුව ශමොශවයි. ය  පගලම රජශේ අවංගම 
කගලශේ අඩු ආනගය)ලගීන්ට ශබනග ශනන්ම roofing sheets වගශේ 
බඩු ටික. ලැබු ග. නැන් ඒ තැම කාග කර වැඩ. මැ ැ. ඒ 
භගණ්ඩ, රගජය නිලධගරින් විිංන් ශතෝරගතත්, ඒ ංඳ ග  සුු සුක) 
ලැබූ අයට ශනන්ශන් මැ සව ඔබතුමසන්ලගශේ හිතවතුන්ට ශබනග දී 
අවංන්. නැන් ඒ තැම කාග කර වැඩ. මැ ැ.    

තරු කාගමගයකතුමසනි, මසශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්මය ශමසයයි.  

තරු ඇමස සතුමසනි, ඊශේ  ඔබතුමසන්ලග තීර ය. තන්මවග, 
ශපෞීතලික අහ යට රංගයනික ශපොශ ොර ශතන්වීමසට අවංරය 
ලබගදීමස ශවුවශවන් කටයුතු කරමවග ිරයලග. ඊශේ අපට ඒක නැම 
තන්ම ලැබු ග. අපට නැම තන්ම  සශබම ප්රධගමමස ප්ර ්මය 
ශ)කයි, තරු ඇමස සතුමසනි. නැන් අශප් රශට් ශඩොලර් ප්ර ්මය. 
 සශබමවග.  ශපෞීතලික අහ ශයන් රංගයනික ශපොශ ොර, කිෂි 
රංගයම ද්රවය ශතන්වමශකොට ඒ ංමසගත)වලටත් ශඩොලර් ප්ර ්මයට 
මුහු  ශනන්ම ශවයි න?   අන ශලෝක ශවළඳශපොශළේ යූරියග ශටොන් 
එකක මිල ංෑශ ම ල ළ ගිහිල්ලග  සශබමවග. ඒ අුවව යූරියග 
මිටිය. ංගමසගමයශයන් රුපියල් 10,000කට වැඩි මුනල. ශවයි 
ිරයලග තමසයි අපට නැම තන්ම  සශබන්ශන්. ඒ නිංග  ඔබතුමසන්ලග 
මැවත ශතොවීන්ට ශපොශ ොර ං මගධගරය ලබග දීලග ශ ෝ  ශ) 
යූරියග ලබග දීමසට ය)ිරිං වැඩ පිළිශවළ. ංකං් කරන්ම 
ූ නගමමස.  සශබමවගන ිරයලග මසමස නැම තන්ම කැමසැ සයි. 

 

 

ගු චමල් රාජපක්කයෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

තරු කාගමගයකතුමසනි, මසට  සශබන්ශන් වතුරත් එ.ක 

තුවශනුව.  

තරු මසන්ත්රීතුමසග, යූරියග නැ)මසගමස ඒශකන් ිංයයට 30. පමස යි 
ත කට උරග තන්ශන්. ල සරි ටික ඔ.ශකෝමස වතුරත් එ.ක 
ශ ෝනගශතම ඇවිල්ලග වැශව් ලතුරු ශවමවග.  ඔබතුමසගශේ ප්ර ්මය,  
කිෂිකර්මස ඇමස සතුමසගට මසමස ශයොමු කරන්ම).  එතුමසග ඔබතුමසගට 
ශපෟ ීතලිකව පිළිතුර. එවයි. 
 

 

ගු දරෝහසණ බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

තරු ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසග වගරිමසගර්ත ං)බන්ධව කටයුතු 

කරම එක  රි. මසමස ශ) ප්ර ම්ය අ ලග  සශබන්ශන් තරු 

අතමසැ සතුමසගශතන්.   

 මසශේ ශනවම අතුරු ප්ර ්මය විධියට මසට නැම තන්ම ඕමෑකමස 
 සශබන්ශන්- 

 

ගු චමල් රාජපක්කයෂ මහසතා 
( மாண்புமிகு சமல் ராேபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසග අ ම ප්ර ්මයට මසමස ශනම පිළිතුර 

පිළිබඳ ය) පැ ැදිලි කර තැය මස. අව ය ම) පමස යි අතුරු 

ප්ර ්මය. අ න්ම පුළුවන්. ඊට පරිබගහිර ඒවග අ න්ම බැ ැ. 

ං්ාගවර නිශයෝත 33හි පැ ැදිලිව ඒ බව ංඳ න් ශවමවග. 

ගු දරෝහසණ බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

තරු ඇමස සතුමසනි, අපට කගශලෝචිත ප්ර ්මය. අ න්ම 
පුළුවන්.  මසමස ශ)  ප්ර ්මය ඇහුශව් මීය ට ංෑශ ම කගලයකට කලින්. 
ප්ර ්මය මයගය පත්රයට එමශකොට කගලය ගිහිල්ලග ශන්. ඒ නිංග 
කගශලෝචිත ප්ර ්ම අපට අ න්ම ශවමවග. ඒ නිංග තමසයි මසමස 
ඇහුශව්.  

තරු ඇමස සතුමසනි, ඊළඟට  සශබම තැටලුව තමසයි අුවරගධපුරය 
දිං්ත්රි.කශේ ශකොවිඩ්-17 ශරෝගීන් වැඩිවීමස. අුවරගධපුර මතරය 
ආශ්රිතව ඊශේ  විතර. ශකොශරෝමග නිංග 4ශනශම. මිය ගිහින් 
 සශබමවග. එෟ් වගශේමස, අුවරගධපුරය රතු කලගපය. බවට 
පත්ශවලග  සශබමවග. පගංල් ිංසුන් 1,000කට වැඩි ප්රමසග ය. 
ශකොශරෝමග ආංගදිතයන් බවට පත්ශවලග  සශබමවග. ඒ වගශේමස, 
ගුරුවරු 100කට වැඩි ප්රමසග ය. ශරෝගීන් බවට පත්ශවලග 
 සශබමවග. ශ) නිංග අුවරගධපුරශේ මතර ආශ්රිතව ං  
ත)මසගමවල ශකොශරෝමග ශරෝගීන් වි ගල ප්රමසග ය. වගර්තග 
ශවමවග. අශප් රට මීය ට කලින් ශකොශරෝමග නැඩි අවනගම) 
තත්ත්වශේ හිටපු කගලශේ, රට lock down කරලග  සබුණු කගලශේ 
අංන්මට ලැබුණු ශකොශරෝමග ශරෝගීන් ප්රමසග යට  වැඩි ශරෝගීන් 
ප්රමසග ය. අන වම විට වගර්තග ශවමවග ිරයලග අශප් කමට 
ඇශ න්ම  සශබමවග. අුවරගධපුරශේ කරම PCR tests ප්රමසග ය, 
Antigen Tests ප්රමසග ය ශබොශ ෝ අඩු කරලග  සශබමවග. ඒ නිංග 
ශ) පීම.ෂ  වැඩි කරලග, ශ) ශරෝගීන්  ඳුමගශතම, මැවතත් අපි 
කලින් ක්රියගත්මසක ශවච්ච ක්රමසශව්නයට යන්ම ිරයලග මසමස ලල්ලග 
ිංටිමවග. මිනිං්සු මසැශරම ප්රමසග ය අඩු කර තන්ම ං  මිනිසුන්ට 
ශ) වයිරංය ශබෝශවම එක මතර කර තන්ම vaccine එකට 
විතර. ලඩ ශනන්ම එපග ිරයලගත් මසමස ඔබතුමසගශතන් ලල්ලග 
ිංටිමවග.  ශ) ශවුවශවන් ඔබතුමසන්ලග ය) වැඩ පිළිශවළ. ංකං් 
කරමවග න, එවැනි වැඩ පිළිශවළ. ඔබතුමසන්ලග ක්රියගත්මසක 
කරමවග න ිරයලග මසමස අ මවග. 

 

ගු චමල් රාජපක්කයෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඒ පිළිබඳව ංගකච්ඡග කරන්ම දිමපතගමස 
අ සතරු ජමගධිප සතුමසගශේ ප්රධගමත්වශයන් ශංෞඛ්ය අමසගතයගහ ශේ 
අනගළ නිලධගරින් ං  අශමකුත් නිලධගරින්  මු ශවමවග. ඔබතුමසග 
ිරයපු කරු  මසමස ඒ අය ශවත ශයොමු කරන්ම). එතශකොට ඒ 
අයශේ අවධගමය ශයොමු කරලග අව ය කටයුතු කරලග  ශනයි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර ්ම අහක 5 -1738/2021-(1 , තරු (වවනය  උපුල් 

තලප්පත් ස මස තග - [ංභග තර්භය යතුළ මැත.  ශනවම වටය. 

 

 

ගල්නෑව දපොලිසප සපථානය සහස නිල නිවාස  

අලු කවැඩියාව 
கல்தனவ தபாலிஸ் நிகலயம் மற்றும் 

உத்திதயாகபூர்வ இல்லங்கள்: திருத்தம் 
GALNEWA POLICE STATION AND QUARTERS: REPAIR 

       
745/2020 

 

3. ගු බුද්ධික පිනරණ මහසතා (ගු ඉෂාක්කය රහුමා්ද මහසතා 

දවනුව ) 
      (மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை - மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான் 

சார்பாக)  

      (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ishak 
Rahuman)  
මස ජම ආර.ෂක අමසගතයතුමසගශතන් ඇූ  ප්ර ්මය - (1 : 

1415 1416 



පගර්ලිශ)න්තුව 

(අ  අුවරගධපුර දිංත්්රි.කශේ පිහිටග ඇ ස තල්මෑව ශපොලිං ්
ංා්ගමය ආර)භ කරම ලන දිමය කවශර්න යන්ම එතුමසග 
ශමසමස ංභගවට නන්වන්ශන්න? 

(ආ  (i) එමස ශපොලිං ් ංා්ගමය ං  ඊට අයත් නිල නිවගං 
අබලන් තත්ත්වයක පව සම බවත්; 

 (ii) ආර)භ කරම ලන දිම ිංට ශ) වමශත. එමස 
ශතොඩමැඟිලි ප්රමසග වත් පරිදි අලුත්වැඩියග කර 
ශමොමසැ ස බවත්; 

 එතුමසග නන්ශන්න? 
 

(ඇ  එමස ශපොලිං ් ංා්ගමය ං  ඊට අයත් නිල නිවගං 
අලුත්වැඩියග කරුව ලබම දිමය කවශර්න යන්මත් එතුමසග 
ශමසමස ංභගවට නන්වන්ශන්න? 

(ඈ  ශමොඑශංේ ම), ඒ මසන්න?  
 

தபாது மக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 
 

(அ) அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள கல்தனவ 

தபாலிஸ் நிகலயம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாததன் 

பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 
 

(ஆ) (i) தமற்படி தபாலிஸ் நிகலயம் மற்றும் அதற்குாிய 

உத்திதயாகபூர்வ இல்லங்கள் தசதமகடந்த 

நிகலயில் காைப்படுகின்றன என்பகதயும்; 

 (ii) ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து இதுவகர 

தமற்படி கட்டிடங்கள் தபாதுமான வககயில் 

சீரகமக்கப்படவில்கல என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) தமற்படி தபாலிஸ் நிகலயம் மற்றும் அதற்குாிய 

உத்திதயாகபூர்வ இல்லங்கள் எத்திகதியில் சீரகமக்கப் 

படுதமன்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Public Security: 
 

(a) Will he inform this House of the date on which 
the Galnewa Police Station of the Anuradhapura 
District was first established;   

(b) Is he aware that - 

 (i) aforesaid Police Station and the quarters of 
the same are in a dilapidated condition; and 

 (ii) aforesaid buildings have not been 
adequately repaired since the 
establishment? 

(c) Will he also inform this House of the date by 
which aforesaid Police Station and its quarters will 
be  repaired? 

(d) If not why?    

 

ගු (ආචාර්ය) සර ක වීරදසේකර මහසතා (මහසජන ආරක්කයෂක 
අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரதசகர - தபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
තරු කාගමගයකතුමසනි, එමස ප්ර ම්යට පිළිතුර මසග සභාගත* 

කරමවග. 

* සභාදම්සය මත තබන ලෙ ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 
 

(අ  1782.07.17  දිම ආර)භ කර ඇත. 

(ආ  (i) ශපොලිං ්ංා්ගමශේ ශතොඩමැඟිලිවල සුළු අලුත්වැඩියග ිරීම) 
ිංු  කර ශපොලිං ්ංා්ගමය පවත්වගශතම යුව ලබයි. 

      (ii)     එමස  ශතොඩමැඟිල්ශල් පූර්  අලුත්වැඩියගව. ිංු  ිරීමමස 
ංඳ ග ශ) වම විටත් දිංත්්රි. ලහනේශන්රුවරයගශේ 
අධී.ෂ ශයන් රුපියල් 7,048,473.27ක වටිමගකමසිරන් 
යුත් ඇංත්ශ)න්තුව. ංකං ්කර ඊට අව ය ලදිරි කටයුතු 
ිංු  ශකශරමින් පවතී. 

(ඇ  අනගළ ප්රං)පගනම කටයුතු අවංන් වූ ව ගමස අලුත්වැඩියග කටයුතු 
ආර)භ ිරීමමසට කටයුතු ූ නගම) කර ඇත. 

(ඈ  පැම ශමොමඟී. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්ම අහක 5 -1738/2021- (1 , තරු (වවනය  උපුල් 

තලප්පත් ස මස තග. 
         

ගු බුද්ධික පිනරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
තරු කාගමගයකතුමසනි, තරු උපුල් තලප්පත් ස මසන්ත්රීතුමසග 

ශවුවශවන් මසග එමස ප්ර ්මය අ මවග 
 

ගු දශ්හසා්ද දසේමසසහස මහසතා (සමෘද්ධි, ගෘහස ආර්ථික, 

ක්කයෂුද්ර මූලය, සපවයස රැිරයා හසා  වයාපාර සසවර්ධාන රාජය 

අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி 

இராோங்க அகமச்சர்) 

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

තරු කාගමගයකතුමසනි, මුනල් අමසගතයතුමසග ශවුවශවන් මසග එමස 

ප්ර ්මයට පිළිතුර ලබගදීමස ංඳ ග ං ස  තරක කගලය. ලල්ලග 

ිංටිමවග. 
 

ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක ිරීමම  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

දපෞද්ගලික ම්දත්රී්දදප පන ක දකම්ම්ප ක 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

සුගීෂපවර වික්රමසසහස පෙනම (සසසපථාගත ිරීමදම්) 

පන ක දකම්ම්පත 
சுகீஸ்வர விக்ரமசிங்க மன்றம் (கூட்டிகைத்தல்) 

சட்டமூலம் 
SUGEESWARA WICKRAMASINGHE FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගු වීරසුමන වීරසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

තරු කාගමගයකතුමසනි, මසග ප ත ංඳ න් පමත් ශකටු)පත 

ලදිරිපත් කරමවග: 
 

"සුගීෂ්වර වික්රමසිංහ  පනමමස ංහං්ාගතත ිරීමමස ංඳ ග වූ පමත් ශකටු)පත 

ලදිරිපත් ිරීමමසට අවංර දිය යුතු ය." 
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ගු බුද්ධික පිනරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 

විස්ද සපථිර කරන ලදී 
ஆதமாதித்தார். 

Seconded. 

 
ප්රශ්පනය විමසන ලදි්ද සභා සම්මත විය. 
පන ක දකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර ිරයවන ලදි්ද, එය 

මුද්රණය ිරීමම  නිදයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා ිරීමම සඳහසා 52(6) වන සපථාවර නිදයෝගය ය ද ක පන ක 

දකම්ම්පත අධායාපන අමාතයුරමා දවත පවරන ලදී. 
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப் 

படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6)இன்படி கல்வி 

அகமச்சருக்கு அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 
Minister of Education for report. 

 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීය ළඟට, ප්රධගම වැඩ කටයුතු. විංර්ජම පමත් ශකටු)පත - 

2022, කගරක ංභග අවං්ාගව. 
 
 

 
 

විසර්ජන පන ක දකම්ම්පත, 2022 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 

APPROPRIATION BILL, 2022 
 
 

කගරක ංභගශව්දී තවු රටත් ංලකග බලම ලදී.-  
[ප්රත සය: ශනංැ)බර් 01  

[තරු කාගමගයකතුමසග ූලලගංමගරූඪ විය.  
 

குழுவில் தமலும் ஆராயப்தபற்றது.- [ததர்ச்சி: டிசம்பர் 01] 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 01st December] 
[HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

176 වන ශීර්ෂය.- වරාය හසා නාවික අමාතයවරයා 
01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - පුමරගවර්තම වියනමස, 

රු. 184,450,000 
 
 

தகலப்பு 176.- துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு, ரூபாய் 184,450,000 
 

 

 

 

HEAD 176.- MINISTER OF PORTS AND SHIPPING 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 184,450,000 

 

 

434 වන ශීර්ෂය.- ගුෙම් පහසසුකම්, බහසාලුම් අසගන, වරාය 

සැපයුම් පහසසුකම් හසා දබෝට්ම් හසා නැේ කර්මා්දත සසවර්ධාන 

රාජය අමාතයවරයා 
 

01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - පුමරගවර්තම වියනමස, 
රු. 101,150,000 

தகலப்பு 434.- களஞ்சிய வசதிகள், தகாள்கலன்கள் முகனயங்கள், 

துகறமுக வைங்கல் வசதிகள், இயந்திரப் படகுகள்  

மற்றும் கப்பற்தறாைில் அபிவிருத்தி இராோங்க அகமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபாய் 101,150,000 
 

HEAD 434.- STATE MINISTER OF WAREHOUSE FACILITIES, 

CONTAINER YARDS, PORT SUPPLY FACILITIES 
 AND BOATS AND SHIPPING INDUSTRY DEVELOPMENT 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 101,150,000 

 

166 වන ශීර්ෂය.- ජල සම්පාෙන අමාතයවරයා 

01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - පුමරගවර්තම වියනමස, 
රු. 363,475,000 

 

தகலப்பு 166.- நீர் வைங்கல் அகமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபாய் 363,475,000 
 

HEAD 166.- MINISTER OF WATER SUPPLY 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 363,475,000 
 

433 වන ශීර්ෂය.- ග්රාමීය ය හසා ප්රාදද්ශීය පාය ය ජල සම්පාෙන 

වයාපෘින සසවර්ධාන රාජය අමාතයවරයා 

01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - පුමරගවර්තම වියනමස, 
රු. 54,780,000 

 

தகலப்பு 433.- கிராமிய மற்றும் பிரததச குடிநீர் வைங்கல் 

கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராோங்க அகமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபாய் 54,980,000 

 

HEAD 433.- STATE MINISTER OF RURAL AND DIVISIONAL 
DRINKING WATER SUPPLY 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 54,980,000 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය - ශීර්ෂ අහක 176 ං  336; 

ගුන) ප සුක), බ ගලු) අහතම, වරගය ංැපයු) ප සුක)  ග 

ශබෝට්ටු  ග මැව් කර්මසගන්ත ංහවර්ධම රගජය අමසගතයගහ ය - 

ශීර්ෂය 434; ජලං)පගනම අමසගතයගහ ය - ශීර්ෂය 166;  ග්රගමීය ය  ග 

ප්රගශීශීය පගය ය ජලං)පගනම වයගපි ස ංහවර්ධම රගජය 

අමසගතයගහ ය - ශීර්ෂ අහක 433 ං  332.  

ංලකග බැීනමස පූර්ව භගත 10.00 ිංට අපර භගත 12.30 න.වග 

ං  අපර භගත 1.00 ිංට අපර භගත 5.00 න.වග කපග  ැීමශ) 

ශයෝජමගව, තරු  සං්ං අත්තමගයක මසන්ත්රීතුමසග. 

 
[පූ.භග. 7.47  

 

ගු ිනසපස අ කතනායක මහසතා  
(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

තරු ංභගප සතුමසනි, "2022 විංර්ජම පමත් ශකටු)පශතහි 

කගරක ංභග අවං්ාගශව්දී අන දිම, -2021.12.02 වම බ්ර ං්ප සන්නග- 

විවගනයට තැශමම අමසගතයගහ   ග ඒවග යටශත් ඇ ස අශමකුත් 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

ශනපගර්තශ)න්තු  ග ආයතමවලට අනගළ අහක 176, 336, 434, 

166, 433 ං  332 නරම වැය ශීර්ෂයන්ශතන් ං)ප්රනගයගුවූලලව 

එ. එ. වැඩංට න්හි ිංයලු පුමරගවර්තම වියන)  ග ූලලධම 

වියන) රුපියල් 10ිරන් කපග  ැරිය  යුතුය" යි මසමස ශයෝජමග කරමි. 

තරු ංභගප සතුමසනි, මුලින්මස වරගය මගවික අමසගතයගහ ය 

පිළිබඳව වචම ං්වල්පය. කාග කරන්ම මසමස කැමසැ සයි. 

විශ ේෂශයන්මස වරගය ිරයන්ශන් රටක ජීවමගලියයි. රශට් ආනගය) 

උත්පගනමය ශවුවශවන් ශලෝකශේ  ැමස තැමමස වරගය පගවිච්චි 

කරලග  සශබම විධිය, ශයොනගශතම  සශබම විධිය ලතගමස විශිෂ්ටයි. 

අශප් ශකොළඹ වරගයත් ඒ අතර විශිෂ්ට තැමක  සබු ග. 

විශ ේෂශයන්මස ශකොළඹ වරගය අශප් ජග සක ආනගය) උත්පගනමශේදී 

විශ ේෂ නගයකත්වය. ංපයම වරගය. ිරයලග මුළු ශලෝකයමස 

නන්මවග. නකුණු ආිංයගශව් ශ.න්ද්රං්ාගමය. බවට පත් ිරීමශ) 

අරමුණින් අශප් වරගය වැඩිදියුණු ිරීමමසට පසු ගිය කගලය තුළ 

ශමොශය. පියවර අපි අරශතම  සශබමවග. ඒ එ.කමස ශමසමස 

වරගශේ ංහවර්ධමය ශවුවශවන්, මවීකර ය ශවුවශවන් ශලොකු 

ශංේවගව. ලටු කරපු දිවහතත ලලිත් ඇතුලත්මුනලි මසැ සතුමසග ශ) 

ශවලගශව් මසග ශතෞරවශයන් ිංහිපත් කරන්ම කැමසැ සයි. එතුමසගශේ 

කගලශේදී, වරගයට  සබුණු අන්තර්ජග සක පිළිතැය මස ල ළ 

තත්ත්වයකට ශතශමන්ම අවකග ය ලැබු ග. තරු ංභගප සතුමසනි, 

වරගය ිරයන්ශන් ජග සක වැනතත්කමස. ඇ ස ං්ාගමය. පමස .මස 

ශමොශවයි. ජග සක ආනගය) උත්පගනමය කරම ූලලික 

ශ.න්ද්රං්ාගමය. බවට අපි එය පරිවර්තමය කර තන්ම ඕමෑ.  

මසමස විශ ේෂ කගර ග ශනක තුම. ිරයන්ම කැමසැ සයි, තරු 

ංභගප සතුමසනි. පසුගිය කගල සීමසගශව්  ශකොළඹ වරගශේ මැ ශඟමහිර 

ජැටිශේ -මැ ශඟමහිර පර්යන්තශේ- ලදිිරීම) පිළිබඳව වි ගල 

ප්ර ්මය. මසතු වු ග. වරගශේ මැ ශඟමහිර පර්යන්තය ශවමත් 

ආශයෝජකශයකුට -ලන්දියගුව ංමසගතමසකට- ශනන්ම ආණ්ඩුව 

උත්ංග  ිරීමමස  ර ග ඇ ස වු  අර්බුනය ආණ්ඩුව විංඳග තත්ශත් 

බටහිර පර්යන්තය ඒ ආකගරශයන්මස ලන්දියගුව ංමසගතමසකට දීලගයි. 

මැ ශඟමහිර පර්යන්තශේ ලදිිරීම) මැවත මවතග නමසග  සශබමවග. 

අන ශමසොක.න ශ) මැ ශඟමහිර පර්යන්තශේ තත්ත්වය?  

අශප් වරගශේ  සශබම සුවිශ ේෂමස පර්යන්තය. තමසයි ශ) 

මැ ශඟමහිර පර්යන්තය. ශමසය ිංයයට 100. වැඩිදියුණු කරලග 

මැ ස  වු ත් තැඹුරු මුහුන.  සශබම, වි ගල ලඩකඩ.  සශබම, 

අපට ආනගය) ලබගතන්ම ං  ශලොකු මැව් අශප් වරගයට ඇතුළු 

කරතන්ම පුළුවන් පර්යන්තය.. ශ) පර්යන්තශේ නැමට තව 

ශකොටං. වැඩිදියුණු කරන්ම  සශබමවග. පහුගිය කගල සීමසගව තුළ 

ශ) මැ ශඟමහිර පර්යන්තය වැඩිදියුණු ිරීමමස ංඳ ග තත් ක්රියග 

මසගර්ත තැම ඒ තර) ංෑහීමසකට පත්ශවන්ම පුළුවන් ිරයලග 

හිතන්ම බැ ැ. ශමසොකන එහිදී ආන්ශනෝලමගත්මසක ිංු වී) 

ත මගව. වු ග. ඒ නිංගමස මැ ශඟමහිර පර්යන්තය විිරණීමස 

පිළිබඳ ආණ්ඩුශව් අන ං අත් ැර තත්තග.  ැබැයි, නැන්  සශබම 

ප්ර ්මය තමසයි ශකොළඹ වරගශේ ශ) මැ ශඟමහිර පර්යන්තය 

ංහවර්ධමය ිරීමමස ංඳ ග, වැඩිදියුණු ිරීමමස ංඳ ග කඩිම) වැඩ 

පිළිශවළ. ශ ෝ වුවමසමගව. ආණ්ඩුවට  සශබමවගන ිරයම 

කගර ය. මසමස එශංේ අ න්ම ශ ේතු වුණු කගර ග කීපය. 

 සශබමවග. ලන් එක. තමසයි, මුලින්  සබුණු ශයෝජමගව අුවව, ශ) 

පර්යන්තය වැඩිදියුණු ිරීමමස ංඳ ග මිලියම 13,000ක මුනල. ශ්රී 

ලහකග වරගය අධිකගරිය මසඟින් ශවන් කරලග  සබු ගය ිරයග වගර්තග 

වමවග.  

ඒ මුනලින් මැශඟමහිර පර්යන්තය වැඩි දියුණු ිරීමමස ශවුවවට, 

නැන් ආණ්ඩුව ශයෝජමගව. කරමින් ඇශමසරිකගුව ශඩොලර් මිලියම 

325ක විශී   ය. ලබග තැය මසට උත්ංග  කරමින් ලන්මවග. ඒ 

ඇයි? වරගශේ රඳවගශතම  සබුණු ශ) මුනල පැත්තකට නගලග මැවත 

වතගව. වගණිජ බැහකුවලින් ඇශමසරිකගුව ශඩොලර් මිලියම 325ක 

 ය ලබග තැය මසට ආණ්ඩුව ංැලසු)ං තතව ශ) උත්ංග  

කරන්ශන් ශවම කගර යකට ශමොශවයි. ආණ්ඩුශව් ශඩොලර් 

අර්බුනය විංඳග තැය මස ංඳ ගයි ශමසශ මස කරන්ම  නන්ශන්. 

ආණ්ඩුශව් ශඩොලර් අර්බුනය විංඳග තැය මස ංඳ ග ශ්රී ලහකග වරගය 

අධිකගරිය ය) ආකගරයක අවනගමමසකට ල. ිරීමශ) උත්ංග ය. 

 සශබම බව අපට ශප්මවග. ශකොශ ොමස වු ත්, අපි ිරයන්ශන් 

ශමසච්චරයි.  නැමට ශ) මැශඟමහිර පර්යන්තශේ මීය ටර් 600යි වැඩි 

දියුණු කරලග  සශයන්ශන්. [බගධග ිරීමමස.   තරු ඇමස සතුමසනි, මසමස 

ශ) තැම ිරව්වගට පං්ශංේ ඔබතුමසග කාග කරන්ම. කමස. මැ ැ 

ශන්න? ඔබතුමසගශේ කාගව මසමස අ මවග. 

 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා (වරාය හසා නාවික 

අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன - துகறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

තරු  මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස ඔබතුමසගට බගධග කරන්ශන් මැ ැ. 

 ැබැයි මසමස ඔබතුමසගශතන් ලල්ීනමස. කරමවග, අන දිම ශමසමස 

විවගනය අවංගමශේ මසශේ පිළිතුරු කාගව කරම ශකොට ශමසමස තරු 

ංභගශව් ලන්ම ිරයලග.  ශමසොකන ශමසතැම වැරදි මසතය. යමවග.  
  

ගු ිනසපස අ කතනායක මහසතා  
(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

ශබොශ ොමස ං්තු සයි, තරු ඇමස සතුමසනි. මසමස පසුගිය අවුරුීශීත් 

ඔබතුමසගශේ කාගව අ ශතම හිටියග.   

ශකොළඹ වරගශේ මැ  ශඟමහිර පර්යන්තශේ මීය ටර් 600යි වැඩි 

දියුණු කරලග  සශයන්ශන්. ශ)ශ. තව මීය ටර් 600කට වඩග 

අලුත්වැඩියග කරන්ම  සශබමවග. ඒ ිරයන්ශන්, ශ) පර්යන්තය 

මීය ටර් 1,360.  දිතයි. ඒක ං)පූර්  කශළොත් තමසයි අන්තර්ජග සක 

මැව්වලට, වි ගලතමස මැව්වලට අශප් ශ) පර්යන්තයට ඇතුළු 

ශවන්ම පුළුවන් ශවන්ශන්, එකවර අවං්ාග ශනකකදී. එතශකොට 

තමසයි ඒ පර්යන්තශේ කටයුතු කරන්ම පුළුවන්කමස ලැශබන්ශන්. 

ඒ නිංග අපි ලල්ලග ිංටිමවග, මැශඟමහිර පර්යන්තශේ ඒ ල සරි 

ශකොටං අලුත්වැඩියග ිරීමමස; ඒ වැඩි දියුණු ිරීමමස; අලුශතන් 

ලදිිරීමමස කඩිම) කරන්ම ිරයලග. එශ මස මැ ස වුශ ොත්, අශප් 

වරගශේ  සශබම අන්තර්ජග සක වටිමගකමස බිඳ වැටිලග, අශමකුත් 

පර්යන්ත කරම ශපෞීතලික ංමසගත)වලට අශප් වයගපගර කටයුතු 

ිංයල්ල යමවග ිරයම කගර යත් මසමස මසත. කරන්ම කැමසැ සයි.  

තරු ඇමස සතුමසනි, ශ) තැමමස මසමස තව එක ශනය. ිරයන්ම 

ඕමෑ. ශ) පර්යන්තයට අව ය යන්ත්රූ ත්ර ශතන්වීමස ිංු  කරන්ශන් 

මැ ැ.   

ංගමසගමයශයන් ශනොඹකරය. ඇ වු) කරලග ශතන්වීමස ංඳ ග 

අවුරුු  ශනකක විතර කගලය. තත ශවමවග. ශකොළඹ වරගශේ 

මැ ශඟමහිර පර්යන්තයට අව ය ශනොඹකර වර්ත ිරහිපය. 

 සශබමවග. ඒ ශනොඹකර වර්ත ිරහිපය ශතමැල්ලග ං)පූර්  

කශළොත් තමසයි එමස පර්යන්තශයන් අපට පූර්  ප්රශයෝජම තන්ම 

පුළුවන්කමස ලැබ ශෟන්ශන්. මීය ටර 1,300. දිත ශමසමස පර්යන්තශේ 

කටයුතු ංඳ ග STS ශනොඹකර  12., RTG ශනොඹකර 32., prime 

movers 50. ආදී ව ශයන් වි ගල යන්ත්ර ප්රමසග ය. වුවමසමග 

ශවමවග. මමුත් ඒ ංඳ ග අව ය කටයුතු ිංු  ශවන්ශන් මැ ැ. ඒ 

කටයුතු ප්රමසගන ිරීමමස  ර ග ිංු  වන්ශන් ශමසොක.න ිරයලග අපට 

හිතග තන්ම පුළුවන්. ඒශකන් ශපශමන්ශන් වරගශේ මැ ශඟමහිර 

පර්යන්තය තැම ආණ්ඩුශව්  සශබම උමන්ු ව අඩුකමස විතර. 

ශමොශවයි. අමගතතශේ නවංකදී ශ)කත් ශපෞීතලික අහ යට 
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[තරු    සං්ං අත්තමගයක මස තග  
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පැවීමමසටන යන්ශන් ිරයලග අපට ශලොකු ංැකය.  සශබමවග, තරු 

ංභප සතුමසනි. 

වරගශේ බටහිර පර්යන්තය අනගනි ංමසගතමසට ු න් නිංග ශමසහි 

වැඩ කටයුතු ශමොකර ලන්ම එපග. ඒ වැඩ කටයුතු වැඩි දියුණු 

කරමින්, වරගය අධිකගරිශේ තරතකගීමත්වය වැඩි කරන්ම 

ඔබතුමසන්ලග මීය ට වඩග ශලොකු වැඩ ශකොටං. කළ යුතුයි. එශ මස 

මැ ස වුශ ොත් ශවන්ශන්, මැ ශඟමහිර පර්යන්තශේ වටිමගකමස අඩු 

ශවලග, ඒශ. වැඩ කටයුතු අඩු කරලග, ශපෞීතලික අහ ය මසඟින් 

කරශතම යම පර්යන්ත ිරහිපයට අශප් වයගපගර කටයුතු භගර 

ශනන්ම ිංු  වීමසයි. මැ ශඟමහිර පර්යන්තය ිරයන්ශන් වරගශේ 

 සශබම රන් නිධගමය.. ඒ නිංග අපි ලල්ලග ිංටිමවග, එය වැඩි 

දියුණු ිරීමමස ංඳ ග ලදිරි වංර ශනක තුළ කඩිම) වැඩ පිළිශවළ. 

දියත් කරලග, වරගශේ ආනගය) මසගර්ත, ජග සක ආනගයමස වැඩි කරන්ම 

පියවර තන්ම ිරයලග.  

තරු ංභගප සතුමසනි, ඊළඟට තවත් ලතගමස වැනතත් කගර ය. 

ිරයන්ම මසමස කැමසැ සයි. අන ආණ්ඩුව ශඩොලර් ශ ොයග තැය මස ංඳ ග 

ශකොයි ශීටත් "ආශයෝජමය" ිරයම ශල්බලය අලවලග, අශප් 

ලඩකඩ) විිරණීමස, ශතොඩමැඟිලි විිරණීමස ං  ශවමත් ආකගරශේ 

ං)පත් විශීශීයකර ය කරමින් ිංටිමවග. රජය ංතුව  සශබම 

ශවමත් ං)පත් අපට අහිමි ිරීමමස කරශතම යමවග.  

ශ)කට ශ ොඳමස උනග ර ය තමසයි, ශංේවග ංැපයු) ංඳ ග 

ශයොනගශතම  සශබම ශකොළඹ වරගශේ අ.කර 13ක ලඩමස ශ) 

වමශකොට CICT ංමසගතමසට පවරග දීමසට ඇමස සතුමසග කැබිමට් 

පත්රිකගව. ලදිරිපත් කර  සශබමවගය ිරයම කගර ය. 

ඇමස සතුමසගශේ කැබිමට් පත්රිකගව අුවව ිරයන්ශන්, ශකොළඹ 

වරගශේ ශංේවග ංැපයුමස වැඩිදියුණු ිරීමමස ංඳ ග ශ) ශයෝජමගව 

ලදිරිපත් කරමවගය ිරයලගයි. ශ) ං)බන්ධශයන් ප්ර ්ම ිරහිපය. 

 සශබමවග, තරු ඇමස සතුමසනි. වරගශේ ශ) ං්ාගමය ලතගමස වැනතත් 

වන්ශන්, පර්යන්ත ිංයල්ශල්මස සීමසගශව්  සශබම, ශකොළඹ වරගය 

මතරශේ ප්රශව්  මසගර්තය ආංන්මශේ පිහිටග  සශබම ලඩමස. 

නිංගයි. අශප් ආනගය) මසගර්ත වැඩිදියුණු කර තැය ශ) ප්රශයෝජමය 

ංඳ ග ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරියටමස පුළුවන්කමස  සශබමවග, ශංේවග 

මසධයං්ාගමය. ශලං ඒ ලඩමස වැඩිදියුණු කරන්ම.  ැබැයි, එශංේ 

 සබියදී ශ) ලඩමස ශඩොලර් මිලියම 150ක ආශයෝජමය.  ැටියට 

ංලකග CICT ංමසගතමසට පවරග දීමසට උත්ංග  කරන්ශන් ඇයි? 

ශමසොක.න, ශ)ශ. ංහයු සය? CICT ංමසගතමස ං්ශව්ච්ඡගශවන් 

ශයෝජමගව. ලදිරිපත් කරමින් ිරයමවග, "අපි ශ)ක වැඩිදියුණු 

කරන්ම)" ිරයලග. ංගමසගමයශයන් රජශේ තුවශනුවව. 

වමශකොට, එ.ශකෝ ඒ ංඳ ග ශටන්ඩර් කැඳවීමස.  සශබන්ම ඕමෑ; 

විවිතභගවය.  සශබන්ම ඕමෑ; තරතකගරිත්වය.  සශබන්ම ඕමෑ. 

ඒ වගශේමස, රජශේ අයි සය ං  ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරිශේ අයි සය 

 සශබන්ම ඕමෑ ; එය පගලමය ිරීමශ) අයි සය ශ්රී ලහකග වරගය 

අධිකගරියට ශ ෝ රජයට  සශබන්ම ඕමෑ. ශ) එක.වත් මැතුව ඒ 

ශකොටං්වලින් ිංයයට 70. CICT ංමසගතමසට ශනන්මයි ශ) 

ශයෝජමග කරලග  සශබන්ශන්. ශමසය ලතගමස වැරැදියි. ශ)ශ. 

 සශබම අභිර ං්මස ශී තමසයි, ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරියට ිංයයට 

15. යමශකොට ලතුරු ිංයයට 15 ශීශීය ආශයෝජකයකුට ශනමවග 

ිරයම කගර ය. කවුන, ශ) ිරයම ශීශීය ආශයෝජකයග? ශ)ක 

 හතලග  සශබන්ශන්. ශ) ිංයයට 15 ශනම ශීශීය ආශයෝජකයග 

කවුන ිරයලගත් ශ ළි කරන්මත් ඕමෑ.  ශ)ක ලතගමස බරපතළ 

කගර ය..  

ඊළඟ කර ය තමසයි, ලඩමස. බු  දීශ)දී අුවතමසමය කළ යුතු 

ක්රමසශව්නය ශමසතැමදී අුවතමසමය ශමොිරීමමස. ඒ ං)බන්ධශයන් 

 සශබම එක කගර ය. තමසයි, ශටන්ඩර් කැඳවීමස ශවුවවට 

ං්ශව්ච්ඡග ශයෝජමගව.  ැටියට ලල්ලු) පත්රය. කැඳවග  ස නමස. 

ශනවැනි එක තමසයි, ලඩ) ලබග දීශ)දී ශමසශත. අුවතමසමය කළ 

ක්රමසශව්නය වරගශේ ශමසමස ලඩමස ලබග දීශ)දී අුවතමසමය ශමොිරීමමස.  

ශ)ශකදි ආර)භක ශතවීමස. මැ ැ. අ.කර 13. ශනමවග. 

 ැබැයි, අ.කර 13ට ආර)භක ශතවීමස. මැ ැ. ඒ වගශේමස 

මසගිංකව අ.කරයකට රුපියල් 850,000. වගශේ අඩු මුනල. අය 

කරන්ශන්. 

 තරු ංභගප සතුමසනි, උනග ර ය. ිරව්ශවොත්, ශ) වරගශේමස 

අ.කරයකුත් පර්චං ් 4. ශටෝිරශයෝ ිංශමසන් ස ංමසගතමසට දීලග 

 සශබමවග. ශටෝිරශයෝ ිංශමසන් ස ංමසගතමස ඒ අ.කරයයි පර්චං් 4 

තන්මශකොට රුපියල් මිලියම 725ක ූලලික මුනල. ශතව්වග 

විතර. ශමොශවයි, අ.කරය. පගවිච්චි ිරීමමස ංඳ ග මසගංයකට 

රුපියල් මිලියම 3 බැගින් වරගය අධිකගරියට ශතවමවග. වරගශේ 

 සශබම ලතගමස සුවිශ ේෂී ං්ාගමශේ අ.කර 13. ශ) ආකගරශයන් 

නික)මස නික) දීමසට උත්ංග  කරන්ශන් ඇයි ිරයම එක ශලොකු 

ප්ර ්මය.. ශ)ක ඇතුශළේ ශවමත් තුවශනුව  සශබමවග ිරයමවග; 

ශවමත් ආකගරශේ ක්රියගවන් ිංු  ශවමවග ිරයමවග. ශ)ක ලතගමස 

බරපතළයි. ඒ නිංග වරගය ංතුව  සශබම එමස ලඩමස අන්ංතු ිරීමමස 

වරගශේ අමගතතයට සුබනගයක ශමොශවයි ිරයලග අපි ලතගමස 

පැ ැදිලිව ිරයමවග.  

ශ) න.වග කවනගවත් වරගශේ ශංේවග ංැපයු) බගහිර අහ වලට 

ු න්ශන් මැ ැ. අපි පර්යන්ත ිරහිපය. -1777 වංශර්දී රැනේම 

පගලමස පර්යන්තය, ඊට පසුව මසහින්න රගජප.ෂ ජමගධිප සතුමසගශේ 

කගලශේ CICT පර්යන්තය, ඒ වගශේමස WCT පර්යන්තය - 

ආශයෝජම  ැටියට ංලකග විශීශීය ංමසගත), එශ මස මැත්ම) 

බගහිර ංමසගත)වලට දීලග  සශබමවග. ඒ විධියට වරගශේ පර්යන්ත 

ු න්මත් ශමසශත. කල් ිරිංමස අවං්ාගවක ශංේවග ංැපයීමස ු න්ශන් 

මැ ැ.  

ඒක වරගශේ ප්රධගම ආනගය) මසගර්තය.. එය ශ) ආකගරශයන් 

අන් ංතු ිරීමමස  ර ග වරගය නික)මස නික) මගවික අධිකගරිය. 

බවට පරිවර්තමය ශවමවග. ඒකයි ශ)ශ. බරපතළකමස. ඒ නිංග 

අප ිරයන්ශන්, ශ) වගශේ තුවශනුවවලට යන්ම එපග ිරයලග. ඒක 

ආශයෝජමය. ිරයලග හිතන්ම එපග. ශමසොකන, ආශයෝජමය 

ිරයන්ශන් අශප්  සශබම ලඩ කඩ) විිරණීමස, ශතොඩමැඟිලි 

විිරණීමස, අශප් වත්ක) විිරණීමස ශමොශවයි. ශ) රශට් අලු සන් 

යමස. පටන් තන්ම පුළුවන් විධියට ශකශම. ඇවිල්ලග 

ආශයෝජමය ිරීමමස තමසයි අව ය. එශ මස මැ සව, විකු ලග ංල්ලි 

තැය මස ආශයෝජමය.  ැටියට ංලකන්ම එපග ිරයලග මසමස 

විශ ේෂශයන් මසත. කරන්ම කැමසැ සයි.  

තරු ංභගප සතුමසනි, ශ) ශංේවග ංැපයී) අන්ංතු ිරීමමස වරගය 

අධිකගරියට වම පගඩුව.  ැටියට අප ංලකන්ශන් ඇයි? ශ) 

ශංේවග ංැපයු) ක්රියගවලිය තුළින් 2020 වර්ෂශේදී වරගය රුපියල් 

බිලියම 52ක ආනගයමස. ලබගශතම  සශබමවග. වරගය ලබපු ඒ 

ආනගයශමසන් ිංයයට 6.5.මස ලබගශතම  සශබන්ශන් ඒ ං්ාගමය 

 ැිංරවීමස මසඟින්. ඒ වගශේමස අර්ධ ශමසශ යු)වලින් නැන් දිගින් 

දිතටමස පගඩු ලබමින්  සශබමවග.  ශ)වග ආර)භ කරම ශකොට 

CICT එක ිංයයට 17ක ශකොටං් අයි සයිරන් ලගභය තත්ශත්. 

මමුත් නැන් CICT එක ිංයයට 70. වරගශේ කටයුතුවලින් ලගභ 

ලබමවග. ශ) නිංග අශප් වරගය මගමික වරගය. වම එක අ න්ම 

ශනය. ශමොශවයි. ඒ නිංග මසමස විශ ේෂශයන් ලල්ලග ිංටින්ම 

කැමසැ සයි, ශ) තුවශනුවව තැම මැවත හිතන්ම ිරයලග. ශ) 

විධියට පවරග දීමස අපි අමගතත පර)පරගවට කරම ශලොකු 

අපරගධය.. ශ) තැම මැවත හිතන්ම ිරයලග මසමස යළිත් ලල්ලග 

ිංටින්ම කැමසැ සයි.  

තරු ංභගප සතුමසනි, නැන් වරගය ංතුව  සශබම තවත් ලඩ) 

ශනක. පවරග ශනන්ම ශයෝජමග කරමවග. මසමස නන්ශන් මැ ැ, 

ශමසොක.න ශ) උන්මසගනය ිරයලග.  සශබම ශීවල් ඔ.ශකොමස 

විකු ගශතම විකු ගශතම යමවග. ශමසොක.න ශ) කරන්ම 

 නන්ශන්? මස ර  සශබමවග "තල්වළ ලඩමස" මමින් වරගය වැඩි 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

දියුණු ිරීමමසට තල් ලබග තත් වි ගල ලඩමස.. නිවගං ශයෝජමග 

ක්රමසය. ංඳ ග නැන් ඒ ලඩමසත් ශපෞීතලික අහ යට විකු ග 

නමසන්ම ශයෝජමග කර  සශබමවග.  

ඊළඟට, ේලූමසැන්ඩල්වල  සශබමවග වරගශේ නිවගං ලදිකර 

 සශබම ලඩ) ශකොටං.. එමස ලඩමසත් වැඩිදියුණු ිරීමමස ංඳ ග ිරයග 

ශපෞීතලික අහ ශේ වයගපගර අහ යකට පවරග දීමසට කටයුතු 

කරමින්  සශබමවග. මසමස අ න්ශන්, එතශකොට වරගයට ල සරි 

ශවන්ශන් ශමසොමවගන ිරයලගයි. වරගය ංතු ලඩ) ශ) ආකගරයට 

විකු ග නැමීය මස  ර ග අපට ිරයන්ම පුළුවන්න, අමගතතශේ නකුණු 

ආිංයගශව් මගවික ශ.න්ද්රය බවට ශ්රී ලහකගව පරිවර්තමය වමවග 

ිරයලග? එශ මස ිරයන්ම බැ ැ. ශ) මුළු වරගයමස අමගතතශේ 

නවංක චීමයට, ලන්දියගවට ශ ෝ තවත් ආයතමවලට ශමසශ මස 

ශනන්ම ගිශයොත්, ශ්රී ලහකගශව් අපට අශප්මස ිරයග ජග සක වරගය. 

මැ ස ශව්වි. අශප් මගමික වරගය ිරහිපය.  සශබමවග.  ැබැයි, 

ශමසශ මස කරන්ම ගිශයොත් ප්රධගමමස වරගය වම ශකොළඹ වරගය 

අශප් අයි සශයන් ඈත් වමවග ිරයම එක ශ ොඳින් මසතක තබගශතම 

ක්රියග කරන්ම ිරයලග විශ ේෂශයන්මස ශ) ශමසොශ ොශත් මසමස මසත. 

කරන්ම කැමසැ සයි. 

තරු ඇමස සතුමසනි, මසමස තවත් තුවශනුවව. තැම ිරයන්ම ඕමෑ. 

ංමස ර අයට ශ) තුවශනුවව සුළුශවන් ශපශමන්ම පුළුවන්. 

ශකොවිඩ් වංහතතය නිංග වරගය අධිකගරිශේ ශංේවකයන්ශේ 

ආර.ෂගව උශනංග surgical masks ශනන්ම තීර ය කළග. ශ) 

masks මිලදී තැය ශ)දී ශලොකු වහචගව. ිංු  ශවලග  සශබමවග. ශ) 

mask එක. ංගමසගමයශයන් කශඩ් රුපියල් 5යි; 6යි. ශතොත 

ව ශයන් තන්ම ශකොට රුපියල් 3ට, 4ටත් තන්ම පුළුවන්කමස ඇ ස. 

මමුත් ශ) masks මිලදී තැය ශ)දී වරගය අධිකගරිය PJ Pharma 

Care (Pvt.) Limited  ිරයම ආයතමශයන් මිල ත න් කැඳවග, 

mask එක. රුපියල් 40 ත ශන් තන්මවග. ශ) mask එක. 

රුපියල් 5යි, මැත්ම) 10යි ිරයලග ිරව්වත්, එක. රුපියල් 40 

ත ශන් මිලදී තන්ම වරගය අධිකගරිය ක්රියග කරන්ශන් කගශේ 

ංල්ලිවලින්න? හිතන්ම! ශමසහි අතරමසැදිශයෝ ලන්මවග. ශ) වගශේ 

තුවශනුව වි ගල ප්රමසග ය. ිංු  ශවමවග. මසමස ශ) එක 

තුවශනුවව. තැම විතරයි ිරව්ශව්. ශ) ආකගරශයන් වරගශේ ලතග 

වි ගල ශලං ූලලය වහචග ිංු  ශවමින්  සශබමවග. ශ)ක ලතගමස මරක 

පූර්වගනර් ය.  ැටියටයි අපි නිරන්ශන්. වරගය වැඩිදියුණු ිරීමමස 

ංඳ ග තත යුතු ක්රියග මසගර්ත රැං.  සබියදීත් ඒවග පිළිබඳ අවධගමය 

ශයොමු ශමොකර දිශමන් දිමමස වරගය අභගවයට යම මසට්ටමසකට 

පරිවර්තමය කරන්ම තමසයි ශ) උත්ංග  නරමින් ිංටින්ශන්.  

අශප් රශට් වරගය ත මගව.  සශබමවග; කන්කංන්තුශර්, 

ත්රිකු ගමසලය, ඔලුවිල්, තගල්ල,  )බන්ශතොට යමගදි ව ශයන් 

වරගය ත මගව.  සශබමවග.  )බන්ශතොට වරගශේ අයි සය නැන් 

අපට මැ ැ.  ශ) වරගයවලින් තන්ම  සශබම ප්රශයෝජමය අප ශවම 

ශවමමස ත.ශංේරු කරතන්ම ඕමෑ. විශ ේෂශයන්මස මසමස ු ටුවග, 

තගල්ල වරගය ංහචගරක වරගය.  ැටියට වැඩිදියුණු කරන්ම 

උත්ංග  කරම බවට වම ංඳ ම.. ඒක ශ ොඳයි. අප ිරයන්ශන් 

ශමසොක. ශ ෝ ආර්ිකක ප්රශයෝජමය. ලැශබම විශ ේෂ තැන් 

 ඳුමගශතම ඒවග වැඩිදියුණු ිරීමශ) වැඩ පිළිශවළ. ංකං ්

කරන්ම ිරයලගයි. එවැනි වැඩ පිළිශවළ ශකොළ කෑල්ලක  සබු ගට 

වැඩ. මැ ැ. ඒවග ක්රියගවට පරිවර්තමය කරන්ම. ඒක ලතගමස 

වැනතත්. ශමසොකන,  ැමස වරගයකමස වටිමගකමස අපට ලැශබන්ශන් 

ඒවගශයන් ආනගය) උත්පගනමය කරම තත්ත්වයකට ගිශයොත් 

විතරයි.  

 )බන්ශතොට වරගශේ තත්ත්වය තැම කාග කරන්ම මසමස 

කැමස ස මැ ැ.  )බන්ශතොට වරගය, අශප් ජග සක වරගයන් අතර 

 සබු ත් ඒක විකු ග නැමීය මසට තත් තීර ය මසමස ම) අුවමසත 

කරන්ශන් මැ ැ. ඒක වැරැදියි. අ ශප් රශට් ජග සක ං)පත. 

 ැටියට යමස. එකතු වුශ ොත්, ඒ එකතු වුණු ං)පත වැඩිදියුණු 

කරමවග විමග ඒවග විකු ග නැමීය මසට ශ ෝ අන්ංතු ිරීමමසට තන්මග 

තීර යට අපට එකඟ ශවන්ම බැ ැ. අපි ලන්ශන් ඒවගශේ 

තගවකගලික භගරකරුවන්  ැටියටයි. අපට පුළුවන්කමස. මැ ැ, 

අවුරුු  ප කට බලය අරශතම ඇවිල්ලග, ජග සය., අමගතතය. 

ශවුවශවන්  සශබම ං)පත් විකු ග නමසන්ම ශ ෝ කගට රි ශනන්ම. 

මමුත් අවගංමගවකට, ශ) ශී ිංු  ශවම බව තමසයි ිරයන්ම 

ශවන්ශන්.  

තරු ඇමස සතුමසනි, ඊට අමසතරව මසට තව කගර ග ශනක. 

ිරයන්ම  සශබමවග. ඒ, වරගය ං)බන්ධව ශමොශවයි. සීමසගංහිත 

ලහකග මැව් ංහං්ාගව තැමයි මසමස ිරයන්ශන්. සීමසගංහිත ලහකග මැව් 

ංහං්ාගව දිගින් දිතටමස වි ගල ව ශයන් පගඩු ලබම ආයතමය. 

බවට පත්ශවලග  සශබමවග. ශ) ආයතමය කගලය. ලතග ල ළ 

තත්ත්වයක  සබු ග. අන සීමසගංහිත ලහකග මැව් ංහං්ාගව මගමික 

ව ශයන්   සබු ත්, ඒශ. එක මැව.වත් මැ ැ. ඒශ. 

 සශබන්ශන් කුලියට තත් මැව්. ශ)ක ලතගමස කමතගටුනගයක 

තත්ත්වය. . 

 
ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

තරු මසන්ත්රීතුමසග, ඔබතුමසගට වැරැදි ශතොරතුර. ලබග දීලග 

 සශබන්ශන්. අශප් සීමසගංහිත ලහකග මැව් ංහං්ාගවට අයි ස මැව් 

ශනක.  සශබමවග.  

 
 ගු ිනසපස අ කතනායක මහසතා  
 (மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

සීමසගංහිත ලහකග මැව් ංහං්ාගවට අයි ස මැව් ශනක.  සශබම 

බව මසමස පිළිතන්මවග, තරු ඇමස සතුමසනි.  ැබැයි, ඒ මැව් ශනකත් 

කුලියට දීලග  සශබන්ශන්. ඒ නිංග අපි ිරයන්ශන්, සීමසගංහිත ලහකග 

මැව් ංහං්ාගශවන්  මීය ට වඩග ය) ආකගරයක ආර්ිකක ප්රශයෝජමය. 

ලබගතැය මස ංඳ ග කටයුතු කළ යුතුයි ිරයම එකයි. භගණ්ඩ 

ප්රවග මය ංඳ ගවත් එමස ආයතමය ශයොනග තැය ශ) උපගය මසගර්ගික 

පියවරවලට අපි ගිහිල්ලග මැ ැ. අඩු ත ශන් එමස ආයතමශයන් 

අපි ඒ ප්රශයෝජමයවත් තන්ශන් මැ ස තත්ත්වයට පත්ශවලග 

 සශබමවග. ශ) ආයතමය නික)මස මගමික ආයතමය. බවට 

පරිවර්තමය ශවමින්  සශබමවග. ශ) ආයතමය ංඳ ග ය) 

ආකගරයක වැඩංට ම. ංකං් කරන්ම, තරු ඇමස සතුමසනි.  

ඊළඟට, එ.ං්- ශප්රං් පර්ල් මැව ං)බන්ධ ප්ර ්මය තැම තරු 

ඇමස සතුමසගශතන් නැමතන්ම මසමස කැමසැ සයි. ශමසොකන, ශ)ක 

ආන්ශනෝලමගත්මසක ිංීධිය.. එ.ං්- ශප්රං් පර්ල් පර්ල්           ශමෞකගව 

අශප් මුහුු  තීරශේ, වරගය ආංන්මශේදී   ගිනි තත්තග. ඒ  ගිනි 

තැය මස  ර ග අපට වි ගල අමතුර. ඇ ස වු ග. ශමසොක.න, ඒ 

අමතුර? මැවට ිංු  වූ අමතුර පමස . ශමොශවයි, අශප් මුහුනට, 

පරිංරයට, ශවරළට, මුහුු  ජීවින්ට ඒ නිංග වි ගල  ගනිය. ිංු  

වු ග. ඒ නවං්වල දිගින් දිතටමස ිරව්වග, එ.ං්- ශප්රං් පර්ල් මැශව් 

ශ) ගිනි තැය මස  ර ග ිංු  වුණු පගරිංරික  ගනියට ං  

 පුීතලයන්ට ිංු  වුණු පගඩුව ංඳ ග වන්දි ලබග ශනමවග ිරයලග. මසමස 

නැ.කග, සුළු වන්දිය. ශතවග  සබු ග. මමුත් මසමස අ න්ශන් ඒක 

ශමොශවයි . ශමසතැම තව කගර ග කීපය.  සශබමවග. ශ) මැශව් 

ප්ර ්මය නිංග පරිංරයට ිංු  ශවච්ච  ගනියට වන්දි ශතවීමස. 

පිළිබඳව තවමසත් නි ්චිත එකඟත්වය. මැ ැ. මැව් ංමසගතමස විවිධ 

ශයෝජමග කරමවග ඇ ස.  ැබැයි, ශ) ගිනිතැය මස නිංග අශප් 

පරිංරයට, මුහුු  ශවරළට, මුහුු  ජීවීන්ට  බරපතළ  ගනිය. ිංු  

වු ග. නි ඬව ලඳිමින් ශ) ප්ර ්මය යට යන්ම ලඩ ැර  සශබමවගන 

ිරයග ශලොකු ංැකය. අපට  සශබමවග . 
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ඊළඟ කගර ය තමසයි, ශ) මැව අශප් මුහුු  තීරයට ශතමගශව් 

කවුන ිරයම එක . තරු ංභගප සතුමසනි, ශ) මැව වරගයට ඇතුළු වීමස 

පිළිබඳව CCTV කැමසරග පීධ සශේ  සශබම නත්ත ිංයල්ල මසකග 

නමසග  සශබමවගය ිරයග මසගධයවල පළ ශවලග  සශබමවග මසමස නැ.කග.  

ඒක බරපතළ ංැකය.. ඒ මැව ඇතුළු ශවමශකොට ශමසොක.න 

වුශණ්, ඒ වමවිට  සබුණු තත්ත්වය ශකොශ ොමසන ිරයම ිංයල්ල 

කැමසරගවල ංට න් ශවමවග ශන්.  ැබැයි, ශ) නත්ත පීධ සය 

මුළුමසනින්මස මසකග නමසග  සශබමවග. ශ) නිංග එතැම ය) ිරිං 

අභිර ං.  සශබමවග ිරයලග අපට ංැකය.  සශබමවග. මසමස 

හිතමවග, ඒ තැම පරි.ෂග කර බලම එක ශ ොඳයි ිරයලග. ශ) තැම 

උංගවිශේදී කරපු ප්රකග ය. මසමස නැ.කග. මසමස ඒක නැ.ක නිංගයි 

ිරයන්ශන්.  CCTV කැමසරග පීධ සශේ  සබුණු ඒ ඡගයගරූප මසකග 

නැමීය මස බරපතළ කගර ය.. 

 තරු ංභගප සතුමසනි, එ.ං්-ශප්රං් පර්ල් මැව තවමසත් අශප් මුහුු  

සීමසගශව් වරගය ආංන්මශේ  සශබමවග. ඒක ලවත් කරන්ම තන්මග 

ක්රියගමසගර්තය ශමසොක.න?  ශ) ංඳ ග ජගතයන්තර ව ශයන් 

එකඟතගව. අරතන්ම, මැව් ංමසගතශ) එකඟතගව අරතන්ම, 

අුවමසැ සය අරතන්ම හිටිශයොත්, අශප් වරගයට  සශබම අමතුර 

තැමත් හිතන්ම ඕමෑ.  ැබැයි, අශප් වරගයට   සශබම අමතුර තැම 

ක්රියග මසගර්ත තැය ශ)දී ය) ප්රමසගනය. ිංු ශවලග  සශබමවග. ඒ තැම 

ංෑහීමසකට පත් ශවන්ම පුළුවන්කමස. මැ ැ. තරු ංභගප සතුමසනි, ඒ 

මැව අයින් කරන්ම ඕමෑ. ඒක අයින් කශළේ මැත්ම) ශලොකු මැව් 

ශතන්වග තැය ශ) දී, ඒවග  ැිංරවීශ)දී අපිට ප්ර ්ම මසතු ශවන්ම 

පුළුවන්.   

තරු ඇමස සතුමසනි, මගවික .ශෂේත්රය පිළිබඳව, ගුවන් .ශෂේත්රය 
පිළිබඳව අන අපිට ප්ර සපත් සය. මැ ැ. ශ්රී ලහකගව, නකුණු 
ආිංයගශව් මගවික ශ.න්ද්රං්ාගමය. බවට පත් කරන්ම ම),  
ප්ර සපත් සමසය වැඩ පිළිශවළ. අපිට  සශබන්ම ඕමෑ. විශ ේෂශයන්මස 
අපි ජග සක මගවික ප්ර සපත් සය.  නන්ම ඕමෑ. ඒ ංඳ ග ඔබතුමසග 
මුල් ශවන්ම. ශ) වැඩ පිළිශවළ රටකට අව යයි. එවැනි 
ආකගරයට ප්ර සපත් සය. නිර්මසග ය කශළොත් තමසයි, එිරශමකට 
ශවමං් තීන්ු  තන්ශන් මැ සව,  ැමසශනයකමස ප්ර සපත් සමසය 
තීන්ු වකට එළශඹන්ම අපිට පුළුවන් වන්ශන්.  එමස කගර ය 
පිළිබඳව මසමස විශ ේෂශයන් මසත. කශළේ ශවම එක. නිංග 
ශමොශවයි. "වරගය"  ිරයන්ශන්, අපිට වි ගල ශලං ආනගය) 
උත්පගනමය කර තන්ම පුළුවන්, අශප් ජග සක ආනගයමසට වි ගල 
ධමය. එකතු කර තන්ම පුළුවන් අහ ය..   එමස නිංග ශ) මගවික 
ප්ර සපත් සය නිර්මසග ය ිරීමමස ංඳ ග ව ගමස පියවර තන්ම ිරයලග 
ශ) ශමසොශ ොශත් මසමස ලල්ලග ිංටිමවග.   

මසමස මීය ට වඩග කගලය තන්ම බලගශපොශරොත්තු ශවන්ශන් මැ ැ.  
මසමස  ශ) ශපන්වග ු න් ංමස ර කගර ග  තැම ඇමස සතුමසග 
ශී පගලනික ව ශයන් උත්තර ශනන්ශන් මැ සව,  වරගය රැක 
තැය මස ශවුවශවන්, ආර.ෂග කර තැය මස ශවුවශවන් යාගර්ාවගදීව 
ය) පිළිතුර. ලබග ශනයි ිරයලග මසමස හිතමවග. ශ) කගර ග ිංයල්ල 
මසමස ිරව්ශව්, අහිතිරන් ශමොශවයි. අපි අශප් වරගය වැඩි දියුණු කර 
තන්ම ඕමෑ; ඒක  නගතන්ම ඕමෑ.  සශබම අඩුපගඩු ංකං් කර 
ශතම නකුණු ආිංයගශව්  සශබම  . සමසත්මස, ශ ොඳමස ආනගය) 
උත්පගනමය කරම වරගය බවට අශප් වරගය පරිවර්තමය කර තන්ම 
ඕමෑ. ශලෝකශේ, වරගයන්වලින්මස විතර. ජීවත් ශවම රටවල් 
 සශබමවග. මගවික .ශෂේත්රශයන්මස ජීවත් ශවම රටවල්  සශබමවග. 
පැමමසගව වගශේ රට. තත්ශතොත්, ඒ රශට් ජග සක ආනගයමස 
ං)පූර් ශයන්මස වරගශයන්, මැත්ම) මගවික .ශෂේත්රශයන් තමසයි 
ලැශබන්ශන්. එමස නිංග අපිටත්, අශප් ජග සක ආනගයශමසන් වැඩි 
ශකොටං. වරගය  ර ග තන්ම පුළුවන්කමස  සශබීදී, එය අන්ංතු 
කරන්ම එපග ිරයග මසමස ලල්ලග ිංටිමවග. තරු ංභගප සතුමසනි, 
වරගශේ බටහිර පර්යන්තය ු න්මග වගශේ මැ ශඟමහිර 
පර්යන්තයත් ශනන්ම ූ නගම) ශවයින නන්ශන් මැ ැ. එශ මස 
වුශ ොත් අපිට ශමසොමවත් ලතුරු ශවන්ශන් මැ ැ. අන් සමසට අපට 
"වරගය" ිරයම ශල්බලය විතර. ලතුරු ශවයි;  අපට වරගය. 

මැ සශවයි.  තරු ඇමස සතුමසනි,  එමස නිංග ශ) තැම ය පත් විධියට 
හිතලග, වරගය රැක තන්ම, වරගය විමග  කරන්ම ලඩ ශනන්ම එපග 
ිරයලග ලල්ලග ිංටිමින් මසශේ කාගව අවංන් කරමවග.   

ං්තු සයි. 
 

ගු රනිල් වික්රමසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
තරු ංභගප සතුමසනි, මසට පැ ැදිලි ිරීමමස. කරන්ම  සශබමවග.  

 )බන්ශතොට වරගය ං)බන්ධශයන් අපි  අවුරුු  70ක ගිවිසුමසකට 
ඇවිල්ලග  සශබමවග.  එශ මස මැ සව, එය විිරණීමස. ිංු  වුශණ් 
මැ ැ.  

ඊළඟට මසමස තරු ංභගමගයකතුමසගශතන් අ න්ම කැමස සයි, තෑං ්
ප්ර ්මය ං)බන්ධශයන් ඒ වගර්තගව අපට අන ලැශබමවගන, මැීන 
ිරයලග. එශ මස මැත්ම) ශමසතැම  සශබම ප්ර ්මය 
ංභගමගයකතුමසගට,-  [බගධග ිරීමමස.  

 

ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ තැම කාග කරන්ම ඊශේ දිමශේ විශ ේෂ උ පශී ක කගරක 

ංභගව. රැං් කරන්ම ිරව්වග. ඒ අුවව එමස කගරක ංභගව රැං්වු ග. 

විප.ෂ මගයකතුමසග, මසන්ත්රීවරු, ඇමස සවරු ිංයලු ශනමග එයට 

ං භගගි වු ග.  ිංයලු නිලධගරින් ඒකට කැඳවලග ංගකච්ඡග කළග. 

ඒ අුවව එමස කගරක ංභග ශව් දී තත් තීර ශේ වගර්තගව තරු 

අමසගතයතුමසග ලබගශනයි, හිටපු අතමසැ සතුමසනි.  

 

ගු රනිල් වික්රමසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
තරු ංභගප සතුමසනි, ශමසතැම  සශබම ශලොකුමස ප්ර ්මය 

ශ)කයි. ශ) පීම.ෂ  ංඳ ග ලහකගශව් රංගයමගතගරය. මැ ැ; 
we have not got a laboratory for testing.  මසමස හිතම විධියට 
ආණ්ඩුව රුපියල් මිලියම 250., මිලියම 500. ු න්ශමොත්,- 
[බගධග ිරීමමස.   ඒ තැම තරු සුිංල් ශප්රේමසජයන්ත  රගජය 
ඇමස සතුමසගශතන් අ  තන්ම පුළුවන්. ඒක කරන්ම ඕමෑ. ශ) 
විධියට කල් යන්ශන් ඒ ශ ේතුව නිංගයි. මසමස හිතම විධියට, ඒ 
ංඳ ග  ලහකගශව් රංගයමගතගරය.  නම එක තමසයි  ප්රධගම 
ව ශයන් කළ යුත්ශත්.  [බගධග ිරීමමස.    

 

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
තරු ංභගප සතුමසනි,  තරු ංභගමගයකතුමසග ිරව්වග වගශේ, 

ඔබතුමසගශේ උපශී ය අුවව ඊශේ ිංයලු මසන්ත්රීවරු කරක ංභගශව් 

දී  ඒ ප්ර ්මය තැම ංගකච්ඡග කළග. ඊශේ එතැම දී අවංගම 

තීර යකට ආවග, එමස වගර්තග ටික අන පගර්ලිශ)න්තුවට ලදිරිපත් 

කරමවග ිරයලග. මසමස ඔබතුමසගට ිරයමවග, ඒක තැම ශපොඩ්ඩ. 

ශංොයග බලන්ම ිරයලග.  
 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
අශප් හිටපු අතමසැ සතුමසග ඇහුශවත් ඒ කගර යමස තමසයි.     
 

 

ගු ිනසපස අ කතනායක මහසතා  
(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   
තරු ංභගප සතුමසනි, අශප් හිටපු අතමසැ සතුමසග ිරව්වග 

 )බන්ශතොට වරගය ං)බන්ධශයන් අවුරුු  70ක ගිවිසුමසකට 

ඇවිල්ලග  සශබමවග ිරයලග. ංගමසගමය ං)ප්රනගය අුවව,  සං්තුන් 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

අවුරුීනකට බු  ු න්ශමොත් එය ිංන්ම.කරව දීමස.  ැටියට තමසයි 

ංලකන්ශන්. ඇත්තටමස ඒක ආපහු තන්ම බැ ැ. ලහකගශව් එශංේ 

ආපසු ලබගු න් ආයතමය. ිරයන්ම, බලන්ම? එනග 20 අවුරුීනක 

එකඟතගවකට ප්රීමසග ංමසගතමස ු න්මග, පිටි නිෂ්පගනම කර්මසගන්තය 

ඇ ස වු ග.  ැබැයි, අනටත් අපට ඒ ංමසගතමස ආපහු තන්ම පුළුවන් 

වු ගන?  අපි හිතමු, වරගය බු  ු න්මග ිරයලග. ඒක කශළේ, අපිට ශ) 

 ය මුනල ශතවන්ම බැ ැ ිරයලග.  ැබැයි, ඒ තත්ත ංල්ලිවලින් 

 ය මුනල ශතවලග මැ ැ. භගණ්ඩගතගරයට ඒ ංල්ලි ටික තත්තග. 

තවමසත්  ය ශතවමවග. ඒක තමසයි ඇත්ත කාගව. මසමස හිටපු 

අතමසැ සතුමසගත් එ.ක වගනයකට යන්ශන් මැ ැ. එතුමසග මසශේ හිටපු 

මගයකයග.  මමුත් ශ)ක තමසයි ඇත්ත කාගව. අවුරුු  15කට බු  

ු න්මත්, 20කට ු න්මත්,  30කට ු න්මත්  ශ) එක ං)පත.වත් 

අපට ආපහු තන්ම බැ ැ. ඒකයි ශමසතැම  සශබම වැරැීන.   
 

ගු රනිල් වික්රමසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
තරු ංභගප සතුමසනි, ඒ ගිවිසුමස අුවව, අපට පුළුවන් ශ ට 

ගිහිල්ලග ඒ ගිවිසුමස අශ ෝිං කරලග වරගය ආපහු අරතන්ම. 
එතශකොට අපට වන්දි මුනල. තමසයි ශතවන්ම  සශබන්ශන්. 
ශමසොකන, අපි අවුරුු  70කට ු න්ම නිංග. අපි ශඩොලර් බිලියමය. 
ලබග තත්තග.  භගණ්ඩගතගරයට ගියගමස අපි ඒ මුනල විශී  විනිමසය 
ංහචිතයට ඇතුළත් කරමවග.   

ඇත්ත ව ශයන්මස, අපි අරශතම  සශබම  ය ංඳ ග වම 
ශපොලිය ංගමසගමය වගණිජ ශපොලියට වඩග අඩුයි. අපි ඒ  ය 
අරශතම වරගය  නන්ම තත්  ය ශතව්ශවොත්, අපට වගණිජ 
ශපොලියට ඇශමසරිකගුව ශඩොලර් බිලියමය. තන්ම ශවමවග. එමස 
නිංග අපි ඒ ශඩොලර් බිලියමය අරශතම තැන් ශනකක ආශයෝජමය 
කළග. ඒ නිංග තමසයි, ආර්ිකකය ලං්ංර ට ශතමයන්ම මුනල් 
 සබුශණ්.  ශ) ආණ්ඩුවට වුවමසමග ම) ඒක අශ ෝිං කරන්ම 
පුළුවන්.  

 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

තරු ංභගප සතුමසනි, හිටපු අතමසැ සතුමසගට වැරු  ග. අවුරුු  
70කට ශමොශවයි, අවුරුු  77කට තමසයි  )බන්ශතොට වරගය බු  
දීලග  සශබන්ශන්. මසමස හිතන්ශන් හිටපු අතමසැ සතුමසගට ශමසොක. 
ශ ෝ පටලැවිල්ල. ශවන්ම ඇ ස. මසමස ඒ ගිවිසුමස නැන් ඔබතුමසගට 
ශනන්ම), තරු රනිල් වික්රමසිංහ  මසැ සතුමසනි. ඔබතුමසග ශමොශවයි, ඒ 
ගිවිසුමස අත්ංන් කශළේ. ඔබතුමසග තමසයි ශකටු)පත  ැු ශව්. HIPG 
ං  HIPS ව ශයන් ආයතම 2. ම) කරලග ශකොටං්  ැටියට 
අවුරුු  77කට දීලග  සශබමවග. HIPG එක තත්තගමස,  රකග කෑමස 
කම පැත්ත අපට දීලග  සශබමවග.  රකගශේ ිරරි ටිකයි, ශතොමස 
ටිකයි එම පැත්ත අනි. ආයතමයට දීලග  සශබමවග. අත්ංන් 
කරපු ගිවිසුමස. ඔබතුමසග ිරයම විධියට එක රැයිරන් ලරන්ම 
පුළුවන් ම) ලතගමස ශ ොඳයි. ඒක කරතන්ම බැ ැ, තරු හිටපු 
අතමසැ සතුමසනි. 

 

 

ගු රනිල් වික්රමසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
අත්ංන් කරපු ගිවිසුමස මසමස ශපන්වන්ම). ඒක අවුරුු  70ට අඩු 

කළග. 
 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

තරු හිටපු අතමසැ සතුමසනි, ඔබතුමසගට කවුරු  රි ිරයලග ඇ ස, 

අවුරුු  70ට අඩු කළග ිරයලග. මමුත්, අඩු කරලග මැ ැ. අවුරුු  

77. විධියට ගිවිසුශ) ංඳ න් කර  සශබමවග. 

ගු රනිල් වික්රමසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ඒ අත්ංන් කරපු ඒ ගිවිසුශ) පිටපත. ඔබතුමසග ළඟ  සශබමවග 

ම) ශපන්වන්ම. 
 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මසමස ඔබතුමසගට එය ශනන්ම). 
 

ගු රනිල් වික්රමසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
අවුරුු  70ිරන් පං්ශංේ ආපහු තන්ම පුළුවන් විධියට ඒ 

ගිවිසුශ) කගලය අඩු කර  සශබමවග. අපි ඊට ලං්ශංල්ලග තන්මවග 

ම), ඔවුන්ට වන්දිය. ශතවන්ම ශවමවග. ශකොශ ොමස  රි, 

චීමයත් එ.ක කාග කරලග අව ය ම),  ආපහු තන්ම පුළුවන්. 

ඒක සුළු ශනය.. වන්දිය. ශතවන්ම විතරයි  සශබන්ශන්.  
 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

තරු ංභගප සතුමසනි, හිටපු අතමසැ සතුමසගට ම) ඒක සුළු 

ප්ර ්මය.. එතුමසගට ඒක එච්චර ශලොකු ප්ර ්මය. ශමොශවයි. ඒක 

විකු ලග අ මවග, නැන් ආපහු තන්ම බැරි ඇයි ිරයලග. ශ ොඳ 

ශවලගවට ඒ ආණ්ඩුව ගිශේ. මැත්ම) මුළු ලහකගවමස විකු මවග. 
 

ගු සභාපිනුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නැන් ඔය මසගතිකගව තැම විවගන කළග ඇ ස.  
 

ගු රනිල් වික්රමසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
 )බන්ශතොට වරගය ඒ විධියටමස කරශතම යන්ම ශතෝසගභය 

රගජප.ෂ ජමගධිප සතුමසගත්, අතමසැ සතුමසගත් එකඟශවලග  සශබමවග.   

ප්ර ්මය.  සශබමවග ම), කරු ගකර ඒක කැබිමට් මසණ්ඩලශේ 

ංගකච්ඡගට තන්ම. වරගය අධිකගරිය කෑ තැහුවගට ශ)ක කරන්ම 

බැ ැ. වරගශේ කළමසමගකගරිත්වය ශ)ක වල් කරශතම 

 සශබන්ශන්. ඒක කැබිමට් මසණ්ඩලයට අරශතම ංගකච්ඡග 

කරන්ම. ඒ අය ිරයම ඒවග අ න්ම එපග. 
 

ගු සභාපිනුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තරු ංමත් නි ගන්ත රගජය අමසගතයතුමසග. 
 

 
[පූ.භග. 10.17  

 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා (ග්රාමීය ය හසා ප්රාදද්ශීය පාය ය 

ජල සම්පාෙන වයාපෘින සසවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த - கிராமிய மற்றும் பிரததச நீர்க் 

கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராோங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Sanath Nishantha - State Minister of Rural and 
Divisional  Drinking Water Supply Projects Development)  
තරු ංභගප සතුමසනි, එ.ංත් ජග සක ප.ෂශේ හිටපු මස  

ශල්ක)තුමසගශේ කාගශවන් පං්ශංේ මසට කාග කරන්ම ලැ නමස 

පිළිබඳව මසමස  නව සන්මස ංතුටු ශවමවග.  සං්ං අත්තමගයක 

මසන්ත්රීතුමසග ිරයන්ශන්, අපි ආනරය කරම ශබොශ ොමස ශ ොඳ 

මගයකශය.. මසමස ශ) රශට් ග්රගමීය ය  ග ප්රගශීශීය පගය ය ජල 

ං)පගනම වයගපි ස ංහවර්ධම රගජය අමසගතයවරයග වු ත්, 

1429 1430 

[තරු  සංං් අත්තමගයක  මස තග  
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එතුමසගශේ කාගවට ය)ිරිං පිළිතුර. ලබග දීලග මසශේ කාගව පටන් 

තත්ශතොත් ශ ොඳයි ිරයග හිතුවග.  

විශ ේෂශයන්මස එතුමසගශේ කාගශව්දී ිරයැවු ග, රන් නිධගමය. 

අපි බු  ශනන්ම යමවග ිරයලග. ඇත්තටමස  රන් නිධගමය. බු  දී 

අවංන් වුණු ශවලගව.. එනග එ.ංත් ජග සක ප.ෂය ිංරිශංේම-

වික්රමසිංහ  ආණ්ඩුව කගලශේ අශප් වරගය. බු  ු න්මග. 977 අවුරුු  

බු  ශනකකට9 ිරයග තමසයි ඒ ං)බන්ධශයන් අපි ළඟ  සශබම 

ශතොරතුරුවල  සශබන්ශන්. නැමට ඒ ගිවිසුමස අත්ංන් කර 

 සශබන්ශන් 77 අවුරුු  බීනකට. මමුත්, තවත් 77 අවුරුීනකට බු  

ශනමවග ිරයග ශපොශරොන්ු වකුත්  සශබම බවට තමසයි අපි ළඟ 

ශතොරතුරු  සශබන්ශන්.  

 

ගු රනිල් වික්රමසසහස මහසතා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
 සශබමවග ම), ශතමැල්ලග ශනන්ම බලන්ම. 

 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
 ශකොශ ොමස මමුත්, තමුන්මගන්ශංේලග එනග අශප් වරගය 77 

අවුරුීනකට බු  දීලග අශප් පර)පරග ත මකට ජග සක ං)පත. 

මැ ස කළග. ඒ වරගය ලදිිරීමමස ංඳ ග තත්  ය මුනල අනටත් ශ්රී 

ලහකග වරගය අධිකගරිය  ර ග ශතවගශතම යමවග. ඒ බර තමසයි, ශ්රී 

ලහකග වරගය අධිකගරියට අන නරගතන්ම බැරිශවලග  සශබන්ශන්. ඒ 

බර තමසයි, ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරිය අන ශ) කර ත න්ශන්. එනග 

ක්රියගත්මසක කළ වැරදි තීන්ු , ඒ අය තත් වැරදි ක්රියග මසගර්තවලට 

තමසයි අන ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරියට වන්දි ශතවන්ම ිංීධ ශවලග 

 සශබන්ශන්.  )බන්ශතොට වරගය අපි නිරන්ශන්  රියට රත්තරන් 

බිත්තර නමසම ිරිරළිය. වගශේයි. ශ) රත්තරන් බිත්තර නමසම 

ිරිරළිව ශමසතුමසන්ලග වංර 77කට බු  ු න්මග. ඇත්තටමස 

විකු ගශතම කෑවග ිරයග තමසයි ිරයන්ම ශවන්ශන්. ශ) 

ිරිරළියශේ රත්තරන් බිත්තර  )බ ශවන්ශන් අපට  ශමොශවයි, 

චීම ංමසගතමසට.  ශ) වැරදි තුවශනුව කරපු අය, අශප් මස  බැහකුව 

ශකොල්ල කගපු අය,  සබුණු  ය ප්රමසග ය ශනගු ය. බවට පත් 

කරපු අය ශ) උත්තීමතර පගර්ලිශ)න්තුව තුළදී අන බබගලග වගශේ 

කාග කරමශකොට ඇත්තටමස ශලොකු කමතගටුව. ඇ ස ශවමවග.  

 ශ) රශට්  ය ප්රමසග ය ශකොච්චරන ිරයලග ආපං්ංට  ැරිලග 

බැලුශවොත්, තරු මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග 2005දී ශ) රට භගර 

තනිීදි රශට්  සබුණු  ය ප්රමසග ය නළ ව ශයන් ්රිලියම 2යි. මස  

මුහුශනන් තුශමන් ශනක., රශට් මස  ශපොශළොශවන් තුශමන් එක. 

ශකොටින්ශේ අතට ගිය ශවලගවක තමසයි එතුමසග රට භගර තත්ශත්. 

නරුවග පගංලට ගිහින් එළියට එමශත. ශනමසව්පියන් පගංල ළඟ 

මුර කළග. එවැනි  වගතගවර ය. තමසයි එනග අශප් රශට්  සබුශණ්. 

එශ මස රට. තමසයි එතුමසග එනග භගර තත්ශත්. එතුමසග එශ මස භගර 

තත් රශට් යුීධය අවංන් කළග. ඊට පං්ශංේ රශට් නැවැන්ත 

ංහවර්ධමය. කළග.      

ංහවර්ධමයට ං  යුීධය කරන්ම තත් ්රිලියම 5ක  ය 

ප්රමසග යත් එ.ක අශප්  ය ප්රමසග ය ්රිලියම 7. වු ග.  ැබැයි, 

රශට් යුීධය අවංගම වු ග විතර. ශමොශවයි, ආර්ිකක වර්ධම 

ශව්තය අ සන් තත්තගමස චීමය ආංන්මයට එන්ම, ශලෝකශේ 

ශනවම ං්ාගමයට ළඟග ශවන්ම  ැිර නැවැන්ත ආර්ිකක වර්ධම 

ශව්තයිරන් අශප් රට ලං්ංර ට ගියග. රශට් වරගයන්  ැු  ග, ගුවන් 

ශතොටුපළවල්  ැු  ග, අධිශව්ගී මසගර්ත  ැු  ග, අං්ං. මුල්ල. 

මෑර විු ලිය ලැබු ග, ප්රජග ගලග  ැු  ග, මසගති ංගයම  ැු  ග. 

ීවිතීයික පගංල් වැඩංට ම, ශපෝෂිත පගංල් වැඩංට ම, තමස 

මැඟුමස, මසත මැඟුමස, දිවි මැඟුමස ආදී වැඩංට න් ක්රියගත්මසක ශවලග 

මුළු රටමස එකමස වැඩබිමස. බවට පත් වු ග. රට එශ මස වැඩබිමස. 

බවට පත්ශවලග  සශබමශකොට එනග වික්රමසිංහ  මස ත්තයග අශප් 

තරු  මහගිලග මසල්ලිලගට බලගශපොශරොත්තු දීලග ශ) රශට් ය)ිරිං 

ශවමං. ශකරුවග. ඒ ශවමං ශවච්ච කගලශේ මසමස නැ.කග, 

ත්රීශරෝන රායක ත ලග  සශබමවග, "ශවමං මසගරයි රට  මසගරයි" 

ිරයලග. රට විමග  වු ග. රශට්  ය ප්රමසග ය ශනගු ය. වු ග. 

වික්රමසිංහ  මස ත්තශයෝ, මසහින්න රගජප.ෂ මස ත්මසයග 2015 

ජමවගරි 08වම නග තමුන්මගන්ශංේලගට ශ) රට භගරශනමශකොට 

රශට් ංමසං්ත  ය ප්රමසග ය ්රිලියම 7යි. මමුත්, තමුන්මගන්ශංේලග 

මැවත වතගව. අපට රට භගර ශනන්ශන් ්රිලියම 14කට ලතගමස 

ආංන්ම ප්රමසග යකට රශට්  ය ප්රමසග ය වැඩි කරලග. ඒ අුවව, 

 ය ප්රමසග ය ශනගු ය. බවට පත් වු ග. තමුන්මගන්ශංේලග මස  

බැහකුව ශකොල්ල කෑවග; අශප් වරගයන් වි.කග; ජග සක ං)පත් 

මැ ස කළග; ශතොවියග, ිරරි ශතොවියග, ධීවරයග පගරට නැ)මසග. ඒ 

විමග ය කරපු උනවිය අන ශමසතැමට ඇවිල්ලග බබගලග වශේ කාග 

කරමවග.   

තරු ංභගප සතුමසනි, මසමස නැන් කාගව පටන් තන්ම), අපි කරපු 

වැඩවලින්. ශතෝසගභය රගජප.ෂ මසැ සතුමසග ශ) රට භගර තනිීදි 

රශට් පගය ය ජල අව යතගව ලෂ්ට ශවලග  සබුශණ් ජමතගවශතන් 

ිංයයට 53.7කට විතරයි. ශ) ශවමශකොට ඒ ප්රමසග ය ිංයයට 

57.25. න.වග වැඩි කර  සශබමවග.  ැබැයි, ිංයයට 57.25 

ිරයන්ශන් ංැපයුමස විතරයි. මීය ට වඩග වි ගල intake එක. රඳවග 

තත  ැිර, මැත්ම) පිරිප ු  කළ  ැිර මසධයං්ාගම ප්රමසග ය. 

ශ) ශවීදි ලදිශවමින් පව සමවග. වංර එක මසගර. ශනක. යීදි 

අපට ිංයයට 70ක, 75ක ආංන්මයට ළඟග ශවන්ම පුළුවන් ශවයි. 

අ සතරු ජමගධිප සතුමසග අපට දීලග  සශබම ලල.කය තමසයි, 2025 

ශවමශකොට රශට් ිංයලු ජමතගවට පිරිිංු  පගය ය ජලය ලබග 

ශනන්ම ඕමෑ ිරයම එක. ඒ විතර. ශමොශවයි, කරගමසය ඇරියගමස 

24 පැශේමස වතුර ටික ලැශබන්මත් ඕමෑ. තුන්ිංය ැටපං් නවශංේ 

24 පැශේමස පිරිිංු  පගය ය ජලය ලබග ශනම ලල.කයට  අශප් රට 

අපි   ශව්තශයන් ලං්ංර ට අරශතම යමවග. ශ) ශවමශකොට 

ජග සක ජල ං)පගනම  ග ජලගපව ම මසණ්ඩලය  ර ග රශට් 

ජග සක ජල අව යතගශවන් ිංයයට 45.80. ලබග ශනමින් 

 සශබමවග. ඒ වගශේමස ජග සක ප්රජග ජල ං)පගනම 

ශනපගර්තශ)න්තුව, ත)වල ංමි ස ංමසගත) ං)බන්ධ කරශතම 

ජලය ලබග ශනමවග. අපි එහි කළමසමගකර ය විතරයි කරන්ශන්. 

ජග සක ප්රජග ජල ං)පගනම ශනපගර්තශ)න්තුව, ත)වල ංමි ස 

ංමසගත)  ර ග ඒ කටයුතු කළමසමගකර ය කරමින් ජල 

අව යතගශවන් ිංයයට 12.25. ලබග ශනමවග. 

ඒ වගශේමස, පළගත් පගලම ආයතම  ර ග ිංයයට 1.20ක 

ප්රමසග ය. ලබග ශනමවග. ශ) ිංයල්ශල් එකතුශවන් තමසයි ිංයයට 

57.25ක ප්රමසග යකට අපි ගිහිල්ලග  සශබන්ශන්. ඒ නිංග අශප් 

ලල.කය ලදිරි වංර තුමක කගලය තුළ ංැමසට පගය ය ජලය ලබග 

දීමසයි. ඒ විතර. ශමොශවයි, ජලය ශනන්ම බැරි තැන්වලට, ජලය 

මැ ස තැන්වලට පවග අපි ජලය ලබග ශනමවග. උනග ර ය. 

විධියට යගපමශේ  සශබම දූපත්වලට ජලය තන්ම තැම. මැ ැ. 

ඒ දූපත්වලට ජලය ලබග දීමසට වි ගල මුනල. අන Water Supply 

and Drainage Board එක වියන) කරමවග. මස  මුහුශනන් වතුර 

අරශතම පිරිප ු  කරල ෟග තමසයි ඒ ජමතගවට අපි වතුර ශනන්ශන්. 

ිරයුබි. මීය ටරය. පිරිප ු  ිරීමමසට රුපියල් 120. වියන) කරලග, 

රුපියල් 10 ත ශන් තමසයි ඒ ජමතගවට අපි වතුර ලබග ශනන්ශන්. 

ඒ නිංග  ශලොකු වැඩ ශකොටං. ජල ං)පගනම අමසගතයගහ ය  ර ග 

අන ිංීධ ශවමවග. 

 අන  අ සතරු ජමගධිප සතුමසග පගය ය ජලය ංඳ ග වැඩිමස මුනල් 

ප්රමසග ය. ශවන් කර   සශබමවග. ශමසොකන, එක පැත්තිරන් 

වකුතඩු ශරෝගීන් ප්රමසග ය වැඩි ශවමින්  සශබමවග. එයට ප්රධගම 

විකල්පය  ැටියට පිරිිංු  පගය ය ජලය ලබගශනම එක සුු සුයි 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

ිරයම එක තමසයි වවනයවරු අුවමසත කරන්ශන්.  ඒ ංඳ ග තරු 

වගසුශීව මගමගය.කගර මසශේ කැබිමට් අමසගතයතුමසග ශලොකු 

කැපිරීමමස. කරමවග; ශලොකු මස න්ිංය. තන්මවග. ශ) වැඩ 

කටයුතු කරන්ම එතුමසග අපට නැවැන්ත  යිය. ශනමවග. මසශේ 

මගයකයග  ැටියට එතුමසග නිරන්තරශයන් අපි දිරි තන්වමවග. 

නවශංේ පැය 24න් පැය 20. විතර, මස ජම නිශයෝනේතශයෝ, රගජය 

නිලධගරින් ඇතුළු අශප් අමසගතයගහ වල ලන්ම ිංයලුශනමග පගය ය 

ජල අව යතගව ං)පූර්  ිරීමශ) වතකීමස කරට අරශතම වැඩ 

කරමවග. ඒ වගශේමස ජල ං)පගනම අමසගතයගහ ශේ ශල්ක) ආචගර්ය 

ප්රියත් බන්ු  වික්රමස මසැ සතුමසග ලහනේශන්රුශව.  ැටියට, අත්නැකී) 

ං)භගරය.  සශබම නිලධගරිශය.  ැටියට ශ) ආයතම ිංයල්ල 

ශමසශ යවමින් රගජය නිලධගරින්ට නිවැරදි මගයකත්වය. ලබග 

ශනමින් කටයුතු කරමවග.   මසශේ රගජය අමසගතයගහ ශේ ශල්ක) 

විජය බන්ු  මසැ සතුමසගත් ශ) ශවලගශව් මසත. කරන්ම ඕමෑ. 

එතුමසගත් ශජයෂ්ස රගජය නිලධගරිශය.. එතුමසගත් නිවැරදි 

මගයකත්වය. ලබග ශනමින් ශ) කටයුතු ලදිරියට කරශතම යමවග. 

ඒ වගශේමස, ජග සක ජල ං)පගනම  ග ජලගපව ම මසණ්ඩලශේ 

ංභගප ස නි ගන්ත ර තුහත මසැ සතුමසගත් ශ) ශවලගශව් මසමස මසත. 

කරන්ම ඕමෑ. එතුමසග ප්රමුඛ් ඒ අධය.ෂ මසණ්ඩලය විිං තර 

පැශේමස අපිත් එ.ක ු රකාමශයන් ං)බන්ධ ශවමින් ශ) රශට් 

ජමතගවශේ පගය ය ජල අව යතගව ං)පූර්  ිරීමශ) වතකීමස කරට 

අරශතම කටයුතු කරමවග. ඒ වගශේමස, එහි ංගමසගමයගධිකගරි  සළි  

විශේතුහත මස තග ප්රමුඛ් අශමකුත් නිලධගරින් ලබගශනම 

ං ශයෝතයත් අපි ශ) ශවලගශව් මසත. කරන්ම ඕමෑ. ඒ වගශේමස, 

ජග සක ප්රජග ජල ං)පගනම ශනපගර්තශ)න්තුවට නිවැරැදි 

මගයකත්වය. ලබග ශනම එහි අධය.ෂ ජමරගල් අශප් ජය සලක 

ශ ේරත් මස තග ප්රමුඛ් ඒ නිලධගරින් කරම ශංේවගවත් අපි ශ) 

ශවලගශව් ිංහිපත් කරන්ම ඕමෑ. ඒ නිංග අන අපි රශට් ජමතගවශේ 

පගය ය ජල අව යතගව ං)පූර්  ිරීමමසට එක පැත්තිරන් ජග සක 

ජල ං)පගනම  ග ජලගපව ම මසණ්ඩලය  ැටියටත්, අශම. 

පැත්ශතන් ජග සක ප්රජග ජල ං)පගනම ශනපගර්තශ)න්තුව  ැටියටත්, 

අශම. පැත්ශතන් ජල ං)පත් මසණ්ඩලය  ැටියටත් කටයුතු 

කරමවග. අශප් රශට්  සශබම ජල ූලලගශ්ර ආර.ෂග කරමින්, ජලශේ 

 සශබම ගු ගත්මසකභගවය ආර.ෂග කරමින්  අන අපි ඒ වතකීමසඩ 

කරට අරශතම කටයුතු කරමවග.  

ශ) ශවමශකොට පළගත් මසට්ටමින් අපි ප්රත ස ංමසගශලෝචමය 

කරමින් ලන්මවග. ඒ විතර. ශමොශවයි, අපි ළඟට ඇවිත් තශ) 

 සශබම ප්ර ්ම ලදිරිපත් කරමකල් ලන්ශන් මැතුව, ප්ර ්මය ළඟට 

අපි යම වැඩ පිළිශවළ. ංකං් කරලග  සශබමවග. "පවං නිවම 

ලල.කයට තමසට වතුර" යම ශත්මසග පගසය යටශත්, දිං්ත්රි. 

මසට්ටමින්, ප්රගශීශීය ශල්ක) ශකොට්සගං මසට්ටමින් ංැමසට පිරිිංු  

පගය ය ජලය ලබගදීශ) වතකීමස අන අපි කරට අරශතම  සශබමවග.  

අපි කගර්යය ශකොටං් තුමකට ශබනග ශවන් කරශතම  සශබමවග, 

කඩිම) විංඳු), මසධය කගීනම විංඳු), දීර්  කගීනම ං්ිකර විංඳු) 

ව ශයන්.  

තරු ංභගප සතුමසනි, කඩිම) විංඳු)  ැටියට අපි ංැලසු) 

කරලග  සශබන්ශන්, වකුතඩු ශරෝතය  සශබම, පගය ය ජලශේ 

ගු ගත්මසක භගවශේ තැටලු  සශබම තැන්වලට කඩිමමින් මැශමෝ 

තග.ෂ ය ලබගදීමසයි. ශ) වමශකොට මැශමෝ පිරිප ු  කට්ටල  

වි ගල ප්රමසග ය. රට පුරග නිර්මසග ය ශවමින්  සශබමවග. ශ) 

කාග කරම ශමසොශ ොත ශවීදීත් මැශමෝ පිරිප ු  කට්ටල 400., 

500. රට පුරගමස නිර්මසග ය ශවමින්  සශබමවග. ඒ  යටශත් 

කඩිම) විංඳු) අපි ලබග ශනමවග, ජමතගවට පිරිිංු  පගය ය ජලය 

ලබගදීමස ංඳ ග.  ැබැයි, ඒ මැශමෝ තග.ෂ ශයන්, එශ මස 

මැත්ම) ඒ පිරිප ු ව  ර ග ලබගශනම ජලය ශකළින්මස ශතනරට 

ලබග ශනම ක්රමසය. ශමොශවයි. වකුතඩු ශරෝතය  සශබම ප්රශී වල 

ජමතගව ය)ිරිං ු ර. ශතවගශතම ඒ ං්ාගමයට ඇවිල්ලග 

තමසන්ශේ කළශතඩිශයන්, බූලිශයන් වතුර අරශතම යම 

ක්රමසශව්නය. තමසයි  නලග  සශබන්ශන්. ශමසය තමසයි කඩිම) විංඳුමස 

 ැටියට ංැලසු) කර  සශබන්ශන්.  

මසධය කගීනම විංඳු)  ැටියට අපි ංැලසු) කරලග  සශබමවග, 

ජල ූලලගශ්ර  සශබම තැන්  ඳුමගශතම, ඇළ - ශනොළ, තහතග 

 ඳුමගශතම- ඒවගයින් අව ය ජලය ලබග ශනන්ම.  තරු 

ංභගප සතුමසනි, අපි ශතොඩ. ශවලගවට උත්ංග  කරන්ශන්, මස  

ශපොශළොවට  ගනිය.  කරන්ශන් මැ සව, භූතත ජලයට අත 

 සයන්ශන් මැ සව, මසතුපිට ජලශයන් ශ) ප්ර ්ම තැටලු ටික විංඳග 

තන්මයි. ඒ  අුවව මසතුපිට ජලය අරශතම පිරිප ු  කරලග 

ලබගශනම වැඩ පිළිශවළ. අපි ූ නගම) කරමවග. මසධය කගීනම 

විංඳුමස.  ැටියට අපි ජග සක ප්රජග ජල ශනපගර්තශ)න්තුව  ර ගත් 

ශ) ශවීදි වි ගල වැඩ ශකොටං. කරමවග. තශ) ජමතගව ඒක 

රගශි කරශතම ඒ අයට  සශයම ජල ං)පත කළමසමගකර ය 

කරමින් ංමි ස ංමසගත)  ර ග ප්රශී ශේ ජමතගවට ජලය 

ලබගශනම එක. ජග සක ප්රජග ජල ශනපගර්තශ)න්තුවත් මව 

මුහුණුවර. ඔං්ශංේ ක්රියගත්මසක කරන්ම අපි කටයුතු ූ නගම) 

කරලග  සශබමවග. ශ) ත)වල ංමි ස ංමසගත)  සශබමවග. ඒ ංමි සය 

භගරශේ තමසයි ජග සක ප්රජග ජල ශනපගර්තශ)න්තුශව් ජල ශයෝජමග 

ක්රමසය  සශබන්ශන්. අ සතරු ජමගධිප සතුමසග අපට දීලග  සශබම 

ලල.කයත් එ.ක ලතග ල.මසනින් පගය ය ජලය ලබගදීමස ංඳ ග 

ජග සක ප්රජග ජල ශනපගර්තශ)න්තුව මව පියවර. ශතම  සශබමවග. 

ඒ තමසයි, තගවකගලික ංමි සය.  නලග ඒ ප්රශී යට ජලය අරශතම 

ඒ ජලය ලබග ශනම එක.  ැබැයි, ඒ ංමි සය ං්ිකර ංමි සය. 

ශමොශවයි. ජග සක ජලං)පගනම  ග ජලගපවග ම මසණ්ඩලය තමසට 

පිරිිංු  පගය ය ජලය රැශතම ආවගමස ඒ bulk supply එක ඒ 

වැඩංට මට connect කරලග ඒ ංමි සය විසුරුවග  ැරලග අවංගම 

කරම වැඩ පිළිශවළ. තමසයි එතැම  සශබන්ශන්.   

.ෂණික පපඩ), .ෂණික නූඩ්ල්ං් වගශේ ජලය ශනන්ම 

පුළුවන්කමස. මැ ැ. තගච්චියට නගලග ආප්ප  නමවග වගශේ 

ල.මසනින් ජලය ශනන්ම පුළුවන්කමස. මැ ැ. ජලශේ 

ගු ගත්මසකභගවය ආර.ෂග කරමින් මළ පීධ සය.  ර ග එය 

ලබග ශනන්ම ශවමවග. ඒ කටයුතු ිරීමශ)දී අපට අත්නැකී) 

 සශබමවග. මසගතශල් වගශේ දිං්ත්රි.කවල පගය ය ජලය ලබග දීමස ශ) 

වම ශකොට ිංයයට 70ක ලල.කයට ළඟග ශවලග  සශබමවග. 

එශ මස පගය ය ජලය ලබග ශනන්ම මළ එළීදි කළු තල. කඩන්ම 

 සබු ග. එය කඩන්ම ඒ තලට ශබෝර නගන්ම බැ ැ, ඒ ආංන්මශේ 

 සශබම නිවගං පුපුරමවග.  එතශකොට ජමතගව පගරට බහිමවග, 

අශප් නිවගං පුපුරමවග ිරයලග. අශම. පැත්ශතන් මසගර්ත 

ිරශලෝමීය ටර ල.ෂශේ වැඩංට ම යටශත් පගරවල් ලදිශවමින් 

පව සමවග. අන රට පුරග මසගර්ත ටික ශව්තශයන් ලදිශවමින් 

පව සමවග. ජලය ංැපයීශ)දී  අපට ඒ මසගර්තවලට  ගනිය. 

කරන්ම පුළුවන්කමස. මැ ැ. පරිං්ංමසට ඒ වැශඩ් කරන්ම ඕමෑ. 

අ සතරු ජමගධිප සතුමසග උපශනං් දීලග  සශබන්ශන්, තරු 

අතමසැ සතුමසග උපශනං් දීලග  සශබන්ශන් ඒකගබීධ වැඩංට ම. 

කරන්ම ිරයලග. ඒ අුවව මස ගමසගර්ත අමසගතයගහ ය, ජලං)පගනම 

 ග ජලගපව ම මසණ්ඩලය, ප්රජග ජල ශනපගර්තශ)න්තුව ඇතුළු අපි 

ිංයලුශනමග එකට වගඩි ශවලග ඒ ංැලසු) කරමවග. අපි මසගර්තය. 

 නමවග ම) ඒ මසගර්තය  නන්ම ශපර මළ පීධ සය වළලලග 

අවංන් කරන්ම ඕමෑ. 

අන   අපට  සශබම ප්රධගම අභිශයෝත තමසයි, ඒ මළ මිලදී 

තැය මස, ඒ මළ නිෂ්පගනමය ිරීමමස ංඳ ග අමුද්රවය ආමයම කර 

තැය මස ං  ශකොවිඩ් 17 වංහතතයත් එ.ක රට තුළ මසතු ශවලග 

 සශබම ශ) තගවකගලික තැටලුව.  ශඩොලර් අර්බුනයත්  ශ) 

කටයුතුවලට බලපගලග  සශබමවග. ඒ බගධක අප  ඒ ලල.කයට 

යෑශ)දී ය)ිරිං බලපෑමස. එල්ල ශවමවග. ඒ ිංයලු බලපැ)වලට 
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ලතගමස ංගර්ාකව මුහු  ශනමින් අපි කටයුතු කරමවග. මසශේ 

මගයක, තරු වගසුශීව මගමගය.කගර මසැ සතුමසගශේ මගයකත්වය 

තුළ  අ සතරු ජමගධිප සතුමසගශේ, තරු අතමසැ සතුමසගශේ ංැමසට 

පගය ය ජලය ලබග දීශ) ලල.කයට අපි ශ) රට ශතම යමවගය 

ිරයම කගර ය මසත. කරමින් මසග නි ඬ ශවමවග.  

 ං්තු සයි.  
 

 
[10.33 a.m.] 

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Chairman, during the Committee Stage 
Discussion today, we are discussing the Votes of the 
Ministries of Water Supply as well as Ports and Shipping.   

Initially, if I talk about water supply and drainage as a 
former Minister in charge, I must say that the 
Government’s programme to increase the overall pipe-
borne water coverage to 79 per cent by 2025 is a very 
ambitious one and they say that the remaining 21 per cent 
is to be covered by the State Ministry of the Hon. Sanath 
Nishantha through community water supply schemes. 
Overall, you are to achieve this 100 per cent coverage in 
the country within a short span of time, in just three years, 
and the question I am posing is, how plausible is this 
gigantic task? If you take the National Water Supply and 
Drainage Board, it was established somewhere in the 70s, 
but prior to that, we had the Public Works Department 
from the colonial days. We had built, during the colonial 
days, all the dedicated reservoirs such as Labugama and 
Kalatuwawa for water supply. So, for almost 70 years, we 
have managed to achieve only a 45 per cent coverage, but 
now, within merely three years, you are talking about 
reaching more than half that coverage or a 34 per cent 
coverage. But, from where are we going to get the 
required water? There is a problem with regard to water 
resources. Right now, we need  about 2 million cubic 
metres of water per day and we have to find another 
almost 1.5 to 2 million cubic metres to reach this 
additional 34 per cent coverage you are trying to achieve 
within this three-year horizon. So, that is virtually an 
impossible task. Of course, if you reach it, all of us would 
be happy, but then, this type of, in my opinion, very 
ambitious attempt would not be realized that soon.  

For reaching those targets, do we have a water 
resources study that has been done properly? If you take 
certain surface rivers in this country - we have almost 100 
rivers all over the country - during the dry season, they go 
dry. Take, for instance, the Ma-Oya. We are tapping Ma-
Oya in almost 17 places and that goes dry half the way. 
Then, Hon Chairman, take the Nilwala and Gin Rivers in 
your district. The Gin-Nilwala Diversion Project has met 
with so many obstacles. We were never able to do that.  

So, the only way we can achieve that is by creating 
dedicated reservoirs. Now, what is happening to the Wee-
Oya and Yatimahana Reservoirs? I was told that the 
Department of Irrigation was going to construct those 
reservoirs and they were doing the feasibility studies. But, 

I do not know what the situation is now. Those two 
reservoirs are so important, particularly one, for 
Wayamba and the other, for the Capital City, Colombo. 
What the position of both the Yatimahana and Wee-Oya 
Reservoirs today  is a serious issue. 

Then, we have to look at water quality studies. When 
former President Maithreepala Sirisena - he is under 
attack these days by his own side for many things - 
undertook his first official visit to China, there was this 
gift of the best water laboratory in the entire South Asia. 

That is now being almost completed in the premises 
of the Peradeniya Engineering Faculty. That water 
laboratory has so many facilities and I think we must put 
it to maximum use. From their Corporate Plan, I can see 
that there are many plans afoot, but several more things 
could be done with that laboratory. That being the case, it 
is important for us to look at water quality and water 
resources studies.  

Then, having upstream reservoirs in every possible 
river in the country is something that we have to focus 
on, if we are going to address water scarcity in the future. 
I think in the Mahaweli River, we can have an upstream 
reservoir; beyond Nawalapitiya, we can build an 
upstream reservoir to make sure that the water 
requirements of the Central Province are more secure. So, 
those issues have to be attended to.  

Then, I say that 79 per cent coverage of pipe-borne 
water by the National Water Supply and Drainage Board 
and leaving the rest of 21 per cent to the Department of 
National Community Water Supply is well and good. 
But, I think it will be more prudent to bring it down to 
about 70 per cent and then leave the other 30 per cent to 
be smaller community-based water supply projects 
because only the rural areas are left to be covered and 
most of the urban areas are already covered. The charge 
per connection is going to be very high if you are going 
to give pipe-borne water to all the sparsely populated 
areas or low-density areas. So, it is only a prudent 
decision to bring that coverage at least to 70 per cent; 
drop about 9 per cent and then concentrate on leaving 
about 30 per cent for community-based water supply 
projects.  

Then, I am told that for the second phase of the Water 
Supply and Sanitation Improvement Project - WaSSIP - 
funded by the World Bank, which is a very worthwhile 
project, they have given only US Dollars 30 million, 
whereas for the first phase, they gave almost US Dollars 
170 million because these are all areas which have less 
coverage. There were seven districts that were identified 
in the first phase. There are more other districts to be 
identified in the second phase, but the World Bank’s 
commitment - [Interruption.]   

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා (ජල සම්පාෙන 

අමාතයුරමා)  
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

That is not correct.                                                                                                         
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පගර්ලිශ)න්තුව 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes, you can correct it. 
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

In that phase, we have to continue with the incomplete 
sections of the WaSSIP in those seven districts and not 
include new districts.  

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

But, why do you not include some other districts? 
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

That is the condition of the World Bank and that is the 
requirement of our programme. We have not completed 
the projects in those seven districts. So, how can we think 
of other districts?  

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Please revise your programme. What I am saying is, 
do not to listen to the dictates of the World Bank, but try 
to persuade them because there are other districts, other 
rural areas. 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

We have not completed those in the seven districts. 

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I know. While you complete them, Hon. Minister-
[Interruption.] 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

How do you do that without completing those? Do not 
talk shop. 

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff  Hakeem) 

It is a question of persuading the World Bank; it is a 
question of negotiating with the World Bank and 
explaining to them. All these are based on a certain 
criteria. There are several other districts on which the 
same criteria fall. There are issues because you simply 
cannot find consumable water sources in every district 
and I am sure the Hon. Minister’s Department can look 
after many districts, if you allow the -  

 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසග ිරයම අභිශයෝතය අපි භගරශතම 

 සශබන්ශන්. ඒ ිරයන්ශන්, ිංයයට 40කට වංර තුම. තුළ 

ශනන්ශන් ශකොශ ොමසන ිරයම කගර ය. 1748දී අපට නින ං 

ලැබුණු නග ලඳලග අවුරුු  73. කරතන්ම බැරි ශවච්ච ශී අපි 

ශතෝසගභය රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ මගයකත්වය යටශත් කරන්මයි  

යන්ශන්. 
 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඒක කළග ම) අපි ංතුටු ශවමවග.  
 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ඒ විතර. ශමොශවයි, ඔබතුමසන්ලග ඔය වි ්වගංය  සයපු ංමස ර 

විශී   ය පිළිබඳව තනිීදි, එක පවුල. ංඳ ග අපි වියන) කරලග 
 සශබම මුනල රුපියල් මිලියමයකටත් වඩග වැඩියි. අන අපි 
උපරිමසය රුපියල් ල.ෂ ශනකක සීමසගව තුළ තමසයි ඒක  සයගතන්ම 
යන්ශන්. ශ)ශකදි ශව්තය වැඩි කරතන්ම rate contract system 

එකත් අපි පගවිච්චි කරමවග. ඒ නිංග මළ එළී) කටයුතු කරම එක 
ශව්තවත් කරතන්ම පුළුවන් ශවයි ිරයග අපි වි ්වගං කරමවග.   

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I am told that there is a plan to build some water 
treatment plants. At least 20 to 25 treatment plants are to 
be built very soon, for which tenders have been called. 
There is an attempt to get even the contractors involved 
in signing a tripartite agreement. I am also told that the 
contractors have backed out from signing the tripartite 
agreements, that they are not ready. The repayment 
cannot be tied on to the contractors whereas the 
ownership is going to be with the National Water Supply 
and Drainage Board. The National Water Supply and 
Drainage Board should not impose this on the 
contractors. In the meantime, the Treasury guarantee will 
be the primary thing.  I am not sure with the current 
problems, with the loan portfolio being expanded in this 
fashion, whether it would be possible for you to raise all 
these monies from local banks ultimately. Already, the 
Ceylon Petroleum Corporation is indebted to the two 
State banks to the tune of US Dollars 3.5 billion!  

Of course, the National Water Supply and Drainage 
Board may not be in that category. But still, our tariff 
cannot be increased.   

Then, what is happening to the PPP projects? What is 
happening to the Weliwita Bulk Water Supply PPP 
project? That is another issue. A Public-Private 
Partnership was also proposed by the ADB and the World 
Bank. There was an attempt initially to start at least a PPP 
project so that the investment can be shared with the 
private sector. That issue is also hanging fire.  

In the meantime, let me also ask about the 
desalination project in Jaffna. There are various 
challenges with that ADB desalination project because 
for desalination, there has to be more consumption of 
electricity and there is going to be a severe pressure on 
the tariff. The contractors will have to run it for another 
seven years.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Can I interrupt you?  
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ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

No, you can answer when you reply, Hon. Minister.  
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

You are ignorant of what we are doing.  

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

You can reply later.   

So, how are we going to manage the tariff as it is 
when we have to incur a heavy electricity cost for 
desalination? That is the first desalination plant. But, of 
course, it is a good thing to start a desalination plant when 
you do not have surface water. We tried to persuade the 
MPP from the Kilinochchi District to allow us to tap 
water from the Iranamadu Tank. But, unfortunately, 
because of the pressure by the farmers or for other 
political reasons, the very people of  Kilinochchi were 
refusing to give water to the people in Jaffna. That was a 
very unfortunate situation. We should have persuaded 
them.  In fact, we also invested in raising the levels of the 
tank in order to have more capacity to satisfy the farmers. 
But all that became futile. Several times, I also attended 
these discussions. But, unnecessary politics have messed 
up the whole thing.  

I must also say that the Kundasale-Haragama Water 
Supply Project in the Kandy District is a very urgent need 
of the area. The Kundasale-Haragama area is a very 
rapidly urbanizing area and there are several households 
without water connections.  The Hon. Tissa Attanayake 
was once the organizer of that electorate. That project is 
of urgent importance and I am sure the Hon. Minister 
would prioritize that project and have that implemented 
without delay. - [Interruption.]  Thank you very much.  

With those words, I must also say that ජග සක ප්රජග ජල 

ං)පගනම ශනපගර්තශ)න්තුව  ං)බන්ධශයන් ප්ර ්ම රගශිය. 

 සශබමවග. විශ ේෂශයන්මස ඇතැ) ප්රජග ූලල ංමි ස අකර්මස ය වම 

තත්ත්වය. පැම මැඟ  සශබමවග. එයට විවිධ ශ ේතු බලපගම බව 

අපි නන්මවග. ජල ූලලගශ්ර ිංී  යගමස, ජල ශපො)ප අක්රිය වීමස, ජල 

ශයෝජමග ක්රමසවල විු ලිය විංන්ධි වීමස, ජල මළ දිරගපත් වීමස, 

තහවතුර ං  විවිධ මසගර්ත ලදිිරීම)වලදී මළ කඩග බිඳ නැමීය මස වැනි 

ශමොශයකුත් ශ ේතු ඒකට බලපගලග  සශබමවග. 

 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
තරු මසන්ත්රීතුමසග, ප්රධගමමස ප්ර ්මය තමසයි ජග සක පගය ය ප්රජග ජල 

ංහවර්ධම පමත ං)මසත කර ශමො ස නමස. ඔබතුමසග ජලං)පගනම 

ඇමස සවරයග ව ශයන් හිටපු කගලශේ ඒක කරලග  සබු ග ම), ශ) 

කටයුතු කරශතම යන්ම අපට ශතොඩ. ප සු වමවග.  
 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඒ පිළිබඳවත් මසමස ිරයන්ම ඕමෑ. අපිත් ඒකට උත්ංග  කළග. 

මමුත්, එමස කටයුත්ත ක්රියගත්මසක කරන්ම යමශකොට තැටලුව. 

මසතු ශවමවග, අශප් පළගත් ංභග එ.ක. ඇත්ත ව ශයන්මස පළගත් 

ංභගවලට  සශබම බලතලය. තමසයි අපි උු රගශතම  සශබන්ශන්. 

ඒක අපි මසතක තබග තන්ම ඕමෑ. ඒ නිංග, පළගත් ංභග එ.ක ය) 

ගිවිසුමසකට එළශඹන්ම. මැත්ම) ශ) විෂයය පළගත් ංභගවලට 

ශබනග  රින්ම. එ. එ. පළගත් ංභගවලට ශ) කගර්ය භගරය භගර 

ශනන්ම. මසධයමස ආණ්ඩුව ශ) ඔ.ශකෝමස  බනගශතම ලන්ම අව ය 

මැ ැ. ඒකයි මසමස ිරයන්ශන්. මමුත්, ශ)ශකදි අව ය විශ ේෂ 

අුවනැුවමස ං)බන්ධශයන් අශප් National Water Supply and 

Drainage Board එශ. උනව්ව ඒ ආකගරශයන්මස ලබග ශනන්ම 

ඕමෑ. ශමසොකන, ඒ අයට තග.ෂ  නැුවමස අඩුයි. ඒ නිංග තමසයි 

ශනපගර්තශ)න්තුව පටන් තත්ශත්. තරු දිශන්ෂ් ගු වර්ධම 

ඇමස සතුමසගශේ කගලශේ පටන් තත්ත ශනපගර්තශ)න්තුවට ිරිංමස 

ප්ර සපගනමය. ලබග දී  සබුශණ් මැ ැ. ප්රාමස වතගවට අපි ත) 

1,000කට පිරිිංු  මළ ජලය ලබග දීශ) වැඩ පිළිශවළ පටන් 

තත්තග. ඒ වැඩ පිළිශවළ  තවත් වයගප්ත කර කටයුතු කරන්ම 

ඔබතුමසන්ලග මිලියම ත මගව. ශවන් කර  ස නමස තැම ංතුටුයි. 

මමුත්, ශ) ඔ.ශකෝමස ක්රියගත්මසක කරන්ම එතැම capacity එක. 

 සශබමවගන ිරයම ප්ර ්මය  සශබමවග. Capacity එක මසදිකමස 

පිළිබඳව වි ගල ප්ර ්මය. ඇ ස වමවග. ඒක අපිත් නැ.ක 

කගර ගව.. ශමසොකන, දිං්ත්රි. කගර්යගල 25. අපි ආර)භ කළග. 

මමුත්, ඒවගට අව ය ප සුක) මැ ැ. 

 
ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
අපි ඒ අයට අව ය කරම යගම වග ම, කගර්යගල ං  අව ය 

නිලධගරින් ලබග දී  සශබමවග.  

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

කරු ගකර ඒවග ලබග දීමස ශපොඩ්ඩ. ල.මසන් කරන්ම. 

 
ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ංෑමස ප්රගශීශීය ශල්ක) ශකොට්සගංයකටමස අපි ඒ ප සුක) 

ලබග දීලග  සශබමවග.  ශලොකු ප්රමසග ය.  ශයොනවග  සශබමවග. ඒ 

capacity එක අපි ළඟ  සශබමවග.  
ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

So, make sure that these district offices are properly 
empowered to have a sufficient workforce to discharge 
their duties and also see that the field officers are given at 
least motorbikes and the district offices, one or two 
double cabs so that they can go around, identify the water 
sources and have various discussions with the 
communities as there are so many community-based 
problems that crop up. So, all of that needs very serious 
attention.  

I also urge the Hon. Minister to consider coming to a 
compromise with the Provincial Councils in running the 
community-based water projects in their areas so that we 
do not tinker with the devolution scheme that had been 
brought about under the Thirteenth Amendment to the 
Constitution.     

Thank you.  
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පගර්ලිශ)න්තුව 

ගු සභාපිනුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Gunathilaka Rajapaksha.

- [Not  in the Chamber.]  
 

The Hon. Nipuna Ranawaka.- [Not  in the Chamber.]  
Then,  the Hon. Charles Nirmalanathan. 

 

[மு .ப. 10.50] 

 
ගු චාල්සප නිර්මලනාේද මහසතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கதள! இன்கறய 

குழுநிகல விவாதத்தில் விவாதிக்கப்படுகின்ற துகறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சு ததாடர்பாகவும் நீர்வைங்கல் 

அகமச்சு ததாடர்பாகவும் ஒருசில விடயங்ககள நான் இங்கு 

குறிப்பிட விரும்புகிதறன்.   

முதலாவதாக, துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற 

அகமச்சர் அவர்கள் இங்கிருக்கின்றதபாது அவருகடய 

அகமச்சு ததாடர்பாகக் கூற விரும்புகின்தறன்.  யுத்தத்துக்கு 

முன்பு தகலமன்னாாிலிருந்து இந்தியாவினுகடய இராதமஸ் 

வரம் பிரததசத்துக்குக் கப்பல் தசகவ நகடதபற்றது.  அந்தக் 

கப்பல் தசகவ யுத்தம் நகடதபற்றதன் காரைமாக 

நிறுத்தப்பட்டது.  ஆனால், இன்றுவகர அந்தச் தசகவ மீள 

ஆரம்பிக்கப்படவில்கல.  இந்திய உயர் ஸ்தானிகதராடு 

நகடதபற்ற தபச்சுவார்த்கதயின்தபாது,  தகலமன்னார் - 

இராதமஸ்வரம் கப்பல் தசகவ ததாடர்பாக நடவடிக்கக 

எடுக்குமாறு அவாிடம் நான் தகாாிக்கக விட்டிருந்ததன். 

அதற்கு அவர், ஆயத்த தவகலகள் நகடதபற்றுக் தகாண்டிருப் 

பதாகவும் அதற்கு இந்தியாவினுகடய முழுகமயான ஆதரவு 

இருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். தமலும், இலங்கக அரசாங்கம் 

அதற்குச் சாதகமான பதிகல வைங்கியிருப்பதாகவும் அதில் பல 

தாமதங்கள் இருப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, எதிர்காலத்தில் தகலமன்னார் - 

இராதமஸ்வரம் கப்பல் தசகவகய நடாத்துவதற்குத் 

தங்களாலான முயற்சிகய தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச் 

சருடன் இகைந்து எடுக்கதவண்டும் என்று தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன். ஏதனன்றால், யுத்தம் நகடதபற்றதன் 

காரைமாக இடம்தபயர்ந்து இந்தியாவில் இருக்கின்ற 

ஈைத்கதச் சார்ந்தவர்கள் மீண்டும் இலங்ககக்கு வரமுடியாம 

லிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆகாய விமானம் மூலமாக 

வருவதாக இருந்தால், அவர்களுகடய தபாருட்ககளக் 

தகாண்டுவர முடியாது. கப்பல் தசகவ மூலமாகத்தான் 

அவர்கள் வருவதற்கு விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் இங்கு மிக 

விகரவில் வரதவண்டும். அதற்கு இந்தக் கப்பல் தசகவ 

பிரதானமான விடயமாக இருக்கிறது.  ஆகதவ, இந்தக் கப்பல் 

தசகவகய மிக விகரவில் ஆரம்பிக்க தவண்டும் என்று நான் 

தகாாிக்கக விடுக்கின்தறன்.  

திருதகாைமகல முதல் யாழ்ப்பாைம் வகரயிருக்கின்ற 

ககரதயாரப் பிரததசங்களில் எந்ததவாரு பிரததசத்திலும் 

தவளிச்ச வீடு -  lighthouse  இல்கல.  யுத்தத்திற்கு முன்பு 

இருந்தது. தற்தபாகதய மகைக் கால, இருண்ட தவகளகளில் 

மீன்பிடிக்குச் தசல்கின்ற மீனவர்கள் ககரதிரும்புகின்றதபாது 

தங்களுகடய இடங்ககளச் சாியாக அகடயாளங்காை 

முடியாமல் சிரமப்படுகின்றார்கள். சிலதவகளகளில் கடலில் 

தூர இடங்களுக்குச் தசன்று தங்களுகடய இடங்களுக்குத் 

திரும்பதவண்டிய ஒரு சூழ்நிகல காைப்படுகின்றது. கடந்த 

வருடமும் இது ததாடர்பாக அகமச்சர் அவர்களிடம் நான் 

தகட்டிருந்ததன். அதற்கு அவர் முயற்சி எடுப்பதாகக் 

கூறியிருந்தார். எனதவ, மிக விகரவில் முல்கலத்தீவு மாவட்ட 

மீனவர்களுக்கு  அத்தியவசியமான lighthouseஐ அகமத்துக் 

தகாடுக்க தவண்டும். அது தங்களுகடய அகமச்சின் கீழ் 

வருகின்ற காரைத்தினால் அந்தக் தகாாிக்கககய மீளவும் 

நான் உங்களிடம் முன்கவக்கின்தறன்.  

அடுத்ததாக, நீர் வைங்கல் அகமச்சு பற்றிப் தபச விரும்பு 

கின்தறன். தகௌரவ அகமச்சர் வாசுததவ நாைாயக்கார 

அவர்கள் இங்கிருக்கின்றார். அவருக்கு முதலில் எனது 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன். ஒரு மாதத்திற்கு 

முன்பாக நான் அவாிடம் தகாாிக்ககதயான்கற விடுத் 

திருந்ததன். அதாவது, மன்னார் மாவட்டத்தின் மாந்கத தமற்கு 

பிரததச தசயலகத்திற்குட்பட்ட சன்னார், ஈச்சிலவக்ககக் 

கிராம மக்கள் குடிநீர் இன்றி மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் 

என்றும் கடந்த அரசாங்க காலத்தில் அவர்களுக்கு நீர் 

வைங்குவது ததாடர்பாக என்னால் முயற்சிகள் எடுக்கப் 

பட்டிருந்ததபாதும் அந்த தவகல முற்றுப்தபறாதிருந்த 

காரைத்தினால்  அதகன முடித்துத் தரதவண்டுதமன்றும் நான் 

உங்களிடம் கூறியிருந்ததன். அதனடிப்பகடயில் அதற்குாிய 

நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்வதற்கான அனுமதிகய நீங்கள் 

வைங்கியிருக்கின்றீர்கள். இன்னும் ஒரு வாரம் அளவில் 

அவர்களுக்கு நீர் வைங்க முடியும் என்று மன்னார் மாவட்ட 

தபாறியியலாளர் ததாிவித்திருந்தார். யுத்தம் காரைாக 

இடம்தபயர்வுககளச் சந்தித்த அந்த மக்கள் நீண்ட காலமாகச் 

சுத்தமான குடிநீர் இல்லாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டுக் 

தகாண்டிருந்தார்கள். தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, 

உங்களுகடய அகமச்சினுகடய அக்ககறக்காக மீண்டும் 

என்னுகடய நன்றிககளத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, மன்னார் மாவட்டத்தில் 

கிட்டத்தட்ட 50 சதவீதமானவர்களுக்கு நீர் வைங்கல் அதிகார 

சகபமூலம் குடிநீர் வைங்கப்படுகின்றது. ஆனால், அந்த 

நீரானது நீர்த்ததக்கங்களில் இருந்து வருவது கிகடயாது. 

நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சித்தான் அந்த மக்களுக்குக் குடிநீர் 

வைங்கப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றது. இந்த நிலத்தடி நீகரப் 

பருகுவதன்மூலம் மக்களுக்குச் சிறுநீரக தநாய்கள் ஏற்படு 

கின்றன. ஏதனன்றுதசான்னால், கற்பாகறகளுக்கு 

உள்ளிருந்துதான் அந்த நிலத்தடி நீர் தபறப்படுகின்றது. 

அதகனத்தான் அங்கிருக்கின்ற மக்கள் பருகுகின்றார்கள். 

ஏற்தகனதவ தபாலநறுகவ, அனுராதபுரம், வவுனியா 

மாவட்டங்களில் அதிகமானவர்கள் சிறுநீரக தநாயினால் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அங்கு சிறுநீரக தநாய் அதிக 

தாக்கம் தசலுத்துகின்றது. அதததபால், மன்னார் மாவட் 

டத்திலும் நீர்த்ததக்கங்களில் இருந்து நீகர வைங்காமல் 

நிலத்தடி நீகர எடுத்து அந்த மக்களுக்குக் குடிநீராக வைங்கு 

கின்றார்கள். அது சுத்தமான குடிநீராக இருக்க முடியாது. 

அதில் நிகறயதவ கல்சியம் இருக்கின்றது. மன்னார் மாவட் 

டத்தில் நீர் வைங்கல் அதிகாரசகபயினால் வைங்கப்படுகின்ற 

குடிநீகர நாங்கள் பாிதசாதித்துப் பார்ப்தபாமாக இருந்தால், 

அதில் அதிக கல்சியம் தசறிந்துள்ளகத அவதானிக்க முடியும். 

அந்த நீகரப் தபறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற குைாய் 

களில் கல்சியம் படிந்திருப்பகத நாங்கள் தவற்றுக்கண்களால் 

காண்கின்தறாம். அந்த நீாினால்தான் எங்களுகடய சகல 

ததகவககளயும் பூர்த்தி தசய்து வருகின்தறாம். ஆகதவ, 

எதிர்காலத்தில் நீர்த்ததக்கத்தினூடாக நீகரப் தபற்று  அதகன 

அவர்களுக்கு வைங்கதவண்டும் என்பது என்னுகடய 

தகாாிக்ககயாக இருக்கின்றது.  
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குறிப்பாக, மன்னார் மாவட்டத்தில் முசலி பிரததச 

தசயலகத்திற்கு உட்பட்ட பிாிவில் கல்லாறு நீர்த்ததக்கம் 

இருக்கின்றது.  மகைக் காலங்களில் வந்து தசருகின்ற நீர் அந்த 

நீர்த்ததக்கத்தினூடாகக் கடலிற் தசன்று கலக்கின்றது. அந்த 

நீர்த்ததக்கத்கதச் சாியான முகறயில் பராமாிக்காததன் 

காரைத்தினாதலதய அந்த நீர்த்ததக்கத்தின் நீரானது  

கடலுடன் தசன்று கலக்கின்றது. தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கதள, தங்களுகடய அகமச்சின்மூலம் "Greater Mannar" 

என்தறாரு திட்டம் வகரயப்பட்டது.  அதனடிப்பகடயில், 

கல்லாறு நீர்த்ததக்கத்கத அபிவிருத்தி தசய்து முதலில் முசலிப் 

பிரததச தசயலகத்திற்கு உட்பட்ட மக்களுக்குக் குடிநீர் 

வைங்குவதாகவும், அதன் பிற்பாடு நானாட்டான் பிரததச 

தசயலகத்திற்கு உட்பட்ட மக்களுக்குக் குடிநீர் 

வைங்குவதாகவும், அதன் பிற்பாடு மாந்கத தமற்குப் பிரததச 

தசயலகத்திற்குட்பட்ட மக்களுக்குக் குடிநீர் வைங்குவதாகவும் 

கூறப்பட்டது. அதற்காக உலக நாடுகளின் நிதிகயப் 

தபறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக நான் அறிகிதறன்.   

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, நிலத்தடி நீர் இல்லாமல் 

நீர்த்ததக்கத்தினூடாக நீகரப் தபற்று அங்குள்ள மக்களுக்கு 

குடிநீர் வைங்க தவண்டுதமன்பகத நான் இந்த தநரத்தில் 

தகட்டுக் தகாள்கிதறன். நிலத்தடி நீாினால் ஏற்படும் 

பாதிப்கபப் பற்றி நீங்கள் நன்கறிவீர்கள். மன்னார் 

மாவட்டத்தின் கல்லாறு, அாிப்பு, வங்காகள, பாலியாறு, 

இலுப்கபக்கடகவ தபான்ற பிரததசங்களில் இருக்கின்ற 

பாலங்களினூடாகவு மகைநீர் முழுகமயாகக் கடதலாடு 

கலக்கின்றன.  

அனர்த்த முகாகமத்துவ இராோங்க அகமச்சர் தகௌரவ 

சமல் ராேபக்ஷ அவர்களிடம், கடந்த திங்கட்கிைகம நான் ஒரு  

தகாிக்கககய விடுத்திருந்ததன். அதாவது, மன்னார் 

மாவட்டத்தில் அதிகமான தவள்ளநீர் ததங்கியிருக்கின்றது. 

அந்த தவள்ளநீரானது வைிந்ததாட முடியாத நிகல 

காைப்படுகின்றது. ஆகதவ, வடிகால் தவட்டி அந்த நீகரக் 

கடலுக்குள் அனுப்புவதற்கு ஏதாவது வைி தசய்யுங்கதளன்று 

இந்தச் சகபயில் தகட்டிருந்ததன். அவர் உடனடியாக 

அங்கிருக்கின்ற அதிகாாிககளப் பைித்திருந்தார். அந்த 

வககயில், தநற்று மாத்திரம் அங்கு தவவ்தவறு கிராமங்களில் 

15 JCBs மூலம் அந்தப் பைிகள் தசய்யப்பட்டன. அதற்காக 

தகௌரவ சமல் ராேபக்ஷ அவர்களுக்கும் மன்னார் மாவட்ட 

அனர்த்த முகாகமத்துவ நிகலயப் பைிப்பாளர் அவர்களுக்கும் 

உதவிப் பைிப்பாளர் அவர்களுக்கும் அந்தப் பிரததசத்கதச் 

தசர்ந்த உத்திதயாகத்தர்களுக்கும் எனது நன்றிகயக் 

கூறிக்தகாள்கின்தறன்.  வட மாகாைத்தின் மன்னார் 

மாவட்டத்தில் ததாடர்ச்சியாக மகை தபய்வதன் காரைமாக 

அங்கு அதிகமான மகைவீழ்ச்சி பதிவாகின்றது. தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் தன்னால் முடிந்த உதவிககள அந்த 

மக்களுக்குச் தசய்திருந்தார். மகை நீர் கடலுக்குள் 

தசல்கின்றது;  நிலத்தடி நீாிகன உறிஞ்சி மக்களுக்குக் குடி 

நீராகக் தகாடுக்கின்தறாம். இதுதான் அங்குள்ள தற்தபாகதய 

சூழ்நிகலயாகும்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, வவுனியா, மன்னார் 

மாவட்டங்களிலுள்ள அதிகமான பிரததசங்களில் குடிநீர் 

பிரச்சிகன  இருக்கின்றது.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Hon. Member, you have made a request, and your 
request will be considered. We will have that confirmed. 
Do not worry about that.  

ගු චාල්සප නිර්මලනාේද මහසතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி. தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, நீங்கள் இந்த 

விடயம் ததாடர்பாக அதிகக் கவனம் எடுப்பீர்கள் என்ற 

நம்பிக்கக எனக்கு இருக்கின்றது. ஏற்கனதவ நீர் வைங்கல் 

அதிகாரசகபயினால் உயிளங்குளம், தகாண்கையான் 

குடியிருப்பு, பறப்பான் கண்டல், ஓகலத்ததாடுவாய், தவட்கட 

யான் முறிப்பு, ஆத்திதமாட்கட, தபசாகல, ததாட்டதவளி, 

பட்டித்ததாட்டம்,  கீாி, வங்காகள மற்றும் நறுவிலிக்குளம் 

ஆகிய கிராமங்களின் ஒருசில பகுதிகளுக்கு குடிநீர் 

வைங்கப்பட்டு ஏகனய பகுதிகளுக்கு வைங்கப்படாமல் 

இருக்கின்றது. சில கிராமங்களுக்கு முழுகமயாக குடிநீர் 

வைங்கப்படவில்கல; ஒருசில கிராமங்களுக்கு குறிப்பிட்டளவு 

மாத்திரதம வைங்கப்பட்ட தவண்டியிருக்கின்றது. அந்தப் 

பகுதிகளுக்கும் குடிநீகர வைங்கும்படி எழுத்துமூலம் 

தகாாிக்கக விடுத்திருந்ததன். அதற்கிைங்க, தங்களுகடய 

வவுனியா மாவட்ட இகைப்பாளர் எனக்குத் ததாகலதபசி 

அகைப்கப ஏற்படுத்தி, அந்த இடங்ககளத் தான் பார்கவயிட 

விரும்புவதாகக் கூறியிருந்தார். அவர் தமிழ் தமாைியிதலதான் 

ககதத்தார். இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் முடிந்ததன் பிற்பாடு 

அந்த இடங்ககளக் காட்டுவதாக நான் கூறிதனன். தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கதள, நீங்கள் முயற்சி எடுத்திருக்கின்றீர்கள். 

அந்த முயற்சி முற்றுப்தபற தவண்டுதமன்று நான் இந்த 

தநரத்தில் தகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன். 

அடுத்ததாக, ததசிய நீர் வைங்கல் மற்றும் வடிகாலகமப்புச் 

சகபயின் IDB Project and RDF Project இல் ஒப்பந்த 

அடிப்பகடயில் பைிபுாிகின்றவர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் 

வைங்குவது ததாடர்பாகக் கூற விரும்புகின்தறன். தகௌரவ 

திதனஷ் குைவர்தன அவர்கள் நீர் வைங்கல் அகமச்சராக 

இருந்ததபாது அரசியல் காரைங்கள் இல்லாமல், ஒப்பந்த 

அடிப்பகடயில் இருந்த சிலருக்கு நியமனம் வைங்கியிருந்தார். 

அதன் பிற்பாடு,  அவர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் வைங்கும்படி 

2015-2019ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளில் நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்களாக இருந்தவர்களிடம்கூட நான் பலமுகற 

தகாாிக்கக விடுத்திருந்ததன். ஆனால், அவர்கள் அவர்களுக்கு 

நிரந்தர நியமனம் வைங்காமல், அரசியல் ாீதியாக புதியவர் 

களுக்கு நியமனம்  வைங்கியிருந்தார்கள்.  

மன்னார்  மாவட்டத்தில்கூட 2010, 2011, 2012ஆம் 

ஆண்டுகளிலிருந்து ADB Project, RDF Project ஆகிய 

வற்றில் ஒப்பந்த அடிப்பகடயில் 24 மைித்தியாலங்களும் 

பைிபுாிகின்ற தசகவயாளர்கள் இருக்கின்றார்கள்.  எனதவ, 

அவர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் வைங்க தவண்டும் என்று 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் நான் தகட்டுக்தகாள்ள 

விரும்புகின்தறன்.  தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, இதகன 

நான் உங்களிடம் எழுத்துமூலமான தகாாிக்ககயாகவும் 

தந்திருக்கின்தறன்.  ஏதனன்றால், அங்கு நகடதபறுகின்ற 

அகனத்துத் திருவிைாக்களிலும் அவர்கள்தான் 24 மைித்தி 

யாலங்களும் முழுகமயாக தவகல தசய்கின்றவர்கள். அது 

திருக்தகதீஸ்வரத்தில் நகடதபறுகின்ற திருவிைாவாக இருக் 

கலாம் அல்லது மடுத் ததவாலயத்தில் நகடதபறுகின்ற 

திருவிைாவாக இருக்கலாம் அல்லது அங்கு நகடதபறுகின்ற 

ஏதாவததாரு திருவிைாவாக இருக்கலாம்! இரவு 12.00 - 1.00 

மைிக்கு ஏதாவது ஓாிடத்தில் நீர்க்குைாய் தவடித்துத் தண்ைீர் 

தவளிதயறுகின்றததன்று தசான்னால்,  உடனடியாக அந்த 

இடத்துக்கு வந்து அவர்கள் தவகல தசய்வார்கள். 
 

ගු සභාපිනුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you  have only two minutes left.  
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පගර්ලිශ)න්තුව 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Hon. Member, you have made a request and your 

request will be considered. We will have that confirmed. 
Do not worry about that.  

 

ගු චාල්සප නිර්මලනාේද මහසතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, அவர்களுகடய நீண்டநாட் 

தகாாிக்கககய நீங்கள் நிகறதவற்றுவதாகக் கூறியிருக் 

கிறீர்கள்.  அதற்கு நான் எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்தறன்.   

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, வவுனியா மாவட்டத்தி 

னுகடய தந்திாிமகலக்கு அண்கமயிலிருக்கின்ற தவண்கல 

தசட்டிக்குளப் பிரததசத்தில் கன்னாட்டி, கதைசபுரம், வீரபுரம், 

தசட்டிக்குளம், முதலியார் குளம் தபான்ற கிராமங்களி 

லிருக்கின்ற மக்கள் குடிநீர் இன்கமயால் மிகவும் கஷ்டப்படு 

கிறார்கள்.  தலாக மல்வத்து ஓயாத் திட்டத்தில் தவண்கல 

தசட்டிக்குளப் பிரததசத்துக்குக் குடிநீர் வைங்குவதற்கு 

ஆதலாசிக்கப்படுவதாக நான் நிகனக்கின்தறன். அந்த 

வககயில், இந்த விடயத்கதயும் உங்களுகடய கவனத்துக்குக் 

தகாண்டுவருகின்தறன்.   

இந்த தவங்கல தசட்டிக்குளத்தில் இருக்கின்ற கன்னாட்டி, 

கதைசபுரம், பறயனாளங்குளம், புளிச்சாங்குளம், வீரபுரம் 

தபான்ற பிரததசங்களில் குடிநீர் மிகவும் தட்டுப்பாடாக 

இருக்கின்றது. அங்கு சுத்தமான குடிநீர் இல்கல. குறிப்பாக, 

வீரபுரம் கிராமத்கதப் தபாறுத்தவகரயில், 1994ஆம் ஆண்டு 

அரசாங்கத்தால் அங்கு 400 குடும்பங்கள்  குடிதயற்றப்பட்டன. 

அது குடிதயற்றப்பட்ட ஒரு கிராமமாகும். அங்கிருக்கின்ற 

அதிகமானவர்களுக்குத் தற்தபாழுது சிறுநீரக தநாய் 

ஏற்படுகின்றது. ஏதனன்றால், அவர்கள் நிலத்தடி நீகரத்தான் 

பருகுகிறார்கள். வவுனியா, அநுராதபுரம், தபாலன்னறுகவ  

மாவட்டங்களில் நிலத்தடியில் அதிகமான கற்பாகறகள் 

இருக்கின்றன. அந்தக் கற்பாகறகளினூடாக வருகின்ற நீகர 

அவர்கள் பருகுகின்ற காரைத்தால் அதிகமானவர்கள் சிறுநீரக 

தநாயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, குடிநீர் என்பது ஒரு 

மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விடயம். ஒரு மனிதன் 

சாப்பாடில்லாமல்கூட இருந்துவிடலாம். ஆனால், குடிநீர் 

இல்லாமல் இருக்கமுடியாது. அந்த அடிப்பகடயிதல சுத்தமான 

குடிநீகர நீங்கள் சகல பிரததசங்களுக்கும் படிப்படியாக 

வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுத்துக்தகாண்டிருக்கிறீர்கள். 

உங்களுகடய முயற்சிக்கு என்னுகடய வாழ்த்துக்கள்! நான் 

தமற்குறிப்பிட்ட  இந்தப்  பிரததசங்களிலுள்ள  மக்கள் 

சுத்தமான குடிநீகரப் தபறுவதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கக 

தயடுக்க தவண்டுதமன்று தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். நன்றி.  
 

 

[පූ.භග. 11.07  

 

ගු මිලා්ද ජයිනලක මහසතා 
(மாண்புமிகு மிலான் ேயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

තරු ංභගප සතුමසනි, වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය ඇතුළු 

තවත් අමසගතයගහ  කීපයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අන අපි කාග 

කරමවග. ශ) විවගනයට ං)බන්ධ ශවන්ම මසට අවං්ාගව ලැ නමස 

තැම ංතුටු ශවමවග. මුලින්මස මසමස එක කගර ය. ිරයන්ම ඕමෑ. 

පසුගිය කගල වකවගුවශව් ය  පගලම ආණ්ඩුව තමසයි ශ) රට 

පගලමය කශළේ.  ඊට කලින්, එ.ංත් ජග සක ප.ෂය ශ) රශට් 

ආණ්ඩු කරමශකොට, ජමතග විමු. ස ශපරමු  ශ) රශට් 

ශී පගලමය කරමශකොට, රශට් ජමතගවට ශමසොම තර)  ගනිය. 

ිංු  කළගන ිරයලග අපි නන්මවග. ශ) රශට් මිනිසුන්ශේ ිංයලු 

අයිතීන් උු රග තත්ත ප.ෂ ශනක. තමසයි එ.ංත් ජග සක ප.ෂය 

ං  ජමතග විමු. ස ශපරමු  ිරයන්ශන්. අන විමු. සය තැම කාග 

කරම ජමතග විමු. ස ශපරමුශණ්  අුවර කුමසගර දිංගමගයක 

මසන්ත්රීවරයග වරගය තැම, ශ)  ැමස එක. තැමමස කාග කරමවග. 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Velu Kumar will now take 

the Chair. 
 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනදය්ද ඉව ක වූදය්ද, 

ගු දේලු කුමාර් මහසතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு தவலு குமார் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගු මිලා්ද ජයිනලක මහසතා 
(மாண்புமிகு மிலான் ேயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

අන ශ) රශට් ජග සක ං)පත් තැම කාග කරම අුවර 

කුමසගරලගට පසුගිය කගලශේ ශ) රශට් ජග සක ං)පත් විමග  කළ 

 ැටි මසතක මැීන? අන ංමසගජවගනය තැම කාග කරම ඒ අය 

තමසන්ශේ අුවතගමිකයග ශකොළ අතු එල්ලලග පගශර් යවමවග; තශ) 

ශපෝං්ටරය ත න්ම ශේවීී. එශ. ංශ ෝනරයගට ශනමවග. තමසන්ශේ 

පුතග night club එශ. ශරීන  ැට්ශට ඇඳපු ශකල්ල එ.ක dance 

කරමශකොට, අුවර කුමසගරලග ංමසගජවගනය තැම කාග කරමවග. 

තශ), බි) මසට්ටශ) තරු යග වි ්වවිනයගලයට ගිහිල්ලග ලශතම 

ශතම එළියට එන්ම  නමශකොට, ඒ තරු යගට ලඩ. ශනන්ශන් 

මැ ැ. ඔවුන්ශේ අධයගපමය කඩගකප්පල් කරමවග. ඔවුන් 

ශී පගලමයට ඇනලග අරශතම අන්ත ු .ඛිත තත්ත්වයකට පත් 

කරමවග. එශ මසයි කරන්ශන්. ඒ විතර. ශමොශවයි, ය  පගලම 

ආණ්ඩුව පසුගිය වංර ිරහිපය තුළ ශ) රශට් ආර්ිකක වර්ධම 

ශව්තය ප ළට ඇන නැ)මසග.  

ශ) රශට් ජග සක ං)පත. තමසයි, තරු මසහින්න රගජප.ෂ 

මසැ සතුමසග ශ) රට පගලමය කරපු කගලශේ ලදිකළ  )බන්ශතොට 

වරගය. මගවික .ශෂේත්රශේ වැඩ කරපු ශකශම.  ැටියට මසමස ඒ 

තැම කාග කරන්ම ඕමෑ.  )බන්ශතොට ප්රශී ශයන්  ැමස නගමස 

නවංකට මැව් 200. විතර යමවග. ශ) මැව් ටික ශංේවගවන් ලබග 

තන්ම ශකොළඹ වරගයට, එශ මස මැත්ම) ිංහතප්පූරුවට ශ ෝ 

ශවම ශකොශ ේ  රි වරගයකට යන්ම ඕමෑ. එශ මස මැ ස වුශ ොත් 

ශ) මැව්වලට වතුර, කෑමස  ග ලන්ධම ිරයම ිරිංමස ශනය. තන්ම 

 ැිරයගව. මැ ැ. ශ) ශංේවග ංපයම වැඩ පිළිශවළ ලල.ක 

කරශතම, හිටපු අ සතරු ජමගධිප ස මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග 

දීර්  කගීනමව කල්පමග කරලග, ඒ ශංේවගවන් ංැපයීශ) .ශෂේත්රය 

අශප් රට තුළට ඇන තැය මස ංඳ ග  )බන්ශතොට වරගය ලදිකළග. ඒ 

නවං්වල  )බන්ශතොට ශපශමම සීමසගශව් ලහකගශව් පුීතලයකු 

ිංටියග ම), ඔහු යන්ශන්, "ශමසතැම වරගය. ලදිකරන්ම 

ශකොන්න.  සශබම එශක.වත් මැීන ය ශකෝ?" ිරයලග 

ිරයගශතමයි.  ැබැයි, තරු මසහින්න රගජප.ෂ හිටපු ජමගධිප සතුමසග 

ඒ කර්තවයය කළග.  

අවංගමශේ ය  පගලම ආණ්ඩුව ඇවිල්ලග ශමසොක.න කශළේ? ඒ 

වරගය විකුණුවග.   )බන්ශතොට වරගය  නම කගලශේ ිරව්වග, 

1445 1446 
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එතැම තල.  සශබමවග ිරයලග.  ැබැයි, ඒ තල තැම ිරයපු 

එ.ශකමග ආශයත්  ඒ පැත්තට ගිහිල්ලග ඒ ශවලගශව් තල අයින් 

කරලග ු න්මග, මසග හිතම  ැටියට චීමයට වරගය විකු න්ම. ඒ 

නිංග තශල් ප්ර ්මය මැ සව ගියග. එතුමසන්ලග  ැමස නගමස අංතය තමසයි 

ිරව්ශව්. එනගත් ශබොරුශවන්මස රජය වුණු විප.ෂය,  ැමස නගමස ශතම 

ගිශේ ශබොරුව.  මසහින්න රගජප.ෂ හිටපු ජමගධිප සතුමසග වරගය  නම 

තුරු ිරව්වග ඒශ. තල්  සශබමවග, වරගයට මැව් එන්ම බැ ැ 

ිරයලග. මසත්තල ගුවන් ශතොටුශපොළ  නමශකොට ිරව්වග, ශ) ගුවන් 

ශතොටුශපොළට ගුවන් යගමගවලට එන්ම බැ ැ, ශමසොමරුන් 

 ැප්ශපමවග ිරයලග. ඒ වගශේ, එතුමසන්ලග ංෑමස ශනය.මස  ෑල්ලු 

කළග. අධිශව්ගී මසගර්ත  නමශකොට ිරව්වග, රගජප.ෂලගට 

ඇඹුල් සයල් ශතශමන්ම තමසයි ශ) අධිශව්ගී මසගර්ත  නන්ශන් 

ිරයලග. ඒ වගශේ, ශ) රශට් ිංයලු ශීවල් ලතගමස ිංල්ලරට නමසලග 

තමසයි එතුමසන්ලග කාග කශළේ.  ැබැයි, අන වමශකොට ශ) රට 

දියුණුවට පත්ශවලග  සශබමවග ම) එශ මස දියුණුවට පත් වුශණ් 

තරු මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ කගල සීමසගශව් තත්ත තීන්ු , 

තීර  නිංගයි.  

 මුනේබුර් රහුමසගන් මසන්ත්රීතුමසග ිරයලග  සබු ග, විශී  රටවලින් 

ං මගධගර තන්ම ඒ අයට අවං්ාගව ලැබු ගය ිරයලග.  ැබැයි, 

පසුගිය ය  පගලම ආණ්ඩුව ශ) රශට් ආර්ිකක වර්ධම ශව්තය 

level එක. ප ළට බැං්සුවග. 

 තමුන්මගන්ශංේලග නන්මවග, පසුගිය කගලසීමසගශව් ශකොළඹ 

වරගශේ මැ ශඟමහිර පර්යන්තය ං  බටහිර පර්යන්තය පිළිබඳ 

නැඩි කාග බ . ඇ ස වුණු බව. බටහිර පර්යන්තය ශනන්ම 

යමශකොට විත්තීය ංමි ස ඔ.ශකොමස එකතු ශවලග විශරෝධතග 

ශතමගවග. අවංගමශේ ශමසොකන වුශණ්? 51: 47ට  සබුණු වයගපගරය 

පැත්තකට නගලග ිංයයට 85යි, ලහකගවට ිංයයට 15යි  සශබම 

වයගපගරයකට රටට යන්ම ිංීධ කළග. ශ)වග තැම ශ) අය 

නැුවවත්න, ශමොනැුවවත්න ිරයම එක මසමස නන්ශන් මැ ැ.  ැබැයි, 

අපට මස ග කමතගටුව.  සශබමවග. ශ) විත්තීය ංමි ස ක්රියගත්මසක 

ශවලග තමසන්ශේ ඒ විත්තීයශව්දීන් ශවුවශවන් මැඟී ිංටිමවගට අපි 

ශබොශ ොමස කැමස සයි.  ැබැයි, ජමතග විමු. ස ශපරමු ට, එශ මස 

මැත්ම) ංජබයට කශඩ් යම ංමස ර විත්තීය ංමි ස අන ශමසොමවගන 

කරන්ශන්? ශ) රට අර්බුනශයන් අර්බුනයට ඇන නමසලග, ඒ අයට 

වැජශඹන්ම පුළුවන් වගතගවර ය  නගතන්ම අව ය කටයුතු 

ක්රියගත්මසක කරන්ම විතරයි ඒ අය ලන්ශන්. ශංේවකයන් වැඩි 

ප්රමසග ය. අරශතම, ශංේවශයුවත් නින ං් ශවලග නික) පඩි තන්ම 

අය තමසයි ශ)වගශේ වැඩි  රිය. ලන්ශන්.  

ය  පගලම ආණ්ඩුශව් අය  )බන්ශතොට වරගය විකු ලග, ශ) 

රශට් ජග සක ං)පත් ටික විමග  කරලග අන ශමසතැමට ඇවිල්ලග 

වැදි බ  ිරයමවග. ංනේත් ශප්රේමසනගං මසන්ත්රීවරයග අන කාග කරමවග, 

විප.ෂශේ මගයකයග ිරයලග.  ැබැයි, අපි නැ.කග ශන්, පසුගිය 

නවංක රැළිය. පවත්වමවග ිරයලග ශංමඟ 500.වත් ශකොළඹට 

ශතශමන්ම එතුමසගට බැරි වු ග. ශකොළඹට ශංමඟ ශතශමන්ම 

කාග කරලග,  අන් සමසට Galle Face  එක ලංං්ර ග එතුමසග තනියමස 

කාගව. කළග; ශංමඟ ශබොශ ොමස සුළු ප්රමසග ය. ශතමැල්ලග 

එතුමසග තනියමස කාගව. කළග. අපි නැ.කග,  එනග එ ග පැත්ශත් 

ශලොබිශේ ලඳශතම එතුමසන්ලගශේ ප.ෂශේ පගසලි ච)පික 

ර වක මසන්ත්රීතුමසග ිරයමවග, "ශ) මසුවං්ංයග මසටවත් කාගව. 

ු න්ශන් මැ ැ, ඔළුව ලදිමිච්ච මිනිශ ." ිරයලග. අන්ම ඒ වගශේ 

ඒකගධිප ස තැමකට නැන් විප.ෂය ශතම ගිහිල්ලග ලවරයි.  

තමුන්මගන්ශංේලග බලගතන්ම, තව ටික නවං. යම ශකොට ංජබය 

කෑලි කෑලිවලට සුන්මීදූලි ශවලග යන්ශන් ශකොශ ොමසන  ිරයලග. ඒ 

නවං වැඩි ඈතක ශමොශවයි. තරු මසන්ත්රීතුමසන්ලග වැඩි වි ්වගංය. 

 සයගශතම ලන්ම එපග. ශ) ශවමශකොටත් 9ංනේත්ට බැ ැ9 ිරයම 

එක ඔප්පු ශවලග ලවරයි.  ඒ වගශේමස  මසමස හිතන්ශන් මැ ැ, 

කවනගවත්  ංනේත්ට ආණ්ඩුව. ශතොඩ මඟන්ම බලය. ලැශබයි 

ිරයලග. ඒ මසට්ටමසට එමවග  සයග, අන ල සරි ශවලග ලන්ම  තර 

පං්ශනමග  සයගතන්මවත් ංජබයට බැ ැ. 

පසුගිය කගලශේ විප.ෂය කගන්තග හිහංමය තැම කාග කළග. 

 ැබැයි, එතුමසන්ලගශේ ප.ෂශේ ංගමසගනේකයකුශේ, එතුමසන්ලගශේ 

හිටපු අමසගතයවරයකුශේ ශතනර නැරිශයෝ  ය  ත්ශනශමකුව 

දූෂ ය කරමශකොට, එක නැරිය. පුච්චලග මසරමශකොට විප.ෂය 

කගන්තග හිහංමය තැම වචමය.වත් කාග කරමවග අපි නැ.ශ. 

මැ ැ. ඒ හිටපු ඇමස සවරයගශේ ශතනරමස පුහචි නැරිවිය. මසර ෟග 

නගමශකොට කගන්තග හිහංමය තැම කාග කරපු එ.ංත් ජග සක 

ප.ෂශේ, ංජබශේ මසන්ත්රීවරු, මසන්ත්රීවරිශයෝ ටික ශකොශ ේන 

හිටිශේ?  ැබැයි, ශී පගලම වගිංය. තන්ම පුළුවන් ම) ඕමෑමස 

ශවලගවක ඕමෑමස කුණු ශතොඩ. කර  සයගශතම අශළවි කරන්ම 

නඟලම කණ්ඩගයමස. ම) අපි නැ.කග.    

   ැමස නගමස ශකො)පැනිකගරශයොත් එ.ක ඩීල් නගලග  )බ කරපු 

ශකෝටි ත මක මුනලුත් එ.ක අන අුවර කුමසගර දිංගමගයක 

ංශ ෝනරයග  
 

[මූලාසනදඉ අණ පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇතුළු ඒ කණ්ඩගයමස Facebook එශ. රජ කරන්ම  නමවග. 

Facebook එශ. රජ ශවන්ම පුළුවන්.  ැබැයි, ඒ වගශේ 

මගයකශය. ජමතගව බලගශපොශරොත්තු ශවන්ශන් මැ ැ.  

මසට අවං්ාගව ලබග ු න්මගට ශබොශ ොමස ං්තු සයි, ූලලගංමගරූඪ 

තරු මසන්ත්රීතුමසනි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Harin Fernando. You 

have 18 minutes. 
 

 
[පූ.භග. 11.17  

 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, වැනතත් අමසගතයගහ  ිරහිපයක 

වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කාග කරම ශ) අවං්ාගශව් මසඩ ෆැ.ටරියක 

කාගවිරන් පසු කාග කරන්ම ලැ නමස තැම මසමස ංතුටු ශවමවග. මසමස 

ඒ ිරිං කාගවකට උත්තර ශනන්ම යන්ශන් මැ ැ. ඒකට ශ ේතුව, 

ශ) රශට් මිනිං්සු අන පගරට බැ ැලග  සශබම විධිය තැම අපි 

අලුශතන් යමස. ිරයන්ම ඕමෑ මැ ස නිංගයි.  

  අන මසමස කාග කරන්ම බලගශපොශරොත්තු ශවන්ශන් මසග මිත්ර තරු 

ශරෝහිත අශේගු වර්ධම මසැ සතුමසගශේ subject එක වම වරගය 

තැමයි.  වරගය. ිරයන්ශන් රටකට වි ගල ආනගයමස. ශතම ශනම 

ං්ාගමය.. ඒ වගශේමස අපි නන්මවග, ලහකගව geographically 

locate ශවලග  සශබම තැම අුවව, එශ මස මැත්ම) අශප් රශට් 

ං්ාගමතත වීමස අුවව අපට ශලෝකශේ වි ගල වැනතත්කමස. ලැ න 

 සශබම බව.  

ශලෝකශේ අවුරුීනකට මිලියම 700. TEUs කරමවග. 

ලහකගශව් කරන්ශන් මිලියම 7යි. ඒක  රි ශන්න, තරු ඇමස සතුමසනි? 

මිලියම 7යි. ඒ වගශේමස ිංහතප්පූරුව මිලියම 40. TEUs කරමවග. 

ඩුබගයි, මිලියම 17. TEUs කරමවග. 

1447 1448 



පගර්ලිශ)න්තුව 

මමුත් අපි තවමස TEUs handle කරන්ශන් මිලියම 7යි, තරු 

ඇමස සතුමසනි. නැන් ශමසශ මස ිරයමශකොට ිරයගවි, “අපි තව 

ංහවර්ධම කටයුතු කරමවග” ිරයලග. ංහවර්ධම කටයුතු කරශතම 

යමශකොට, ECT එක ශවමමස  සශබමවග; CICT එක ශවමමස 

 සශබමවග; SAGT එක  සශබමවග; JCT එක  සශබමවග; ඒ 

වගශේමස  )බන්ශතොට වරගයත්  සශබමවග. ඒ ටික විතර ශන්, අපට 

 සශබන්ශන්.  ECT - East Container Terminal - එක අපි 

 නන්ම ඕමෑ. ඒ වගශේමස West Container Terminal එක අනගනි 

ංමසගතමසට ශනමවග ිරයම කාගවත් ශ) ශවලගශව් යමවග. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසශේ argument එක එන්ශන් 

ශමසතැමට. ලහකගවට එම බිං්මං්වලින් ිංයයට 70.මස 

transshipments. ඒ ිරයන්ශන්, ශලොකු vesselsවලින් ඇවිල්ලග 

feeder vesselsවලට නමසග, ඊට පසු ඒවග ලන්දියගව, බහේලගශී ය 

වැනි යන්ම ඕමෑ ං්ාගමවලට යමවග. එතශකොට අපි competition 

පැත්ශතන් බැලුශවොත්, අන අශප් SAGT එශ. ං  JCT එශ. 

volume එක ශකොච්චරන? CICT ිරයම චීම ආයතමයමස තමසයි 

මසට කලින් කාග කළ මසන්ත්රීතුමසග ිරයපු ිංයයට 85 තන්මග 

ආයතමය. ිංයයට 85.! ඔවුන්ට ිංයයට 85. යමවග, ඒශකන් 

එම ආනගයශමසන්. ඒ බිං්මං් එක ශතනියන්ශන් අපි ශමොශවයි; 

ලහකග වරගය ශමොශවයි. ඒක ශතනියන්ශන් චීමය. තරු 

ඇමස සතුමසනි, ශමසතැම  සශබම ශලොකුමස ප්ර ්මය ඒක ශමොශවයි. 

ශලොකුමස ප්ර ්මය,  )බන්ශතොට වරගය ං)බන්ධ ප්ර ්මයයි. අපි 

වි.කග, අරක කළග, ශ)ක කළග ිරයග ඒ වරගය ං)බන්ධශයන් 

ශකොශ ේවත් මැ ස කතන්නර ිරව්වග ශන්. ශලොකු ශපොලියකට  ය. 

තත්තගට පං්ශංේ, අපට කරන්ම ශවම විකල්පය. මැ ැ. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, උතන්ඩගශව් airport එකක 

ංහවර්ධම කටයුතු ංඳ ග ලබග තත් ඇශමසරිකගුව ශඩොලර් මිලියම 

270. ශතවග තන්ම බැරිවීමස නිංග ඒශ. අයි සය චීමය අරතත්තග, 

නන්ශන්මස මැතුව. අපි ිරයන්ශන් ශ)කයි. ඔය  )බන්ශතොට 

වරගශේ තවමස gantries නමසග මැ ැ. තවමස එන්ශන් ro-ro vessels 

 විතරයි.   )බන්ශතොට වරගශේ gantries නැ)මසගට පසු ශමසොක.න 

ශවන්ශන්? නික) හිතග බලන්ම, අශප් shipping route එශ. 

ලං්ශංල්ලගමස  )බශවම station එශකන් ශතල් ත න්ශන් මැතුව 

ඒ එම මැව් ශකොළඹට එමවගන? ඇයි, මසමස ශමසශ මස ිරයන්ශන්? 

ශලෝකශේ ශ ොඳමස වරගය ශකොශ ේන  සශබන්ශන්? ශශ්රේණිතත 

ිරීම)වලට අුවව ශලෝකශේ number one වරගය  සශබන්ශන් 

ශකොශ ේන? [බගධග ිරීමමස.  මැ ැ. ශලෝකශේ number one වරගය 

 සශබන්ශන් චීමශේ.  ඒක තමසයි  ෂැහ යි වරගය. The world’s 
number one port is Shanghai. Number two is, Singapore, 
number three is, Ningbo-Zhoushan in China, number four 
is, Shenzhen in China, number five is, Guangzhou Harbor 
also in China and number six is, Busan in South Korea. 
Sri Lanka is ranked as number 25.  මසමස ශ) ිරයන්ම 

 නන්ශන් ශවමමස කාගව.. චීම පගලමය යටශත්  සශබම 

 )බන්ශතොට වරගය පසු කරශතම යමශකොට, ලදිරිශේදී ලහකගශව් 

පගලමය යටශත්  සශබම වරගයට එමවගට වඩග, චීමය පගලමය 

කරම  )බන්ශතොට වරගයට ශ) මැව් යෑශ) ප්රව තගව වැඩියි. 

ශ ේතුව තමසයි, business models. අපි තත්ශතොත් Maersk, APL 

ිරයම shipping lines, ඒ ශතොල්ලන් තන්ශන් ඒ ports පගලමය 

කරම ආයතමත් එ.ක bulk එක.; bulk එකකට තමසයි 

ශතවන්ශන්. එශ මස ශතවමශකොට, ඒ ශතොල්ලන්ශේ terms ශවම 

විධියකට negotiate කරන්ම ඒ ශතොල්ලන්ට පුළුවන්.  

තරු ඇමස සතුමසග ංභගශව් ලන්ම නිංග මසට ය) කගර ය. තැම 

අ න්ම  සශබමවග. තරු ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසන්ලග 2014දි 

gantries  තර. තන්ම ගියග. එනග හිටපු Team එක කවුන? එනග 

ඔබතුමසග නිශයෝජය ඇමස ස. ඔබතුමසගශේ ඇමස ස එනග මසහින්න 

රගජප.ෂ මස ත්මසයග, මසට මසතක විධියට. අපි ඒක මැවැත්වූවග. 

ඔබතුමසන්ලග ආශයත් gantries  තර. ශේන්ම කාග කරලග 

 සශබමවග.  ැබැයි, ඊට ලංශ්ංල්ලග ඔබතුමසන්ලග Daya 
Ratnayake, Mr. Premachandra, MD ිරයම කට්ටිය එමස 

තමතුරුවලින් අයින් කළග. මසමස නන්ශන් මැ ැ,  ශ)කට ශ ේතුව 

ශමසොක.න ිරයලග. ඒ gantries ශේම එකට ඒ ශතොල්ලන් විරුීධ 

වුණු නිංග ඔබතුමසන්ලග ඒ අය අයින් කළගන ිරයම එක ඔබතුමසගශේ 

කාගශව්දී පැ ැදිලි කරයි ිරයග මසග වි ්වගං කරමවග.   ැබැයි, 

වරගය.  ැටියට දියුණු ශවන්ම ම) අපට multimodal එක. 

ශවන්ම ඕමෑ. ු කමස කාගව තමසයි, මසහින්න රගජප.ෂ මස ත්මසයග 

අවුරුු  ප කට පමස  කලින් ිරයපු කගර යමස cut and paste 
එක. නමසග ශමසනග පගර අය වැය කාගශව්ත්  ස නමස. බැිංල් රගජප.ෂ 

මස ත්මසයග අය වැය කාගව කරීදි ශ)ක  රියටමස ිරශයව්ශව් 

මැ ැ. ඒ අුවව, වරගය ං)බන්ධශයන් මස  වැඩ පිළිශවළ. තැම 

අය වැශේ ිරයග මැ ැ.  

මසමස තව එක කරු . මසත. කරන්ම කැමසැ සයි. දිවහතත 

මසහතල ංමසරවීර මසැ සතුමසග එනග ශ ොඳ ශයෝජමගව. ශතමගවග. ඒ 

ශයෝජමගව තමසයි, shipping linesවලට තමසන්ශේ value-added 
services ශනන්ම ම) ඔවුන්ට ිංයයට 47ක ශ ෝ 51ක ශකොටං් 

ශනන්ම ිරයම එක. ඒ ං)බන්ධශයන් එතුමසන්ලග ංගකච්ඡගව. 

පැවැත්වූවග.  

 ැබැයි, ඒකට මිනිං්සු විරුීධ වු ග. එශ මස විරුීධ වු ශණ් 

ශවම කවුරුවත් ශමොශවයි, ලහකගශව්මස හිටපු agents ලග. ඔවුන් 

විරුීධ වු ග, තමසන්ශේ principal ඇවිල්ලග, ශ) රශට් 

ආශයෝජමය කරම එකට. අන්ම, එශ මසයි වරගය. දියුණු කර 

තන්ම ඕමෑ ම) කටයුතු කරන්ම ඕමෑ. ිංහතප්පූරුශව් බැලුශවොත්, 

value-added services ඔ.ශකොමස  සශබමවග. 

  වරගය ිරයන්ශන් කන්ශට්මර් එශ ට ශමසශ ට යවම තැම. 

විතර. ශමොශවයි, තරු ඇමස සතුමසනි. වරගයට ship chandler 
services එක.  සශබමවග. කෑමස අරින්ම පුළුවන්, මිනිසුන්ශේ 

බඩු නමසන්ම පුළුවන්. ඒ විධියට ශමොශයකුත් ශීවල් වරගය. අවට 

කර තන්ම පුළුවන්. මමුත් අවගංමගවට ශ) ආණ්ඩුවට බැරිශවලග 

 සශබමවග, ශ) ං)බන්ධශයන්  රියගකගර maritime policy 
එක.  නන්ම. මසමස නැ.කග, තරු මුනල් ඇමස සතුමසග ශ)කට 

ිරයමවග naval policy ිරයලග. අශප් තරු මුනල් ඇමස සතුමසගට 

ශත්රු) කර ශනන්ම ඕමෑ, naval policy ිරයන්ශන් Navy එක 

ං)බන්ධශයන්  සශබම එක. බව. ඒක maritime policy 
ශවන්ම ඕමෑ. එතුමසග ිරව්ව ඒ වචමය පවග වැරැදියි ිරයම එක මසමස 

ශ) අවං්ාගශව්දී මසත. කරන්ම ඕමෑ. අපි ිරයන්ශන් ශ)කට 

multimodal logistic ministry  එක. ඕමෑ ිරයගයි, තරු 

ඇමස සතුමසනි. වරගය තනි ශවන්ම බැ ැ. කලින්  සබුශණ් “වරගය  ග 

ගුවන් ශංේවග” ිරයගයි.  

අපි තවමස ලන්ශන් වරගයට අනගළ මුල් Act එක යටශත්; ඒක 

ශවමං් කරශතම මැ ැ; අලුත් ය  ස ශතමැල්ලග මැ ැ; අලුත් 

මිනිසුන්ට එන්ම පුළුවන් වම විධියට බිං්මං් එක  නගශතම 

මැ ැ.  ඒ නිංග ශ) වරගය ිරයම subject එක ලතග වටිමග ශනය.. 

[බගධග ිරීමමස.  වරගය තැම  ශත්ශරන්ශන් මැ ස මිනිං්සු තමසයි ඔය 

කෑ ත න්ශන්. වරගය. ශකශංේ ශවතත් අඩු ත ශන් දි.ඕවිට 

වරගයවත් නැකලග මැ ස අය තමසයි ඔය කාග කරන්ශන්. [බගධග 
ිරීමමස.  තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසග 9වැඩ්ඩග9 ම) මසමස වරගය තැම 

ප්ර ්මය. ශනක. ඔබතුමසගශතන් අ න්ම) උත්තර ශනමවගන? 

ඔබතුමසග 9වැඩ්ඩග9 වගශේ ඔය පැත්ශත් ලඳශතම කෑ ත මවගශන්. 

[බගධග ිරීමමස.  ඒක අනගළ මැ ැ. ප්ර ්මය. අ න්ම, ඔබතුමසගට 

උත්තරය. ශනන්ම පුළුවන්න? මසන්ත්රී ශකශමකු  ැටියට ඔබතුමසගට 

මසමස අ ම ප්ර ්මයට උත්තරය. ශනන්ම පුළුවන්න? [බගධග ිරීමමස.  
Would you answer if I ask you a question? Can I ask you a 
question? Would you answer me? 

1449 1450 

[තරු   රින් ප්රමගන්ු   මස තග  
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ගු මිලා්ද ජයිනලක මහසතා 
(மாண்புமிகு மிலான் ேயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස  රින් ප්රමගන්ු  

මසන්ත්රීතුමසගශතන් අ මවග  )බන්ශතොට වරගය වි.ශ. කීයටන 

ිරයලග. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. Hon. Harin Fernando, you 

continue. 
 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශමසන්ම ශ)ක තමසයි ලහකගශව් 
පගර්ලිශ)න්තු මසන්ත්රීවරුන්ශේ ශමසොළශේ ප්රමසග ය; ශ)ක තමසයි 
ශ) ශවලගශව් එතුමසන්ලගශේ බුීධි ප්රමසග ය. වරගය විකු ලග 
මැ ැ, අපි ඒක අවිවගනශයන් ිරයමවග. ඒ ශවලගශව් අපට ශතවන්ම 
 සබුණු  ය ශවුවශවන්, -අපි තත්  ය ශමොශවයි, ශමසතුමසන්ලග 
වැඩි ශපොලියට තත්  ය ශවුවශවන් - equity stake එක. ු න්මග. 
මසමස හිතම විධියට ම) ඒක ප්ර ්මය. ශමොශවයි. ශලෝකශේ 
maritime business එක ඇත්තටමස public-private partnership 
එක. එ.ක ක්රියගත්මසක වන්ම ඕමෑ. එශ මස මැ සව වරගයන්, 
ගුවන් ශතොටුශපොළවල් ශලෝකශේ දියුණු රටවල ආණ්ඩු විිංන් 
කරන්ශන් මැ ැ. දියුණු රටවල වරගයන්, ගුවන් ශතොටුශපොළවල් 
මිලදී තන්ශන් ශපෞීතලික ංමසගත) ං  ආණ්ඩු එකතුශවලග. 
 ැබැයි, negotiation එක කගටන? ිංයයට 50:40න, 60:40න, 70:30න, 
85:15න? ඔන්ම, ඔතැම තමසයි තැහිල්ල  සශබන්ශන්.  මසට වරගය  ග 
මගවික ඇමස සතුමසගත් එ.ක විවගනය. මැ ැ. වරගය පිළිබඳව 
නන්ශන් මැ ස මිනිං්සු කාග කරම එක තැමයි මසමස ු . ශවන්ශන්.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ECT එක අපට ශකොච්චර 
වටිමවගන ිරයලග මසමස ිරව්වග. ECT එක පුළුවන් තර) ල.මසමට 
 නන්ම ශවමවග, තරු ඇමස සතුමසනි. ශමසොකන, අපට  සශබම 
ලල්ලුමසට ංැපයුමස ශනන්ම බැරි වුශ ොත් අශප් රට වශට්  සශබම 
අනි. වරගයවලට ශ) මැව් යමවග. “අනගනි” ශකො)පැනිය 
ලන්දියගශව්  නන්ම පුළුවන් තැන්වල වරගයන්  නග අවංගමයි. 
ලහකගශව් වරගයත්  ැු වගට පං්ශංේ අශප් බිං්මං් එශකන් ිංයයට 
70. යන්ශන් Indian business එකකට ම) අපට එතැම ශලොකු 
threat එක.  සශබමවග. ඒ threat එක minimize කරන්ම ම), 
අපි ශමසොක.න කරන්ම ඕමෑ? අපට productivity එක වැඩි කර 
තන්ම වමවග. ඒ productivity එක වැඩි කරන්ම ශමසොමවගන අපට 
 සශබම ශයෝජමග? මසමස හිතන්ශන් SAGT එක තව අවුරුු  ශනක 
තුමිරන් renewal එකට එමවග. [බගධග ිරීමමස.  අවුරුු  
කීයිරන්න? [බගධග ිරීමමස.  අවුරුු   යිරන්. ඒ ිරයන්ශන් මසමස 
ඇමස සශවලග ලන්ම කගල ය වමශකොට. තව අවුරුු   යිරන් විතර 
SAGT එක renewal එකට එමවග.  ශ) කගර ය ශ ොඳට 
කල්පමග කර බලන්ම.  

 

 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මසමස ඔබතුමසගට සුබ පතමවග, තරු මසන්ත්රීතුමසනි. 
 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

අනිවගර්යශයන්මස මසමස නන්මවග, ඔබතුමසග මසට සුබ පතමවග 

ිරයලග. අශප් වරගය  ග මගවික ඇමස සතුමසග බුීධිමසත් විධියට කාග 

කරමවග. එතුමසගට පිටුපං ලන්ම මසන්ත්රීවරු ශබරි න් ශනමවග.  

 තරු ඇමස සතුමසනි,, මසමස වරගය තැම  ඔබතුමසගට ිරයන්ශන් 

ශ)කයි. ශ) වැඩ පිළිශවළ කරන්ම ලතග ල.මසමට අපට මුනල් 

අව යයි. වරගශේ ECT එක  නන්ම ඔබතුමසගට  සශබම ශලොකුමස 

ප්ර ්මය තමසයි, මුනල් ශ ොයග තන්ශන් ශකොශ ොමසන ිරයම එක. 

වරගය අධිකගරිශේ  සශබම ශඩොලර් මිලියම 250ත් මුනල් 

අමසගතයගහ ශයන් release කරන්ශන් මැ ැ. මසමස ිරයම එක  රින? 

ඇයි ඒ? ආණ්ඩුවට මුනල් මැ ස ප්ර ්මය.  සශබමවග. එතශකොට, 

විශීශීය ආශයෝජකයන් ශතන්වන්ශන් මැ සව ශවම විකල්පයකුත් 

මැ ැ. තරු ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසග අමසගරු තැමක ලන්ශන්. එක 

පැත්තිරන් යූනියන්වලින් කෑ ත මවග. එක පැත්තිරන් අශම. 

අය ශබල්ල මිරිකග ශතම ලන්මවග. අශම. පැත්ශතන්, චීමශයන් 

බිං්මං් එක තන්මවග. මසමස ිරයපු ඒවග සුළුපටුව තකන්ම එපග. 

චීශමන්  )බන්ශතොට වරගය  ැු වගට,  තවමස ඒක operational 

මැ ැ ශන්. ඔබතුමසගත් නන්මවග, එතැමට ro-ro vessels විතරශන් 

එන්ශන්. ඒශ. gantries ටික නගලග බඩු බගන්ම තත්තගමස  ශමසොම 

එශ කටන මැව් ශකොළඹ වරගයට එන්ශන්? Rush එක. මැත්ම) 

 )බන්ශතොටට ඒ භගණ්ඩ බගන්ශන් මැීන? එතශකොට ශකොළඹ 

SLPA එශ. බිං්මං් අඩු ශවන්ශන් මැීන? ශ) ඔ.ශකෝමස කළග 

තමසයි.  ය තත්ත නිංග  අමසගරුශව් වැටු ග.  ැබැයි, අශප් 

productivity එක වැඩි කර තත්ශත් මැත්ම) අපට ප්ර ්මය. 

එමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස අන අලුත් ශනය. 

අමගවර ය කරන්ම කැමසැ සයි. ඒ තමසයි, ශ) නවං් ටිශ. දිතටමස 

කාග ශවම  තෑං් ප්ර ්මය. මැව්වලින් ශන් ඔය තෑං් ශතමැල්ලග 

බගන්ශන්. ංමස ර අය ිරයමවග, තෑං්වල ශප්රොශප්න් ිංයයට 50. 

න.වග වැඩි කරලග  සශබමවග ිරයලග; පම ට පම   වු ගය 

ිරයමවග. මසට ශ)ක ශත්රු) තන්ම බැ ැ. ශමසොකන, ශප්රොශප්න් 

ශඩොලර් 40. විතර වැඩියි. එතශකොට, ශ) තෑං් ශේන්ම බැරි 

ංල්ලි මැ ස අපි, ඇයි ශ)ක පුපුරන්ම ිරයලග ශප්රොශප්න් ිංයයට 

50. ත  තන්ශන්? මසට  සශබම ප්ර ්මය ඒකමස ශමොශවයි. ශමසන්ම, 

ශ)කයි මසට  සශබම ප්ර ්මය. ශ ොඳටමස අ තන්ම ඕමෑ ශ) කාගව.  

ලහකගශව් මිනිසුන්ට ශ)ක ශත්ශරන්ම ඕමෑ.  තෑං් ිංලින්ඩර 

නික) පුපුරන්ශන් මැ ැ. අපි අ ලග  සශබමවගන, ශලෝකශේ තෑං් 

ිංලින්ඩර පුපුරම බව.?  නැන් ිරයමවග, කරගමසයක ප්ර ්මය. 

 සශබමවග ිරයලග. මමුත් ඒකත් ශමොශවයි ප්ර ්මය. මසමස ඔබතුමසගට 

ශ) කගර ය පැ ැදිලිව ිරයමවග. ඒ වගශේමස  මසමස සභාගත* 

කරමවග, මැව්වලින් බගමශකොට ංැප්තැ)බර් ිංට ශමොවැ)බර් 

න.වග   සබුණු LPG composition එකට අනගළ වගර්තගව. 

ඒක ඒ රශටුවත් බලමවග; ශ) රශටුවත් බලමවග. ඒ නිංග 

ශමසශ මස ශවන්ම බැ ැ. එශ මසම) ශකොතැමක  රි ශංල්ලමස. 

 සශබමවග. ශමසොක.න නන්මවගන ශංල්ලමස?  ඔබතුමසන්ලග නැ.කගන, 

ඊශේ ශපශර්නග ලිට්ශරෝ ංමසගතමස valuation එක. කරමවග; 

valuation එක කරන්ම නගලග  සශබමවග ශටන්ඩර් එක.. නැන් 

එක පැත්තිරන් ලිට්ශරෝ තෑං් ංමසගතමස විකු න්ම ශංට් ශවමවග. 

අශම. පැත්ශතන් තෑං් ිංලින්ඩර පුපුරමවග ිරයලග demand එක 

අඩු කර තන්මවග. එතශකොට මිනිං්සු නරවලින් උයන්ම  නමවග. 

ංල්ලි  සශබම මිනිං්සු electric cookersවලින් උයමවග. 

එතශකොට තෑං්වලට  සශබම ලල්ලුමස අඩු ශවමවග; ංල්ලි 

ශතවන්ම  සශබම ප්රමසග ය ඒ තර) ශවන්ශන් මැ ැ. එතශකොට 

ආණ්ඩුවට ශපොඩි චගන්ං් එක. එමවග.  
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————————— 
*   සපතකාලදඉ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පගර්ලිශ)න්තුව 

ඊට වඩග ශලොකු කගර ය තමසයි, ලගභ ලබපු ලිට්ශරෝ ංමසගතමස 

ශ)  දිිංශේ valuation එක. කරන්ශන් ශමසොම ශ ේතුවකටන? 

ලිට්ශරෝ ංමසගතමස විකු න්ම පගර. කපන්මන අශප් අහිහංක 

මිනිසුන්ශේ ශතවල්වල ිංලින්ඩර පුපුරන්ශන්? ඒ තැම හිතලග 

බලන්ම, ශ)ක ශවමමසමස පැත්ත.. ශ)  ැශමසෝමස තග.ෂණික 

ශීවල් තැම කාග කරමවග.  ශ)  ශංල්ල) කරන්ශන් ජීවිතත් 

එ.ක. මසමස   ැමසනගමස ිරව්ශව් ශ)කයි. පගං්කු ප්ර ගරයත් එ.ක 

ශංල්ල) කරලග ආණ්ඩු තත්ත මිනිසුන්ට, තෑං් ිංලින්ඩරය. 

පුපුරම එක මස ග ශලොකු ශනය.න? 

 
ගු මිලා්ද ජයිනලක මහසතා 
(மாண்புமிகு மிலான் ேயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි,  වරගය ං)බන්ධව කාග කරම 

ශ) ශවලගශව් ශමසතුමසග ශවමත් ශනය. තැම කාග කරමවග. 

ශමසතැම ඒවගට උත්තර ශනන්ම,-[බගධග ිරීම)  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඒක point of Order එක. ශමොශවයි. 

 
ගු මිලා්ද ජයිනලක මහසතා 
(மாண்புமிகு மிலான் ேயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

 රින් ප්රමගන්ු  මසන්ත්රීතුමසග, ඔබතුමසග වරගය තැම ශමොශවයි ශන් 

කාග කශළේ. [බගධග ිරීම)  

 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි,- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු මසන්ත්රීතුමසග, ඔබතුමසගට තව විමගඩි 3. ලතුරු ශවලග 

 සශබමවග. තවත් විමගඩි 3. වැඩිපුර දීලග  සශබමවග. එතශකොට 

ඔබතුමසගට විමගඩි 6.  සශබමවග. 

 
ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

එළිරරි ශන්. ූලලංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, thank you ඒ 

ශවලගව ු න්මගට.  

වරගය තැමයි, වරගශයන් ශතමැල්ලග බගම තෑං් තැමයි තමසයි 

අපි ම) කාග කශළේ. නැන් ශ) ශවම අය කාග කරපුවග 

බලන්මශකෝ. මසමස ඒ මසන්ත්රීතුමසග කවුන ිරයලගවත් නන්ශන් මැ ැ. 

 ැබැයි, ඒ මසන්ත්රීතුමසග කාග කශළේ ජමතග විමු. ස ශපරමුශණ් 

මසන්ත්රීතුමසන්ලගශේ ළමසයි රට යම  ැටි; ලශතම තන්මග  ැටි; ංනේත් 

ශප්රේමසනගං මසැ සතුමසග තනිශයන් කාග කරපු  ැටි; පගසීන ච)පික 

ර වක මසන්ත්රීතුමසග තැම ශන්. ඒවග බලගශතම හිටියග වගශේ 

ිරයන්ශන්. කරුණු මැ ස වු ගමස නික) වැඩකට මැ ස කාග 

ිරයමවග ශවුවවට, කරුණුත් එ.ක කාග කරන්ම. ශ) විවගන 

 සශබන්ශන්, කගටවත් මසඩ ත න්ම ශමොශවයි. මසමස ශමසතැම එක 

මසුවං්ංශයකුටවත් මසඩ තැහුවගන? කවුරු ශ ෝ පුීතලශයකුශේ 

ශ ෝ මසන්ත්රීවරශයකුශේ මමස. ිරයලග මසඩ තැහුවගන? අපි එශ මස 

මසඩ ත න්ශන් මැ ැ. පගර්ලිශ)න්තුවට ඇවිල්ලග  සශබන්ශන් 

පළමුශවනි පගර ම), ශී පගලමය ලශතම තන්ම.   

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස ලල්ීනමස. කරමවග, ශ)  

තැම ශ ොයග බලන්ම ිරයලග. මසමස අවිවගනශයන් ිරයමවග, ලිට්ශරෝ 

තෑං් ංමසගතමස විකු න්ම  නම වි ගල ශේමසක මුල් ආර)භය. 

 ැටියට තමසයි ශ) තෑං් ිංලින්ඩර පුපුරන්ශන්.  මසමස ිරව්වගට 

පං්ශංේ   ර්ෂ න ිංල්වග මසැ සතුමසග ශ) තැම කරුණු ශංොයග බලයි 

ිරයලග මසමස හිතමවග. මසමස ිරයම කාගශව් ය) කරු .  සශබමවග. 

ලිට්ශරෝ ංමසගතමස ශමසොකටන ශටන්ඩරය. නගලග  සශබන්ශන් ශ) 

 දිිංශේ? මසමස මැවත වතගව. ශ) කගර ය ිරයමවග. පුපුරම 

ශකොට තෑං් ිංලින්ඩරවලට  සශබම ලල්ලුමස අඩු ශවමවග.   

 
ංල්ලි  සශබම මිනි ග electric cooker එකට යමවග. අශම. 

මිනි ග නර ළිපට යමවග. එතශකොට තෑං්වලට ශතවන්ම ඕමෑ 

ප්රමසග ය අඩු ශවමවග. අන්ම! ශ) ශමසොළ  ශත් අය තමසයි. සුපිරි 

ශමසොළ  ශත් අය! ශ) වගශේ ශේමස. ත ලග ලිට්ශරෝ එක 

විකු න්ම ශමසොළ  ත.මස  සශබන්ම ඕමෑ. ඒ නිංග ංමස ර අය 

ඔශ ේ නික) කෑ තැහුවගට, තෑං් ිංලින්ඩර පුපුරම එක පිටුපං ශ) 

ආණ්ඩුව ලන්මවග න ිරයම ංැකය අපට ශ) අවං්ාගශව් මසතු ශවම 

බව ිරයන්ම  ඕමෑ. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, වරගයවල් තැම ිරයග ශතම 

එමශකොට මසමස ඔබතුමසගට ිරව්වග, අපි අන ලන්ම තැම ශකොතැමන 

ිරයලග. මසමස මැවත වතගව. ිරයමවග, ශ) රජශේ ශීවල් 

ශපෞීතීනකර ය කරමශකොට බුීධිමසත් ංහවගන අව ය ශවන්ශන් 

percentage එක  ැටියට කීය. ශනමවගන, ලැශබමවගන ිරයම එක 

තැමයි. නැන් චීමයත් එ.ක අශප් deal එක.  සශබමවග. 

ලන්දියගවත් එ.ක deal එක.  සශබමවග. ශකොළඹ වරගශේ CICT 

තමසයි වැඩිශයන්මස ශ ොඳටමස වැඩ කරන්ශන්. ඇමස සතුමසග, මසමස  රි 

න? CICT එශ. තමසයි volume එක වැඩිමස. එතශකොට JCT එක 

තත්තගමස, ඒශ. 7,000. විතර ශංේවක යන් ලන්මවග. කරම TEUs 

ප්රමසග ය ශබොශ ොමස සුළු ප්රමසග ය.. එතැම යූනියන් ප්ර ්ම, 

අශමකුත් ප්ර ්ම  සශබමවග. ඒ ප්ර ්මවලට විංඳු) ශනන්ම ඕමෑ, 

ශ) රජය. ඒ මිනිසුන්ශේ ලල්ීන) වැරදි මැ ැ. 9Gantry cranes 

ශතශමන්ම, ආනගය) වැඩි කරන්ම පුළුවන්, අපට දීපන්, අපි 

කරලග ශපන්වන්ම)9 ිරයලග ඒ අය ිරයමවග. අපි ඔ.ශකොමස 

විකු මවග.  තර වශට්ට  සශබම ඒවග විකු මවග. තරු 

ඇමස සතුමසනි, විකුණුවත් කමස. මැ ැ. මමුත්  ිංයයට 60යි 40යි 

වගශේ model එකකට එන්ම ඕමෑ. අපට  ිංයයට 40.වත්  )බ 

ශවන්ම ඕමෑ. ිංයයට 60. ඒ ආශයෝජමය කරපු මිනි ගට 

ලැශබමවග. ංගමසගමයශයන් පිළිතත්ත ක්රමසය තමසයි, 70:30 

අුවපගතය.  ැබැයි ශමසොක.න වුශණ්? මුල්තල  සයන්මත්  

ලං්ශංල්ලග ශජෝන් කීල්ං් ංමසගතමසට  සබුණු ිංයයට 15ත් CICT 

එකට ු න්මග. එතශකොට, CICT එකට ිංයයට 85යි. ලහකගශව් 

රජයට එන්ශන් ිංයයට 15යි.  ැබැයි, ඒ ගිවිසුමස ත න්ම 

ලං්ශංල්ලග   සබුශණ් ිංයයට 70යි 30යි ිරයලග. මසගර ශේ) ශන්න? 

ශ)වග ශමොශවයින ශේ) ිරයන්ශන්?  අපි ශ) කාග කරන්ශන් 

රුපියල් 10., 20., 30., 50., 1,000., 15,000., 

20,000.,100,000. තැමන? මැ ැ. ශ)වග රුපියල් ශකෝටි ත න් 

මුනල්. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස වරගය  ග මගවික 

අමසගතයතුමසගශතන්  ලල්ීනමස. ශ) කරන්ශන්.  ශ) contracts 

negotiate කරන්ම ඇත්ත ව ශයන්මස මීය ට වඩග,- 
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුමසග, ිංයයට 70යි 30 යි ිරයම එක ත වුරු කරමවගන?  

1453 1454 

[තරු   රින් ප්රමගන්ු   මස තග  
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ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
ඒ ිරව්ශව්? 
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
CICT එශ. ගිවිසුමස  සබ ෟ ශණ් ිංයයට 70යි 30යි. ඒක ිංයයට 

85යි 15ට බැං්සුවග ිරයලග ඔබතුමසග ිරයමවග. ඒක ත වුරු 

කරන්ම.  
 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
ත වුරු කරමවග. මසමස වත කීශමසන් ිරයමවග. ඇමස සතුමසග, 

ඔබතුමසග  වත කීශමසන් උත්තරය. ශනන්මශකෝ.   ඔබතුමසග ඒක 
මසශතන් ත වුරු කර තන්ම ඕමෑ මැ ැ. ඔය ලන්ශන් වරගය  
ඇමස සතුමසග. එතුමසගශතන් ඒක ත වුරු කර තන්ම. ශ ොඳන? මසමස 
ශමොශවයි ඇමස ස. මසමස ඇමස ස ශමොශවයි, වගසුශීව මගමගය.කගර 
ඇමස සතුමසනි. මසමස ඇමස ස ශවච්ච නවංට ශ ොඳට කරලග 
ශපන්වන්ම). වරගය ඇමස සතුමසනි, අන CICT එක ිංයයට 85-15ට 
ශමොශවයි න  සශබන්ශන්? ඔබතුමසග ිරයන්ම. 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්. ඒක අපි නන්මවග. 
 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
ල සන් එශ ම)  ශමසොක.න අ න්ශන්?  
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මැ ැ. මැ ැ, ිංයයට 70-30 ිරව්ව එක,- 
 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
ල සන්, එයිට්කන් ං්ශපන්ං් ංමසගතමසට  සබුණු ිංයයට15ත් 

CICT එකට ු න්මග ශන්.  
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මැ ැ. මැ ැ. ඔබතුමසග ිරව්වග, ිංයයට 70-30යි ිරයලග. ල සන් 

ඒක ත වුරු කරන්ම. 
 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
ල සන්, තවත් ත වුරු කරන්ම ශනය.  සශබමවගන?  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස ිරයම  ැමස කාගව.මස වත 

කීශමසන් ිරයන්ශන්. තරු වරගය ඇමස සතුමසගට පුළුවන් මසමස ිරයපු 

කාගව වැරදින මැීන, ිංයයට 70යි 30ට ශමොශවයි න මුල් තල 

 සයමශකොට  සේශේ ිරයලග ිරයන්ම. CICT එක ආර)භ 

කරමශකොට එයිට්කන් ං්ශපන්ං් ංමසගතමස ඔවුන්ට  සබුණු ිංයයට 

15ත් CICT එකට ු න්මග. ඊට පං්ශංේ ිංයයට 85. වු ග. ඒක 

තමසයි ප්ර ්මය. වරගයවලට චීමශේ ආධිපතයය.  සශබමවග. එක 

පැත්තිරන් ලන්දියගව අශප් transshipment කරලග  සශබමවග. 

වරගය ව ලග නගලග චීමයටයි, ලන්දියගවටයි විකු ලග නගන්ම. ඒක 

ඊට වඩග ශ ොඳයි. නැන් එශ මස තමසයි ඔබතුමසන්ලට කරන්ම 

ශවන්ශන්.   

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අශප් ං)පත තමසයි ශ) වරගය. 

ඒ වරගය රැක තන්ම අපි Public-Private Partnershipsවලට ගියගට 

කමස. මැ ැ. ඒක රටට වගිංනගයක වම ප්ර ස තයකට ලබග ශනන්ම 

ිරයම ලල්ීනමස කරමින් මසමස නි ඬ වමවග.  

ං්තු සයි.  

 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසට විමගඩියක කගලය. ලබග 

ශනන්ම.  

තරු  රින් ප්රමගන්ු  මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස ඔබතුමසගට බගධග  කශළේ 

මැ ැ. ඔබතුමසගශේ කාගව කරශතම යන්ම ලඩ ු න්මග. මසමස 

ඔබතුමසගශතන් එක ලල්ීනමස. කරමවග. ඔබතුමසග කරපු ශයෝජමග, 

ශචෝනමග ිංයල්ලටමස මසමස පිළිතුරු ලබග ශනමවග. අන  වං මසශේ 

පිළිතුරු කාගව කරමශකොට පුළුවන් ම) ඔබතුමසග ංභගශව් ලන්ම. 

ඔබතුමසග ිරයපු  ැමස ශීකටමස මසමස ශබොශ ොමස පැ ැදිලිව පිළිතුරු 

ලබග ශනමවග. 

 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ශ) තැම අවධගමශයන් ලන්ම අපි, ඔබතුමසගශේ කාගව 

ශකොශ ේ හිටියත් අ මවග, තරු ඇමස සතුමසනි. ඒ නිංග ප්ර ්මය. 

මැ ැ.   

 
[පූ.භග. 11.37  

 

ගු දක්කය.  සුජි ක සසජය දපදර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு தக. சுேித் சஞ்ேய தபதரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, වරගය  ග මගවික 

අමසගතයගහ ය, ජලං)පගනම අමසගතයගහ ය ං  තවත් රගජය 

අමසගතයගහ  කීපයකට අනගළ වැය ශීර්ෂ විවගනයට තන්මග ශ) 

අවං්ාගශව් ඒ ං)බන්ධශයන් අන ං් නැ.වීමසට මසට අවං්ාගව ලබග 

දීමස පිළිබඳව ඔබතුමසගට  ං්තු සවන්ත ශවමවග. 

අපි නන්මවග, වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය ිරයන්ශන් ලතගමස 

වැනතත් අමසගතයගහ ය. බව. එය ශ) රශට් ආර්ිකකයට, විශී  

විනිමසය ලබග තැය මස ංඳ ග ලමස ත් කගර්ය භගරය. කරම වැනතත් 

අමසගතයගහ ය. බව අපි අමුතුශවන් ිරයන්ම අව ය මැ ැ. මමුත්, 

පසුගිය කගල පරිච්ශේනය තුළ වරගශේ ිංු  වුණු ශීවල් ශනං 

බලමශකොට වරගශයන් අශප් රටට ඵලනගයීතගව., එශ මස මැත්ම) 

ආර්ිකක ව ශයන් වි ගල ලගභය. ලබග තන්ම පුළුවන් ශවයින 

ිරයලග අන අපට ශලොකු ංැකය.  සශබමවග. අපට මසතකයි, පසුගිය 

කගලශේ ශකොළඹ වරගශේ ජැටි ිරහිපය.මස විිරණීමස ංඳ ග කටයුතු 

කළ ආකගරය. ශබොශ ෝ අවං්ාගවල ය  පගලම රජයට, එනග හිටපු 

එ.ංත් ජග සක ප.ෂ රජයන්වලට ශමොශයකුත් ශචෝනමග එල්ල 

කළග, වරගය ඇතුළු රජශේ ශීපළ ිංයල්ලමස විමග  කරන්ම, 

එශ මස මැත්ම) විකු න්ම කටයුතු කශළේ එමස රජයන් ිරයලග. 

ූලලගංමගරූඪ තරු  මසන්ත්රීතුමසනි, ශකොළඹ  වරගශේ පළමුවැනි 

ජැටිය ශජෝන් කීල්ං් ංමසගතමසට විකු න්ම කටයුතු කශළේ චන්ද්රිකග 

කුමසගරතුහත මසැ සනියශේ ආණ්ඩුව කගලශේයි. ඊට පං්ශංේ මසහින්න 

1455 1456 



පගර්ලිශ)න්තුව 

රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ කගල සීමසගශව්දී එය චීම ංමසගතමසකට 

විකු න්ම කටයුතු කළග. වරගයට ශලොකු ං)පත. ශවලග  සශබම, 

ඒ වගශේමස වරගයට ශලොකු ආනගයමස. ලබග තන්ම පුළුවන් ශවලග 

 සශබම මැ ශඟමහිර ජැටිය ලන්දියගශව් අනගනි ංමසගතමසට 

විකු න්ම පසුගිය නවං්වල ශලොකු උත්ංග ය. නරමවග අපි 

නැ.කග. මමුත් අපි නන්මවග, විත්තීය ංමි සවල විශරෝධතගව, 

ශංේවකයන්ශේ විශරෝධතගව නිංග එනග ඒක කර තන්ම 

පුළුවන්කමස. ලැබුශණ් මැ ැ ිරයලග. නැන් ශ) ආණ්ඩුව මැවත 

වර. ශකොළඹ වරගශේ බටහිර ජැටිය ලන්දියගශව් අනගනි ංමසගතමසට 

ලබග ශනන්ම  නමවග. එමස ජැටියත් වරගශේ ලතගමස වැනතත් 

ංන්ධිං්ාගමය.. අන එමස ජැටියත් විකු න්ම කටයුතු කරමින් 

ිංටිම බව මසමස ශ) අවං්ාගශව් මසත. කරන්ම ඕමෑ. 

ශ) රශට්  සශබම ං)පත් ආර.ෂග කරමවග ිරයලග  

තමුන්මගන්ශංේලග  ැමස අවං්ාගවකදීමස ිරව්වග. මුලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි, ශ) වරගශේ ල ස ගංය තත්ශතොත්, 1756 වර්ෂය අපට 

මසත. ශවමවග. නැන් ශපෞීතලික අහ ය තැම කාග කරමවග. 

ශපෞීතලික අහ යත් එ.ක එකතු ශවලග ශ) රට දියුණු කරන්ම 

ඕමෑය ිරයමවග. ආශයෝජකශයෝ ශේන්ම ඕමෑය ිරයමවග. අපට 

මසතකයි,  එනග අධිරගජයවගදින් ලන්මශකොට ශකොළඹ වරගය ශමසොම 

ව ෟගශේ තැමක න  සබුශණ් ිරයලග, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. 

විශ ේෂශයන්මස, ශපෞීතලික අහ ය ං  විශීශීය ංමසගත) තමසයි එමස 

වරගය ලතගමස ශ ොඳ තත්ත්වශයන් මඩත්තු කරමින් අරශතම ආශව්. 

පසුව ජමංතු ිරීමමස නිංග ශකොළඹ වරගය ං)පූර් ශයන්මස විමග  

වුණු බව අපි නන්මවග. එමස ජමංතු ිරීමමස නිංග ජගතයන්තර 

ව ශයන් එමස වරගයට  සබුණු ං්ාගමය අහිමි වු ග, ූලලගංමගරූඪ 

තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  ිංහතප්පූරුව, ශ ොහශකොහ රගජයය, ඩුබගයි රගජයය 

ං  අශමකුත් වරගයවල ට ලතග වි ගල දියුණුව. අත් පත් කර 

තන්ම  ැිරයගව ලැබුශණ්, අශප් වරගය ජමංතු ිරීමමස තුළ එනග 

හිටපු ංමසගත) ලවත් වීමස නිංගයි ිරයම එක මසමස ශ) අවං්ාගශව් 

ිරයන්ම ඕමෑ. එහි ප්ර සඵල තමසයි අන අපි නිරන්ශන්. එනග ජමංතු 

කරමශකොට ශ) ආණ්ඩුශව් තමුන්මගන්ශංේලගශේ ප්ර සපත් සත් 

එතැම  සබු ග. ඊට පං්ශංේ තමුන්මගන්ශංේලගශේමස ආණ්ඩුවල 

මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග, චන්ද්රිකග කුමසගරතුහත මසැ සනිය ඒවග 

ඔ.ශකෝමස මැවත වර. ශපෞීතලික අහ යට ශනන්ම කටයුතු 

කළග. අපි නන්මවග, වරගය ශංේවකශයෝ, ඒ වගශේමස විත්තීය ංමි ස 

මසැිංවිලි මඟමවග, නැමට ල සරිශවලග  සශබන්ශන් මැ ශඟමහිර 

ජැටිය පමස යි ිරයලග. තරු ඇමස සතුමසනි, එමස නිංග අපි 

ඔබතුමසගශතන් ලල්ලග ිංටිමවග, විශ ේෂශයන්මස ශකොළඹ වරගශේ 

මැ ශඟමහිර ජැටිය දියුණු ිරීමශ) වැඩ කටයුත්ත කඩිමමින් 

ආර)භ කරන්ම ිරයලග. ශමසොකන, එතැම ශලොකු ප්ර ්මය. 

 සශබමවග. තමුන්මගන්ශංේලග වරගශේ බටහිර ජැටිය දීලග, ඊට 

පං්ශංේ ලන්දියගව ඒක දියුණු කරලග ප්ර සඅපමයම කටයුතුත් එ.ක 

ඒ  ර ග අශමකුත් වරගයන්වලට ශමසශ යු) කටයුතු පටන් 

තත්ශතොත්, අශප් මැ ශඟමහිර ජැටිශයන් ප්රශයෝජමය. තන්ම බැරි 

ශවමවග. එතශකොට අපි බලගශපොශරොත්තු වම ලල.කයට, එශ මස 

මැත්ම) ආනගයමසට යන්ම බැරි ශවමවග. ඒක ශලොකු තැටලුව.. 

එමස නිංග, එමස ජැටිශේ ල සරි ශකොටං දීර්  කරලග, එය දියුණු 

කරලග ඊට අව ය කරම ශනොඹකර ටික, අව ය කරම 

ශමසශ යු)වලට ංරිලම cranes ටික ලබග තැය ශ) වැඩ පිළිශවළ 

කඩිම) කර තත්ශතොත්, අපට එමස ජැටිය ආර.ෂග කර තන්ම 

පුළුවන් ශවයි. අඩුමස ත ශන් ආර්ිකක ව ශයන්  සශබම 

මසර්මසං්ාගමය., ඒ වගශේමස ජග සක ආර.ෂගව අ සන් වැනතත්කමස. 

 සශබම ං්ාගමය. නිංග අපි ශ)ශ. එක ජැටිය. ශ ෝ 

ංහවර්ධමය කර තත්ශතොත්, වරගයට වි ගල ආනගයමස. ලබග තන්ම 

පුළුවන්. ඒ වගශේමස විශී  විනිමසය වි ගල ප්රමසග ය. ලබග 

තන්මත් පුළුවන්. ශ) කගර ග අපි අමුතුශවන් ිරයන්ම අව ය 

මැ ැ. ශමසොකන, රශට් ං)පත් ආර.ෂග කරන්ම ඕමෑ, රජශේ 

ශීපළ ආර.ෂග කරන්ම ඕමෑ ිරයලග තමසයි තමුන්මගන්ශංේලග 

 ැමස ශවලගශව්මස ිරව්ශව්. එමස නිංග මසමස තමුන්මගන්ශංේලගශතන් 

ලල්ලග ිංටිමවග, අනිවගර්යශයන්මස වරගශේ ශංේවකයන්ශේත්, රශට් 

ජමතගවශේත් ලල්ීනමස අුවව වරගය ආර.ෂග කරලග, අඩුමස 

ත ශන් ශ) එක වැඩ කටයුත්ත. ශ ෝ කරන්ම පියවර තන්ම 

ිරයලග. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, වරගය ංතු ලඩ) විකු න්ම 

 නමවග ිරයග පසුගිය නවං්වල  ශලොකු ශචෝනමගව.  සබු ග ශන්. 

තමුන්මගන්ශංේලග නන්මවග, විශ ේෂශයන් අ.කර 13ක ලඩමසට 

Cabinet Paper එක. නැමට ලදිරිපත් කර  සශබම බව. එයට 

අුවමසැ සය අරශතම  සශබමවග. අපි නන්මවග ශ)කත් චීම 

ංමසගතමසට විකු න්ම කටයුතු කර  සශබම බව.  ශ) රශට් 

ජමතගවට, ඒ වගශේමස වරගය ශංේවකයන්ට අන ශලොකු බිය. 

 සශබමවග. ශමසොකන,  ශ) ලඩමසත් අඩු ත මකට ලබග දීලග logistic 

කටයුතු ටික කරන්මත් ඒ චීම ංමසගතමසට ලබග ශනන්ම  නමවග. 

ශ) කටයුත්ත නැමට ං)පූර් ශයන් කරන්ශන් වරගය 

අධිකගරිශයන් ිරයග අපි නන්මවග. ශමසශ යු) කටයුතු, අශමකුත් 

පර්යන්ත කටයුතු, ප්ර සඅපමයම කටයුතු ං)පූර් ශයන්මස වරගය 

අධිකගරිශයන් කරන්ශන්, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. ශ) 

කටයුතු ශවමත් ආයතමයකට ලබග ු න්ශමොත්, එයින් අශප් 

ආනගයමසට ශලොකු ප්ර ්මය. මසතු ශවමවග. ඒ වගශේමස විශී  

විනිමසයත් ශවමත් ආයතමවලට යමවගය ිරයම එක මසමස 

අමුතුශවන් ිරයන්ම ඕමෑ මැ ැ. තරු ඇමස සතුමසනි, ඒ නිංග 

වරගශේ මගමසශයන් මසමස ඔබතුමසගශතන් ලල්ලග ිංටිමවග ශ) 

ං)බන්ධව ශංොයග බලන්ම ිරයලග. අඩුමස තරමින් වරගශේ එක 

ජැටිය.වත් ආර.ෂග කරතන්ම. ඒ වගශේමස වරගශේ ශමසශ යු) 

කටයුතු, ප්ර සඅපමයම කටයුතු, තබඩග ප සුක) ංැපයීමස ආදී  ැමස 

එක.මස වරගය අධිකගරිය යටශත් තබගතන්ම, තරු ඇමස සතුමසනි. 

ශ)ක ශීවල් ිරිං ශකශමකුට ලබග ශනන්ම කටයුතු කරන්ම එපග 

ිරයලග තමසයි අපි ශ) අවං්ාගශව්දී ලල්ලග ිංටින්ශන්.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි,  වරගය තැම කාග කරීදී, 

මගවික .ශෂේත්රයත් ඊට අනගළ වම බව අපි නන්මවග. ශබොශ ෝ 

ශවලගවට ඈත අතීතශේ ිංටමස අශප් මගවිකයන්ට ශ ොඳ ලල්ලුමස. 

 සශබමවග. අශප් මගවිකයන්ශේ ශංේවය ශ ොඳයි ිරයග ජගතයන්තර 

මැව් ංමසගත)වල පිළිතැය මස.  සශබමවග. පසුගිය කගල සීමසගව 

තුළදී ජගතයන්තරයට අව ය කරම මගවිකයන් බිහි කරන්ම අපට 

අවං්ාගව. ලැබුශණ් මැ ැ. අපි ශබොශ ොමස සුළු ප්ර ස තය. තමසයි 

මගවිකයන්  ැටියට ශ) රටින් බැ ැරට, ජගතයන්තරයට ලබග 

ශනන්ශන්. වරගය අධිකගරිය මසැදි ත් ශවලග ශ ෝ මගවික  මුනගව 

ංමසඟ ං)බන්ධ ශවලග ශ ෝ අඩුමස ත ශන් ශපර  සබු ග වගශේ 

මගවික .ශෂේත්රයට ශ ොඳ පුහුණු ශංේවකශයෝ ටික. බිහි කරන්ම 

අපට පුළුවන් ම), ඔවුන්ට ශ ොඳ පුහුණුව. ලබග ශනන්ම 

 ැිරයගව.  සශබමවග ම), අපට ඒ ශංේවය ජගතයන්තර 

ංමසගත)වලට ලබග ශනන්ම පුළුවන් ිරයග මසමස හිතමවග. ඒ තුළින් 

අපට අමසතර විශී  විනිමසය. ලබග තන්මත් පුළුවන් ශවමවග. තරු 

ඇමස සතුමසනි, ඒ ං)බන්ධවත් ඔබතුමසගශේ අවධගමය ශයොමු 

කරන්ම. වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය තැම ඊට වඩග කාග 

කරන්ම මසමස බලගශපොශරොත්තු වන්ශන් මැ ැ.  

 ශ) අවං්ාගශව්දී මසමස අශප් ජලං)පගනම අමසගතයගහ ය තැමත් 

වචම ිරහිපය. කාග කරන්ම ඕමෑ. මසමස එක ශයෝජමගව. 

ලදිරිපත් කරමවග, තරු වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසනි. අපි 

නන්මවග රුවන්වැල්ල මසැ සවර  ශකොට්සගංශේ බං්මගශතොඩ 

ජලග ය තැම. තරු ඇමස සතුමසනි,  ශ) තැම ිංයයට ිංයය. 

වතකීමස ඔබතුමසගට මැ ස වු ත්, ශ) ජලග ය ඇ ස කශළේ ත)ප  

ප්රශී යට ජලය ලබග තැය මස ංඳ ග බව මසමස ිරයන්ම ඕමෑ. ඒ 

ජලග යට ලඩ) තත්ත නිංග පවුල් 100. පමස  අන අවතැන් ශවලග 

ලන්මවග. ඒ අවතැන් වුණු අයට වන්දි ලබග ශනමවගය ිරයග 
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[තරු  ශ..  සුනේත් ංහජය ශපශර්රග  මස තග  



2021 ශනංැ)බර් 02 

ශපොශරොන්ු  ශවලග  සශබමවග. මසමස ශ) අවං්ාගශව් තරු 

ඇමස සතුමසගශතන් ලල්ලග ිංටිමවග, ඔබතුමසගශේ කගරුණික අවධගමය 

ඒ ශකශරහි ශයොමු කරන්ම ිරයලග. ශමසොකන, ඒ අයට ලබග ශනන්ම 

තීර ය කර  සශබම වන්දි මුනල්, ඒ වගශේමස ඒ ත.ශංේරු වගර්තග 

ං)බන්ධශයන් ඒ අය ිරිංශංේත් ංෑහීමසට පත්ශවලග මැ ැ. 

වගරිමසගර්ත අමසගතයගහ ශේ වැය ශීර්ෂය ං)බන්ධ විවගනය 

අවං්ාගශව්දී මසට කාග කරන්ම අවං්ාගව. ලැබුශණ් මැ ස නිංග 

තමසයි මසමස ශ) අවං්ාගශව් එය ඔබතුමසගශේ අවධගමයට ශයොමු 

කරන්ශන්. ශමසොකන, ජලං)පගනමය ං)බන්ධවයි ශ) කටයුත්ත 

ශකරුශණ්.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ශතොල්ලන්ශේ ශ ේතු නැ.වීමසත් ංමසඟ අපට නැුව) 

ු න්ශමොත්, අපට පුළුවන් ඒ තැම බලන්ම. ශමසොකන, කැබිමට් 

මසණ්ඩලය අුවමසත කර  සශබමවග, ිංයලුමස පවරගතැය )වලට නැමට 

වඩග යාගර්ාවගදී වන්දිය. ශතවීමස පිළිතන්මවගය ිරයලග.  

 

ගු දක්කය.  සුජි ක සසජය දපදර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு தக. சுேித் சஞ்ேய தபதரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ශබොශ ොමස ං්තු සයි, තරු ඇමස සතුමසග. මසමස ඒ අයට උපශනං ්

ශනන්ම), තමුන්මගන්ශංේට අභියගචමය. ලදිරිපත් කරන්ම 

ිරයලග. අපි වගරිමසගර්ත ඇමස සතුමසගශතුවත් ලල්ීනමස. කළග පුළුවන් 

ම), අපට ංගකච්ඡගව. ලබග ශනන්ම ිරයලග.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ලඩ) ලබග දී  සශබමවග. මමුත්, ඒ ශතොල්ලන් ිරයමවග ශ) 

මුනල මසදි ිරයලග.  

 

ගු දක්කය.  සුජි ක සසජය දපදර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு தக. சுேித் சஞ்ேய தபதரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

මුනල මසදි, තරු ඇමස සතුමසනි. 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශ ොඳයි, ලියලග එවන්ම. 

 

ගු දක්කය.  සුජි ක සසජය දපදර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு தக. சுேித் சஞ்ேய தபதரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ශබොශ ොමස ං්තු සයි, තරු ඇමස සතුමසනි.  

ඊළඟ ට මසමස ිරයන්ශන් යටියන්ශතොට ප්රශී ශේ වී ඔය ජලග ය 

තැම. වී ඔය ජලග ය ං)බන්ධවත් තැටලු ං තත තත්ත්වය. 

මසතුශවලග  සශබමවග. අපි නන්මවග, ශකොළඹ ප්රශී යට ජලය ලබග 

ශනන්මත්, ඒ වගශේමස තහවතුර පගලමය ිරීමමසත් ංඳ ග ශ) 

වයගපි සය ශයෝජමග කර  සශබම බව. නැන්  සශබම ප්ර ්මය 

ශ)කයි. පසුගිය නවං්වල එහි මිුව) කටයුතු කළග, තරු 

ඇමස සතුමසනි. මිුව) කටයුතු කළගට ශකොච්චර පවුල් ංහඛ්යගව. 

අයින් කරමවගන, ශකොච්චර සීමසගවකට ශ) ජල මසට්ටමස එමවගන 

ිරයම එක ං)බන්ධශයන් ංැකය.  සශබමවග. ඒ අය ං්ිකර 

ව ශයන් නැුව) දී මැ ැ, අනිවගර්යශයන් ශමසන්ම ශ) ශ) පවුල් 

ටික අයින් කරමවග ිරයලග. තරු ඇමස සතුමසනි, ඒ තත්ත්වය තුළ ඒ 

අයට අන ශතවල් වැඩිදියුණු කර තන්ම විධියකුත් මැ ැ. ඔවුන් 

ශනගිඩියගශවන් ලන්ශන්.  ශ) නිංග අන ඒ අයට ඒ ලඩ) වැඩිදියුණු 

කරතන්ම, අලු සන් ශත් වතගව. ආර)භ කරන්ම, ශවමත් 

වතගව. කරන්මත්  ශමො ැිර ශවලග  සශබමවග. 

ශ) ංඳ ග ශකොච්චර ලඩ) ප්රමසග ය. තන්මවගන, ශතවල් 

ශකොපමස  ංහඛ්යගව. ලවත් ශවමවගන ිරයම එක ං)බන්ධව 

තවමස ශතොරතුර. මැ ැ.  මසමස ලල්ලග ිංටිමවග ඒ කටයුතු කරමවග 

ම), අවමස  ගනිය. යටශත් කරන්ම ිරයලග. තරු ඇමස සතුමසනි, 

නැන්මස ඒ තැම පීම.ෂ ය. කරලග ශ) අ වල් අ වල් ශතවල් 

ටික තමසයි ලවත් ශවන්ශන්, ශ) අ වල් අ වල් ලඩ) ටික තමසයි 

තන්ශන් ිරයම එක ඒ ජමතගවට ිරයන්ම. එතශකොට ඒ අයට 

බලගශපොශරොත්තු අයින් කරශතම ශවමත් කගර්යයක නියැශළන්ම 

පුළුවන්.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ප්රශී ශේ ප්රගශීශීය ශල්ක)තුමසග ශ ෝ 

ප්රගශීශීය ශල්ක)තුමිය තමසයි ඒ තැම පිළිතුර. දිය යුත්ශත්. ලවත් 

කරම ඔය ඔ.ශකෝමස පවුල් ංහඛ්යගව ං  ලඩ) ප්රමසග ය පිළිබඳ 

විං්තර තන්ම බලගශපොශරොත්තු ශවන්ශන් එතුමිය  ර ග. මමුත්, ඒ 

අයට ඕමෑ ශවලගවක විශරෝධතග පළ කරන්ම පුළුවන්. 

 

ගු දක්කය.  සුජි ක සසජය දපදර්රා මහසතා  
(மாண்புமிகு தக. சுேித் சஞ்ேய தபதரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ඒ ං)බන්ධශයන් ඒ ජමතගව තුළ විරුීධත්වය. මැ ැ, තරු 

ඇමස සතුමසනි. ශ) කටයුත්ත ං)බන්ධශයන් පසුගිය නවං්වල 

ශමොශයකුත් ආකගරශේ ංගකච්ඡග, උීශ ෝෂ   සබු ග. මමුත් 

නැන් ඒ ජමතගව තීන්ු  කරලග එකඟතගවකට ඇවිල්ලග  සශබමවග, 

"අපට ංගධගර  වන්දි මුනල. ලබග ශනමවග ම) ප්ර ්මය. මැ ැ" 

ිරයලග.  ශ) අ වල් අ වල් ශතවල් ටික තමසයි ලවත් ශවන්ශන් 

ිරයලග නැන්මස ිරයමවග ම), ඒ අයට ය)ිරිං විකල්ප වැඩ 

පිළිශවළකට යන්ම පුළුවන් ිරයම එකයි ිරයන්ශන්. ඒ නිංග ඒ 

ං)බන්ධශයන් ඔබතුමසන්ලග ප්රගශීශීය  ශල්ක)තුමියට නැුව)දීමස. 

කරන්ම.  එතශකොට එතුමිය පියවර. තය වි. මසමස හිතම විධියට 

ප්රගශීශීය ශල්ක)ට ශ) පිළිබඳව තීර ය කරන්ම අමසගරුයි. 

වගරිමසගර්ත ශනපගර්තශ)න්තුශව් නිලධගරින් ශ ෝ අශමකුත් අනගළ 

නිලධගරින්, ලහනේශන්රුවන් ගිහිල්ලග තමසයි තීර ය කරන්ම 

ශවන්ශන්, ජලග යට යට ශවම භූමි ප්රමසග ය ශකොච්චරන ිරයම 

එක. ඒ නිංග ඒ කටයුත්ත කරන්ම ිරයලග  මසමස ලල්ලග ිංටිමවග.  

තරු අමසගතයතුමසනි, ශ)ශකදි  වන්දි මුනල් ලබග දීමස 

ං)බන්ධවත් අපට තැටලුව.  සශබමවග. ඒ ං)බන්ධවත් ඔබතුමසග 

මසැදි ත් ශවන්ම. පසුගිය නවං්වල රුවන්වැල්ශල් කගර ගව 

ං)බන්ධශයන් ලල්ීනමස. කළග වගශේ, ශ) කගර ය ං)බන්ධවත් 

ත.ශංේරු වගර්තග ලබග දීශ)දී ඒ කටයුත්ත කරන්ම ිරයලගයි ශ) 

අවං්ාගශව්දී මසග ලල්ලග ිංටින්ශන්. 

තරු අමසගතයතුමසනි, මසමස ඔබතුමසගට තව එක කගර ගව. 

ිරයන්ම ඕමෑ. ප්රජග ජල වයගපි ස පිළිබඳ කාග ශකරුශවොත්, 

ශලෝක බැහකු ආධගර යටශත්, WASSIP යටශත්  ජල ශයෝජමග 

ක්රමස රගශිය. ක්රියගත්මසක කරන්ම කටයුතු කළග. මසමස නිශයෝජමය 

කරම යටියන්ශතොට ප්රශී ශේත්, කෑතල්ල දිං්ත්රි.කශේත් ජල 

ශයෝජමග ක්රමස ක්රියගත්මසක කළග.   

අන ජල ං)පගනම රගජය ඇමස සවරයග ප්රකග  කළග, එතුමසන්ලග 

තමසයි ශ) කටයුත්ත ශකරුශව්, පගය ය ජල අව යතගව ිංයයට 60, 

75 න.වග ංපුරන්ම එතුමසන්ලග කටයුතු කරලග  සශබමවග ිරයලග. 

මමුත් තරු ඇමස සතුමසනි, මසමස ිරයන්ම ඕමෑ, පසුගිය  අශප් රජය 

කගලශේ ආර)භ කරපු ජල ශයෝජමග ක්රමස  ැශරන්ම අලුත් 

1459 1460 



පගර්ලිශ)න්තුව 

ශයෝජමග ක්රමස ිරිංව. ආර)භ කරලග මැ ස බව. තරු ඇමස සතුමසනි, 

හුඟ. ශවලගවට ශ) ආර)භ කරපු ජල ශයෝජමග ක්රමසවල 

වැඩකටයුතු අවංන් කරන්ම ප්රමසගන ශවලග  සශබමවග. ඒ ප්රමසගනය 

මසඟ රවග කඩිමමින් ඒ කටයුතු අවංන් කරන්ම. ශමසොකන, ශතොඩ. 

කල් ගිය ජල ශයෝජමග ක්රමස  සශබමවග; ංෑශ ම කගලය. -අවුරුු  

ත න්- තත ශවලගත් අවංන් කරන්ම බැරි ශවච්ච ශයෝජමග ක්රමස 

ත මගව.  සශබමවග. ඒ තැම ඔබතුමසගශේ කගරුණික අවධගමය 

ශයොමු කරලග ඒ වයගපි ස කඩිම) කරන්ම කටයුතු කරන්ම.    

 අපි ිරව්ව කගර ග තැම -අශප් විප.ෂශයන් කරපු ශයෝජමග 

ං)බන්ධව- ඔබතුමසන්ලග, විශ ේෂශයන් තරු ඇමස සතුමසන්ලග 

වගශේමස රජය  ංගධගර ව කල්පමග කර බලලග ශ) රශට් ං)පත්, 

ශීපළ ආර.ෂග කරම ය)ිරිං වැඩ පිළිශවළ. ක්රියගත්මසක කරගවි 

ිරයග අපි බලගශපොශරොත්තු ශවමවග. ඒ ං)බන්ධව කටයුතු කරන්ම 

විශ ේෂශයන් වරගය  ග මගවික ඇමස සතුමසගට, ජලං)පගනම 

ඇමස සතුමසගට වගශේමස රගජය ඇමස සතුමසන්ලගට ං  නිලධගරි 

මසණ්ඩලයට  . සය, වධර්යය, වගංමගව ලැශේවග ිරයග ප්රගර්ාමග 

කරමින් මසශේ වචම ං්වල්පය අවංන් කරමවග.  

ං්තු සයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ගු  සලක රගජප.ෂ මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි 10ක 

කගලය.  සශබමවග. 

 

 

[පූ.භග. 11.52  

 

ගු ගුණිනලක රාජපක්කයෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு குைதிலக ராேபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අශප් සුනේත් ංහජය ශපශර්රග 

මසන්ත්රීතුමසගට ශපර කාග කළග, අශප් හිටපු ඩිනේටල් ඇමස සතුමසග; 

බැලුන් ඇමස සතුමසග. එතුමසග අන ශමසතැමදී සුීශධෝනම වගශේ කාග 

කළග. මසශේ කාගව ආර)භ කරන්ම ලං්ංර ශවලග මසමස එතුමසගශතන් 

අ න්ම කැමසැ සයි, එතුමසග ඒ Google balloon එක යවන්ම 

ශකොච්චර මුනල. වියන) කළග න, ඒක කඩග වැටුශණ් ශකොශ ේටන 

ිරයලග. ශමසොකන, ඒ ංඳ ග ගිය වියනමස ශ) රශට් ආර්ිකකයට මසරු 

ප ර. වු ග.  

මසමස අ ශතම හිටියග, ඒ හිටපු ඇමස සතුමසග ිරයමවග පගං්කු 

ප්ර ගරය පගවිච්චි කරලග නැන්  සශබම ආණ්ඩුව ඡන්න තත්තග ිරයලග. 

එතුමසගට මසමස ශ) කගර ය ිරයන්ම කැමසැ සයි. ඔබතුමසගශේ පියග 

ඔබතුමසගට එනග ිරව්වග, පල්ලියට යන්ම එපග ිරයලග. ඒ ඔබතුමසගශේ 

ජීවිතය තැම හිතලග විතරයි. හිටපු ඇමස ස ශකශම.  ැටියට 

ඔබතුමසග තුළ රටට ආනරය.  සබු ග ම), ඇයි ඒ තැම 

ිරිංශවකුටත් නැුව) ශමොු න්ශන්? ඒ ප්ර ගරය නිංග අහිහංක 

මිනිං්සු 260ශනශම. මසැරු ග. එනග තමුන්මගන්ශංේලගශේ රජය. 

ශන්  සබුශණ්. ඔබතුමසගට ශ) රටට ිරයන්ම  සබු ග, ශමසන්ම ශ) 

පණිවිඩය මසශේ තගත්තග ු න්මග, මැත්ම) ශවම කවුරු  රි ු න්මග 

ිරයලග. එශ මස ිරයලග ඒ අහිහංක මිනිං්සු, කශතෝලික ජමතගව, 

තමුන්ශේ ජමතගව ශේරග තන්ම  සබු ග. එශ මස කරන්ශන් මැතුව, 

අන එතුමසග ශවම ශවම කාග ිරයමවග; සුීශධෝනම වගශේ කාග 

කරමවග. ඒ තැම අශප් කමතගටුව ප්රකග  කරමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අන නවශංේ විවගනයට තන්මග 

වැය ශීර්ෂ යටශත් නැන් මසමස කාග කරන්ම). අපි ංැමසට සුර.ෂිත 

ජලය ංහිත රට. අව යයි. ශ) තැම මසමස ශපොඩ්ඩ. ිරයන්ම 

ඕමෑ. මසට මසතකයි, අශප් රජය. පැවැ ස 2010-2015 කගලශේ 

එවකට ජල ං)පගනම අමසගතයවරයග ව ශයන් කටයුතු කශළේ අශප් 

වර්තමසගම ංභගමගයක තරු දිශන්ෂ් ගු වර්ධම මසැ සතුමසග බව. 

එතුමසග එවකට ජමගධිප ස තරු මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසගත් ංමසඟ 

එකතු ශවලග  මස ුවවර උතුර-පගතු )බර ජල වයගපි සය ආර)භ 

කළග. එනග අපි ඒ ජල වයගපි සය ආර)භ කළත්, 2015 දී පැවැ ස 

ජමගධිප සවර ශයන් අපි පරගජයට පත් ශවලග ආණ්ඩුව මසගරු 

වු ගට පං්ශංේ, එවකට ය  පගලම ආණ්ඩුශව් ජලං)පගනම 

අමසගතයවරයග විධියට කටයුතු කළ -මසට ශපර ශ) තරු ංභගශව් 

කාග කළ- රවුෆ්  කී) මසැ සතුමසග අපි ංකං් කළ plan එක එතුමසගට 

අව ය අව ය හිතවත්ක) මසත ශවමං් කළග. ශ) ශමසොශ ොශත් මසමස 

අශප් තරු වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසගට ං්තු සවන්ත 

ශවමවග. එතුමසග පසුගිය ආණ්ඩුශව් අය ශවමං් කරපුවග මැවත 

ංහශ ෝධමය කරලග, මස ුවවර උතුර - පගතු )බර ජල වයගපි සය 

විශ ේෂශයන් පගතු )බර,  ගරිං්පත්තුව, තඟවටශකෝරළශේ ිංට 

කුරු ෑතල න.වග අරන් යන්ම කටයුතු කළග. ඒ තැම මසමස 

ංන්ශතෝෂ ශවමවග. මසමස නිශයෝජමය කරන්ශන්  ගරිං්පත්තුව 

ආංමය. ශ) වයගපි සය තුළින්  ගරිං්පත්තුව ආංමශේ පමස . 

ප්රගශීශීය ශල්ක) ශකොට්සගං 3. ආවර ය ශවලග, පවුල් 

75,000කට පමස  ජලය ලැශබමවග. ඊළඟට, මස ුවවර 

දිං්ත්රි.කශේත් ල.ෂ 5කට අධික පිරිංකට ශ) ජල වයගපි සශයන් 

ශංත ංැලශංමවග, තරු ඇමස සතුමසනි. එනග බුු   ගමුු රුවන් ිංටි 

කගලශේත් තමසන් බිමසන් යම මිනිසුන්ට පිපගංය. නැශමමශකොට 

වතුර ටික. ශබොන්ම පින්තගලි  නලග  සබුණු බව අපි අ ලග 

 සශබමවග. පින්තගලි  නලග මිනිසුන්ට එශ මස වතුර ශබොන්ම 

ංලං්වම එක ශබොශ ොමස පිම.. ඒ වගශේමස නිවගං, මසහමසගවත් 

 නම එකත් ශබොශ ෝමස පිම.  ැටියටයි අශප් ශබෞීධ නර් මශේ 

ංඳ න් ශවන්ශන්. ශ) වයගපි සයට යම මුනල ශපොඩි ත ම. 

ශමොශවයි, ශකෝටි 5,000.. එපමස  මුනල. ශවන් කරලග 

මස ුවවර දිං්ත්රි.කශේ එවැනි ජල වයගපි සය. ක්රියගත්මසක ිරීමමස 

පිළිබඳව අශප් අග්රගමසගතය තරු මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසගටත්, තරු 

වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසගටත් මස ුවවර ජමතගවශේ 

ශතෞරවය පුන කර ිංටිමවග.   

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශමසතැමදී අන කවුරුවත් 

ංඳ න් ශමොකරපු  තවත් වයගපි සය.  සශබමවග. ඒ තමසයි, 

මස ුවවර මතර ංභගව ං)බන්ධ කරශතම ිංු  කරම අපජල 

කළමසමගකර  වයගපි සය. එමස වයගපි සයට බිලියම 18. ශවන් 

කර  සශබමවග. මීය ට ශපර කවනගන ශ) වගශේ ශීවල් ශකරුශණ්? 

ශකොරියගුව රජශේ ආධගර ඇ සව බිලියම 18ක අපජල 

කළමසමගකර  වයගපි සය. අන මස ුවවර මතරශේ ක්රියගත්මසක 

ශවමවග. නැමට ං සයකට ශනකකට ශපර අශප් තරු 

අග්රගමසගතයතුමසගත්, තරු වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසගත් 

මස ුවවර ං  අරලියත  මසන්දිරශේ ිංට එය විවිත කළග. කලින්, 

මස ුවවර මතරශේ  සබුණු අූ චි, කුණු ිංයල්ල ගිශේ මස වැලි 

තඟට. නැන් ඒ අූ චි, කුණු මස වැලි තඟට යගමස මවත්වග  සශබමවග. 

මව තග.ෂ ය උපශයෝගි කරශතම නැන් මස ුවවර  අපජල 

කළමසමගකර  වයගපි සය ආර)භ කර  සශබමවග. මුලින් ංඳ න් 

කළ water supply project එක ං  අපජල කළමසමගකර  

වයගපි සය ශවුවශවන් අශප් දිං්ත්රි.කයට බිලියම ත ම. ශවන් 

කර  සබු ග.  ඒ තැම අශප් කිතඥතගව පළ කරමවග. 

 පසුගිය ය  පගලම ආණ්ඩුශව් හිටපු ංමස ර ඇමස සවරු කළ 

ශීවල් අපි නන්මවග. පසුගිය ආණ්ඩුශව් ජල ං)පගනම 

අමසගතයගහ ය බගරව හිටපු ඇමස සවරශය. තමසයි, මැ ශඟමහිර 

පළගශත් කගත්තන්කුඩිශේ හිටපු මිනිං්සු මස ුවවර දිං්ත්රි.කශේ 

 ගරිං්පත්තුවට - මසශේ ආංමයට- ශතමැල්ලග නැ)ශ). අපි 

නන්ශමත් මැ ැ. එතශකොට ය  පගලම ආණ්ඩුශව් හිටපු, 

 ගරිං්පත්තුව නිශයෝජමය කරපු ඇමස සවරු බකන්නිලගශතම 

1461 1462 

[තරු  ශ..  සුනේත් ංහජය ශපශර්රග  මස තග  
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හිටියග. අිරල විරගේ කගරියවං) හිටපු අධයගපම ඇමස සවරයග එනග 

අධයගපම අමසගතයගහ යට කගර්යගල කගර්ය ං ගයක ං  

ක)කරුවන් ශලං තමසන්ශේ බල ප්රශී ශයන් තරු  තරුණියන් 

බඳවගශතම ඒ අය  ගරිං්පත්තුවට එවග  සශබමවග. ඒ නවං්වල  ැමස 

නගමස උශීට කුලියගපිටිශේ ලඳන්  ගරිං්පත්තුව න.වග බං් එක. 

එමවග. තවමසත් ඒ බං ් එක එමවග. එනග එශ මසයි ඒ ශතොල්ලන් 

කටයුතු කශළේ. එනග මස ුවවර දිං්ත්රි.කශේ අශප්  ගරිං්පත්තුශව් 

water supply project එකට කගත්තන්කුඩිවල ලඳලග කට්ටිය 

එව්වග. එනග එශ මස කරපු අය අන ංගධගර ය තැම කාග කරමවග. ඒ 

අය ශ) ශවලගශව් ංභගශව් ලන්මවග ම) ශ ොඳයි. එනග එතුමසන්ලග 

වැඩ කශළේ එශ මසයි. මමුත් අශප් ඇමස සතුමසග එවැනි ශකශම. 

ශමොශවයි; අශප් ජමගධිප සතුමසග එවැනි ශකශම. ශමොශවයි; අශප් 

අතමසැ සතුමසග එවැනි ශකශම. ශමොශවයි. ඒ ිංයලු ශනමගටමස අව ය 

වුශණ් ංැමසට ජලය ලබග දීමසටයි. ශ) අය UNP න, JVP න, ශ්රී ලහකග 

නින ං් ප.ෂශේ න, ශවමත් ප.ෂයක උනවිය න ිරයලග එතුමසන්ලග 

බැලුශව් මැ ැ. ඒ ංෑමස ශනමගටමස අව ය ජලය ලබගශනම වයගපි සය 

නැන් ක්රියගත්මසක වී  සශබමවග. 

තරු ඇමස සතුමසනි, මස ශේ ආංමශේ අහකුඹුර ප්රශී ය රශට් 

ආර්ිකකයට නැවැන්ත  . සය. ශනම ප්රශී ය.; සුළු අපමයම 

ශභෝත වතග කරම ප්රශී ය.. ඒ ප්රශී ය  සශබන්ශන් කඳු 

මුඳුමකයි. අපි ලල්ලපු ලල්ලපු  ැමස තැමටමස ඔබතුමසන්ලග ජලය 

ලබග ු න්මග. මමුත්, අහකුඹුර ිරයන්ශන් කඳු ංහිත ප්රශී ය.. එමස 

ප්රශී ය උං් තැමක පිහිටග  සශබම නිංග උඩට ජලය අරන් යන්ම 

බැ ැ.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ කඳු තැටය මසතටත් ජලය ශතනියන්ම වැඩ පිළිශවළ. 

ශයොනන්ම ිරයලග මසධයමස පළගශත් නිශයෝජය 

ංගමසගමයගධිකගරිතුමසගට මසමස නැුව) ු න්මග. එතුමසග ඒක කරශතම 

යමවග. 

 

ගු ගුණිනලක රාජපක්කයෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு குைதிலக ராேபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

ශබොශ ොමස ං්තු සයි, තරු ඇමස සතුමසනි. මසට ඒ තැම ශබොශ ොමස 

ංන්ශතෝෂයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Ajith Rajapakse will now 

take the Chair.  
 

අනුරුව ගු දේලු කුමාර් මහසතා මූලාසනදය්ද ඉව ක වූදය්ද, 
ගු අජි ක රාජපක්කයෂ මහසතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு தவலு குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு அேித் ராேபக்ஷ அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள் 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 

ගු ගුණිනලක රාජපක්කයෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு குைதிலக ராேபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඒ ප්රශී ශේ මස ග ංහ රත්මය 

මසශතන් ලල්ීනමස. කළග, ශමසොම ක්රමසයිරන් ශ ෝ ඒ ප්රශී යටත් 

ජලය ලබග ශනන්ම ිරයලග. නැන් අශප් තරු ඇමස සතුමසග ඒ ලබග දීමස 

ංපා කළග. ඒ තැමත් ඔබතුමසගට අපශේ ශතෞරවය ය ං්තු සය  පුන 

කර ිංටිමවග. මසමස මසත. කරන්ම ඕමෑ, ජල තග.ෂ ය පිළිබඳ 

පර්ශේෂ  මසධයං්ාගමය. ශප්රගශනණිය වි ්වවිනයගලය පරිශ්රශේ 

ලදිකර  සශබම බව. ශමසය මස ුවවරට පමස . ශමොශවයි, රටටමස 

ලැබුණු ං)පත.  ැටියටයි අප ංලකන්ශන්.  

ඊළඟට මසමස ිරයන්ම ඕමෑ, අශප් තරු ංමත් නි ගන්ත 

ශපශර්රග මසැ සතුමසගශේ රගජය අමසගතයගහ ය පිළිබඳවත්. ඒ පිළිබඳව 

කාග කරම ශකොට මසට මසත. ශවමවග, මසමස ප්රගශීශීය ංභගශව් 

ංභගප සවරයග ව ශයන් ිංටි කගලශේ හිටපු ජමගධිප ස, වත්මසන් 

අග්රගමසගතය තරු මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග මසධයමස පළගතට ග්රගමීය ය 

ජල වයගපි ස, ප්රජග ජල වයගපි ස ලබග ු න් ආකගරය. ඒ අුවව මසග 

නිශයෝජමය කරම  ගරිං්පත්තුව ආංමශේ ප්රගශීශීය ශල්ක) 

ශකොට්සගං තුමටමස වයගපි ස 40. පමස  ලබග ු න්මග. ජල 

වයගපි ස කටයුතු පිළිබඳව ශංොයග බලන්ම මීය ට මසගංයකට, 

ශනකකට උඩදී අශප් වර්තමසගම රගජය අමසගතය ංමත් නි ගන්ත 

ශපශර්රග මසැ සතුමසග මස ුවවර දිං්ත්රි.කයටත් ආවග. තරු  

අමසගතයවරයකු  ැටියට එතුමසග රට පුරග යමින් ප්රජග ජල වයගපි ස 

ක්රියගත්මසක කරම බව අපි නන්මවග. අශප් පළගත කඳුකර පළගත.. 

වතුර ශතමැල්ලගමස ඒ පළගශත් ංමස ර උනවියශේ උකුල් ඇට 

ශතවිලග  සබුශණ්. එවැනි තත්ත්වය. පව සීදි තමසයි එනග අශප් තරු 

අතමසැ සතුමසග ඒ ප්රජග ජල වයගපි ස ලබග ු න්ශන්. අශප් ආණ්ඩුව 

පැවැ ස කගලශේ  ැිර උපරිමස මසට්ටශමසන් ප්රජග ජල වයගපි ස මසඟින් 

ඒ ප්රශී ශේ ජමතගවට ජලය ලබග ු න්මග. මමුත් ිරයන්ම 

කමතගටුයි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කගලශේ ඒ වයගපි ස තැම ිරිංමස 

ශ විල්ල. බැලිල්ල. කශළේ මැ ැ. වර්තමසගම තරු අමසගතයතුමසග 

මස ුවවරට ගිය ශවලගශව්දී අපි මැවත වර. ලල්ීනමස. කළග, ඒ 

ප්රජග ජල වයගපි ස මැවත ප  තන්වග ක්රියගත්මසක කරන්ම ිරයලග. 

ඒ ං)බන්ධශයන් එතුමසග අපට ශ ොඳටමස උනවු උපකගර කළග. නැන් 

ඒ කටයුතු ක්රියගත්මසක ශවමවග. ඒ පිළිබඳව ංමත් නි ගන්ත 

ශපශර්රග රගජය ඇමස සතුමසගටත් අශප් ශතෞරවය ය ං්තු සය පුන 

කරමවග.  

"ශංෞභගතයශේ නැ.මස" වැඩ පිළිශවළ යටශත්, 2025 වම 

ශකොට ශ) රශට් ිංයයට ිංයය. පගය ය ජලය ශනන්ම අශප් රජය 

කටයුතු කරමවග. ඒ පිළිබඳත් අශප් ප්රංගනය පිරිමමසමවග. 

විශ ේෂශයන් මසමස මසත. කරන්ම ඕමෑ, අලුත් අවුරුීශී -ලබම 

වර්ෂය තුළ- මව ජල වයගපි ස 268. අපි ආර)භ කරම බව. ඒ 

වගශේමස, නැමට  සශබම වයගපි ස 74. මවීකර ය ශකශරමින් 

පව සමවග. අපට ශබොශ ොමස ංතුටුයි, අන ශ) රශට් ජලං)පගනම 

අමසගතයගහ ය ං  ග්රගමීය ය  ග ප්රගශීශීය පගය ය ජල ං)පගනම 

වයගපි ස ංහවර්ධම රගජය අමසගතයගහ ය ශජයෂ්ස අමසගතයවරශයකු 

ං  තරු  රගජය අමසගතයවරශයකු යටශත් ක්රියගත්මසක වීමස තැම. ඒ 

තැම අපි කගටවත් වචමය. ිරයන්ම බැ ැ. ඒ තැම විප.ෂයට 

වු ත් වචමය. ිරයන්ම බැ ැ. ශමසොකන, එතුමසන්ලග මවීම 

තග.ෂ ය ශයොනග තනිමින්, ලතගමස ක්රමසගුවූලලව ජල ං)පගනමය 

ං)බන්ධශයන් වි ගල ශවමං. ශ) රට තුළ ිංු  කරමින් යමවග. 

මසමස ශ) කාග කශළේ මස ුවවර දිංත්්රි.කයට අනගළව කරපු කටයුතු 

තැම විතරයි. මමුත් මසමස නන්මවග, එතුමසන්ලග රට පුරග වි ගල 

ශමසශ ය. ිංු  කරම බව.  

 ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස වරගය  ග මගවික 

අමසගතයගහ ය තැමත් කාග කරන්ම බලගශපොශරොත්තුශවන් හිටියග. 

මමුත් ඒ ංඳ ග නැන් ශවලගව. මැ ැ. ඒ තැම කමතගටුයි.   

අවංගම ව ශයන්, අශප් අ සතරු ජමගධිප සතුමසගට, තරු 

අග්රගමසගතයතුමසගට, තරු වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසගට, තරු 

රගජය ඇමස සතුමසගට මස ුවවර දිංත්්රි.කශේ ජමතගවශේ ශතෞරවය 

පුන කරමින් මසශේ කාගව අවංන් කරමවග. 

ං්තු සයි. 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ල)රගන් මස රූෆ් මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි 14ක 

කගලය.  සශබමවග. 
 
 

[பி.ப. 12.02] 
 

ගු ඉම්රා්ද මහසරූෆප මහසතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள! 

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சு, நீர் வைங்கல் 

அகமச்சு ஆகிய இரண்டு அகமச்சுக்கள் ததாடர்பான 

இன்கறய குழுநிகல விவாதத்திதல, திருதகாைமகல மாவட் 

டத்தில் இந்த அகமச்சுக்களின்கீழ் வருகின்ற சில முக்கிய 

விடயங்கள் சம்பந்தமாக இந்த இடத்திதல கூறலாம் என்று 

நிகனக்கின்தறன். உலகின் இயற்ககத் துகறமுகங்களில் 

இரண்டாவது சிறந்த இயற்ககத் துகறமுகமாகத் திருதகாை 

மகலத் துகறமுகம் காைப்படுவது எல்தலாருக்கும் ததாிந்த 

விடயம். எங்களுகடய மாவட்டத்திதல அகமந்திருக்கும் 

இத்துகறமுகத்திதல முதலீடு தசய்து நாட்டுக்கு வருமானத்கத 

ஈட்டுகின்ற முயற்சிககள இது வகரயும் எந்ததவார் 

அரசாங்கமும் தமற்தகாள்ளவில்கல என்பது மிகவும் கவகலக் 

குாிய விடயமாகும். சீனாவிடம் கடன் வாங்கி ஹம்பாந் 

ததாட்கடயில் துகறமுகம் அகமந்தார்கள். அதிதல வருமானம் 

கிகடக்கின்றதா அல்லது அது மீண்டும் சீனாவுக்தக 

அன்பளிப்பாக வைங்கப்பட்டுள்ளதா? என்பதில் ஒரு 

சந்ததகமான நிகலப்பாடு காைப்படுகின்றது. அதுதபால், சில 

முஸ்லிம் கட்சியினகரத் திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஒலுவில் 

துகறமுகம் அகமக்கப்பட்டது. அதனால் அங்கு இன்று 

கடலாிப்பு பிரச்சிகனதான் எஞ்சியிருக்கின்றது. ஆனால், 

திருதகாைமகல இயற்ககத் துகறமுகம் சம்பந்தமாக எந்த 

தவாரு நடவடிக்ககயும் எடுக்கப்படவில்கல. 

குறிப்பாக, இந்த இயற்ககத் துகறமுகத்திற்குச் சில சிறிய 

அபிவிருத்தி விடயங்ககளச் தசய்வதன்மூலம் இந்த நாட்டுக்கு 

வருமானத்கத ஈட்ட முடியும் என்பததாடு, கூடுதலான 

நன்கமககளப் தபறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் காைப்படு 

கின்றது. குறிப்பாக, திருதகாைமகல மாவட்டத்தில் 

காைப்படுகின்ற இயற்ககத் துகறமுகத்கதவிட, சீனக்குடா 

எண்தைய்த் தாங்கிகள், கனிய மைல், சீனித் ததாைிற்சாகல 

தபான்றகவயும் அங்கு காைப்படுகின்றன. இவ்வாறான 

வளங்ககளக் தகாண்டிருக்கின்ற இந்தத் திருதகாைமகல 

மாவட்டம் புறக்கைிக்கப்படுகின்றகம உண்கமயில் அந்த 

மாவட்டத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் என்ற வககயில் எனக்குக் கவகலயளிக்கின்ற 

விடயமாகவுள்ளது. இந்த இயற்ககத் துகறமுகத்கத 

அபிவிருத்தி தசய்யாமல், கப்பல் வராத துகறமுகங்ககளயும், 

விமானம் வராத விமான நிகலயங்ககளயும் உருவாக்குகின்ற 

நிகலப்பாதட இங்கு காைப்படுகின்றது. ஆககயால், தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்திதல கவனம் தசலுத்தி, 

திருதகாைமகல இயற்ககத் துகறமுகத்கத அபிவிருத்தி 

தசய்யும் தவகலத்திட்டங்ககள எதிர்காலத்திதல தமற்தகாள்ள 

தவண்டுதமன்று நான் இந்த இடத்திதல தகட்டுக் 

தகாள்கிதறன்.  

அதததபான்று, அங்கு மக்கள் குடியிருப்புப் பகுதிகளாகக் 

காைப்படுகின்ற சில பிரததசங்கள் துகறமுக அதிகார 

சகபக்குச் தசாந்தம் எனத் ததாிவிக்கப்பட்டு தவளியிடப் 

பட்டிருக்கின்ற 1984ஆம் ஆண்டு வர்த்தமானி அறிவித்தல் 

சம்பந்தமாகச் சில விடயங்ககள இந்த இடத்திதல நான் 

குறிப்பிட விரும்புகின்தறன். குறிப்பாக தவள்களமைல், 

நாச்சிக்குடா, கருமகலயூற்று, சின்னம்பிள்களச்தசகன, 

நீதராட்டுமுகன, மகிழூற்று, திமுத்துகம, கரடிப்பூவால், 

சீனக்குடா, காவட்டிக்குடா, முத்துநகர், கப்பற்றுகற, 

சுதமதங்கரபுர, மட்தகா, பூம்புகார் தபான்ற பிரததசங்கள் சுமார் 

30,000க்கு தமற்பட்ட மூவின மக்களும் வாழுகின்ற 

பிரததசங்களாகக் காைப்படுகின்றன. அத்துடன், வாக்கா 

ளர்கள் பதிவு ஆரம்பித்த காலத்திதலயிருந்து இந்தப் 

பிரததசங்களிதல வாழுகின்ற மக்கள்  வாக்களிக்கின்ற 

உாிகமகயப் தபற்றிருக்கின்றார்கள். அங்குள்ள முத்துநகர் 

தபான்ற பகுதிகள் அரசாங்கத்தினாதலதய மீள்குடிதயற்றப் 

பட்ட பிரததசங்களாகக் காைப்படுகின்றன. ஆனால், 

1984ஆம் ஆண்டு இந்தப் பகுதிகள் அகனத்தும் துகறமுக 

அதிகாரசகபக்குச் தசாந்தமானததன வர்த்தமானி தவளியிடப் 

பட்டது. அதன் காரைமாக 2004ஆம் ஆண்டு முதல் அந்தப் 

பகுதிகளிதல எவ்வித கட்டுமானச் தசயற்பாடுககளயும் 

முன்தனடுக்க முடியாத சூைல் அந்தப் பிரததசங்களிதல 

இருக்கின்ற மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது.  

உதாரைமாக, இரண்டு வீடுகளுக்கு நடுவில் இருக்கின்ற 

இடத்திதல ஒரு கட்டிடத்கத அகமக்கமுடியாத ஒரு சூைல் 

இருக்கின்றது. அவ்வாறான கட்டிட நிர்மாைப் பைிககள 

தமற்தகாள்வதாக இருந்தால் அகதத் துகறமுக அதிகாரசகப 

யினுகடய அதிகாாிகள் தகடதசய்கின்ற ஒரு நிகலப்பாடு 

காைப்படுகின்றது. அத்துடன், நீாிகைப்புக்ககளப் தபற 

முடியாத மிகவும் அதசௌகாியமான நிகலகமகளும் அந்தப் 

பிரததசங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் அங்கிருக் 

கின்ற மக்களுக்கு வங்கியிதல கடன்தபற முடியாத ஒரு 

சூழ்நிகலயும் அந்தப் பிரததசங்களிதல வியாபாரத்கத 

தமற்தகாள்ளமுடியாத சூழ்நிகலயும் காைப்படுகின்றது. 

ஆககயால், பல தசாப்தங்களாக அந்தப் பிரததசங்களிதல 

வாழுகின்ற மக்களுக்குச்  சாியான நீதி கிகடக்க தவண்டும். 

அதற்கு தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் நடவடிக்ககதயடுக்க 

தவண்டும். அரசாங்கத்தினால் மீள்குடிதயற்றப்பட்ட தமற் 

கூறிய பகுதிகளிதலகூட இன்னும் பல கஷ்டங்ககள அந்தப் 

பிரததச மக்கள் அனுபவித்துக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

ஆககயால், அது சம்பந்தமாகவும் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் கவனத்தில் எடுத்து, அதற்கான நடவடிக்ககககள  

தமற்தகாள்ளதவண்டுதமன்பது என்னுகடய பிரதான ஒரு  

தவண்டுதகாளாகக் காைப்படுகின்றது. 

தமலும், தமற்கூறிய இடங்களிதல எங்களுகடய புராதன 

மதஸ்தலங்களான கருமகலயூற்றுப் பள்ளிவாசல் மற்றும்  

நாச்சிக்குடா, சிலுகவமகல தபான்ற மதஸ்தலங்கள் 

காைப்படுகின்றன. பகைகமவாய்ந்த அந்த மதஸ்தலங்ககளக் 

கூட அபிவிருத்தி தசய்யமுடியாத ஒரு சூைல் அந்தப் 

பிரததசங்களிதல காைப்படுகின்றது. ஆககயால், அவ் 

வாறான மதஸ்தலங்ககளயும் எதிர்காலத்திதல நல்ல 

முகறயில் அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் நடவடிக்ககதயடுக்க தவண்டும் என்பகத இந்த 

இடத்திதல தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.  

அடுத்து, இங்கு தகௌரவ நீர் வைங்கல் அகமச்சர் அவர்கள் 

இருக்கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுகடய திருதகாைமகல 

மாவட்டத்தில் காைப்படுகின்ற குடிநீர் சம்பந்தமான 

பிரச்சிகனககளப் பற்றிக் கூறலாதமன்று நிகனக்கின்தறன். 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள! கந்தளாய், தம்பலகாமம், 

கிண்ைியா, திருதகாைமகலப் பகுதிகளுக்குக் குடிநீகரக் 

தகாண்டுவருகின்ற பிரதான நீர்க்குைாய்கள் தம்பலகாமம், 

சிராஜ் நகர்ப் பகுதிகளிதல அடிக்கடி உகடகின்ற நிகல 

1465 1466 
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காைப்படுகின்றது. குறிப்பாக, 2020ஆம் ஆண்டிதல 7 தடகவ 

இது உகடந்திருக்கின்றது. 2021ஆம் ஆண்டு 3 தடகவ இது 

உகடந்திருக்கின்றது. அதகனச் சாிதசய்வதாயின் ததாடர்ச்சி 

யாக 3-5 நாட்களுக்குதமல் எடுக்கின்றது. இதனால், அந்தப் 

பிரததசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் 5 அல்லது 6 நாட்களுக்கு 

நீகரப் தபறமுடியாத தர்மசங்கடமானததாரு சூழ்நிகலக்குத் 

தள்ளப்படுகின்றார்கள். குறிப்பாக, இந்த இடங்களிதல GI 

குைாய்கள் தபாருத்தப்பட்டு இருந்ததாகவும் பின்னர் அது 

துருப்பிடித்ததன் காரைமாக PVC குைாய்கள் மாற்றப்பட்ட 

தாகவும் ஆனால், PVC குைாய்களும் சாிவராததன் காரைத் 

தினால் மீண்டும் GI குைாய்ககளப் தபாருத்துவதற்காகதவ 

இவ்வாறான நடவடிக்ககககள எடுப்பதாகவும் அதிகாாிகள் 

தசால்கின்றார்கள். எனதவ, இந்த தவகலத்திட்டத்கத 

விகரவுபடுத்தி மிகவிகரவில் இந்தப் பிரச்சிகனகய 

முடிவுக்குக் தகாண்டுவரதவண்டும் என்பகதக் தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்களிடம் வலியுறுத்திக் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன்.  

அதுதபால், சுமார் 20,000 மக்ககளக்தகாண்ட ததாப்பூர் 

மற்றும் அதகன அண்டியிருக்கின்ற பகுதிகளிதல இரண்டு 

நாட்களுக்கு ஒருமுகற நீர் விநிதயாகம் நகடதபறுகின்ற ஒரு 

நிகலப்பாடு காைப்படுகின்றது. மாவிலாற்றிலிருந்து 

வருகின்ற நீரானது சுத்திகாிக்கப்பட்டு, பாலத்ததாப்பிலுள்ள 

நீர்த்தாங்கியின்மூலம் அப்பகுதி மக்களுக்கு விநிதயாகிக்கப் 

படுகின்ற நடவடிக்கக தமற்தகாள்ளப் படுகின்றது. இங்கு 

அகமக்கப்பட்டிருக்கின்ற நீர்த்தாங்கிகயக் தகாண்டு முழுப் 

பிரததசத்திற்கும் ததாடர்ந்து நீகர விநிதயாகம் தசய்யமுடியாத 

காரைத்தினால் அந்த மக்கள் இப்பிரச்சிகனகய எதிர்தநாக்கு 

கின்றார்கள். ஆகதவ, இப்பகுதியிதல இன்னுதமாரு நீர்த் 

தாங்கிகய அகமத்து, அப்பகுதிகளுக்கு நீர் வைங்குகின்ற 

தசயற்பாட்டிதல கூடுதலான கவனம் தசலுத்ததவண்டு 

தமனவும் தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் இந்த தநரத்தில் 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். 

குச்சதவளிப் பிரததச தசயலகத்திற்குட்பட்ட கும்புறுப் 

பிட்டி, சலப்கப ஆறு, இரகைக்தகைி, குச்சதவளி, புடகவக் 

காடு, திாியாய், கல்லராவ, மதுரங்குடா தபான்ற கிராமங்கள் 

இதுவகரக்கும் நீர் இகைப்பிகனப் தபறாத பிரததசங்களாகக் 

காைப்படுகின்றன. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் தூய 

குடிநீகரப் தபறுவதற்குப் பல சிரமங்ககள எதிர்தநாக்கு 

கின்றார்கள். எனதவ, இப்பகுதிகளுக்கு உடனடியாக பிரதான 

நீர்க்குைாய்ககளப் தபாருத்த நடவடிக்கக எடுக்கப்பட 

தவண்டும் என்பகத தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன். குச்சதவளிப் பிரததசமானது எங்களுகடய 

முன்னாள் நீர் வைங்கல் அகமச்சாினுகடய கட்சிகயச் சார்ந்த 

ஆதரவாளர்கள் கூடுதலாகக் காைப்படுகின்ற பிரததசமாகும். 

அவருகடய கட்சிகயச் சார்ந்த தவிசாளர்கள் மற்றும் மாகாை 

சகப உறுப்பினர்கள் அந்தப் பிரததசத்தில் இருக்கின்றார்கள். 

இவர்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பிரததசத்திற்கு நீர் 

வைங்கப்படவில்கல என்பது ஒரு குகறயாக இருந்தாலும், 

இதற்குாிய பிரதான காரைம் என்ன? என்பது எங்களுக்குத் 

ததாியாது. எனதவ, இந்த அரசாங்கமாவது பாதிக்கப்பட்ட 

அந்த மக்களுக்குக் குடிநீர் வசதியிகனப் தபற்றுக் 

தகாடுப்பதற்கான நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்ள தவண்டும் 

என்பதுதான் தகௌரவ அகமச்சாிடம் நான் தகட்கின்ற 

விடயமாகும்.  

அதததபான்று, கந்தளாய் நீர் சுத்திகாிப்பு நிகலயத்தில் 

தினமும் சுத்திகாிக்கப்படுகின்ற நீாின் அளவு தபாதாகம 

யினால் தம்பலகாமம், கிண்ைியா, திருதகாைமகல ஆகிய 

பகுதிகளிதல ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் குடிநீர் 

வைங்கப்படுகின்ற நிகல காைப்படுகின்றது. எனதவ, 

கந்தளாய் நீர் சுத்திகாிப்பு நிகலயத்தில் தினமும் சுத்திகாிக்கப் 

படுகின்ற நீாின் அளகவ அதிகாிப்பதற்கான நடவடிக்கககள் 

தமற்தகாள்ளப்படதவண்டும். 

மூதூாிலிருந்து கிண்ைியாவிற்கு நீர் வைங்குவதற்கான 

பிரதான நீர்க்குைாய் இகைப்புக்ககளப் தபாருத்துவதற்கான 

நடவடிக்கக எடுத்தால், கிண்ைியாப் பகுதிகளிதல தினமும் 

நீகர வைங்குவதற்கான நடவடிக்கககய தமற்தகாள்ளமுடியும். 

கிண்ைியா மஹ்ரூப் கிராமத்தில் தற்தபாது 15 இலட்சம் லீற்றர் 

நீகரச் தசமிக்கக்கூடிய நீர்த்தாங்கிதயான்று காைப்படு 

கின்றது. அங்கு 50 இலட்சம் லீற்றர் நீகரச் தசமித்து கவக்கக் 

கூடிய தமலுதமாரு நீர்த்தாங்கி அகமக்கப்பட தவண்டும் 

என்பதும் எங்களுகடய தவண்டுதகாளாகக் காைப்படு 

கின்றது. அதததபான்று, கிண்ைியா பிரததச சகபப் பிாிவில் 

12,000க்கும் தமற்பட்ட குைாய்நீர்ப் பாவகனயாளர்கள் 

உள்ளார்கள். இங்கு தற்காலிகமாக அகமக்கப்பட்ட ததசிய நீர் 

வைங்கல் வடிகாலகமப்புச் சகபயினுகடய அலுவலகம் 

தற்தபாது மூடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகதவ, இந்த 12,000க்கும் 

தமற்பட்ட பயனாளிகளின் நன்கமகருதி குறித்த காாியால 

யத்கத மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படதவண்டுதமன நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்தறன். 
 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

What is the office that has been closed down? 

 

ගු ඉම්රා්ද මහසරූෆප මහසතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hn. Imran Maharoof) 

It is a suboffice of the National Water Supply and 
Drainage Board. 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Where is it? 

 

ගු ඉම්රා්ද මහසරූෆප මහසතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 

It is in Kinniya.  

எங்களுகடய பிரததசத்திதல குடிநீர் சம்பந்தமான பல 

பிரச்சிகனகள் காைப்படுகின்றன. குறிப்பாக, இன்று சில 

அகமப்புக்களினால் பல உதவிகள் வைங்கப்படுகின்றன. 

அவ்வாறான அகமப்புக்களின் உதவியினால் நாங்கள் 

சமுர்த்திப் பயனாளிகளுக்கான இலவச உதவிககள வைங்குவ 

துடன், அவர்களுக்கான நீர் இகைப்பிகனயும் தபற்றுக் 

தகாடுக்கின்தறாம். ஆககயால், அரசாங்கத்தினால் தற்தபாது 

முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்தப் புதிய தவகலத் 

திட்டத்தின்கீழ் ஏகனயவர்களுக்கான நீர் வசதிகயயும் 

தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கான தசயற்பாடுககளக் தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் முன்தனடுக்கதவண்டும் என்பகதயும் 

இந்த இடத்திதல நான் தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.  

அதததபான்று, இன்கறய விவாதத்துக்குாிய இரண்டு 

அகமச்சுக்களுடனும் சம்பந்தப்படாவிட்டாலும் ஒரு 

விடயத்கத நான் இந்த இடத்திதல கூறதவண்டும். குறிப்பாக, 

அண்கமயிதல ஏற்பட்ட மகை தவள்ளத்தினால் புத்தளம் 

1467 1468 



පගර්ලිශ)න්තුව 

பிரததசம் மிகவும் பாதிப்பகடந்து காைப்படுகின்றது. புத்தளப் 

பிரததசத்திதல கற்பிட்டி, ஆலங்குடா தபான்ற பகுதிகளிதல 

கடந்த 21 நாட்களாகப் தபய்த மகையினால் தவள்ளநீர் ததங்கி 

அங்கு சுமார் 425 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுத் தங்களது 

வாழ்வாதாரத்கத இைந்திருக்கின்றார்கள். எனினும், அந்த 

தவள்ளநீகர தவளிதயற்ற அரசாங்கம் இன்றுவகர எந்த 

நடவடிக்ககயும் எடுக்கவில்கல என்ற குற்றச்சாட்டு அந்தப் 

பிரததசத்திதல இருக்கின்ற மக்களினால் முன்கவக்கப் 

படுகின்றது. ஆலங்குடாப் பிரததசத்திதல 500க்கும் தமற்பட்ட 

பாடசாகல மாைவர்களுகடய கல்விச் தசயற்பாடுகள் இன்று 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தவள்ள நீர் ததங்கிக் கிடப்பதினால் 

ஆலங்குடாப் பிரததசத்தின் பிரதான பாகத பாதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற காரைத்தினால் அதகனப் பயன்படுத்துதவார் 

கிட்டத்தட்ட 3 கிதலாமீற்றர் தூரத்திற்கு மாற்றுப் பாகதகயப் 

பயன்படுத்ததவண்டிய ஒரு சூைல் அங்தக காைப்படுகின்றது. 

அதுதபாலதவ, தவள்ள நீர் ததங்கிக்கிடப்பதினால் 

கூலிதவகல தசய்யக்கூடியவர்களுகடய வாழ்வாதாரம் 

தபாிதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நிகல காைப்படு 

கின்றது. ஆககயால், இந்த 425 குடும்பங்களினுகடய 

நிகலகமகயயும் கருத்திற்தகாண்டு அவர்களுகடய 

வாழ்வாதாரத்கதச் சீர்படுத்தும் வககயில், முதலிதல ததங்கி 

யிருக்கின்ற அந்த தவள்ளநீகர வடிந்ததாடச் தசய்வதற்கான 

நடவடிக்ககயில் அரசாங்கம் கவனம் தசலுத்ததவண்டும் 

என்பகத இந்த இடத்திதல தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். 

குறிப்பாக, இன்று விவாதத்திற்கு எடுத்துக்தகாள்ளப் 

பட்டிருக்கின்ற இந்த இரண்டு அகமச்சுக்களும் மிகவும் 

பிரதானமான அகமச்சுக்களாகக் காைப்படுகின்றன. எங்களு 

கடய மாவட்டத்திலுள்ள பல பிரததசங்களிதல துகறமுகம் 

சார்ந்த பல பிரச்சிகனகள் காைப்படுகின்றது. துகற 

முகத்துக்குச் தசாந்தமான காைிகள் எனச் சில இடங்களிதல 

உள்ள காைிகள் அகடயாளப்படுத்தப்பட்டதன் காரைமாக 

அங்கிருக்கின்ற மக்களுக்கும் அதிகாாிகளுக்கும் இகடயில் பல 

குைப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இந்தக் குைப்ப நிகலகய 

நிவர்த்திதசய்வதற்காக நான் ஆரம்பத்தில் தசான்ன சகல 

விடயங்ககளயும் கருத்திற்தகாண்டு அவற்றுக்கான தீர்கவப் 

தபற்றுத்தருகின்ற ஒரு நிகலப்பாட்கட தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் தமற்தகாள்ளதவண்டும் எனக் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன்.  

அங்கிருக்கின்ற பிரததசங்கள் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

பிரததசங்களாகும். அந்தவககயில், யுத்த காலத்திற்கூட அங்தக 

குடியிருந்த மக்ககள, இப்தபாழுது "இந்த இடம் உங்களுகடய 

இடமல்ல; நீங்கள் இங்கிருந்து எழும்பதவண்டும்" என்று 

தசால்வது எவ்வளவு தவதகனயான ஒரு விடயம் என்பகத 

நீங்கள் உைரதவண்டும். ஆககயால், அங்கிருக்கின்ற 

மக்களுகடய நிகலகமகயக் கருத்திற்தகாண்டு அதற்கான 

ஒரு தீர்கவப் தபற்றுத்தரதவண்டும் என்று தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடம் வலியுறுத்தி, எனது உகரகய முடித்துக் 

தகாள்ளுகின்தறன். நன்றி. 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, එතුමසගට ශකටි පිළිතුර. 

ශනන්ම ඔබතුමසගශේ අවංරය ලබග ශනන්ම.  

ත්රිකු ගමසලයට ජලය ංපයම මළ පීධ සය අලුශතන් එළීමසට 

නැන් ශටන්ඩර් කැඳවග  සශබමවග. ඒ ශටන්ඩර් එක ල.මසමට අපි 

ලබග ශනමවග. ඒ වගශේමස කන්තශල් පිරිප ු ශව් capacity එක වැඩි 

කරන්මත් අපි ශටන්ඩර් කැඳවග  සශබමවග. ඒ ශටන්ඩර් එක 

තත්තගට පං්ශංේ එහි වැඩ පටන් තන්මවග, තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ශව්ලු කුමසගර් මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි 14ක කගලය. 

 සශබමවග.  

 

 

[අ.භග. 12.17  

 

ගු දේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு தவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අන දිම අපි ප්රධගම ව ශයන් 

වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ශේත්, ඒ වගශේමස ජල ං)පගනම 

අමසගතයගහ ශේත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කාග කරමවග. මසට ශ) 

අවං්ාගව ලබග දීමස පිළිබඳව මුලින්මස ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත 

ශවමවග. විශ ේෂශයන්මස ජල ං)පගනම විෂයභගර කැබිමට් අමසගතය 

තරු වගසුශීව මගමගය.කගර මසැ සතුමසග, අශප් රශට් ජීවත්වම වතු 

ප්රජගව ශවුවශවන් ශ) ංභගව තුළ නැඩි ශලං, දිගින් දිතටමස 

තමසන්ශේ අන ං් ලදිරිපත් කර  සශබමවග. විශ ේෂශයන්මස 

වතුකරශේ ජමතගවශේ රුපියල් නගශ ේ වනනික වැටුප පිළිබඳව 

පසුගිය නවං්වල වතුකරය තුළ ඇ ස වූ ශමොංන්සුන්තගව -

කළමසමගකගරිත්වය  ග වතු ක)කරුවන් අතර ඇ ස වූ ප්ර ්මය- 

පිළිබඳව, ඒ වගශේමස වතුකරශේ නිවගං පිළිබඳව එතුමසග නැඩිව 

තමසන්ශේ ං්ාගවරය ශ) ංභගව තුළ ලදිරිපත් කර  සශබමවග. ඒ 

පිළිබඳව මසමස එතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමවග.  

තරු ඇමස සතුමසනි, මසමස ඔබතුමසගට තවත් කගර ගව. ිරයන්ම 

කැමසැ සයි. ඔබතුමසග අශමකුත් අමසගතයගහ  තැම ඔබතුමසගශේ 

ං්ාගවරය ලදිරිපත් කළග. ඔබතුමසගශේ අමසගතයගහ ය  ර ග 

වතුකරශේ ජමතගවට වි ගල කගර්ය භගරය. කරන්ම අවං්ාගව 

 සශබමවග. මසමස එශ මස ිරයන්ශන් ශ) නිංගයි. ප්රවග මය ශවන්ම 

පුළුවන්, ශංෞඛ්යය ශවන්ම පුළුවන්, නිවගං ශවන්ම පුළුවන් ශ) 

ජග සක ප්රවග ශයන් වතුකරශේ ජමතගව අයින් කරලග  සශබමවග; 

ශවන් කරලග  සශබමවග. අන නවං ශවමශකොට ජල ං)පගනමය 

ං)බන්ධශයුවත් ිංු වන්ශන් ඒ ශනයමස තමසයි. ජල ං)පගනම 

ජග සක වැඩ පිළිශවළ තුළ වතුකරශේ ිරිංමස ප්රශී යකට ඒ අව ය 

පගය ය ජලය ලබග තැනිශ) අවංා්ගව ංලංග දීලග මැ ැ. ඒ නිංග 

මසමස ඔබතුමසගශතන් ලල්ලමවග, පිරිිංු  පගය ය ජලය ලබගදීශ) 

විශ ේෂ වූ වැඩංට ම. වතුකරශේ ජමතගව ශවුවශවන් 

ක්රියගත්මසක කරන්ම ිරයලග. ප්ර සපත් සමසය තීර ය. අරශතම 

විශ ේෂ වයගපි සය. ඒ ංඳ ග ශයෝජමග කරලග ක්රියගත්මසක 

කරන්ම, තරු ඇමස සතුමසනි. ඒක ක්රියගත්මසක ිරීමමස ඔබතුමසගශේ 

අශත්  සශබන්ශන්.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ජල ූලලගශ්ර  සශබන්ශන් 

වතුකරයට ං)බන්ධ කඳු ප්රශී වලයි  . ඒ ජල ූලලගශ්රවල ලඳලග 

තමසයි මතරයට, ඒ වගශේමස ග්රගමීය ය ප්රශී වලට පගය ය ජලය ලබග 

තන්ශන්. මමුත්, ඒ ප්රශී ශේ ලන්ම ජමතගවට ඒ පිරිිංු  පගය ය 

ජලය ලබග තැය ශ) අවං්ාගව. මැ ැ. විශ ේෂශයන්මස මසමස 

ිරයන්ම ඕමෑ, ප්රජග ජල ශයෝජමග ක්රමස තැම. ප්රජග ජල ශයෝජමග 

ක්රමස  සශබන්ශන්, ග්රගමීය ය මසට්ටශ) ජමතගවට අව ය පගය ය ජලය 

ලබග ශනන්ම. මමුත්, ඒකට වතු .ශෂේත්රය ඇතුළත් කර තන්ශන් 

මැ ැ. පසුගිය අශප් රජය පැවැ ස කගලශේත් මස ුවවර දිං්ත්රි.කය 

තුළ වි ගල ප්රජග ජල ශයෝජමග ක්රමස ක්රියගත්මසක කළග. ඒ  ැමස 

ශනය.මස කශළේ වත්ශත්  සශබම ජල ූලලගශ්රය පගවිච්චි කරශතම. 
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[තරු  ල)රගන් මස රූෆ ් මස තග  
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ඒවග පගවිච්චි කරලග ග්රගමීය ය ප්රශී වලට ජලය ලබග ශනමවග. ග්රගමීය ය 

ප්රශී වලට ජලය ලබග ශනන්ම ඕමෑ. ඒ ං්ාගවරශේ අපි ලන්මවග.  

ඒ ංමසගමගත්මසක අයි සය  වතුකරශේ ජමතගවටත් ලබග ශනන්ම 

ඕමෑ. ප්ර සපත් සමසය ව ශයන් ‘වතු’ ිරයම එකත් ඇතුළත් කරලග 

ප්රජග ජල ශයෝජමග ක්රමස වැඩිදියුණු කරන්ම, තරු ඇමස සතුමසනි. 

වතුකරශේ  සශබම පගංල. ශවන්ම පුළුවන්, ශරෝ ල. ශවන්ම 

පුළුවන්, ඩිං්ශපන්ංරිය. ශවන්ම පුළුවන්, ශපොු  ං්ාගමය. 

ශවන්ම පුළුවන්, ඒ ිරිංමස තැමක පිරිිංු  පගය ය ජලය ලබග 

තැය මසට අවං්ාගව. මැ ැ. ඒක නිංග මසමස ඔබතුමසගශතන් ලල්ලග 

ිංටිමවග, ප්ර සපත් සමසය ව ශයන් තීන්ු ව. අරශතම ඒ ංඳ ග 

වයගපි සය. ලදිරිපත් කරන්ම ිරයලග.  

 මස ුවවර දිං්ත්රි.කශේ කුණ්ඩංගශල්  ගරතමස ජල ශයෝජමග 

ක්රමසය වි ගල වයගපි සය.. ඒ වයගපි සශේ කටයුතු අන ිංු  ශවමවග.  

ඒ ංහවර්ධමයත් එ.ක තමසයි අපට ඒ ප්ර ්ම විංඳග තන්ම පුළුවන් 

ශවන්ශන්. ඒ ශයෝජමග ක්රමසය කඩිමමින් අවංන් කර ශනන්ම 

ිරයලගත් ශ) අවං්ාගශව්දී මසමස ඔබතුමසගශතන් ලල්ලග ිංටිමවග.  

இந்த அரசாங்கம் ததசிய பாதுகாப்கப கமயப் 

படுத்தித்தான் ஆட்சிக்கு வந்தது என்பது எங்களுக்குத் ததாியும். 

ஆனால், இன்று நாட்டினது பாதுகாப்பும் தகள்விக்குறியாகி 

இருக்கின்றது; வீட்டினது பாதுகாப்பும் தகள்விக்குறியாகி 

இருக்கின்றது. இன்று, நாங்கள் துகறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுகற அகமச்சு பற்றி தபசுகின்றதபாது, ஒரு விடயத் 

கதப் பற்றிக் குறிப்பிடதவண்டியுள்ளது. குறிப்பாக, சீனாவின் 

கைிவுககளச் சுமந்துதகாண்டு வந்திருக்கும் சீனக் கப்பல் 

இன்றும் இலங்ககயின் கடற்பரப்பில் தாித்து நிற்பதானது 

எங்களுகடய ததசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தகல 

ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயமாகும். இது துகறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுகற அகமச்சர் அவர்களின் மாவட்டமான 

களுத்துகறப் பிரததசத்துக்கு அண்மித்த கடற்பரப்பிதலதய 

தாித்து நிற்கின்றது. ஆனால், இந்த அரசாங்கம் அது 

ததாடர்பாக என்ன நிகலப்பாட்கடக் தகாண்டிருக்கின்றது 

என இன்றுவகர ததாியாத நிகலயிதலதய உள்ளது. ஆகதவ, 

இது சீனாவினால் ஆளப்படுகின்ற ஒரு நாடு என்ற நிகலகய 

அகடந்திருக்கின்றதா? எனக் தகட்க தவண்டியிருக்கின்றது. 

ඊළඟට මසමස අ න්ම කැමසැ සයි, චීම මැව පිළිබඳව. අපි 

නන්මවග, මීය ට මසගං ශනකකට පමස  ශපර චීම කුණු ටික අරශතම 

ආ මැව. ශ්රී ලහකග මුහුු  ප්රශී ය තුළ  සශබම බව. ශරෝහිත 

අශේගු වර්ධම අමසගතයතුමසග නිශයෝජමය කරම කළුතරට ලතග 

ආංන්ම මුහුශී අන වමශකොට ඒ මැව  සශබම බවයි අපට ආරහචි 

ශවලග  සශබන්ශන්. ජග සක ආර.ෂගව ලදිරියට නගලග ආපු 

ආණ්ඩුව., ශ)ක. මමුත්, අන වමශකොට රශට් ආර.ෂගවත් මැ ැ, 

ශතනර ආර.ෂගවත් මැ ැ. අන තෑං් ිංලින්ඩර පිපිශරමවග. අශම. 

පැත්ශතන්,  අශප් මුහුන ආක්රමස ය කරශතම චීම මැව. ඇවිල්ලග 

මතර කරශතම ලන්මවග; චීම මැව මැහගුර) නගශතම ලන්මවග. ඒ 

තුළ චීම කංළන  සශබන්ශන්, මැත්ම) රටට අභිශයෝතය. වම 

ශීවල් න  සශබන්ශන් ිරයම ප්ර ්මය  සශබමවග.  

අපට මසතකයි, පසුගිය කගලශේ "New Diamond" මැව ගිනි 

තත්තග. එමස මැව ගිනි තැය මස නිංග අපට ිංු  වූ අලගභයට ලබග තත් 

වන්දිය ශමසොක.න, එහි අන තත්ත්වය ශමසොක.න? ඒ වගශේමස 

මසෑතකදී "X-Press Pearl" මැව ගිනි තත්තග. තරු ඇමස සතුමසනි, 

ඔබතුමසග වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය භගර තත් පසු දිගින් දිතටමස 

ශමසවැනි ිංු වී) කීපය. වු ග. ලන් එ. ිංු වීමස. තමසයි,  "X-Press 

Pearl" මැව ගිනි තැය මස. එමස මැව ගිනි තැය මස නිංග වරගයන් 

ආශ්රිත මුහුු  ප්රශී වලට ං  ඒ අවට ශතොඩබිමසට වි ගල  ගනිය. 

වු ග. ඒ අලගභයට වන්දිය. ලබග තන්මවග ිරව්වග. ඒ  ගනි ශවච්ච 

ප්රශී වල ජමතගවටත් වන්දි ලබග ශනමවග ිරව්වග. ඒ 

ං)බන්ධශයන් නැන් තත්ත්වය ශමසොක.න ිරයග අපි අ මවග.  

ඊළඟට, ලතග භයගමක රංගයම ද්රවය ංහිත චීම මැව. 

 )බන්ශතොට වරගයට අවංරය. මැතුව ඇතුළු වු ග. ඒ 

තත්ත්වයමස තමසයි කුණු ටික අරශතම ආපු චීම මැශවත් 

 සශබන්ශන්. ඒ චීම මැව නැන් මැහගුර) නගලග  සශබමවග. කවුරුවත් 

ඒ තැම කාග කරන්ශන් මැ ැ. ඒ මැව තුළ කුණු  සශබමවගන, 

ආයුධ  සශබමවගන, එශ මස මැත්ම) රංගයනික ද්රවය  සශබමවගන 

ිරයග කවුන පීම.ෂග කර  සශබන්ශන්? ශ) නිංග අන ජග සක 

ආර.ෂගව පිළිබඳ ශලොකු ප්ර ්මය.  සශබමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අන ජමතගව කාග ශවමවග, 

ශපොශ ොර ං මගධගරය කපග  රින්ම තමසයි රංගයනික ශපොශ ොර 

ත ම) කශළේ ිරයලග. රංගයනික ශපොශ ොර ත ම) කරලග, ශ) 

රජය ඒක නැන් ශතනියන්ශන් ූ ු ව. වගශේයි. රංගයනික 

ශපොශ ොර ත ම) කරලග, ඒ ශවුවශවන් විවිධ කටයුතු කරලග, අන 

වමශකොට මැවත ඒ ත මමස ලවත් කරම තැමට ඇවිල්ලග 

 සශබමවග. ශ) රජය අන ඒකමස තෑං් ං)බන්ධ ප්ර ්මශේදිත් 

කරශතම යමවග. නැන් අපට වි ගල ංැකය.  සශබමවග, ශ) 

ප්ර ්මශේදී රජය ලිට්ශරෝ තෑං් ආයතමයත් පගවිචිචි කරශතම ශ) 

රටට ය)ිරිං විධිශේ ශප්රෝඩගව. කරලග, ජමතගව අමසගරුශව් නගලග 

 සශබමවගන ිරයලග. ඒ තැම අපට ප්ර ්ම කරන්ම ශවමවග. අන 

වමශකොට අපි චීමයට යටත් ශවලග, චීමශේ ශකොලනිය. විධියට 

ක්රියගත්මසක වම තත්ත්වය. ඇ ස ශවලග  සශබමවග. ශ) තැම 

අග්රගමසගතයතුමසග, ජමගධිප සතුමසග ශ ෝ කැබිමට් අමසගතයවරු කාග 

කරන්ශන් මැ ස; කට අරින්ශන්වත් මැ ස තත්ත්වය. තමසයි 

 සශබන්ශන්.   

අශප් තරු වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසග ංභගශව් ලන්ම 

ශවලගශව් මසමස ශ) කගර ය විශ ේෂශයන්මස මසත. කරන්ම ඕමෑ. 

තරු ඇමස සතුමසනි, වතුකරශේ ජමතගව පරිශභෝජමයට තන්මග 

 සරිඟු පිටි -පගන් පිටි- මිල ශ) රජය ආවගයින් පං්ශංේ රුපියල් 

27ිරන් පමස  වැඩි කර  සශබමවග. මසෑතකදී පගන් පිටි ිරශලෝවක 

මිල රුපියල් 17.50ිරන් වැඩි කළග. මීය ට කලින් රුපියල් 10ිරන් 

වැඩි කළග. ශ)ක වි ගල ප්ර ්මය.. ශ) රජය දිගින් දිතටමස 

ජමතගවශේ බඩට ත ම රජය. බවට පත් ශවලග  සශබන්ශන්. 

ජමතගවට ශ)වග නරග තන්ම බැ ැ. අශප් රශට් ජමතගවශේ ප්රධගම 

ආ ගරය තමසයි බත්. ඒ වගශේමස පගන් පිටිවලින් ංකං් කරම 

ආ ගරත් ජමතගව පරිශභෝජමයට තන්මවග. අන  ගල්වල මිලත් 

අ ං උංට මැඟලග  සශබන්ශන්. නැන් පගන් පිටි මිලත් ල ළ නගලග. 

ශමසවැනි තත්ත්වය. යටශත් ජමතගව ශකොශ ොමසන ජීවත් ශවන්ශන් 

ිරයම ප්ර ්මය අන අපට අ න්ම ශවලග  සශබමවග.  

இது இந்த நாட்டிதல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மிக தமாசமான 

நிகலகமயாகும். எங்களுகடய மக்களின் இரண்டு பிரதான 

உைவுகள் அாிசி மற்றும் தகாதுகம மா. இன்று அாிசியின் 

விகல பல மடங்கு கூடியிருக்கின்றது. இந்த அரசாங்கம் 

ஆட்சிக்கு வந்ததன் பிறகு தகாதுகம மாவின் விகல 10 

ரூபாயால் அதிகாிக்கப்பட்டது. இப்தபாது மீண்டும் 17 ரூபாய் 

50 சதத்தினால் அதிகாிக்கப்பட்டு,  இரண்டு தடகவகளில்  27 

ரூபாய் 50  சத விகல அதிகாிப்பிகன இந்த அரசாங்கம் 

தசய்திருக்கின்றது.  

இந்த அரசாங்கம் மக்ககள எந்த வககயிலும் நிம்மதியாக 

வாைவிடாத ஓர் அரசாங்கமாக மாறியிருக்கின்றது. இன்று 

நாள்ததாறும் எாிவாயு - தகஸ் சிலிண்டர்கள் தவடித்துக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. ஒரு பக்கம் அன்றாடத் ததகவகளுக் 

குாிய அத்தியாவசியப் தபாருட்ககளக் தகாள்வனவு தசய்ய 

முடியாத துர்ப்பாக்கிய நிகலயிதல இருக்கின்றதபாது, 

மறுபக்கம் வீட்டிதல இருப்பதா அல்லது வீட்டுக்கு தவளியிதல 

இருப்பதா? சகமப்பதற்கு எாிவாயுகவப் பயன்படுத்த 

முடியுமா, முடியாதா? என்ற பல தகள்விகளுக்கு மத்தியிதல 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

மக்கள் துன்புறுகின்ற நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகதவ, 

இந்த அரசாங்கம் இனியாவது தபாறுப்புள்ள அரசாங்கமாகச் 

தசயற்பட தவண்டும் என்பகத மீண்டுதமாரு தடகவ 

ஞாபகப்படுத்துகிதறன்.  

எங்களுகடய சமூகம் ததாடர்பாக நீர் வைங்கல் அகமச்சர் 

தகௌரவ வாசுததவ நாைாயக்கார அவர்களின் நிகலப் 

பாட்டுக்கு எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கிதறன். 

தகௌரவ அகமச்சரவர்கதள, நான் முதலிதல குறிப்பிட்டது 

தபான்று, ததாட்டத்துகறயிலுள்ள மக்களுக்குச் சுத்திகாிக்கப் 

பட்ட குடிநீாிகன வைங்குவதற்கான விதசட திட்டத்கத நீங்கள் 

உங்களுகடய காலத்திதல உருவாக்கி, இலங்ககயின் 

வரலாற்றிதல, குறிப்பாக எங்களது மக்களின் வரலாற்றிதல 

உங்களது தபயகரயும் தசர்ப்பதற்குாிய - அகடயாளப் 

படுத்துவதற்குாிய ஒரு தவகலத்திட்டத்கதச் தசய்யுங்கள் என்ற 

அகைப்கப நான் உங்களிடம் விடுக்கிதறன். அதததபான்று, 

எதிர்வரும் ஆண்டிதல துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற 

அகமச்சர் அவர்களும் தனது பைிககளச் சிறப்பாகச் 

தசய்வதற்கு எங்களுகடய வாழ்த்துக்ககளத் ததாிவித்து, 

விகடதபறுகின்தறன். நன்றி.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දිවග ආ ගර විශව්කය ංඳ ග පං්වරු 1.00 න.වග ංභගශව් 

කටයුතු තගවකගලිකව අත්හිටුවමවග. 

 
රැසපවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අ ක හිම්වන ලදි්ද, අ.භා. 

1.00  නිදයෝජය කාරක සභාපිනුරමාදප [ගු අසගජ්ද රාමනාේද 
මහසතා ] සභාපින කවදය්ද නැවත පව කවන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.00 மைிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்கேன் இராமநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Lalith Ellawala, please. You have ten 

minutes.  
 

 
[අ.භග. 1.00  

 
ගු ලලි ක එල්ලාවල මහසතා   
(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, ජලං)පගනම අමසගතයගහ ය, 

වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය ං  තවත් රගජය අමසගතයගහ  ශනකක 

වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව තමසයි අන දිමශේ අපි කාග කරන්ශන්. මුලින්මස, 

මසට ශ) අවං්ාගව ලබගදීමස පිළිබඳව ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත 

ශවමවග. ශමසමස අමසගතයගහ  ංඳ ග ලතග අවහක, පළපුරුු , අත්නැකී) 

බහුල අමසගතයවරුන් පත් ිරීමමස පිළිබඳව මසශේ ශතෞරවය ය ං්තු සය 

ජමගධිප සතුමසගට පුන කරමවග. ජලං)පගනම අමසගතයගහ ය ංඳ ග 

පළපුරුු , අත්නැකී) බහුල මගයකශයකු වම අශප් තරු වගසුශීව 

මගමගය.කගර ඇමස සතුමසගත්, වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය ංඳ ග 

අශප් දිං්ත්රි. මගයක තරු ශරෝහිත අශේගු වර්ධම ඇමස සතුමසගත්, 

ග්රගමීය ය  ග ප්රගශීශීය පගය ය ජල ං)පගනම වයගපි ස ංහවර්ධම 

රගජය අමසගතයවරයග ශලං ංමත් නි ගන්ත මසැ සතුමසගත්, ගුන) 

ප සුක), බ ගලු) අහතම, වරගය ංැපයු) ප සුක)  ග ශබෝට්ටු  ග 

මැව් කර්මසගන්ත ංහවර්ධම රගජය අමසගතයතුමසග ශලං අශප් ජයන්ත 

ංමසරවීර මසැ සතුමසගත් පත් කර  සශබමවග. එවැනි පළපුරුු , 

අත්නැකී) බහුල ඇමස සවරුන් එමස අමසගතයගහ වලට පත් ිරීමමස 

පිළිබඳව මසමස මැවතත් අ සතරු ජමගධිප සතුමසගට ං්තු සවන්ත 

ශවමවග.  අ සතරු ජමගධිප ස ශතෝසගභය රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ "  

ශංෞභගතයශේ නැ.මස" ප්ර සපත් ස ප්රකග ය යාගර්ාය. කරන්ම, 

රශට් ජමතගවට ිංයයට 100. පිරිිංු  පගය ය ජලය ලබග ශනන්ම 

ශමසවර අය වැශයන් රුපියල් මිලියම 48,763ක මුනල. ශවන් කර 

දීමස  පිළිබඳව මුනල් අමසගතය තරු බැිංල් රගජප.ෂ මසැ සතුමසගටත්  

මසශේ  න පිරි ං්තු සය පුන කර ිංටිමවග.  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, ශ) රට මස ග ංගතරශයන් වට වී 

 සශබන්ශන්. ඒ වගශේමස තහතග තුළින් රට  ර ග මස ග ජල කඳ. 

රැශතම යමවග.  ැබැයි, ං ස තුම  තර. වර්ෂගව මැ ස ශවච්ච 

තමසන් අශප් ජමතගව ශබොන්ම වතුර මැ ැ ිරයලග කෑ ත මවග. 

ඒකට ශ ොඳ උනග ර ය. මසමස ිරයන්ම).  කළුතර දිං්ත්රි.කය 

තත්තගමස, කළුතර දිං්ත්රි.කය  ර ග යන්ශන් කළු තඟ. ශ) කළු 

තඟ අවට ිංටිම, කළු තඟ ශනපැත්ශත් ිංටිම -මීය ටර් 100ක ු රිරන් 

ලන්ම- ජමතගව පවග ං ස තුම  තර. පගයපු තමසන්, "ශබොන්ම 

වතුර මැශතෝ" ිරයලග කෑ ත මවග.  මසශේ ආංමශේ මිල්ලනිය 

ප්රශී ශේත් ශ) ප්ර ්මය  සශයමවග. මසමස අන ශබශ වින් ංතුටු 

ශවමවග, තරු ජල ං)පගනම අමසගතයතුමසගත්, ඒ අමසගතයගහ ශේ 

ශල්ක)තුමසග ං)බන්ධශයුවත්. න.ෂ ශල්ක)වරශය. ශ) 

අමසගතයගහ ශේ ලන්ශන්. එතුමසග අශප් ප්රශී වලට ඇවිල්ලග ජල 

කළමසමගකර ශයහි ප්රත සය තැම ංගකච්ඡග කළග. 2022, 2023 

ශවමශකොට කළුතර දිං්ත්රි.කයට ිංයයට 100.මස පිරිිංු  පගය ය 

ජලය ලබග ශනන්ම පුළුවන් ිරයම කගර ය මසමස ංතුටින් මසත. 

කරන්ම ඕමෑ.  

මසමස  ශ) ශවලගශව් අශප් විප.ෂය තැමත් වචමය. ිරයන්මමස 

ඕමෑ. විප.ෂශේ තරු මසන්ත්රීතුමසන්ලග ංභගශව් ශමොහිටියත්, ශ)වග 

 ැන්ංගඩ් වගර්තගවලින් ශ ෝ එතුමසන්ලග නැක තන්ම ඕමෑ. 

එතුමසන්ලග ශමසමස තරු ංභගවට ඇවිල්ලග  ැමස නගමස කරන්ශන්  

ආණ්ඩු ප.ෂයට බණිම එක; ශනොං් ිරයම එක.  එතුමසන්ලග 

කවනගවත් ආණ්ඩු කරපු මැ ස අය විධියට තමසයි කාග කරන්ශන්. 

අන විප.ෂශේ ංමස ර මසන්ත්රීවරු ශමොශය. ශීවල් ිරයමවග. ඒ 

ංමස ර අය අවුරුු  25, 30 පගර්ලිශ)න්තුව නිශයෝජමය කරපු අය. 

 ැබැයි, ඒ කාග කරම ිරිංශවකුට බැරි වු ග, අශප් දිං්ත්රි.කශේ 

ජල කළමසමගකර ය කරන්ම.  කළුතර දිං්ත්රි.කශේ හිටපු මසශේ 

ශබොශ ොමස හිතවත් මගයකයග ිරව්වග, අ සතරු ජමගධිප සතුමසග 

ඇතුළු රජය ශෆේල් ිරයලග. මසට කමතගටුශවන් වු ත් ිරයන්ම 

ශවමවග, ශකොයි කවුරුත් කාග කරමශකොට තමසන් තැමත් ආපසු 

 ැරිලග බලන්ම ඕමෑ බව. අශප් හිටපු මගයකතුමසග ප්රවග ම 

අමසගතයගහ ය භගර තන්මශකොට ිරව්වග, "වග මශේ ශර්ඩිශේටර් 

එශකන් ගිහිල්ලග ංයිලන්ංර් එශකන් එළියට එන්ම මසට පුළුවන්" 

ිරයලග. ඒ වු ගට අපි ිරයන්ම ඕමෑ, අනටත් ප්රවග ම අමසගතයගහ ය 

තැම ිරයමශකොට ජමතගව මසත. කරන්ශන් අනිල් මු ිංහ  

මසැ සතුමසග, ෆවුිං ඇමස සතුමසග වගශේ අය බව.  ැබැයි එතශකොට 

කළුතර දිං්ත්රි.කශේ අශප් හිටපු මගයකතුමසගට ශත්ශරමවග ඇ ස, 

කවුන පගං්, කවුන ශෆේල් ිරයලග. ඒ නිංග තරු නිශයෝජය 

ංභගප සතුමසනි, කයිවගරු ත ම මගයකයන්ට බැරි වු ගට, අන අශප් 

අ සතරු ජමගධිප සතුමසගශේ මගයකත්වශයන් යුතුව තරු වගසුශීව 

මගමගය.කගර ඇමස සතුමසග කළුතර දිං්ත්රි.කශේ ජමතගවටත්. රශට් 

ජමතගවටත් ිංයයට 100. පිරිිංු  පගය ය ජලය ලබගදීමසට කටයුතු 

කරම බව ලතග ංතුටින් මසමස මසත. කරන්ම කැමසැ සයි.  
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[තරු  ශව්ලු කුමසගර්  මස තග  
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අන විප.ෂය අමසතක කරන්ම  නම ය  පගලමශේ 
ල ස ගංශයන් බිඳ. මසමස ශ) ශවලගශව් මසත. කරන්ම කැමසැ සයි. 
අපට මසතකයි, 2015 අවුරුීශී ශ) රට ය  පගලම ආණ්ඩුවට භගර 
ශනමශකොට  සබුණු ංමසං්ත  ය ප්රමසග ය රුපියල් ්රිලියම 7.4යි. 
 ැබැයි අපට මසතකයි, ය  පගලම ආණ්ඩුශව් අවංගම කගලය 
ශවමශකොට ංමසං්ත  ය ප්රමසග ය රුපියල් ්රිලියම 11. බව. ඒ 
අුවව ය  පගලම ආණ්ඩුව අවුරුු  5 අවංන් ශවමශකොට රුපියල් 
්රිලියම 6කට වඩග  ය අරශතම  සශයමවග.  ැබැයි, මසහින්න 
රගජප.ෂ හිටපු ජමගධිප සතුමසගශේ කගලශේ අවුරුු  7ටමස අරශතම 
 සබුශණ් රුපියල් ්රිලියම 5.2. විතර  ය ප්රමසග ය..  තරු 
නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, අපි ම) ඒ තත්ත  යවලින් වැඩ කළග. 
අවුරුු  30.  සං්ශංේ  ශ) රශට් මස ග යුීධය.  සබු ග. ඒ යුීධය 
අපි අවංන් කළග. ඒ වගශේමස අධිශව්ගී මසගර්ත  ැු වග; වරගය  ැු වග; 
ගුවන්ශතොටුශපොළ  ැු වග. අශප් ආණ්ඩු කගලය තුළ ශ) රටට මස ග 
ංහවර්ධමය. ශතමගවග.  

 ැබැයි, අපි  නපු ඒවග විකු පු එක තමසයි ය  පගලම ආණ්ඩුව 
කශළේ.  )බන්ශතොට වරගය විකු ම ශකොට අපි ගිහිල්ලග 
උීශ ෝෂ ය කළගමස, විශරෝධය නැ.වූවගමස අපට ශමසොක.න කශළේ? 
අපට කඳුළු තෑං් ත ලග, ශවඩි  සයලග, ත ලග පැන්ුවවග; හිශර් 
නැ)මසග. එශ මස කරලග  )බන්ශතොට වරගය චීමයට විකු ලග 
නැ)මසග. එනග ිරව්ශව් ශකොශ ොමසන? අපට මසතකයි, ඒ ආණ්ඩුශව් අය 
තමසන්  ඳුන්වග තත්ශත් ශකොශ ොමසන ිරයලග. ආිංයගශව් ශ ොඳමස 
ශමසොළය  සශබමවගය ිරව්ශව් රනිල් වික්රමසිංහ  මසැ සතුමසගට. ශ ොඳමස 
මුනල් ඇමස සවරයග ිරව්ශව් රවි කරු ගමගයකට. ඒ වගශේමස ශ ොඳමස 
ආර්ිකක ඔං්තගර් ිරව්ශව්  ර්ෂ න ිංල්වග මසැ සතුමසගට.  9යකඩ මිනිංග9 
ිරව්ශව් පගසීන ච)පික ර වක මසැ සතුමසගට. ඒ විධියට තමසයි 
එතුමසන්ලග  ඳුන්වග තත්ශත්.  ැබැයි ඒ ිංයලු ශනමගමස -මඩයමස- 
එකතු ශවලග ශ) රට විමග  කරපු එක තමසයි කශළේ. ඒ අය ශ) රට 
එශ මස විමග  ශමොකළග ම), අපට මීය ට කලින් ශ) ශතොඩ. ප්ර ්ම 
විංඳන්ම  සබු ග.  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, ශමසතුමසන්ලග අපට අංතය 
ශචෝනමග එල්ල කළගට, මසඩ තැහුවගට අපට මසතකයි එනග ු ලගහජීන 
ශප්රේමසනගංලග රුපියල් පන්නගශ ේ ශ ොර ශමෝට්ටු අච් ග තැහුවගය 
ිරයලග අතටමස අහුවු ග. අවංරයිරන් ශතොරව ඒ පවුශල් අයශේ 
photos තත්තගය ිරයලග ඒ cameraman මසරග නැ)මසග. ඒ වගශේ 
තත්ත්වය. තමසයි විප.ෂ මගයකතුමසගශේ තගත්තග රට පගලමය 
කරමශකොට  සබුශණ්. ඒවග තැම අමුතුශවන් ිරයන්ම ශනය. 
මැ ැ. තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, මසට විප.ෂයට ිරයන්ම 
මසත. ශවන්ශන් එකමස ශනයයි. තශ) ශතොශඩ් කාගව.  සශබමවග 
ශන්, "අශ ේතු කගශල්ම කේශේම පුහුලහ" ිරයලග. අපි නන්මවග, 
පුහුලමස බිමසට වැශටමශකොට මුලින්මස කේජ තමසයි වැශටන්ශන්. 
විප.ෂ මගයකතුමසගට අපි ශ) කගර ය ිරයන්ම ඕමෑ. අපි 
අලුශතන් පගර්ලිශ)න්තුවට ආශව්. තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, 
ශ) කගලය තුළ අපි නැකපු ශනය.  සශබමවග. විප.ෂ මගයකතුමසග 
 ැිංශරම විධිය නැ.කගමස අපිට ිරයන්ම ශවමවග, කේජ තශ ේ 
 සශබීදී පුහුලමස බිමසට වැටු ත්, ඔය විධියට ක්රියග කරම විප.ෂ 
මගයකතුමසගට ම) කවනගවත් ශ) රශට්  පගලමය භගර තන්ම බැ ැ 
ිරයලග.   

ජමතග විමු. ස ශපරමු  එනග ආණ්ඩු මැතුවයි ශ ොරක) 
කශළේ. එනග ජමතගවශේ රත්තරන් ටික, මුතු මසැණි. ටික, මුනල් 
ිරයම ිංයල්ල ශ ොරක) කළග. ශ ොරක) කරලග, තුන්- තරශනමග 
්රිලියම ත න්වලින් ඒවග ශබනග තත්තග. ඒවග ශබනග තන්ම බැරි 
ශවම ශකොට ජමතග විමු. ස ශපරමුශණ් අය එනග ශතෝනිබිල්ශලෝ 
වගශේ ගිහිල්ලග තමසන්ශේ ශරෝ   විශේවීර ංශ ෝරනයගව පගවග 
දීලග, ශපන්වලග, මසරග නැ)මසග. එශ මස අය තමසයි ලන්ශන්.  ඊළඟ 
මසැ සවර ශේදී ජමතග විමු. ස ශපරමු ට ඔය  සශබම ආංම 
තුමත් මැ ස ශවම බව මසත. කරමින්, මසශේ කාගව අවංන් 
කරමවග.  

ං්තු සයි. 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Vijitha Herath. You have 

12 minutes.  
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ගු විජිත දහසේර ක මහසතා 
(மாண்புமிகு விேித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, පුහුලමස කඩග තත්තගමස ඔශ ොමස 

තමසයි. තමසන්ශේ දිං්ත්රි.කශේ මගයකයග ිරයම එ.ශකමගට 

"රත්තරන්" ිරයම මමස නික)මස  ැු ශණ් මැ ැ. ශකෝච්චිශේදී මසගල 

කඩලග, රත්තරන් කඩලග තමසයි "රත්තරන්" ිරයම මමස  ැු ශණ්. 

තරු මසන්ත්රීතුමසනි, "රත්තරන්" තැම කාග කශළොත්, ඔබතුමසගටයි 

මසටයි ශ ට එළිශවම තුරු කාග කරන්ම ශවයි. රත්තරන් කවුන, 

තමසන්ශේ  ග)පුතග කවුන ිරයම එක මුළු රටමස නන්මවග. ඒක නිංග 

පුහුලමස කඩග තත්තගමස තමසන්ට නැශමන්ශන් මැ ැ, තමසන් පුහුලුමස 

කඩගශතම ලන්ශන් ිරයලග.  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි,  )බන්ශතොට වරගය චීමයට 

විකු ලග, ඒ වරගයට බු  ං ම ශනන්ම පගර්ලිශ)න්තුවට ශතමගවග, 

විශ ේෂ ආර්ිකක වයගපි ස පිළිබඳ පමත් ශකටු)පත.. මසහින්න 

රගජප.ෂ මසැ සතුමසග, මගමසල් රගජප.ෂ මසැ සතුමසග, ඔය 

උීශ ෝෂ ය කළගය ිරයම මසන්ත්රීවරු කවුරුවත් ඒ පමත් 

ශකටු)පතට විරුීධව ඡන්නය ශනන්ම හිටිශේ මැ ැ. එනග ඒකට 

විරුීධව අපි තමසයි ඡන්නය ු න්ශන්. විශ ේෂ බු  ං ම ශනන්ම 

මසලි. ංමසරවික්රමසලග එනග ශතමගපු පමත් ශකටු)පතට විරුීධව 

ඡන්නය ශනන්ම ප.ෂය. විධියට ඔබතුමසන්ලග හිටිශේ මැ ැ. 

ඔබතුමසන්ලග ල ස ගංය නන්ශන් මැ ැ, පිට ලඳපු නිංග. ඒවග ලශතම 

තන්ම. වරගය විකු මවගට අපි එනග විරුීධ වු ග වගශේමස අනටත් 

විරුීධයි. ඒවග විකු මවගට විරුීධව ශවමවග ිරයලග විතර. 

ශමොශවයි, විකු පුවග මැවත පවරග තන්මවග ිරයලගයි 

ඔබතුමසන්ලග බලයට ආශව්. එනග වි ගරමස ගශීවි උනයගමශේදී 

මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග ිරව්වග, "තන්ම එපග ශ) ජග සක 

ං)පත්, අපි බලයට ආවගට පං්ශංේ මැවත පවරග තන්මවග." 

ිරයලග.  

එශ මස ිරයලග ඇවිල්ලග තමසයි, වරගශේ මැශඟමහිර ජැටිය 

ලන්දියගවට විකු න්ම ගිශේ; අන් සමසට බටහිර ජැටිය ලන්දියගවට 

විකුණුශව්. ඒක ශකොශ ොමසන? ඒක ශ ොඳයින? [බගධග ිරීමමස.  ඒක 

ශන්. ඒ නිංග කාග කරමශකොට පුහුලමස ශකොශ ේන  සශබන්ශන් 

ිරයලග නැමශතම කාග කරන්ම. තමසන් ශත්රු) ශතම කාග 

කරන්ම. ශකොයි ආණ්ඩුශවන් ශ ෝ ජග සක ං)පත් විකු මවග ම) 

ඒක ජග සක අපරගධය.. ඒකට අපි එනගත් විරුීධයි; අනත් විරුීධයි. 

ඒ ප්ර සපත් සශේ අපි  ැමස නගමස ලන්මවග. ජග සක අව  යතග 

ශවුවශවන්, විශ ේෂශයන් අශප් රශට් ජග සක ආර.ෂගව ං  ජග සක 

ආර්ිකකය ශතොඩ මැඟීශ)දී ශ) ං)පත් ආර.ෂග කරතත යුතුයි 

ිරයම ං්ාගවරශේ ලඳශතම තමසයි අශප් මසැදි ත්වීමස කරන්ශන්.  

 අන ජලං)පගනම අමසගතයගහ ශේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳවත් 

ංගකච්ඡග කරමවග. ශනො)ශප් ආංමශේ මිලගන් ජය සලක 

මසන්ත්රීවරයග ශතනර ශමසොක. ශ ෝ අවුල. ශවලග ඇවිල්ලගන 

ශකොශ න, උශී වරුශව් අපිත් ශ) ංභගශව් මැ ස ශවලගශව් හිටපු 

තමසන් අුවර දිංගමගයක මසන්ත්රීතුමසගශේ මමස ිරයලග ශමසොමවගන 

ිරයලග  සබු ග. අපි ඒ ශවලගශව් ශ) ංභගශව් ිංටිශේ මැ ැ. එතුමසග 

පගළු ශතයි වළහ බිඳලග  සබු ග.  එතුමසගශේ බගප්පග 1771 ලඳලග 

ජමතග විමු. ස ශපරමුශණ් හිටපු ශ ොඳ ක්රියගකගීම පුීතලශය.. 

මසමස මිලගන් ජය සලක මසන්ත්රීතුමසගට ිරයමවග, ශේවීී. එක කටයුතු 

1475 1476 



පගර්ලිශ)න්තුව 

කශළේ ශකොශ ොමසන ිරයලග බගප්පගශතන් අ තන්ම; එශ මස 

මැත්ම) තගත්තගශතන් -රගළ ගමිශතන්- අ තන්ම ිරයලග. එතුමසග 

ශ) ංභගවට ඇවිල්ලග ජමතග විමු. ස ශපරමු ට මසඩ ත මවග. 

ජමතග විමු. ස ශපරමු  ං)බන්ධශයන් විශව්චම එන්ශන් ඇයි? 

අන නරගතන්ම බැ ැ. තමසන්ශේ බැරිකමස විවිතව ශ ළිනරව් 

කරමශකොට ඒකට මුහු  ශනන්ම බැරිකමසට තමසයි උන්මැශ ේලග 

ඇවිල්ලග ශමසශ මස කාග කරන්ශන්. එතුමසග නිශයෝජමය කරම 

ශනො)ශප් ආංමශේ මිනිසුන්ට අන ශබොන්ම වතුර ටික. මැතුව 

ලන්මවග. ඒ නිංග ශේවීී. එකට මසඩ ත -ත  ලන්ශන් මැතුව, ඒ 

තැම බලන්ම ිරයලග මසමස එතුමසගට ිරයමවග.  අවුරුු  10., අවුරුු  

15.  සං්ශංේ ඒ මිනිසුන්ට ශබොන්ම වතුර ටික. මැතුව ලන්මවග. 

කඳු උඩ ලන්ම ජමතගවට ජල ප සුක) ලබග ශනන්ම ිරිංමස 

ආණ්ඩුව. ංමසත්ශවලග මැ ැ. පරකඩමුල්ල, මසශඩ්ශපොළවත්ශත් 

මිනිං්සු අවුරුු  15ක කගලය.  සං්ශංේ වතුර මැ සව ලන්මවග. 

ිරිංමස ආණ්ඩුවිරන් ඔවුන්ට තවමස වතුර ටික  )බශවලග මැ ැ 

ිරයම එක මසමස තරු වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසගට 

අවධගර ශයන් මසත. කරමවග. බං්මගහිර පළගශත් කළුතර, 

ශකොළඹ, ත)ප  දිං්ත්රි.කවල එවැනි ප්රශී  ත මගව. 

 සශබමවග. රශට්මස  සශබමවග වි ගල ව ශයන්. නික) මසඩ ත -ත  

ලන්ශන් මැතුව ඒ ං)බන්ධශයන් කටයුතු කරන්ම. ශ)වග මසඩ 

ත පු මසන්ත්රීවරයගශේ ශනො)ශප් ආංමශේ නැමටමස  සශබම ප්ර ්ම. 

ව රක, පුටුපගතල, කුරුඳුශ ේම, බු වත්ත, මසණ්ඩගවල උතුර, 

මසණ්ඩගවල නකු  යම ප්රශී වල මිනිසුන්ට ශබොන්ම වතුර මැ ැ. 

තරු මිලගන් ජය සලක මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසග ලන්ශන් ආණ්ඩු 

ප.ෂශේ. ල සන්, ඇමස සතුමසගට ිරයලග කරු ගකර ඒ ප්රශී වල 

ජමතගවට ශබොන්ම වතුර ටික අරශතම ශනන්ම. ශේවීපි එකට මසඩ 

ත ම එක ශවමමස කරතන්ම.  

විශ ේෂශයන්මස මසණ්ඩගවල ප්රශී ශේ ජමතගව අවුරුු  

ත මගව.  සං්ශංේ වතුර මැතුව ලන්මවග. ඒ ප්රශී යට ිරිංමස ජල 

වයගපි සය. ක්රියගත්මසක ශවලග මැ ැ. ඒ වගශේමස පරකඩමුල්ල, 

 මසශඩ්ශපොළ වත්ත ිරයන්ශන් කඳු ංහිත ප්රශී ය.. ඒ ප්රශී වල 

ජල වයගපි සය. කරන්ම ගියගමස ටික. අමසගරු බව ඇත්තයි. ඒ 

ප්රශී ශේ ජමතගවට තමසන්ශේ අව යතග ංඳ ග වතුර ටික 

ලබගතන්ම ිරිංු  ක්රමසය. ඇ සශවලග මැ ැ. විවිධ වයගපි ස 

ක්රියගත්මසක වු ත්, ප්ර ෟගශීශීය ව ශයන් ආංමවල ශකළවර 

ු ෂ්කරතග ඇ සව ජීවත්වම, වතුර ප්ර ්මයට වි ගල ව ශයන් මුහු  

ශනම ජමතගව ලන්මවග. ඒ ජමතගව ශවුවශවන් ජල වයගපි ස 

ක්රියගත්මසක ිරීමමස ංඳ ග විශ ේෂශයන් මසැදි ත්ශවන්ම, තරු 

ඇමස සතුමසනි.  

මගතං් න්දිය ප්රශී ශේ ප්රජග ජල වයගපි සය.  සශබමවග. 

 ැබැයි, පගයම කගලයට ඒශ. වතුර හි ශඳමවග, වහිම කගලයට 

වතුර  සශබමවග. වහිම කගලයට ශකොශ ොමසත් වතුර තන්ම 

පුළුවන්. පගයම කගලයට තමසයි ඇත්තටමස ශ) ප්ර ්මය  සශබන්ශන්. 

තරු ඇමස සතුමසනි, ඒ ං)බන්ධශයුවත් ඔබතුමසගශේ විශ ේෂ 

අවධගමය ශයොමු කරම ශලං ලල්ලග ිංටිමවග.   

  වතු ජමතගව ශේ පගය ය ජල පිළිබඳ ප්ර ්මය තැමත් මසමස 

ිරයන්ම ඕමෑ. තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, වි ශ ේෂශයන්මස අශප් 

රශට් වැඩිමස ී.ඩගවට පත්වම, නරිද්රතගශවන් ශපශළම ජමතගව. 

ලන්ශන් වතුකරශේ ිරයලග ඔබතුමසගත් නන්මවග. ඒ අයට වැටුප 

 රියගකගරව ලැශබන්ශන්ත් මැ ැ. නැන් පගන්පිටි මිල රුපියල් 

10ිරන්  ග රුපියල් 17.50ිරන්, ඒ ිරයන්ශන්, රුපියල් 27.50ිරන් 

ල ළ ගිහින්  සශබමවග. ඒ නිංග ඔවුන්ට අන ශරොටිය. කන්ම 

විධිය. මැ ැ. ඔවුන්ශේ ප්රධගම ආ ගරය ශරොටි. අන ප ෟ ටිත් මැ ැ, 

ශප සත් මැ ැ. අන ඔවුන් ලතගමස අංර  තත්ත්වයට පත්ශවලගයි 

ලන්ශන්. ඒ අයට ශබොන්ම වතුර ටිකවත්  රියගකගරව ලැශබන්ශන් 

මැ ැ. ඔවුන්ට වතුරත් මැ ැ, ශප සත් මැ ැ,  ශරොටිත් මැ ැ, 

විු ලියත් මැ ස ශවමවග. ඒක බරපතළ ප්ර ්මය.. ඇත්තටමස 

තත්ශතොත්, වතුකරශේ ජමතගව තමසයි අපට ප්රධගම අපමයම 

ආනගයමස  ශතශමන්ශන්. ඒ ප්රශී වලට පගය ය ජල වයගපි ස 

ක්රියගත්මසක වීමස ප්රගශීශීය ංභග  ර ග ශ ෝ ජල ං)පත් මසණ්ඩලය 

 ර ග ශ ෝ නිවැරැදිව ිංීධ ශවන්ශන් මැ ැ. වතුකරශේ  සශබම 

වතුර ටික ඒ වතුවල ලන්ම ජමතගවට ශනන්ශන් මැතුව ශවමත් 

ප්රශී වල ජමතගව ශවුවශවන් වයගපි ස ංඳ ග ලබග ශනමවග. ඒක, 

විශ ේෂශයන්මස වතුකරශේ ජමතගව මුහු  ශනම ශලොකු ප්ර ්මය.. 

මසමස තරු ඇමස සතුමසගශතන් කගරුණිකව ලල්ලග ිංටිමවග, ඒ පිළිබඳව 

විශ ේෂ අවධගමය. ශයොමු කරලග මසැදි ත් වීමස. කරන්ම ිරයලග.  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, අන නිවගංවලට පගය ය ජලය 

ංපයමවග වගශේමස, වරගය ං)බන්ධශයුවත් කටයුතු කරමවග 

වගශේමස, අශප් රටට තෑං ්ශතන්වීශ)දී මසතුශවලග  සශබම අර්බුනය 

තැමත් වැඩි අවධගමය. ශයොමු කරන්ම ශවමවග. ලි ට්ශරෝ තෑං් 

ලහකග ංමසගතශ) ංභගප සවරයග පැ ැදිලිව ිරව්වග, "ශතමගපු මැව 

ශතොඩබගතන්ම විධිය. මැ ැ. ඒක පිටුපං මස ග දූෂ , ශ ොරක), 

වහචග  සශබමවග. දූෂිත ජගවගර) කණ්ඩගයමස. ලන්මවග. ඒ නිංග 

ප්ර ්මය. මසතු ශවලග  සශබමවග" ිරයලග. මැශවන් තෑං් ටික 

බගතන්ම බැරි වුශ ත් ඒ ප්ර ්මය නිංගය ිරව්වග. එශ මස ම) 

ඒශ. වතකීමස  සශබන්ශන් ඔබතුමසන්ලගට. ලිට්ශරෝ තෑං් ලහකග 

ංමසගතශ) ංභගප සතුමසග ඔබතුමසන්ලග පත් කරපු ශකශම.. 

එතශකොට එතැම කවුරු ශ ෝ මසගෆියගව. ශමසශ යවමවග ම),  

එ.ශකෝ ඒ හිටපු ංභගප ස ශවන්ම පුළුවන්. හිටපු ංභගප ස අනිල් 

ශකොං්වත්ත මස ත්මසයග නැන් ලන්ශන් ර.ෂ  ංහං්ාගශව් 

Director  Board  එශ.. ඒ ිරයන්ශන් ලිට්ශරෝ තෑං් ලහකග 

ංමසගතශ) හිටපු ංභගප ස නැන් ලන්ශන් ඊට උඩින්  සශබම මසව් 

ංමසගතශ) අධය.ෂ මසණ්ඩලශේ. හිටපු ංභගප සවරයගශේ දූෂ , 

වහචග  සශබමවග; ය  සඥ තගං්තු විතර. ශකෝටි ත ම. වියන) 

කර  සශබමවග ිරයලග නැන් ලන්ම ංභගප සවරයග ශචෝනමග එල්ල 

කරමවග. ශ) ශචෝනමග විමසර් මය කරම මසව් ආයතමය -ර.ෂ  

ංහං්ාගව- ඊට ල ළින්  සශබන්ශන්. එතශකොට, ශ) පීම.ෂ  

කවනගවත් ිංීධ ශවයින? ශවන්ශන් මැ ැ. එතැමමස ප්ර ්මය. 

 සශබමවග. 

 අන තවත් ශලොකු ප්ර ්මය. මසතු ශවලග  සශබමවග. ඒ තමසයි 

නිවගංවල  සශබම තෑං් ිංලින්ඩරවලින් ගිනි ජගලග මසතුශවම එක. 

ඇත්තටමස ඔබතුමසන්ලග බලයට ආශව් රශට් ජග සක ආර.ෂගව 

ංපයන්ම. මමුත් අන කුං්ිංශේ ආර.ෂගවත් මැ ැ. ජග සක 

ආර.ෂගව ශකොශ ොමසන ංපයන්ශන්, කුං්ිංශේ ආර.ෂගව දීතන්ම 

බැරි ආණ්ඩුව.? අන  ැමස ශතනරකමස -ංල්ලි  සශබම, ංල්ලි මැ ස, 

ු ප්පත්, ශපොශ ොංත්  ැමස ශතනරකමස- අය ලන්ශන් මසගරගන් සක 

බියිරන්; ශකොයි ශවලගශව් තෑං් ිංලින්ඩරශේ ගිනි පත්තුශවයින 

ිරයලග බශයන්. ශ) තැම ශ ොයන්ම නැමට කමිටුව. පත් කරලග 

ං ස ශනකිරන් ඒ ං)බන්ධශයන් වගර්තගව. ශනන්ම ිරයලග නැුව) 

දීලග  සශබමවග. ං ස ශනකිරන් වගර්තගව එමශකොට  ශතවල්වල 

කුං්ිංවල තෑං් ිංලින්ඩර පුපුරලග, ගිනි අරන් ලවරයි. ශමසයට 

.ෂණික මසැදි ත් වීමස. අව යයි. ජමගධිප සවරයග ව ගමස නිශයෝත 

ශනන්ම ඕමෑ. ශ) ශමසොශ ොත තත්ශතොත්, ශ) මසතශේනයට තුඩු 

ශනම තෑං් ශබනග  ැරපු ප්රමසග ය.  සශබමවග. ඒ තෑං් ිංලින්ඩර 

ටික ව ගමස එකතු කරන්ම ඕමෑ. එකතු කරලග ඒ ශවුවවට විකල්ප 

තෑං් ිංලින්ඩර ලබග ශනන්ම. ඒක තමසයි ලං්ශංල්ලගමස කරන්ම 

ඕමෑ. එශ මස කරන්ශන් මැ සව ශ) ප්ර ්මය ඇශනන්ම දීලග, ඊට 

පං්ශංේ කමිටුව. පත් කරලග ඒ වගර්තගව එමතුරු ං ස ශනක. 

 සං්ශංේ බලගශතම ලඳලග, වගර්තගව ආවගට පසු, ඒ තැම analyse 

කරලග ක්රියගමසගර්ත තන් මශකොට මසගංය. විතර යමවග. එතශකොට 

ශවන්ම ඕමෑ ශී ශවලග ලවරයි. ඒ නිංග ශ) ප්ර ්මයට රජශේ 

පගර් ්වශයන් .ෂණික ප්ර සචගරය. අව යයි.   
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[තරු  විනේත ශ ේරත්  මස තග  
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 ශ) තෑං් කාගව පිටුපං  සශබම කත න්නර ශතොඩ. අන 

ංගකච්ඡගවට ල. ශවලග  සශබමවග ශන්. අශප්රේල් මසගංශේ 28වැනි නග 

පගරිශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ  අධිකගරිශයන් කරපු ලල්ීනමසට 

ලිට්ශරෝ තෑං් ලහකග ංමසගතශ) එවකට ිංටි ංභගප ස අනිල් 

ශකොං්වත්ත මස ත්මසයග ලිපිය. යවමවග. ඒ ලිපිය යවන්ශන් යූ.ඒ. 

රත්මිංරි, අධය.ෂ ජමරගල්, ංමුපකගර ශංේවග, අශළවි ංහවර්ධම 

 ග පගරිශභෝගික ආර.ෂ  රගජය අමසගතයගහ යට. ඒ ලිපිශේ ලතග 

පැ ැදිලිව ිරයමවග, ශ) තෑං් ිංලින්ඩරවල බියුශට්න්, ශප්රොශප්න් 

ංහයු සය ශවමං් කළග ිරයලග. ඒ විතර. ශමොශවයි, ංහයු සය 

ශවමං් කරන්ම කලින් තෑං් ිංලින්ඩරශේ බරත් ශවමං් කළග 

ිරයමවග. ිරශලෝග්රෑ) 12.5.  සබුණු තෑං් ිංලින්ඩරශේ බර 

ප්රමසග ය ිරශලෝග්රෑ) 7.3ට අඩු කළග.  ැබැයි, අඩු කරපු තෑං් 

ිංලින්ඩරශේ බර ිරශලෝග්රෑ) 7.3යි ිරයලග  ංඳ න් කශළේ මැ ැ. ඒ 

ශවුවවට ඒශ. ංඳ න් කළග, ීනටර් 18යි ිරයලග.  බැලු බැල්මසට 

ශප්මවග, ීනටර් ත ම වැඩි වු ගමස, 12.5, 18ට වැඩි වු ග ිරයලග. 

මමුත් ඇත්ත කාගව ඒක ශමොශවයි. බරින් අඩු කළග. බරින් අඩු 

කරලග ිර ශලෝග්රෑ) 7.3හි   සශබම ීනටර් ත ම තමසයි ංඳ න් 

කශළේ. ඒ තැම ලිට්ශරෝ තෑං් ලහකග ංමසගතශමසන් යවම පැ ැදිලි 

ිරීමශ)දී එතුමසන්ලග ඒශ.  සශබම වගිං ිරහිපය. තැමත් ංඳ න් 

කරලග  සශබමවග. එතුමසන්ලග ිරයමවග, "ශ)ශ. තගප ජමම අතය 

ංගශප්.ෂව ල ළ අතය. ඇත. ලවු) පිහු) කගර්ය.ෂමසව ිංු කළ 

 ැක" ිරයලග. ඒ ිරයන්ශන්, ිරශලෝග්රෑ) 7.3ට අඩු කළගට පං්ශංේ. 

එකමස පරිමසගව  සශබම ිංලින්ඩරශේ  ිරශලෝග්රෑ) ප්රමසග ය අඩු 

කළගමස එතැම  සශබම space එක -හිං් අවකග ය- වැඩි ශවමවග. ඒ 

තුළින් තගප ජමම අතය ංගශප්.ෂව ල ළ අතය. තන්මවග. ලවු) 

පිහු) කගර්ය.ෂමසව ිංු  කරන්ම පුළුවන් ිරයමවග. ඒ වගශේමස 

"වැඩි වගෂ්ප ී.ඩමය නිංග ං්ාගවර ගිනි නැල්ල. ඇ ස ශව්. " ිරයලග 

ිරයමවග. කලින්  සබු එශ. අඩු වගෂ්ප ී.ඩමය නිංග අං්ාගවර ගිනි 

නැල්ල. තමසයි ඇ ස ශවන්ශන්. ශමසශ මස ශවමං් කළගට පං්ශංේ 

වැඩි ී.ඩමය නිංග ං්ාගවර ගිනි නැල්ල. ඇ ස ශවමවග ිරයමවග.  

ඊළඟට එහි ිරයග  සශබමවග, "පරිංරශේ උෂ් ත්වය අඩු වීමසත් 

ංමසඟ තෑං් වගෂ්ී.කර ය අඩු වී ශතොං් පගවිච්චි ිරීමමසට ශමො ැිරව 

LPG ිංලින්ඩරශේ ල සරි ශව්" ිරයලග.  ඒ ිරයන්ශන්, කලින්  සබුණු 

එශ. ිංයල්ල අවංන් ශවන්ශන් මැ සව තෑං් ය) ප්රමසග ය. ල සරි 

ශවමවග. ඒක අවගිංයි.  ැබැයි, ිරශලෝග්රෑ) ප්රමසග ය අඩු කළගට 

පං්ශංේ ල ළ ශප්රොශප්න් ංහයු සය. ඇ ස නිංග තෑං් වගෂ්ී.කර ය 

ශ ොඳින් ිංු  වම බවත්, ිංලින්ඩරශේ තෑං් ල සරි ශමොවී 

ං)පූර් ශයන් පගවිච්චි කළ  ැිර බවත්, අන්ම ඒ වගශේ 

තත්ත්වයන් නිංග ශප්රොශප්න් ංහයු සය වැඩි කළ බවත්, බියුශට්න් 

ංහයු සය අඩු කළ බවත් ිරයමවග. ශ) ප්රමසග යන් ශවමං් ිරීමමස 

පිළිබඳව ලිට්ශරෝ තෑං් ංමසගතමස ය තයුවූලලව ශ) ලිපි මසඟින් ලතග 

පැ ැදිලිව පිළිතන්මවග. ඒ බව පිළිතන්මවග විතර. ශමොශවයි, ශ) 

බලන්ම එතුමසන්ලග ශමසන්ම ශ) ප්රං්තගරයත් ලදිරිපත් කරමවග. 

ශ) ප්රං්තගරශේ ශපන්වමවග උෂ් ත්වය, උෂ් ත්වයට 

ංගශප්.ෂව ී.ඩමය ශවමං් ශවන්ශන් ශකොශ ොමසන ිරයලග. 

ප්රං්තගරශේ යටමස  සශබන්ශන් 0ත් 100ත් න.වග ශප්රොශප්න්-

බියුශට්න් අුවපගතය. ශංන්ටිශග්රේඩ් අහ ක 30දී ශප්රොශප්න් - 

බියුශට්න් 50:50 ආවගමස බගර් 6ක ී.ඩමය. ඇ ස ශවමවග; 

kilopascal 600ක ී.ඩමය. ඇ ස ශවමවග. ඒ ිරයන්ශන්, ී.ඩමය 

වැඩි ශවමවග. ලිට්ශරෝ තෑං් ංමසගතමස ඒ ලිපියට යවපු පිළිතුරට 

අනගළ ශ) පැ ැදිලි ිරීමමස තුළ ලතග පැ ැදිලිව ංඳ න්ව  සශබමවග 

ශප්රොශප්න්-බියුශට්න් ංහයු සය ශවමං් කළගට පං්ශංේ ී.ඩමය වැඩි 

වු ග ිරයලග. ශප්රශප්න්වල ී.ඩම ධගරිතගව වැඩියි. එශ මස ම), 

ශප්රොශප්න් ප්රමසග ය වැඩි කළගමස ී.ඩමශේ වැඩි වීමස. ශවලග 

 සශබමවග.  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, ශප්රොශප්න්වල මිල උච්චගවචමය 

ශවමවග. ශප්රොශප්න්වල මිල වැඩිමස මැ ැ,  ැමස ශවලගශව්මස. ශලෝක 

ශවශළඳ ශපොශළේ විවිධ කගලවලදී -ශීත කගලවලදී, උෂ්  

කගලවලදී- ශප්රොශප්න් මිල අඩු වැඩි ශවමවග. ශ) ිරයම කගලශේත් 

ශප්රොශප්න් මිල ංගශප්.ෂව අඩුයි. ඒ අඩු වීමසත් එ.ක ශප්රොශප්න් 

ප්රමසග ය වැඩි කරලග, තෑං් ිංලින්ඩරය රුපියල් 100ිරන් අඩු 

ිරීමමස. පවග කරමවග. රුපියල් 100. අඩු කරමවග ශන්. රුපියල් 

1,473ට  සබුණු එක රුපියල් 1,375ට අඩු කරමවග.  ඒවග 

පගරිශභෝගිකයන්ට වගිං විධියට න.වමින් තමසයි ලිට්ශරෝ තෑං් 

ංමසගතමස පගරිශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකගරියට, ංමුපකගර 

ශංේවග, අශළවි ංහවර්ධම  ග පගරිශභෝගික ආර.ෂ  රගජය 

අමසගතයගහ යට ශ) ලිපිවලින් කරුණු පැ ැදිලි කරන්ශන්.  

එතැමදී ිංීධ ශවච්ච ක්රියගවලිය රශට් කවුරුත් නන්මවග. 

ිරශලෝග්රෑ) 12.5ට  සබිච්ච ිංලින්ඩරය ිරශලෝග්රැ) 7.3ට අඩු 

කළගමස ඒ ිංලින්ඩරයට liquid විධියට නගම ශප්රොශප්න් ං  

බියුශට්න්වල ප්රමසග ය අඩු වීමස. වු ග. එතශකොට හිං් අවකග ය 

වැඩියි. ශප්රොශප්න් ප්රමසග ය වැඩි වු ගමස ී.ඩමයත් වැඩියි. කවුරුත් 

ලතග පැ ැදිලිව විනයගත්මසකව පිළිතන්මවග ශප්රොශප්න් වැඩි කළගමස 

ී.ඩමය වැඩියි ිරයලග. ඒ ී.ඩමය වැඩි වීමසට ංගශප්.ෂව regulator 
එක ශවමං් කළගන? ඒ  අශමකුත් තග.ෂණික උපකර  ශවමං් 

කළගන? washer එක ශවමං් කළගන? ඒවග කරලග මැ ැ. අශප් රශට් 

තවමසත් regulators පිළිබඳව ිරිංු  ප්රමි සය. මැ ැ. ශවශළඳ 

ශපොශළේ regulators  සශබමවග, ඒ ඕමෑමස එක. ශතමැල්ලග ංවි 

කර තන්මවග. ංහයු සය ශවමං් කරන්ශන් මැ ස කගලශේදී ශ)ක 

ප්ර ්මය. වුශණ් මැ ැ.  ැබැයි, ංහයු සය ශවමං් කළගමස ඒ  සශබම 

regulator එක, ඒ  සශබම washer එක, ඒ  සශබම උපකර  

ටික, වෑල් කට ශ) ී.ඩමයට ඔශරොත්තු ශනමවගන? එතැම තමසයි 

ප්ර ්මය  සශබන්ශන්.  රි පැ ැදිලියි, ඒක ඔශරොත්තු දීලග මැ ස බව. 

ඒ නිංග තමසයි උතුරලග යන්ශන්. ඒ නිංග තමසයි ංබන් ශප  එන්මග 

වගශේ ඒ liquid එක උතුරලග එළියට එන්ශන්. ඒශකන් තමසයි තෑං් 

ලිප් ගිනි තන්ශන්.  

මීය ට ශබොශ ෝ කගලයකට ශපර තෑං් නිපනවීශ) ං  ශබනග 

 ැීමශ) අයි සය Ceylon Petroleum Corporation එකට  සබු ග. 

ඒ කගලශේ ංමස ර ශලොකු restaurants, ශලොකු ආපම ගලග 

තමසන්ශේ ප සුව ංඳ ග ශලොකු ිංලින්ඩරවලට regulator එක. 

මැ සව ශකළින්මස වෑල් එක ත ලග උු මට ංවි කරලග තෑං් ලබග 

තත්තග අපට මසතකයි. ඒක ය  ස විශරෝධි වැඩ.. ඒ කගලශේ 

Ceylon Petroleum Corporation එක ගිහින් වැටීන) කරලග 

ඒවග අල්ලලග ත ම) කළග. නැන් ශතවල්වල තෑං ්පගචිච්චි කරම 

අයට එශ මස කරතන්ම බැ ැ. ශමසොකන, regulator එක මැ සව 

පගවිච්චි කරම එක අමතුරුනගයකයි. ඒ ශතොල්ලන් regulator 
එක. එ.ක තමසයි තෑං් ිංලින්ඩරය පගවිච්චි කරන්ශන්.  ැබැයි, 

ශවශළඳ ශපොශළේ  සශබම ශ) regulator එක ශ) තෑං ් පරිමසගශව් 

ංහයු සය ශවමං් ිරීමමසට තැළශපන්ශන් මැ ැ. එතැම තැටලුව. 

 සශබමවග. ඒක ශ ොඳටමස ඔප්පු වම අවං්ාග  සශබමවග. තෑං් 

ිංලින්ඩරශේ බර අඩු කළගට පං්ශංේ අපි ඒ පිළිබඳව 

පගර්ලිශ)න්තුශව්දී ප්ර ්ම කළග. අපි ඒ ං)බන්ධශයන් ං්ාගවර 

නිශයෝත 27 (2  යටශත් ප්ර ්ම ඇහුවග. රගජය ඇමස සතුමසග උත්තර 

ු න්මග. ඒ ශවලගශව් ිරව්ශව් ංහයු සශේ ිරිංු  ශවමං. මැ ැ 

ිරයලග. පං්ශංේ ිරව්වග ංහයු සය ශවමං් කළග ිරයලග. මමුත්, 

ිරශලෝග්රෑ) 7.3ට අඩු කළ තෑං ් ිංලින්ඩරවල ය) ප්රමසග ය. ඒ 

වම ශකොටත් ශවශළඳ ශපොළට නිකුත් කරලග  සබු ග. මැවත ඒ 

පිළිබඳව උංගවි ක්රියගමසගර්ත තත්තග; ඊට විරුීධව මඩු 

ක්රියගමසගර්තවලට ගියග.  

ඒ මඩු ක්රියගමසගර්තවලට යම ශකොට, ලිට්ශරෝ තෑං් ංමසගතමස 

තමසන් ංතුව stock එශ.  සබිච්ච ිරශලෝග්රෑ) 7.3 තෑං ්

ිංලින්ඩරවලට ිරශලෝග්රෑ) 12.5 වමකල් තෑං් පිශරව්වග.  එශ මස 

පුරවම ශකොට,  සබිච්ච space එක අඩු ශවමවග. කලින් space එක 

 සබු ග. ඒ නිංග ී.ඩමය පගලමය වු ග. ඒ නිංග ිරශලෝග්රෑ) 7.3ට 

අඩු කරලග ශබනග  ැරපු ිංලින්ඩරවලින් ශ) ප්ර ්මය මසතු වුශණ් 

1479 1480 



පගර්ලිශ)න්තුව 

මැ ැ.  ැබැයි, ශකො)පැනිශේ ල සරි ශවලග  සබුණු ටිකට 

ිරශලෝග්රෑ) 12.5 වමකල් තෑං් පිශරව්වගමස  සශබම space එක අඩු 

ශවමවග; ී.ඩමය තවත් වැඩි ශවමවග. අන්ම එතැමදී තෑං් එළියට 

පනින්ම  නම ප්රව තගව වැඩි ශවමවග. 

අපි නන්මවග, තෑං් ිංලින්ඩර ං)බන්ධශයන් අශප් රශට් 

අුවතමසමය කරන්ශන් ඇශමසරිකගුව ප්රමි සය බව. ඒ අුවව ිරශලෝ 

පැං්කල් 1,050ක ධගරිතගව. නරගතන්ම පුළුවන්. ංහයු සය 50:50 

ශලං ශවමං් කළත් 740ක විතර උපරිමසයකට යන්ශන්. ිරශලෝ 

පැං්කල් 1,050ට වැඩි ශවන්ශන් මැ ැ. ඒ නිංග තමසයි තෑං ්

ිංලින්ඩරය පුපුරන්ශන් මැත්ශත්. ිංලින්ඩරය පුපුරන්ම ම), 

ිරශලෝ පැං්කල් 1,050ට වඩග වැඩි ශවන්ම ඕමෑ. එශ මස එක. 

ශවලග මැ ැ. ශමසශ මස leak ශවන්ශන්මස අර ිරයම උපකර වල 

ප්ර ්මය.  සශබම නිංගයි. ඒ ිරයන්ශන්, එතැම බරපතළ 

තග.ෂණික වැරැීන. ශවලග  සශබමවග. විනයගඥයන්ශේ 

තග.ෂණික  පීම.ෂ වලින් පසුව තමසයි අවංන් නිතමසමයට 

එන්ම පුළුවන් ශවන්ශන්.  ැබැයි, අවංන් නිතමසමය එම ශත. 

ආණ්ඩුව ව ගමස කළ යුත්ශත් ශ) මසගරගන් සක ප්ර ්මශයන් ශ) රශට් 

ජමතගව මුනගතැය මසයි.  

ශතවල්වලට පගය ය ජලය ංපයන්ම ඔබතුමසන්ලග -

ජලං)පගනම අමසගතයගහ ය- මසැදි ත් වම එක ශ ොඳයි.  ැබැයි, ඊට 

කලින් තෑං් ප්ර ්මය ව ගමස විංඳන්ම, ජමතගවශේ ජීවිත ආර.ෂග 

කරතන්ම මසැදි ත් ශවන්ම ිරයග මසමස ලල්ලග ිංටිමවග. [බගධග 
ිරීමමස.   

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තරු මසන්ත්රීතුමසග, මසමස ඔය ප්ර ්මයටත් පිළිතුර. ශනන්ම), 

ඔබතුමසග ලඩ ශනමවග ම). ඇත්තටමස නැන් බියතමස ිංට ශනො)ශප් 

න.වග ජල මළ එළීමස ිංු  කරමින්  සශබමවග. ඒ, කැලණි නකුණු 

ලවුර මස ග ජල ං)පගනම වයගපි සය මසගින්. ඒක තැම ඔබතුමසගට 

නැුව) ශනන්ම කැමසැ සයි.  

 

ගු විජිත දහසේර ක මහසතා 
(மாண்புமிகு விேித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශබොශ ොමස ං්තු සයි, ඇමස සතුමසග. එමස වයගපි සය තැම මසමස 

නැුවවත්ව ලන්මවග. මමුත් ඔය ිරයම ශනො)ශප් ඈත ශකළවශර් 

 සශබම කඳු ප්රශී වලට, පරකඩමුල්ල, මසශඩ්ශපොළවත්ත ිරයම 

ප්රශී වලට ඔය වයගපි සශයන් වතුර එන්ශන් මැ ැ. ඒකට ශවමමස 

ජල වයගපි සය. ංකං් කරන්ම ශවයි. 

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, තව පුහචි කගර ය. ිරයන්ම 

මසමස සුළු ශවලගව. තන්මවග. ශංෞඛ්ය අමසගතයගහ ශේ වැය ශීර්ෂය 

විවගනයට තත් දිම මසමස ශ) ං)බන්ධව ලතග පැ ැදිලිව ිරව්වග. 

වවනය පරිපගලම නිලධගරින් බඳවග තැය ශ)දී නිකුත් කළ තැංට් 

එක රගනේත ශංේමගරත්ම ඇමස සතුමසගශේ කගලශේ බිරිඳශේ 

වුවමසමගවට නිකුත් කළ එක.; මසමස ශපය  ිංටිශේ ඒ ශවුවශවන් 

ිරයමවග ම), ඒක ං)පූර් ශයන්මස අංතයය.. ලතගමස පැ ැදිලිව, 

ඒ තැංට් එක නිකුත් කර  සශබන්ශන් ශ) අවුරුීශී මසගර්තු 

මසගංශේ; ඒ ිරයන්ශන් ශ) ආණ්ඩුව යටශත්. 2218/50 අහක නරම 

තැංට් එක issue කශළේ 2021 මසගර්තු මසගංශේ 17 වැනි නග. ඒ 

ිරයන්ශන් රගනේත ශංේමගරත්ම මස ත්මසයග අමසගතයවරයග ව ශයන් 

ිංටි කගලශේ ශමොශවයි. එය, ශ) ආණ්ඩුව යටශත් ශංෞඛ්ය 

අමසගතයගහ ශේ ශල්ක)වරයග විිංන් නිකුත් කරුව ලැබූව.. 

කගශේවත් බිරින්නෑවරුන් ශවුවශවන් ශපය  ිංටින්ම මසට 

වුවමසමගව. මැ ැ. Community physiciansලගට ශ)ශකන් 

අංගධගර ය. ශවලග  සශබමවග ම), ඒ අයටත් එමස තමතුරු ලබග 

තන්ම පුළුවන් විධියට තැංට් එක ංහශ ෝධමය කරලග එය ව ගමස 

පගර්ලිශ)න්තුවට ලදිරිපත් කරන්ම. ඒ තැංට් එක නිකුත් කරලග 

ිංයලු පරිපගලම වවනය නිලධගරින්ට ඒ තමතුරු ලබග දීමසට ව ගමස 

මසැදි ත් ශවන්ම ිරයම කගර යත් මසත. කරමින් මසග මතර 

ශවමවග.  

ං්තු සයි. 

 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the  Hon. Lalith Varna Kumara. 

You have 10 minutes.  
 
 

[අ.භග. 1.30  

 

ගු ලලි ක වර්ණ කුමාර මහසතා 
(மாண்புமிகு லலித் வர்ை குமாரக) 

(The Hon.Lalith Varna Kumara)  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, මසමස ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත 

ශවමවග, වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ශේත්, ජල ං)පගනම 

අමසගතයගහ ශේත්, තවත් රගජය අමසගතයගහ  ශනකකත් වැය ශීර්ෂ 

විවගනයට තන්මග ශ) ශමසොශ ොශත් මසට කාග කරන්ම අවං්ාගව 

ලබග දීමස පිළිබඳව. ඒ වගශේමස තරු ශරෝහිත අශේගු වර්ධම 

අමසගතයතුමසගට -අශප් දිං්ත්රි.කශේ මගයකතුමසගට- අශප් තරු 

වගසුශීව මගමගය.කගර අමසගතයතුමසගට, එමස අමසගතයගහ වල 

ශල්ක)තුමසන්ලගට, ශල්ක)තුමියලගට ං  අශප්  ආණ්ඩු ප.ෂශේ 

ප්රධගම ංහවිධගයකතුමසගටත් මසශේ ංත්ු සය පුන කරමවග.  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, මවවම පගර්ලිශ)න්තුශව් මසශේ 

මසහතල කාගව තමසයි අන දිමශේ මසමස ිංු  කරන්ශන්. අමසගතයගහ වල 

අය වැය කගරක ංභග අවං්ාගශව්දී අමසගතයගහ වල වැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳව කාග ිරීමමස තමසයි ං)ප්රනගය. මමුත් මසශේ වතකීමස., 

යුතුකමස. වමවග, මසට ශ) ං්ාගමයට එන්ම ං ශයෝතය,  . සය 

ු න් අයට ශ) ලැබුණු අවංා්ගශව්දී කළගු  ංැලකීමස. මසමස ඒ 

ශවුවශවුවත් ශ) අවං්ාගශව් අවංර ලල්ලග ිංටිමවග. 

කළුතර දිං්ත්රි.කශේ ජමතගව ඡන්න 46,542. ලබග දී මසගව එමස 

දිං්ත්රි.කශේ මවවැනි ං්ාගමයට ඔංවග තැබුවග. පගර්ලිශ)න්තුශව් 

ඇ ස වුණු මසන්ත්රී පුරප්පගඩුව අුවව මසට ඊශේ දිමශේ ශ) තරු ංභගව 

නිශයෝජමය ිරීමමසට අවං්ාගව උනග වු ග. ඇත්තටමස ඒ ශවුවශවන් 

විශ ේෂශයන්මස බුලත්ිංහ ල ආංමය ප්රමුඛ් කළුතර දිං්ත්රි.කශේ 

ජමතගව නැ.වූ ං ශයෝතයත්, ඒ වගශේමස ං්වගමීය න් ව න්ශංේලග, 

අමය ආතමික පූජකතුමසන්ලග ලබග ු න් ආශීර්වගනය නිංග මසට 

ලැබුණු  . සයත් ලමස ත්. ඒ නිංග ඒ ිංයලු ශනමගට මසශේ 

ශතෞරවය ශ) අවං්ාගශව්දී පුන කරමවග. 

ශමසොකන, ජමතග පරමසගධිපතයය නිංග තමසයි අන ශ) 

පගර්ලිශ)න්තුවට එන්ම මසට අවං්ාගව ලැබු ශණ්. විශ ේෂශයන්මස 

අශප් අ සතරු ජමගධිප සතුමසග කරශතම යම වැඩංට ම නිංග 

තමසයි ඇත්තටමස අපට ශමසවැනි ජයග්ර  ය. ලබග තන්ම පුළුවන් 

වුශණ්. එතුමසග ජමගධිප ස අශප්.ෂකයග  ැටියට තමස ප්ර සපත් ස 

ප්රකග ය තුළින් ලබග ු න් ශපොශරොන්ු   පිළිබඳව ශ) රශට් ජමතගව 

ශතොඩ. වි ්වගං කරලග එතුමසගට ඒ  . සය ලබග ු න්මග. 

ජමතගවශේ ඒ  . සය තුළ පගර්ලිශ)න්තු මසැ සවර ශයුවත් 

තුශමන් ශනකක බලය. ලබග තන්ම එතුමසගශේ ප්ර සපත් ස 

ප්රකග මය ඇත්තටමස  ලව ල් වු ග. එතුමසග නිංග තමසයි අන මසට ශ) 

පගර්ලිශ)න්තුවටත් එන්ම අවං්ාගව ලැබුශණ්. ඒ නිංග එතුමසගට 

1481 1482 

[තරු  විනේත ශ ේරත්  මස තග  
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මසශේ ශතෞරවය  ග ං්තු සය පුන කරමවග. ඒ වගශේමස අ ශප් හිටපු 

පං්වැනි විධගයක ජමගධිප සතුමසග -වර්තමසගම අග්රගමසගතයතුමසග- 

ඇත්තටමස අපට ශලොකු  යිය.,  . සය. ලබග ු න්මග. අපි 

විප.ෂශේ හිටියත්, ශකොයි ප.ෂශේ හිටියත් එතුමසග අපට  ැමස නගමස 

 . සය, වධර්යය ලබග ු න්මග. ඒ නිංග එතුමසගටත් මසශේ ං්තු සය 

  ග ශතෞරවය පුන කරන්මට ඕමෑ. ඒ වගශේමස,  තශ)  ැු ණු වැඩුණු 

අපි වගශේ අයට අවං්ාගව  ග   . සය ලබග ශනමින් අපව 

ශමසශ යවපු  දිං්ත්රි. මගයක තරු ශරෝහිත අශේගු වර්ධම 

අමසගතයතුමසගටත් මසශේ ං්තු සය  ග ශතෞරවය පුන කරමවග. 

 අශප් තරු මසහින්න ංමසරිංහ  මසැ සතුමසග මස  මසැ සවර ශේදී 

කළුතර දිං්ත්රි.කශයන් අටවැනි ං්ාගමයට ශත්ීම පත් වු ග. එතුමසග 

පසුගිය දිමක පගර්ලිශ)න්තු මසන්ත්රී රයරශයන් ලල්ලග අං් වු ග. ඒ 

නිංග මසට පගර්ලිශ)න්තුවට එන්ම අවං්ාගව ලැබු ග. එතුමසගට අන 

තගමගප ස රයරය. ලැබිලග  සශබමවග. මසමස එතුමසගට සුබ පතමවග. ඒ 

වගශේමස මසට පගර්ලිශ)න්තුවට එන්ම අවං්ාගව උනග කර දීමස 

ං)බන්ධශයන් එතුමසගටත් ං්තු සවන්ත වමවග. ශමසොකන, ශ) රටට 

එතුමසගශතන් ශංේවගව. ලබග තන්ම අවං්ාගව ලැශබමශකොට, මසටත් 

බුලත්ිංහ ල ප්රමුඛ් කළුතර දිං්ත්රි.කශේ ජමතගවට ශංේවය. ලබග 

ශනන්ම ලඩ ප්රං්ාගව ලැබු ග.  

මසට මුලින්මස ශී පගලමයට එන්ම අවං්ාගව ලැබුශණ්,  

නිර්මසල ශකොතලගවල මසැ සතුමසග ංහවිධගයක රයරය නරමශකොට 

මසු රගවල ප්රගශීශීය ංභගවට තරත කරන්ම එතුමසග මසට nomination 

ලබග ු න් නිංගයි. ඒ න.වග ඇවිත්, පළගත් ංභගවට එන්ම එතුමසග මසට 

වි ගල  . සය. ලබග ු න්මග. ඒ  පිළිබඳවත් ශ) අවං්ාගශව්දී 

ිංහිපත් කරන්ම ඕමෑ. ඒ ිංයලු ශනමගශේමස  . සය තුළින් 

ඇත්තටමස මසට ශ) අවං්ාගව උනග වු ග. බුලත්ිංහ ල තමසයි, ශ්රී 

ලහකග ශපොු ජම ශපරමුශණ් කැඳවු)කරු, එශ මස මැත්ම) 

ංහවිධගයක  ැටියට මසමස වැඩ කරම ආංමය. ඇත්තටමස 

බුලත්ිංහ ල ආංමශයන් වශ) කවුරු ශ ෝ පගර්ලිශ)න්තුවට ආවග 

ම) ඒ  ැමස ශකශමකුමස ඇවිල්ලග  සශබන්ශන් තව ශකශමකුශේ 

අවං්ාගව ගිලිහු ගට පසුව, මැත්ම) තව ශකශමකු අවං්ාගව පුන 

කළගට පසුවයි.  මසට මසතකයි,  ශරනේශමෝල්ඩ් කුශර් මසැ සතුමසග ශ) 

පගර්ලිශ)න්තුව නිශයෝජමය කරමින් ිංටියදී පළගත් ංභග මස  

ඇමස ස අශප්.ෂකයග  ැටියට ලදිරිපත් වු ග.  එතශකොට එතුමසග 

පගර්ලිශ)න්තුශවන් ලල්ලග අං් වු ග. ඒ  නිංග බුලත්ිංහ ල 

ංහවිධගයක  ැටියට බන්ු ල පරගක්රමස ගු වර්ධම මසැ සතුමසගට 

පගර්ලිශ)න්තුවට එන්ම අවං්ාගව ලැබු ග.  නිර්මසල ශකොතලගවල 

මසැ සතුමසගට ඊළඟට පගර්ලිශ)න්තුවට එන්ම පුළුවන් වුශණ්ත් 

ශනවැනි වතගවට ශරනේශමෝල්ඩ් කුශර් මසැ සතුමසග පගර්ලිශ)න්තුශවන් 

ලල්ලග අං් වුණු නිංගයි.  ඇත්තටමස මසටත් මසගං කීපයකට පසුව 

ශ ෝ පගර්ලිශ)න්තුවට එන්ම අවං්ාගව ලැබුශණ් මසහින්න ංමසරිංහ  

මසැ සතුමසග මසන්ත්රී රයරශයන් ලල්ලග අං් වුණු නිංගයි.   

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, කළුතර දිං්ත්රි.කශේ 

බුලත්ිංහ ල ආංමය ශතොඩ. අඟහිඟක)  සශබම ආංමය.. 

කළුතර දිං්ත්රි.කශේ ආංම අශටන් බුලත්ිංහ ල  ග අතලවත්ත 

ිරයන්ශන් අඩුමස ඡන්න  සශබම ආංම ශනක.. බුලත්ිංහ ල 

ආංමය නිශයෝජමය කරමින්, එමස ආංමශේ ජමතගව ශවුවශවන් 

ශපය  ලඳලග බුලත්ිංහ ල ප්රමුඛ් කළුතර දිං්ත්රි.ක යට ය) 

ශංේවගව. කරන්ම පුළුවන් ම) ඒක තමසයි මසශේ  යුතුකමස වන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්මස මසශේ ශනමසව්පියන් මසමස ශ) අවං්ාගශව් දී 

ිංහිපත් කරන්ම ඕමෑ. මසශේ අ)මසග, තගත්තග ශ) ංමසගජයට 

ංගධගර ය. ලටු කරපු  ශනපළ.. පිරිමි ළමසයි  ය ශනමකු  නලග, 

වැඩිමසල් නරුවග  ගංමයට පූජග කළග.  ැබැයි, අශ ේතුවකට 1788-

87 කගලශේ උන්ව න්ශංේ අතුරුන න් වු ග. අන වමතුරු අපට 

උන්ව න්ශංේ ලන්ම තැම. ශංොයග තන්ම බැරි වු ග. නැන් 

උන්ව න්ශංේශේ මමස අතුරුන න් ලැයිං්තුශව් තමසයි  සශබන්ශන්. 

ශී පගලමඥයකු  ැටියට මසගව ශ) ංමසගජයට ශයොමු කළ නිංග 

2006 දී අශප් මසු රගවල ප්රගශීශීය ංභගශව් උපංභගප ස   ැටියට පත් 

ශවන්ම මසට අවං්ාගව ලැබු ග. අවුරුු  තුම. උපංභගප ස  ැටියට 

ලන්මශකොට 2007 දී බං්මගහිර පළගත් ංභගව නිශයෝජමය 

කරන්ම මසට අවං්ාගව ලැබු ග. 2007 දී පළගත් ංභගව නිශයෝජමය 

කළ මසට මැවතත් 2014 දී පළගත් ංභගව නිශයෝජමය කරන්ම 

අවං්ාගව ලැබු ග. 2020 මස  මසැ සවර ශයන් ජයග්ර  ය කරලග 

අන මසට ශ) පගර්ලිශ)න්තුවට එන්ම අවං්ාගව  ලැබු ග.  

මසශේ බගල මසල්ලි ර විරුශව.  ැටියට අවුරුු  12.  මුනගශව් 

ශංේවය කළග. රට නැය ශවුවශවන් මිය යන්ම එතුමසගට ිංු වු ග. 

අශප් පවුශල්  ය ශනමගශතන් ශනශනමකුමස රට ශවුවශවන් ජීවිත 

කැප කර  සශබමවග. ජමතගව ශවුවශවන්  කටයුතු කරන්ම මසගවත් 

ශී පගලමයට කැප කළ   මසශේ ශනමසව්පියන්ට මසමස ශ) අවං්ාගශව් 

දී ං්තු සවන්ත වමවග. මසශේ පියග ජීවතුන් අතර මැ ස වු ත්  මසමස 

ශ) අවං්ාගශව්දී මස ශේ අ)මසග ිංහිපත් කරමවග. අශප් ශතනරින් 

ලැශබම  . සය මසට ශලොකු  යිය. වු ග. 

ඒ නිංග තමසයි බුලත්ිංහ ල ප්රමුඛ් කළුතර දිං්ත්රි.කය 

ශතොඩමඟන්ම මසට  ැිරයගව ලැබුශණ්. බුලත්ිංහ ල  ැරු ගමස 

කළුතර දිං්ත්රි.කශේ අශම. ආංමවල ජමතගවටත් මසමස 

ං්තු සවන්ත ශවමවග. ශමසොකන, බුලත්ිංහ ල ප්රශී ශයන් මසමස වගශේ 

ශකශමකුට ශ) ආකගරයට  රි පගර්ලිශ)න්තුවට එන්ම  . සය 

ලබග දීමස ශලොකු ශනය.. බුලත්ිංහ ල ආංමශේ  සශබන්ශන්, ඡන්න 

72,000යි. ඒක තමසයි ආංම අශටන්මස ඡන්න අඩුශවන්මස  සශබම 

ආංමය. එමස 72,000ුවත් නමිළ ජමතගව 7,000. පමස  ලන්මවග. 

එවැනි තත්ත්වය. යටශත් ශල්ිංශයන් පගර්ලිශ)න්තුවට ශත්ීම 

පත්ශවලග එන්ම පුළුවන්කමස. මැ ැ.  

අන දිමශේ ශමසමස වැය ශීර්ෂයට අනගළව කාග ිරීමමසට අවං්ාගව 

ලැ නමස තැම මසමස ංතුටු ශවමවග. ශමසොකන,  මසශේ  දිං්ත්රි. 

මගයකතුමසගශේ අමසගතයගහ ශේ වැය ශීර්ෂය යටශත් කාග කරන්ම 

මසට අවං්ාගව ලැ න  සශබමවග. වරගය තැම ිරව්ශවොත්, අපි නන්මවග,  

සුීනගශතන්  පසුව වරගශේ ශවමං. වු ග ම) එශ මස වුශණ් තරු 

මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ කගලශේ පමස යි ිරයලග. එතුමසග 

ශතමගපු වැඩ පිළිශවළ නිංග තමසයි වරගය ංහර.ෂ ය ශවලග, 

දියුණු ශවලග, වරගය මතරය. ශ) භූමියට ශතශමන්ම පුළුවන්කමස 

ලැබුශණ්. ඇත්ත ව ශයන්මස වරගශයන්  කළුතර දිං්ත්රි.කශේ 

බුලත්ිංහ ලට ශලොකු ශනය. ිංීධ ශමොවු ත්,  මසශේ දිං්ත්රි. 

මගයකතුමසග නිංග ඇත්තටමස ශලොකු  . සය.,  යිය. අපිට 

ලැශබමවග.  

 ශ) කගර යත් මසමස විශ ේෂශයන් මසත. කරන්ම ඕමෑ. තරු 

ජලං)පගනම අමසගතයතුමසනි, බුලත්ිංහ ල ජමතගව ශවුවශවන් 

ශපොඩි, අහිහංක ංගධගර ය.  මසමස ලල්ලග ිංටිමවග. කළු තඟ 

ශයෝජමග ක්රමසය  සශබන්ශන්, බුලත්ිංහ ල ආංමය තුළ. කළු 

තශඟන් තමසයි වතුර ටික තන්ශන්.  ැබැයි, යන්ත) පගයමශකොට 

බුලත්ිංහ ල ශකොට්සගංශේ කළු තඟ අයිශන් ජීවත් වම ජමතගවට  

පනිට්ටුව.  අරශතම වතුර ශංොයගතන්ම ු වන්ම ශවලග 

 සශබමවග. ඒ විතර. ශමොශවයි, අලුත් වැඩ පිළිශවළ. යටශත් 

ශකත්ශ ේම ජල පවිත්රගතගරයටත් කුඩග තශඟන් තමසයි ජලය 

තන්ශන්. බුලත්ිංහ ල  ර ග තහතග ශනක. තලග ශතම යමවග. ඒ 

තහතග ශනකට ඇළවල් වි ගල ප්රමසග ය. එකතු ශවමවග. ඒ ඇළවල් 

තහතගවලට වඩග ශලොකුයි.  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, බුලත්ිංහ ල ජමතගව  ැමසනගමසත් 

ු . විඳිමවග. යන්ත) පිනි බෑවත් බුලත්ිංහ ල ජමතගව යට 

ශවමවග. සුළි සුළඟ. ආවත් යන්ශන් ශ)  ර ග. භූ විෂමසතගව 

අ සන් තත්තගමස ශ) ප්රශී ය මගය යමවග. මසට මසතකයි, එ. වර. 

 ැත්තෑ ශනශනශම. ශපොශළොව යට මිහිනන් වු ග. එශ මස ු . විඳිම 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

බුලත්ිංහ ල ජමතගවශේ වතුර ටික ං)බන්ධශයන් මසමස  අහිහංක 

ලල්ීනමස. කරමවග. බුලත්ිංහ ල ආංමයට ශවමමස ජල 

වයගපි සය.  රි  නලග,  ඒ ජමතගවට ංගධගර ය. ලෂ්ට කරන්ම 

ිරයලග මසමස ඔබතුමසගශතන් ලල්ලග ිංටිමවග. තරු නිශයෝජය 

ංභගප සතුමසනි, මසට ශ) අවං්ාගව ලබග දීමස පිළිබඳව ඔබතුමසගට 

ං්තු සවන්ත ශවමින්,  ිංයලු ශනමගටමස මසශේ ශතෞරවය, ං්තු සය පුන 

කරමින් මසශේ කාගව අවංන් කරමවග.   

 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Ajith Mannapperuma. You have 14 minutes. 
 
 

[අ.භග. 1.40  

 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, ශ) උත්තීමතර පගර්ලිශ)න්තුශව්දී 

අන අපි ජලං)පගනම අමසගතයගහ ශේ වැය ශීර්ෂය ඇතුළු තවත් 

අමසගතයගහ  කීපයක වැය ශීර්ෂ තැම කාග කරමවග. ජලය තැම අපි 

කාග කරම ශ) ශමසොශ ොශත්, ත)ප , වැලිශව්රිශේ අශප් ංශ ෝනර 

ජමතගවට ශවඩි  සයලග මසැරුණු නවං මසට මසත. ශවමවග. ශමසොකන, 

පගය ය ජලය ශවුවශවන් දිවි පිු ශව් ත)ප , වැලිශව්රිශේ ජමතගව. 

ඒ අවගංමගවන්ත ිංීධිය ිංු  වුශණ් 2013 අශතෝං්තු 01වැනිනග. 

අශප් වැලිශව්රිශේ ජමතගව "පගය ය ජලය මැ ැ,  සශබම ජලය 

ශබොන්ම බැ ැ" ිරයලග අරතළය. කරීදී,  මුනගශවන් ඇවිත් ඒ 

මිනිසුන්ට ශවඩි  සයලග මසරග නැමුවග. වර්තමසගම ජමගධිප ස 

ශතෝසගභය රගජප.ෂ මසැ සතුමසග තමසයි එවකට ආර.ෂක ශල්ක) 

රයරය නැරුශව්. ශබොන්ම වතුර ලල්ලග  ඬ. මඟපු මිනිසුන් මසරපු 

ල ස ගංය. ශලෝකශේ ශකොශ ේවත් මැ ැ. කවනගවත් වතුර ටික. 

ලල්ලපු මිනිශ . මසරලග මැ ැ. මමුත් අපි නැ.කග, බියතමස ශවළඳ 

කලගපශේ  ශංේවකශය. එනග ශ) අරතළය නිංග පල්ලියට ශතොං් 

ංැඟවු ගමස  මුනග නිලධගරින් ඔහු පිටුපිංන් ගිහිල්ලග, පල්ලිය තුළදී  

තුව.කු බඳවල්වලින් ත ලග ඒ ංශ ෝනරයග  ගතමය කළග. ඒ 

වගශේමස පගංල් නරුවන් ශනශනශම. ටියුෂන් පන් ස ගිහිල්ලග එීදී 

එනග ශ) අරතළයට මසැදි ත් වීමස නිංග ශවඩි තබග මසරග නැමුවග. 

"රවිෂගන්" ං  ඒ අශම. පගංල් නරුවගත්, ශවළඳ කලගපශේ 

ශංේවය කළ ඒ තරු , ංශ ෝනර ශංේවකයගත් මසමස ශ) ශවලගශව් 

ිංහිපත් කරමවග.  වතුර ලල්ලග  ඬපු ජමතගව ශවුවශවන් 

තමසන්ශේ ජීවිතය පූජග ිරීමමස පිළිබඳව ඒ අයට මසශේ උත්තමසගචගරය 

පුන කරමවග. ශ) ිංු වීමස ශවලග නැන් වංර  යකට වැඩි කගලය. 

තත ශවලග  සශබමවග. මමුත්  තවමස වැලිශව්රිය, රතුපංව්ල, 

ත)ප  ජමතගවශේ ජල ප්ර ්මය විංඳුශණ් මැ ැ; ිංයයට 100. 

විංඳුශණ් මැ ැ. අශප් රජය කගලශේත් විවිධ ක්රියග මසගර්ත මසඟින් 

ශ) ජල ප්ර ්මය විංඳන්ම  ැු වග. 

එනග අපි කරං්මගතල පගය ය ජල ශයෝජමග ක්රමසයට 

ශකොන්ත්රගත්තුව ලබගු න්මග. ඒ  ශකොන්ත්රගත්තුව ලබගදී කගලය. 

තත වු ත්, තවමසත් එය ක්රියගත්මසක ශමොවම බව තමසයි ශප්න්ශන්.  

හිටපු ජමගධිප ස තරු වමසත්රීපගල ිංරිශංේම මසැ සතුමසග ය  පගලම 

රජය කගලශේ ශ)කට මසැදි ත් ශවලග ඒ ජමතගවට ය) මසට්ටමසිරන් 

ශ ෝ ජලය ලබග දිමසට  ැිර උපරිමසශයන් කටයුතු කළග. ඒ 

ජමතගවට ශවඩි ප රවල් ශනමවග ශවුවවට, පගය ය ජලය ලබග 

ශනන්ම කටයුතු කළග. ඒ වගශේමස ශ) පවුල්වලට අඩු මුනලකට 

ජලය ලබග දීමසටත් කටයුතු කළග. එනග  සබුණු මසට්ටමස අුවව එතුමසගට 

පුළුවන් විධියට එතුමසග කටයුතු කළග. රතුපං්වල ිංීධිය නිංග 

ංනගකගලික අේබතගත ශවච්ච පුීතලශයෝ ශනශනශම. හිටියග; 

ශරෝතගතුර ශවච්ච අය හිටියග. එනග තරු වමසත්රීපගල ිංරිශංේම 

ජමගධිප සතුමසග ශ) ිංයලුශනමග ජමගධිප ස මසන්දිරයට ශතන්වග 

වන්දි ලබග දීමසට කටයුතු කළග. ඒ පිළීබඳව හිටපු 

ජමගධිප සතුමසගටත්, ය  පගලම රජයටත් මසමස ං්තු සවන්ත ශවමවග.  

තරු ඇමස සතුමසනි, මසමස තව කරු . ශකශරහි ඔබතුමසගශේ 

අවධගමය ශයොමු කරවන්ම කැමසැ සයි. වර්තමසගමශේ වැලිශව්රිය 

ප්රශී යට -ශ) ිංීධියට ල. ශවච්ච ප්රශී යට- ජග සක 

ජලං)පගනම  ග ජලගපව ම මසණ්ඩලශේ නිලධගරි මස ත්මසශය. 

ඇවිල්ලග ශතයිරන් -පවුලිරන්- රුපියල් 3,000 ත ශන් එකතු 

කරලග බට නමසමවග. ඒ ිරයන්ශන්, ශ)කට තන්ශන් ජග සක 

ජලං)පගනම  ග ජලගපව ම මසණ්ඩලශේ ංල්ලි ශමොශවයි. ඒ 

ංඳ ග පුීතලයන්ශතන් ංල්ලි එකතු කරමවග. ශමසොකන,  

වැලිශව්රිය ප්රශී ශේ ජමතගවට, රතුපං්වල ප්රශී ශේ ජමතගවට 

පගය ය ජල ප්ර ්මය ඒ තර)මස බලපගමවග. ඒ කවුරුන් ශ ෝ බට 

ටික නගන්ම ිරයග රුපියල් 3,000. අරශතම -ශ) තශ) ශකශම. 

ශමොශවයි.- ඊට පං්ශංේ ඇවිල්ලග ජල මළ එළමවග. ජමතගව ඒ 

ජල මළ එළන්ම ංල්ලි දීලග  සශබමවග. මමුත්, මසමස නිශයෝජමය 

කරම ප්රශී ශේ ජමතගව තවමසත් ශ) බට දි ග බලගශතම 

ලන්මවග විතරයි. ශමසොකන,  ශ) බටවලින් ජලය එන්ශන් මැ ැ. ඒ 

ිරයන්ශන්, ශමසතැමදීත් ජමතගව රැවටීමස. තමසයි ිංීධ ශවන්ශන්. 

වර්තමසගමශේ තවත් ඒ වගශේමස  ප්ර ්මය. පරකන්ශනනිය 

ප්රශී ශේත්  සශබමවග.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කරං්මගතල පගය ය ජල ශයෝජමග ක්රමසශේ කටයුතු ක්රියගත්මසක 

වමශකොට ශ) ඔ.ශකෝමස ප්රශී  ආවර ය වමවග. මසගං තුම. 

ඇතුළත එමස වයගපි සය ක්රියගත්මසක ශවමවග. 

 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තරු ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසග ිරයමවග මසගං තුම. ඇතුළත ශ) 

වයගපි සය  ක්රියගත්මසක ශවමවග ිරයලග.  මසමස ඇත්තටමස ඔබතුමසගට 

ං්තු සවන්ත ශවමවග, ංීභගවශයන් උත්තරය. දීමස පිළිබඳව. 

 ැබැයි, වර්තමසගමශේ අපට  සශබම නැුවමස අුවව ම) ශමසමස 

වයගපි සශේ වැඩ ිංයයට 70. පමස  තවමසත් ිංු  ශවලග මැ ැ. 

කරං්මගතල ජලග ය ංඳ ග ශකොන්ත්රගත්තුව පිරිමැමුශව් 2017 දී 

පැවැ ස ය  පගලම ආණ්ඩුශවන්. 2020 ශපබරවගරි 17 ශවනිනග 

තමසයි ඒක නිමස කරන්ම  සබුශණ්. 2017 ලඳලග බැලුශවොත් ශ) 

වමශකොට අවුරුු   තරකට වැඩි කගලය. තත ශවලග  සශබමවග. 

මමුත්, තවමසත් ඒශ. ිංයයට 70යි වැඩ ලවර ශවලග  සශබන්ශන්. 

තරු ඇමස සතුමසනි, නැන් ඔබතුමසන්ශේ කගලශේදීත්, “අපි තව 

අවුරුීනිරන් වතුර ශනමවග, තව අවුරුීනිරන් වතුර ශනමවග" 

ිරයමවග. අශප් කගලශේදීත් ඒක ිරව්වග. නැන් ඔබතුමසග ිරයමවග, 

තව මසගං 3ිරන් වතුර ශනමවග ිරයලග. 
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මසගං තුම. ඇතුළත කරං්මගතල පගය ය ජල ශයෝජමග 

ක්රමසශයන් වතුර දීමසට පුළුවන් තත්ත්වයට අපි පැමිශ මවග. ඒශ. 

වරන., අඩුව. වුශ ොත් ඒ තැම මසමස ඇප ශවමවග.  

 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තරු ඇමස සතුමසනි, ඒ ප්ර සඥගව දීමස පිළිබඳව මසමස ඔබතුමසගට 

ං්තු සවන්ත ශවමවග. 

1485 1486 

[තරු ලලිත් වර්  කුමසගර  මස තග  
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.07ඊළඟට, පරකන්ශනනිය ප්රශී ශේ වි ගල ජල වයගපි සය. 

 සබු ග, “ප්රජග ජල වයගපි ස” ිරයලග. තරු ඇමස සතුමසනි, 

ංගමසගමයශයන් ත)ප  දිං්ත්රි.කශේ ල.ෂ 8ක විතර පවුල් 

ංහඛ්යගව. ජීවත් ශවමවග. වංර 5. තුළ ශ) ිංයලුශනමගට ජලය 

ශනමවග ිරයග ඔබතුමසන්ලග ප්ර සඥගව. දීලග  සශබමවග. මමුත්, වංර 

ප කදි ත)ප  දිං්ත්රි.කයටමස ජලය ශනන්ශන් ශකොශ ොමසන ිරයම 

එක තැම අපට ශලොකු ප්ර ්මය.  සශබමවග. 
 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසග ළඟ අශප් ඒ ංැලැං්මස  සශබමවගන? 

 

 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔව්.  
 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ංැලැං්මස බලලග, ශකොතැමක ශ ෝ අඩුපගඩුව.  සශබමවග 

ම) ිරයන්ම. ඒ තැන්වලට අපි වැඩ පිළිශවළ. ශයොනන්ම). 

ංැලැං්මස ඔබතුමසගට එවග  සශබමවග. 
 

 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තරු ඇමස සතුමසනි,  ැමස තැමමස අඩුපගඩු  සශබමවග. ශ) 

ංැලසුමසත් අපට වි ්වගං කරන්ම බැ ැ. ශමසොකන, දිශමන් දිම, 
දිශමන් දිම ඔබතුමසන්ලග දීපු  ශපොශරොන්ු  කඩ ශවමින් පව සමවග. 
ශ) ංැලැං්මස විතර. ශමොශවයි. බලන්මශකෝ, ඔබතුමසන්ලග 
ංැලැං්මස.  ැු වග, “අවුරුු  10. යමශකොට ශ) රශට් වතගව 
ිංයයට ිංයය. කගබනික ශපොශ ොරවලින් කරමවග” ිරයලග. 
මමුත්, ඒ තැම ජමතගවශේ වි ව්ගංය නැන් කැඩිලග ගිහිල්ලග. 
එතශකොට, තවමසත් ිංයයට 50ක ජමතගවට පගය ය ජලය දීලග 
මැ ැ.  

 

 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
තරු මසන්ත්රීතුමසනි, තමුන්මගන්ශංේ ිරයන්ශන් අංතය ශතොරතුරු. 

ිංයයට 57කට වතුර දීලග අවංන්. ල සරි ිංයයට 41ටත් අපි වතුර 

ශනමවග. වත කීශමසුවයි මසමස ඒක ිරයන්ශන්. අපි ශමසශ මස 

ිරයන්ශන් ඒක කරන්ම පුළුවන් නිංගයි. මිනිසුන්ට ශබොන්ම වතුර 

මැ ැ ිරයම කගර ය ං)බන්ධශයන් තමුන්මගන්ශංේලග ංතුටු 

ශවන්ම එපග.  ශනයියශන්! ශ) වගශේ විප.ෂය. එ.කශන් අපට 

රට  නන්ම ශවලග  සශබන්ශන්.  මසට ඇත්තටමස කමතගටුයි. 
 

 

 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

තරු රගජය අමසගතයතුමසනි, මසශේ ප්ර ්මයට  පිළිතුරු දීමස පිළිබඳව 

ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමවග. ඔබතුමසග එනග  මීය තමුශව් කශඩොලගම 

කළපුවට ඇවිල්ලග “ඔ.ිංජන් කන්මන?” ිරයලග අ පු රගජය 

ඇමස සතුමසග ශන්. කශඩොලගම විමග  කරන්ම ඇවිල්ලග, “ඔ.ිංජන් 

කන්මන?” ිරයලග ඇහුවග. ජමතගව ශකොශ ොමසන ඔබතුමසග ිරයම 

වචම වි ්වගං කරන්ශන්? ඒ වි ්වගංය අන මැ සශවලග  සශබමවග. 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
තමුන්මගන්ශංේ වතකීශමසන්න ිරයන්ශන්, මසමස එශ මස ිරව්වග 

ිරයලග? තමුන්මගන්ශංේ ලහනේශන්රු මස ත්තශය.ශන්? 

තමුන්මගන්ශංේ ශමසතැමට ඇවිල්ලග වලිතය  

 
[මූලාසනදඉ අණ පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

උං්ංන්ම එපග. ඒක ිරව්ශව්, තමුන්මගන්ශංේලගශේ දිං්ත්රි.කශේ 

තමුන්මගන්ශංේලගශේ ශකශම.. මසමසත් එතැම ිංටියග. 

 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please continue with your speech. 
 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

තරු රගජය ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසගට විශ ේෂශයන් පැ ැදිලි 

කරන්ම ශනය. මැ ැ. ඔබතුමසග ිරයපු කරපු ශීවල් එනග මසගධයවල 

ප්රනර් මය වු ග. කශඩොලගම විමග  කරන්ම ඇවිල්ලග ිරයපු 

ශීවල් මසගධයවලින් ප්රිංීධ වු ග. එමස නිංග නැන් අපට ශ) රජය 

ිරයම ශීවල් තැම වි ්වගංය. මැ ැ.  ශපෞීතලිකව ඔබතුමසග 

අපිත් එ.ක හිතවත්. මමුත්, ඔබතුමසන්ලග දීපු මසැ සවර  ප්ර සපත් ස 

ප්රකග ම තැම අන රශට් ජමතගව තුළ ිරිංමස වි ්වගංය. මැ ැ. 

ශමසොකන, ිරයපු ශී ශමොශවයි, ශවම ශනය. ශන් ඔබතුමසන්ලග 

කරන්ශන්. ඒකයි ශ ේතුව. 

තරු රගජය ඇමස සතුමසනි, ත)ප  දිං්ත්රි.කශේ පවුල් ල.ෂ 8න්, 

ල.ෂ 3කට පමස යි පගය ය ජලය ලබග දීලග  සශබන්ශන්.  තවත් 

පවුල් ල.ෂ 5කට පගය ය ජලය ලබග දිය යුතුයි. ඔබතුමසන්ලග 

ිරයමවග, ිංයයට 100. ජමතගවට පගය ය ජලය ලබග ශනමවග 

ිරයලග. 

 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ඔ.ිංජන් තැම ිරව්ශව්, තමුන්මගන්ශංේලගශේ ංමසගි ජම 

බලශව්තයට වැඩ කරපු ශකශම. ලු. ඔහුශේ මමස සුරහත ලු. මසට 

නැන් telephone එකට කාග කරලග ඒක ිරව්ශව්. ංමසගි ජම 

බලශව්තශේ ශකශම. තමසයි එශ මස ිරයලග  සශබන්ශන්. 

 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අපි ජලය තැම කාග කරමු. නැන් කශඩොලගම අත රිමුශකෝ. 

තරු වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසනි, ිංයයට 100.මස 

පගය ය ජලය ශනන්ම ිරයග අපි ිරයන්ශන් මැ ැ. ශමසොකන, ඒක 

ං)පූර්  කරන්ම බැරි ලල.කය.. වතගව ිංයයට 100. 

කගබනික කරමවග වගශේ ලල.කය. තමසයි ඔබතුමසන්ලග 

ප්රකග යට පත් කශළේ, පවුල් ිංයයට 100කටමස පගය ය ජලය 

ශනමවග ිරයලග. අපි ිරයන්ශන්, ිංයයට 75කටවත් ශනන්ම ිරයගයි. 

ශමසොකන, ංමස ර පැ සවලට ිංයයට 100.මස අව ය ශවමවග ිරයලග 

මසමස ිරයන්ශන් මැ ැ. ිංයයට 75කට පගය ය ජලය දීශ) කටයුත්ත 

ඔබතුමසන්ලග ක්රියගත්මසක කරම ංැලැං්මස තුළින් කරන්ම බැ ැ. ජල 

අව යතගශවන් ිංයයට 43.මස ජල ං)පගනම වයගපි ස තුළින් 

1487 1488 



පගර්ලිශ)න්තුව 

ක්රියගත්මසක ශවමවග. ිංයයට 7. ප්රජග ජල වයගපි සවලින් 

ක්රියගත්මසක ශවමවග. එමස ිංයයට 7න්, ංමස ර ප්රජග ජල වයගපි ස 

නැන් කඩගශතම වැටිලග. ඒ ශකශරහි මසමස ඔබතුමසගශේ අවධගමය 

ශයොමු කරවමවග, ඒ වයගපි ස කඩගශතම වැටිලග, තරු ඇමස සතුමසනි. 

ප්රජග ජල වයගපි සවල වයු ගත්මසක ප්ර ්ම  සශබමවග. ඔබතුමසගත් 

නන්මවග ඇ ස, විශ ේෂශයන්මස පරකන්ශනනිය ප්රජග ජල වයගපි සය 

ඇ හිට  සශබම බව. ඒ නිංග ඒශ. හිටපු ංභගප සවරයග හිශත් 

අමසගරුශවන්මස මිය ගියග. ශමසොකන, පගය ය ජලය ලබග තන්මග 

ජමතගව ඔහුට ශචෝනමග එල්ල කරන්ම පටන් තත්තග. අවහකව 

ශංේවය. කරන්ම ගිහිල්ලග එතුමසග හිශත් අමසගරුශවන්මස මිය ගියග. 

ල සන්, ශ) වගශේ ශීවල්වලට අපට මසැදි ත් ශවන්ම ශවමවග; 

ශංොයග බලන්ම ශවමවග. ශමසොකන, ඔවුන් කගලය. ප්රජග ජල 

වයගපි සවලින් පගය ය ජලය අරශතම පසුව ජලය ලබග තන්ම 

ශමො ැිර ශවලග  සශබමවග. 

 තරු ඇමස සතුමසනි, කරං්මගතල පගය ය ජල ශයෝජමග ක්රමසය 

තැම ඔබතුමසග ංඳ න් කළග. ත)ප  දිං්ත්රි.කයට ජලය 

ලැශබන්ශන් කැලණි ත ශඟන්, අත්තමතලු ඔශයන් ං  මසගඔශයන්. 

ඒවගශයන් තමසයි අපි ජල වයගපි ස ංැලසු) කර  සශබන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්මස ශමසමස කරු  ශකශරහි මසමස තරු ංමත් 

නි ගන්ත රගජය ඇමස සතුමසගශේ අවධගමය ශයොමු කරවමවග. 

මීය රිතමසට ං  දිවුලපිටියට ජලය ංපයගශතම  සශබන්ශන් 

මසගඔශයන්. ඔබතුමසගශේ ංැලැං්ශ)  සශබන්ශන් ඒක. ඒ විතර. 

ශමොශවයි. යටිමසගම ජලග ය ලදිකරමවග ිරයගත් එහි  සශබමවග. 

 ැබැයි, තරු රගජය ඇමස සතුමසනි, මසගඔයට ඒකගකගීම ජල ංැපයුමස., 

ජල ප්රවග ය. එන්ශන් මැ ැ. ශ) පිළිබඳවත් ඔබතුමසන්ලග 

අවධගමය ශයොමු කරන්ම.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි ඒ ජලග ය ලදිකරන්ශන් අර ගයක, යටමසගම කඳු මුු ශන්. 

එතශකොට, ජලය වැඩිපුර ලැශබම කගලයට ඒ ඔ.ශකෝමස ජලය එමස 

ජලග ශේ එකතු වමවග. එතශකොට අපට මසගඔයට අවුරුීන පුරගමස 

ජලය ශනන්ම පුළුවන්. 

 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔබතුමසග  රි. ඒක පිළිතත  ැිර ංැලැං්මස.. මමුත්, එතැම 

 සශබම ප්ර ්මය ශ)කයි, තරු ඇමස සතුමසනි. යටිමසගම ජලග ය 

ලදිිරීමශ) කටයුතුවලට තවමස ඇඟිල්ල.වත් තබලග මැ ැ. මමුත් 

ඔබතුමසන්ලග ිරයමවග, අවුරුු  5. තුළ ත)ප  දිං්ත්රි.කශේ ජල 

ප්ර ්මය විංඳමවග ිරයලග. කරං්මගතල ජලග ය ලදිකරන්ම පටන් 

අරන් අවුරුු  6. ගිහිල්ලගත් තවමසත් ිංයයට 70යි ශකරිලග 

 සශබන්ශන්. එතශකොට, තවමස ංැලැං්මස.වත් මැ සව මීය රිතමස, 

දිවුලපිටිය ප්රශී වල ිංටිම ජමතගවට අවුරුු  5ිරන් ජලය ලබග 

දීලග පගය ය ජල ප්ර ්මය විංඳමවග ිරව්වගට ඒශකන් අපි ංෑහීමසකට 

පත් ශවන්ශන් ශකොශ ොමසන? 

තරු වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසග  ප්ර ්ම දි ග 

ංීභගවශයන් බලම ශජයෂ්ස ඇමස සවරශයකු නිංග මසමස තව 

කගර ය. ශකශරහි ඔබතුමසගශේ අවධගමය ශයොමු කරවමවග. 

කැලණි ත ශඟන් තමසයි ත)ප  දිං්ත්රි.කයට පගය ය ජලය වැඩිමස 

ප්රමසග ය. ලැශබන්ශන්. මමුත්, කැලණි තඟ රශට්  සශබම දූෂිතමස 

ජලය  සශබම තහතගව බවට පත්ශවලග  සශබමවග. 

කර්මසගන්ත ගලගවලින්, ංපුතං්කන්න පිරිප ු ව තුළින්, අමවංර 

ලදිිරීම) තුළින්, ඒ වගශේමස toilets  ැරවීමස නිංග කැලණි තශේ 

ජලය දූෂිත ශවලග  සශබමවග. කැලණි තඟ තැම පීම.ෂ ය. 

කශළොත් මිනිං්සු ටැප් වතුර ශබොන්ශන්ත් මැ ැ. 

ඒ තරමසට කැලණි තශේ ජලය දූෂ ය ශවලග  සශබන්ශන්.   

"පිවිතුරු තහතග" වැඩංට ම නැන් රජය ප්රකග යට පත් කරලග 

 සශබමවග. ඒක එනග ලඳන්මස  සබුණු එක.. එය ක්රියගත්මසක 

කරන්ම ඕමෑ.   තඟ. ව ශයන් විතර. ශමොශවයි, මසමස හිතම 

 ැටියට  වැඩිමස පිරිං. පගය ය ජල අව යතගව ංඳ ග පගවිච්චි 

කරම, පරි ර ය කරම තඟ තමසයි ශ) කැලණි තඟ. ඒ නිංග  

පිවිතුරු තහතග වැඩංට ම  ර ග කැලණි ත  ශඟන් පිරිිංු  ජල 

ප්රවග ය. ලබග තැය මස ංඳ ග වම කටයුතුවලට ූලලික තැම 

ශනන්ම ිරයලග විශ ේෂශයන්මස ිරයමවග. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමසගශේ 

අවධගමයට ශයොමු කරමවග.  මසමස පරිංර නිශයෝජය ඇමස සවරයග 

 ැටියට කටයුතු කරීදී, ඒ තැම විශ ේෂ අවධගමය. ශයොමු කළග. 

විශ ේෂශයන්මස ඒ ප්රශී ශේ ශපොීනිංය, වි ්වවිනයගලය ශ) 

කටයුත්තට නගයක ශවන්මත් කැමසැත්ත  සශබමවග. ඒ තැමත් 

ඔබතුමසගශේ අවධගමය ශයොමු කරවමවග. කැලණි වි ්වවිනයගලය 

ශ) කටයුත්තට ඒකගබීධ කර ශතම පිරිිංු  පගය ය ජලය 

ලබගදීශ) කටයුත්ත කරන්ම ිරයලග ලල්ලමවග. තරු ඇමස සතුමසනි, 

අපට ශපශමමවග, ශ)වග ශවම එක. මැ ැ, ශ) කටයුතුත්  

අශම. ශපොශරොන්ු  වගශේමස තමසයි ිරයලග. මමුත් ඔබතුමසග 

බලගශපොශරොත්තු ශවම - 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි,  2020දී,  අලුත් ජල 

ං)බන්ධතග 116,708. ලබග ු න්මග.  2021දී, අලුත් ං)බන්ධතග  

201,754. ලබග ු න්මග. 2022දී අපි ශනමවග, 436,000.. ඒ 

තැ)මසට ගිශයොත් අපට කරන්ම බැරි න? 
 

ගු අජි ක මා්දනපුදපුම මහසතා 
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔව්. ඒ තැ)මස  රි. ඒ තැ)මසට ගිශයොත්  රි. ඒ තැ)මසට ජලග  

ටික ලදිශවමවග ම) ශ ොඳයි. ඒකයි ිරයන්ශන්. ඔබතුමසගට ඒ 

 . සය ලැශබන්ම ිරයලග අපි ප්රගර්ාමග කරමවග. අශප් ත)ප  

දිං්ත්රි.කශේ ජමතගවශේ ජල ප්ර ්මය විංඳන්ම ඔබතුමසගට 

 . සය, වධර්ය ලැශේවග ිරයලග මසමස ප්රගර්ාමග කරමවග. 

ං්තු සයි. 

 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Nipuna Ranawaka. You 
have 10 minutes.  

 
 
[අ.භග. 1.54  

 

ගු නි ණ රණවක මහසතා 
(மாண்புமிகு நிபுை ரைவக)  

(The Hon. Nipuna Ranawaka)  

තරු නිශයෝජය ංභගප සතුමසනි, අන   කගරක ංභග අවං්ාගශව් 

විවගනයට තැශමම අමසගතයගහ  පිළිබඳව අවධගමය ශයොමු කරම 

විට රශට් ජග සක ආර්ිකකයට නැවැන්තමස  . සය. වම වරගය  ග 

මගවික අමසගතයගහ ය ං  රශට් ජමතගවශේ ජීවම තත්ත්වයට 

ප්රධගමතමස අව යතගව. වම පගය ය ජලය ලබග ශනම ජලං)පගනම 

අමසගතයගහ ය තැම අවධගමය ශයොමු කරමින් මුලින්මස ජල 

1489 1490 

[තරු තරු අනේත් මසගන්මප්ශපරුමස  මස තග  
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ං)පගනම විෂයය තැම කාග කරමින්  මසශේ කාගව ආර)භ 

කරන්මට කැමසැ සයි. 

ශතෝසගභය රගජප.ෂ ජමගධිප සතුමසගශේ "ශංෞභගතයශේ 

නැ.මස" වැඩ පිළිශවළ යටශත් 2021- 2024 න.වග, අවුරුු  4ක 

කගලසීමසගව තුළ "ංැමසට පගය ය ජලය" ලබග දීශ) වැඩංට ම 

යටශත් පවුල් ල.ෂ 35කට ආංන්ම ප්රමසග යකට පගය ය ජල 

ප සුක) ලබග දීමසට වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසගශේ 

මගයකත්වශයන් ඒ අමසගතයගහ ය වැඩකටයුතු  නලග  සශබමවග. 

විශ ේෂශයන්මස මසග ජීවත් ශවම මසගතර දිං්ත්රි.කශේ මළ ජලය ලබග 

තන්මග පවුල් ංහඛ්යගව 110,000. පමස  වමවග. මීය ට අමසතරව, 

නැමට 6,000 -7,000. විතර ජලය ලබග තන්ම ශපොශරොත්තු 

ශල්ඛ්මශේ ලන්මවග. 2015දී තරු මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග 

ආණ්ඩුව භගරශනීදී, මසගතර දිං්ත්රි.කය තුළ අපි ආර)භ කරපු 

වයගපි සය.  සබු ග. ඒ තමසයි මසගතර අදියර 4 ජල ශයෝජමග ක්රමසය. 

අවුරුු  4.,  5. විතර ඒ ජල ශයෝජමග ක්රමසශේ වැඩකටයුතු ලතග 

මසන්නතගමීය ව ිංු ශවච්ච නිංග ඒ වැඩ පිළිශවළ ලදිරියට ශතම යන්ම 

අවුරුු  තුම  තර. ප්රමසගන වු ග. මමුත් අපට බලගශපොශරොත්තුව. 

 සශබමවග, ජමවගරි, ශපබරවගරි කගලසීමසගව ඇතුළත ඒ ශයෝජමග 

ක්රමසශේ මසගලි)බඩ න.වග වම අදියර අවංන් කරන්මට අපට 

 ැිරයගව. ලැශබයි ිරයලග. ඒ වගශේමස  ඒ ශබනග  ැීම) ංඳ ග 

අව ය ලදිිරීම) ංඳ ග නැමටමසත් ශටන්ඩර් කැඳවග  සශබමවග. ඒ 

පටිපගටි අුවතමසමය කරලග  සශබමවග.  ැබැයි, අපි පිළිතන්ම ඕමෑ 

අන රශට්  සශබම තත්ත්වයත් එ.ක ඒ භගණ්ඩ ශතන්වග තැය ශ)දී, 

මළ ශතන්වග තැය ශ)දී විවිධ අප සුතග ඇවිල්ලග  සශබම බව. 

ඒවගත් එ.ක ය) ප්රමසගනය. ශ) කගලසීමසගශව්  ඇ ස වු ත්, මසගතර 

දිං්ත්රි.කය තුළ ිංයයට 70කට එ ග ජමතගවට ජලය ලබගදීමසට 

බලගශපොශරොත්තු වමවග.  නිරතුරුව පගය ය ජල අර්බුනයට මුහු  

ශනම ශනණියගය, ශමසොරවක වැනි ප්රශී වලට ජල ං)පගනම 

ශයෝජමග ක්රමසය. ංඳ ග ශ) ශවමශකොට ශටන්ඩර් කැඳවී) 

කටයුතු අවංන් කරලග  සශබමවග.  ශමසොරවක ජල ශයෝජමග ක්රමසය 

තුළින්  ම මීය ටර් 10,000කුත්, ශනණියගය ජල ශයෝජමග ක්රමසය 

තුළින්  ම මීය ටර 10,000කුත් ව ශයන් ශ) වයගපි ස ශනක  ර ග 

ලබගදීමසට කටයුතු කරමවග.  

ඒත් එ.කමස තරු ඇමස සතුමසනි, මසග ශපොඩි ශයෝජමගව. 

කරමවග. විශ ේෂශයන්මස ශනණියගය ආංමය ශ.න්ද්ර කරශතම 

ිංහ රගජයත් එ.ක ංහචගරක ශ ෝටල් කලගපය. ශවුවශවන් 

ංහචගරක අමසගතයගහ යට අපි ශයෝජමගව. ශයොමු කරලග  සශබමවග. 

ඒ නිංග ඒ ංැලසු) ංකං් කරීදීමස ඒ ආයතමවලටත් අව ය ජල 

ංැපයු) ප්රමසග ය ත මය කරලග, ඒ අව ය කටයුතුත්  කරලග 

ශනන්ම පුළුවන් ම)  ඒ වයගපි සවලට  . සය. ශවයි. 

ඊට අමසතරව  .මසම, ශනයියන්නර, මුලටියම යම ප්රශී  

 ර ග ිරරමසආර මසඟින් මළ ජල වයගපි සය. ආර)භ ිරීමමසටත්, 

අකුරැං්ං ප්රශී ශේ ශයෝනේත  ම මීය ටර් 20,000ක ජල ශයෝජමග 

ක්රමසශේ වැඩ එළැශඹම වං ශර් අත භගතශේදී ආර)භ ිරීමමසටත් 

 ැිරයගව. ලැශබයි ිරයලග වි ්වගංය.  සශබමවග. ශමසමස ිංයලු 

ජල ශයෝජමග ක්රමස 2025 වම විට අවංන් ශකොට, මසගතර 

දිං්ත්රි.කය තුළ ිංයයට 70කට එ ග ගිය ජල ංැපයුමස. ලබග 

ශනන්ම අපට පුළුවන්. ශනනියගශේ ලතග  කඳු ංහිත ප්රශී  

 සශබන්ශන්. එමස කඳු ංහිත ප්රශී වලට අව ය ප්රජග ජල 

වැඩංට න් කීපය.මස ංමත් නි ගන්ත මසැ සතුමසගශේ රගජය 

අමසගතයගහ ය  ර ග නැමටමසත් ආර)භ කරලග  සශබමවග. මීය ට මසගං 

කීපයකට කලිුවත්  .මසම ප්රශී ශේ එවැනි වයගපි සය. විවිත 

කළග. ඒ වයගපි සවලින් ිංයයට ිංයයකමස ංගර්ාකත්වය. අපට 

බලගශපොශරොත්තු ශවන්ම බැරි ශවයි. ශ) ලල.ක) එ ගට ශමස ගට 

ශවන්ම පුළුවන්. මමුත් ශ)  ැශමසෝටමස ජලය ලබගදීමසට අව ය 

ප සුක) ටික මසගතර දිං්ත්රි.කය තුළ ඇ ස කරන්මට අපට 

 ැිරශවයි ිරයම වි ්වගංය අප තුළ  සශබමවග.  ශකටි කගලය. 

ඇතුළත ශ) වයගපි ස මැවත ආර)භ කරලග මසගතර දිං්ත්රි.කශේ 

ජමතගවට අතයව යමස ප සුකමස. වූ පගය ය ජලය ලබගදීමස ංඳ ග 

කටයුතු කරපු නිලධගරින් ිංයලුශනමගටත්, අශප් කැබිමට් 

අමසගතයතුමසගටත්, රගජය ඇමස සවරයග ඇතුළු ිංයලු නිලධගරින්ටත්, 

ශල්ක)වරු ඇතුළු ජග සක ජල ං)පගනම  ග ජලගපවග ම 

මසණ්ඩලශේ ිංයලුශනමගටත් මසග ං්තු සවන්ත ශවමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, වරගය විෂයය තැම කාග 

කරීදී ලහකගශව් පිහිටීමසත් එ.ක ලහකගවට ආර්ිකක ව ශයන් 

වි ගල අවං්ාගව. ලැබිලග  සශබමවග. ලහකගශව් පිහිටීමසත් එ.ක 

විශ ේෂශයන්මස මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ මගයකත්වශයන් 

2014ට කලින් ලහකගව මගවික ශ.න්ද්රය. බවට පත් ිරීමමස ංඳ ග 

වැඩ පිළිශවළ. ආර)භ කරලග  සබු ග. ලහකගව ිරයන්ශන් 

අධිශව්ගී මසගර්තයිරන් වරගයන් ශනක., ගුවන්  ශතොටුශපොළවල් 

ශනක. එකට ං)බන්ධ වම රට.. ඒ ංඳ ග අව ය යටිතල 

ප සුක) ිංයල්ල 2014ට කලින් මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ 

මගයකත්වශයන් අපි ලදිකරලග අවංන් කරලග  සශබමවග. ඒශ. 

ප්ර සලගභ ශ) රශට් ජමතගවට ලබග තන්ම පුළුවන් වම විධියට 

අලුත් ආශයෝජම අවං්ාග  ඇ ස කරලග  සබු ග.  )බන්ශතොට 

වරගය අන අපට අයි ස මැ ැ. පසුගිය අවුරුු  4ක ය  පගලම කගලය 

තුළ  )බන්ශතොට වරගය ඇතුළු රජයට  සබුණු ං)පත් 

ශබොශ ොමසය. විකුණුවග.  )බන්ශතොට වරගය  ර ග ංැපයු) 

දිං්ත්රි.කය. විධියට ශ.න්ද්ර කරශතම, මසගතර දිං්ත්රි.කයත් 

දියුණු කරන්ම අව ය ංැලැංම්ස. ඒ අවං්ාගශව්  සබු ග. 

ශපෞීතලික අහ යත් එ.ක, විවිධ පුීතලයන් එ.ක ං)බන්ධ 

ශවලග අලුත් ක්රමසශව්නය. ඔං්ශංේ අශප් රට තුළට ආශයෝජම 

අවං්ාග ශතම ආ යුතුයි. අවුරුු  10කට, 15කට කලින්  සබුණු 

තැමට වඩග අවං්ාග අන ශලෝකශේ  සශබමවග; ආශයෝජමය 

කරන්ම පුළුවන්  ැිරයගව ශ) ශලෝකය තුළ වැඩිශවලග  සශබමවග. 

ශරෝහිත අශේගු වර්ධම ඇමස සතුමසගශේ මගයකත්වශයන් ශ) 

පිළිබඳව අලුත් විධියට හිතලග, ශ) ං)පත්වලින් ප්රශයෝජමය. 

අරශතම වරගය, ගුවන් ශතොටුශපොළ, අධිශව්ගී මසගර්ත ශ) ිංයල්ල 

ං)බන්ධ කරශතම අලුත් ආශයෝජම අවං්ාග රට තුළට ශතම එයි 

ිරයලග මසමස වි ්වගං කරමවග.  )බන්ශතොට වරගය ශ.න්ද්ර 

කරශතම අපි වැලිතමස ප්රශී ශේ අ.කර 400ක ුකමි ප්රශී ය. 

නැමටමසත්  ඳුමගශතම  සශබමවග කර්මසගන්තපුරය. ලදිකරන්ම. 

ඒකට අව ය ශල්ඛ්ම ිංයල්ලමස අපි කැබිමට් මසණ්ඩලයටත් ශයොමු 

කරලග  සශබමවග. නැමටමසත් කර්මසගන්ත ගලග 5.  අපට කැමසැත්ත 

ප්රකග  කරලග ලියු) පවග දීලග  සශබමවග. ඊළඟ වර්ෂය තුළ අශප් 

බලගශපොශරොත්තුව.  සශබමවග, ඒ කටයුතු ිංයල්ල අවංන් කරලග 

ජමතගවට ශනන්ම පුළුවන් උපරිමස ං ශයෝතය ලබග ශනන්ම.  

 වරගය තැම කාග කරීදී මසමස ිරයන්ම ඕමෑ, අන ශලෝකශේ 

මැව් තගං්තුවල වි ගල වැඩිවීමස.  සශබම බව. කවුරුත් බඩු මිල 

තැම කාග කරමවග.  ැබැයි, ශ) වැඩිශවලග  සශබම මැව් තගං්තු 

පිළිබඳව කවුරුවත් කාග කරන්ශන් මැ ැ.  මසමස ඒ තැම 

උනග ර ය. ිරයන්ම). මසගං 6කට, 7කට කලින් චීමශේ ලඳලග 

ශතමගපු අඩි 40 කන්ශට්මර් එකකට ශතවපු මැව් තගං්තුව ල.ෂ 

3. පමස  තමසයි ලහකගශව් මුනල්වලින්  සබුශණ්. ගිය ං සශේ ඒ 

භගණ්ඩමස, ඒ ං්ාගමශේමස ලඳලග ශකොළඹට ශේන්ම ගිය මැව් 

තගං්තුව ල.ෂ 21කට එ ග ගිහිල්ලග  සශබමවග. අන බඩු මිල තැම 

විතර. කාග කරම ිංයලුශනමග ශ) වැඩිවීමස පිළිබඳව කාග 

කරන්ශන් මැ ැ. අන ශලෝකශේ ශංෞඛ්ය අර්බුනය. එ.ක ශලෝක 

ංහචර  අර්බුනය. ඇවිල්ලග  සශබමවග. ංැපයු) මසගර්තවල 

අර්බුනය. ඇවිල්ලග  සශබමවග. ඒ  ග ංමසඟ ල ළ ගිය භගණ්ඩ මිල 

අපට පගලමය කරන්ම බැරි ශවලග  සශබමවග. ඒකට එක 

විකල්පය. විධියට ශ) අය වැය  ර ග බැිංල් රගජප.ෂ 

ඇමස සතුමසග ශීශීය නිෂ්පගනමය වැඩි ිරීමමස ංඳ ග, නිෂ්පගනම 

ආර්ිකකය. ශතොඩ මැඟීමස ංඳ ග අව ය වැඩ පිළිශවළ. අන ශවීදී 

ආර)භ කරලග  සශබමවග. ඒ වැඩ පිළිශවළ  ලදිරියට ශතම යීදී 

1491 1492 



පගර්ලිශ)න්තුව 

විප.ෂය  ැමස සං්ශංේමස කාග කරන්ශන් ශමසොමවග න? අන වැය ශීර්ෂ 

යටශත් වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය තැම ං  ජල ං)පගනම 

අමසගතයගහ ය තැම කාග කරන්මට  සබු ගට, අනත් විප.ෂශේ 

මසන්ත්රීවරු කාග කරන්ශන් ශපොශ ොර තැමයි, තෑං් ටැහිර පුපුරම 

එක තැමයි. එතැනින් එ ගට කාග කරන්ම ශනය. අන විප.ෂයට 

මැ ස ශවලග  සශබමවග. ශ) ශලෝක අර්බුනයට ංගර්ාකව මුහු  දීපු 

රජය. විධියට අන ිංයයට 70කට එ ග එන්මත්කර ය අවංන් 

කරලග  සශබමවග. 

ඒ නිංග අන ඇල්ල, මිරිං්ං, වැලිතමස ගියගමස යළිත් ංහචගරකයන් 
ශ) රටට පැමිණීශ) ප්රව තගව. ඇ ස වී  සශබම බව ශපශමමවග. 
අපි මීය ට මසගං ශනක තුමකට කලින් මිරිං්ං, වැලිතමස ගියගමස නැ.කග, 
ඒ .ශෂේත්රශේ නියැළුණු අයට අඩු ත ශන් තමසන්ශේ විත් සයට 
ශමසොක.න ශවන්ශන් ිරයම බලගශපොශරොත්තුවවත්  සබුශණ් මැ ැ 
ිරයලග.  ැබැයි, අන ශ)  ර ග ය)ිරිං බලගශපොශරොත්තුව.  ඇ ස 
ශවලග  සශබමවග. මසමස වි ්වගං කරමවග, අපට ශ) අර්බුනය 
ජයග්ර  ය කරලග, ශතෝසගභය රගජප.ෂ ජමගධිප සතුමසගශේ 
ශංෞභගතයශේ නැ.මස වැඩ පිළිශවළ ශ) න කය තුළ ක්රියගත්මසක 
කරතන්මට  ැිර වුශ ොත්, න කයිරන් පං්ශංේ ජීවත් ශවන්ම 
පුළුවන් රට. ඇ ස ිරීමමසට   ැිරයගව ලැශබයි ිරයලග.  

පගර්ලිශ)න්තුශව් ලන්ම ළග බගලමස මසන්ත්රීවරයග විධියට මසමස 
තරු  පරපුශරන් ලල්ීනමස. කරමවග. 1770න් පසුව ලපු ණු 
පර)පරගව,   2000න් පං්ශංේ ලපු ණු පර)පරගව අන අලුත් විධියට 
හිතන්ම පුරුු  ශවලග  සශබමවග.  එශ මස හිතම පරපුරට අව ය රට 
නිර්මසග ය ිරීමමස ංඳ ග ඔවුන්ටත් ය) කැප ිරීමමස. කරන්ම ශවයි 
ිරයග මසමස වි ්වගං කරමවග. අශප් ශනමසව්පියන් කාග කරමවග, 77 
වැඩ පිළිශවළ ලං්ංර ට ගියග ම), අන ශවීදි රට ශවමං් ශවන්ම 
 සබු ග ිරයලග. අශප් පර)පරගවටත් තව අවුරුු  10ිරන්, 20ිරන් 
ිරයන්ම ශවමවග, අපි එනග ඒ වැඩ පිළිශවළ ක්රියගත්මසක කළග ම), 
අන රට ශමසතැනින් එ ගට යන්ම  සබු ග ිරයලග. ඒ නිංග අපි 
තරු  පරපුශරන් විශ ේෂ ලල්ීනමස. කරමවග. ශ) රට ශවුවශවන් 
ය) කැප ිරීමමස.  කරන්ම අපි ිංයලුශනමග ූ නගම) ශවන්ම ඕමෑ. 
ඒ ංඳ ග කැප ිරීමමස. කරන්ම පුළුවන් මගයකශය. අපට ලැ න 
 සශබමවග. ඒ මගයකයග ඒ කැප ිරීමමස කරලග ශපන්වග  සශබමවග. 
එතුමසගශේ වැය ශීර්ෂය තත්තත් බලන්ම පුළුවන්- 

 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ගු නි ණ රණවක මහසතා 
(மாண்புமிகு நிபுை ரைவக)  

(The Hon. Nipuna Ranawaka)  

ශ) කටයුතු කර තන්ම අ සතරු ජමගධිප සතුමසගට, 

අතමසැ සතුමසගට, මුනල් ඇමස සතුමසගට, කැබිමට් මසණ්ඩලශේ 

ිංයලුශනමගට  . සය ලැශබන්ම ිරයලග ප්රගර්ාමග කරමවග. ශ) 

වැඩ පිළිශවළ ංගර්ාකව අවංන් කරශතම න කය. ඇතුළත 

ශංෞභගතයශේ ශී ය ශතොඩමැඟීමසට අව ය  . සය ලැශේවග ිරයග 

පතමින් ිංයලුශනමගටමස ශතරුවන් ංර  ප්රගර්ාමග කරමවග.  

ශබොශ ොමස ං්තු සයි. 
 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Mujibur Rahuman. You 

have 13 minutes. Before he starts, the Hon. Weerasumana 
Weerasinghe will take the Chair.  

අනුරුව ගු නිදයෝජය කාරක සභාපිනුරමා මූලාසනදය්ද 
ඉව ක වුදය්ද, ගු වීරසුමන වීරසසහස මහසතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு வீரசுமன 

வீரசிங்ஹ அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took 
the Chair. 

 
 
[අ.භග.2.04  

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අන විශ ේෂශයන්මස වරගය  ග 

මගවික අමසගතයගහ ශේ, ජලං)පගනම අමසගතයගහ ශේ වැය ශීර්ෂ 

ශවුවශවන් කාග ිරීමමසට අවං්ාගව ලැ නමස තැම ං්තු සවන්ත 

ශවමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශ) රශට් ජග සක ං)පත. 

වම වරගය ිරයන්ශන් රටක  සශබම ලතගමස ආර්ිකක 

වැනතත්කමසිරන් යුත් ආයතමය.. වරගශේ දියුණුවට  ැමස 

ආණ්ඩුව.මස ය) ය) ප්රමසග ශයන් නගයකශවලග  සශබමවග. මසට 

ශපර කාග කළ ආණ්ඩු ප.ෂශේ හුඟ. මසන්ත්රීවරු ශචෝනමග කළග, 

අශප් ආණ්ඩුව කගලශේ  )බන්ශතොට වරගය විකුණුවග ිරයලග. ඒ 

නිංග ඒ වරගය තැම අපිට ශමොශයකුත් ශචෝනමග එල්ල ශවමවග.  

අන ආණ්ඩු ප.ෂශේ මසන්ත්රීවරුන් එශ මස ශචෝනමග කළත්, 

එතුමසන්ලගශේ මසැ සවර  ප්ර සපත් ස ප්රකග මය තුළ  ග මසැ සවර  

වයගපගරය තුළ ප්රධගමමස ංටන් පගසය.  ැටියට ශතෝසගභය 

රගජප.ෂ මසැ සතුමසග එනග ලදිරිපත් කළග,  )බන්ශතොට වරගය 

මැවත පවරග තන්මවග  ිරයලග. මසග ළඟ  සශබමවග, "ශතෝසගභය 

රට  නම ශංෞභගතයශේ නැ.මස" ිරයම ප්ර සපත් ස ප්රකග මය. ශමසහි 

58 පිටුශව් එතුමසග පැ ැදිලිවමස ිරයලග  සශබමවග, “ )බන්ශතොට 

වරගය ගිවිසුමස ංහශ ෝධමය ිරීමමසට චීම රජය ංමසඟ රගජය 

තගන්ත්රික ංගකච්ඡග ශමොපමසගව ආර)භ ිරීමමසට කටයුතු ශයොනුව 

ලැශේ" ිරයලග.  ැටමවල.ෂයක ජමතගවශේ ඡන්නය ලබගතන්ම 

ශ)කත් එතුමසග පගවිච්චි කරපු එක ංටන් පගසය.. මමුත්, එතුමසග 

බලයට ආවගට පං්ශංේ ශනංැ)බර් 20 වගශේ නවංව්ල විශීශීය 

මසගධයකරුවන් එ.ක ජමගධිප ස ශල්ක) කගර්යගලශේ පවත්වපු 

ංගකච්ඡගශව්දී,  )බන්ශතොට ගිවිසුමස ශවමං් ිරීමශ) අන ං. 

එතුමසගට මැ ැ,  )බන්ශතොට ආර.ෂක තත්ත්වය තැමයි එතුමසග 

උමන්ු  වන්ශන් ිරයලග මසගධයවලට ප්රකග  කරලග  සබු ග. ඊට 

පං්ශංේ ඒ ිරයපු ශීමස චීම තගමගප ස කගර්යගලය විිංන් ට්විටර් 

පණිවුඩය. මසඟින් ංමගා කරලග  සබු ග. ශතෝසගභය රගජප.ෂ 

මසැ සතුමසග 2017.12.20වම නග කළ ප්රකග ය තැම චීම තගමගප ස 

කගර්යගලශයන් ට්විටර් පණිවුඩය. නිකුත් කර  සශබමවග.  

ඔබතුමසන්ලග අපට ඒ තැම ශචෝනමග කරමශකොට අශම. 

පැත්ශතන් අපට ශ)කත් අ න්ම ශවමවග. ඔබතුමසන්ලග 

ජමතගවශතන් වරමස. තත්ශත් ශ) වරගය මැවත පවරග තන්මවග 

ිරයලගයි. මමුත්, නැන් ඒ ු න් වරමසට ශමසොකන වුශණ්?  ඒක පවරග 

තන්මවගන මැීන? අපි නන්මවග, නැන් ඒ තැම ඔබතුමසන්ලගශේ 

කාගව. මැ ස බව.  

ඔබතුමසන්ලගශේ කගලශේ -2015ට කලින්- වරගය  නන්ම 

ිංයයට 6ක වගශේ ල ළ ශපොීන ප්ර ස තයකට ශඩොලර් මිලියම 

400කට වැඩි ප්රමසග ය. චීම බැහකුවිරන්  ය. තත්තග. ිංයයට 

6ක ශපොලියකට  ය අරශතම තමසයි  )බන්ශතොට වරගය  ැු ශව්. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අපි ල ස ගංයට යමු ශකෝ. 
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ශකොළඹ වරගශේ අපට පර්යන්ත ිරහිපය.  සශබමවග. ඒ පර්යන්ත 

ිරහිපය අරශතම බලම ශකොට South Asia Gateway Terminal - 

SAGT - ිරයම පර්යන්තශේ අයි සය ිංයයට 85. ශජෝන් කීල්ං ්

ංමසගතමසට ු න්මග.  වරගය අධිකගරියට අයි සය  සශබන්ශන් ිංයයට 

15යි. කවුන ඒක ු න්ශන්? 1777 වංශර් තමුන්මගන්ශංේලගශේ 

කලින් හිටපු මගයිකගව තමසයි ඒක ු න්ශන්. අන ලන්ම 

අතමසැ සතුමසගත් ඒ මගයිකගව යටශත් එනග ඒ කැබිමට් මසණ්ඩලශේ  

හිටියග. ආණ්ඩු ප.ෂශේ ලං්ංර  ශප්ළිවල වගඩි ශවලග ලන්ම 

බහුතරය. ශමොශවයි, ඔ.ශකෝමස එනග චන්ද්රිකග බණ්ඩගරමගයක 

මසැ සනියශේ ආණ්ඩුශව් කැබිමට් මසණ්ඩලශේ හිටියග. වගසුශීව 

මගමගය.කගර මසැ සතුමසග හිටියගන ිරයන්ම මසමස නන්ශන් මැ ැ.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මසමස ආණ්ඩුශවන් අං්ශවලග විප.ෂශේ වගඩි වු ග.  

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔබතුමසග විතර. විප.ෂයට ආවග.  

ඒ කැබිමට් මසණ්ඩලශේ හිටපු උනවිය අන ශ) ආණ්ඩුශව් 

ලන්මවග. මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග ඒ ආණ්ඩුශව් ප්රධගම කැබිමට් 

ඇමස සවරශය.. ඔබතුමසන්ලග තමසයි ශ) රශට්  සශබම ං)පත් 

විශීශීය ං)ත)වලට ු න්ශන්. 2013 වංශර් CICT එක චීම 

ංමසගතමසට ු න්ශන් කවුන? 2013 වංශර් CICT එශ. ිංයයට 85ක 

අයි සය චීමයට ු න්මග. වරගය අධිකගරියට අයි ස ිංයයට 15යි. කවුන 

ඒක ු න්ශන්? මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග ශ) රශට් ජමගධිප ස 

ශවලග ලන්ම කගලශේ තමසයි CICT එක ු න්ශන්? එනග මසහින්න 

රගජප.ෂ මසැ සතුමසග ජමගධිප සවරයග  ැටියට CICT  එක විවිත 

කරන්ම ගිය ශව්ලගශව්, CICT එක තත්තු චීම ංමසගතමස අඩුමස 

ත  ශන් ලහකගශව් ජග සක ශකොඩියවත් නගන්ම ු න්ශන් මැ ැ. මසමස 

නන්ශන් මැ ැ, ශ) ංභගශව් ලන්ම උනවියට ඒක මසතක  සශබමවගන 

ිරයලග. එශ මසයි විවිත කරන්ම ු න්ශන්. CICT එක ඇතුශළේ අශප් 

ජග සක ශකොඩියවත් නගන්ම ු න්ශන් මැ ැ. මසහින්න රගජප.ෂ 

මසැ සතුමසග තමසයි ඒක විවිත කශළේ. චීම ජග සකයන්ශේ ශකොඩි ටික 

නගලග  සශයීදී තමසයි  එතුමසග ඒක විවිත කශළේ.  

ඊශේ - ශපශර්නග බටහිර පර්යන්තයත් ු න්මග. කගටන ු න්ශන්?  

අනගනි ංමසගතමසට.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එතැම පර්යන්තය. මැ ැ. 
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

පර්යන්තය. මැ ැ. මුහුන  රි ු න්මග ශන්; මුහුන ු න්මග ශන්. 

පර්යන්තය ඔවුන්  නග තනියි. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, 

ඔබතුමසන්ලගශේ හිටපු මගයිකගව චන්ද්රිකග බණ්ඩගරමගයක 

මසැ සනියත් ඒවග ු න්මග; මසහින්න රගජප.ෂ හිටපු ජමගධිප සතුමසගත් 

ු න්මග. විශීශිකයන්ට දීපු ශීශීය ං)පත් ිංයල්ල මැවත තන්මවග 

ිරයලග තමසයි ශතෝසගභය රගජප.ෂ මසැ සතුමසග බලයට ආශව්. 

මසැ සවර  ශපොශරොන්ු ශවන්  )බන්ශතොට වරගය මැවත පවරග 

තන්මවග ිරයලග ආපු ශතෝසගභය රගජප.ෂ මසැ සතුමසග වරගශේ 

බටහිර පර්යන්තයත් ු න්මග. නැන් ලතුරු ශවලග  සශබන්ශන් 

ශමසොක.න? නැන් මැ ශඟමහිර පර්යන්තය ලතුරු ශවලග  සශබමවග. 

JCT එක ලතුරු ශවලග  සශබමවග. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඊශේ - ශපශර්නග ශලෝකශේ 

 සශබම වි ගලමස මැව ලහකගවට ආවග. ඒ එවර් ග්රීන් ංමසගතමසට 

අයත් එවර් ඒං් මැව. ඒශ. කන්ශට්මර් 24,000ක වගශේ 

ප්රමසග ය. ආවග. ඒ මැව ආශව් ශකොශ ේටන? ඒ මැව CICT 

පර්යන්තයට තමසයි ගිශේ; JCT එකට ආශව්ත් මැ ැ, ECT එකට 

ආශව්ත් මැ ැ. ඇයි ඒ? ඒකට JCT එකට එන්ම බැ ැ. JCT එක 

ලතගමස අඩු තැඹුර.  සශබම පර්යන්තය.. ඒ නිංග  CICT එකට 

තමසයි ඒ මැව ගිශේ. 2013 වංශර් මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග චීම 

ජග සකයන්ට ලබග දීපු පර්යන්තයට තමසයි ශලෝකශේ වි ගලමස මැව 

ගිශේ. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඒ මැවට ECT එකට එන්ම 

පුළුවන්. එශ. මීය ටර් 28ක තැඹුර.  සශබමවග. මමුත් ECT එකට 

ඒ මැව ආශව් මැ ැ.   ECT එකට ආශවොත් ඒ මැව පගලමය 

කරන්ම -ඒක handle කරන්ම- අව ය යන්ත්රූ ත්ර තවමස ECT 

එශ. ංවි කරලග මැ ැ. ජමවගරි මසගංශේ රුපියල් මිලියම 

13,000කට වඩග වැඩි  මුනල් ප්රමසග ය. ශවන් කළග ECT එක 

ංහවර්ධමය කරන්ම. නැන් ශ) අවුරුීන  ලවර ශවන්මත් යමවග. 

ඒත්  ECT එක ශවුවශවන් කරපු ංහවර්ධමය ශමසොක.න? ිරිංමස 

ංහවර්ධමය. කරලග මැ ැ.   බටහිර පර්යන්තය  අනගනි ංමසගතමසට 

දීලග, බටහිර පර්යන්තය අනගනි ංමසගතමස  නගශතම යමවග. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අපි නැ.කග "එ.ං්-ශප්රං් 

පර්ල්" මැශව්  තත්ත්වය. ඒ මැව ගිනි තත්තග. අපි ඒක නන්මවග. 

ඒකට ය) ිරිං වන්දි මුනලකුත්  )බ වු ග. ඒ ං)පූර්  වන්දි 

මුනල ශකොයි තර) ප්රමසග ය.න ිරයලග අශප් ඇමස සතුමසගශේ 

කාගශව්දී ිරයයි ිරයලග මසමස හිතමවග. ඒ මුනල් ප්රමසග ය 

ශකොශ ොමසන ශ) රටට ලැශබන්ශන් ිරයලග අපි නැම තන්ම ඕමෑ. 

ඒ මැව ගිනි තැය ශමසන් පරිංරයට වි ගල  ගනිය. වු ග. ඒ 

වගශේමස ඒ ප්රශී ශේ ජීවත් ශවම ජමතගවශේ ආර්ිකක 

ක්රියගවලියට වි ගල  ගනිය. ඒ මැව  ර ග ිංීධ වු ග. ඒ 

ජමතගවට ශවච්ච පගඩුවට ශමසොම විධියට මුනල් ශනමවගන ිරයලග 

අපි නැම තන්ම කැමසැ සයි. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, 

විශ ේෂශයන් අපට තව එක ප්ර ්මය.  සශබමවග. අපි මැව. ගිනි 

තන්මවග නැ.කග. ඊට කලින් මැ ශඟමහිර ප්රශී ශේ මුහුු  

සීමසගශව්දීත් මැව. ගිනි තත්ත  ැටි අපි නැ.කග. ඒ මැව ගිනි 

තත්තගමස ඒක නිවන්ම ශමසොක.න කශළේ? ඒ ගින්ම නිවන්ම 

එ.ශකෝ ලන්දියගශව් වරගශයන් එන්ම ඕමෑ. මැත්ම) 

ිංහතප්පූරුශව් වරගශයන් එන්ම ඕමෑ.  මැ ශඟමහිර පළගශත්දී ගිනි 

තත්තු ඒ මැශව් ගින්ම ලන්දියගශව් වරගශයන් ආපු මැවිරන් 

නිව්වග. "එ.ං්-ශප්රං් පර්ල්" මැශව් ගින්ම නිවීමස පමසගවී) තැමත් 

ශමොශයකුත් ශචෝනමග  සශබමවග 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, විශ ේෂශයන්මස අශප් වරගයයන් 

ශලෝකශේ  සශබම ල ළමස වරගයයයන්  ැටියට ිංයලුශනමග 

පිළිතන්මවග. ඒශ. වගනය. මැ ැ. ත්රිකු ගමසල වරගය ං්වගභගවික 

වරගය.  ැටියට  ඒ මුහුු  මසගර්තශේ  පිහිටග  සශබම ලතග වැනතත් 

වරගය.. මමුත්, ඒ වරගශේ යටිතල ප සුක) දියුණු ශවලග 

 සශබමවගන ිරයම තැටලුව අපට  සශබමවග. ඒක තමසයි මසමස 

ිරව්ශව්,  ඒ අවට මැව. ගිනි තත්තගමස ඒ ගින්ම නිවන්ම අල්ලපු 

රටවල්වලින් එමකල් අපට බලගශතම ලන්ම වු ග ිරයලග. ඒක 

ලතග ශේනය ය තත්ත්වය..  

එශ මස වු ගමස ශවන්ශන් ශමසොක.න? ලහකගවට එම මැව් 

ප්රමසග ය අඩු ශවන්ම පුළුවන්. ඒ විතර. ශමොශවයි. ඒ මැව් 

ලහකගවට එමශකොට ර.ෂ ය කරන්ම ලතග අධික මුනල. 

ශතවන්ම ශවමවග. ශමසොකන, ය)ිරිං ආකගරයිරන් අමතුර. ිංු  

වුශ ොත් ඒ අමතුර වළ.වග තන්ම අශප් වරගයට ඒකට අව ය 

යන්ශත්රෝපකර වල වි ගල අඩුව.  සශබම නිංග. මසමස නන්ම 

විධියට, මසට ලැබිච්ච ශතොරතුරු අුවව ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි,   තවමස අපට  සශබන්ශන් 1780 න කශේ ලබග තත්ත 

යන්ශත්රෝපකර .  

1495 1496 



පගර්ලිශ)න්තුව 

ශ) තත්ත්වය තුළ ශමසොක.න ශවන්ශන්? ඒ  ගනි වළ.වග 

තන්ම අපි අශපොශ ොංත් බව ජගතයන්තරය නැම තන්මවග ම), 

ය)ිරිං ආකගරශයන් ඒ ශතොල්ලන් තුළ  සශබම බලගශපොශරොත්තු 

අඩු වමවග ම)  ඒ අය අශප් වරගයවලට එන්ශන් මැ ැ. එවිට අපට 

ලැශබන්ම  සශබම ආනගයමස තමසයි අඩු ශවන්ශන්. වරගයට මැව් 

පැමිණීමස අඩු වමවග ිරයන්ශන්, වරගයට ලැශබම ආනගයමස අඩු 

වමවග ිරයම එකයි. ඒ නිංග අපට අයි සය  සශබම පර්යන්ත 

ශනශ.මස යටිතල ප සුක) ටික  ග වරගය අධිකගරිශේ යටිතල 

ප සුක) ටික දියුණු ිරීමශ) ශලොකු වතකීමස. රජයට  සශබමවග.  

ඒ දියුණු ිරීමමසත් එ.කයි අපට ශ) කලගපශේ  සශබම වරගයවල් 

එ.ක, ංහවර්ධමය වම වරගයවල් එ.ක තරතයකට යන්ම 

පුළුවන් වන්ශන්. 

නැන් ලහකගවට එම මැව්වලින් ිංයයට 70. යන්ශන් CICT 

එකටයි, ශජෝන් කීල්ං් ංමසගතමසට අයි ස SAGT එකටයි. ිංයයට 

30. තමසයි අපට අයි ස පර්යන්තයට එන්ශන්. අපට අයි ස 

පර්යන්තයට එන්ශන් ලතග කුඩග මැව්. වි ගල මැව් එමශකොට ඒ  

වගිංය CICT එකට යමවග, අශප් පර්යන්තශේ තැඹුර ලතග අඩු 

නිංග. ඒ නිංග මසමස තරු ඇමස සතුමසගට ිරයන්ම කැමසැ සයි, ලතග 

ල.මසනින්මස -ව ගමස- ECT  එක ංහවර්ධමය කරන්ම ිරයලග.  ලතග 

තැඹුර.  සශබම ECT එක ංහවර්ධමය ිරීමමස තුළින් තමසයි අපට  

ආනගයමස වැඩි කර තැය මසට පුළුවන් ශවන්ශන්. අපි ශ) පර්යන්තශේ 

ංහවර්ධම කටයුතු පමසග කරන්ම, පමසග කරන්ම, අශප් රශට්  සශබම 

ං)පත්වලින් විශීශීය ංමසගත) තමසයි උපරිමස ලගභය ලබන්ශන්. 

අවංගම ව ශයන් මසග අශප් ජලං)පගනම ඇමස සතුමසගශේ 

අවධගමයට කරු . ශයොමු කරන්ම කැමසැ සයි. තරු ඇමස සතුමසනි, 

ශ) නවං්වල ශකොළඹ මතරශේ වතුවල ලන්ම  ජමතගවට ශලොකු 

ප්ර ්මය.   සශබමවග. ඒ තමසයි, වතුවල ලන්ම ජමතගවට ශපොු  

ප සුක) යටශත් ලබග දීපු ජල ප සුකමස කපග නැමීය මස. ශ) පිළිබඳව 

පසුගිය කගලශේ ය) එකඟතගවකට ආවග. නිවගංවල ජල ප සුකමස 

මැ ස වතුවල ලන්ම ජමතගවට ශපොු  ජල ප සුකමස දීලග  සබු ග. 

කවුරු ශ ෝ ශකශම. ශපෞීතලිකව ඒශ. අයි සය භගරශතම ඒ 

බිල්පත් පවග ශතවගශතම ආවග. මමුත්, ඒ ශතවී) පවග කරශතම 

ආපු ජල ප සුකමස හුඟ. තැන්වල මසෑත කගලශේදී මැ ස කරශතම 

යමවග. 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මසමස ිරව්වග ශන්. ඒවග ඔ.ශකෝමස ආපහු ලබග ශනමවග. ඒවග 

එක.වත් කපන්ශන් මැ ැ. එයගලගට බලය. මැ ැ ඒවග කරන්ම. 

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශබොශ ොමස ං්තු සයි, තරු ඇමස සතුමසනි. මසමස අනිවගර්යශයන්මස 

ඔබතුමසගශේ අවධගමයට ඒ ලැයිං්තුව ලදිරිපත් කරන්ම). පසුගිය 

ං සශේ පවග ජග සක ජල ං)පගනම  ග ජලගපව ම මසණ්ඩලශේ  

නිලධගරින් ඇවිල්ලග ශකොළඹ මතරශේ වතු කීපයක ජල 

ං)බන්ධතගව කපග නමසලග ගියග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසට කාග කරන්ම අවං්ාගව 

ලබග දීමස තැම ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමින්, ංඳ න් කළ කරුණු 

ශකශරහි තරු ඇමස සතුමසන්ලගශේ අවධගමය ශයොමු කරමින්, මසශේ 

කාගව අවංගම කරමවග.  

ශබොශ ොමස ං්තු සයි. 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ං)පත් අතුශකෝරල මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි 10ක 

කගලය.  සශබමවග. 
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ගු සම්ප ක අුරදකෝරල මහසතා 
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுதகாரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ං්තු සයි, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  

වතුර  සබශ න් ඇවිනපු මිනිං්සුන්ට වං නගපු ිරරි පැකට් දීපු 

අය, අන වතු නිවගංවල ජලය කැී.මස තැම ශ) තරු ංභගශව් 

ිරයමවග. පිපගංශයන් ඇවිනපු මිනිං්සුන්ට වං නැූල ිරරි පැකට් දීපු 

අය තමසයි ඒවග ිරයන්ශන්. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශ) 

තරු ංභගශව් අන උනෑංම ලඳලග  ශබොශ ෝ අවං්ාගවල වරගශේ 

බටහිර පර්යන්තය  තැම දීර්  ව ශයන් ංගකච්ඡග වු ග. 

බටහිර පර්යන්තය අපි ශතොඩ මැඟුශව් මැ ස පර්යන්තය.; 

ශතොඩ මඟන්ම තවමසත් අශප්.ෂග කරම පර්යන්තය.. මමුත් අපි 

 නලග අවංන් වුණු, ආනගය) ලබග තන්ම  සබුණු වරගය විකු පු 

බව ශ) මස ත්වරුන් කගටත් අන අමසතක ශවලග  සශබමවග. අපි 

 නලග ලවර ශවලග අපට ආනගය) ලබන්ම  සශයීදි තමසයි ඒ වරගය 

විකුණුශව්. නැන් අ මවග, ඒ වරගය කවනගන පවරගතන්ශන් ිරයලග. 

 නලග ලවර වුණු වරගය කුණු ශකොල්ලයට විකුණුවග. ඒ වරගය 

පවරග දීපු කගලය අවංන් ශවීදී ශ) ලන්ම ඔබතුමසන්ලගශේත්,  

අශප්ත් ජීවිත කගලය අවංන්. ඒ වරගය විකු ලග නැන් අ මවග, 

කවනගන ඒක පවරගතන්ශන් ිරයලග. එනග ජමතග විමු. ස ශපරමුශණ් 

මස ත්වරුන්ට  සබු ග, ඒකට විරුීධව මැඟිටින්ම.  ැබැයි ඒ එක 

මසන්ත්රීවරශය.වත් ඒකට විරුීධව මැඟිට්ශට් මැ ැ. ශ) කාග 

කරම මසමස ං ස තුම. තහතල්ල බන්ධමගතගරශේ රිමසගන්ඩ් භගරශේ 

හිටියග.  )බන්ශතොට වරගය විකු ම ශවලගශව් ඒකට විරුීධව 

උීශ ෝෂ ය කළගමස, ඒකට විරුීධව ශපළපගළි ගියගමස, පගශර් 

ටයර් එක. පුච්චලග මස  පගරට  ගනි කළග ිරයලග, පගරට රුපියල් 

375,000ක  ගනිය. කළග ිරයලග මසගව ං ස තුම. රිමසගන්ඩ් 

බන්ධමගතගරශේ තැබුවග. තවමස ඒ මඩුව යමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අ සතරු ශතෝසගභය රගජප.ෂ 

ජමගධිප සතුමසග "ශංෞභගතයශේ නැ.මස" ප්ර සපත් ස ප්රකග මය ශතම 

ආශව් ශ) මසගතිභූමිශේ අමගතතය තැම හිතලග ශ) මසගතිභූමිය 

 නන්මයි.  ැබැයි අපි කවුරුත් අශප්.ෂග ශමොකරපු විධියට 

නැවැන්ත වයංමයකට -වංහතතයකට- මුහු  ශනන්ම අපට ිංීධ 

වු ග. එශ මස තත්ත්වය.  සබියදීත් අප රටට අශයෝජකයකු 

ශතශමම ශකොට ඒ අශයෝජකයග ශේන්ම ශනන්ශන් මැ සව, ඒ 

ආශයෝජමය කරන්ම ශනන්ශන් මැ සව අන ශ) විප.ෂශේ 

කණ්ඩගයමස  නන්ශන් මැවත වතගව. රශට් ආර්ිකකය හිර 

කරන්මයි, ආර්ිකකය විමග  කරන්මයි.  

අපි ිරයමවග, ඔබතුමසන්ලගශේ අශප්.ෂග ංගර්ාක වන්ශන් 

මැ ැ ිරයලග. ශ) අමසගරුක) මසැීශී, ශ)  සශයම තැටලු මසැීශී 

අපි ශකොශ ොමස  රි ශ) මසගති භූමිය ඔංවග තබමවග. අපි ශ) 

ආර්ිකකය මැවත මැඟිටුවමවග. ඒ ංඳ ග අන අපට ශ ොඳ ඇමස සවරු 

කණ්ඩගයමස. ලන්මවග. ශ) අමසගතයගහ  ශනශ. අශප් තරු ශරෝහිත 

අශේගු වර්ධම ඇමස සතුමසග, තරු වගසුශීව මගමගය.කගර 

ඇමස සතුමසග, තරු ංමත් නි ගන්ත රගජය ඇමස සතුමසග, තරු ජයන්ත 

ංමසරවීර රගජය ඇමස සතුමසග තමස අමසගතයගහ වලට අනගළව න.ෂ 

ශලං වැඩ කරමවග. ඒ විතර. ශමොශවයි, වැඩ කරන්ම පුළුවන්, 

1497 1498 

[තරු මුනේබුර් රහුමසගන්  මස තග  
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න.ෂ, ආනරශයන් වැඩ කරම, ශ) රට තැම කැ.කුමසිරන් වැඩ 

කරම ශල්ක)වරු ඇතුළු ශ ොඳ නිලධගරි කණ්ඩගයමස. 

එතුමසන්ලගට ලැ න  සශබමවග. ඒ නිංග අපි අභිශයෝත ජය තන්ම 

ූ නගම). අපි අභිශයෝත ජය තන්මවග.  

ඔබතුමසන්ලග ශ) පගලමය අපට භගර ශනීදී තගල්ල 

දිං්ත්රි.කශේ විතර. ජලය ලබග තන්ම ශපොශරොත්තු ශල්ඛ්මශේ 

14,000. හිටියග. ඒ ශවීදී එක ජල ංැපයුමස.වත් ශනන්ම බැරිව 

හිටිශේ. ජලය තන්ම අවුරුු  4. ශපෝලිශ) හිටපු මිනිසුන්ට අන 

ිරිංමස ශපෝලිමස. මැ ැ. අන තගල්ශල් ිංයලු ජල ංැපයු) දීලග 

ලවරයි. අන අශප් දිං්ත්රි.කය තුළ තගල්ල මතරශේ අයු ) පත්රය 

භගර ශනම ශකමගට ං සශයන් ජලය ංපයමවග. ජල ං)පගනම 

මසණ්ඩලශයන් ආවර ය ශමොවම ිංයලු ත)මසගම අපි ජග සක ප්රජග 

ජල ං)පගනමය  ර ග ආවර ය කරමවග. දිගු කගීනම ංැලසු) 

විධියට ඒ ජල ං)පගනම වැඩංට ම ංකං් කරමින් ලදිරි වංර ප  

තුළ තගල්ල දිං්ත්රි.කශේ විතර. ශමොශවයි,   ලහකගශව් ංැමසට 

ජලය ංපයන්ම පුළුවන් වැඩ පිළිශවළ අපි ංකං් කරමින් 

ලන්මවග. ජල ං)පගනමය ංඳ ග අව ය ප්ර සපගනම ලබග ශනමින් ශ) 

අය වැය ශල්ඛ්මශයන්  රුපියල් මිලියම 48,000. අපි ශවන් කර 

 සශබමවග. තරු මසන්ත්රීවරුනි, අපි වැඩ කරම ආණ්ඩුව.; අපි 

ජමතගවශේ ප්ර ්ම -ජමතගවශේ තැටලු- විංඳමින් යම ආණ්ඩුව.. 

ඒ ංඳ ග අපට වැඩ කරම ඇමස සවරු ලන්මවග; වැඩ කරම 

අමසගතයගහ  ශල්ක)වරු ලන්මවග. අන මස ග මසගර්ත අමසගතයගහ ය, 

නිවගං අමසගතයගහ ය තත්තගමස, ලතග න.ෂ ශලං වැඩ කරමවග.   

පුතගශ ෝශේ කගලශේ අශප් දිං්ත්රි.කශේ ශතවල් 150. විතර 

 නලග  සශයමවග.  ැබැයි ඒ ශතවල් 150  නලග  සශයන්ශන් 

රුපියල් ල.ෂ 3 ත ශන්  ය දීලග. ඒකට ශබෝඩ් ත ලග 

 සශයමවග; ංමසරු ඵලකය.  නලග  සශයමවග, රුපියල් ල.ෂ 6 1/2 

ත ශන්.  

 ඒ විතර. ශමොශවයි. පත්තර භගතයක නැන්වී) පළ කරන්ම, 

තගල්ශල් උනගතශ) ශතවල් ප ශළොව  නපු නැන්වීමස කුරු ෑතලත් 

අලවන්ම මුනල් වියන) කළග. එශ මස තමසයි පුතගශ ෝලග ශතවල් 

 ැු ශව්.  ැබැයි, අශප් දිං්ත්රි.කශේ විතර. ශ) වම ශකොට අපි 

ශතවල් 1,700.  නලග  සශබමවග. අපි ඒ තැම එක නැන්වීමස., එක 

ංමසරු ඵලකය., එක ශපෝං්ටරය. ත ලග මැ ැ. ශ)ක, වැඩ 

කරම ආණ්ඩුව.. අප පසු ගිය අවුරුීශී ජල ං)බන්ධතග 

10,000. ු න්මගට, තමුන්මගන්ශංේලගට එක ජල ං)බන්ධතගව. 

ශනන්ම බැරිව හිර ශවලග ිංටියග. එනග ජල ධගරිතගව එක  ම 

මීය ටරයිරන් වැඩි කශළේ මැ ැ. අශප් දිං්ත්රි.කශේ  ශ) වංර තුළ 

අපි ජල ං)පගනමශේ ධගරිතගව වැඩි කළග විතර. ශමොශවයි, 

ශපොශරොත්තු ශල්ඛ්මශේ හිටපු ිංයලුශනමගට ජලය ංපයග අවංන් 

කළග. පගර  නීදී, වතුර ටික ශනීදී, කටුමසැටි පැල්පත, ලෑලි නිවං 

ශවුවවට ශ ොඳ නිවං.  නීදී, වැිංිරළි මැ ස අ)මසගට, තගත්තගට 

වැිංිරළි  නලග ශනීදී නරගතන්ම බැ ැ, ඔබතුමසන්ලගට. 

ඔබතුමසන්ලගට කරන්ම බැරි ශවච්ච වැඩ ශතොඩ. අපි අන කරමවග. 

තශ) ජමතගවශේ වැඩ අප අ සන් ිංීධ ශවමවග. තශ) ජමතගවශේ 

වුවමසමගවන් ටික අපි ලෂ්ට කරමවග. තශ) ජමතගවශේ අව යතග 

ටික අපි පිරිමසංමවග. ලබම අවුරුීන ශ) අය වැය ශල්ඛ්මය තුළින් 

මිනිසුන්ශේ ආර්ිකකය  නම අවුරුීන.. ලබම අවුරුීන ශ) අය 

වැය ශල්ඛ්මය තුළින් මිනිසුන්ශේ ජීවශමෝපගය මැඟිටුවම 

අවුරුීන.; යටිතල ප සුක) ටික  නමවග වගශේමස අශමකුත් 

ිංයලු අව යතග ලටු කරන්මත්, මිනිසුන්ශේ ජීවශමෝපගය  නග 

ශනන්මත් උනව් කරම අවුරුීන.. අපි ලෑං් සයි, ඔබතුමසන්ලග ශනම 

ඕමෑමස අභිශයෝතය. භගර තන්ම.  

ඔබතුමසන්ලග ශනම ඕමෑමස අභිශයෝතය. භගරශතම, ශතෝසගභය 

රගජප.ෂ ජමගධිප සතුමසග එ.ක, ජමතගවශේ අමගතතය භගරතත් 

ආණ්ඩුව. විධියට ජමතගව ශවුවශවන් ශ) රට ංගර්ාක 

අමගතතය. කරග රැශතම යන්ම අපි ූ නගම).  

පසු ගිය කගලය පුරග ඔබතුමසන්ලග කශළේ ශ) රට අතගධයට 

රැශතම යෑමසයි. ංෑමස පැත්තිරන්මස රට අතගධයට රැශතම ගියග. ංෑමස 

නර් කය.මස රට ප ළට ශ ළුවග. ඔබතුමසන්ලග ිරයන්ම, ඒ නර් ක 

ප ළ යන්ම ඔබතුමසන්ලගශේ කගලශේ ශමසොම වංහතතයන  සබුශණ් 

ිරයලග? ඒ ිංයලු නර් ක ප ළට යන්ම ඔබතුමසන්ලගශේ කගලශේ 

 සබුණු වංහතතය ශමසොක.න? ශමසොක.න  සබුණු ශලශඩ්? ශමසොක.න  

ඔබතුමසන්ලගට  සබුණු බගධගව?  ැබැයි, ඒ ිංයලු නර් කවලින් අශප් 

රට ප ළට රැශතම ගියග. ශ ොරග කගලග ශ ොරග කගලග අන අ මවග, 

"ශ ොරු අල්ලන්ශන් මැීන" ිරයලග. මස  බැහකුව කඩලග, අන 

අශපන් අ මවග, "ශ ොරු අලන්ශන් මැීන?" ිරයලග. වරගය 

විකු ලග, අන අ මවග, "වරගය පවරග තන්ශන් මැීන" ිරයලග. 

තමුන්මගන්ශංේලග මසතක  සයගතන්ම, තමුන්මගන්ශංේලග කවුන 

ිරයලග ජමතගව ශ ොඳින්, පැ ැදිලිව ශත්රු) ශතම ලන්ම බව. 

ජමතගවට අමසතක ශවලග මැ ැ, තමුන්මගන්ශංේලග කවුන ිරයම 

එක.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අපි පැ ැදිලිවමස ශ) රශට් 

ජමතගවට ශපොශරොන්ු ව. ු න්මග. ඒ තමසයි ශතෝසගභය රගජප.ෂ 

ජමගධිප සතුමසග එ.ක ශ) මසගති භූමිය ශතොඩමඟමවගය ිරයම 

ශපොශරොන්ු ව. "ශංෞභගතයශේ නැ.මස" ප්ර සපත් ස ප්රකග ය ශ) ර ශට් 

ජමතගව අුවමසත කළග. ඒ අුවමසත කළ ශංෞභගතය කරග ශ) 

ජමතගව රැශතම යන්ම අපට වතකීමස.  සශබමවග. ඒ වතකීමස අපි 

ශත්රු) ශතම ලන්මවග. අපි දිං්ත්රි.ක මසට්ටමින් ඒකට  යිය 

ශනමවග. අප ජීවත් වම ප්රශී වල ග්රගමීය ය මසට්ටශ) ජමතගව 

බලගශතම ලන්මවග, ශතෝසගභය රගජප.ෂ ජමගධිප සතුමසග ශ) 

මසගති භූමිය ශතොඩ මඟම අයුරු. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, 

අපි ූ නගම) ඒ තමසමට. ශ) මසගති භූමිශේ ශ ට නවං -අමගතතය- 

ශවුවශවන් අව ය කැපිරීම) කරමින් ඒ තමසම යන්ම අපි 

ලෑං් සයි. ඔබතුමසන්ලග ශකොච්චර බගධග කළත් වැඩ. මැ ැ. 

ශකොවිඩ් වංහතතය මසැීශී ඔබතුමසන්ලග බලගශතම හිටියග, ශ) 

වංහතශයන් ශ) රශට් මිනිං්සු ල.ෂ ත ම. මසැශරම කල්. 

නවංට මසර  ිංයය. ශනිංයය. ිංු  වම ශකොට,  ගරිංයය. 

පන්ිංයය. මසැශරම ශකොට තමුන්මගන්ශංේලග කගලකණ්ණි 

ංතුට. ලැබුවග. ඒ ංෑමස ශනයිරන්මස, ජමතගව ී.ඩගවට පත් වම 

 ැමස ශවලගවකමස තමුන්මගන්ශංේලග කගලකණ්ණි ංතුට. ලැබුවග. 

ඒ කගලකණ්ණි ංතුට ඔබතුමසන්ලග බලය පැ ැර තන්ම ංතුට. 

බවට පත් කර තන්ම මසගම බලම ශවලගශව්, ඒ ඕමෑමස 

අභිශයෝතයකට අප ූ නගම) බවත් මසග මසත. කරමවග.  

ශබොශ ොමස ං්තු සයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු අශ ෝ. අශේිංහ  මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි 14ක 

කගලය.  සශබමවග. 
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ගු අදශ්ෝක්කය අදේසසහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ං්තු සයි, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  

2022 වංර ංඳ ග වම අය වැය කගරක ංභග අවං්ාග විවගනශේදී 

වරගය ං  මගවික අමසගතයගහ ශේත්, ජලං)පගනම 

අමසගතයගහ ශේත් වැය ශීර්ෂ තැම අන ංගකච්ඡග කරමවග. 

විශ ේෂශයන්මස වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය පිළිබඳව කාග 

කරන්ම මසමස අන බලගශපොශරොත්තු ශවමවග. ඒ තැම ිරයීදී, 

කරුණු ිරහිපය.  මසමස පැ ැදිලි කරමවග.  

1499 1500 



පගර්ලිශ)න්තුව 

ලන්දියන් ංගතරශේ අරුමස පුු මස රට.  සශබමවග. ශ) අරුමස 

පුු මස රශට් වරගය.  සශබමවග; ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරිය. 

 සශබමවග; වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය.  සශබමවග. ශ) වරගය, 

ශලෝකශේ වරගයවලින් 25වම ංා්ගමශේ  සශබමවග. ශ) වරගශේ 

වංරකට කන්ශට්මර් -බ ගලු)- ශමසශ යු) ල.ෂ 65. පමස  

කරමවග. ශ) වරගයට පසුගිය අවුරුීශී ආනගයමස ව ශයන් රුපියල් 

බිලියම 54. -රුපියල් ශකෝටි 5,400.- ලැ න  සශබමවග. රුපියල් 

බිලියම 20. -රුපියල් ශකෝටි 2,000.- ලගභ ලබග  සශබමවග. 

ලන්දියන් ංගතරශේ අරුමස පුු මස රශට්  සශබම වරගය එශ මස 

ශවන්ම ශ ේතු ිරහිපය.  සශබමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසග ළඟ  සශබමවග, COPE 

වගර්තගව. ශ) අරුමස පුු මස රශට්  )බන්ශතොට පැත්ශත් ූ රියවැව 

ක්රීඩගහත ය ිරයලග ක්රිකට් ක්රීඩගහත ය.  සශබමවග. COPE 

වගර්තගශව්  සශබමවග, ශ) ක්රීඩගහත ය ංඳ ග ශ්රී ලහකග ක්රිකට් 

ආයතමය   රුපියල් බිලියම 2.18. -රුපියල් ශකෝටි 218.- ශ්රී 

ලහකග වරගය අධිකගරියට ශතවන්ම ඕමෑ  ිරයලග. මමුත් ශමසවර 

අය වැය ශල්ඛ්මශේ වියන) ංගරගහ ශේ  සශබමවග, රුපියල් 

මිලියම 777. -රුපියල් ශකෝටි 77.7.- ශ්රී ලහකග වරගය 

අධිකගරිශයන් ූ රියවැව ක්රීඩගහත යට ශනන්ම ඕමෑ ිරයලග. 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 යම අවුරුු  5ට ංමසං්ත මුනල වම 

රුපියල් ශකෝටි 316. -රුපියල් බිලියම 3.16.- ශ්රී ලහකග වරගය 

අධිකගරිශයන් ශ්රී ලහකග ක්රිකට් ආයතමයට, ූ රියවැව ක්රීඩගහත ය 

ශවුවශවන් ශනමවග. එශ මස ශවන්ශන් ශකොශ ොමසන? COPE 

වගර්තගශවන් ිරයමවග, ශ්රී ලහකග ක්රිකට් ආයතමශයන් රුපියල් 

බිලියම 2.18. ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරියට  ශනන්ම ඕමෑ  ිරයලග. 

 ැබැයි, අය වැය ශල්ඛ්මශේ වියන) ංගරගහ ශේ  සශබමවග, ශ්රී 

ලහකග වරගය අධිකගරිශයන් ූ රියවැව ක්රීඩගහත යට 2020 ංඳ ග 

රුපියල් ශකෝටි 52කුත්, 2021 ංඳ ග රුපියල් ශකෝටි 70කුත්, 2022 

ංඳ ග රුපියල් ශකෝටි 77.7කුත්, 2023 ංඳ ග රුපියල් ශකෝටි 

58.7කුත්, 2024 ංඳ ග රුපියල් ශකෝටි 56කුත් ව ශයන් ංමසං්ත 

මුනල ශලං රුපියල් ශකෝටි 316. ශනන්ම ඕමෑ  ිරයලග. අරුමස 

පුු මස රටක මැතුව ශවම රටක ශමසශ මස ශවන්ම පුළුවන්න? ශ) 

පිළිබඳව අශප් තරු ඇමස සතුමසග ලදිරිශේ දී කාග කරයි ිරයලග මසග 

හිතමවග.  

තවත් කගර ය. මසමස ිරයන්ම ඕමෑ. ශ) නවං්වල ශකොශරෝමග 

වංහතතය  සශබමවග. ශ) අරුමස පුු මස රශට් ශකොශරෝමගවත් 

තරගමගව. බවට ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරිය පත් කරශතම 

 සශබමවග. මසග ළඟ  සශබමවග, අපි පගවිච්චි කරම මුව ආවර ය.. 

මසග ඊශේ මුව ආවර  50ක පැකට් එක. තත්තග, රුපියල් 350කට.  

එක මුව ආවර ය. රුපියල් 7යි ශවන්ශන්. එක මුව ආවර ය. 

රුපියල් 40 ත ශන් මුව ආවර  12,000. තන්ම ශ්රී ලහකග වරගය 

අධිකගරිය ඇ වු) කරලග  සශබමවග. ඒ බිල්පත්, ඇ වු) ං   

භගණ්ඩ වරගය තුළට ප්රවග මය ිරීමමස ංඳ ග අවංර ලබග තැය ශ) 

ශල්ඛ්මය යම ිංයල්ලමස මසග සභාගත* කරමවග. ඒ එක මුව 

ආවර ය. රුපියල් 40යි.  ැබැයි, ංගමසගමය ශවශළඳ ශපොශළේ මුව 

ආවර ය. රුපියල් 7කට තන්ම පුළුවන්. මසග මුව ආවර  50. 

තනිීදී එක. රුපියල් 7 බැගින් තත්ශත්. එතශකොට මුව ආවර  

12,000. තන්මශකොට ශකොපමස  අඩුශවන් තන්ම පුළුවන්න? එක 

ඇ වුමසිරන් රුපියල් ල.ෂ 4කට වැඩි ප්රමසග ය. 

ශකොශරෝමගශවන් තරගමගව. කරශතම  සශබමවග. රට තුළ 

වංහතතය. පව සමශකොට ශමසවැනි ශීවල් කරන්ම පුළුවන්   ශ) 

වගශේ අරුමස පුු මස රටකමස තමසයි. එශ මස මැත්ම) ශමසවැනි ශනය. 

කරන්ම විධිය. මැ ැ. තරු ඇමස සතුමසනි, ශමසවැනි ශීවල් 

ිංීධශවලග  සශබමවග. ඔබතුමසග ශ) තැම ශංොයග බලන්ම.  

ඒ විතර. ශමොශවයි. ශමසමස වරගයට අයි ස අ.කර 13ක 
ලඩමස. චීමයට ශනන්ම යමවග. ඒ ලඩමස, වරගය මතරය ළඟ 
 සශබම ලතග වටිමග ලඩමස.. ඒ ලඩමස ශඩොලර් මිලියම 150කට 
ශනන්ම යමවග. අය වැශයන් වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ යට 
ශවන් කරලග  සශබන්ශන්, රුපියල් බිලියම 2.4යි -රුපියල් ශකෝටි 
244යි-. ශ) වරගය ලතග ලගභ ලබම එක.. ශ) වරගශයන් ලගභ 
ලැශබන්ම ම), අශම. ිංයල්ලටමස අපි ආශයෝජමය කරන්ම 
ඕමෑ.  ැබැයි, එශ මස ආශයෝජමය කරන්ශන් මැතුව, මුනල් ශවන් 
කරන්ශන් මැතුව, නැන් ඒ අ.කර 13ක ලඩමස ශඩොලර් මිලියම 
150කට චීමයට ශනන්ම යමවග. වර්තමසගමශේ ශඩොලරයක අතය 
රුපියල් 200 ත ශන් තත්ශතොත්, ශඩොලර් මිලියම 150. 
ිරයන්ශන්, රුපියල් ශකෝටි 3,000.. රුපියල් බිලියම 30.. 
 ැබැයි, මස ගමසගර්ත අමසගතයගහ යට පසුගිය වංශර් රුපියල් බිලියම 
350කුත්, ශ) වංශර් රුපියල් බිලියම 250කුත් ව ශයන් රුපියල් 
බිලියම 600. ශවන් කරලග  සශබමවග. මස ගමසගර්ත 
අමසගතයගහ ශයන් රටට ආනගයමස. ලැශබන්ශන් මැ ැ. මමුත් 
රුපියල් බිලියම 600. ශවන් කරමවග. ශ) අ.කර 13 චීමයට 
ශනන්ශන් මැතුව, ඒ රුපියල් බිලියම 600න් ශ) වරගය 
ංහවර්ධමයට රුපියල් බිලියම 30. ශවන් කරන්ම බැරි ඇයි? 
එශ මස කරන්ශන් මැත්ශත් ඇයි? ආශයෝජම ශතශමන්මමස 
 නමවග.  

ආශයෝජම ශතශමන්ම ඕමෑය ිරයලග, ශඩොලර් ශතශමන්ම 
ඕමෑය ිරයලග ශ)වග ශනන්ම යමවග. වරගශේ   South Asia 
Gateway Terminals - SAGT  - 1999 දීලග  සශබමවග. තව 
අවුරුු  ිරහිපයිරන්  ඒක අපට අයි ස ශවමවග. නැන් ඒ ගිවිසුමසත් 
දීර්  කරන්ම යමවග ිරයලග අපට ආරහචි ශවලග  සශබමවග.   
Colombo International Container Terminals - CICT  - 2012දී 
මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසග අවුරුු  35කට  ු න්මග. නැන් ඒ අයට 
තමසයි ශ) අ.කර 13 ශඩොලර් මිලියම 150කට ශනන්ම යන්ශන්. 
ශ)ක මස ග අපරගධය..  වරගය ශංේවකශයෝ, ඒකගබීධ විත්තීය 
ංමි ස ංහත), ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරිය, ලහකග ඛ්නිජ ශතල් 
ය  සතත ංහං්ාගව, ලහකග විු ලිබල මසණ්ඩලය නැන්  ශ)කට 
විරුීධව කටයුතු කරමවග. එශ මස  සශයීදී පසුගිය දිමවල 
වරගශේ මැ ශඟමහිර පර්යන්තය ලන්දියගවට ශනන්ම තීන්ු  කරලග 
 සබු ග.  විත්තීය ංමි ස වි ගල අරතලය. කරලග ඒක මවත්වග 
තත්තග. එය මවත්වග තත්තගට, එහි බටහිර දියකඩමය  නම එක 
නැන් අනගනි ංමසගතමසට ලබග දීලග  සශබමවග. වරගශේ  මැ ශඟමහිර 
ජැටිය මීය ටර් 1,360. දිතයි. එයින් මීය ටර් 600. නැන්  නලග 
 සශබමවග. ල සරි මීය ටර් 700 ත ම  නන්ම රුපියල් බිලියම 13. 
පසුගිය අය වැශයන් ශවන් කරලග  සබු ග. නැන් ඒ තැම 
කාගව.වත් කරන්ශන් මැ ැ.  අපි හිතම විධියට බටහිර ජැටිය 
ු න්මග වගශේ නැන් ශ)කටත් ශමසොමවග ශ ෝ කරන්මන නන්ශන් 
මැ ැ,  නන්ශන් මැ සව ලන්ශන්. Jaya Container Terminals 

එශකන් ශතමැල්ලග තමසයි ශ)කට අව ය ශනොඹකර 3. නැමට 
ංවිකර  සශබන්ශන්.  JCT එශ.  සබුණු ශනොඹකර 3. ශතමැල්ලග 
එතැම ංවිකර  සශබමවග. තවත් 4. ශ ෝ 5. අව යයි. ඒකට 
මුනල් ශවන් කරන්ශන් මැ ැ. විශ ේෂශයන්මස ශමසමස මැ ශඟමහිර 
ජැටිය වි ගල ශලං මුනල් උපයන්ම පුළුවන් ං්ාගමය.. එතැමට 
අව ය ශවලග  සශබමවග තවත් Transfer ශනොඹකර, RTC ශනොඹකර 
12.. ඒවග තන්ම මුනල් ශවන් කරලග  සබු ත්, ඒ තැම ක්රියග 
කරන්ශන් මැත්ශත් ංමස ර විට ශ)ක -,  

 
 

 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

තරු මසන්ත්රීතුමසග ිරව්වග, මැ ශඟමහිර පර්යන්තයට JCT 

එශකන් ශතමැල්ලග ශනොඹකර 3. ංවිකර  සශබමවග ිරයලග. ඒ 

තැම මසට ශපොඩ්ඩ. පැ ැදිලි කරන්ම.  

1501 1502 

[තරු අශ ෝ. අශේිංහ   මස තග  

————————— 
*   සපතකාලදඉ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු අදශ්ෝක්කය අදේසසහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔව්. JCT එශ. පං්වම අදියරට ශතමග ශනොඹකරවලින් 3. 

තමසයි ංවිකර  සශබන්ශන්, එශ මස මැ සව ශ)කට ශවමමස 

ශතමැල්ලග ංවිකරලග මැ ැ ිරයලග තමසයි අපට නැමතන්ම ලැ න 

 සශබන්ශන්. ඒවග JCT එශ. පං්වම අදියරට ශතමගපු ඒවග.  
 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

කවුන ශතමගශව්? 
 

ගු අදශ්ෝක්කය අදේසසහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔබතුමසන්ලග ශතමැල්ලග  සශබමවග, ශ්රී ලහකග වරගය 

අධිකගරිශයන්. 
 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඒක තමසයි, ඔබතුමසගට දීපු ශතොරතුර වැරදියි. මැ ශඟමහිර 

පර්යන්තයට අපි ඇ වු) කළ ශනොඹකර ිංයල්ලමස 

ඔබතුමසන්ලගශේ ආණ්ඩුව බලයට ආවගමස අවලහගු කළග. එශංේ 

අවලහගු කළගට පසු JCT Phase 5 වැඩ පිළිශවළට ශනොඹකර order 

කළග. තමුන්මගන්ශංේලගශේ ආණ්ඩුව කර තත්ත ශමසෝඩ වැශඩ් තැම 

ඔබතුමසග නැුවවත් කරන්ම එපගයැ. ඒ ශවලගශව්  JCT Phase 5 

ක්රියගත්මසක කරන්ම ිංවිල් එක  නන්ශන් මැ සව ප්රං)පගනමශයන් 

ගිහිල්ලග cranes ටික ශතන්ුවවග. ඒ cranes ටික ශතමැල්ලග 

බගන්ම තැම. මැ ස නිංග බෑශව් මැ ශඟමහිර පර්යන්තශේ. 
 

ගු අදශ්ෝක්කය අදේසසහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 රි. 
 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඔශ ොමස ලන්ම මසමස ශ)ක ිරයමක). අලියග ශතමගවග, 

ශ ණ්ඩුව ශතමගශව් මැ ැ. තවමස  ැු ශව් මැ ැ, ිංවිල් එක. මසමස 

ිරයමවග, ඒශකන් අපරගධය. කශළේ ිරයලග.  ඒවග මැ ශඟමහිර 

පර්යන්තයට තැළශපම ශනොඹකර ශමොශවයි. වැරදි ශතොරතුරු 

ිරයන්ම එපග.    
 

ගු අදශ්ෝක්කය අදේසසහස මහසතා  
(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 රි. ඔබතුමසගශේ කාගශව්දී ඒක පැ ැදිලි කරන්ම.  

ඒවග JCT එකට ශතමගපුවග ිරයලග නැන් ිරව්වග ශන්. ඒවග 

මැ ශඟමහිර පර්යන්තයට ශතොඩබෑවගට, ඒවග JCT 5 වම අදියරට 

ශතමගපුවග ශන්. මසමස ිරයපු එක  රි ශන්, ඔබතුමසග නැන් පැ ැදිලි 

කළ විධියට. [බගධග ිරීමමස.  නැන් ECT එශ. ල සරි ටික  නන්ම 

ඔබතුමසන්ලග ශමසවර මුනල් ශවන් කරලග  සශබමවගන,  ශවන් 

කරමවගන ිරයලග ඔබතුමසගශේ කාගශව්දී පැ ැදිලි කරන්ම. ඒ 

තත්ත්වය තුළ මැ ශඟමහිර පර්යන්තය  නලග  සබුශ ොත්, 

විශ ේෂශයන්මස ඒක ශංේවග මසධයංා්ගමය. විධියට අපට  ශතොඩමඟග 

තන්ම පුළුවන්. එයින් අපට වි ගල මුනල් ප්රමසග ය. එන්ම 

පුළුවන්. මසමස මුලින් ිරව්වග වගශේ ශ)  වරගශේ ංමසං්ත ආනගයමින් 

ිංයයට 30යි අපට ලැශබන්ශන්. ිංයයට 70. ශපෞීතලික අහ ය 

ං  ශවමත් රටවල් තන්ශන්. CICT එශකන් ිංයයට 85. චීමයට 

අයි සයි. ඒශකන් ිංයයට 15යි ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරියට අයි ස.  

SAGT එක ශපෞීතලික අහ ශේ John Keells Holdings 

ංමසගතමසට තමසයි අයි ස වන්ශන්. ඒ ගිවිසුමස දීර්  කරන්ම යමවග 

ිරයලගත් ආරහචිය. ලැ න  සශබමවග. ශ)වග අශප් රටට අයි ස 

ශීවල්. විශ ේෂශයන්මස, වරගය ිරයන්ශන් ශ) රශට් 

මසර්මසං්ාගමය.; අශප් රටට ආනගය) එම ං්ාගමය.. එතශකොට ඒ 

ං්ාගමය දියුණු කළ යුතුයි. විශ ේෂශයන්මස බල . ස .ශෂේත්රශේ 

ශකරවලපිටිය යුතනමවි බලගතගරශයන් ිංයයට 40. ඇශමසරිකගවට 

ශනන්ම යමවග. එතශකොට වරගශේ බටහිර පර්යන්තය ලන්දියගවට 

දීලග  සශබමවග, CICT පර්යන්තය චීමයට දීලග  සශබමවග. වරගය 

මතරය අංල තමසයි අ.කර 13. ශනන්ම යන්ශන්. ශ)ක අශප් 

රශට් ජග සක ආර.ෂගවටත් ප්ර ්මය. ශවමවග. භූ ශී පගලමය 

අුවවත් ශ)ක වි ගල ප්ර ්මය.. චීමය කැමසැ ස මැ ැ 

ඇශමසරිකගවට ශ)වග ශනමවගට.    

චීමය කැමස ස මැ ැ ලන්දියගවට ශ)වග ශනමවගට. ල සන්, 

වි ගල ප්ර ්මය..  ැබැයි, අශප් වරගය ළඟ  සශබම ලඩ) ිංයල්ල 

නැන් එක එක රටවලට ශනම තත්ත්වය. ඇවිත්  සශබමවග. ඒ 

වගශේමස අපට තවත් කරු . නැම තන්ම ලැබිලග  සශබමවග.  

වරගශයන් පිටත පිහිටි ශ .ශටයගර  8ක භූමි ප්රමසග ය. ඇ ස 

පැරණි තල්වල, මිශ්ර ංහවර්ධම වයගපි සය. ශවුවශවන් විිරණීමසට 

කටයුතු කරමවග ිරයලග අපට නැම තන්ම ලැබිලග  සශබමවග. ඒ 

ලඩමස වරගය ශංේවකයන්ශේ  නිවගං ංහිත ලඩමස.. ඒ ශ .ශටයගර 

අටක  ලඩමස චීම ංමසගතමසකට ලබග ශනන්ම වැඩ පිළිශවළ. ංකං් 

කරමවග ිරයලග අපට නැම තන්ම ලැබිලග  සශබමවග, වරගය 

ශංේවකයන්ශතන්. ශ) ආණ්ඩුව ආශව් ශකොශ ොමසන?පසුගිය රජය 

 )බන්ශතොට වරගය දීලග  සශබමවග, අපි ඒක මැවත ලබග 

තන්මවග ිරයලග බලයට ආශව්.  අපි දීපු එකත් තන්මවග ිරව්වග. 

එශ මස ආපු ආණ්ඩුව නැන් ශ) වරගශේ  සශබම ිංයලු  ශීවල්  

ශනන්ම යමවග. ශ)ක අපට ආනගය) ලැශබම වරගය. ිරයලග 

කවුරුත් නන්මවග. ශ) ශලෝකශේ 25වැනි ං්ාගමශේ  සශබම 

වරගය.. ශමසවැනි වරගය. ශ) විධියට ශනන්ම ගිශයොත් ශමසොකන 

ශවන්ශන්? ඇයි ශ) වරගය ංහවර්ධමයට මුනල් ශවන් කරන්ශන් 

මැත්ශත්? මස ග මසගර්තවලට රුපියල් බිලියම 600. -ශකෝටි 

60,000.- ශවන් කරමවග.   ඔබතුමසන්ලග ශඩොලර් මිලියම 325ක 

 ය. තන්ම ECT එකට යමවග ිරයලග නැම තන්ම ලැබිලග 

 සශබමවග.  ශඩොලර් මිලියම 325.!  ශඩොලර් මිලියම 325ක 

 ය. ිරයන්ශන් ශකෝටි 6,000.. ශකෝටි 6,000. ිරයන්ශන් 

බිලියම 60.. මස ග මසගර්තවලට ශවන් කරම මුනල්වලින් බිලියම 

60. ශ) වරගය ංහවර්ධමය කරන්ම ශවන් කරන්ම බැරි ඇයි? 

ඇයි  ය තන්ශන්? විශී   ය. තත්ශතොත් අපි තවත්  ය 

උගුලක හිර ශවමවග. අය වැශයන් මස ග මසගර්ත  නන්ම ශ) අවුරුු  

ශනකට බිලියම 600. ශවන් කරලග  සශයීදී,  ඒශකන් බිලියම 

60. වරගය  නන්ම ශවන් කරන්ම බැරි ඇයි?  

ශ) තත්ත්වය තුළ  මසමස ිරයම අරුමස පුු මස රශට්  

විශීශිකශය., ශමසොළ  ත.  සශබම ශකශම. මුනල් ඇමස ස 

ශවලග ලන්මවග. ඒ වගශේමස ශී පගලමඥශය. මස  බැහකු අධිප ස 

ශවලග  සශබමවග. ශී පගලමඥයකුට  පුළුවන්න මස  බැහකු අධිප ස 

ශවන්ම? විශීශිකශයකුට පුළුවන්න මුනල් ඇමස සකමස තන්ම? ඒක 

තමසයි ශ)ක අරුමස පුු මස රට. ිරයලග මසමස ිරව්ශව්. ශ) අරුමස පුු මස 

රශට් ශමසවැනි ශීවල් ිංු  වීමස පිළිබඳව අපි ලතගමස කමතගටු 

ශවමවග. ශ)වග ිංීධවීමස වළ.වන්ම ිරයලග අපි ලල්ලග ිංටිමවග.  

වරගය භගර ඇමස සතුමසග ශ ොඳ ඇමස සවරශය.. ඊශේ, ශපශර්නග 

ඔබතුමසග රුපියල් 5. වැඩි වු ග ිරයමින් මසගළු පගන් කකග ලන්මවග 

ංමසගජ මසගධයවලින් අපි නැ.කග. අපට  රි ංන්ශතෝෂයි. ඔබතුමසග 

මසගළු පගන් ශතඩිය. කකග ලන්මවග, ංමසගජ මසගධයවල පළ වු ග. ඒ 

වගශේ වීඩිශයෝ පට නැ.කගමස ශ) නවං්වල ඔබතුමසග හුඟ. ජමප්රියයි 

ිරයලග ශපශමමවග. ඇතුළත්මුනලි මසැ සතුමසගශතන් පසුව  

ඔබතුමසග  ශ) වරගය දියුණු කරයි ිරයලග අපි හිතමවග. ඔබතුමසග 

න.ෂ ඇමස සවරශය..  ැබැයි, ශ) වගශේ  විකු ම ඒවග කරන්ම 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

එපග.  මසමස ිරව්ව අරුමස පුු මස රට තමසයි ශ්රී ලහකගව. ශ) ශ්රී ලහකගව 

ිරයම අරුමස පුු මස රශට් වරගශේ  සශබම අක්රමිකතග ව ගමස 

මවත්වන්ම ිරයලග මසමස විශ ේෂශයන් ලල්ලග ිංටිමවග. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Thavaraja Kalai Arasan. You have 16 

minutes.  
 

 
[பி.ப. 2.41] 
 

ගු තවරාජා කදලයි අරස්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு தவராோ ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

இன்கறய தினம் நகடதபறுகின்ற துகறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுகற அகமச்சு, களஞ்சிய வசதிகள், தகாள்கலன்கள் 

முகனயங்கள், துகறமுக வைங்கல் வசதிகள், இயந்திரப் 

படகுகள் மற்றும் கப்பற்தறாைில் அபிவிருத்தி இராோங்க 

அகமச்சு மற்றும் நீர் வைங்கல் அகமச்சு ஆகியவற்றின்  

குழுநிகல விவாதத்திதல கலந்துதகாண்டு தபசுவதற்கு 

எனக்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்தறன்.  

எங்களுகடய அம்பாகற மாவட்டத்திதல திட்டமிடல் 

இல்லாமல் ஒரு துகறமுகம் அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

அதுதான் ஒலுவில் துகறமுகம்! இதன் காரைமாக இன்று பல 

கிராமங்கள் கடலினால் காவுதகாள்ளப்பட்டு அைிக்கப்பட்டுக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. இது அம்பாகற மாவட்டத்திதல 

நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்ற பாாியததார் அைிவாகப் 

பார்க்கப்படுகின்றது. ஒலுவில் பிரததசத்திலிருந்து தபாத்துவில் 

வகரக்கும் அதததபான்று ஒலுவில் பிரததசத்திலிருந்து 

மட்டக்களப்பு வகரக்குமுள்ள கடகல அண்டிய பிரததசங்கள் 

கடலாிப்பினால் மிக தமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

அப்பிரததசங்களில் கடல் நீரானது கிட்டத்தட்ட 300 மீற்றர் 

தூரத்துக்கு ஊடுருவியிருக்கிறது. இப்தபாழுதும் அச்தசயற்பாடு 

நடந்துதகாண்டுதான் இருக்கின்றது. குறிப்பாக, திருக்தகாவில் 

பிரததசத்திலுள்ள பிரசித்தி தபற்ற ஓர் ஆலயப் பகுதியின் 

கிட்டதட்ட 300 மீற்றர் வகரயான நிலப்பரப்பு கடலினால் 

காவுதகாள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இப்தபாழுது அப்பகுதியில் ஒரு 

தடுப்புச் சுவர் அகமக்கப்பட்டு, அச்தசயற்பாடு தடுத்து 

நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.  

பாண்டிருப்பிலுள்ள தபறுமதியான ஒரு சிறுவர் பூங்கா 

கடலாிப்பினால் அைிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றது. அதத 

தபான்று, அங்குள்ள ஆலயத்தின் வளவு உட்பட மக்கள் 

குடியிருப்புக்களும் கடலினால் காவுதகாள்ளப்பட்டிருக் 

கின்றன. இவ்வாறு பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு யார் நட்டஈடு 

வைங்குவது? இவ்வாறு பல பாதிப்புக்ககள ஏற்படுத்துகின்ற 

கடலாிப்கபத் தடுக்க நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டியது யார்? 

தபான்ற தகள்விககள இங்கு எழுப்ப தவண்டியிருக்கிறது. 

எனதவ, இது ததாடர்பில் துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற 

அகமச்சர் அவர்கள் கூடுதல் கவனம் எடுக்க தவண்டுதமனக் 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.   

இன்று எங்களுகடய மக்கள் குறிப்பாக, சுனாமியால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்களுகடய தசாந்த வீடுகளில் 

உறங்குவதற்கு அச்சப்படுகின்றார்கள்; கடலிலிருந்து 500 

மீற்றருக்கு அப்பால் தசன்று தங்களுகடய உறக்கத்கத 

தமற்தகாள்கின்றார்கள். இப்தபாழுது அப்பிரததசத்தில் வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகாரசகபயினூடாக இடப்படுகின்ற ஒரு 

பாாிய concrete பாகதகூட, கடலாிப்பால் அைிக்கப் 

பட்டுக்தகாண்டிருப்பதனால், அப்பாகத அகமப்பு தவகலகள் 

கூட நிறுத்தப்படக்கூடிய ஒரு சூைல் இருக்கின்றது. எனதவ, 

இந்த விடயத்திலும் சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர் அவர்கள் கூடிய 

கவனதமடுக்க தவண்டுதமனக் தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். 

ஏதனன்றால், இந்த விகளவுகளுக்கு எல்லாம் ஒலுவிலில் 

அகமக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்தத் துகறமுகம்தான் காரைம் 

என்று அந்தப் பிரததச வாழ் மக்கள் கூறுகின்றார்கள்.  

அது அவ்வாறிருக்க, எங்களுகடய அம்பாகற 

மாவட்டத்திதல குறிப்பாக ஒரு சமூகம் வாழ்கின்ற பிரததச 

மக்கள் குடிநீர் இன்கமயால் மிக தமாசமாகப் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். நீண்டகாலமாக அது சம்பந்த 

மாகப் பல குரல்கள் எழுப்பப்பட்டு வந்த நிகலயில், 

தற்தபாழுது அதுசார்ந்த சில பைிககள தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் முன்தனடுத்திருக்கிறார். அதற்காக நான் தகௌரவ 

அகமச்சருக்கு நன்றி ததாிவிக்கின்தறன். எங்களுகடய 

பிரததசத்தில் 2012ஆம் ஆண்டுதான் குைாய் மூலமான நீர் 

விநிதயாகத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதகனத் தற் 

தபாகதய தகௌரவ கல்வி அகமச்சர் திதனஷ் குைவர்தன 

அவர்கள்தான் அம்பாகறயிலுள்ள ஓர் இடத்தில் 

ஆரம்பித்துகவத்தார். அந்த ஆரம்ப நிகழ்வில் நானும் கலந்து 

தகாண்தடன். அத்திட்டமானது 2016ஆம் ஆண்டு வகரக்கும் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டாலும், குறிப்பாக  எங்களு கடய தமிழ்ப் 

பிரததசங்கள் புறக்கைிக்கப்பட்ட நிகலயில் தான் 

நிகறவுதசய்யப்பட்டது. நாங்கள் அது சம்பந்தமாக அகமச்சர் 

கதளாடும் அதிகாாிகதளாடும் ககதத்தும்கூட, எதுவுதம 

நகடதபறவில்கல. உண்கமயிதல, நான் எங்களு கடய 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்தறன். ஏதனன்றால், இப்தபாழுது அந்த தவகலகள் 

கட்டங்கட்டமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன.   

நாவிதன்தவளி என்பது 70 சதவீதமான தமிைர்களும் 30 

சதவீதமான முஸ்லிம்களும் வாழ்கின்ற ஒரு பிரததசம். இந்தக் 

குடிநீர் பிரச்சிகனயால் அங்கு இனாீதியான ஒரு முறுகல்நிகல 

ததாற்றுவிக்கப்பட்டது.  இங்கு இனங்களின் ஒற்றுகம பற்றிப் 

தபசுகின்ற சில அரசியல்வாதிகள், தங்களுகடய சமூகம் 

சார்ந்தத தசயற்பட்டிருக்கிறார்கள். சமூகம் சார்ந்த தசயற் 

பாட்டினூடாகத்தான் இன்று இனாீதியான முறுகல் நிகல 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எங்கு பார்த்தாலும் 

சமூகாீதியான தசயற்பாடுகள்!  இதுதான் இந்த நாட்டிதல 

இருக்கின்ற முக்கியமான பிரச்சிகன! இந்த நாட்டிதல 

வாழ்கின்ற அகனத்துச் சமூகங்களும் சமம் என்ற அடிப் 

பகடயிலும், அகனத்து மக்களும் ‘இலங்ககயர்கள்’ என்ற 

அடிப்பகடயிலும் இந்த அரசியல்வாதிகள் சில பைிககளக் 

கடந்த காலத்தில் முன்தனடுக்கவில்கல. அவ்வாறு 

முன்தனடுத்திருந்தால், பல பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு 

கண்டிருக்கலாம்! அந்த அடிப்பகடயில்தான் இவர்களுகடய 

அரசியல் இருக்கின்றது.  

மிக முக்கியமாக, நாவிதன்தவளிப் பிரததசத்திலுள்ள 

தசாாிக்கல்முகன-2 என்று தசால்லப்படுகின்ற வீரதசாகலக் 

கிராமம் நீண்டகாலமாகக் குடிநீர்ப் பிரச்சிகனக்கு முகங் 

தகாடுத்துக்தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு கிராமமாகத்தான் இருக் 

கின்றது. இது ததாடர்பில் நாங்கள் தநரடியாக தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்களிடம் தபசியிருக்கின்தறாம். 150க்கும் 

தமற்பட்ட குடும்பங்கள் வாழ்கின்ற அந்தப் பிரததசத்தில் 

வறட்சிக் காலங்களில் பிரததச சகபயூடாகக் குடிநீர் 
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வைங்கப்படுகிறது. அந்த நிகலகம மாறதவண்டும். ஏதனன் 

றால், கிைறுகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற அந்த நீரானது, 

மனித குலத்துக்கு ஆபத்கத ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு 

மிகவும் தமாசமான தரத்தில் இருக்கின்றது. எனதவ, 

குடிநீருக்காகக் கஷ்டப்படுகின்ற அந்த மக்களுக்கு அதகனப் 

தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு நீங்கள் விகரவாக நடவடிக்கக 

எடுக்கதவண்டுதமன்ற அன்பான தவண்டுதகாகள நான் 

உங்களிடம் முன்கவக்க விரும்புகிதறன். அதததபான்றுதான் 

சம்மாந்துகறப் பிரததச தசயலகப் பிாிவிதல இருக்கின்ற 

மல்லிககத்தீவுக் கிராமமும் இருக்கின்றது.  125க்கும் தமற்பட்ட 

குடும்பங்கள் வாழ்கின்ற அந்தக் கிராமத்திலும் குடிநீர்த் 

தட்டுப்பாடு மிகவும் தமாசமாக இருக்கின்றது. ஆககயால், 

அந்த மக்களின் குடிநீர்ப் பிரச்சிகனகயயும் விகரவாகத் 

தீர்த்துகவப்பதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கக எடுப்பீர்கள் என்று 

நான் நம்புகின்தறன்.   

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, எங்களுகடய 

பிரததசத்திதல குடிநீர் வைங்கும் திட்டத்துக்காகப் பல இடங் 

களில் தண்ைீர்த் தாங்கிககளக் கட்டுவதற்கான தவகலகள் 

முன்தனடுக்கப்பட்டு, அகவ பூரைப்படுத்தப்படாத நிகலயில் 

இருக்கின்றன. இதனால், அங்குள்ள மக்களுக்குக் குடிநீகரச் 

சீரான முகறயிதல வைங்க முடியாத ஒரு நிகலகம 

இருக்கின்றது. அந்தவககயில், மத்திய முகாமிதல ஒரு 

தண்ைீர்த்தாங்கியும் மண்டூர், சங்கர்புரத்திதல ஒரு 

தண்ைீர்த்தாங்கியும் பக்கியல்ல என்ற இடத்தில் ஒரு 

தண்ைீர்த்தாங்கியும் நாமதலாயாவிதல ஒரு தண்ைீர்த் 

தாங்கியும் இக்கினியாககலயிதல ஒரு தண்ைீர்த்தாங்கியும் 

ததாட்டகம என்ற இடத்தில் ஒரு தண்ைீர்த்தாங்கியும் 

அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், இகவ அகனத்தும் 

பூரைப்படுத்தப்படாத நிகலயில் அகரகுகறயாகதவ இருக் 

கின்றன. எனதவ, நீங்கள் உடனடியாக இவ்விடயத்தில் 

தகலயிட்டு, அந்த மக்களுக்குச் சீரான முகறயில் குடிநீகர 

வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டும்.   

அதுமாத்திரமல்ல, நாவிதன்தவளியில்கூட 60 கிதலாமீற்றர் 

வகரயான பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வைங்கதவண்டி இருக்கின்றது. 

அந்த இடங்களுக்கும் நீங்கள் விகரவாக குடிநீகரப் தபற்றுக் 

தகாடுக்க தவண்டும். கல்தலாயா திட்டத்திதல இறுதியாக 

இருக்கின்ற பிரததச தசயலகமும் கிராமமும் என்றால், அது  

நாவிதன்தவளிதான். இந்த நாவிதன்தவளிப் பிரததசத்திலுள்ள 

அன்னமகல - 2, நாவிதன்தவளி - 2, அன்னமகல - 3, மத்திய 

முகாம் ஆகிய கிராமங்களில் வருடத்தில் குறிப்பிட்ட 

காலத்துக்குப் பிற்பாடு நிலக்கீழ் நீர்கூட இல்லாத ஒரு சூைல் 

இருக்கின்றது. எனதவ, அந்தக் கிராமங்களுக்கும் விகரவாக 

நீங்கள் குடிநீகரப் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்குாிய நடவடிக்கக 

ககள எடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கக எங்களுக்கு இருக்கின்றது. 

இப்தபாழுது, நீங்கள் ஆகலயடிதவம்பிதல ஒரு பாவகன 

யாளர் காாியாலயத்கத அகமத்திருக்கிறீர்கள். அதற்கும் நான் 

உங்களுக்கு நன்றி தசால்கின்தறன். ஆகலயடி தவம்பிதல 

பைம்தபரும் கிராமங்களாக இருக்கின்ற அலிக்கம்கப, 

கண்ைகிபுரம், பனங்காடு தபான்ற கிராம மக்கள் 

நீண்டகாலமாகக் குடிநீருக்காக மிகவும் கஷ்டப்படுகின் 

றார்கள். அவற்றுக்கு அண்கமயிதல இருக்கின்ற கிராமங் 

களுக்குக் குடிநீர் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது.  ஆனால், இந்தக் 

கிராமங்களுக்கு மாத்திரம் இதுவகரக்கும் குடிநீர் 

வைங்கப்படாமலிருப்பது மனதவதகனயான ஒரு விடயமாகும்.   

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, நீங்கள் விகரவாக 

எங்களுகடய இந்தப் பிரததசங்களுக்கு குடிநீகரப் தபற்றுத்தர 

தவண்டும். அவ்வாறு தபற்றுத்தருவதனூடாகத்தான் எங்களு 

கடய மக்கள் சுகாதாரம் மிக்கவர்களாக, ஆதராக்கியம் 

மிக்கவர்களாக வாைமுடியும். அவர்கள் ஒவ்தவாரு நாளும் 

கிட்டத்தட்ட 12 மைித்தியாலங்ககளக் குடிநீருக்காகச் 

தசலவைித்துக் தகாண்டிருக்கிறார்கள். எனதவ, தயவுதசய்து 

அந்த மக்களும் சுத்தமான குடிநீகரப்தபற்று, சிறந்த 

ஆதராக்கியமான சமூகமாக வாழ்வதற்கு நீங்கள் உதவி தசய்ய 

தவண்டும்.  

கிட்டத்தட்ட 35,000 மக்கள் வாழுகின்ற திருக்தகாவில் 

பிரததச தசயலகப் பிாிவிதல ஒரு முகறயான குடிநீர்த் திட்டம் 

இல்கல. சாகாமம் குளத்கத கமயமாக கவத்தத அவர்களுக்கு 

குடிநீர் வைங்கப்படுகின்றது. அந்தக் குளத்கத விவசாயிகளும் 

பயன்படுத்துகின்றார்கள். அதன்காரைமாக ஒவ்தவாரு 

வருடமும் தம மாதம் ஆகின்றதபாது, அந்தக் குளத்திதல நீர் 

குகறவகடகின்றது. அதனால், அவர்களுக்கு ஒரு நாகளக்கு 

ஒரு மைித்தியாலம் அல்லது இரண்டு நாகளக்கு ஒரு 

தடகவதான் நீகரக் தகாடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

இதனால், திருக்தகாவில் பிரததச மக்களுக்குக் குடிநீர்ப் 

பிரச்சிகன இருந்துதகாண்தட இருக்கின்றது. எனதவ, 

அவர்களின் குடிநீர்ப் பிரச்சிகனக்கு நிகலயான ஒரு தீர்கவ 

உங்களுகடய காலத்திதல தபற்றுக்தகாடுக்க தவண்டும். அந்த 

மக்களும் குடிநீகரச் சீரான முகறயிதல தபறக்கூடிய 

வககயில்,  நீங்கள் ஏற்பாடுககளச் தசய்துதகாடுப்பீர்கள் 

என்ற நம்பிக்கக எமக்கு இருக்கின்றது. சாகாமம் குளத்தி 

னூடாக குடிநீர் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதபாழுது, பன்னலகம 

ஆற்கறத் திருப்பி, அந்தக் குளத்தில் விட்டுத்தான், அந்தத் 

திட்டத்கத முழுகமயாக நகடமுகறப்படுத்தலாம் என்ற ஓர் 

அடிப்பகடயிருந்தது. இப்தபாழுது அதுவும் இனாீதியான 

பாகுபாட்டுக்கு உட்பட்டு, அந்த நீரும் சாகாமம் குளத்துக்கு 

வரமுடியாத ஒரு சூைல் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இன்னும் 

மீள்குடிதயற்றம் தசய்யப்படாத பல கிராமங்கள் அங்கு 

இருக்கின்றன. அக்கிராம மக்களின் அடிப்பகடத் ததகவகளில் 

ஒன்றாகவும் குடிநீர் இருக்கின்றது. குறிப்பாக, யுத்தம் நடந்த 

பிரததசங்களான கஞ்சிகுடிச்சாறு, தங்கதவலாயுதபுரம், 

சாகாமம் தபான்ற கிராமங்களிலுள்ள மக்களும் குடிநீருக்கு 

மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். எனதவ, நீங்கள் இவற்கறயும் 

கருத்திற்தகாள்ள தவண்டும் என்று தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.  

2018ஆம் ஆண்டு நான் பிரததச சகபத் தவிசாளராக 

இருந்ததபாது, JICA project இன்கீழ் ஒருங்கிகைந்த கிராமிய 

நீர் விநிதயாகத்திட்டத்துக்குள் எங்களுகடய நாவிதன்தவளிப் 

பிரததசத்திலுள்ள பல கிராமங்கள் உள்வாங்கப்பட்டன. நான் 

ஏற்கனதவ கூறிய, கிைற்றிலிருந்து நிலக்கீழ் நீகர எடுத்து 

மக்களுக்குக் தகாடுக்கின்ற தசயற்பாடானது நிச்சயமாக 

தவற்றியளிக்காது. தசாாிக்கல்முகன-1இதல முஸ்லிம் 

தபண்கள் அகமப்பானது பல தகாடி ரூபாய்ககளச் 

தசலவைித்தும்கூட,  எங்களுகடய மக்களுக்கு குடிநீகரப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க முடியாத ஒரு நிகலகமயிருக்கின்றது. 

அதததபான்று, 2010ஆம் ஆண்டு தபாருளாதார மீதளழுச்சித் 

திட்டத்தின்கீழ் ஒருங்கிகைந்த நீர் விநிதயாகத்திட்டம் 

வைங்கப்பட்டும்கூட, அதன்மூலம் முழுகமயாக நீகரப் 

தபறமுடியாத ஒரு சூைல் இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது. நான் 

ஏற்கனதவ கூறிய வீரதசாகலக்கும் ஓர் ஒருங்கிகைந்த நீர் 

விநிதயாகத்திட்டம் இருக்கின்றது. ஆனால், அது பூரைமாக 

அந்த மக்களுக்குப் பயன்படவில்கலதயன்ற கருத்கதயும் 

இவ்விடத்தில் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.   

அந்தப் பிரததசத்திதல JICA project இன்கீழ் பல பைிகள் 

முன்தனடுக்கப்பட்டன. அதுசம்பந்தமான கூட்டங்களில் 

கலந்துதகாண்டு நான் இந்த விடயங்ககள முன்கவத்ததன். 

எங்களுகடய தகௌரவ உறுப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் 

அவர்கள் உகரயாற்றுகின்றதபாழுது, நிலக்கீழ் நீர் மனித 
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குலத்துக்கு ஆபத்கதத் தரக்கூடிய வககயில் இருப்பதாகக் 

குறிப்பிட்டிருந்தார். அந்த அடிப்பகடயில், இந்தப் பிரததச 

மக்களுக்குச் சுத்தமான குடிநீகர வைங்குவதற்கு  நீங்கள் 

நடவடிக்ககதயடுக்க தவண்டும். நான் ஏற்தகனதவ குறிப்பிட்ட 

சாகாமம் குளத்தினூடாக திருக்தகாவில் பிரததசத்திலுள்ள 

மக்களுக்கு முழுகமயாக நீகர வைங்கமுடியாது. ஏற்கனதவ, 

பல திட்டங்கள் இக்கினியாககலகய கமயமாக கவத்துத்தான் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. எனதவ, அங்கிருந்து 

வருகின்ற நீகர எமது பிரததசத்திலுள்ள மக்களுக்கும் 

வைங்குவதற்கு நீங்கள் எதிர்காலத்தில் நடவடிக்ககதயடுக்க 

தவண்டுதமனக் தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். அத்துடன், நான் 

ஏற்தகனதவ கூறிய எங்களுகடய பிரததசம் சார்ந்த 

விடயங்ககளயும் நீங்கள் கருத்திற்தகாள்ள தவண்டும். 

அங்குள்ள அகமச்சர்கள் பலர் தங்களுகடய சமூகம் சார்ந்து 

பைிககள முன்தனடுத்ததன் காரைமாகத்தான் நாங்கள் 

புறக்கைிக்கப்பட்தடாம். கடந்த காலங்களில் அவர்கள் தங்கள் 

சமூகத்கத கமயமாக கவத்தத ததாைில்வாய்ப்புக்ககள 

வைங்கினார்கள். குறிப்பாக, நீர் வைங்கல் அகமச்சினூடாக 

வைங்கப்பட்ட நியமனங்களின்தபாது, labourer ததாைிலுக்கு 

கூட எங்களுகடய சமூகத்கதச் தசர்ந்தவர்கள் உள்வாங்கப் 

படவில்கல என்பது உங்களுக்குத் ததாியும்! இதற்கு 

உங்ககளக் குற்றம் கூறமுடியாது.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස ඔබතුමසගට ශපොශරොන්ු  ශවමවග, නමිළ 

ත)මසගම මසඟ  ැරලග ජල ං)පගනමය කරලග  සශබම  ැමස 

තැමකමස, ඒ  ැමස නමිල ත)මසගමවලටමස  ඒ පයිප්ප ලයින්වලින්මස 

වතුර ලබග ශනමවග ිරයලග.  

         

ගු තවරාජා කදලයි අරස්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு தவராோ ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
நன்றி. அகமச்சர் அவர்கதள, நான் எங்களுகடய 

அம்பாகற மாவட்டத்திதல இருக்கின்ற குடிநீர் சம்பந்தமான 

பிரச்சிகனககள இங்கு முன்கவத்ததன். அதததபால், தபாத்து 

வில் பிரததசத்திலும் இவ்வாறான பிரச்சிகனகள் இருக் 

கின்றன. எனதவ, அந்தப் பிரததசத்தின்மீதும் உங்களுகடய 

பார்கவகயச் தசலுத்தி, அவற்றுக்குச் சிறந்த  தீர்வுககளப் 

தபற்றுத்தர தவண்டுதமன்று தகட்டு, விகடதபறு கின்தறன். 

நன்றி, வைக்கம்! 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. K. Kader Masthan. You have ten 
minutes.  
 

Order, please! ශ) අවං්ාගශව් තරු අනේත් රගජප.ෂ 

මසන්ත්රීතුමසග ූලලගංමය ට පැමිශ මවග ඇ ස. 

 
අනුරුව ගු වීරසුමන වීරසසහස මහසතා මූලාසනදය්ද ඉව ක 

වූදය්ද, ගු අජි ක රාජපක්කයෂ මහසතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, வீரசுமன வீரசிங்ஹ அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு அேித் ராேபக்ஷ அவர்கள் 
தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE left the 
Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

[பி.ப. 2.59] 

 

ගු දක්කය. කාෙර් මසපතා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, இன்று 

நகடதபறுகின்ற நீர் வைங்கல் அகமச்சு, கிராமிய மற்றும் 

பிரததச நீர்க் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராோங்க அகமச்சு, 

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சு ஆகிய 

அகமச்சுக்களின் குழுநிகல விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு 

எனக்கும் தபசுவதற்கு தநரத்கத ஒதுக்கித் தந்தகமக்காக 

முதலில் உங்களுக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன்.  

நாட்டின் தபாருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்தக் 

காலகட்டத்திலும் எமது அரசாங்கமானது சுத்தமான குடிநீர் 

வசதிககள ஏற்படுத்திக் தகாடுப்பதற்கான தவகலத்திட்டங் 

களுக்கு முன்னுாிகம அளித்துச் தசயற்படுகின்றது. அதற்காகப் 

பல்தவறு அபிவிருத்தித் திட்டங்ககளத் திட்டமிட்டுச் 

தசயல்படுத்துவதற்கான ஆயத்தங்ககள எமது நீர் வைங்கல் 

அகமச்சு தசய்துவருகின்றது. அதற்காக,  நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர் மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார அவர்களு 

க்கும் கிராமிய மற்றும் பிரததச நீர்க் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி 

இராோங்க அகமச்சர் மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த 

அவர்களுக்கும் அகமச்சின் தசயலாளர் உட்பட ஏகனய 

அதிகாாிகளுக்கும் நான் இந்த இடத்தில் நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன்.  

எமது வன்னித் ததர்தல் மாவட்டத்தில் அதாவது மன்னார், 

முல்கலத்தீவு, வவுனியா மாவட்டங்களிதல மிகவும் வறுகம 

நிகலயிலுள்ள குடும்பங்கள் வாழுகின்ற பகுதிகளில் nano 

filtration plant, RO plant ஆகியவற்கற நிறுவி, அதனூடாக 

அக்கிராம மக்களுக்குச் சுத்தமான குடிநீகர வைங்குவதற்கு 

அகமச்சு நடவடிக்கக எடுத்து வருகின்றது. நாங்கள் அங்குள்ள 

மக்களின் ததகவப்பாடுககள இனங்கண்டு, அது ததாடர்பான 

தகவல்ககள அகமச்சுக்கு வைங்கியதன் அடிப்பகடயில்தான் 

அகவ நிறுவப்பட்டன.   சுத்தமான குடிநீர் இன்கமயால், 

அங்குள்ள பலர் சிறுநீரக தநாயால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின் 

றார்கள். எதிர்காலத்தில் அப்பிரததச மக்கள் இந்தநாய்க்கு 

ஆளாகாமல் இருப்பதற்காகதவ அங்கு nano filtration plant, RO 

plant ஆகியன அகமக்கப்பட்டு, குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதததபால, நாங்கள் இன்னும் பல 

nano filtration plants அகமக்க இருக்கின்தறாம். அதாவது, 

நாங்கள் சுகாதாரத்துகறயினருடன் ககதத்து, எமது 

பிரததசத்தில் எந்ததந்தக் கிராமங்களுக்கு அகவ ததகவ 

என்பகத இனங்கண்டு, அங்குள்ள மக்களின் ததகவக்கு ஏற்ப 

அவற்கற அகமத்துக்தகாடுக்க இருக்கின்தறாம்.  

எதிர்வரும் வருடங்களில் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 50 nano 

filtration plants கிகடக்க இருக்கின்றன. அவற்றில் 20 nano 

filtration plants முல்கலத்தீவு மாவட்டத்துக்கும் மிகுதி 

வவுனியா மாவட்டத்துக்கும் வைங்கப்பட இருக்கின்றன. அதத 

தபால, அவற்கற மன்னார் மாவட்டத்துக்கும் விகரவாகப் 

தபற்றுக்தகாடுப்பதற்குாிய ஏற்பாடுகள் நகடதபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. சுத்தமானதும், பாதுகாப்பானதுமான 

குடிநீகர மக்களுக்கு வைங்கதவண்டும் என்ற எமது அதிதமதகு 

சனாதிபதி தகாட்டாபய ராேபக்ஷ அவர்களுகடய எண்ைக் 

கருவுக்கு அகமய, எமது பிரததசத்தில் எந்ததந்தப் பகுதிகளில் 

சிறுநீரக தநாயாளர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றார்கதளா, 

அந்தப் பகுதிகளுக்குச் சுத்தமான குடிநீகர வைங்குவதற்கான 
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நடவடிக்ககககள நாங்கள் எடுத்து வருகின்தறாம். அவற்கற 

வருடாந்த தசயற்றிட்டங்களிலும் உள்ளடக்கி இருக்கின்தறாம். 

2024ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் மக்கள் அகனவருக்கும் 

சுத்தமான குடிநீகர வைங்கதவண்டும் என்ற அடிப்பகடயில் 

முன்தனடுக்கப்படுகின்ற இச்தசயற்றிட்டத்கத முல்கலத்தீவு 

மாவட்டத்தின் தவலிஓயா, துணுக்காய், ஒட்டுசுட்டான் 

தபான்ற பகுதிகளிலும் மன்னார் மாவட்டத்தின் முசலி, மடு, 

மாந்கத தமற்கு தபான்ற பகுதிகளிலும்  முன்தனடுக்க 

தவண்டும். ஏதனனில், இப்பகுதிகளில் பாாிய குடிநீர்ப் 

பிரச்சிகன இருக்கின்றது. இன்று மன்னார் மாவட்டத்தில் 

சுத்தமான குடிநீகரப் தபறமுடியாகமயானது பாாிய ஒரு 

பிரச்சிகனயாகக் காைப்படுகின்றது. தற்தபாழுது, அந்தப் 

பகுதியில் இவ்வாறான தசயற்றிட்டங்கள் நல்ல முகறயில் 

நகடதபற்று வருகின்றன. அந்த அடிப்பகடயில், 

எதிர்காலத்தில் சுத்தமான குடிநீகர வைங்கக்கூடிய விதத்தில் 

எமது வன்னித் ததர்தல் மாவட்டத்திலுள்ள ஒவ்தவாரு 

மாவட்டத்துக்கும் 50 nano filtration plants வைங்குவதற்குாிய 

ஏற்பாடுகள் இடம்தபறுவதாக நான் நிகனக்கின்தறன். 

நாங்கள் கிராமங்ககள அகடயாளப்படுத்திக் தகாடுத்திருக் 

கின்தறாம். ஆகதவ, எதிர்காலத்தில் நீங்கள் அவற்கற 

விகரவாக எங்களுக்குப் தபற்றுத் தருவீர்கள் என்ற முழு 

நம்பிக்கக எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்பகத நான் இடத்தில் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  

அதததபால, எமது வன்னித் ததர்தல் மாவட்டத்திலுள்ள பல 

கிராமங்களில் மலசலகூட வசதிகள் இல்லாமல் கஷ்டப் 

படுகின்ற பல குடும்பங்களுக்கு இந்த அகமச்சினூடாக 

அவ்வசதிகள் தசய்துதகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பகதயும் 

நான் இங்கு கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன். இவ்வாறு எமது 

பகுதிகளிலுள்ள ததகவப்பாடுககளப் பூர்த்திதசய்யும் விதமாக 

சாியான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டடிருக்கின்றன. Greater 

Mannar Project என்ற திட்டம் அமுல்படுத்தப்படும்தபாழுது, 

எங்களால் கூடுதலான ததகவப்பாடுககளப் பூர்த்திதசய்யக் 

கூடியதாக இருக்கும் என்று நான் நிகனக்கின்தறன். குறிப்பாக, 

அப்பகுதியிலுள்ள அகனத்து மக்களும் சுத்தமான குடிநீகரப் 

தபறக்கூடிய ஒரு நிகலகம உருவாக்கப்படும். தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் இங்தக இருக்கின்றார். அந்த 

அடிப்பகடயில், Greater Mannar Projectக்கான estimateஐத் 

தயாாித்து, அதகன விகரவாகச் தசயற்படுத்த தவண்டுதமனக் 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். தமலும், எமது பகுதிகளிலுள்ள 

பாலியாறு, பறங்கியாறு, உப்பாறு தபான்ற ஆறுகள் வீைாகக் 

கடலுடன் கலக்கின்றன. எனதவ, ஆறுககள கமயப்படுத்தி 

வகுக்கப்பட்டுள்ள Greater Mannar Project தபான்ற ஒரு 

திட்டத்கத முல்கலத்தீவு மாவட்டத்துக்கும் விகரவாக வகுக்க 

தவண்டும். "2024ஆம் ஆண்டுக்கு முதல் சகலருக்கும் சுத்தமான 

குடிநீர் வைங்குதவாம்" என்ற சனாதிபதியினுகடய எண்ைக் 

கருவின் அடிப்பகடயில் அதற்குாிய நிதிகயப் தபற்று, அதகன 

நகடமுகறப்படுத்தி, அங்குள்ள மக்களுகடய குடிநீர்த் 

ததகவப்பாடுககளப் பூர்த்திதசய்து தரதவண்டும் என்பகத 

நான் இந்த இடத்தில் தகாாிக்ககயாக முன்கவக்கின்தறன். 

தமலும், யுத்தத்துக்கு முன்னர் இராதமஸ்வரத்துக்கும் 

Talaimannar Pierக்குமிகடயில் கப்பல் தசகவ நகடதபற்றது. 

அந்தக் கப்பல் தசகவயானது, யுத்தம் காரைமாக இகட 

நிறுத்தப் =பட்டது. மீண்டும் அந்தக் கப்பல் தசகவகய 

விகரவாக ஆரம்பித்தால், மன்னார் பிரததசத்தில் பாாிய ஒரு 

வளர்ச்சிகயக் காைக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நான் 

நிகனக்கின்தறன். இச்தசகவகய மீண்டும் ஆரம்பிக்குமாறு 

நாங்கள் தகௌரவ துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற 

அகமச்சர் அவர்களிடமும் பல சந்தர்ப்பங்களில் தகாாியிருக் 

கின்தறாம். அதற்குாிய சாத்தியமான நடவடிக்ககககள எடுப்ப 

தாக அவர் கூறியிருக்கின்றார்.    

இந்தக் கப்பல் தசகவ இடம்தபற்றால், அது எமது 

மக்களின் வருமானத்கதப் தபருக்கக்கூடிய பாாிய ஒரு 

தசயற்பாடாக அகமயும் என்பததாடு, அவர்களின் வாழ்க்கக 

யில் பாாிய முன்தனற்றத்கதயும் ஏற்படுத்தும். எனதவ, 

இதகனக் கருத்திதலடுத்து, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

விகரவாக அக்கப்பல் தசகவகய ஆரம்பிப்பதற்குாிய 

நடவடிக்கக எடுக்க தவண்டுதமன்று தகட்டுக்தகாள் 

கின்தறன்.   

இறுதியாக, நாங்கள் எமது மக்களுக்காகக் தகட்கின்ற 

இவ்வாறான தசயற்றிட்டங்ககளச் தசயற்படுத்துவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்கின்ற தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கும் 

அகமச்சின் தசயலாளர் உட்பட ஏகனய அதிகாாிகளுக்கும் 

எனது நன்றிகயக் கூறி, நிகறவுதசய்கின்தறன்.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ශේ.සී. අලවතුවල මසන්ත්රීතුමසග . තරු මසන්ත්රීතුමසනි, 

ඔබතුමසගට මිනිත්තු න ංයක කගලය. ශවන් කර  සශබමවග.  

 

 

[අ.භග. 3.07  
 

ගු දේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(மாண்புமிகு தே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසග ලතගමස ංතුටු ශවමවග, 

වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ශේත්, ඒ වගශේමස ජල ං)පගනම 

අමසගතයගහ ශේත් වැය ශීර්ෂ ං)බන්ධව කාග කරම අන  ඒ  

කැබිමට් ඇමස සවරුන් ශනශනමගමස ංභගශව් දිතටමස රැී  ිංටීමස තැම. 

ඒ තැම ංතුටුයි. ශමසොකන, අපි නැ.කග ංමස ර අමසගතයගහ වල වැය 

ශීර්ෂ තැම කාග කරීදී ඒ අමසගතයවරුන් අ ශතම ිංටිශේ මැ ැ. 

ඒ නිංග ඔබතුමසන්ලග ලබග  ශනන්ශන් ශ ොඳ ආනර් ය.. ඒ තැම අපි 

ංතුටු ශවමවග. 

මුලින්මස මසමස කැමසැ සයි, ජල ං)පගනම අමසගතයගහ ය  ග 

ං)බන්ධ කරුණු ිරහිපය.  කාග කරන්ම. තරු ඇමස සතුමසග, ජල 

ං)පගනම අමසගතයගහ යට ශවන් කර  සශබම ප්ර සපගනම 

ං)බන්ධශයන් ම) මසමස කමතගටු ශවමවග.  ජලය ිරයන්ශන් අපට 

අතයව ය ශනය.. 2021 අය වැය තුළින් ශ) අමසගතයගහ යට 

රුපියල් බිලියම 105.6. ශවන් කරලග  සබු ග. මමුත් 2022ට 

ශවන් කර  සශබන්ශන් ඒශකන් තුශමන් එක. වගශේ ප්රමසග ය.. 

ඒ ිරයන්ශන් රුපියල් බිලියම 34.6යි. ශකොශ ොමස වු ත් ශ) 

ංඳ ග  අය වැශයන් ශවන් කරම ප්ර සපගනම ප්රමසග ය වි ගල 

ව ශයන් අඩු ශවලග  සශබමවග . ඒක වැඩි විය යුතු එක.. ශමසොකන, 

ජලය ිරයන්ශන් අතයව ය ශනය..  

පසුගිය නවං්වල  කගබනික ශපොශ ොර ං  රංගයනික ශපොශ ොර 

ං)බන්ධශයන් ශලොකු තර්ක-විතර්ක,  ප්ර ්ම ත මගව. මසතු 

වු ග. එහිදී ශතොඩ. කාග වුශණ්, ශංෞඛ්යය තැම; වකුතඩු ශරෝතය 

තැම. මමුත් පගමයට තන්මග ජලය තමසයි එවැනි ශරෝතවලට 

ප්රධගමමස ශ ේතුව ිරයලග ශපන්ුව) කර  සශබමවග. වවනයවරුන් ඒ 

පිළිබඳව වගර්තග ලදිරිපත් ිරීමශ)දී පිරිිංු  ජලය පගමය කරමවග 

ම) ශමසවැනි ශරෝත ත මගව. අඩු ශවමවග ිරයලග ංඳ න් කර 

 සශබමවග. ඒ නිංග අපි පගය ය ජලය ංඳ ග මීය ට වඩග වැඩි මුනල. 

ශවන් කළග ම) ශ ොඳයි ිරයම එක තමසයි මසමස මුලින්මස ිරයන්ශන්.  

1511 1512 



පගර්ලිශ)න්තුව 

ඇමස සතුමසගශේ අවධගමයට තව කගර ග ිරහිපය. ශයොමු 

කරන්ම මසමස කැමසැ සයි. විශ ේෂශයන්මස ශමසතැමදී මසන්ත්රීතුමසන්ලග 

ශබොශ ෝ ශනශමකු කාග කශළේ, පසුගිය ය පගලම කගලශේදී  

ශමසොමවත් කශළේ මැ ස විධියට. මසමස හිතම විධියට ඒක  එච්චර 

වැනතත් ශවන්ශන් මැ ැ. ශ) කගරක ංභග අවං්ාගශව්  ඊට වඩග 

වි ෂයගුවබීධව, ංගධගර ව කරුණු කගර ග ලදිරිපත් කළග ම) 

තමසයි වැනතත් ශවන්ශන්. විශ ේෂශයන්මස ශ) ශව්ලගශව් ිරයන්ම 

ඕමෑ, - [බගධග ිරීමමස.  ඔව්, ශමසොක.න  ිරයන්ම  සශබන්ශන්? 

ිරයන්ම. [බගධග ිරීමමස.   රි එශ ම), පටන් තන්ම. ඔබතුමසන්ලග 

ඒශකන්මස ශන්, කාග කරන්ශන්. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ජල වයගපි ස ත මගව. 

ං)බන්ධ ලැයිං්තුව. අපි ළඟ  සශබමවග. ශ) ලැයිං්තුව බැලුවගමස 

අපට ශපය  යමවග, ADB, JICA වැනි ශමොශය. ආයතම  ර ග 

ශ)  ැමස වයගපගරය.මස වගශේ ආර)භ කරලග  සශබන්ශන් 2016, 

2017 කගලශේ බව. ශ)වග වි ගල වයගපි ස. එශංේ ආර)භ කළ 

වයගපි ස ිරහිපය. තැම මසමස තරු ඇමස සතුමසගශේ අවධගමය ශයොමු 

කරන්ම බලගශපොශරොත්තු ශවමවග. විශ ේෂශයන්මස අශප් පළගතට 

අනගළ වයගපි ස ිරහිපය. ං)බන්ධව. ඒවගශේ කටයුතු ලතගමස 

කඩිමමින් අවංන් කරමවග ම) ශ ොඳයි.  ශ) ශවමශකොට එමස 

වයගපි ස අවංන් කරන්ම  සබුණු දිම පැමලග. ඒකට ශමොශය. 

ශ ේතු බලපගන්ම ඇ ස. ශකොවිඩ් තත්ත්වයත් බලපගන්ම ඇ ස. 

මමුත් නැන්වත් ඒවගශේ කටයුතු ල.මසනින් අවංන් කශළොත්, 

පගය ය ජල ප සුක) ශමොමසැ සව ලන්ම වි ගල ංහඛ්යගවකට පගය ය 

ජලය ලබග දීශ)  ැිරයගව ලැශබමවග.  

වයඹ පළග ත තත්තගමස, පගය ය ජල අව යතගව ලතගමස ල ළයි. 

ශමසොකන, අශම. පළගත් එ.ක බලමශකොට, මළ ජලය, පිරිිංු  -

පිරිප ු - කළ ජලය අඩුශවන්මස ලැශබම ප්රශී ය. තමසයි වයඹ 

පළගත ිරයන්ශන්. අපි පසුගිය රජය කගලශේත් ශ) ං)බන්ධව 

වයගපි ස ත මගව. ආර)භ කළග. අපි ඔබතුමසගට ශයෝජමග 

කරමවග, ලදිරිශේදී ඒ ප්රශී යට අනගළව එවැනි වයගපි ස තව-තවත් 

කඩිමමින් ක්රියගත්මසක කරන්ම අව ය වැඩ පිළිශවළ ංකං ්

කරන්ම ිරයලග. මසග නිශයෝජමය කරන්ශන් මසගවතතමස ආංමය. 

කටුතං්ශතොට-මසගවතතමස-මසල්ලවපිටිය ිරයම ජල වයගපි සයට මසගත් 

ං)බන්ධ ශවලග 2016දී අපි මුල්තල් තැබුවග. එවකට අමසගතයවරයග 

 ැටියට හිටපු  කී) මසැ සතුමසග ංමසඟ එකතු  ශවලග අපි ඒ ිංයලු  

වැඩ කටයුතු 2017 වමවිට අවංන් කළග. නැන් නිවගං 5,000කට 

ආංන්ම ප්රමසග ය. අංලටමස ජල මළ එළග  සශබමවග.   තරු 

ඇමස සතුමසනි, ශමසතැම ඇ ස ශවලග  සශබම තැටලුව ශ)කයි. ශ) 

වයගපි සශේ වැඩ කටයුතු අවංන් වු ගට, ඒකට මස වැලි ත ශඟන් 

ජලය ලබග ශනම ං්ාගමය  සශබන්ශන් කටුතං්ශතොට. ජලය ලබග 

ශනම ං්ාගමශේ පිරිප ු ශව් ලදිිරීම) කටයුතු කළ ංමසගතමස, මසමස 

හිතම විධියට චීම ංමසගතමස.. ඒ වයගපි සශේ වැඩ අවංන් ශවලග 

අවුරුු  ශනකකට ආංන්ම වු ත්, පිරිප ු ශව්  ලදිිරීම) කටයුතුවල 

ප්රමසගන ශනෝෂ ඇ ස වුණු නිංග, තවමස එමස ප්රශී ශේ ජමතගවට ජලය 

ලබග දීශ)  ැිරයගව. ලැ න මැ ැ. 

එමස නිංග මසමස ඒ කගර ය ඔබතුමසගශේ අවධගමයට ශයොමු 

කරමවග. ශමසොමවග ශ ෝ ප්ර ්ම  සශබමවග ම) ඒවගත් විංඳගශතම 

ලතගමස  කඩිමමින් ශ) වයගපි සය ක්රියගත්මසක කශළොත් අශප් 

ප්රශී ශේ ජමතගවට ඒ වයගපි සශේ ප්ර සඵල, පගය ය ජලය, පිරිිංු  

ජලය ලබග තැය ශ) අවං්ාගව උනග ශවමවග. ඒ වගශේමස ඒ 

ප්රශී ශේ ශවශළඳ කලගපය.  සශබමවග; කර්මසගන්ත පුරය. 

 සශබමවග. ඒ ං්ාගමවලිුවත් ජල ලල්ීන) වි ගල ප්රමසග ය. 

 සශබමවග. ඒවගටත් ජලය ලබග දීමසට තමසයි ශ) වයගපි ස ංකං් 

කරලග  සශබන්ශන්. එක පැත්තිරන් පගය ය ජලය වගශේමස 

කර්මසගන්ත ංඳ ග අව ය ජලයත් ශ) වයගපි සශයන් ලැශබම බව 

මසමස මසත. කරන්ම ඕමෑ.  ඒ ප්රමසගනයට ශ ේතුව ශමසොක.න ිරයලග 

බලලග, ඒ කටයුතු කඩිම) කරම ශලං තරු ඇමස සතුමසගශතන් 

ලල්ීනමස. කරමවග.  

තරු ඇමස සතුමසනි, ඒ වගශේමස අපි 2017දී තවත් වයගපි සය. 

ආර)භ කළග. [බගධග ිරීමමස.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ලබම සුමසගමශේ ලඳලග වතුර ශනමවග.  

 

ගු දේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(மாண்புமிகு தே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ශ ොඳයි, ශබොශ ොමස ං්තු සයි.  

විශ ේෂශයන්මස ශපොල්ත ශවල, ශපොතු ැර ං  අලව්ව 

ඒකගබීධ ජල ංැපයු) වයගපි සය අපි 2017දී ආර)භ කළග. ඒක  

2021දී නිමස ශවන්ම නියමිතව  සබු ත්, ඔබතුමසගමස නන්මග පරිදි 

ශ) ශවමශකොට ිංයයට 50ක විතර ප්රත සය. තමසයි  සශබන්ශන්. 

ශපොල්ත ශවල, ශපොතු ැර ං  අලව්ව ප්රගශීශීය ශල්ක) 

ශකොට්සගංවල ග්රගමස නිලධගරි වං) ිංයල්ලමස ශ) වයගපි සශයන් 

ආවර   ශවමවග. ඊට අමසතරව මසල්ලවපිටිය ං  කුරු ෑතල 

ප්රගශීශීය ශල්ක) ශකොට්සගංත්  ආවර ය ශවමවග. මමුත් 

වීරඹුශතනර ප්රගශීශීය ශල්ක) ශකොට්සගංශේ ග්රගමස නිලධගරි වං) 

35. ශ) වයගපි සශයන් මසඟ  ැරිලග  සශබමවග. මමුත්, ශ) 

වයගපි සශේමස ශනශවනි අදියර  ැටියට වීරඹුශතනර ප්රගශීශීය 

ශල්ක) ශකොට්සගංශේ ග්රගමස නිලධගරි වං) 35ටත් පගය ය ජලය 

ලබග ශනම වැඩංට ම ඒ ංැලැං්ශ)  සබු ග. ඒ තැමත් 

ඔබතුමසගශේ අවධගමය ශයොමු කරන්ම ිරයලග ශ) ශවලගශව් 

ලල්ලග ිංටිමවග. ශ)වග අතයව ය ශයෝජමග  ැටියටයි ංැලිරය 

යුත්ශත්. [බගධග ිරීමමස.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ වැඩ කටයුතු ිංයයට 70.  ලවරයි. නැන් ශපොල්ත ශවලට, 

අලව්වට වතුර ශනන්ම connections දීශතම යමවග.  

 

ගු දේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(மாண்புமிகு தே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

තරු ඇමස සතුමසනි, එතැම ශපොල්ත ශවල, අලව්ව විතර. 

ශමොශවයි- [බගධග ිරීමමස.   මසල්ලවපිටිය, කුරු ෑතල. 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ඔ.ශකෝටමස වතුර ශනන්ම පුළුවන්. නැමට අලව්වටයි, 

ශපොල්ත ශවලටයි දීශතම යමවග. 

 

ගු දේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(மாண்புமிகு தே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ශ ොඳයි, තරු ඇමස සතුමසනි. 

විශ ේෂශයන් ශ) ංැලැං්මසටමස එකතු කරලග  සබු ග 

වීරඹුශතනර ප්රගශීශීය ශල්ක) ශකොට්සගංශේ ග්රගමස නිලධගරි වං) 

35.. ඒ ශවලගශව් ය) ය) ශ ේතු මසත ඒ ප්රශී  වයගපි සශයන් 

ලවත් වු ග. ශනශවනි අදියශර්දී ඒක ක්රියගත්මසක කරන්ම නියමිතව 

1513 1514 

[තරු ශේ.සී. අලවතුවල   මස තග  
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 සබු ග. මසමස ඔබතුමසගට ශයෝජමග කරමවග ශනශවනි අදියශර්දී  

වීරඹුශතනර ප්රගශීශීය ශල්ක) ශකොට්සගංශේ වැඩ පිළිශවළටත් 

අව ය ං ශයෝතය ලබග ශනන්ම ිරයලග.  

අපි ඔබතුමසගට ශපෞීතලිකවත්, ලිපි මසඟිුවත් නැුව)දීලග 

 සශබමවග අහකුඹුර - ල ළමුල්ල ජල වයගපි සය තැම. අහකුඹුර 

ල ළමුල්ල ජල වයගපි සය ශ) ශවමශකොට- [බගධග ිරීමමස.   ඔව්. 

ශ) ශවමශකොට ඒ වයගපි සය ල ළමුල්ල පන්ංල අංලින් 

මවත්වලග  සශබමවග. ශ) ං)බන්ධශයන්  ඔබතුමසගට ලිපි 

ත මගව.  දීලග  සශබමවග. විශ ේෂශයන් ල ළමුල්ල ශව්ළුවම 

විනයගලය අංල න.වග ජලය ලබග ශනමවග ම) වි ගල පිරිංකටත්, 

ඒ පගංල් නරුවන්ටත් ජලය ලැශබමවග. [බගධග ිරීමමස.  ඔව්. ඒක 

ලතගමස වැනතත්  නිංග ඒ ශයෝජමගවත් ශේමවග.  

ලහකගව පුරග ආර)භ කරලග  සශබම ශමසවැනි වයගපි ස 

ත මගව.  සශබමවග. ඒවගශේ ය) ය) සුළු සුළු අඩු පගඩුක) නිංග 

පසුගිය කගලශේ ප්රමසගන ශවලග  සබු ග. අශප් රජය යටශත්, JICA, 

ශලෝක බැහකුව  ග Exim Banks  ර ග වයගපි ස ත මගව. 

ආර)භ කළග. ඒවග තවු රටත් ප්රමසගන ශමොකර කඩිමමින් අවංන් 

කරම ශලං ලල්ලග ිංටිමවග. පසු ගිය කගලශේ ශකොශරෝමග 

වංහතතය නිංග ඒ කටයුතු ප්රමසගන ශවන්ම ඇ ස. ඒ ශකශංේ ශවතත්, 

වර්තමසගම තත්ත්වය තුළ ඒවග කඩිමමින් අවංන් කරලග ජමතගවට 

පගය ය ජල ප සුක) ලබග දීමසට  අව ය පියවර තන්ම ිරයලග 

ඔබතුමසගශතන් ලල්ීනමස. කරමවග.  

ඒ වගශේමස ප්රජග ජල වයගපි ස ත මගව. අපි ආර)භ කළග.  

ප්රධගම වයගපි ස ක්රියගත්මසක කරලග ජලය ලබග ශනන්ම බැරි ංමස ර 

ත)මසගමවලට, ග්රගමස නිලධගීම ශකොට්සගංවලට - ශතවල් 100කට, 

150කට, 200කට ශවන්ම පුළුවන්- ජල නිධි ශ ොයගශතම, ප්රජගව 

එ.ක එකතුශවලග කළ වයගපි සවලට තමසයි ශ) ප්රජග ජල වයගපි ස  

ිරයන්ශන්. එය ලතග ශ ොඳ වයගපි සය.. නැන් ශ) වයගපි සත් අතර 

මසඟ මතරශවලග  සශබමවග. ඒ නිංග ඔබතුමසග  ඒ තැම අවධගමය 

ශයොමු කරලග, ඒ වයගපි ස එශ මස ප්රමසගන වීමසට ශ ේතු ශමසොමවගන 

ිරයග ශංොයග බලග, අව ය පියවර තන්ම ිරයලග මසමස ිරයමවග. 

[බගධග ිරීමමස.  එවැනි ං්ාගම පිළිබඳව ඔබතුමසගට අපි නැුව) 

ශනන්ම). ඒවග ලතග වැනතත් වයගපි ස ිරයම කගර යත් මසමස මසත. 

කරමවග. ඔබතුමසග ඒ පිළිබඳව අවධගමය ශයොමු කරන්ම ිරයගත් 

මසමස ලල්ලග ිංටිමවග. 

 
 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
තරු මසන්ත්රීතුමසග, කුරු ෑතල දිං්ත්රි.කය තත්තගමස මළ 

මසගර්තශයන් පගය ය ජලය ලබග ශනමින්  සබුශණ් ිංයයට අටකට 

පමස යි. මළ මසගර්තශයන් පගය ය ජලය ලබග දීමස ලහකගශව් ලතග අඩු 

මසට්ටමසක  සබුණු ප්ර ශී ය. තමසයි  කුරු ෑතල දිං්ත්රි.කය. ඒ 

නිංග  තමුන්මගන්ශංේලගශේ ප්රශී යට අව ය   ජලය ලබග දීශ) 

ශලොකු වයගපි සය. ශ) වමශකොට කඩිමමින් ක්රියගත්මසක වමවග. 

අපි ඒ කටයුතු අවංන් කරමවග. 

 
ගු දේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(மாண்புமிகு தே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මස ශේ කාගව මුලදී මසමස ිරව්ශව් ඒකයි. වයඹ පළගශත් 

කුරු ෑතල දිං්ත්රි.කශේ පගය ය ජලය  සශබන්ශන් ිංයයට 10කට 

අඩු ප්රමසග යකට. ඒ නිංග තමසයි අපි එනග අලුත් වයගපි ස 

ත මගව.  ශතමගශව්. ඔබතුමසන්ලග ලදිරියටත් ඒවග  ක්රියගත්මසක 

කරමවග ම) ලතග වැනතත් ිරයම කගර යත් මසමස ශ) ශවලගශව් 

ිරයන්ම ඕමෑ.  

ශමසවැනි වයගපි ස  ර ග පගය ය ජලය ලබග දීශ)දී වයඹට ජල 

ූලලගශ්ර පිළිබඳ ප්ර ්මය.  සශබම බව මසමස විශ ේෂශයන් ිරයන්ම 

ඕමෑ. ඒ නිංග තමසයි නැන් මස වැලි ත ශේ ලඳලග මසල්ලවපිටිය න.වග 

ජලය ශතම යම වයගපි සය කරන්ශන්. ඒ ංඳ ග දීර්  කගලයක 

ලඳලග ශයෝජමගව. ලදිරිපත්ශවලග  සබු ග, වු රගපිල්ල වැව 

පගය ය ජලය ංඳ ග විතර. ංකං් කර ශනන්ම ඕමෑ ිරයලග. තරු 

වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසග අමසගතයවරයග නිංග 

නන්මවග ඇ ස, ශ) වයගපි සය ක්රියගත්මසක ශමොකර කවනගවත් 

වයඹට පගය ය ජලය ලබග ශනම වැඩ පිළිශවළ. ක්රියගත්මසක 

කරන්ම  ැිරයගව. ශමොමසැ ස බව. ශ) වමශකොට කිෂි 

කර්මසගන්තයට ශයොනග ශතම  සශබම වැව්වලින් පගය ය ජලය 

ලබගතැය ශ)  ැිරයගව. මැ ැ. ශමසොකන, ඒ ජලය කිෂි 

කර්මසගන්තයටවත් ප්රමසග වත් මැ ස තත්ත්වශේ  සශබන්ශන්. ඒ 

නිංග ශ) වයගපි සයට ශතොඩ. බගධග ඇ සශවලග  සබු ග. ශ) 

වයගපි සය ආර)භ කරන්ම අව ය වැඩ පිළි ශවළ ක්රියගත්මසක 

කරන්ම. අශප් කගලශේ ශ) වයගපි සය අපි ලදිරියට ශතමගවග. ඒ 

තැම පීම.ෂ  කර  සශබමවග වගශේමස  කයතග වගර්තග ඔ.ශකොමස 

 නලග  සශබමවග. ඒ වයගපි සය ආර)භ කශළොත් විතරයි වයඹට 

ජලය ශනම වැඩංට ම ංගර්ාකව ක්රියගත්මසක කරන්ම පුළුවන් 

වන්ශන් ිරයම කගර යත් මසමස ශ) ශවලගශව් ංඳ න් කරමවග.  

 වරගය  ග මගවික අමසගතයගහ ය ං)බන්ධශයන් කාග ිරීමශ)දී 

විශ ේෂශයන්මස අශප් හිතවත් හිටපු අමසගතය තරු ලලිත් 

ඇතුලත්මුනලි මසැ සතුමසග තැමත් මසත. කරන්ම ඕමෑ.  අශප් ිරිංමස 

කිකකශයකුශතන් එතුමසගශේ මමස ිරයැවුශණ් මැ ැ. එතුමසග තමසයි 

ඒ යුතශේ හිටපු ඇමස සවරයග  ැටියට අශප් වරගය ජගතයන්තර 

තත්ත්වයට, ප්රමි සයකට අුවව ලං්ංර ට ශතමගශව්. දීර්  

කගලයක ලඳලග ශකොළඹ වරගයටත්, අශප් රටටත් පිහිටීමස අුවව 

වි ගල අවං්ාග ත මගව. ලැ න  සබු ග. මමුත් මසමස වි ්වගං 

කරමවග, තරු ලලිත් ඇතුලත්මුනලි මසැ සතුමසග ශවළඳ  ග මගවික 

ඇමස සවරයග  ැටියට හිටපු කගලශේ අශප් වරගය, කලගපශේ 

ශ ොඳමස වරගය බවට පත් කරන්ම වි ගල කගර්යභගරය. කළග  

ිරයලග. මසමස හිතන්ශන් තරු ඇමස සතුමසගත් ඒ කගර ය පිළිතන්මවග.  

ඒ යුතශේ  අපි පගංල් ශිෂයයන්  ැටියට ඒ පිළිබඳව අ ලග  සබු ග. 

ඒ  ශතොරතුරු බැලුවගමස අපට ශපශමමවග, ඒ යුතශේ  එතුමසග වි ගල 

කගර්යභගරය. ශ) වරගය දියුණු කරන්ම   කරලග  සශබම බව.  

අපි වි ්වගං කරමවග, අන ශලෝකය යම තත්ත්වයත් එ.ක 

ශ)ක ලතග තරතකගීම වයගපගරය. ිරයලග.  මසගංය., අවුරුීන. 

ශ) කටයුතු ප්රමසගන වමවග ිරයන්ශන් ආපසු  ඒ කගලය අල්ලන්ම 

ශල්ිං වන්ශන් මැ ැ.  අන චීමය, ලන්දියගව ආදී ශ)  ැමස  රටකමස 

වරගයවල් ලතග ශීඝ්රශයන් දියුණු කරශතම යමවග. අපට ඒකට 

ශ ොඳ උනග ර ය.  සශබමවග, ිංහතප්පූරුශව්. 1760 ත න්වල 

ිංහතප්පූරුශව් වරගය  සබුශණ් ශකොශ ොමසන, අන  සශබන්ශන් 

ශකොශ ොමසන?  ීන .වගන් යූ මසැ සතුමසග අතමසැ සවරයග  ැටියට හිටපු  

කගලය තුළ ඒ වරගය වි ගල ව ශයන් දියුණු තත්ත්වයට පත් 

කරලග  සශබමවග. අන වම විට ිංහතප්පූරුශව් වරගය ශලෝකශේ 

දියුණුමස වරගයවල් අතරින් ශනවැනි ං්ාගමයට පත්ශවලග 

 සශබමවග. ඒ ිරයන්ශන්, කුඩග රට. වු ත් ලබග තන්ම  සශබම 

ිංයලු වගිං ලබග ශතම, ඒ අවං්ාග උපශයෝගි කරශතම අන වි ගල 

දියුණු තත්ත්වයකට ඒ රට ශතමැල්ලග  සශබමවග. මස මස හිතන්ශන් 

මුළු ිංහතප්පූරුශව්මස දියුණුවට ඒ රශට් වරගය බලපග  සශබමවග. ඒ 

නිංග තමසයි අන එතුමසන්ලගට  වරගය විතර. ශමොශවයි,  ඒ රශට් 

වයගපගරත්   වරගය  ර ග ක්රියගත්මසක කර තන්ම  ැිරශවලග 

 සශබන්ශන්.  

ිංහතප්පූරුශව් නිෂ්පගනමය කරන්ශන් මැ ස ශතොඩ. ශීවල් 
ිංහතප්පූරුව අන විකු මින් ලන්මවග. ඒකට ශ ේතුව තමසයි, වරගය 
මුල් කරශතම ලබගතත් දියුණුව. බ ගලු) පැත්ශතන් තත්තත්, 
ලන්ධම පැත්ශතන් තත්තත් එශ මසයි. ඒ එක.වත් ිංහතප්පූරුශව් 
නිෂ්පගනමය කරන්ශන් මැ ැ. මමුත් ිංහතප්පූරුව අන ශවශළඳ 
ශපොළ. ශවලග  සශබමවග. වරගය ංමසඟ එකතු ශවලග ඒ තත්ත්වය 

1515 1516 



පගර්ලිශ)න්තුව 

උනග කරශතම  සශබමවග. කිෂිකගර්මික ශභෝත -ත)මිරිං්, 
කරගබුමැටි පවග- අශප් රටවල නිෂ්පගනමය කරමවග. මමුත් 
ිංහප්පූරුව ිරයන්ශන් ඒවගට ශ ොඳ ශවළඳ ශපොළ.. එහි ශ) 
නිෂ්පගනම විකු මවග. ඒ තත්ත්වය අන ඔවුන්  නගශතම  සශබමවග. 
මසග හිතම  ැටියට අශප් වරගයත්, ආිංයගුව කලගපශේ  සශබම 
ශ ොඳමස වරගය. බවට පත් කරතන්ම අවං්ාගව  සශබමවග. එහිදී 
ශපෞීතලික න රජශේ න ිරයම එක ශමොශවයි වැනතත්. ආණ්ඩුවට 
ංල්ලි මැත්ම), ශපෞීතලික අහ ය  රි උපශයෝගි කරශතම අපට 
අවගිං වම විධියට ශමොව, වගිං වම විධියට ඒ කටයුතු කළ යුතුයි. 
අපි චීමයට දීලග  සශබම CICT එකට අනගළව  සශබන්ශන් ිංයයට 
15. අපටත්, ිංයයට 85. ඒ අයටත්. මසග වි ්වගං කරම විධියට 
ඒක අපට වගිංනගයක තත්ත්වය. ශමොශවයි. ඒ නිංග ඊට වඩග 
ශ ොඳ විධියකට කටයුතු කළ යුතුයි. අපට මුනල් ප්ර සපගනම 
මැත්ම), ශඩොලර් හිඟය.  සශබම ශ) ශවලගශව් අපට ඒ කටයුතු 
කරන්ම අප සු ම), ශපෞීතලික අහ ය  රි උපශයෝගි කරශතම 
අපට වගිං ලැශබම විධියට ඒ කටයුතු ලදිරියට ශතම යන්ම ඕමෑ 
ිරයම එකයි අපි ිරයන්ශන්.   ශ) කටයුතු ප්රමසගන ිරීමශමසන්   අපට 
 සශබම අවං්ාග අහිමි වම එක විතරයි ිංීධ වන්ශන්.  

තරු ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසග  කැබිමට් පත්රිකගව. ලදිරිපත් 

කරලග  සශබමවග, වරගයට යගබනව  සශබම ලඩමස ං)බන්ධශයන්. 

මසග හිතන්ශන් එය අ.කර 13ක ලඩමස.. මසග ඒ ලඩමස  තැමත් ිරව 

යුතුයි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැන් කාගව අවංන් කරන්ම, තරු මසන්ත්රීතුමසග. 
 

ගු දේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(மாண்புமிகு தே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසට තව විමගඩිය. ශනන්ම. 

ඒ අ.කර 13 ලඩමස අශප් වරගයට ලතගමස වටිමග ලඩමස.. අපි ඒ 

ලඩමස වරගය දියුණු ිරීමමසට ශයොනගතන්ම අව යයි.  ැබැයි, ලදිරි 

කගලශේදී අශප් රටට වගිං වම ආකගරයට. එය ශකොළඹ පිහිටි 

ලතගමස වටිමග ං්ාගමය.. පර්යන්ත  ැමස එක.මස ආංන්මශේ 

 සශබම ඒ ලඩමසට මිල. නියමස කරන්ම ලතගමස අප සුයි. එමස නිංග 

අපට අවගිං වම විධියකට කටයුතු ශමොකර, අශප් වරගය ලදිරිශේදී 

දියුණු කරතන්ම, අශප් රටට වගිං වම ආකගරයට කටයුතු කරන්ම 

ඒ ලඩමස පගවිච්චි කරන්ම ිරයලග ඔබතුමසගශතන් ලල්ලග ිංටිමින්, 

මසට කගලය ලබග දීමස ං)බන්ධශයන් ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමින් 

මසශේ වචම ං්වල්පය අවංන් කරමවග, ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ශංල්වරගජග කශේන්ද්රන් මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට මිනිත්තු 

12ක කගලය.  සශබමවග. 
 

[பி.ப. 3.24] 
 

ගු දසල්වරාජා කදේ්දද්ර්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கதேந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, நகர 

அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சு, நீர் வைங்கல் 

அகமச்சு ஆகியவற்றுடன் தமலும் 5 இராோங்க அகமச் 

சுக்கள் ததாடர்பான இன்கறய குழுநிகல விவாதத்திதல 

வடக்கு, கிைக்கிதல இருக்கின்ற வீடகமப்புத் ததாடர்பான 

ததகவககளயும் அதிலுள்ள பிரச்சிகனககளயும் நான் இங்தக 

முன்கவக்க விரும்புகின்தறன்.   

கடந்த 2018ஆம், 2019ஆம் ஆண்டுகளிதல ததசிய 

வீடகமப்பு அதிகாரசகபயினால் வடக்கு, கிைக்கிதல வீட்டுத் 

திட்டங்கள் வைங்கப்பட்டிருந்தன. அந்தவககயிதல, அதற் 

குாிய தகாடுப்பனவுக்கான வாக்குறுதிகள் வைங்கப்பட்டு, 

மக்கள் வீடுககளக் கட்டுவதற்கு ஆரம்பித்திருந்தார்கள். 

ஆனால், 2019ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்கதத் 

ததாடர்ந்து அவர்களுக்குாிய மிகுதிக் தகாடுப்பனவுகள் 

வைங்கப்படுவது நிறுத்தப்பட்டது. இன்று இரண்டு ஆண்டுகள் 

கடந்துவிட்ட நிகலகமயிலும் அந்த மக்களுக்கான மிகுதிக் 

தகாடுப்பனவுகள் - அவர்களுகடய வீடுகளின் குகற 

தவகலகளுக்கான நிதிகள் - கிகடக்கவில்கல. அதனால், 

அந்த மக்கள் மிக தமாசமான அவமானங்களுக்கும் சட்ட 

ாீதியான பிரச்சிகனகளுக்கும் சமூகப் பிரச்சிகன களுக்கும் 

முகங்தகாடுத்துக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக, 

விதகவக் குடும்பங்களும் பல்தவறு வககயிலும் நலிவகடந்த 

குடும்பங்களும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக் கின்றார்கள். 

அந்தவககயிதல, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திதல 4,169 

பயனாளிகளுக்கு 1,338.32 மில்லியன் ரூபாயும், மன்னார் 

மாவட்டத்திதல 2,898 பயனாளிகளுக்கு 1,480.72 மில்லியன் 

ரூபாயும், முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் 2,252 பயனாளிகளுக்கு 

1,319.18 மில்லியன் ரூபாயும், கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் 

4,952 பயனாளிகளுக்கு 1,912.35 மில்லியன் ரூபாயும், 

யாழ்ப்பாை மாவட்டத்திதல 1,177.08 மில்லியன் ரூபாயும் 

மிகுதிக் தகாடுப்பனவாக வைங்கதவண்டி யிருக்கின்றது. 

ஆனால், இந்த அரசாங்கம் பதவிதயற்று 2 ஆண்டுகள் 

முடிவகடகின்றதபாதும்கூட, இதகனத் தீர்த்துகவப்பதற்கான 

நடவடிக்ககககள எடுத்திருக்கவில்கல என்பது கவகலக்குாிய 

விடயம். ஆகதவ, சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர் இது ததாடர்பாகக் 

கவனத்திதலடுத்து, இந்தப் பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்கு 

உடனடியாக நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டுதமன்று தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன்.   

அதததநரத்திதல, புதிய வீடுகள் ததகவப்படுபவர்களது 

விபரத்கதப் பார்க்கின்றதபாது, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 

மீள்குடிதயற தவண்டியவர்களுக்கு 3,016 வீடுகள் வைங்கப்பட 

தவண்டியிருக்கின்றது. அதததபான்று, திருதகாைமகல 

மாவட்டத்திதல 6,883 தபருக்கும், முல்கலத்தீவு மாவட் 

டத்திதல 3,996 தபருக்கும், கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திதல 4,470 

தபருக்கும், மன்னார் மாவட்டத்திதல 5,926 தபருக்கும், 

யாழ்ப்பாை மாவட்டத்திதல 45,516 தபருக்கும் புதிய வீடுகள் 

வைங்கப்படதவண்டியிருக்கின்றது. இது ததாடர்பாகவும் விகர 

வாக நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்ளதவண்டுதமன்று நான் 

உங்களிடம் தகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.   

அதததநரத்தில், இந்த வீட்டுத் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப் 

படுகின்ற 6 இலட்சம் ரூபாய், 10 இலட்சம் ரூபாய் நிதியில் 

மனிதர்கள் வாைக்கூடிய ஓர் உருப்படியான வீட்கடக் கட்ட 

முடியாத நிகலகம இருக்கின்றது. அதுவும், இந்தக் ‘தகாவிட்’ 

நிகலகமக்கு முன்பிருந்தத அப்படியான ஒரு பிரச்சிகன 

இருக்கிறது. ஆகதவ, தயவுதசய்து தற்தபாகதய சூைலிதல 

நீங்கள் வீடுகள் அகமப்பதற்கு நிதி ஒதுக்குவதாக இருந்தால், 

குகறந்தது 15 முதல் 20 இலட்சம் ரூபாய் வகரயான நிதிகய 

ஒதுக்கதவண்டும். குறிப்பாக, விதகவக் குடும்பங்களும் 

தநாய்வாய்ப்பட்டு உகைக்க முடியாத நிகலகமயிலிருக்கின்ற 

குடும்பங்களும் குகறந்தளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டதன் காரை 

மாகச் சமூகத்திதல மிக தமாசமான பிரச்சிகனககள 

எதிர்தகாள்கின்றார்கள். ஆகதவ, அகத நீங்கள் கருத்திற் 

தகாள்ளதவண்டும் என்று தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.   

1517 1518 

[තරු  ශේ.සී. අලවතුවල  මස තග  
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தமலும், இந்த வீட்டுத் திட்டங்கள் வைங்கப்படுகின்ற 

தபாழுது, மக்கள் வாைக்கூடிய இடங்களாகத் ததாிவுதசய்து, 

அந்த வீட்டுத் திட்டங்ககள வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்கதவண்டுதமன்றும் இந்த இடத்திதல நான் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன். நான் இங்கு குறிப்பிட்டதுதபான்று, மன்னார் 

மாவட்டத்திதல 5,926 தபருக்கு வீடுகள் ததகவப்படுகின்ற 

நிகலகமயிதல, கடந்த காலங்களிதல முகறதகடான 

வககயில், அதிகாரத் துஷ்பிரதயாகங்கள்மூலம் வீடுகள் 

இருக்கின்றவர்களுக்கு தமலும் வீடுகள் அகமத்துக் ககயளிக் 

கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு ககயளிக்கப்பட்ட அந்த  

வீடுகளிதல மக்கள்  இல்கல. அவ்வாறு கிட்டத்தட்ட 5,000 

வீடுகள் இருக்கின்றன. அதகனக் காரைங்காட்டி 

உண்கமயிதல தவறு பிரததசங்களில் வீடுகள் ததகவப் 

படுகின்றவர்களுக்கு வீடுககள வைங்க மறுப்பததன்பது 

ஏற்றுக்தகாள்ளமுடியாத ஒரு விடயமாகும். அவர்கள் விரும்பாத 

இடங்களிதல அவர்ககள வற்புறுத்திக் குடியமரச் தசய்வதற் 

கான முயற்சிககளச் தசய்யக்கூடாது. எனதவ, முகறதகடாக 

வீடகமப்புக்ககளப் தபற்றுக்தகாண்டவர்கள் ததாடர்பாக 

விசாரகைகள் நடத்தப்பட்டு, நடவடிக்கக எடுக்கப்பட 

தவண்டும். அதததநரம், இன்று வீடுகள் ததகவப்படுகின்றவர் 

களுக்கு வீடுககள வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க 

தவண்டும் என்பகதயும் இந்த இடத்தில் நான் வலியுறுத்திக் 

தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  

அதததபான்று, கல்முகன பிரததச தசயலாளர் பிாிவிதல 

தபாியநீலாவகைப் பகுதியிதல ஒரு மாடிக் குடியிருப்பு 

இருக்கின்றது. அது சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட 245 

குடும்பங்களுக்கு 2006ஆம் ஆண்டிதல வைங்கப்பட்டது. அந்த 

மாடிக் குடியிருப்பிதல மலக் கைிவுககள தவளிதயற்றுகின்ற 

தபாறிமுகற முற்றாகப் பழுதகடந்திருக்கின்றது. அதன்காரை 

மாகக் கீழ்த்தளத்தில் உள்ள மக்கள் வீடுககளப் பயன்படுத்த 

முடியாதளவுக்குத் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், அங்குள்ள 

மலக்குைிகள் நிரம்பி வைிந்துதகாண்டிருக்கின்றது. இதுததாடர் 

பாக வீடகமப்பு அதிகாரசகபயும் நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசகபயும் கவனத்திற்தகாள்ள தவண்டும். இவ்வளவு 

ததாககயான மக்கள் வாழுகின்ற ஓாிடத்திதல ஒரு சுகாதாரச் 

சீர்தகடு ஏற்படுகின்றதபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசகப 

உடனடியாக அகத ஒழுங்குபடுத்துவதற்குாிய நடவடிக்கக 

ககள தமற்தகாள்ளதவண்டுதமன்று இந்த இடத்திதல 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.  

அம்பாகற மாவட்டத்திதல ஆகலயடிதவம்பு பிரததச 

தசயலாளர் பிாிவிதல கண்ைகிபுரம் என்ற கிராமத்தில் 245 

குடும்பங்களுக்கு வீடகமப்பு அதிகாரசகபயால் 1974ஆம் 

ஆண்டில் காைிகள் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தக் 

காைிகளுக்கான கட்டைதமான்று அந்த உாிகமயாளர்களால் 

வீடகமப்பு அதிகாரசகபக்குச் தசலுத்தப்பட தவண்டியிருக் 

கின்றது. வறுகம காரைமாக அவர்களால் இன்றுவகர 

கிட்டத்தட்ட 45 வருடங்கள் கடந்தும் அதகனச் தசலுத்த 

முடியவில்கல. அதனால் அதன் உகடகம அந்த மக்களுக்கு 

வந்து தசரவில்கல. இன்று அவர்களின் மூன்றாவது 

தகலமுகற ததாற்றம்தபற்றுள்ள நிகலயிலும் அதன் உகடகம 

மாற்றம் நகடதபறவில்கல. இதனால் அவர்கள் பாாிய 

பாதிப்புககளச் சந்திக்கிறார்கள். ஆகதவ, அவர்கள்  தசலுத்த 

தவண்டிய அந்தக் கட்டைத்கதத் தள்ளுபடிதசய்து,  கண்ைகி 

புரம் மக்களுக்கு அந்த வீட்டு உாிகமககள வைங்குவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டுதமன்று நான்  மிகவும் விநயமாக 

உங்களிடம் தவண்டிக்தகாள்கின்தறன்.  

அடுத்து, நகர அபிவிருத்தியுடன் ததாடர்பானதாக 

யாழ்ப்பாைத்தில் இடம்தபறுகின்ற சில விடயங்ககள நான் 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்தறன். யாழ்ப்பாைப் பிரததசமானது 

சம தகரயான, நிலத்திற்குக்கீழ் சுண்ைாம்புக் கற்பாகற 

ககளக் தகாண்டதாகும். அங்தக அதிகளவு மக்கள் வாழுகின்ற 

காரைத்தினால் வீடுகள் அகமக்கப்படுகின்றதபாழுது 

அங்குள்ள வளங்கள் அைிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன. 

இதனால் நீர் வளமும் சாி, ஏகனய விவசாய நிலங்களும் சாி 

தீர்ந்துதபாகின்ற நிகலகமகள் அதிகாித்துக்தகாண்டு 

வருகின்றன. ஆகதவ எதிர்காலத்திதல நிகலத்துநிற்கக்கூடிய 

தபண்தகு அபிவிருத்திகய முன்தனடுப்பதற்காகச் சாியான ஒரு 

திட்டமிடல் தமற்தகாள்ளப்படல் தவண்டும். அந்தவககயில், 

குடியிருப்புகளுக்காக உயர்ந்த மற்றும் உயரம் குகறந்த மாடிக் 

கட்டடங்ககள அகமப்பதற்கான நடவடிக்கககள் தமற் 

தகாள்ளப்பட தவண்டும். அகவ எந்ததந்தப் பகுதிகளிதல 

அகமக்கப்பட தவண்டும் என்பது ததாடர்பாகச் சாியான 

திட்டமிடதலான்று இருக்கதவண்டும்.  

ஏதனன்றால், அங்தக நிலத்திற்குக்கீழ் சுண்ைாம்புக்கல் 

இருக்கின்றது. அந்தச் சுண்ைாம்புக்கல் பாகறகளில் பாாிய 

குகககள் இருக்கின்றன. இந்தக் குகககள் இருக்கின்ற 

இடங்களில் மாடிக் குடியிருப்புக் கட்டிடங்கள் அகமப்பதற்கு 

அனுமதிக்கப்பட்டால் பாாிய விபாீதங்கள் ஏற்படும். அந்த 

விபாீதங்ககளத் தவிர்க்க தவண்டுமாகவிருந்தால், அது 

ததாடர்பாக  அளகவ தசய்யப்பட தவண்டும். அதாவது,  GPR 

- Ground-Penetrating Radar - முகறகம மூலமாக அந்த அளகவ 

தசய்யப்பட தவண்டும். அதன்மூலமாக நிலக்கீழ் அகமப்புத் 

ததாடர்பான தரவுகள் தசகாிக்கப்பட்டு, அந்தத் தரவுகளின் 

அடிப்பகடயிதல எந்ததந்தப் பகுதிகளிதல மாடிக் 

குடியிருப்புககள அகமக்கலாதமன்று வலயங்கள் வகுக்கப்பட 

தவண்டும். அதன் பின்னர்தான் அந்த மாடிக் குடியிருப்புககள 

அகமப்பதற்கான அனுமதிகள் வைங்கப்பட தவண்டும். 

அதுததாடர்பாக நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசகப மிக 

விகரவாக நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டும். இந்த GPR 

முகறகமமூலம் தரவு தசகாிக்கப்படுகின்றதபாது, நிலக்கீழ்ப் 

பாகற அகமப்கபயும் அந்தப் பாகறகளில் இருக்கக்கூடிய 

குகககள் ததாடர்பான தரவுககளயும் கண்டறிந்து சாியான 

திட்டமிடல்ககள வகுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இதன்மூலம் 

இந்த மாடிக் குடியிருப்புகள் அகமக்கின்ற முகறகமகய 

அறிமுகப்படுத்தப்படுவதனூடாக நிலக்கீழ் நீகரப் பாது 

காத்தல், விவசாய நிலங்ககளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் ஏகனய 

வளங்ககளப் பாதுகாத்தல் தபான்ற தசயற்பாடுககள 

உறுதிப்படுத்திக்தகாள்ளக்கூடியதாகவிருக்கும் என்பதகன 

இந்த இடத்தில் நான் பதிவுதசய்துதகாள்ள  விரும்புகின்தறன்.   

அத்ததாடு, யாழ்ப்பாை மாவட்டம் சமதகரயாக இருக் 

கின்ற காரைத்தினால், பிரதான வடிகாலகமப்புத் திட்ட 

தமான்று தயாாிக்கப்படுதல் தவண்டும். வடிகாலகமப் 

பின்கமயால் பாாிய தவள்ளப்தபருக்கின்தபாது தபருமளவு 

பாதிப்பு குடாநாடு முழுவதும் ஏற்படுகின்றது. இதகனத் 

தயாாிப்பதற்கு நில அளகவத் திகைக்களத்தில்கூட 

மகைவீழ்ச்சித் தரதவா, நில உயரத் தரவுகதளா கிகடயாது. 

ஆகதவ, நீங்கள் இந்த நில உயரத் தரவுககளப் தபறுவதற்கு 

LiDAR தசகவ முகறகமமூலம் முப்பாிமாை வடிவில் 

அவற்கறத் தயாாிக்கின்ற நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்ள 

தவண்டும். இலங்ககயிதல ததன் தமற்குப் பகுதியில் 

அகமந்துள்ள களனி கங்கக, களு கங்கக, ேின் கங்கக, 

நில்வள கங்கக ஆகியவற்றின் வடிநிலப் பிரததசங்ககள 

உள்ளடக்கிய நிலத்தின் முப்பாிமாைத் தரவுகள் LiDAR 

அளவீடுகள்மூலம் பல்லாயிரம் மில்லியன் ரூபாய் தசலவிதல 

தபற்றுக்தகாள்ளப்பட்டு அபிவிருத்திகள் தமற்தகாள்ளப் 

படுகின்றன. ஆனால், இந்த வடிகால் அகமப்புக்காக 

யாழ்ப்பாைம் தந்திதராபாய நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்கீழ் 
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ஒதுக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 1,870 மில்லியன் ரூபாய் நிதி 

முகறயற்ற விதமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுத் துஷ்பிரதயாகம் 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ஒப்பந்தமானது தகாழும்பில் 

இருக்கின்ற UDA இன்கீழ் இயங்குகின்ற தந்திதராபாய நகர 

அபிவிருத்திட்ட முகாகமத்துவ அலகினால் தனியார் நிறுவனம் 

ஒன்றுக்கு வைங்கப்பட்டிருந்தது. சாியான தகரயுயரத் தரவுகள், 

மகைவீழ்ச்சித் தரவுகள் இல்லாமல் ஒரு முகறதகடான 

வககயிதல 55 மில்லியன் US Dollars தடாலாிதல திட்டமிடப் 

பட்ட அந்த அபிவிருத்தித் திட்டம் முற்றாகத் ததால்வியகடந் 

திருக்கின்றது.  

இந்த தமாசடிகய மூடிமகறப்பதற்காக அந்த 1,870 

மில்லியன் ரூபாயில் தவறுமதன யாழ்ப்பாைத்திதல 200 

மில்லியன் தசலவில் 2 குளங்கள் திருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

அத்துடன், 200 மில்லியனுக்கு யாழ். மாநகர சகபக்குக் 

கைிவகற்றலுக்கான உபகரைங்கள் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

அதன்மூலமாக அங்கு தவள்ளம் வடிந்ததாடுவதற்குத் தாங்கள் 

நடவடிக்கக எடுத்திருப்பதான ஒரு ததாற்றப்பாட்கடக் 

காட்டுவதற்கு இந்த மாநகர சகபதயாடு இகைந்து அங்கேன் 

இராமநாதனும் நடவடிக்ககககள தமற்தகாண்டிருக்கின்றார். 

அதற்கான பிரதான வகரபடத்கதத் தயாாிக்கும் தசயற் 

பாட்கட தமற்தகாண்டு, இந்த 1,870 மில்லியன் ரூபாயிதல 

ஒரு பாாிய வடிகாலகமப்பிகன அகமப்பதற்கு நடிவடிக்கக 

எடுத்திருந்தால் அங்கு எதிர்கால அபிவிருத்திகயச் சிறப்பாக 

தகாண்டுதசன்றிருக்க முடியும். ஆனால், நகடதபற்றிருக்கின்ற 

அந்த நிதி தமாசடியிகன மூடிமகறப்பதற்கான கண்துகடப்பு 

நடவடிக்கககளாக வாய்க்காகலத் துப்புரவாக்குகின்தறாம், 

தவள்ளம் வைிந்ததாடச் தசய்யப்பட்டுள்ளது என்ற ஏமாற்று 

தவகலகள் நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றன. ஆகதவ, இது 

ததாடர்பாக ஒரு விசாரகை நடாத்தப்படதவண்டும். இந்தத் 

தந்திதராபாய நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் மூலம் 

யாழ்ப்பாைத்தின் வடிகாலகமப்புத் ததாடர்பாக வைங்கப்பட்ட 

அந்த ஒப்பந்தத்தில் எங்தக தமாசடி நகடதபற்றிருக்கின்றது 

என்பது ததாடர்பாக ஒரு சாியான விசாரகை நடாத்தப்பட்டு 

உாிய நடவடிக்கக எடுக்கப்பட தவண்டும் என்று இந்த 

இடத்திதல நான் வலியுறுத்திக் தகட்டுக்தகாண்டு, என்னுகடய 

உகரகய நிகறவுதசய்கின்தறன். நன்றி. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තරු ශ .ටර් අප්පු ගමි මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි 16ක 

කගලය.  සශබමවග.  

 

 

[අ.භග. 3.35  

 

ගු දහසක්කය ර් අපු හසාමි මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසට කාග කරන්ම අවං්ාගව 

ලබග දීමස තැම ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමවග.   

විශ ේෂ  අමසගතයගහ  ශනක. වම  වරගය  ග මගවික 

අමසගතයගහ ශේත්,  ජලං)පගනම අමසගතයගහ ශේත් වැය ශීර්ෂ තැමයි 

අන  කාග කරන්ශන්.  රශට් ංමසං්ත ජමතගවට ලතගමස  වැනතත් 

විෂයයන් ශනක. විධියටයි මසමස ශ) අමසගතයගහ  ශනක නිරන්ශන්. 

 ැබැයි, ශ) තැම කාග කරීදී ශ) අවං්ාගශව් රට  සශබම 

තත්ත්වය තැමත් වචම ිරහිපය. කාග කරන්ම ඕමෑ.  එනග පගං්කු 

ප්ර ගරය ිංීධ ශවලග ශ) රශට් අහිහංක ු ප්පත් මිනිං්සුන්ශේ, පුහචි 

ළමසයින්ශේ රුධිරය ශ) මිහිතලය මසත තලග ශතම ගියග. ඒ රුධිරය 

තලග ශතම ගියගට පං්ශංේ,  දිගින් දිතටමස ශ) රශට් ිංු වුණු  කරුණු 

කගර ග  අරශතම බැලුවගමස,   අපට හිතන්මවත්  බැරි ශීවල් ශ) 

රශට් ිංීධ ශවමවග. රට.  ැටියට තත්තගමස, නැන් ජලශයුවත් 

අපට ප්ර ්ම  සශබමවග. මැවත වතගව.  අපට ගින්නශරුවත් ප්ර ්ම 

ඇ සශවලග  සශබමවග. අන ශ) වම විට අශප් කුං්ිංශේ  සශබම 

තෑං් ිංලින්ඩරය නික)මස පත්තු ශවමවග. තෑං් ිංලින්ඩරය නික)මස 

පත්තු ශවන්ම, ශ) රටට ශවලග  සශබන්ශන් ශමසොක.න? රටට 

ය)ිරිං  ගපය.න? කගශේ ශ ෝ මිය මසරු නෑත්, එශ මස මැත්ම) 

ශල් තැවරුණු නෑත්  සශබමවගන? ශමසවැනි ප්ර ්මය. රශට් මසතු 

ශවලග  සශබමවග.  

ඒ වගශේමස බඩු මිල ං)බන්ධව, ශපොශ ොර ං)බන්ධව  ප්ර ්ම 

 සශබමවග.  වකුතඩු ශරෝගීන්  ශරෝ ල්වලට ගිහිල්ලග  ශබශ ත් 

ටික ශනන්ම ිරයලග මසරග තන්ම  නම  ැටි අපි නැ.කග.  

විශ ේෂශයන්මස අන ශංෞඛ්ය අහ ත් පගරට ඇවිල්ලග  අරතළ 

කරමවග. ජමතගව ලතග අප සුශවන් ජීවත් වමවග.   

ඔබතුමසන්ලග ආණ්ඩුව.  ැටියට   ලිශරෝ තෑං්  ං)බන්ධශයන් 

මීය ට වඩග නැඩි පියවර තත යුතුයි ිරයලග මසමස ිරයමවග.  තරු 

අමසගතයවරු ිරයමවග, ඒ අයත් ශ) තෑං ් ිංලින්ඩරය ශතනර  සයග 

තන්ම  බශයන්  ලන්ශන් ිරයලග.  ඒ නිංග  තෑං් ං)බන්ධ 

ප්ර ්මය.  සශබමවග ම) ඒක  විංඳන්ම  මසගං ත න් තත 

කරන්ම  එපග ිරයලග මසමස ිරයමවග. ශ) නිංග ශ ට අනිීනග කගශේ 

ශ ෝ ශතනරක ශකශම., අශප් කවුරුන් ශ ෝ ශකශම. 

මසැරු ශ ොත් ශමසොකන කරන්ශන්? ශ) රශට් කවුරු මසැරු ත්,  ඒ 

අශප් ංශ ෝනරශය.. ඒකට වතිරයන්ශන් කවුන? ඒ  නිංග ලිශරෝ 

තෑං් ිංලින්ඩරවලින්  ශ)  ගිනි තැය )  ිංීධ ශවමවග ම),  ව ගමස 

ඒ ංමසගතශ) වත ිරවයුතු අය ශතන්වලග ඒ පිළිබඳව නවිංන් 

තීන්ු ව. අරශතම,  ඒ අයට ය  සය ක්රියගත්මසක කළ යුතුයි. ඒ 

වගශේමස රශට් ජමතගවට ංගධගර ය ලෂ්ට විය යුතුයි.  ශ) රශට් 

ජමතගවට භය මැ සව ජීවත් ශවන්ම පුළුවන් අවං්ාගව ංලංග 

ශනන්ම  ඕමෑය ිරයම එක තමසයි මසමස  විශ ේෂශයන්මස මසත. 

කරන්ශන්.  වි ගර මස ගශීවිය රටින් යැව්වග වගශේ,  ශ) රශට් 

 සශබම ප්ර ්ම නිංග  ලදිරි කගලය තුළ කවුරුන් ශ ෝ මුහුශී පග 

කරලග යවන්ම ශවයින ිරයන්ම මසමස නන්ශන් මැ ැ.  ඒ නිංග ලදිරි 

කගලය තුළ ශ) ප්ර ්ම තැම විශ ේෂශයන්මස ංලකග බලන්ම ිරයලග 

ආණ්ඩුශවන්  ලල්ීනමස. කරමවග. ශමසොකන, අන ජමතගව ලතග 

අප සුතගවට ල. ශවලග  සශබමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි,  වරගය  ග  මගවික 

අමසගතයගහ ය තැමත් මසමස කාග කරන්ම ඕමෑ. ශ්රී ලහකගව පිහිටලග 

 සශබම ං්ාගමය ලතග වැනතත් ං්ාගමය..  නකුණු ආිංයගව 

තත්ශතොත්,  අපි ආිංයගශව් මසැන පිහිටලග  සශබම දූපත.. ශ)ක 

ඇත්තටමස රත්තරන් රට.. ඒ නිංග ශ) රටට වරගය ිරයම එක 

ලතගමස  වැනතත්. තරු අමසගතයතුමසනි,  ශ) වරගයවලට ආශයෝජම 

ශතමගවට කමස. මැ ැ. වරගය ංමසඟ ය) ිරිං රට. එ.ක  

ං)බන්ධතග  ඇ ස කරශතම, අශප් ශවශළඳ කටයුතු,  මගවික 

කටයුතු ශබනග  නග තත්තගට කමස. මැ ැ.   රටවල් ශතොඩ. ඒ 

විධියට දියුණු ශවලග  සශබමවග. ඒ තැම ශමොශවයි  සශබම 

ප්ර ්මය. මසමස ිරයන්ශන් අපි  ැමස රටකටමස -චීමයට, ඇශමසරිකගවට, 

තවත් රටවලට- යටත් ශවම විධියට ගිවිසු) ඇ ස කරශතම වැඩ 

කටුතු ිරීමමස වැරැදියි ිරයම එකයි.  අපි නන්මවග වරගශේ 

මැශඟමහිර ජැටිශේ ඇ ස වූ ප්ර ්මය. මැශඟමහිර ජැටිශේ ප්ර ්මය 

ඇ ස වූ ශවලගශව් රශට්  ැමස ශනමගමස කෑ තැහුවග, ඒක පිට රටට 

ශනන්ම එපග  ිරයලග. ඒ නිංග බටහිර ජැටිය ු න්මග, අනගනි 

ංමසගතමසට.  නැන් මැශඟමහිර ජැටිය ංහවර්ධමය කරම එශ. ය) 

ිරිං ප්රමසගනය.  සශබමවග න, ය)ිරිං මතර ිරීමමස.  සශබමවග න, 
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එශ මස මැත්ම) කවුරුන් ශ ෝ කණ්ඩගයමස. කුමසන්ත්ර කගීම 

විධියට ඒ ංහවර්ධම කටයුතු මතර කරන්ම යමවගන ිරයම එක 

තැම ශ) ංභගවට ිරයන්ම, තරු ඇමස සතුමසනි.   එශ මස ශනය. 

ිංීධ ශවමවග ම) ඒක වි ගල වැරැීන..   ඒ ජැටිය අපි  සයග 

තත්ශත් අශප් ං)පත.  ැටියට අශප් රටට වැඩිශයන් ආනගය) 

ලබග තන්මයි. ආමයම-අපමයම ක්රියග,   ප්ර සඅපමයම ක්රියග, 

මගවික ශංේවග යම ශ) ිංයල්ල ිංීධ ශවම ප්රධගම තැම. තමසයි 

එතැම,   මසමස අර ිරයපු පිහිටීමසත් එ.ක. ශ) ශවලගශව්  අපට 

ප්ර සපත් සය. මැ ැ. මසමස හිතම විධියට මගවික කටයුතු ං)බන්ධ  

පමත ඇ ස කරලග  සශබන්ශන්  1772දී.  අපි ඒක ශවමං් කරලග 

අලුත් වැඩ පිළිශවළකට එමවග.  

අලුත් වැඩ පිළිශවළකට එීදි අපි ලන්ශන් ශකොරිශඩෝවක. මැව් 

ං)බන්ධ  ජගතයන්තර මුහුු  තමසන් මසගර්ත තත්ශතොත්, අශප් රටට 

තමසයි ලතගමස ශ ොඳ මගවික තමසන් මසගර්තය.  සශබන්ශන්. එශ මස 

ම), අපි ඒ ං)බන්ධීකර ය  රියට  නග තනිමු. චීමය තැම 

ිරයීදී, චීමශේ අූ චිත් ශ ොඳයි ිරයපු කණ්ඩගය) ලන්මවග.  

නැන් වරගයට ං)බන්ධ අ.කර 13. ං)බන්ධ ප්ර ්මය. 

 සශබමවග. ඒ අ.කර 13. චීමයට ශනන්ම යමවග.   චීමයත් 

එ.ක ං)බන්ධ ශවලග ඒ කරන්ම යන්ශන් logistics එ.ක 

ඇත්තටමස වැනතත් රගජකගරිය.. තරු අමසගතයතුමසගට අපි 

ශයෝජමගව. කරමවග. ඔබතුමසගට ඒ පිළිබඳව ශවමං්ක) කරන්ම 

 ැිර ම), අශප් රටට වැඩිපුර  . සය ලැශබම විධිශේ,  අශප් රටට 

වැඩිපුර ආනගය) එම විධිශේ වැඩ පිළිශවළ.  නන්ම.  

ඒ වගශේමස අපි නන්මවග, Port City එකට එ ග පැත්ශත්  සශබම 

ශකොටං  සශබන්ශන් චීමයට; ශමස ග පැත්ත ලන්දියගවට. අශප් රශට් 

ශ ොඳමස තැම එශ මස වු ගමස, අශප් රශට් ආර.ෂගවට ශපොඩි 

ප්ර ්මය. ඇ ස ශවමවග. ඒ නිංග ඔබතුමසගට ඒ තැමත් හිතන්ම 

ශවයි. අපි maritime hub එක අපි  රි විධියට  නග තත්ශතොත්, 

ශලෝකශේ අශම. රටවල වරගයවලට වඩග අශප් වරගය දියුණු 

කරන්ම  ැිර ශවයි. ඒ නිංග තමසයි මසමස ශ) විධියට ඔබතුමසගට දිගින් 

දිතටමස ශයෝජමග ශේන්ශන්. 

ශමසතැමදී අපට කරන්ම තව ශනය.  සශබමවග. අපි මැව්වලට 

අනගළ ප්රධගම කටයුතු ටික -ආමයම, අපමයම කටයුතු ටික- 

කරන්ම වරගයට භගර ශනමවග වගශේමස, ශවමත් මගවික 

ක්රියගකගරක)වලට යන්මත් අපට පුළුවන්. අපට අව ය ම) ශ)  

අ.කර 13 ලඩමස තුළ තව ක්රියගකගරක)වලට යන්ම අපට පුළුවන්. 

ඒ ක්රියගකගරක) ශමසොමවගන ිරයලග බැලුශවොත්, විශ ේෂශයන්මස 

containers repair ං  cleaning කරම තැම. අශප් වරගශේ 

මැ ැ. ඒ නිංග අපට එතැම එවැනි ශනය. කරන්ම පුළුවන්. එශංේ 

ශතොඩමඟීදී වරගයවලට අනගළ නර් ක පැත්ශතන් අපි උඩට එමවග 

විතර. ශමොශවයි, අපට වි ගල ආනගයමසකුත් ලැශබමවග. ංමස ර 

ශවලගවට එතශකොට මීය ට වඩග මැව් ංහඛ්යගව. අශප් රටට ශතන්වග 

තන්ම  ැිරයගව ලැශබයි. එමස නිංග මසමස ඔබතුමසගට ඒ ශයෝජමගවත් 

කරමවග. 

අපි තවත් පැත්ත. අරශතම බැලුශවොත්, මගවික රැිරයගව 

ිරයන්ශන් ශලෝකශේ වි ගල ලල්ලුමස.  සශබම රැිරයගව.. එමස 

රැිරයගව ං)බන්ධශයන් තත්ශතොත්, ඒකට  රියම විධියට අශප් 

පගංල් පීධ සය  රියට  නලග  සශබමවගන? ඒ .ශෂේත්රය මීය ට වඩග 

තව ශකොච්චර දියුණු කරන්ම පුළුවන්න? ඒවගට ශලෝකශේ ලල්ලුමස 

ශකොපමස න?  ඒ රැිරයගවට  වි ගල පඩිය. ලැශබමවග. අපට ඒ 

මසඟින් ලැශබන්ශන් විශී  විනිමසය.  අපට ති  ශංේවිකගවන් යවග 

ලැශබම ආනගයමසට වඩග වැඩි ආනගයමස. ශ) අහ ශයන් තන්ම 

පුළුවන්. අශප් රශට් පගංල් අධයගපමය අවංගම කරම පිරිමි අයට 

ඒ රැිරයගව විශ ේෂයි. අපි මැව. අරශතම බැලුශවොත්, ඒ මැශව් 

රැිරයග ත මගව.  සශබමවග. අපි මැවක engine room එක 

තත්තගමස, wiperශේ, oilerශේ ලඳලග Second Engineer, Third 

Engineer ිරයම තමතුරු එ.කමස Chief Engineer ිරයම 

තමතුර න.වග  සශබමවග. ඊළඟට electrician ලන්මවග. මැවක 

පිටත ශකොටං තත්තගමස, විශ ේෂශයන්මස deck boyශේ ලඳලග, 

bosunශේ ලඳලග, First Officer, Second Officer and Third 

Officer ිරයලග ඒශ.ත් ශමොශය. අහ   සශබමවග. මැවකට කෑමස 

ංපයම ප්රශී ය තත්තගමස, ඒ ප්රශී ශේ ශවමමස අහ ය. 

 සශබමවග. විශ ේෂශයන්මස අශප් ශ ොඳ අර.කැමියන්ට - 

cooksලගට - ශ) ංඳ ග අවංා්ගව  සශබමවග. Radio officer 

ශකශම. ශවන්මත් අවං්ාගව  සශබමවග. එමස නිංග, මගවිකයන් 

පුහුණු ිරීමශ) ං  මගවිකයන්ට අව ය විභගත පවත්වග ලතැන්වීශ) 

වැඩ පිළිශවළ. ක්රියගත්මසක කරන්ම පුළුවන් ම) ඒක  ලතගමස 

ශ ොඳයි ිරයලග මසමස ඔබතුමසගට ශයෝජමග කරමවග. 

ශ) තැම කාග කරීදි කාග කළ යුතුමස ශනය. තමසයි, "X-

Press Pearl" ශමෞකගශව් ිංීධිය.  මසමස විශ ේෂශයන්මස ිරයන්ම 

ඕමෑ, ඒ ශමෞකගශව් රංගයනික ද්රවය ගිනි තත්තගට පං්ශංේ තමසයි 

අපි ඒ මැව ඇනශතම ආශව් ිරයම එක. එශංේ ඇ නශතම ආවත්, අන 

ශමෞකගව  සශබම ං්ාගමය පිළිබඳව අපට වි ගල ප්ර ්මය. 

 සශබමවග. ශ) ිංීධිශයන් අශප් ප්රශී ශේ  ැමස ධීවරයගටමස වි ගල 

ප්ර ්මය. ඇ ස වු ග. විශ ේෂශයන්මස මීය තමුශවන් එ ගට ශ) ිංීධිය 

වි ගල ව ශයන් බලපෑවග. අපි නන්මවග, කළුතර පැත්තටත් ශ) 

ිංීධිය බලපෑවග.  මමුත් අපට  රි විධියට වන්දිය. ලැබුශණ් 

මැ ැ.  අපි ඒ වන්දිය ශවුවශවන් තුව ලැබූ තීන්ු ව ශමසොක.න?  

ඊළඟට, ශ) ර ටට අමව ය වැඩ. කරන්ම යමවග ිරයලග 

තමසයි අපට නැමතන්ම ලැශබන්ශන්. අපි ඒ මැශව්  සශබම 

කන්ශට්මර් ඇතුළු සුන් බුන්ටික ලවත් කරන්ම ඕමෑ. 

 ැබැයි ඒශ.  සශබමවග, අශප් රටට ශ ොඳ මැ ස විෂ 
රංගයනික ද්රවය. ිංහතප්පූරු ශකො)පැනියකට තමසයි ඒ පිරිිංු  
ිරීමශ) කටයුත්ත භගර දීලග  සශබන්ශන්. ඒ අපද්රවය ශතමැල්ලග 
අශප් රටටන නමසන්ම යන්ශන්? අශප් රටට ඒ විෂ රංගයනික ද්රවය 
ටික මැවත වතගව. ශතමගශවොත්, අශප් රටට ඇ සවම තත්ත්වය 
ශමසොක.න? අපි ශකොතැමන ඒවග වළලන්ශන්? එයින් රටට 
ශකොපමස   ගනිය. ශවමවගන? ශ) කගර ග තැම ඔබතුමසග 
විශ ේෂශයන් ශංොයග බලන්ම ඕමෑ. එහි ංමස ර ශීවල් ඔබතුමසගට 
අයි ස මැ ැ. ංමස ර ශවලගවට පරිංරය තැම ප්ර ්ම  සශබමවග. 
 ැබැයි අපට නැමතන්ම ලැබිලග  සශබමවග, ංමුද්රීය පරිංර 
ආර.ෂ  අධිකගරියත්,  පරිංර අමසගතයගහ යත් ශ) මැශව්  සශබම 
ිංයලු විෂ ද්රවය ලහකගවට ශේන්ම අුවමසැ සය ලබග දීලග ිරයලග. 
මැව. අශප් රශට්දී අමතුරට ල.ශවලග මුහුු බත් ශවමශකොට, ඒ 
මැශව් ශකොටං් ටික අපට තමසයි අයි ස වන්ශන්.  ැබැයි, 
අනිවගර්යශයන් ශ) අයශතන් අශප් රටට තන්ම  සශබම වන්දි ටික 
තන්ම වැඩංට ම.  නන්ම ඕමෑ. ශමසොකන, ශ) නිංග අශප් 
ධීවරයන්ට වි ගල ව ශයන්  ගනි  වු ග. ඔබතුමසගශේ අමසගතයගහ ය 
තැම මසමස මීය ට වඩග කාග කරන්ම බලගශපොශරොත්තු වන්ශන් මැ ැ. 
 ැබැයි, ඔබතුමසගශතන් මසමස විශ ේෂ ලල්ීනමස. කරමවග. වරගය 
ිරයන්ශන් අශප් රශට් ආර්ිකකයට වි ගල ව ශයන් බලපගම 
ශනය.. කරු ගකර, ඒකට ශ ොඳ වැඩ පිළිශවළ.  නන්ම. ශ ොඳ 
වැඩ පිළිශවළ.  නන්ම ඔබතුමසගට අවං්ාගව. ලැබිලග  සශබමවග. 
ඒ අවං්ාගව රශට් මිනිසුන්ට ශනන්ම. විශී  විනිමසය ශංොයගතන්ම 
වැඩංට න් පමස . ශමොශවයි, ශීශීය ව ශයන් රැිරයග 
උත්පගනමයත්, ඒ වගශේමස ශීශීය ව ශයන් අ ශප් රශට් ජීවත් වම 
මිනිසුන්ශේ වයගපගරික අවං්ාග වි ගල ව ශයන් දියුණු කරන්ම 
පුළුවන් තැම., ඒ වගශේමස ජගතයන්තර ං)බන්ධතගවලින් අපට 
ශතොඩ. ලදිරියට යන්ම පුළුවන් තැම.  රි විධියට නිර්මසග ය 
කරන්ම ිරයලග ඔබතුමසගශතන් විශ ේෂ ලල්ීනමස. කරමවග.  

මසමස ඊළඟට ූ නගම) වන්ශන් ජල ං)පගනම අමසගතයගහ ය තැම 

කාග කරන්මයි. ජල ං)පගනමය තැම කාග කරීදි, මසමස 

විශ ේෂශයන් පුත්තලමස දිං්ත්රි.කය තැම කාග කරන්ම ඕමෑ. මසමස 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

එක පැත්තිරන් ංතුටු ශවමවග, පුත්තලමස දිං්ත්රි.කයට ජලය 

ං)බන්ධ රගජය අමසගතයවරශය. ලැ නමස තැම. ශමසපමස  

කගලයකට අපට එවැනි ිරිංු  අමසගතයවරශය. ලැබිලග මැ ැ. තරු 

රගජය ඇමස සතුමසනි, ඒ නිංග ඔබතුමසගට ලටු කරන්ම නැන් වි ගල 

රගජකගරිය.  සශබමවග. ශවන්මප්පුව, මගත්තන්ඩිය,  ලගවත, 

පුත්තලමස, ආමමසඩුව ිරයම අශප් මසැ සවර  ආංම පශ ේ ප්රගශීශීය 

ශල්ක) ශකොට්සගං ිංයල්ලටමස  ජල ංැපයුමස ලැබිලග  සශබන්ශන් 

ං්වල්ප  පිරිංකට බව අපි නන්මවග. මසග ඔශයන්  ආශ්රිතව කරම  

නහශකොටුශව්  සශබම වයගපි සශයන් ඒ ප්රමසග ය ශනගු ය. 

කරන්ම පුළුවන් ශවයි ිරයලග මසමස හිතමවග. මමුත් තවමස එක වැඩ 

පිළිශවළයි  සශබන්ශන්. පර  වැඩ පිළිශවළමස තමසයි  සශබන්ශන්.  

ඒ අුවව තමසයි තවමස කටයුතු කරන්ශන්. අලුත් වැඩ පිළිශවළ. 

ඒකට ආවග ිරයලග ිරව්වග.  

 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ශනවැනි වැඩ පිළිශවළ යමවග. 

 

ගු දහසක්කය ර් අපු හසාමි මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශනවැනි වැඩ පිළිශවළ යමවග ම) ශ ොඳයි.   ඒ ශනවැනි වැඩ 
පිළිශවළ යමවග ම),  ඔබතුමසගට මසමස විශ ේෂ ශයෝජමගව. 
කරමවග. ිංරිත)පල ජමපනය ිරයන්ශන් එනග අපි කැබලි 2,250කට 
ශබනපු ලඩමස. අන ඒ ලඩමස කැබලි 3,750කට පමස  ශබදී ගිහින් 
 සශබමවග. ංමස ර තැන්වල පර්චං ්5, 10, 15 ප්රමසග වලත් ශතවල් 
 ැදිලග  සශබමවග. ඒ නිංග ලදිරි කගලශේදී එතැම වි ගල ප්ර ්මය. 
එන්ම පුළුවන්. ලදිරි කගලශේ ජලය ශපොශළොශවන් අරශතම 
පගවිච්චි කරන්ම බැරි ශවමවග. ශමසොකන, විශ ේෂශයන්මස ජලයට 
මසලප   එකතු ශවන්ම පුළුවන් නිංග. ශ) කගර ය විශ ේෂශකොට 
ංලකන්ම ඕමෑ. අශප් පළගතට රගජය අමසගතයවරශය. ලන්ම 
ශවලගශව් ශ) ිංරිත)පල ජමපනයට ජල ංැපයුමස ලබග ශනන්ම  
සුු සු අවං්ාගව තමසයි ශ) අවංා්ගව. විශ ේෂශයන්මස ඔබතුමසගත් 
නන්මවග, මුහුු කරශේ ජලය පගවිච්චි කරන්ම අමසගරු බව. 
ශවන්මප්පුශව් ශකළවර ිංට පටන් තත්තගමස  ලගවත, පුත්තලමස 
ශකළවර න.වග මුහුු  තීරයටත්, බරුනැල්ශපොළ, ශතොඩුවගව, 
ලර විල ආදී ප්රශී  ිංයල්ලටත් ජලය ලබග දීමස අව යයි. ඒ 
ප්රශී වල ජල ප්ර ්මය දිගින් දිතටමස  සශබමවග.  ංගමසගමය කුඩග 
වයගපි ස ටික.  සශබමවග. මමුත්, ඒවග ප්රමසග වත් මැ ැ. 
පුත්තලමස දිං්ත්රි.කශේ වමගතවිල්ලුශව් අශප් ය  පගලම ආණ්ඩුව 
කගලශේ  නපු ජල වයගපි සය තැම ඔබතුමසගත් නන්මවග.  ැබැයි, ඒ 
ශවලගශව් එයින් වමගතවිල්ලුශව් අයට ජලය ශනන්ශන් මැ සව 
පුත්තලමස මතරයට ජලය ු න්මග. වමගතවිල්ලුශව් අය පසුකර 
ශතම ඇවිත් තමසයි පුත්තලමසට ජලය ශතමැල්ලග ු න්ශන්. මසමස 
හිතම  ැටියට නැන් ඒ ජල ප්රමසග ශේ ධගරිතගව මසදි. ඒ නිංග ඒ 
ධගරිතගව වැඩි කරන්ම වැඩ පිළිශවළ.  සශබමවග ම) ශ ොඳයි.  

ඊළඟට, නැු රු ඔය  ආශ්රිතව බිහගිරිශයන් එම ඒ වයගපගරශයන් 
ශ) ිංයල්ලමස ං)පූර්  කරන්ම  ැිර ම), ඒක ලතගමස වැනතත්. 
ශමසොකන, තවත් ජල ප සුක) අව ය ශබොශ ෝ අය ලන්ම නිංග. ඒ 
අයටත් ඒ ජල ප සුක) ලබග ශනන්ම ිරයලග මසමස ලල්ීනමස. 
කරමවග.  

ඔබතුමසග කරශතම යමවග, ‘මැශමෝ’ ිරයම ශපොඩි වයගපි ස. 
එවැනි වයගපි ස කර ශතම යීදි මීය ට ශපර අශප් රශට් කල්පිටිය 
ප්රශී ශේ ය) පීම.ෂ ය. ිංු  කරලග  සබු ග, මුහුු  වතුර ය) 
ආකගරයිරන් පිරිිංු  කරලග ශනන්ම පුළුවන්න ිරයලග.      

 ැබැයි, ඒකට ඒ කගලශේ වි ගල වියනමස. ගිහිල්ලග  සබු ග. 

ඔබතුමසග ිරව්වග වගශේ භූතත ජලය මැතුව  මසතුපිට ජලය පගවිච්චි 

කරමින් ය)ිරිං වැඩපිළිශවළ. කරමවග වගශේමස, මුහුු  ජලය 

අරශතම ය)ිරිං වැඩපිළිශවළ. ක්රියගත්මසක කළ  ැිර ම) එය 

ලතග වැනතත්.  ැබැයි, ඒකට වි ගල මුනල. යමවග ම), ඒකටත් 

ය)ිරිං ක්රමසශව්නය.  නන්ම පුළුවන්න ිරයලග ඔබතුමසග ශංොයග 

බලමවග ම) ශ ොඳයි ිරයම එක තමසයි විශ ේෂශයන් මසත. 

කරන්ම  සශබන්ශන්. ශමසොකන, අපට පගය ය ජලය ලතග වැනතත්.  
 

ගු  සන ක නිශ්ා්දත මහසතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශ) ශවීදී අපි කල්පිටියට පගය ය ජලය 

ලබගදීමස ංඳ ග ූලලික වැඩකටයුතු ආර)භ කරලග  සශබමවග. 
එළුවන්කුලශමසන් මුහුනට යටින්  බට  ලයින්  එක.  ිරශලෝමීය ටර 
ශනක මසගර. ශතනියන්ම ංැලසු) කරලග  සශබමවග. එශ මස 
ශතනිහිල්ලග කල්පිටියට ජලය ලබගදීශ) ං)පූර්  වයගපි සය. 
ශ) ශවමශකොට යමවග. ඊට අමසතරව, කන්නකුලිය ප්රශී ශේ ග්රගමස 
නිලධගරි වං) 10. ආවර ය ශවන්ම  RO ක්රමසයට ජලය ලබග 
ශනන්ම ළිහ  නන්ම පටන් අරශතමයි  සශබන්ශන්. ශමසතැමදී 
ප.ෂය  පැත්තකට නගලග ිංයලුශනමග එකතු ශවලග ශ) වැශඩ් 
කරමු. ඒ ප්රශී ශේ ලන්ම ඔබතුමසන්ලගශේ නිශයෝනේතයන්ටත්  
ිරයන්ම අපට උනවු කරන්ම ිරයලග. ශමසොකන, අමව ය බය. ඇ ස 
කරලග ජමතගව ඒකට විරුීධව කාග කරමවග. ඒ නිංග වි ගල 
වයගපි සය එම ශත. ඒ වැශඩ් කරන්ම උනවු කරන්ම ිරයලග 
ලල්ීනමස. කරමවග. 

 

ගු දහසක්කය ර් අපු හසාමි මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

තරු රගජය අමසගතයතුමසග, ජලය ං)බන්ධ  ඕමෑ ප්ර ්මයකට 
ඔබතුමසග  කාග කරන්ම. ඒ පිළිබඳ නැුවවත්  කරලග ං)පූර්  
ං ශයෝතය ලබගදීශ) වැඩකටයුත්ත අපි කරන්ම).  ජල ප්ර ්මය 
නිංග ඒ ප්රශී ශේ ජමතගව ශකොච්චර ු ක. විඳිමවගන? ශ) 
ශවමශකොට කල්පිටිය ප්රශී ශේ අ.කර 6,500කට වැඩි වතග බි) 
ප්රමසග ය. ජලයට යට ශවලග.   නිවගං ටික ශවමමස යට ශවලග. ඒ 
නිංග ශ) ජල ප්ර ්මය අපට වි ගල ප්ර ්මය..  ශ) ප්ර ්මය 
විංඳමවග ම) එක පැත්තිරන්  පිමකුත් ශවමවග.  ඒ ංඳ ග අව ය 
ං ශයෝතය ලබග ශනන්ම අපි ූ නගම) බව ප්රකග  කරමවග. කගල 
ශව්ලගව මසදි නිංග මසමස  මීය ට වඩග කාග කරන්ම බලගශපොශරොත්තු 
ශවන්ශන් මැ ැ.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශ) අවං්ාගව ලබගදීමස 

පිළිබඳව ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමවග. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තරු ශරෝහිත අශේගු වර්ධම අමසගතයතුමසග. ඔබතුමසගට 

මිනිත්තු 41ක කගලය.  සශබමවග. 
 

 

[අ.භග. 3.51  
 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා (වරාය හසා නාවික 

අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன - துகறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසගට ං්තු සයි.  

අය වැය විවගනශේ කගරක ංභග අවං්ාගශව් වරගය  ග මගවික 
අමසගතයගහ යත්, අශප් රගජය අමසගතයගහ යත්,   ජල ං)පගනම 
අමසගතයගහ යත්, ඒ රගජය අමසගතයගහ යත් ං)බන්ධ වැය ශීර්ෂ 
විවගනය ංඳ ග අන  අපට ශවලගව ශවන් කර දීමස ං)බන්ධශයන් 
ප්රාමසශයන් ඔබතුමසන්ලගට ං්තු සවන්ත ශවමවග.  
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[තරු ශ .ටර් අප්පු ගමි  මස තග  
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අන ශ) අමසගතයගහ  ශනශ. විවගනශේදී  මසමසත්, තරු වගසුශීව 

මගමගය.කගර ඇමස සතුමසගත් අශප් තරු ංමත් නි ගන්ත රගජය 

ඇමස සතුමසගත්  උශී ලඳලග ශ)  ැමසශනමගටමස ඇහු)කන් ු න්මග. අන 

මසශේ රගජය අමසගතය තරු ජයන්ත ංමසරවීර මසැ සතුමසග අංය ප 

තත්ත්වශයන් ලන්ම නිංග එතුමසගට ංභගවට ඒමසට ශමො ැිර බවත් 

මසමස  ශ) ංභගවට මසත. කරමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි,  අශප් අමසගතයගහ යට  එල්ල 

කරපු ශචෝනමග ං  ශයෝජමග ං)බන්ධශයන් ිරයමවග ම), 

ශයෝජමග පිළිතන්මත්, ශචෝනමගවලට පිළිතුරු  ශනන්මත්  අපට 

වතකීමස.  සශබමවග. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස වරගය 

 ග මගවික විෂය භගර අමසගතයවරයග  ැටියට ශ) අමසගතයගහ ය 

භගරශතම අන  ශවමශකොට අවුරුීනයි, මසගං තුමයි, දිම 20. තත 

ශවමවග. ශ) කගලය තුළ ශ) අමසගතයගහ යට පවරම වතකී)වලදී, 

විශ ේෂශයන්මස මසශේ රගජය අමසගතයගහ ශේ අමසගතයතුමසගත්, ඒ 

ශල්ක)තුමසග ඇතුළු කගර්ය මසණ්ඩලයත්,  ශ) රශට්  නවත බඳු  ශ්රී 

ලහකග වරගය අධිකගරිය, එහි ංභගප සතුමසග, අධය.ෂ මසණ්ඩලය 

ඇතුළු ිංයලු  නිලධගරින්, මසශේ අමසගතයගහ ශේ ශල්ක)තුමසග ඇතුළු 

ිංයලු  නිලධගරින්,  මසශේ අමසගතයගහ ය යටශත්  සශබම මැව් 

ංහං්ාගව, ශවළඳ මගවික ශල්ක) කගර්යගලය, Jaya Container 

Terminal Limited , SLPMCS (Pvt) Limited ිරයම ශ) 

ංමසගත)වල ිංයලු  නිලධගරින්, ංභගප සවරු ලබග ශනම ං ශයෝතය 

ප්රාමසශයන්මස අතය කරමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අපි ශ)  ැමස කාගවකටමස 
ඇහු)කන් ු න්මග. වරගය ං)බන්ධශයන්  විප.ෂශේ ශබොශ ෝ 
මසන්ත්රීවරු අන ං් ලදිරිපත් කළග. මමුත් ඒ අය ිංහිපත් කළත් 
ශමොකළත් මසමස ිංහිපත් කරමවග, ල ස ගංශේ හිටපු අමසගතයවරයකු 
වම දිවහතත ලලිත් ඇතුළිමුනලි මසැ සතුමසග. සුු  මස ත්වරු අපට උරුමස 
කරපු  වරගයට, ඊට පං්ශංේ ය) ශංේවගව. ිරීමමසට ය) වැඩ 
පිළිශවළ. ංඳ ග ලදිරි නැ.මසිරන් කටයුතු කළ ඇමස සවරයකඅ 
 ැටියට අනත් අපි  ශ්රීමසත් ලලිත් ඇතුළත්මුනලි හිටපු ඇමස සතුමසග 
ිංහිපත් කරමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, එයින් පං්ශංේ  ශ්රී ලහකග වරගය 

අධිකගරිශේ ං්වර් මසය යුතය ඇ ස වුශණ්, ශ්රී ලහකග වරගය 

අධිකගරිය ඇතුළු ශ) අමසගතයගහ ය  ර ග ශ)  රට මගවුක 

ශ.න්ද්රං්ාගමය. බවට පත් ිරීමශ) පුශරෝතගමියග බවට කටයුතු 

කශළේ ශවම කවුරුවත් ශමොශවයි, 5වම විධගයක ජමගධිප ස 

අ සතරු මසහින්න රගජප.ෂ මසැ සතුමසගය ිරයම එක වත කීමසිරන් මසමස 

ිරයමවග. ඇයි මසමස එශ මස ිරයන්ශන්? මසමස එනග එතුමසගශේ රගජය 

ඇමස සවරයග. එතුමසග 2005දී ආණ්ඩුව භගරශතම 2007 වම විට මස ග 

යුීධය. අවංන් කරපු මගයකයග. එතුමසගට ශබොශ ොමස පැ ැදිලිව 

අව ය කරලග  සබු ග, යුීධශයන් පං්ශංේ ශ) රට ංහවර්ධමය 

කරන්ම. ඒ ංහවර්ධමය ිරීමශ)දී අපි ශමොනැ.ක, අපි 

රූපවගහිනිශයන් පමස . ු ටු, අධිශව්ගී මසගර්ත  ැශනම  ැටි 

නැ.කග. ඒ අධිශව්ගී මසගර්තශේමස අශප් ජමගධිප සතුමසග වග මය. 

පනවගශතම ගිහින් ඒ මසගර්තය ජමතග අයි සයට පත් කළග. 

 ඒ වගශේමස තමසයි ශ) වරගය .ශෂේත්රය. ූලලගංමගරූඪ තරු 
මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසග නිශයෝජමය කරන්ශන්  )බන්ශතොට 
දිං්ත්රි.කය. ඔබතුමසග ලන්ම දිංත්්රි.කශේ ල ස ගංශේ ලඳන්මස 
 )බන්ශතොට වරගය. තැම ිරයලග  සශබමවග. ඔබතුමසගශේ 
තගත්තග, මුත්තග, ිරත්තග, ිරරිිරත්තග කගලශේ ලඳන්මස 
 )බන්ශතොට වරගය. තැම ිරයලග  සශබමවග.  ැබැයි, ඒක අපි 
නැකලග  සබුශණ් මැ ැ. මමුත් ඒ වරගයක උරුමසකමස ඔශේ ඇං් 
ශනශකන්, මසශේ ඇං් ශනශකන් නිරන්ම වුශණ් ශකොශ ොමසන?  
ශලෝකශේ වරගයවල්  නමශකොට ඇතුළත වරගය ං  පිටත වරගය 
ිරයලග  සශබමවග. ලහකගශව්  නපු මැව් මසගර්තයක  සශබම ප්රබලමස 
වරගය තමසයි  )බන්ශතොට වරගය. අශප් ඇං ් ශනකට කවනගවත් 
ශමොනිරන්ම පුළුවන් ශනය. ඒ වරගය  නමශකොට අපට නිරන්ම 
 ැිර වුශණ් ශකොශ ොමසන, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. ශකොළඹ 

වරගශේ පතුළ නැකපු ිරිං ශකශම. අපට ශ ොයන්ම පුළුවන්න? 
වතුර පිශරන්ම ලං්ශංල්ලග ශකොළඹ වරගශේ පතුළ නැකපු 
ශකශම. මැ ැ. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මමුත් ඔබතුමසග 
 )බන්ශතොට වරගශේ වතුර පිශරන්ම ලං්ශංල්ලග පතුළ නැ.කග. 
ඔබතුමසග නැ.කග ඒ වරගය  නමවග; ඔබතුමසග නැ.කග ඒ වරගයට 
වතුර පිශරමවග; ඔබතුමසග නැ.කග ඒ වරගයට මැව් එමවග; ඔබතුමසග 
නැ.කග ඒ වරගය විකු ගශතම කමවග. ඒ ිංයල්ලමස ඔබතුමසග 
නැ.කග. ඔබතුමසගත් ඒවග බලගශතම හිටියග. ඔබතුමසගත් එ.ක අපිත් 
ඒ දි ග බලගශතම හිටියග. එනග ඒකට විරුීධ ශවලග ශබොශ ොමස 
අමසගරුශවන් හිශර් යන්ශන් මැ සව ශේරු ග. ශ) ලන්ම 
මසන්ත්රීතුමසගත් එ.ක මගමසල් රගජප.ෂලග,  ඩී.වී. චගමකලග, ප්රංන්ම 
ර වීරලග එනග හිර ශතනරට ගියග. ශ)ක තමසයි ඒ ල ස ගංය.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, 2005දී අපි ආණ්ඩුව භගර 
තන්මශකොට අපට ශමසොමවන උරුමසශවලග  සබුශණ්? 2005ට ශපර 
අපට උරුමසශවලග  සබුශණ් ජයබ ලු පර්යන්තය - JCT  
පර්යන්තය. ජයබ ලු පර්යන්තශේ දිත මීය ටර් 1,270යි. ඒ වගශේමස 
තමසයි SAGT පර්යන්තය. එහි දිත මීය ටර් 730යි. ශ) තමසයි අපට 
උරුමසශවලග  සබු  වරගශේ ප්රධගම මැහගුර)ශපොළවල් ශනක, 
ප්රධගම terminals ශනක. එතශකොට ශ)වග තුළට ශමසොම මැව්වලටන 
එන්ම පුළුවන්  ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි? ශ)වගට එන්ම 
පුළුවන් ශලෝකශේ නිෂ්පගනමය කරම ංගමසගමය බ ලු), 
කන්ශට්මර් 3,000., 4,000. උපරිමසය නග තත්ත මැව්වලට 
විතරයි. ශකොළඹ වරගයට වි ගල ශමෞකගවලට එන්ම බැ ැ. 
මැව්වලට එන්ම පුළුවන්; ිරට්ටු ශවන්ම පුළුවන්. මමුත් වරගය 
ඇතුළට එන්ම බැ ැ.  ශමසොකන ශ ේතුව, අශප් ශකොළඹ වරගශේ 
තැඹුර මසදි. අශප් ජයබ ලු පර්යන්තශේ උපරිමස තැඹුර මීය ටර් 13ත් -
15ත් අතර. එතශකොට ඒකට ශලෝකශේ වි ගල මැව්වලට එන්ම 
බැ ැ. මසහින්න රගජප.ෂ ජමගධිප සතුමසග එනග කල්පමග කශළේ 
ශමසොක.න? එතුමසග කල්පමග කළග, එශ මස ම) ශ)කට එක 
එ.ශකමගමට බැ  බැ  ලඳලග  රියන්ශන් මැ ැ, මසමස  
තීන්ු ව. තන්ම ඕමෑ ිරයලග. ශමසොක.න එතුමසග තත්ත තීන්ු ව? 
එතුමසග එනග යුීධය කරම තමසන් ශ) ං)බන්ධශයන්  තීන්ු ව 
තන්ම ලෑං් ස වු ග. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශමසොකීන ඒ 
තීන්ු ව? ඒ තීන්ු ව ශ)කයි. ඔබතුමසගත්, මසමසත් Galle Face පිටිය 
තගවට යමශකොට ශපශමමවග, මස  මුහුන න.වග යම තගප්පය. 
වගශේ  සශබම මස  දියකඩමය. ශ) දියකඩමය  නන්ම ශවමවග. 
දියකඩමය.  ැු ශවොත් තමසයි වරගය පුළුල් කරන්ම පුළුවන් 
ශවන්ශන්. අශප් ලහනේශන්රුවන්ශේ බුීධිය, නැුවමස ඇතුළු ිංයලු  
ශී පගව්චිච් කරශතම එතුමසග එනග ජමගධිප සතුමසග විධියට තීන්ු ව. 
තන්මවග. එතුමසගශේ ආණ්ඩුව තුළ එනග එතුමසගශේ රගජය 
ඇමස සවරයග ශලං කටයුතු කරන්ම ලැ නමස තැම මසමස ංතුටු 
ශවමවග. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඒ දියකඩමය  නන්ම 
අපි ආිංයගුව ංහවර්ධම බැහකුශවන් ශඩොලර් මිලියම 300. 
තන්මවග. අශප් වරගය අධිකගරිය ශඩොලර් මිලියම 300. වියන) 
කරමවග. ශ) දියකඩමශේ දිත මීය ටර් 5,200යි. අ.කර 1,300ක 
භූමිය. අපට අයි ස ශවමවග. අ.කර 1,300ක භූමිය.. දිත මීය ටර් 
5,200යි. ඒ ිරයන්ශන්, ිරශලෝමීය ටර් 5යි, මීය ටර් 200. දිතයි.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසගත් අ ශතම හිටියග, 

ශ) තරු ංභගශව් අශප් ංශ ෝනර මසන්ත්රීවරු කාග කරමවග. මසමස 

නැ.කග එක මසන්ත්රීවරශය. ිරයමවග, CICT ජැටිය විකු ගශතම 

කගලග, බටහිර ජැටියත් විකු ලග, අ.කර 13. විකු ගශතම 

කන්ම  නමවග ිරයලග. එතුමසග හිටියග ම) මසමස කැමසැ සයි, 

විකු ගශතම කගපු විධිය අ න්ම. ඒක ිරයලග ශනන්ම  කලින්, ශ) 

ිරයම ජැටි, ශ) ිරයම අ.කර 13 ලැබුශණ් කවුරු නිංගන ිරයලග 

මසමස අ මවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, එතැම මස  මුහුශී රැල්ල 

ත මවග. ආපහු රැල්ල අශම. පැත්තට ත  ශතම යමවග. ඒ  ැර 

එතැම ශවම ශමසොකුත්  සබුශණ් මැ ැ. ශමසන්ම ශ) දියකඩමය 

 ැු වගට පං්ශංේ තමසයි අපට පර්යන්ත තුමක අයි සය  )බ 

1527 1528 



පගර්ලිශ)න්තුව 

ශවන්ශන්; පර්යන්ත තුම.  නන්ම අයි සය  )බ ශවන්ශන්.  

ආිංයගුව ංහවර්ධම බැහකුව එනග අපට  ය ශනමශකොට 

ශකොන්ශීිංය. නමසමවග, පර්යන්ත තුශමන් එක පර්යන්තයක 

වැඩ රජශයන් කරන්ම,  ශ්රී ලහකග වරගය අධිකගරිශයන් කරන්ම 

ිරයලග. ලතුරු පර්යන්ත ශනශ.මස වැඩ ශපෞීතලික අහ යත් එ.ක 

එකතු ශවලග කරන්ම ිරයලග ආිංයගුව ංහවර්ධම බැහකුව අපට 

ශකොන්ශීිංය. නමසමවග.  

ශ) ළඟදී වරගශේ බටහිර පර්යන්තය විකුණුවග ිරයලග එක 

ශතෞරවය ය ං්වගමීය න් ව න්ශංේ ශකශම. කාග කරලග ඇහුවගමස 

මසමස ගිහිල්ලග  උන් ව න්ශංේ  )බවු ග. මසමස ිරව්වග, අශප් 

 ගමුු රුවශන් බටහිර පර්යන්තය විකුණුවග ිරයලග ඔබව න්ශංේ 

ිරයමවග, මසමස ආශව් ඒ නිංග ිරයලග. උන්ව න්ශංේ ිරව්වග, ඔව්, 

මස ත්තශයෝ ිරයලග. මසමස ිරව්වග, ඒ පර්යන්ත  සශයම තැම 

ශ ොයලග ශනන්ම  ගමුු රුවශන් ිරයලග. එශ මස එක. මැීන 

ිරයලග  ගමුු රුශවෝ මසශතන් අ මවග. ශ) ඒක තමසයි ශවලග 

 සශබන්ශන්. එතැම බටහිර පර්යන්තය. මැ ැ. බටහිර 

පර්යන්තයට ශ) වමතුරු ිංශමසන් ස ශකොට්ට ය.වත් නගලග,  එක 

තශඩොල.  සයලග මැ ැ. තවමස  සශයන්ශන් දියකඩමය විතරයි. 

ශවම ිරිංමස ශනය. මැ ැ. ශ)  නන්ශන් රටට රකුශං. මසවන්ම. 

එශ මස පිටින්මස රශට් මිනිං්සු අමසගරුශව් නමසම, මිනිසුන්ශේ ඔළුව 

මර. කරම එකයි ශ) කරන්ම  නන්ශන්. 2015දීත් ශ) වැශඩ්මස 

කළග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, එනග දියකඩමය  නපු නිංග 

අපට පර්යන්ත තුම.  නන්ම ලඩ ලැශබමවග. එක. තමසයි, 

මැශඟමහිර පර්යන්තය. අශම. ශනක තමසයි, බටහිර පර්යන්තය 

එක ං  බටහිර පර්යන්තය ශනක. ඒවග අපට උරුමසකමසකට 

ලැශබමවග. ශ) දියකඩමයට නකුණු අත පැත්ශතන් ශමසොක.න  

 සශබන්ශන්? අහත ං)පූර්  ශකොළඹ වරගය මතරය - Port City 

එක -  සශබන්ශන්. අපි ඒකට රුපියල. වියන) කශළේ මැ ැ. චීම 

ංමසගතමස. විිංන් ඒ මුළු මතරයමස - Port City එක -  ශතොඩ  

මඟමවග. ශකොළඹ වරගය මතරයට ශ .ශටයගර 287. 

ලැශබමවග. මුහුශනන් ශ .ශටයගර 287ක ප්රමසග ය. ශතොඩ 

කරලග, ශලෝකශේ ප්රබලමස ආර්ිකක මසර්මසං්ාගමය. බවට පත් 

කරන්ම බලගශපොශරොත්තුශවන් ලන්ම ශකොළඹ වරගය මතරය 

නකුණු අත පැත්ශතන්  සශබමවග. ශලෝකය දියුණු වමවගත් එ.කමස 

ශලෝකශේ වයගපගරික ප්රජගව අපිත් එ.ක ශ) මතරය  ර ග 

අත්වැල් බැඳතන්ම ූ නගමමින් ලන්මවග. දියකඩමයට අශම. 

පැත්ශතන් ශ) ිරයම අශප් පර්යන්ත තුම  සශබමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි,  සං්ං අත්තමගයක මසන්ත්රීතුමසග 

-එතුමසග නැන් හිටියග ම) ශ ොඳය.- ශබොශ ොමස පැ ැදිලිව ඇහුවග, 

මැශඟමහිර පර්යන්තය ං)බන්ධශයන්. මැශඟමහිර පර්යන්තය 

ං)බන්ධශයන් එතුමසගට උත්තර ශනන්ම ලං්ශංල්ලග, ශ) 

කගර ය රටට ිරයන්ම ශවමවග. අපි ශ)ක ිරයලගත්  සශබමවග. 

2015 ජමවගරි 08වම නග ජමතගව ශබොශ ොමස සුළු ඡන්න 

ංහඛ්යගවිරන් අප ප්ර ස.ශෂේප කරමවග. ශ) මැශඟමහිර 

පර්යන්තශේ මුළු දිගින් මීය ටර් 440. අපි  නලග අවංන්. මුළු 

පර්යන්තශේ දිත මීය ටර් 1,320යි. ඒ මුළු පර්යන්තශේ මීය ටර් 1,320න් 

මීය ටර් 440. අපි  නලග ලවරයි. අපි ඒකට ශනොඹකර ශතමැල්ලග 

මැ ැ. පර්යන්තශේ ශකොටං.  නලග ලවරයි. ඒක ශ්රී ලහකග වරගය 

අධිකගරිශයන් කරන්ශන්. ඒ පර්යන්තය  නලග ලවර කරලග, 2014දී 

අපි ශනොඹකර ඇ වු) කරමවග.  ැබැයි,  කශඩ්ට ගිහිල්ලග පගන් 

ශතඩිය. තන්මවග වගශේ ශනොඹකරය. ශතශමන්ම අපට 

පුළුවන්කමස.  මැ ැ. රජශේ ය තී ීම සවලට අුවව, ප්රං)පගනම 

ක්රියගවලියට ගිහිල්ලග, කැබිමට් එකට ශයොමු කරලග, කැබිමට් 

අුවකගරක ංභගවිරන් අමසගතයගහ  ශල්ක)වරුන්ශේ කමිටු පත් 

කරන්ම ඕමෑ. ඒකයි  ක්රියගවලිය.  අපි ශනොඹකර තුමකට අව ය 

ක්රියගවලිය පටන් තන්මවග. ඒක අුවමසත ශවමවග. ආණ්ඩුව ආපු 

තමසන් විෂයය භගර ඇමස සවරයගශේ -වරගයට එම පළමුශවනි 

ඇමස සවරයගශේ- පළමුවම වතකීමස වන්ශන් කුමස.න? 

ඒ ආණ්ඩුව ආපු තමසන්මස අපි ඇ වු) කරලග  සබුණු ශනොඹකර 

ටික ශතන්වම එක මැවැත්වූවග. ශනොඹකර ශතන්වීමස මැවැත්වූවග   

ිරයමු ශකෝ, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. මැවැත්වූවග ම) 

කරන්ම  සශබන්ශන් ලතග ල.මසනින් ප්රං)පගනම ක්රියගවලියකට 

ගිහිල්ලග මැවත ශනොඹකර ටික ඕඩර් කරම එක ශන්. එශ මස 

කළත් ඒවග ශතශමන්මත් තව අවුරුු  එක මසගර. යමවග. අවුරුු  

එක මසගර., ශනක. යමවග ඒ අව ය  උපකර  ටික ශතශමන්ම. 

මමුත් ඒ ංඳ ග ශමසොකුත් කශළේ මැ ැ. ඒවග ශතන්වම එක 

මැවැත්වූවග. ඒ නිංග  නපු පර්යන්තය එශ මසමස  සබු ග; ශමසොකුත් 

කශළේ මැ ැ. අවුරුු  ප . ය පගලම ආණ්ඩුව  සබු ග. වරගය 

ඇමස සවරු තුන්ශනශම. මසගරු වු ග. එක ඇමස සවරශයකුශේවත් 

ශකොන්න ශකළින්  සබුශණ් මැ ැ, ඒ ං)බන්ධශයන් තීර ය. 

තන්ම. හිටපු ජමගධිප සට, හිටපු අතමසැ සට, ඇමස සවරුන්ට ශකොන්න 

ශකළින්  සබුශණ් මැ ැ, මැ ශඟමහිර පර්යන්තයට අව ය  

ශනොඹකර ටික ශතමැල්ලග ඒ පර්යන්තශේ කටයුතු ක්රියගත්මසක 

කරවන්ම. ක්රියගත්මසක කරවන්ම අව යතගව.  සබුශණ්ත් මැ ැ. 

වුවමසමගව.  සබුශණ්ත් මැ ැ, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  

ඊට පං්ශංේ ශමසොක.න ිංීධ වුශණ්? ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි, එනග විප.ෂය නිශයෝජමය කළ අයශතන් මසමස 

අ මවග, 2015 ජමවගරි 8වැනි නග ලඳලග 2017 ශමොවැ)බර් 17වැනි 

නග එළිශවමතුරු කගලය තුළ වරගය .ශෂේත්රයට කරපු එක ශනය. 

ිරයන්ම ිරයලග. "ශමසන්ම, අපි අවුරුු  ප . ශ) .ශෂේත්රශේ වැඩ 

කරලග  සශබමවග. ශමසන්ම, අපි වරගය .ශෂේත්රයට කරපු ශී" 

ිරයලග එක ශනය. ිරයන්ම. මමුත් එක ශනය. කළග. ඒ 

ශතොල්ලන් නන්ශන් මැ ස වු ගට මසමස නන්මග එක ශනය. කළග. ඒ 

ඇමස සවරු තුන්ශනමගමස ඒක කළග. ජයබ ගලු) පර්යන්තශේ වි ගල 

ධගරිතගශවන් යුතු මැව් ශනක. එකට ශමසශ යු) කරන්ම අශප් 

ජැටිශේ ලඩ මසදි. ඒ ජැටියට තව ශකොටං. එකතු කරලග තව 

ශනොඹකර තුම. ඒකට නැ)මසගමස මැව් ශනක. ශමසශ යවන්ම අපට 

පුළුවන්. ඒක කළ යුතු ශනය.. මමුත් පසු ගිය ආණ්ඩුව ශමසොක.න 

කශළේ? ප්රං)පගනම ක්රියගවලියකට ගියග; කැබිමට් අුවමසැ සය 

තත්තග ජැටිය  නන්ම ං  cranes ටික ශතශමන්ම.  ඒ ප්රං)පගනම 

ක්රියගවලිය ක්රියගත්මසක කරමවග. මමුත් ජැටිශේ වැඩ ශවන්ශන් 

මැ ැ. Cranes ශතශමමවග; ජැටිය  මැ ැ. ඒකට ශ ේතුව මසමස 

ිරයන්ශන් මැ ැ. ඒක ශත්රු) තැය මස ඔබ ංතුයි. ඇ වු) කරලග 

අව ය cranes ටික ලහකගවට එමවග, ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි. මමුත් ජැටිය මැ ැ. අලියග එමවග; ශ ණ්ඩුව මැ ැ. 

නැන් කරතන්ම ශනය. මැ ැ. ඒවග බගන්ම තැම. මැ ැ. අන්ම 

එතශකොට අපි  නපු මැ ශඟමහිර පර්යන්තය තැම හිතමවග. 

ශනොඹකර බගමවග ිරයන්ශන් උනැල්ල., පිහිය. බගමවග වගශේ 

ශමොශවයි ශන්. ඒ නිංග එවග ශතමැල්ලග මැ ශඟමහිර පර්යන්තශේ 

බගමවග. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඒක මීය ටර් 17., 20., 

22. විතර තැඹුර.  සශබම පර්යන්තය.. ඒශ. ශලෝකශේ වි ගල 

ශමෞකග ශමසශ යවන්ම පුළුවන්. ඒකට ශලෝකශේ මවීම වගශේමස  

වැඩිමස මීය ටර් ප්රමසග ය. -අත දිත-  සශබම cranes තමසයි  රි 

යන්ශන්. මමුත් ඒවග ශමොශවයි ශතශමන්ශන්. අශම. 

පර්යන්තයට ශතමගපු  ඒවග ශ) පර්යන්තශේ බගමවග.  එශ මස බගපු 

ඒවගශයන්   වැඩ තන්ම ඕමෑශන්. මමුත් අපට ිංීධ ශවමවග, මැව් 

ංමසගත)වලට ිරයන්ම ඒ ශකොටං. බගලග ලතුරු මැව්  ටික 

 රවගශතම යන්ම ිරයලග. ඒක  රියට පිටශකොටුශව් bus stand 

එක වගශතයි.  

මසමස ඇමස සවරයග විධියට ආවගට පං්ශංේ, ජයබ ගලු) 

පර්යන්තයට අනගළව ඒ ප්රං)පගනම ක්රියගවලිය ක්රියගත්මසක කරලග 
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ලතග ල.මසනින් ජයබ ගලු) පර්යන්තශේ පං්වැනි අදියශර් වැඩ 

අවංන් කරන්ම පටන් තත්තග. තව මසගං  යිරන් ඒ වැඩ අවංන් 

ශවමවග. ඒ වැඩ අවංන් ශවම ශකොට එතැමට තැළශපම ශනොඹකර 

තුම ජයබ ගලු) පර්යන්තයට අරශතම යමවග .  

අවුරුු  ප . මැ ශඟමහිර පර්යන්තය අපට අහිමි කරලග 

 සබුණු එශකන් අපට ශකොච්චර අවගිංය. ශවමවගන? ූලලගංමගරූඪ 

තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අපි එනග ඇ වු) කරපු ශනොඹකර ටික 

ශතමැල්ලග ඒ පර්යන්තශේ කටයුතු ආර)භ කළග ම), අන 

එතැනින් ආනගය) ලබමවග. එශ මස වු ග ම)  ඒ ජැටිශේ මීය ටර් 

1240 න.වග වැඩ අවංන් ශවමවග; ලතුරු ශනොඹකර ටිකත් 

ක්රියගත්මසක ශවමවග. එශ මස ම) ශ) වම විට මැ ශඟමහිර 

පර්යන්තය අහත ං)පූර්  පර්යන්තය.. අපට වගර්ෂිකව 

අනිවගර්යශයන්මස ශඩොලර් මිලියම 200ක, 250ක ආනගයමස. ලබග 

තන්ම පුළුවන් පර්යන්තය. අපට අහිමි කරපු උන්මැශ ේලග තමසයි 

අන ශ) ංභගශව් ලඳශතම අපට වැදි බ  ිරයන්ශන්. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඒ තත්ත්වය  ඇ ස කරලග  

එතුමසන්ලග අපට ිරයමවග, මැ ශඟමහිර පර්යන්තය විකු න්ම 

ගියග ිරයලග.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශ) කාගව අ න්ම විප.ෂශේ ිරිංමස ශකශම. මැ ැ ශන්. 

 

ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඔව්, විප.ෂශේ එ.ශකශම.වත් මැ ැ. ඒක තමසයි ඇත්ත 

කාගව.  රින් ප්රමගන්ු  මසන්ත්රීතුමසග ිරව්වග, "මවීම තග.ෂ ය 

 සශබමවග . ශතනර ලඳශතම බලගශතම ලන්මවග" ිරයලග. ශතනර 

ලඳන් ශ)වග බලමවගන, ශවම ඒවග බලමවගන නන්ශන් මැ ැ. 

ශමසොමවග බලමවගන ිරයලග  කවුන නන්ශන්?  අපට ශපශමන්ශන් 

මැ ැශන්.  එතුමසග ශ) ංභගශව් හිටියග ම) අපට ශප්මවග එතුමසග 

ලන්මවග ිරයලග.  

මැ ශඟමහිර පර්යන්තය අපට අහිමි ිරීමමස නිංග ශලොකු පගඩුව. 

ිංීධ වු ග. නැන් අ මවග, "ශමසොකන කරන්ශන්, මැ  ශඟමහිර 

පර්යන්තයට?" ිරයලග. අන මසමස ඒකට උත්තර ශනමවග. ඒ උත්තරය 

ශබොශ ොමස වැනතත්, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. මසහින්න 

රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ මමස, වත්මසන් ජමගධිප ස ශතෝසගභය 

රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ මමස ං  අශප් රජශේ මමස එළියට ශතම 

යම උත්තරය. අන මසමස ශනන්ශන්.  ඒ උත්තරය තමසයි,  2021 

මසගර්තු මසගංශේ ලඳන් ආර)භ කරලග  සශබම ප්රං)පගනම 

ක්රියගවලිය. 

අපි ඒ ක්රියගවලිය ආර)භ කළ නිංග ශකොශරෝමග වංහතතය 

අතශර්ත් අශප් රග ජය නිලධගරින් ඒ කටයුතු ලදිරියට ශතම යන්ම 

අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රියගත්මසක කළග. ශ) වමවිට ිංවිල් වැඩ 

පිළිශවළට අව ය  ූලලික අුවමසැ සය ලබග තැය ශ) කටයුතු අවංන් 

කරලගයි  සශබන්ශන්. ශනොඹකර ශතම ඒමස පිළිබඳ ක්රියගවලියත් 

අවංන්. ඒකට අුවමසැ සය ලබග තන්ම ලබම ංු ඳග කැබිමට් 

මසණ්ඩලයට ලදිරිපත් කරමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, විෂය භගර ඇමස සවරයග 

ව ශයන් මසමස වතකීමසිරන් ිරයමවග, ජමවගරි මසගංය වමශකොට 

මැ ශඟමහිර පර්යන්තශේ වැඩ අවංන් කරලග අවුරුු  2යි, මසගං 6. 

යමශකොට අහතං)පූර්  මැ  ශඟමහිර පර්යන්තය. ශ) රශට් 

නරුවන් ශවුවශවන් උරුමස කරමවග ිරයලග. ඊට අනගළ ප්රං)පගනම 

ක්රියගවලිශේ ිංයලු වැඩකටයුතු අවංන්. එහි ිරිංමස අඩු පගඩුව. 

මැ ැ.  පළමු අදියර යටශත් අශප්රේල් මසගංශේ 23වැනි නග වම විට 

ශනොඹකර 6. ංවි කරන්ම අපි බලගශපොශරොත්තු වමවග. ශනවම 

අදියර යටශත් 2023 ජුනි මසගංය වම විට ශනොඹකර 20. ංවි 

කරන්ම බලගශපොශරොත්තු වමවග. තුන්වම අදියර යටශත්  2023 

ශනංැ)බර් වම විට ග්රැන්ටි ශනොඹකර 7. ංවි කරන්ම 

බලගශපොශරොත්තු වමවග. 2024 ජුනි මසගංය වම විට   තරවම ං  

පං්වම අදියරත් නිමස කරලග, 2024 ශනංැ)බර් මසගංය වම විට ඒක 

අහතං)පූර්  පර්යන්තය. ශලං ක්රියගත්මසක කරන්ම අපි 

බලගශපොශරොත්තු වමවග. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, විප.ෂය ිරයමවග, අපි 

මැ ශඟමහිර පර්යන්තය විකු න්ම ගියග ිරයලග. අපි මැ ශඟමහිර 

පර්යන්තය විකු න්ම ගිශේ මැ ැ. ඒ අයශේ ආණ්ඩුව කගලශේ 

ශ්රී ලහකගව, ජපගමය ං  ලන්දියගව එ.ක රගජය තගන්ත්රික 

ගිවිසු)වලට ගිහින්  සශබමවග. ඒවගයින් ශල්ිංශයන් ශේශරන්ම 

බැ ැ. ඒ විතර. ශමොශවයි. ඒවගට අුවව අපි ගිහිල්ලග  යකුත් 

තන්ම ඕමෑ, ජපගමශයන්. ජපන් ශයන්වලින්  ය තන්ම ඕමෑ. 

ලලිත් ඇතුලත්මුනලි හිටපු ඇමස සතුමසගශේ කගලශේ 

යන්ශත්රෝපකර වලට තත්ත  ය  සශබමවග. නැන් ඒ 

යන්ශත්රෝපකර  යකඩවලටත් විකු ලග ලවරයි. ඒ  ය ශතවග 

අවංන් ශවන්ශන්, 2043දී. මමුත්, අපට පුළුවන්කමස ලැබු ග 

එවැනි  යවලට යන්ශන් මැතුව අන ශ) ආකගරශයන් අපට අව ය 

වැඩ පිළිශවළ කරන්ම.  

බටහිර පර්යන්තශේ වැඩකටයුතු තැම අපි අනගනි ංමසගතමසත් 

එ.ක ංගකච්ඡග කර තත්තග; ආනගනි ංමසගතමසත් එ.ක ගිවිසුමස. 

ඇ ස කරතත්තග. අනගනි ංමසගතමස ලබම අවුරුීශී ජමවගරි මසගංය 

වමශකොට බටහිර පර්යන්තශේ වැඩ ආර)භ කරමවග. ඔවුන්ටත් 

අපි ලල.කය. දීලග  සශබමවග. ඒ ලල.කය අුවව ඒ 

පර්යන්තශේ වැඩ අවංන් ශවන්ම ඕමෑ. ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසගත් අපි ිංයලුශනමගත් 2024 වමශකොට 

මැ ශඟමහිර පර්යන්තය ං  බටහිර පර්යන්තශේත් තව වි ගල 

අලුත් පර්යන්ත ශනකකත් අයි සකරුවන් බවට පත් වමවග. 

නැන් විප.ෂය කාග කරමවග විකු පු විධිය තැම. විකු පු 

විධිය මසමස පැ ැදිලිව ශපන්වන්ම), ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි. ශමසන්ම ශ) ශල්ඛ්මය මසමස සභාගත* කරමවග.  

CICT එක ිරයන්ශන්, චීම ංමසගතමස. විිංන් ක්රියගත්මසක 

කරම, අපි ඔවුන්ට භගර දීපු වයගපි සය.. ඔවුන් ශඩොලර් මිලියම 

500. වියන) කරලග, පර්යන්තය  නලග, පගලමය කරලග අවුරුු  

35කට පං්ශංේ අපට අයි සය  ශනමවග. ඒ අයි සය ලැශබම ශකොට, ඒ 

වමශත. අපට ශමසොකුත් ශමොලැබිලග ශමොශවයි. අපට ඒ 

වමශත. ලැශබම ශීවල් ිරයන්ම ඕමෑ, ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි. CICT එකට අපි ලබග ශනමවග, ශ .ශටයගර 58.4.. 

ඒක තමසයි ඒ වයගපි සශේ වපංරිය. ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි, විප.ෂශේ ඔ.ශකෝමස කාග කශළේ වරගය විිරණීමස. 

තැම.  ැබැයි, ඒ කගලශේ විකු පු ලඩ) ටික තැම කාග වුශණ් 

මැ ැ. අන මසමස ිරයමවග ඒ ලඩ) ටික තැම. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඔබතුමසගශේ දිං්ත්රි.කශේ 

 සශබම වරගයට අයත් භූමි ප්රමසග ය ශ .ශටයගර 1,188යි. ත න් 

 නලග බලන්ම, අධිශව්ගී මසගර්තය ගිහිල්ලග මව සන්ශන් එතැම. 

ශලෝකශේ ප්රබල වරගය. වශට්  සශබම ශ .ශටයගර 1,188. එනග 

1531 1532 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිප ක දනොකරන ලදී. 
  ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

විකු මවග. 77 අවුරුු  බීනකට ශනමවග.  අපි අවුරුු  35ට තමසයි 

CICT එක ශනන්ශන්.  

 ැබැයි, ඒක අපි  නපු එක. ශමොශවයි. අපි  නලග, ශමසශ යු) 

කරම එක. ශමොශවයි. අපි ශනන්ශන් මුහුන විතරයි.  

ං)පූර් ශයන්මස මුහුන. ඔවුන් ශඩොලර් මිලියම 500. වියන) 

කරමවග ඒක  නන්ම. මමුත් ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අර 

පැත්ශත් අය එනග විකුණුශව් ශමසොක.න? වි.ශ. අපි  නපු වරගය.  

ඒක අවුරුු  77කට බු  ු න්ශන්. රනිල් වික්රමසිංහ  හිටපු 

අතමසැ සතුමසග අන උශී ිරව්ශව් ශමසොක.න? මෑ, අවුරුු   ැත්තෑවටලු  

ු න්ශන්. මසට ශපශමම විධියට එතුමසගට  සබුණු කලබශල්ට අවුරුු  

ත මත් අමසතක ශවලග! පුු මස කලබලයිරන් එතුමසග ඒක විකු ලග 

 සශබන්ශන්.  විකු මවග ිරයලග නැමශතම, අවුරුු  ත ම 

නැමශතම විකු පිය ශකෝ! මසශතන් ලල්ලුවග  ඒ ගිවිසුමස. මසමස 

ශතමගවග ඒ ගිවිසුමස. ඒශ.  සශබමවග ශබොශ ොමස පැ ැදිලිව අවුරුු  

77කට විකු ගශතම කෑවග ිරයලග. ංගමසගමයශයන් ශ ොශරකුශතන් 

ඇහුවගමස විකු ගශතම කෑවගන ිරයලග, ඒකග ිරයමවග, "අශන් ඔව්, 

ශ ොරක) කරලග විකුණුවග." ිරයලග.  නැන් ශ) අය ඒකවත් 

නන්ශන් මැ ැ. ශනයි ගමුු රුවශන්! එශ මස පිරිංකටශන් අපි ශ) 

රට අවුරුු  ප . දීලග  සබුශණ්.  

ඊළඟට, වගර්ෂිකව ලඩ)වලින් ලැශබම බු  ප්රමසග ය 

බැලුශවොත්, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, CICT එශකන් අපට 

රුපියල් මිලියම 1,488. ආවග. රුපියල් මිලියම 1,488. 

වගර්ෂිකව අපට CICT පර්යන්තශයන් ලැශබමවග.  )බන්ශතොට 

වරගශයන් ලැශබමවග, බිහු ව.. මසමස නන්ශන් ඒකට "බින්ු ව" 

ිරයන්ම විතරයි, ශමසොකුත් මැ ස හින්නග. ඒශකන් බින්ු ව. 

ලැශබමවග. ඊළඟට, CICT එශකන් වගර්ෂික රගජය භගතය 

ලැශබමවග, රුපියල් මිලියම 1,783..  )බන්ශතොට වරගශයන් 

 )බ ශවමවග, අවුරුීනටමස රුපියල් මිලියම 18.5.. ඒ ිරයන්ශන් 

රුපියල් ල.ෂ 185..  )බන්ශතොට මගයකයගත් ශ) ංභගවට එම 

ශවලගශව් ශ) තැම ිරයන්ම ලැ නමස ශ ොඳයි. තරු චමසල් රගජප.ෂ 

ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසග ශ) තැම ශ ොඳට නන්මවග.  

ඊළඟට, CICT එශකන් වගර්ෂික ලගභගහ  රුපියල් මිලියම 

1,374යි.  )බන්ශතොට වරගශයන් බින්ු වයි. CICT පර්යන්තශයන් 

නළ ව ශයන් අපි වගර්ෂිකව රුපියල් බිලියම ප . ලබග තන්මවග, 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.   )බන්ශතොට වරගශයන් 

ශමසොමවගන අපට  )බ ශවන්ශන්?  )බන්ශතොට වරගශයන් අපට 

 )බ ශවලග  සශබන්ශන් ශ) කගලයටමස රුපියල් ල.ෂ 185යි. තරු 

චමසල් රගජප.ෂ ඇමස සතුමසනි, අඩු ත ශන් ඒ ශ .ශටයගර 

1,188ක භූමි ප්රමසග ශේ  තැිලලි විකුණුවග ම)- 

 
ගු (ආචාර්ය) විජයොස රාජපක්කයෂ මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விேயதாஸ ராேபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, තරු වරගය අමසගතයතුමසග 

වැනතත් කගර ය. පිළිබඳව කාග කරම ශ) අවං්ාගශව්  

 )බන්ශතොට වරගය ං)බන්ධශයන් වැඩිශනශම. කාග ශමොකරම 

වැනතත් කගර ය. ශ) ංභගවටත්, තරු ඇමස සතුමසගටත් මසත. 

කරලග ශනන්ම මසග කැමසැ සයි.  )බන්ශතොට වරගය ලදිකරපු 

ංමසගතමස, අවුරුු  35ක කගලයකට ශඩොලර් මිලියම 780. ශතවන්ම 

ඒ වරගය ලල්ලුවග.  ැබැයි, එවකට පැවැ ස රජය අවුරුු  35කට 

ලල්ලම ංමසගතමසට ලබග ශමොදී නැමට දීලග  සශබම, අවුරුු  77ක 

කගලයට ලල්ලපු ංමසගතමසට තමසයි  ු න්ශන්. ඒ  තැම කැබිමට් 

මසණ්ඩලයට මසමස කරුණු ශපන්ුවවග. කැබිමට් ඇමස ස රයරශයන් මසග 

ශමරී.මසට පවග ඒක ශ ේතු වු ග. ඒ තැම මසග ංතුටු ශවමවග. මසමස 

තරු අමසගතයතුමසගශතන් ලල්ීනමස. කරමවග. අවුරුු  35ක 

කගලයකට පමස . ඒ වරගය බු  අරශතම කටයුතු කරන්ම වරගය 

ලදිකළ ංමසගතමසමස ලල්ලග  සබියදී, අවුරුු  77කට ලල්ලපු ංමසගතමසට 

වරගය ු න්ශන් ඇයි ිරයම කගර ය තැම කරු ගකර ඔබතුමසන්ලග 

ශකොමිෂන් ංභගව.  රි පත් කරලග පීම.ෂ ය. කරන්ම.  

 
ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මසමස ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමවග, තරු විජයනගං රගජප.ෂ 

හිටපු අමසගතයතුමසනි. එනග කැබිමට් මසණ්ඩලශේ හිටපු ශකශමකු 

 ැටියට ඔබතුමසග ිරයපු කගර ග ිංයයට ිංයය.  රි. ඒ ිංයලු 

ගිවිසු)  තැම, ඔබතුමසග ිරයපු කගර ග  රි.  

මසමස තව එක කගර ය. මසත. කරමවග, තරු විජයනගං 

රගජප.ෂ මසන්ත්රීතුමසනි. තරු මසහින්න රගජප.ෂ හිටපු 

ජමගධිප සතුමසගශේ කගලය තුළ, තරු චමසල් රගජප.ෂ 

ඇමස සතුමසගශේ කගලය තුළ වරගශේ එක බි) අඟල. ශ්රී ලහකගශව් 

ය  සයට අුවව ත.ශංේරුකරුශේ ත.ශංේරුවට පිටින් දීලග 

 සශබමවග ම), ඇමස සක)වලින් ලල්ලග අං්ශවන්ම  ලෑං් සයි 

ිරයම එක ශබොශ ොමස වතකීශමසන් අපි ිරයමවග.   

මසග නැන් විප.ෂශේ ශතොත්ත බබගලගශතන් අ මවග, 

 )බන්ශතොට වරගයට තත්ත ත.ශංේරුව ශකෝ ිරයලග. 

 )බන්ශතොට වරගයට තත්ත ත.ශංේරුව ශකෝ? අන ශ) ංභගශව් 

කාග කරපු විප.ෂශේ ඇතැ) මසන්ත්රීවරුන් ශරදි ඇඳශතමන කාග 

කශළේ? ත.ශංේරුව. මැ සව අ)මසගශේ තගත්තගශේ බූනලය වගශතයි 

ඒක වි.ශ.. අ)මසගශේ තගත්තගශේ බූනලය විකු ම ශකොටත් 

තගත්තග ළඟට ගිහින් අඩු ත ශන් අ මවග, "තගත්ශත්, ශ)ක ඒ 

කගලශේ තත්ශත් කීයටන?" ිරයලග. ත.ශංේරුව. මැ සව ශතඩිය 

පිටින් ඒ වරගය ු න්ශන්, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. එශ මස 

කරපු අය තමසයි අන අශපන් අ න්ශන්, ශ)ක ශ) විධියට විකුණුශව් 

ශකොශ ොමසන ිරයලග. එතුමසන්ලග එශ මස අ මවග අපි අ ශතම 

ිංටියග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, තරු  සං්ං අත්තමගයක 

මසන්ත්රීතුමසග අ පු ප්ර ්මවලට ශ) අවං්ාගශව්  පිළිතුරු ශනන්ම 

ඕමෑ. එතුමසග ිරව්වග, අශප් ශකොළඹ වරගශේ අ.කර 13ක ලඩමස. 

චීමයට විකු න්ම යමවග ිරයලග. තව මසන්ත්රීවරශය. ිරව්වග, අපි 

මස ර  සශබම ලඩමස. චීුවන්ට විකු න්ම යමවග ිරයලග. 

එතුමසන්ලගට චීම ශ)නියගව.  සශබමවග. එතුමසන්ලග රෑ ශන 

ශතොඩ රිශේ මැඟිටලග "චෑහ - චහ" තගමවගන නන්ශන් මැ ැ. ශමසොම 

මසඟුල. න මසග නන්ශන් මැ ැ, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  ැමස 

ශවලගශව්මස චීමග. ශලෝකශේ රටවල් එ.ක අපට තුවශනුව 

කරන්ම බැරින? ශලෝකශේ අශමකුත් රටවල් එ.ක ශවශළඳ 

තුවශනුව කරන්ම අපට බැරින? ශමසොක.න ශ) වවරය? නැන් අපි 

ශමසොක.න ශ) කරන්ම යන්ශන්?  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශ) ිරයම අ.කර 13ත් අපට 

ලැබුශණ් මසහින්න රගජප.ෂ හිටපු ජමගධිප සතුමසගට පින් ිංීධ 

ශවන්ම. ඒ ශතොඩ ිරීමමස කරපු කගලශේ විෂය භගර ඇමස සවරයග 

 ැටියට හිටිශේ චමසල් රගජප.ෂ මසැ සතුමසග. ශතොඩ කරපු එක., ඒ 

ලඩමස. ඒ ලඩමස ශමසොමවග ංඳ ග පගවිච්චි කරන්මන මසග කැබිමට් 

පත්රිකගව. ලදිරිපත් කශළේ? ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අපි 

ිරයමවග, අශප් රට මගවික ශ.න්ද්රං්ාගමය. බවට පත් කරන්ම 

ඕමෑ; ශලෝකශේ  සශබම ප්රබල මැව් අශප් වරගයට ශතන්වගතන්ම 

ඕමෑ; ප්රධගම මැව් ඒජන්තවරුන් එ.ක අපට තුවශනුව  සශබන්ම 

ඕමෑ ිරයලග.  
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ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අශප් වරගය ප්රබල වරගය.; අන 

ශලෝකශේ 24වම ං්ාගමශේ ලන්ශන්. 24වම ං්ාගමයට ගිශේ මසග 

අර ිරයපු ල ස ගංයත් එ.ක. අපි ක්රමසක්රමසශයන් තව ලදිරියට 

යන්ම ඕමෑ. අපි ලදිරියට යන්ම ම), අශප් වරගයවල පර්යන්ත 

ප්රමසග ය වැඩි ශවන්ම ඕමෑ; අප ංපයම ශංේවගව ගු ගත්මසක 

ශවන්ම ඕමෑ; අශප් ශංේවගව අන්තර්ජගලයත් එ.ක ං)බන්ධ 

ශවන්ම ඕමෑ. අපි ශලෝකශේ අශමකුත් වරගයවල් එ.ක 

ංහංන්නමගත්මසකව බලන්ම ඕමෑ. අපට අව යයි, ශංේවග ංපයම 

මසධයං්ාගමය.. ශ) ඇත්ත  සත්තයි. අශප් භගණ්ඩගතගරශේවත්, 

එශ මස මැත්ම) අශප් වරගශේවත් මස ග ශලොකු මුනල. 

 සශබමවගන? මැ ැ, අපට එශ මස ශනය. මැ ැ. අපි  සශබම 

මුනලින් තමසයි, මැශඟමහිර පර්යන්තශේ ජැටිය  නන්ම මුනල් ටික 

ශ) වම විට ශවන් කරශතම තබගශතම ලන්ශන්. අපි අමගතතය 

තැම බලන්ම ඕමෑ.  

අපි නන්මවග, ශලෝකශේ අශමකුත් වරගයවල් තැම. ශ) වම 

විට අපි MCC ශමසශ යුමස කරන්ශන් ිංයයට 3යි. අපි නන්මවග, 

ශකොරියගශව් බූංගන් වරගය ප්ර සඅපමයමශයන් ිංයයට 20. 

කරමවග ිරයලග. ලදිරි අමගතතශේ මැශඟමහිර පර්යන්තය ං  

බටහිර පර්යන්තය ිරයම පර්යන්ත ශනකමස අපට උරුමස වු ගමස 

අශප් කන්ශට්මර් ශමසශ යු) ධගරිතගව වැඩි ශවමවග. අප නැමට 

කරම කන්ශට්මර් ශමසශ යු) ධගරිතගව මිලියම 7යි. ූලලගංමගරූඪ 

තරු මසන්ත්රීතුමසනි, තව අවුරුු  ශනක මසගරිරන් තුමිරන් එය 

කන්ශට්මර් මිලියම 14 න.වග ල ළට යමවග. මිලියම 14ක 

කන්ශට්මර් ශමසශ යුමස. කරන්ම යම ශකොට logistics hub එකක 

අව යතගව  සශබමවග. ඒ ංඳ ග අපි ආශයෝජකයකුට කාග කරලග 

 සශබමවග. අපි ආශයෝජකයන්ට එන්ම ිරයලග ිරයමවග. ඔවුන් 

ශඩොලර් මිලියම 200. විතර වියන) කරමවග. ඔවුන් ලදි ිරීමමස 

කරමවග; ශමසශ යුමස කරමවග; අවංගමශේ අපට ඒශ. අයි සය භගර 

ශනමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ලඩ) දීපු එක තැම විප.ෂය 

කාග කළග. අශප් වරගය ඇතුශළේ අපි බු  දීපු ඒවග ශතොඩ. 

 සශබමවග. අපි වරගය ඇතුශළේ ලඩ) ිංශමසන් ස ංමසගත)වලට බු  

දීලග  සශබමවග. ශමසොකන, ඒක අපට කරන්ම පුළුවන් වයගපගරය. 

ශමොශවයි. ඒක කළ යුතු වන්ශන් ශපෞීතලික අහ ය. ඒ නිංග ඒක 

එශ මස කරන්ම ශවමවග. අපි ඒ අයශතන් වගර්ෂිකව බු  මුනල් 

තන්මවග.  

ශලෝකශේ වරගයවල් තැම ඔබතුමසන්ලග ශංොයග බලන්ම. 

ශමසොකන, ංමස රුන් හිතගශතම ලන්ශන්, වරගයක ජැටිය ිරයන්ශන් 

මුළු වරගයමස ිරයලග. ඒක එශ මස ශමො ශවයි. ඒක එ.තරග 

ශකොටං. විතරයි. ඔවුන්ට කරන්ම  සශබන්ශන්, මැශවන් එම බඩු 

ටික ශතොඩ බෑමස ං  මැවත පැටවීමස.  ැබැයි, ඒ ශකොටං මුළු 

වරගයමස ිරයලග ශපන්ුව) කරන්ම යමවග.   

වරගය තැම කාග කරම එතුමසන්ලගශේ ආණ්ඩුව එනග 
ත්රිකු ගමසලය වරගශේ ලඩ) දීලග  සශබමවග. UNP ආණ්ඩුව 

කගලශේ ත්රිකු ගමසල වරගශේ ලඩ) ප්රීමසග ංමසගතමසට, ශටෝිරශයෝ 
ංමසගතමසට ලබග දීලග  සශබමවග. අන වමතුරු රගජය භගතය  ැටිටය 

එක රුපියල.වත් ලැබිලග මැ ැ. අපට මගවික ශමසශ යුශමසන් 

විතරයි ලැශබම ශනය. ලැශබන්ශන්. අඩු ත ශන් ශඩොලර් 
භගතය.වත් ප්රීමසග ංමසගතශමසන් අපට ශතවන්ශන් මැ ැ. අපට 

අධිකර යටවත් යන්ම බැරි විධියට තමසයි ඒ ගිවිසු) අත්ංන් 
කරලග  සශබන්ශන්. ඒ අය අපට ශතවන්ශන් මැ ැ. ශ)ක තමසයි 

ඇත්ත කාගව. ශ) විධියට තමසයි ල ස ගංශේ කරලග  සශබන්ශන්. 
ය) ලඩමස. ං)බන්ධව ය) ශපෞීතලික ආශයෝජකයකු ංමසඟ 

ක්රියග කරමවග ම), අපට වගිං ං තත ශලං, ඒ ලඩශ) අයි සය අප 
ළඟ  සයගශතම ඒ  ශමසශ යුමස ක්රියගත්මසක කරම වැඩ පිළිශවළ 

රජශේ ත.ශංේරුකරුත් ං)බන්ධ කරශතමයි අපි කරන්ශන්.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මස ර ලඩමස තැමත් ිරයන්ම 

ඕමෑ. නැන් ශමසතැම කාග කරපු ංමස ර මසන්ත්රීතුමසන්ලග අඩු 

ත ශන් මස ර ලඩමස නැකලගවත් මැ ැ; ශකොළඹ වරගශේ  තර 

මසගයි) නන්ශන්ත් මැ ැ. එ. මසන්ත්රීවරශය. කාග කරීදී මස ර 

ලඩමස තැම ිරව්වග. ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ඒක ත)ප  

දිං්ත්රි.කශේ, මස ර ආංමශේ  සශබම ලඩමස.. ත)ප  

දිං්ත්රි.ක ශේ අශප් මගයකතුමසගත් නැන් ශ) තරු ංභගශව් ලන්මවග. 

ඒක ඒ නවං්වල ශකොළඹ වරගය  නම ශකොට තල් තත්ත තැම. 

අ.කර 20යි ඒ ලඩමස. එතැම අ.කර ප ක තනි තල් වළ. 

 සශබන්ශන්. අශප් තරු ඇමස සතුමසගත් නන්මවග, අපි ඒ ලඩමස 

ශබොශ ොමස අමසගරුශවන් තමසයි  ශේරගශතම ලන්ශන් ිරයලග.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තරු ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසගට තව විමගඩි ප ක කගලය. 

 සශබමවග.  

 
ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධාන මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹித அதபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 
අපි ශබොශ ොමස අමසගරුශවන් ශේරගශතම ලන්ශන්, ඒ ලඩමස. අපි 

නන්මවග, හුඟ. ශවලගවට මිනිං්සු ඇවිත් එහි පර්චං් 5, 10 අල්ලග 

තන්ම  නම බව. එවැනි ශමොශයකුත් ප්ර ්ම  සශබමවග. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අශප් වරගය ශංේවකයන්ශේ නිල 

නිවගං නැන් අවුරුු  100කට වඩග පර යි. ේලුමසැන්ඩල්, 

මසට්ට.කුලිය නිල නිවගං ංහකීර්  වරගය ආශ්රිතව  සශබන්ශන්. 

ඒවග, වි ගල ශවශළඳ වටිමගකමස.  සශබම ලඩ). ඒවගශේ  පර්චං ්

එක. ල.ෂ ත ම. ශවමවග.  ැබැයි ඒ නිවගං නැන් කඩගශතම 

වැශටමින්  සශබමවග. ඒවගශේ ව ල දිරලග, උළු කැට කැඩිලග, 

උළුවහු තැලවිලග; මිනිසුන්ට ලන්ම බැ ැ. ඒ නිංග  මසමස 

ඇමස සවරයග  ැටියට තීන්ු ව. තත්තග. ශමසොක.න තීන්ු ව? මසමස 

කල්පමග කරලග කැබිමට් මසණ්ඩලයට ශයෝජමග. ලදිරිපත් කළග, 

ඒ මස ර ලඩශ) අශප් නිලධගරින්ට නිවගං 500.  නන්ම.  ැබැයි, 

අපි ළඟ ඒකට වියන) කරන්ම මුනල් මැ ැ. අපි ශපෞීතලික 

ආශයෝජකශයකුට කාග කරලග ිරව්වග, අපට ශතවල් 500.  නලග 

ශනන්ම, ල සරි ශතවල් ටික ඔබතුමසග තන්ම ිරයලග. වැරැදින ශ)ක? 

නැන් ඒවගශේ ශතමි ශතමීය  ලන්ම අශප් ශංේවකයගට ශ ොඳ 

ං්ාගමයක ශතය. ලැශබමවග; අහත ං)පූර් , මව අහශතෝපගහත 

ංහිත, මවීම පන්මශේ ශතය. ලැශබමවග. අශම. පැත්ශතන්, 

ශවශළඳ වටිමගකමස.  සශබම ශකොළඹ ලඩමස අරශතම වරගය 

.ශෂේත්රශේ ලදිරි අමගතතය ශවුවශවන් පගවිච්චි කරන්ම පුළුවන් 

ශවමවග. අර ිංයයට 3 කට්ටිය ලන්මවග ශන්.  ැමසනගමස කරන්ශන් 

වවර කරම එකමස ශන්. ශමසොක. ශ ෝ කරමවග ශ) වගශේ 

වැඩවලට. අශන් මසමස නන්ශන් මැ ැ  අපි ම) කල්පමග කරන්ශන් 

ශ)වග වැඩි දියුණු කරශතම ලදිරියට යන්මයි.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අශප් වරගශේ නිලධගරින් 

ශමසතැම ලන්ම ශවලගශව් අශප්  සං්ං අත්තමගයක මසන්ත්රීතුමසග 

ිරව්වග, මුඛ් ආවර  -face masks- මිල දී තැය මස. ං)බන්ධව. 

එක. රුපියල් 40 ත ශන් අරශතම  සශබමවග ිරව්වග. මසන්ත්රීවරු 

ශනශනශම. ඒ තැම ශචෝනමග කළග. ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි, පැ ැදිලිව ිරයන්ම ඕමෑ, ඒක කරලග  සශබන්ශන් 

තග.ෂණික කමිටුව. මසඟින් ලබග තත් ශටන්ඩරයිරන් බව. 

ංහචගරක විෂය භගර ඇමස සතුමසග ශ) තරු ංභගශව් ලන්මවග. එතුමසග 

ංහචගරක ඇමස සවරයග. මසමස වරගය ඇමස සවරයග. ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි, අපි නන්මවග මුඛ් ආවර වල ප්රමි සය.  සශබම බව. 

අපි නන්මවග කශඩ්ට ගියගමස මුඛ් ආවර  රුපියල් 10ටත්, රුපියල් 

15ටත් තන්ම  සශබම බව.  ැබැයි, වරගයකට, ගුවන් 

ශතොටුපළකට මුහුණු ආවර  තන්ම ශකොට එශ මස ඒවග තන්ම 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

බැ ැ. අපි ශ) ශරෝතශයන් ශනපැත්තිරන් ශේශරන්ම ඕමෑ. එක 

පැත්තිරන්, මැශව් එම විශීශිකයගත් එ.ක ය) විධියිරන් 

ං)බන්ධ ශවමවග ම), අපි ඒ පැත්ශතන් ශරෝතශයන් ශේශරන්ම 

ඕමෑ; රට ඇතුශළේ අයශතන් ශේශරන්මත් ඕමෑ. එතශකොට 

ප්රමි සශයන් යුතු  ශීවල් තමසයි අර ශතම ශනන්ම ඕමෑ. ඒ නිංග ශ) 

තග.ෂණික කමිටුව අනිවගර්යශයන්මස අව ය පරිදි ක්රියග කරලග 

 සශබමවග. මසමස ශ) තරු මසන්ත්රීවරුන්ටත් ිරයමවග, ය) ශ ෝ 

වැරැීන. ශවලග  සශබමවග ම) කරු ගකර ඒවගට අනගළ 

ලිපිශතොුවත් එ.ක විං්තර මසට ලබග ශනන්ම ිරයලග. වැරැීන. 

ශවලග  සශබමවග ම), වැරැීන කරපු ශකමග කවුරු වු ත් මසට 

අනගළ මැ ැ, ඔහුට අව ය නුවව) ලබග ශනන්ම මසමස ලෑං් සයි. 

 ැබැයි, නිකරුශණ් අවලගන කරන්ම එපග ිරයම එක පැ ැදිලිව 

මසත. කරන්ම ඕමෑ, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  

ශකොළඹ වරගය විතර. ශමොශවයි, අපි බලගශපොශරොත්තු 

ශවමවග තගලු වරගයත් ංහවර්ධමය කරන්ම. තගල්ල වරගය 

ංහවර්ධමය ිරීමමස ිරයම හීමය එනග තරු රිචර්ඩ් ප සර  

ඇමස සතුමසග නැ.කග. එතුමසග ඒකට ය) උත්ංග යකුත් කළග.   

ඒ.එච්.එ). අෂ්ශරොෆ් ඇමස සතුමසග හිටපු කගලශේ  එතුමසග 

තුවශනුවවකුත් ඇ ස කරශතම  සබු ග,  මැ ශඟමහිරට අේනිදිත 

වි ්වවිනයගලය දීලග,  නකු ට තගල්ල වරගය ශනන්ම. මමුත් ඒක 

ිංීධ වුශණ් මැ ැ.  රිචර්ඩ් ප සර  ඇමස සතුමසග මැ ශඟමහිරට 

වි ්වවිනයගලය ු න්මග.  මමුත් අශම. පැත්ශතන් ිංු විය යුතු 

කගර ය ලෂ්ට වුශණ් මැ ැ. එමස නිංග අපි තීන්ු ව. තත්තග, 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. රූමසං්ංල කන්නත් එ.ක, අන 

ංහචගරක පුරවරශේ ලතගමස වැනතත් ං්ාගමය. බවට තගල්ල 

පත්ශවලග  සශබමවග.  අපි ශ) වම විට අව ය කටයුතු කරලග 

කැබිමට් පත්රිකගව. නගලග  සශබමවග,  තගල්ල වරගය අහත ං)පූර්  

ංහචගරක වරගය. බවට පරිවර්තමය කරන්ම. ශ) ශවමශකොට අපි 

ශපෞීතලික අහ ශේ ආශයෝජකයන් 8 ශනශමකු ංමසඟ ඒ ංඳ ග 

ංගකච්ඡග කරමවග. අනත් අපි ශකොරියන් ංමසගඟමස. ංමසඟ ංගකච්ඡග 

කරමවග. අශප් කගලය තුළ තගල්ල වරගයත්  . සමසත් වරගය. 

කරන්මට අපි බලගශපොශරොත්තු ශවමවග.  

ත්රිකු ගමසලය වරගශේත් ආධිපතයය.  සබු ග.  මසමස ඒ මමස 

ිරයලගමස කරුණු ිරයන්ම).  මසමස භය මැ ැ මමස ිරයන්ම. ඒ තමසයි  

ශටෝිරශයෝ ිංශමසන් ස ංමසගතමස.  එනග ශටෝිරශයෝ ිංශමසන් ස ංමසගතමස 

ත්රිකු ගමසලය වරගශේ  "එක වරගය. - එක ආයතමය.", "one 

port, one plant "  ිරයම ආධිපතයය  සබු ග.  ශවම කගටවත් 

ඒකට එන්ම බැ ැ. පසුගිය රජය  ඒ ං)බන්ධශයන් ය) විධියක 

උත්ංග ය. තත්තගමස,  ඔවුන් අධිකර යට ගිහිල්ලග නිශයෝතය. 

තත්තග, ශවම ිරිං ශකශමකුට එන්ම බැ ැ ිරයලග. අපි ශ) තැම 

තීන්ු ව. තත්තග,  ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. ශමසොක.න ඒ 

තීන්ු ව? ඒ ක්රමසය නැන් කරන්ම බැ ැ. අපට අව යයි ශ)ක 

කර්මසගන්ත වරගය. බවට පත් කරන්මට. අපි  ඒකට කැබිමට් 

මසණ්ඩලශේ අුවමසැ සය ලබග තත්තග. ශ) ශවමශකොට  ිංශමසන් ස 

කර්මසගන්තකරුශවෝ, යකඩ කර්මසගන්තකරුශවෝ වගශේ ශමොශයකුත් 

කර්මසගන්තකරුශවෝ  අපි ළඟට ඇවිල්ලග  සශබමවග. ශ) වගශේ 

ආධිපතය  මවත්වන්ම ඕමෑ, අපි ශ) වරගය දියුණු කරන්ම ඕමෑ. 

අපි ත්රිකු ගමසලය වරගයත් අහත ං)පූර්  වරගය. බවට 

පරිවර්තමය කරන්මට ඕමෑ. ඒ  වතකීමසත් අපි ලටු කරමවග.  

මසග අවංගම ව ශයන් ඔබතුමසන්ලගට ිරයන්ම ඕමෑ, ශ) 

වතකී) ටික ලටු කරීදී එම ඕමෑමස ශචෝනමගවකට මුහු  ශනන්ම 

රජය.  ැටියට අපි ලැ ැං් සයි ිරයම එක. ශ) කටයුතු ංඳ ග 

අ සතරු ජමගධිප ස ශතෝසගභය රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශතුවත්, තරු 

මසහින්න රගජප.ෂ අතමසැ සතුමසගශතුවත් ලැශබම ං ශයෝතය අතය 

කරන්මට ඕමෑ.  ඒ වගශේමස මුනල් අමසගතය තරු බැිංල් රගජප.ෂ 

මසැ සතුමසගශතන් ලැශබම ං ශයෝතයත් අතය කරමවග.  ශමසොම 

විධිශේ ශචෝනමග ආවත් රට ශවුවශවන් තීන්ු  තන්ම අපි භය 

ශවන්ශන් මැ ැ,  ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. රට ශවුවශවන් 

තීන්ු  තන්ම අපි භය ශවන්ශන් මැ ැ. ශ ොරට විකු ගශතම, 

ශ ොර වැඩ කරන්ශන් මැ සව, රට ශවුවශවන් අපි තීන්ු  තන්මවග. 

ඒ තීන්ු  තන්ශන් රට ශවුවශවන්; රශට් අමගතතය ශවුවශවන්. අපි 

නන්මවග ිංහතප්පූරුව දියුණු වුශණ් වරගය නිංග බව. විෂය භගර 

අමසගතයවරයග  ැටියට අනිවගර්යශයන්මස ශ) රශට් ආර්ිකකයට 

ප්රබල ශලං නගයක වන්ම, ශ) රශට් වරගය ල ළටමස ශතම යන්ම  

ලැ ැං් සයි ිරයම පණිවුඩය ලබග ශනමින්, මසග නි ඬ ශවමවග. මසට 

කගලය ලබගදීමස පිළිබඳව ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමවග, 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු වගසුශීව මගමගය.කගර ඇමස සතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි 

30ක කගලය.  සශබමවග. 
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ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා (ජල සම්පාෙන 

අමාතයුරමා)  
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

ං්තු සයි, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  

අන මසශේ ංශ ෝනර තරු ශරෝහිත අශේගු වර්ධම 

ඇමස සතුමසගත්, මසමසත්, අශප් රගජය අමසගතයවරු ශනශපොළ වම තරු 

ජයන්ත ංමසරවීර මසැ සතුමසගත්, තරු ංමත් නි ගන්ත මසැ සතුමසගත් 

මසැදි ත් ශවමින් ශ) විවගනය ලදිරියට ශතම ගියග.  

මසශේ විෂය අුවව ංගර්ාක, අංගර්ාකභගවය මසනින්ශන් 

ශමසොකිරන්න?  ඒකට ශකෝු   ිරහිපය.  සශබන්මට පුළුවන්.  ඒ 

එක  ප්රධගම ශකෝු ව. තමසයි  වර්ෂය. ඇතුළත ශකොපමස  ජල 

ං)බන්ධතග ලබග ු න්මගන ිරයම එක.  ඒකට උත්තරය. 

ශනමශකොට, වරන. ශමොවන්මට මසමස ලියග තත්ත ලල.ක) 

ිරයවන්මට මසමස කැමසැ සයි.  2020දී අපි මව ජල ං)බන්ධතග 

116,708. ලබග දීලග  සශබමවග. ඊළඟට,  202 දී  ජල ං)බන්ධතග 

201,854. ලබග දීලග  සශබමවග . ඊළඟට එන්ශන් 2022. එමස 

වර්ෂශේ  ජල ං)බන්ධතග 436,000. ලබග දීමසටයි අශප් ූ නගමමස. 

ඔන්ම මසශේ record එක.  

ඊළඟට, මසමස  අශප් හිතවත් තරු මසන්ත්රීවරුන්ට, ඇමස සවරුන්ට, 

විප.ෂයට, ඔබ  ැමසශනමගටමස ිරයන්ම කැමසැ සයි,   අශප් 

අමසගතයගහ ශේ ංහයු.ත ංැලැං්මස - Corporate Plan  - එවලග 

 සශබමවග ිරයලග. ඔබතුමසන්ලග  ැමසශනමගමස ඒශ. තමසන්ශේ 

දිං්ත්රි.කය  සශබම පිටුව  රවග ශතම බලන්ම. එවිට 

ඔබතුමසන්ලගට ශපය  යමවග ම) ය) ප්රගශීශීය ශල්ක) 

ශකොට්සගංය. මසඟ  ැරිලග, එශ මස මැත්ම) ය) ග්රගමස නිලධගරි 

ශකොට්සගංය. මසඟ  ැරිලග, ය) උං් බිමසක  සශබම තමස. මසඟ 

 ැරිලග ිරයලග, කරු ගකර ඒක අපට ිරයන්ම. 

 ැබැයි, මසතක  සයග තන්ම.  ශ) ංැලැං්මස තමසයි අශප් ජල 

ං)පගනම මසණ්ඩලශේ ංැලැං්මස. ඊට අමසතරව අශප් රගජය 

ඇමස සතුමසගශේ මගයකත්වශයන් අපි ප්රජග ජල ං)පගනම අහ යකුත් 

1537 1538 

[තරු ශරෝහිත අශේගු වර්ධම  මස තග  
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පවත්වග ශතම යමවග. ඒ ග්රගමීය ය ජල ං)පගනම ක්රමසය යටශත් අපි 

ලබග ශනම ජලයත්  ංමසං්ත ජල ං)බන්ධතග එකතුවට අයි ස 

ශවමවග. අපශේ ංහයු.ත ංැලැං්ශ) ඔබශේ දිං්ත්රි.කයට අනගළව 

අඩු පගඩු  සශබමවග ම), ශංොයග බලග අපට නන්වග එවන්මය 

ිරයලග අපි කලිුවත් ිරයග  සශබමවග. ංමස ර අය ඒ ං)බන්ධව 

අපට ිරයලග එව්වග; ංමස ර අය එව්ශව් මැ ැ. ඒ නිංග ඔබතුමසන්ලග 

ශ) ංභගශව්දී ිරයම ඒවග අපි පුළුවන්  ැමස ශව්ලගවකමස ංට න් 

 ැටියට ලියග ශතම ගිහිල්ලග ංැලැං්මස අුවව බලලග, අඩුපගඩුව. 

 සශබමවග ම) අශප් ංැලැං්මස මැවත revise කරමවග. 

අපි ජලයට ිරයම තවත් ම)  සශබමවග. අපි ම)  නගතත්තග. 

ඒ එක. තමසයි, "ජම ජීවිතශේ ධවල රුධිරය" ිරයම මගමසය. ඒ 

වගශේමස අපි වගරි ජලය "ශතොවි ජමතගවශේ ජීවම හුං්මස" යුවශවන් 

 ඳුන්වමවග. ඊළඟට, ශපොු ශව් ආර්ිකක ංහවර්ධමශේදී 

"ආර්ිකකශේ තගමසක බලශව්තය" ිරයලග ිරයමවග. විවිධ 

ං්වරූප ශයන් විවිධ ප්රශයෝජම ජලශයන් ලැශබමවග.  මසමස හිතම 

විධියට අපට ශමසහි වි ගලමස වතකීමස  සශබන්ශන් ංමසගජය  ග ජම 

ජීවිතය පැත්ශතන්.  

ඊළඟට, අශප් අමසගතයගහ යට තවත් ර.ෂගව. ලබග දීලග 

 සශබමවග. ඒ තමසයි මසලගපව ම කටයුතු. මසමස ආඩ)බරශයන් 

ිරයමවග. ජලය ංැපයීමස වගශේමස අශම. පැත්ශතන් මසල ද්රවය-

අපද්රවය- බැ ැර ිරීමශ) විෂයයත් අපට භගර දීලග  සශබම බව. ඒ 

තුළින්  මසෑතකදී අප ලටු කළ වි ගලමස ශමසශ වර තමසයි මතරශේ 

පරිධියත් ඇතුළත් වම ආකගරයට මස ුවවර අපද්රවය බැ ැර ිරීමශ) 

වි ගල වයගපි සය. ශමසොක.න  ඒශ. ප්ර සඵලය? අශප් ආණ්ඩු 

ප.ෂශේ මසන්ත්රීවරශය. ිරව්වග, "ුවවර වැවට තවු රටත් මසල ද්රවය 

යන්ශන් මැ ැ. ුවවර වැශව් ිංට යම මස  ඇළට යන්ශන්ත් මැ ැ. 

තවු රටත් මස වැලියට මසල ද්රවය යන්ශන්ත් මැ ැ" ිරයලග. ශ) 

තමසයි මසල ද්රවය බැ ැර ිරීමශ) අශප් වතකීමස.  

ඊළඟට, අපි ලගභ අලගභත් ටික. බලන්ම ඕමෑ. මමුත් අපි 

නන්මවග, ශ)ක ලගභ ලබම වයගපගරය. ශමොශවයි ිරයලග. ජලය 

ංැපයීමස, මසලගපව මය ිරයන්ශන් ලගභ ලබම වයගපගර ශමොශවයි. 

ශ)වග ජමතග ංත්කගර. මමුත් ශ)වගට වියනමස. යමවග. ඒ වියනමස 

අපි ශංොයග තන්මට ඕමෑ. ඒ වියනමස ශංොයග තැය ශ)දී අපි ඒ ශංේවය 

ංැපයීමසට යම වියනමස පමස යි එකතු කරතන්ශන්. ංමස ර විට යම 

වියනමස ටත් වඩග අඩුශවන් එකතු කරතන්ශන්. ඒ ඇයි? ු ප්පත් 

මිනිසුන්ට බැ ැ, ඒ මුනල ශනන්ම . ජල ඒකකය. ලබග ශනන්ම 

අශප් ජල ං)පගනම මසණ්ඩලයට රුපියල් 50. විතර වැය ශවමවග. 

 මමුත් අපි රුපියල් 500කට, ඒකක 01 ිංට ඒකක 15 න.වග  ැමස 

මසගංයකමස ජල ංැපයුමස ශනමවග. එතශකොට මසගංයකට රුපියල් 

500යි වැය ශවන්ශන්. ංගමසගමයශයන් ශතනරක ප්රශයෝජමයට 

අව ය ජල ප්රමසග ය ඒකක 15ිරන් පිරිමස  තන්ම පුළුවන්. නැන් 

අපි ශකොශ ොමසන ශ) ආනගය) එකතු කර තන්ශන්? ශ)ක ලතග 

වැනතත් ප්ර ්මය.. අපට ආනගයමස. එකතු කර තන්ම අව යයි. ඒ 

ංඳ ග අපි එක පැත්තිරන් ප්රජගව නගයක කර තන්මවග. අශප් 

ලන්මවග, මසගධය ශල්ක)වරශය.. එතුමසග ශ) තැම ශබොශ ොමස 

උමන්ු යි. ඒ තමසයි ංහජීව. අපි එක පැත්තිරන් ප්රජගව එකතු 

කරතන්මවග, තවත් පැත්තිරන් අපි ශංේවක බල ඇණිය එකතු කර 

තන්මවග. ඒ අය ං්ශව්ච්ඡගශවන් තමසන්ශේ ශංේවය ලබග ශනමවග. 

ප්රජගව ඇවිල්ලග ං්ශව්ච්ඡගශවන් ඔවුන්ශේ ශ්රමසය ලබග ශනමවග. ශ) 

ශනක එකතු කළගමස අපට ශලොකු ත ම. ලතුරු කරතන්ම 

පුළුවන්. එශ මස මැත්ම) ඒ කටයුත්ත අපි භගර ශනන්ම ඕමෑ, 

ශකොන්ත්රගත්කරුශවකුට. එශංේ භගර ු න්මග ම), ඔහුශේ ලගභයත් 

එ.ක බැලුවගමස, අපට යම වියනමස වගශේ ශ ෝ අපි ශේරම වියනමස 

වගශේ ිරහිප ගු යිරන් වියනමස වැඩි ශවමවග.  

ශ) අුවව, අපි ගිණුමස ශපන්වන්ම ඕමෑ. ශ)ක අපි අය වැශේදී 

කරන්ම ඕමෑ ශනය.. 2007දී බු  ශතව්වගට පං්ශංේ අපට 

අලගභය.  සබු ග, රුපියල් මිලියම 1,126ක. 2020දී අපි බු  

ශතව්වගට පං්ශංේ අශප් ලගභය රුපියල් මිලියම 527. වු ග. මසමස 

හිතන්ශන් ශ)ක තමසයි අශප් ශංේවක බල ඇණිශේ කැපවීමස; අශප් 

ලහනේශන්රු බලකගශේ න.ෂතගව. ශවම නග ංැලසු)  නන්ම 

විශීශීය ංමසගත) ඔවුන් ශනම අරමුනල්වලට පිරිමසැශ න්ම දීර්  

කගලය. තන්මවග. අන වි ගල වයගපි ස ත මගවක 

ංැලසු)කර යට අපි අරශතම  සශබන්ශන් අවුරුීනයි. අශප් 

ිංයලු  ංැලසු)කර  නැන් ූ නගම). අපට නැන්  සශබන්ශන් ඒවග 

ක්රියගවට මහවන්ම පමස යි. අශප් ලහනේශන්රු අහ ශේත්, කගර්මික 

අහ ශේත්, පුහුණු-ුවපුහුණු ශංේවක බල ඇණිශේත් නගයකත්වය  ග 

කැපවීමස මසත තමසයි අපට ශ) වගශේ ලදිරි පි)මසකට යන්ම පුළුවන් 

වුශණ්.  

ඊළඟට, පිරිිංු  ජලශේ අුවපගතයට ශංෞඛ්ය වියන) අඩු වම 
 ැටි ශපන්වන්ම මසමස කැමසැ සයි. පිරිිංු  පගය ය ජලය  සශබම 
තරමසට ජලශයන්  ට තන්මග වූ ශරෝත ං)බන්ධශයන් ජමතගවට 
වැය වම වියනමස අපි ශේරමවග. මමුත් ශ)වග ශප්න්ශන් මැ ැ. 
ජලය නිංග  ට තන්මග ශරෝත ත මගව.  සශබමවග. ඒ ශරෝත ශ) 
රශට් ජමතගවට වැලී මස අපි පිරිිංු  පගය ය ජලය ලබග දීශමසන් 
වළ.වමවග. ශංෞඛ්ය ංඳ ග වැය වම වියනශ) ත ම තවමස අපි 
 නලග මැ ැ.  ැබැයි, එක ත ම. ශලෝක බැහකුව  නලග 
 සශබමවග. ඒ තමසයි, ති ං්ායකට අපි ජල ං)බන්ධතගව ශනන්ම 
අශප් නළ ශීශීය නිෂ්පගදිතශයන් ිංයයට 0.3. වියන) කරමශකොට 
නළ ශීශීය නිෂ්පගදිතයට ිංයයට 1. එකතු වීමස. මසමස ඒ කගර ය 
ආපසු ිරයමවග. අපි ති ං්ායකට ජල ං)බන්ධතගව. ශනන්ම  
ිංයයට 0.3. වියන) කරමශකොට, ිංයයට 1. නළ ශීශීය 
නිෂ්පගදිතයට එකතු  වමවග. ශ)ක තමසයි අ ශප් ක්රියගනගමසශේ 
ං්වභගවය. ශ) පැත්ශතන් වියන) කරමවග; අනි. පැත්ශතන් 
ශංෞඛ්ය වියන) අඩු වමවග; තවත් පැත්තිරන් නළ ශීශීය 
නිෂ්පගදිතයට වටිමගකමස. එකතු වමවග.  ැමස වියනමසකටමස 
වටිමගකමස. එකතු වමවග. මසමස ශ) ශපන්ුවශව් අපි වියන) 
කරමශකොට අශප් නළ ශීශීය නිෂ්පගදිතයට එකතු වම වටිමගකමස 
පිළිබඳවයි. ඒක ශලෝක බැහකුශව් අධයයමය.. 

ඊළඟට, ඔබතුමසන්ලග කවුරුත් වැඩිශයන් ශමොනන්මග 
“ආනගයමස. ශමොලැශබම ජල ංැපයුමස” ිරයලග එක.  සශබමවග. 
ඒ, ශමසොක.න? පර  පයිප්පවලින් දිතටමස ජලය කගන්ු  වමවග. 
ංමස ර ශතවල්වල නික) පයිප්ප ඇර නමසග  සශබමවග. ඒවග  ම) 
ආපහු මීය ටර තගං්තුශවන් ලැශබමවග. මීය ටරයට යන්ම ලං්ශංල්ලග, 
අතරමසැනදී කගන්ු වම ජලය ඔ.ශකොමස අපට ආනගය) ශමොලැශබම 
ජලය. නැන් එශ ම) අපි කරන්ම ඕමෑ ශමසොක.න? ව ගමස ශ) 
කගන්ු  වම පයිප්ප ටික ලවත් කරලග, අලුත් පයිප්ප නමසන්ම ඕමෑ. 
ඒ කටයුත්ත නැන් කරශතම යමවග. ඒක අශප් ංැලැං්ශ) 
ශකොටං.. එහි ප්ර සඵලය.  ැටියට ශමසොක.න ශවන්ශන්? 
ශකොළඹ මරතශේ ආනගය) මැ ස ජලය ිංයයට 45.  සබු ග. අන 
ඒක ිංයයට 18කට අඩු ශවලග, හිතන්ම, ශකොච්චර ආනගයමස. ඒ 
නිංග අපට ලැශබමවගන ිරයලග? අපශත් යම ජලය අපි ශේරග 
තන්ම තරමසට අශප් ආනගයමස වැඩි වමවග.   

 අයාග ශලං තන්මග ජලය පිළිබඳවත් මසමස ිරයන්ම            
කැමසැ සයි, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අපි වැටීන) දිතටමස 
කරමවග. අශප් වැටීන) අහ ය  . සමසත් මසදි.  ැමස තැමමස වැටීන) 
අහ  නමසන්ම ඕමෑ. ංමස ර රගජය ආයතම අපට බිල් ශතවන්ශන් 
මැ සව ජලය අරශතම  සශබමවග ිරව්ශවොත් ඔබතුමසන්ලග පුු මස 
ශව්වි. ශ)වග ඔ.ශකොමස වැටීන)වලට යටත්.  ශ) කගන්ු වම 
ජලයත් ශේරගශතම, අයාග ශලං ජලය තැය මසත්  මවතග 
තත්ශතොත්, ිංයයට 40ක ලඳලග ිංයයට 15ක වර්ධමයකට අපට 
එන්ම පුළුවන්.  

ජල තගං්තුව වැඩි ශමොකර  ශකොශ ොමසන ශ) ආයතමය 

කරශතම යන්ශන් ිරයලග ඔබතුමසන්ලග පුු මස ශවයි. අපි 2022දීත් 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

ජල තගං්තුව වැඩි කරන්ශන් මැ ැ. එතශකොට  ැශමසෝමස අ මවග, 

“ ැමස ශනය.මස ත න් යමවග, ශකොශ ොමසන ජලය විතර. ත න් 

ශමොගිහින්  සශබන්ශන්” ිරයලග. Infilling ිරයලග එක. 

 සශබමවග. අපි නික) ත න් බැලුවග, නැමට අපි එළග  සශබම මළ 

දිශේ තවත් ජල ං)බන්ධතග ශකොපමස  ශනන්ම පුළුවන්න ිරයලග. 

එශ මස බැලුවගමස අපට ත ම. එමවග.  රියට ංහවිධගමය කර 

තත්ශතොත් ශ) එළග  සශබම මළවලින්මස 500,000කට පමස  අලුත් 

ජල ං)බන්ධතග ශනන්ම පුළුවන්. ශමසන්ම ශ) විධියට තමසයි අපි 

ආනගය) ශංොයග තන්ශන්.  ැමස ජල ං)බන්ධතගව.මස ආනගයමස..  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අශප් පිරිප ු  යන්ත්ර 

 සශබමවග. ශ) පිරිප ු  යන්ත්රවල ධගරිතගව වැඩි කරන්ම පුළුවන්, 

ලහනේශන්රු උපක්රමසවලින්. අපි තගල්ල ප්රශී ශේ  ඒ විධියට වැඩි 

කළග. ඒ විධියට වැඩි ිරීමමස තුළින් තගල්ල ප්රශී ශේ  සබුණු 

අමසගරුමස තත්ත්වය අපි ලිහිල් කරශතම  සශබමවග. ඒ වගශේමස 

 සශබම පිරිප ු  යන්ත්ර ත මගවක ධගරිතගව අපි වැඩි කරමවග. 

අලුත් යන්ත්ර අපි ංවි කරමවග. ප්රජග ජල අහ ශයන් එනග ු න්ශන් 

ජලය. එනග මිනිං්සු ලල්ලුශව්ත් ජලය. කවුරුවත් ලල්ලුශව් මැ ැ, 

පගය ය ජලය, පිරිිංු  ජලය. මමුත්, අන  ැශමසෝමස පගය ය ජලය 

ලල්ලමවග. එමස නිංග අන  ැමස ප්රජග ජල වයගපි සයකමස අපි කුඩග 

පිරිප ු  යන්ත්රය. ංවි කරමවග. ඒ නිංග ජග සක ජලං)පගනම  ග 

ජලගපව ම මසණ්ඩලශයුවත්, ජග සක ප්රජග ජල ංැපයු) 

ශනපගර්තශ)න්තුශවුවත් ලබග ශනම ජලය පිරිිංු  ජලය  ැටියට 

ශනන්ම පුළුවන් ශවම බව අපි වි ්වගං කරමවග. එක පැත්තිරන් 

මව ශයෝජමග ක්රමසවලින් ජලය ලබග ශනම අතර,  සශබම ඒවගශේ 

ධගරිතගව වැඩි ිරීමශමසුවත්,  සශබම මළවලින් මව ං)බන්ධතග 

දීශමසුවත්, අපශත් යම ජලය  ග අයාග ක්රමසයට ලබග තන්මග ජලය 

ශේරග තැය ශමසුවත් ශ) ජල ප්ර ්මය විංඳග තන්ම පුළුවන්. ඒ නිංග 

ජල බිල්පත වැඩි ශවන්ශන් මැ ැ.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, කැලණි තඟ නකුණු ලවුර, 

නැු රු ඔය, කටගම, මසැදිරිගිරිය, විංල් මසගතශල්, මගතදීපය, මස ුවවර 

වැනි මසලඅපද්රවය බැ ැර ිරීමශ) වයගපි ස ආදී ශ) ඔ.ශකෝමස 

2021දී අපි කරපු වි ගල ශයෝජමග ක්රමස. ශ) වගශේමස 2022දීත් 

ශමසන්ම ශ) වයගපි ස අපි කරලග අවංන් කරමවග. ඒවග තමසයි, 

ආමමසඩුව ශපොල්ත ශවල, අලව්ව, තඹුත්ශත්තමස, මස  ශකොළඹ ජල 

ං  අපජල II ං  III අදියර, අත්තමතල්ල, අතලවත්ත, මසතුතමස, 

කඩුශවල, ඔරුශතොඩවත්ත, මසගතර IV, රුවන්වැල්ල, ශ )මසගතතමස, 

මසගවමැල්ල. ශ) ටික අවංන් ශවමශකොට මසමස ලං්ශංල්ලග ිරව්ව 

ත මට එන්ම පුළුවන්. මසමස ිරව්ව ත ම කීයන? අලුත් ජල 

ං)බන්ධතග 436,000. අපට ශනන්ම පුළුවන්.  

ඊළඟට, ජලශේ පිරිිංු  බව ංලකග බලමු. මසශේ ළඟ වගඩිශවලග 

ලන්ශන් අශප් පරිංර අමසගතයතුමසග. එතුමසගයි, මසමසයි කාග කරමින් 

හිටිශේ ශ) තැම. එතුමසගශේ “සුරිරමු තහතග” වැඩංට ම මසට 

ලතගමස අනගළයි. මසශේ වුවමසමගව එතුමසගශේ සුරැකීමසට ලතගමස 

අනගළයි. ශ) තහතගවල ලවුරු ශනපැත්ශත්  සශබමවග, මතර  ග කුඩග 

මතර. ශ)  ැමස මතරයිරන්මස මසලද්රවය, අපද්රවය බැ ැර කරන්ශන් 

ජලයට, ශ) තහතග ජලයට. 

ශ) තහතග  ප ළට තලන්ශන් වි ගල කුණු කන්නරගව., මසළ 

කන්නරගව., අපජල කන්නරගව. එකතු කරශතම. ශමසන්ම ශ)වග 

වළ.වන්ශන් ශකොශ ොමසන? අපට ලදිරි කගලශේ  සශබම ශලොකුමස 

අභිශයෝතය  ශ)කයි. ඒ ංඳ ග පරිංර අමසගතයගහ යත්, ජලං)පගනම 

අමසගතයගහ යත් එකතු ශවලග මතරශයන් මතරය පීම.ෂග කරමින් 

ශ)වග  ඳුමග තන්ම වැඩ පිළිශවළ. දියත් කරමවග. මසෑත කගලශේ 

කගර්මික වැඩ ශපොළ 1,700ක  අප ද්රවය බැ ැර කරලග යවන්ශන් 

කැලණි තඟට. ශ)වග ශලොකු වැඩ ශපොළවල්. ඒ වැඩ ශපොළවල  

අපද්රවය ලවත් කරම මසැෂින්  සශබමවග. මමුත් ඒවග නි ඬ කරලග. 

ඇයි ඒ? විු ලිය යම නිංග. ලගභයමස පමස . මුල් කර තත්තගමස 

ශවම මං්පැත් සය. තමසයි ඒක. ඔබතුමසගශේ තශව්ෂ ය අුවව 

උං් ං්ාගම 1,700ිරන් අපද්රවය  ඔ.ශකොමස යන්ශන් කැලණි තඟට. 

ඒ නිංග ශ) ජලය පිරිප ු  ිරීමමස ශබොශ ොමස අමසගරු කගර්යය.. 

තඟට ඔ.ශකොමස අපද්රවය,  මසළ ද්රවය එවම අය හිතමවග, "ආ ඒවග 

ල සන් තඟ දිශේ යමවග ශන්. තඟ දිශේ ගිහිල්ලග මුහුනට යමවග. 

ල සන් ශමසොක.න? ඒක තඟට බර. යැ. මැ ැ. එශ ම), උඹට 

ඇ ස අමසගරුව ශමසොක.න" ිරයලග. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශ) මසළ අපද්රවය වැඩි ශවම 

තරමසට ජලය පිරිප ු  ිරීමශ) වියනමස වැඩි ශවමවග. ශ)ක කවුන 

නන්ශන්? පිරිප ු  ිරීමශ) වියනමස එන්ම එන්මමස වැඩි ශවමවග. 

පිරිප ු  ිරීමශ) වියනමස වැඩි ශවමශකොට ඔශේ ජල බිල්පත වැඩි 

ශමොවී  සශබන්ශන් මැ ැ. ඇයි ඒ? අපි ජලය ංැපයීශමසන් ලගභය. 

තන්ශන් මැ ැ. අපි ඒක කරන්ශන් ංත්කගරය.  ැටියට. මමුත්, 

ජල පිරිප ු ව ංඳ ග යම වියනමස අපි ශ ොයග තන්ම ඕමෑ. මසතක 

 සයග තන්ම. කවුරු  ශ ෝ ශව්වග, ශකොතැමක ශ ෝ ශව්වග තඟකට 

අපද්රවය මුනග  රිමශකොට ඒ අය නැමතත යුතුයි ඒ අයශේ ජල 

බිල්පත වැඩි විය  ැිර බව. ශමසන්ම ශමසවැනි පණිවුඩය. අපි ශ) 

තහතග අංල ජීවත්වම ිංයලුශනමගට ලබග දිය යුතුව  සශබමවග. 

ංමස ර විට ශ ොඳ ශනය. ශවයි. ජල බිල්පත වැඩිවීමසට ශබොශ ෝ 

ු රට බලපගන්ශන් තහතග අයිශන්  සශබම මතරවල වයගපගර  ග 

ති ං්ාවලින්. ඒවගයින් තමසයි ශ) ඔ.ශකොමස අපද්රවය එන්ශන්. ඒ 

නිංග ඒ ශතොල්ලන්ශේ ජල බිල්පත වැඩි කරන්ම ශවමවග, ඒ 

අපද්රවය මුනග ශමො රිම ශංසු ජමයගශේ බිල්පත් නැමට  සශබම 

ප්රමසග ශේමස රඳවග තැය මස ංඳ ග.  

 
ගු වස්දත යාපාබණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 
තරු ඇමස සතුමසනි,- 

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්, තරු මසන්ත්රීතුමසග. ශමසොක.න ඔබතුමසග ිරයන්ම  නන්ශන්? 

 

ගු වස්දත යාපාබණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 
තරු අමසගතයතුමසනි, ජල ං)පගනම මසණ්ඩලය තැම ඔබතුමසග 

ිරව්වග. මුනල් එකතු කර තන්මග ඒ නිලධගරින් ං)බන්ධශයුවත් 

අපි වචමය. ිරයන්ම ඕමෑ.  
 
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ිරයන්ම, ිරයන්ම. 
 
 

ගු වස්දත යාපාබණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 
තරු ඇමස සතුමසග, තගවකගලික පනමශමසන් ශංේවය කරම අවුරුු  

5ට වැඩි 760 ශනශම. ලන්මවග.  

 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තගවකගලික පනමමින් ශංේවය කරම ිංයලු ශනමග ං්ිකර 

පනමමසකට තන්ම මසමස ශයෝජමග කරලග  සශබමවග. 

1541 1542 

[තරු වගසුශීව මගමගය.කගර  මස තග  
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භගණ්ඩගතගරශයන් මසට තවමසත් ඒකට වුවමසමග අුවමසැ සය ලැ න 

මැ ැ. අශප් cadre එක ලදිරිපත් කරමශකොට තගවකගලිකව ශංේවය 

කරම ිංයලු ශනමග ඇතුළත් කරලගයි  සශබන්ශන්. 

 
ගු වස්දත යාපාබණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 
මසමස ඔබතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමවග. ශ) මසුව ංට න්කරුවන් 

760 ශනමග පිළිබඳ ලතග ංගධය යව බලලග  ඒ අය ං්ිකර ශංේවයට 

බඳවග තැය මසට ලදිරි කගලශේ දී කටයුතු කරන්ම ිරයලග 

ඔබතුමසගශතන් ලල්ීනමස. කරමවග. 

 
ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
භගණ්ඩගතගරයට ශ) පිළිබඳව ිරයන්ම ඕමෑ. අපි මුනල් 

ඇමස සතුමසගටත් ශ) පිළිබඳව ිරයන්ම). ශමසොකන, ශ) මිනිං්සු 

මැ සව වැඩ කරන්ම බැ ැ. තගවකගලික, අනිය)  ිරව්වගට ශ) 

තමසයි අශප් බලඇණිය. ශ) බලඇණිය මැ සව අපට ශ) කගර්යය 

කරන්ම බැ ැ. ඒ නිංග අපට අතයව යයි ශ) මිනිසුන්ට ං්ිකර 

ශංේවයක සුවය ලබග ශනන්ම.  

මසමස ිරයගශතම ආශව් මසළ අප ද්රවය නැමීය මස තැම. ඔබතුමසන්ලග 

කවුරුත් නන්මවග, උඩරට කඳුකරශේ වි ගල ප්රමසග ය. වතු 

ශංේවක ජමතගව ජීවත් ශවමවග ිරයලග. ඔවුන්ට මසුවෂය වගංයට 

සුු සු නිව ම. මැ ැ. එබඳු ජමයගශේ වැිංිරළි තැම ශමසොම 

කාගන? ල සන් එශ මස ම), ශ) කඳුකරශේ නිිං වැිංිරළි මැ සව 

ජීවත්වම වි ගල ජම ංූල ය බැ ැර කරම මසුවෂය  අපද්රවය 

අවංගම ව ශයන් තලග ශතම එන්ශන් ඇළවල් දිශේ, තහතග  දිශේ.   

එශ මස ම) අපි ලං්ශංල්ලගමස ශමසොක.න කරන්ම ඕමෑ? තහතග 
අයිශන් වගශේමස, කඳුකරශේ ලන්ම  වතු ශංේවක ජමයගටත් මසුවෂය 
වගංයට සුු සු නිව මකුත්, ංය පගර.ෂක වැිංිරළියකුත් ලබග 
ශනන්ම ඕමෑ. එශ මස ලබග ු න්ශමොත්  අපට පිරිිංු  ජලය ලැශබයි. 
එශ මස ලබග ශමොු න්ශමොත් අශප් තහතගවල ජලය අපිරිිංු  වීමස 
වළ.වන්ම බැරි ශවයි. එශ මස වුශ ොත් ඒ ශවුවශවන් අපට 
නරන්ම වම වියනමස වැඩි ශවයි.  

ඒ අතර ශ ොඳ ප්රවිත් සයකුත්  සශබමවග. ූලලගංමගරූඪ තරු 
මසන්ත්රීතුමසනි, .ශලෝීමන් ඇතුළු රංගයනික ද්රවය රගශිය. අපි 
තන්මවග, වතුර පිරිිංු  කරන්ම. ශමසපමස  කල් අපි ශ)වග import 
කළග. ලං්ංර -අශප් ආණ්ඩුව  සබු  කගලශේ- පරන්තන්වල 
 සබු ග රංගයනික ක) ල.. ඒශකන් තමසයි ශ)වග ලැබුශණ්.  
ආචගර්ය විමසලූ රිය ිරයලග විනයගඥශය.,-  

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! පගර්ලිශ)න්තුව යළි රැං් ශව්. 
 

 
ඊ   අනුකූලව පාර්ලිදම්්දුරව එක්කයරැසප විය.  
அதன்படி பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 
 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අනට නියමිත කටයුතු අවංගම වමතුරු කගලය ලබග තැය මසට 

ංභගව එකඟන? 

ගු ම්දත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 

 
කාරක සභාදේදී තවු ර  ක සලකා බලන ලදී.-  
[මූලාසනාරූඪ ගු ම්දත්රීුරමා  මූලාසනාරූඪ විය.] 

 
 

குழுவில் தமலும் ஆராயப்பட்டது.-                    

[மாண்புமிகு தகலகம தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் 

தகலகம  வகித்தார்கள்.] 
 

 

Considered further in Committee. - 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 
 
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මසමස විමගඩි 10ිරන් කාගව අවංන් කරන්ම  උත්ංග  කරමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස ිරව්ශව් කඳුකරය තැම, 

වතු ශංේවක ජමතගව තැම. ඔවුන්ට වත කීමස. මැ ැ, ඔවුන්ශේ 

ජීවිතය තත කරම ආකගරය තැම. ඒ බලය  ග තීන්ු ව  සශබන්ශන්, 

වතු අයි සකරුවන් -පගලකයන්- අශත්. ඒවගට ය) පියවර. තත 

යුතුව  සශබමවග. මසුවෂය වගංයට තැළශපම නිවගං  ග 

ංය පගර.ෂක වැිංිරළි ඔවුන්ට ලබග දිය යුතුයි. මසුවෂය වගංයට 

තැළශපම නිවගංය. ශමොදී ංය පගර.ෂක වැිංිරළිය.  නන්ම 

පුළුවන්න? එශ මසත් අපි  ැු වග. ශලෝක බැහකුශව් ං ම  ය මසත 

අපට ලැබුණු අරමුනල.  සශබමවග. ඒ අරමුනලින් අපි ජලං)පගනම 

 ග ංය පගර.ෂක කටයුතු කරශතම යමවග. එමසඟින් 2021දී ජල 

ංැපයු) 17,500. දීලග  සශබමවග. 3,000. ංය පගර.ෂක 

වැිංිරළි  නලග  සශබමවග. ඒ වග ශේමස 2022දී අපි බලගශපොශරොත්තු 

ශවමවග, ජල ංැපයු) 20,000. ලබග දීලග 3,000. ංය පගර.ෂක 

වැිංිරළි   නන්ම.  ඒවගයින් ිංයයට 10., 15. අතර ප්රමසග ය. 

අපි ංය පගර.ෂක වැිංිරළි  නලග  සශබන්ශන්, ජලය ංපයග 

 සශබන්ශන් වතුකරශේ. ඒ තැම මසමස ංතුටින් ිරයන්මට ඕමෑ. 

මමුත්, ඒ ප්රමසග ශයන් ශ) ප්ර ්මය විංඳන්මට බැරි බවයි මසග ශ) 

පවංග ිංටින්ශන්. 

ඊළඟට, ජග සක ජල ං)පත් මසණ්ඩලය තැම කාග කරන්ම). 
ජග සක ජල ං)පත් මසණ්ඩලය ිරයන්ශන් ශපොශළොව යට  සශබම 
ජලයට වත ිරයම අය.  ැබැයි, වතකීමස. මැ ස කට්ටටිය 
ශපොශළොව යට  සශබම ජලය එළියට ඇනලග තන්මවග, ිරිංමස 
සීමසගව. මැ සව. ඒවග ත න් බලන්ම ශකශම. මැ ැ.  ඒවග 
නියමසගුවූලලව නියගමසමය කරන්ම බලය. මැ ැ. එමස නිංග අපි 
ශ) පමත ංහශ ෝධමය කරන්ම ලැ ැං් ස කරලග  සශබමවග. 
භූතත ජලය අපට  රියගකගරව පිරිිංු භගවයිරන් පවත්වගශතම 
යන්ම බැරි වුශ ොත්,  ශපොශළොව යට  සශබම ඔ.ශකෝමස ජලය 
එ.තරග විධියකට අපිරිිංු  වී යමවග. භූතත ජලය තල ිරහිපයක 
 සශබමවග. ඒ තල ිරහිපය එිරශමකට ං)බන්ධයි. ඒ නිංග භූතත 
ජලය තැඹුරින් තත්තග ිරයලග අපට එහි ශලොකු ශවමං. නිරන්මට 
බැරි ශව්වි. ශ) ශපොශළොව යට  සශබම ජලය සීමිතයි, අසීමිත 
මැ ැ. මමුත් ංමස රු හිතමවග, ශපොශළොව යට අසීමිත මස ග ජල 
ංගතරය.  සශබමවග, ඒශකන් ඕමෑ තර) තන්ම පුළුවන් ිරයලග. 
ඒක ඇත්ත ශමොශවයි. ශපොශළොව යට  සශබම ජලය -භූතත ජලය- 
මසත තමසයි අශප්  ගකවල වර්ධමය  සශබන්ශන්. භූතත ජලය 
මැත්ම) තං් ශකොළන් පව සන්ශන් මැ ැ. ශ) බව නන්ශන් ටික 
ශනමයි. භූතත ජලය විිංන් තං් ශකොළන් ශේරගශතම  සශබමවග 
වගශේමස, ඒ තං ් ශකොළන් මසතුපිට ජලය විිංන් ශේරගශතම 
 සශබමවග. ඒවග අපිරිිංු  ශවන්ම ශමොදී පගය ය ජලය ශලං 
ජමතගවට ලබග දීමස අශප් වතකීමස  ැටියට අපි භගරශතම 
 සශබමවග. තව එක කගර ය. ිරයලග මසමස ශ) මසගතිකගව අවංන් 
කරමවග. 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

ශපොශළොශවන් ජලය තන්මවග ිරයම කාගව තමසයි ඔබ 

 ැශමසෝමස නන්ශන්. මමුත්, අපි පසුගිය කගලශේ නැමශතම හිටියග, 

කරන්මට තව එක.  සශබමවග ිරයලග. ඒ තමසයි, 

"ජලගශරෝප ය."  ජලය ආශරෝප ය කරමවග ශපොශළොවට. 

ශපොශළොව ඇතුළට ජලය ශනමවග. ං්වගභගවිකව, වැව්වලින්, 

ජලග වලින්, එශ මස මැත්ම) වරුංගශවන් ය) ජල ප්රමසග ය. 

ශපොශළොව යටට යමවග. මමුත්, ශපොශළොව යටට ශකළින්මස 

තලගශතම යම ආකගරයට ජලය ආශරෝප ය ිරීමශ) විනයගව. 

 සශබමවග. එය අපි ක්රියගත්මසක කරමවග. එය ක්රියගත්මසක ිරීමමස 

තුළින්  භූතත ජලය එ.තරග විධියකට පිරිිංු වත්, භූතත ජලය 

 සබිය යුතු මසට්ට) තුළ පවත්වගශතම යෑමසටත් අපි පුළුවන්  ැමස 

ශනය.මස කරශතම යමවග. අශප් ජග සක ජල ං)පත් මසණ්ඩලශේ 

කගර්යය  සශබන්ශන් භූතත ජලය ංමසඟයි. ඔවුන් කරශතම යම 

වැඩ ශබොශ ෝ ප්රමසග ය.  සශබමවග. භූතත ජලය ශකොපමස  

ප්රමසග ය.  සශබමවගන, ශකොයි ශකොයි තැන්වල, ශකොයි ශකොයි 

මසට්ට)වලින්න  සශබන්ශන්, ඒවගශේ ශ ොඳ මරකභගවය 

ශකොශ ොමසන ිරයලග ඒ ඔ.ශකෝමස මසැය ) කරශතම යමවග. නැන් 

අපි කරශතම යන්ම  නන්ශන්, මස  ශපොශළොශවන් ජලය ලබග 

තන්මග  ැශමසෝශේමස තැඹුරු ළිහ පිළිබඳ ංහත මය. ශකොට ඒවගට 

මීය ටර් ංවි ිරීමමසත්, ඒ අුවව තත  ැිර ජලය සීමසග ිරීමමසත්. 

ති ං්ාවලට ශමොව, වයගපගරික ව ශයන්, වගණිජමසය ව ශයන් 

තන්මග ජලය තැමයි අපි ශ) ිරයන්ශන්. එශ මස මැ සව, කුඩග 

ශතොවිශපොළකට තන්ම ජලය තැම ශමොශවයි. 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශකොශරෝමග වංහතතය නිංග 

අපි ශලොකු පරි ගනියකට මුහු  ු න්මග. ඒක අපි කවුරුත් නන්මවග. 

දීර්  කගලය. යටත් විනේතය.ව  සබුණු අශප් රටට, යටත් 

විනේතභගවශයන් තැලවු ගට පසුවත්, අශප් ශවශළඳගශ)දී නිිං මිල 

ශමොලැ න ශවශළඳ හුවමසගරුශව්දී මැවත යටත් ශවන්මට ිංු  වී 

 සශබමවග. එමස නිංග අශප් රටට ඒ තත්ත්වශයන් ශතොඩ එන්ම 

ශවන්ශන් අශප්මස  යිශයන් පමස යි. අශප්මස මුහුන  ර ග, අශප්මස 

අ ං  ර ග  ශකටි මසගර්ත ශංොයගශතම වි ගල ංමසගත)වල මැව්, 

අ ං් යගමග යමවග. ඒ අය ඒ  ශකටි මසගර්තය භගවිත ිරීමමස මසඟින් 

බිලියම න ං් ත නින් ලගභ ශ ොයමවග. මමුත්, අපි ු ප්පත්. ශ)ක 

ශවන්ම ශනන්ම බැ ැ.  

අශප් මුහුු  කලගපය  ර ග අූ පන්න ං් වගරය. යමවග, මැව්. 

එශ මස යම මැව්වලින් පිටවම කගබන් වගයුව අශප් ජලයට එකතු 

ශවමවග. ඒවග අපට බලපෑ) කරමවග, ශී ගුණික විපර්යගං 

ශවමින්. ශ)වග ඔ.ශකොමස ශපන්වලග, අශප් ශ) ශකටි මසගර්ත  ර ග 

බිලියම ත න් ලගභ ලබම වි ගල ංමසගත)වලින් අපි ලල්ලමවග 

අශප් රශට් ංහවර්ධමයට නගයක ශවන්ම ිරයලග. නගයක ශමොවු ත් 

කමස. මැ ැ, අඩු ත ශන් අපට ු න්මගය ිරයම ශ) මස ග  ය 

කන්නරගව අත් ැර නැ)මසත් ඇ ස. ශ) ශවුවශවන් උත්ංග ය. 

තන්ම මසමස ලදිරි කගලශේ කැබිමට් මසණ්ඩලයට ශයෝජමගව. 

ලදිරිපත් කරන්ම බලගශපො ශරොත්තු ශවමවග.  

මසශේ කාගව අවංන් කරන්මට ශපර අවංගම ව ශයන් 

ංඳ න් කරන්ම ඕමෑ, රගජය ඇමස සතුමසගශේ මගයකත්වශයන් 

ජග සක ප්රජග ජල ංැපයු) ශනපගර්තශ)න්තුව එමස රගජය 

අමසගතයගහ ශේ ශල්ක)වරයගශේත් නගයකත්වශයන්, කගර්ය 

මසණ්ඩලශේ  . සශයන්, ප්රජග ජල ංැපයු) ශනපගර්තශ)න්තුශව්  

අධය.ෂ ශජමරගල් ශ ේරත් මස තගශේ මසැදි ත්වීශමසන් අන අපි 

වි ගල ලදිරි තමසමක ශයදී ිංටිම බව. ඊළඟට, අශප් අමසගතයගහ ශේ 

ශල්ක)වරයග තැම ිරව්ශවොත්, ඔහු ශල්ක)වරශය. පමස . 

ශමොශවයි, ඔහු ලහනේශන්රුශව.. ඔහු වරගශේ හිටපු ංභගප සවරයග. 

ඔහු  )බන්ශතොට වරගය  නපු නිර්මසග කරුවග. ඔහු අන මසශේ 

ශල්ක)වරයග වීමස මසට ම) ශලොකුමස ශතෞරවය., ඒ වගශේමස 

ශලොකුමස  යිය.. නැන් තගල්ශල් වතුර මැ ැ, වතුර මැ ැ ිරය 

ිරයග ලන්මවග. අශප් ශල්ක)තුමසග ගියග. "ඇයි, ශ)ශ. ධගරිතගව 

වැඩි කරන්ම පුළුවන් ශන්" ිරයලග ව ගමස ධගරිතගව වැඩි ිරීමශ) 

ලහනේශන්රු උපක්රමසය ිරයලග ු න්මග. ඒශකන් තමසයි තගල්ශල් 

 සබු ණු ඒ වි ගල ී.ඩමය ලිහිල් වුශණ්.  
 

ගු ම්දත්රීවරදයක්කය 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එතුමසග රත්මපුරශේ ලපු ණු ශකශම.. 
 

ගු වාසුදද්ව නානායක්කයකාර මහසතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔව්. එතුමසග රත්මපුර දිං්ත්රි.කශේ, ඇිලලිපිටිය ප්රශී ශයන් 

ජනිත වී ශ) රටට නගයගන වීමස තැම අපට ශපොඩි ආඩ)බරයකුත් 

 සශබමවග.  

ඊළඟට, අශප් ජග සක ජලං)පගනම  ග ජලගපව ම මසණ්ඩලශේ 

ංභගප ස නි ගන්ත ර තුහත මස තග, උපංභගප ස ය තීඥ ර වක 

මස තග ඇතුළු ඒ අධය.ෂ මසණ්ඩලය වි ගල ශමසශ වර. කරමවග. 

ඒ ංභගප සතුමසග ශවලගව ශමොබලග වි ගල උමන්ු විරන් ක්රියග 

කරමවග. ඒ වගශේමස ංගමසගමයගධිකගරිතුමසග, අ සශර්ක 

ංගමසගමයගධිකගරිවරුන් ඇතුළු ලහනේශන්රු බල ඇණියමස අන අපට 

ශලොකු  යිය.. ඊළඟට, මසශේ අමසගතයගහ ශේ ිංටිම අශමකුත් 

කගර්ය මසණ්ඩලය, මසශේ ශපෞීතලික කගර්ය මසණ්ඩලය, ජල 

ං)පත් මසණ්ඩලශේ ංභගප සතුමසග ඇතුළු එහි අධය.ෂ මසණ්ඩලය, 

එහි ංගමසගමයගධිකගරිතුමසග, පුහුණු ුවපුහුණු අශප් ශංේවක බලකගය 

ආදී ශ) ිංයලුශනමගටමස මසගශේ  ිනයගහතමස ආචගරයත්, 

කිතඥතගවත් පළ කරමින්, ඔබතුමසග මසට ලබගු න් කගලයට මැවත 

ං්තු සවන්ත ශවමින් මසශේ වචම ිරහිපය  මසගර කරමවග, 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  
 
 
“176 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියන) 

ංඳ ග රු. 184,450,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යම ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය.  

 
 

176 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී.  

 
 

01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - ූලලධම  වියනමස,               

රු. 3,700,000 
 

“176 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස ංඳ ග 
රු. 3,700,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යම 
ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

 
 

176 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී. 

 
 

02 වම වැඩංට ම.-  ංහවර්ධම වැඩංට ම -  පුමරගවර්තම වියනමස, 
රු. 466,700,000 

 
 

“176 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියනමස 
ංඳ ග රු. 466,700,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යම ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

 
 

176 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී. 

1545 1546 

[තරු  වගසුශීව මගමගය.කගර  මස තග  
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02 වම වැඩංට ම.- ංහවර්ධම වැඩංට ම - ූලලධම  වියනමස,                 
රු. 770,000,000 

 

“176 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස ංඳ ග 
රු. 770,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යම 
ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

 

176 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම ලදී. 

 

336 වන ශීර්ෂය.- දවළඳ නාවික දල්කම් කාර්යාලය 
 

01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - පුමරගවර්තම වියනමස, 
රු. 70,000,000 

 

“336 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම පුමරගවර්තම වියනමස 
ංඳ ග රු. 70,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යම ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

 

336 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම ලදී. 

 
01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - ූලලධම වියනමස,                

රු. 6,300,000  
 

“336 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම ූලලධම වියනමස ංඳ ග රු. 
6,300,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යම ප්ර ්මය 
විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

 

336 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම ලදී. 
 

“தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 184,450,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ்தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகள யிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 3,700,000 
 

“தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 3,700,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

        நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 466,700,000 
  

“ தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 466,700,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 790,000,000 
 

“தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 790,000,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 336.- வைிகக் கப்பற்றுகறச் தசயலகம்  
 
 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 90,000,000 
 

“தகலப்பு 336, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 90,000,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 336, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 6,300,000 
 

“தகலப்பு 336, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 6,300,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 336, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

Question, "That the sum of Rs. 184,450,000, for Head 176, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
 

Head 176, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 3,700,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 3,700,000, for Head 176, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
 

Head 176, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 466,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 466,700,000, for Head 176, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
 

Head 176, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 790,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 790,000,000, for Head 176, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
 

Head 176, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

HEAD 336.- MERCHANT SHIPPING SECRETARIAT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 90,000,000 

 
 

Question, "That the sum of Rs. 90,000,000, for Head 336, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 336, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 6,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 6,300,000, for Head 336, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 336, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

“434 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියන) 
ංඳ ග රු. 101,150,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යම ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය.  

1547 1548 



පගර්ලිශ)න්තුව 

 

434 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම ලදී.  

 

01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - ූලලධම  වියනමස,                  
රු. 3,000,000 

 

“434 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස ංඳ ග 
රු. 3,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යම 
ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

 

434 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම ලදී. 
 

02 වම වැඩංට ම.- ංහවර්ධම වැඩංට ම - ූලලධම  වියනමස,                 
රු. 777,000,000 

 

“434 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස ංඳ ග 
රු. 777,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යම 
ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

 

434 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම ලදී. 
 

“ தகலப்பு 434, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 101,150,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 434, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 3,000,000 
 

“ தகலப்பு 434, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 3,000,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 434, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 797,000,000 
 

“ தகலப்பு 434, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 797,000,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 434, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 
 

 

Question, "That the sum of Rs. 101,150,000, for Head 434, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
 

Head 434, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 3,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,000,000, for Head 434, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
 

Head 434, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 797,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 797,000,000, for Head 434, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 434, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

ජල සම්පාෙන අමාතයාසශ්ය 
நீர் வைங்கல் அகமச்சு 

MINISTRY OF WATER SUPPLY 
 

 පුමරගවර්තම          363,475,000 

 ූලලධම    32,150,500,000 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මුනල් අමසගතයතුමසග ශවුවශවන් 

මසග විංර්ජම පමත් ශකටු)පත, 2022 කගරක ංභග අවං්ාගශව්දී, 

ජල ං)පගනම අමසගතයගහ ය ංඳ ග ප ත ංඳ න් ංහශ ෝධමය 

ලදිරිපත් කරමවග: 

"44 වම පිටුශව්, 17  වම ශප්ළිය ලවත් කර ඒ ශවුවවට ප ත ංඳ න් 

අයිතමසය ආශී  කළ යුතුය: 
 

 'ූලලධම 47,150,500,000' " 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කගරක ංභගව එකඟන? 
 

ගු ම්දත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
“ූලලධම වියනමස ංඳ ග රු.47,150,500,000. න.වග වැඩි කළ 

මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යම ප්ර ්මය විමසංම ලදින් 
ංභග ං)මසත විය. 

 

ූලලධම වියනමස ංහශ ෝධිතගකගරශයන් උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං. 
 ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම ලදී. 
 

“மூலதனச் தசலவுக்கான அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 

47,150,500,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகையின் 

பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the incrased sum of Rs. 47,150,500,000 for Capital 

Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 

Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule. 

 
“166 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියන) 

ංඳ ග රු. 363,475,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යම ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය.  

 

166 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී.  

 
01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - ූලලධම  වියනමස,                  

රු. 31,500,000 
 

“166 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස ංඳ ග 
රු. 31,500,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යම 
ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

 

166 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී. 

1549 1550 
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“தகலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 363,475,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 31,500,000 
 

“தகலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 31,500,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the sum of Rs. 363,475,000, for Head 166, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

 

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

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                         

Rs. 31,500,000   
 

Question, “That the sum of Rs. 31,500,000, for Head 166, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
 

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

02 වන වැඩස හසන.- සසවර්ධාන වැඩස හසන - මූලධාන  වියෙම,               

ු. 32,119,000,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு, ரூபாய்  32,119,000,000 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 32,119,000,000 

 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මුනල් අමසගතයතුමසග ශවුවශවන් 

මසග විංර්ජම පමත් ශකටු)පත, 2022 කගරක ංභග අවං්ාගශව්දී  

166 වම වැය ශීර්ෂශේ 02වම වැඩංට ම ංඳ ග ංහශ ෝධමය 

ලදිරිපත් කරමවග. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කගරක ංභගව එකඟන? 
 

ගු ම්දත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye 

 
මුර පළ වන දයෝජනාව සභා සම්මත විය  
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

"44 වම පිටුශව්, 21  වම ශප්ළිය ලවත් කර ඒ ශවුවවට ප ත ංඳ න් 

අයිතමසය ආශී  කළ යුතුය: 
 

 'වැඩංට ම 02  ංහවර්ධම වැඩංට ම - 47,119,000,000' " 

(ශමසමස ංහශ ෝධමශේ අභිප්රගය වුවශේ අයවැය ශයෝජමග අහක 10 - ංැමසට 

ජලය වැඩංට ම යටශත් ශවන් කරම ලන ප්ර සපගනම ඇතුළත් කරමින් රු. 

15,000,000,000ිරන් ූලලධම ප්ර සපගනම වැඩි ිරීමමසයි  

“166 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස ංඳ ග 
රු. 47,119,000,000. න.වග වැඩි කළ මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය” යම ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

 

166 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස  
ංහශ ෝධිතගකගරශයන් උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය 
යුතුයයි නිශයෝත කරම ලදී. 

 

“தகலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 47,119,000,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக் 

தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Question, “That the increased sum of Rs. 47,119,000,000, for Head 
166, Programme 2, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” 
put and agreed to.  

 

 

Head 166, Programme 2, Capital Expenditure, as amended, ordered 
to stand part of the Schedule. 

 

“433 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියන) 
ංඳ ග රු. 54,780,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යම ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය.  

433 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී.  

 

01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - ූලලධම  වියනමස,  
රු. 5,200,000 

“433 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස ංඳ ග 
රු. 5,200,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යම 
ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

433 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී. 
 

02 වම වැඩංට ම.- ංහවර්ධම වැඩංට ම - ූලලධම  වියනමස,  
රු. 600,000,000 

“433 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස ංඳ ග 
රු. 600,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යම 
ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

433 වම ශීර්ෂශයහි 02 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී. 
 

332 වන ශීර්ෂය.- ජාිනක ප්රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තදම්්දුරව 
 

01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - පුමරගවර්තම වියනමස, 
රු. 272,185,000 

“332 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම පුමරගවර්තම වියනමස 
ංඳ ග රු. 272,185,000ක මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යම ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

332 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, පුමරගවර්තම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී. 
 

01 වම වැඩංට ම.- ශමසශ යු) වැඩංට ම - ූලලධම වියනමස,  
රු. 1,207,250,000  

 

“332 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම ූලලධම වියනමස ංඳ ග  
රු. 1,207,250,000ක  මුනල උපශල්ඛ්මයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යම 
ප්ර ්මය විමසංම ලදින් ංභග ං)මසත විය. 

332 වම ශීර්ෂශයහි 01 වම වැඩංට ම, ූලලධම වියනමස 
උපශල්ඛ්මශයහි ශකොටං.  ැටියට  සබිය යුතුයයි නිශයෝත කරම 
ලදී. 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

“தகலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபாய் 54,980,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 5,200,000 
 

“தகலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 5,200,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய்  600,000,000 

“தகலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 600,000,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 433, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 332.- ததசிய சமுதாய நீர் வைங்கல் திகைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 272,185,000 

“தகலப்பு 332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 272,185,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 1,207,250,000 

“தகலப்பு 332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 1,207,250,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the sum of Rs. 54,980,000, for Head 433, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 433, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 5,200,000   

Question, “That the sum of Rs. 5,200,000, for Head 433, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 433, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 600,000,000  

Question, “That the sum of Rs. 600,000,000, for Head 433, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 433, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

HEAD 332.-  DEPARTMENT OF NATIONAL COMMUNITY 
WATER SUPPLY 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 272,185,000  

  
Question, “That the sum of Rs. 272,185,000, for Head 332, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 332, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,207,250,000   

Question, “That the sum of Rs. 1,207,250,000, for Head 332, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 332, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
එකල්හි දේලාව අ.භා. 5.00 පසු කර ිනබුදණ්ද, 

පාර්ලිදම්්දුරව  ප්රගිනය වාර්තා කරනු ිළිසස මූලාසනාරූඪ ගු 
ම්දත්රීුරමා මූලාසනදය්ද ඉව ක විය. 

කාරක සභාව ප්රගිනය වාර්තා කරයි  නැවත රැසපවීම 2021 
දෙසැම්බර් 03වන සකුරාො. 

 

அப்தபாழுது தநரம் பி.ப. 5.00 மைிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால், 

குழுவின் பாிசீலகன பற்றி அறிவிக்கும்தபாருட்டு மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று 

அகன்றார்கள். 

 குழுவினது பாிசீலகன அறிவிக்கப்பட்டது;  மீண்டும் கூடுவது 

2021 டிசம்பர் 03, தவள்ளிக்கிைகம. 
 

And it being past 5.00 p.m., Mr. Presiding Member left the Chair to 
report Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Friday, 03rd December, 
2021.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශිර්ෂ අහක 166 ංහශ ෝධම ංහිතව න, ශීර්ෂ අහක 176, 336, 

434, 433, 332 ංහශ ෝධම රහිතව න කගරක ංභගශව්දී ං)මසත වූ 

බව ශමසමස තරු ංභගවට නන්වුව කැමසැත්ශතමි. 
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திகவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தோன்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

තරු කාගමගයකතුමසනි, "පගර්ලිශ)න්තුව නැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මසග ශයෝජමග කරමවග. 

 
ප්රශ්පනය සභාිමමු  කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ංභගව කල් තබම අවං්ාගශව් ශයෝජමගව, තරු ශ..ී..එං්. 

කුමසගරිංරි මස තග. 
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ඇළ, දේලි හසා වාරිමාර්ග නිස දලස නඩ කුර ිරීමම 
 கால்வாய்கள், அகைக்கட்டு மற்றும் நீர்ப்பாசன 

வாய்க்கால்ககள உாிய முகறயில் பராமாித்தல் 
PROPER MAINTENANCE OF CANALS, ANICUTS AND 

IRRIGATION CHANNELS 

 

[අ.භග. 5.07  

 

ගු දක්කය.පී.එසප. කුමාරසරි මහසතා 
(மாண்புமிகு தக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

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

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අන දිම  ංභගව කල් තබම 

අවං්ාගශව් මසග ප ත ංඳ න් ශයෝජමගව ලදිරිපත් කරමවග: 

"අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ මස  වැව්, මසධය පරිමසග  වැව්  ග කුඩග වැව් 

4000. පමස  ඇත. අ සතරු ජමගධිප ස ශතෝසගභය රගජප.ෂ මසැ සතුමසගශේ 9වගරි 

ශංෞභගතයග9 වැඩංට ම යටශත් වැව් වි ගල ප්රමසග ය. අලුත්වැඩියග ිරීමමස 

ං)බන්ධව ං්තු සවන්ත ශවමි. 

වැව් ප්ර සංහං්කර ය වුවන ඇළ ශව්ලි  ග කිෂි මසගර්ත විධිමසත් ශලං 

මඩත්තු ශමොවීමස අප ශතොවීන් මුහු  ශනම වි ගල තැටලුවිර. 

අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ වැව් අමුණු  ග ඇළ ශව්ලි ආයතම ිරහිපය. 

මසඟින් පගලමය ශව්. 

 

1.  මස වැලි අධිකගරිය 

2. වගරිමසගර්ත ශනපගර්තශ)න්තුව 

3. පළගත් වගරිමසගර්ත ශනපගර්තශ)න්තුව 

4. ශතොවිජම ශංේවග ශනපගර්තශ)න්තුව 

වංර ත මගවිරන්වත් අලුත්වැඩියගව. ශමොවූ ඇළ ශව්ලි  ග කිෂි මසගර්ත 

වි ගල ප්රමසග ය. දිං්ත්රි.කය පුරග ඇත. ශමසමස ඇළ ශව්ලි  ග කිෂි මසගර්ත නිිං 

පරිදි මඩත්තු ිරීමමසට නිිං වැඩපිළිශවළ. ලතග කඩිමමින් ංකං ්කළ යුතු බවට 

මසමස ශයෝජමග කරමි." 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අශප් ලහකගශව් වි ගල වැව් 

ප්රමසග ය.  සශබමවග. "වගරි ශංෞභගතයග" වැඩංට ම යටශත් වැව් 

1,500කට වැඩි ප්රමසග ය. ංහවර්ධමය කරලග ඒ වැව් ංහර.ෂ ය 

කරලග  සශබමවග, ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. විශ ේෂශයන්මස 

ලහකගශව් වැව් වැඩිශයන්මස  සශබම දිං්ත්රි.කය තමසයි කුරු ෑතල 

දිං්ත්රි.කය. එහි වැව් 5,000කට ආංන්ම  ප්රමසග ය.  සශබමවග. 

ඒ වගශේමස අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කය තත්තගමස, වැව් 3,000කට වැඩි  

ප්රමසග ය.  සශබමවග.  වැව් ංහවර්ධමශේදී  තරු චමසල් රගජප.ෂ 

මසැ සතුමසග වගරිමසගර්ත අමසගතයවරයග  ැටියට අශප් දිං්ත්රි.කශේ 

විතර. ශමොශවයි, ලහකගව පුරග වි ගල වැව් ප්රමසග ය. ංහවර්ධමය 

කළ එක තැම අපි ං්තු සවන්ත ශවන්ම ඕමෑ. ඒ වගශේමස රගජය 

අමසගතයවරයගට වැව් 1,000. ංහවර්ධමය ිරීමමසටයි ලල.කය 

ු න්ශන්. මමුත් වැව් 1,500කට ආංන්ම ප්රමසග ය. අශප් රගජය 

අමසගතය  තරු අුවරගධ ජයරත්ම මසැ සතුමසග ංහවර්ධමය කළග. ශ) 

ිංයලුශනමගට මසමස ං්තු සවන්ත ශවමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි,  වැව් ංහවර්ධමය ශවමවග; 
වැව්  ැශනමවග. ඒ වු ගට වැව්වල  සශබම ඇළ ශව්ලි ං  කිෂි 
මසගර්ත පිළිබඳව තැටලුව.  සශබමවග.  ඒ තැම තමසයි මසශේ ශ) 
ශයෝජමගව. අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ  මසධය පරිමසග   ග කුඩග වැව් 
4,000. පමස  ඇ ස අතර අ සතරු ශතෝසගභය රගජප.ෂ 
ජමගධිප සතුමසගශේ 9වගරි ශංෞභගතයග9 වැඩංට ම යටශත් වැව් 
වි ගල ප්රමසග ය. අලුත්වැඩියග කළග. ඒකට අශප් ශතෞරවය ය 
ං්තු සය අ සතරු ජමගධිප සතුමසගට පුන කරන්ම ඕමෑ. මසමස හිතන්ශන් 
ශ) අවුරුීශී තමසයි ල ස ගංශේ වැඩිමස වැව් ප්රමසග ය 
ප්ර සංහං්කර ය වුශණ්.  වැව් පිළිබඳව කාග කරමශකොට අශප් 
වැව්, ආයතම  තර. මසඟින් පගලමය ශවමවග. මස වැලි අධිකගරිය, 
වගරිමසගර්ත ශනපගර්තශ)න්තුව, පළගත් වගරිමසගර්ත ශනපගර්තශ)න්තුව, 

ශතොවිජම ශංේවග ශනපගර්තශ)න්තුව ිරයම  ආයතම  තරකට ඒවග 
ශබනලග  සශබමවග.  

වංර ත මගව. අලුත්වැඩියගව. ශමොවූ වැව් වි ගල 

ප්රමසග ය.  සශබමවග. ඒ වගශේමස මසග ශපර ිරයපු විධියට වි ගල 

වැව් ප්රමසග ය. අපි ංහවර්ධමය කරලග  සශබමවග. කැබිමට් 

අමසගතයවරයග  ැටියට ිංටිම තරු චමසල් රගජප.ෂ මසැ සතුමසගටත්, ඒ 

වගශේමස රගජය අමසගතයතුමසග  ැටියට ිංටිම අුවරගධ ජයරත්ම 

ඇමස සතුමසගටත් මසග ිරයමවග, අවුරුු  50., 60.  සං්ශංේ  

ංහවර්ධමය ශමොවූ ඇළ, ශව්ලි වි ගල ප්රමසග ය.  සශබම බව. ඒ 

වගශේමස ශතොවියගශේ ූලලික අව යතගව. තමසයි කිෂි මසගර්ත 

ිරයන්ශන්ත්. අපි නන්මවග,  ශතොවියග වතග කටයුතු අවංන් කරලග 

ඒ  අං්වැන්ම ලබග තන්ම ශවලගශව් -වී අං්වැන්ම ශමළපුවගමස- 

කිෂි මසගර්ත ංහවර්ධමය කර ශමොමසැ සකමස නිංග වි ගල ප්ර ්ම 

රගශියකට මුහු  ශනන්මට  ිංීධ ශවලග  සශබම බව.  

අන වැව් වැඩි ප්රමසග ය. ංහවර්ධමය කරමවග. 

වැව ංහවර්ධමය වු ගට කිෂිමසගර්ත ං  ඇළශව්ලි ංහවර්ධමය 

ශවන්ශන් මැ ැ. ඒ නිංග වැව  නන්ම ඇං්තශ)න්තු කරමශකොට, 

ං්ථීර ව ශයන්මස කිෂිමසගර්ත ං  ඇළශව්ලි ංකං් කරන්මත් 

ඇං්තශ)න්තු කරලග කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ අුවව, අුවරගධපුරය,  

ශපොශළොන්මරුව දිං්ත්රි.කවල පමස . ශමොශවයි, ශ) රශට්මස 

ලන්ම ශතොවීන්ශේ අව යතගව ශවුවශවන් ඒ කිෂිමසගර්ත ටික, 

වගරිමසගර්ත පීධ ස  ග ඇළශව්ලි පීධ ස ටික ංකං් කරන්ම අව ය 

ප සුක) ංපයන්ම ිරයලග මසමස ශ) තරු ංභගවට ශයෝජමග 

කරමවග.  

ං්තු සයි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජමගව ං්ිකර ිරීමමස, තරු ශ)ජර්  සුනර් ම ශනනිපිටිය 

මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි ශනකක කගලය.  සශබමවග. 
 

 

[අ.භග. 5.13  
 

ගු (දම්ජර්) සුෙර්ශ්න දෙනිිළටිය මහසතා 
(மாண்புமிகு (தமேர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අන දිම ංභගව කල් තබම 

අවං්ාගශව් තරු ශ..ී..එං්. කුමසගරිංරි මසන්ත්රීතුමසග ලදිරිපත් කළ 

ශයෝජමගව මසමස ං්ිකර කරමවග. එතුමසග ශ) ලදිරිපත් කශළේ 

කගශලෝචිත ශයෝජමගව. බව මසමස ිරයන්ම ඕමෑ. ශමසය 

අතයව යමස ශයෝජමගව.. ශමසොකන, ශ) වම විට අ සතරු 

ජමගධිප සතුමසගශේ "වගරි ශංෞභගතයග" වැඩංට ම යටශත් ලහකගව 

පුරගමස වි ගල වැව් ප්රමසග ය. ප්ර සංහං්කර ය ශකශරමවග. මසෑත 

කගලශේ ිංට ශ) වම විට අපට හිතග තන්මවත් බැරි තර) වි ගල 

ංහවර්ධම වයගපි ස ප්රමසග ය. අශප් රශට් නිරන්ම ලැශබමවග. 

විශ ේෂශයන් බු ල්ල දිං්ත්රි.කශේ වැව් 56. විතර 

ප්ර සංහං්කර ය ශකශරමවග. අශප් රශට්  සශබම ංමස ර වැව් 

අවුරුු  100ිරන් විතර ිරිංමස ප්ර සංහං්කර ය. කරලග මැ ැ; ඒ 

කටයුතුවලට අතවත්  සයලග මැ ැ. එෟ් වැව්  ශතෟගඩශවලග පිට්ටනි 

බවට පත්ශවලග  සබුශණ්. අන ඒ වැව්වල ජලය උතුරග යම 

තත්ත්වයට පත් ශවලග  සශබමවග. ඒ නිංග ශ)ක ලතගමස වැනතත් 

ශනය.. ශ)වග ටිශකන් ටික  ැදිලග "වගරි ශංෞභගතයග" මමසටමස 

තැළශපම විධියට ලහකගශව්මස  සශබම වැව් ප්ර සංහං්කර ය ිරීමමස 

ශ) වම විට ලතගමස ශ ොඳින් ක්රියගත්මසක ශවමවග. වගරිමසගර්ත 

ශනපගර්තශ)න්තුවත්, SLLR&DC ආයතමයත් එකතු ශවලග ඒ 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

වැව් ප්ර සංහං්කර  කටයුතු ශ) ශවමශකොට  කරශතම යමවග. 

ඒක ංගර්ාක වැඩ පිළිශවළ..  

ඒ  වැව් ප්ර සංහං්කර ය කරලග ං්වයහ රැිරයගව. ව ශයන් 

මසත්ංයයන් ඇ ස  ිරීමමසට බලගශපොශරොත්තු ශවමවග.  අශප් තරු 

චමසල් රගජප.ෂ ඇමස සතුමසගත් ශයෝජමගව.  කරලග  සශබමවග, 
තගරගවන්, කුකුළන් වැනි ංතුන්ශේ ූලඩු ශ) වැව්වලට ල ළින් 

 නලග, ඒ මසත්ංයයන් ඇ ස ිරීමමසත් එ.ක ං)බන්ධ කරලග ං්වයහ 
රැිරයග වයගපි ස ආර)භ කරන්ම. එතුමසග ශ) වම විටත් ඒ 

ං)බන්ධ කටයුතු කරශතම යමවග. ඒක ලතගමස වැනතත්.  අශප් 
කුමසගරිංරි මසන්ත්රීතුමසග ිරව්වග වගශේ, ඇළ ශව්ලි ං  කිෂිමසගර්ත 

විධිමසත් ශලං ංහවර්ධමය ිරීමමසත් ඇත්තටමස අතයව ය ශනය.. 

වැව්වලින් තලග යම ජලය අපශත් ශමොයවග,  අව යතගවට 
තැළශපම පරිදි ශයොනවග තන්ම පුළුවන් ම) ලතගමස වැනතත්, 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.  

මසමස තවත් ශයෝජමගව. කරන්ම ඕමෑ. ූලලගංමගරූඪ තරු 

මසන්ත්රීතුමසනි, ශ) වැව් ිංයල්ලමස නැමට  සශබන්ශන් වගරිමසගර්ත  ග 
ජල ං)පත් කළමසමගකර  අමසගතයගහ යට  ග ශතොවිජම 

ංහවර්ධම ශනපගර්තශ)න්තුව ිරයම ආයතම ශනක යටශත්. ංමස ර 

වැව් අයි ස ශතොවිජම ංහවර්ධම ශනපගර්තශ)න්තුවට න, වගරිමසගර්ත 
 ග ජල ං)පත් කළමසමගකර  අමසගතයගහ යට න ිරයලග ශංොයග 

තන්මත් බැරි තර).  

තව එක ශයෝජමගව. විතර. ලදිරිපත් කරලග මසමස කාගව 

අවංන් කරන්ම), ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි. මසමස තරු 
අමසගතයතුමසගශතන් ලල්ලග ිංටිමවග, අශප් රශට්  සශබම ිංයලු වැව් 

එක ආයතමය. යටතට තන්ම ිරයලග. ශ) වැව් ප්ර සංහං්කර ය 

කරලග එක ආයතමයකට බගර ශනන්ම. ලන් අමතුරුව තශ) ශතොවි 
ජමතගව ංමසඟ කටයුතු කරම ශතොවි ංහවිධගමවලට බගර දීලග ඒවග 

මඩත්තු ිරීමශ) කටයුතු කරන්ම. ඒ ශයෝජමගවත්  මසශේ කාගවට 
එකතු කරමවග.  

ං්තු සයි.    

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු මලින් බණ්ඩගර ජයමස  මසන්ත්රීතුමසග.  ඔබතුමසගට විමගඩි 7ක 

කගලය.  සශබමවග. 

 
[අ.භග. 5.16  

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අන දිම ංභගව කල් තබම 

අවං්ාගශව් අශප් තරු ශ..ී..එං්. කුමසගරිංරි මසන්ත්රීතුමසග ලදිරිපත් 

කළ ලතග වැනතත් ශයෝජමගව  තැම අන ං් න.වන්ම අවං්ාගව 

ලැ නමස තැම මසමස ංතුටු ශවමවග.  

ල ස ගංශේ අශප් ශිෂ්ට ෟගචගරය ශතොඩ මැඟුශණ්, වැවයි, 

නගතැබයි - තමසයි, පන්ංලයි ිරයම ංහකල්පය පනම) කරශතම. 

වැව  ග බැඳුණු ං්වයහශපෝෂිත තමස. විධියට තමසයි අශප් 

ශපෞරගණික ත)බි) වර්ධමය වුශණ්. එශ මස මැත්ම) තහතග 

නි)මය. ආශ්රිතව තමසයි අශප් ත)බි) නිර්මසග ය වුශණ්. අපි  ැමස 

නගමසත් ජලය එ.ක ශබොශ ොමස ශ ොඳින් තුවශනුව කළ රට.. ඒ 

වගශේමස, අපි ජලයට ශ ොඳින් ංත්කගර කරපු රට.. අපි  ජලය 

ශ ොඳින් කළමසමගකර ය කරපු රට..  

විශ ේෂශයන්මස කුඩග වැව් තැම කාග කරීදී, වර්තමසගමය වම 

විට ඒ කුඩග වැව්වලින් වැඩිමස ප්රශයෝජමය. ලබග තන්ශන් ඒ 

ප්රශී වල ලන්ම ශතොවි ංහවිධගම ඇතුළු ශතොවි ජමතගව බව අපි 

නන්මවග. ඒ ශතොවි ංහවිධගමයට තමසයි වැශව් අතය, වැශව් 

ප්රශයෝජමය වැඩිශයන්මස  සශබන්ශන්. ශ) ංෑමස වැවකමස වැඩි 

වතකීමස.  ශතොවි ංහවිධගම විිංන් නරම නිංග, ඒ අයත් එ.ක 

එකතුශවලග  වැව් තැම කටයුතු කරම එක ලතගමස වැනතත්. 

අපි නන්මවග, වැව. ංහවර්ධමය ිරීමමස ලතග වැනතත් බව. 

 ැබැයි, අන ශතොඩ. තැන්වල වැව් දියුණු ිරීමමස, වැව් ංහවර්ධමය 

ිරීමමස නිධන්  ෑරිල්ල. බවට පත් ශවලග  සශබමවග. මසමස ඒ බව 

කමතගටුශවන් වු ත් ිරයන්ම ඕමෑ, තරු ඇමස සතුමසනි.  

අන ශතොඩමැඟිලි ද්රවය වම වැලි ං  මසැටිවල මිල ලතගමස අධික 

තත්ත්වයට පත්වීමස  නිංග වැව ජගවගර) කරම තැම. බවට පත් 

ශවලග  සශබමවග.  ඊශේ ශපශර්නග ඔබතුමසන්ලගශේ පැත්ශත් රගජය 

ඇමස සවරශය. ඔබතුමසන්ලගශේමස පැත්ශත් රගජය ඇමස සවරශයකුට 

ශචෝනමග කළග, වැව. ප්ර සංහං්කර ශේදී ල.ෂ 15. තන්මවග 

ිරයලග. මසමස හිතම විධියට ශමසය ඇමස සතුමසගශේ නැඩි අවධගමය  

ශයොමු විය යුතු කගර ය.. වැශව් වැඩි අයි සය, වැඩි 

කළමසමගකර   . සය ශතොවි ංහවිධගමවලට දීශ) වටිමගකමස  

ඇ ස ශවන්ශන් ඒ  ර ගයි.  ශමසොකන, ඒ ජගවගර)කගරයන් 

අව යතගවට ප්රමුඛ්තගව ශනමින් වැව කැණීමස  නිංග අව ය 

තැඹුරටත් වඩග යටට  ගරලග  සශබමවග. ඒ ශ ේතුශවන් වැව් 

ශතොඩ. මගං් ස ශවම බව අපි නැකලග  සශබමවග.  

වැශව් යට  සශබන්ම ඕමෑ මසැටි තට්ටුව. ඇමස සතුමසග මසට වඩග 

ශ ොඳට ඒක නන්මවග.  කගලයත් එ.ක ශරොන්මසඩත් එ.ක ඇවිත් 

වැශව් මසැටි තැන්පත් ශවමවග.  ශතොඩ. ශවලගවට අපි වැව 

ංහවර්ධමය කරීදී ඒ  යට  සශබම ශරොන්මසඩ තට්ටුව ලවත් කරලග 

මැවත ඒ මසැටි අතුරමවග. මමුත්, ංහවර්ධම වයගපි සය. 

මගමසශයන් ඒක ජගවගරමස. බවට පත් වු ගමස, ඒ කටයුත්ත  රියට 

කරන්ම බැ ැ. අපි නන්මවග ලතග ශ ොඳ නිලධගරින් හිටියත් 

ඔවුන්ශේ අ ටත් අවමත ශමොවී, ශී පගලම අධිකගරිශේ අය 

ශ)වගට මසැදි ත් ශවලග  සශබම බව. විශ ේෂශයන්මස ඔබතුමසග කුඩග 

වැව් පීධ සය දියුණු ිරීමමසට ශලොකු උමන්ු ව. න.වම 

ඇමස සවරයකු  ැටියට ශ) තැම නැඩි අවධගමය ශයොමු කරන්ම.  

තරු ඇමස සතුමසනි, මඩත්තුව තමසයි ලතගමස වැනතත්. වැව 

ශවන්ම පුළුවන්, ඇළ ශව්ලි ශවන්ම පුළුවන්, අමුණු ශවන්ම 

පුළුවන්, ඒවගශේ මඩත්තුව  රියට ශකරුශ ොත් තමසයි වැඩි 

ප්රශයෝජමය. ශතොවියගට ලබග තන්ම පුළුවන්. ඒ නිංග මඩත්තුව 

ංඳ ග ශවන් කරම මුනල් වැඩි ව ශයන් ශයොනවමවග ම), වැඩි 

ව ශයන් වියන) කරමවග ම), වැව් ංහවර්ධමය කරන්ම වැඩි 

මුනල. ශයොනවන්ම ිංීධ වන්ශන් මැ ැ. ඒ නිංග නිරන්තර 

මඩත්තුව ලතග අව යයි. ඒ නිංග ශතොවි ංහවිධගමයට  සශබම 

බලතල තවු රටත් වැඩි කරලග ශ) ංෑමස කටයුත්තකටමස ශතොවි 

ංහවිධගමය ඍජුව ං)බන්ධ කරතන්ම ඔබතුමසගට පුළුවන් 

වුශ ොත්, අපට ලතගමස ශ ොඳ කුඩග වැව් පීධ සය. නිර්මසග ය 

කරතන්ම පුළුවන්. ඒ ශයෝජමගවත් ඔබතුමසගට ලදිරිපත් කරමින් 

මසමස තව එක කගර ය. ිරයන්ම ඕමෑ.  

අපි නන්මවග, නැන් ශ ොඳ වැිං කගලය.  සශබම බව. ශ) 

නවං්වල ජල මසගර්ත ශනශතොඩ තලග යමවග.  ැබැයි අපට නියහ 

කගලය. එමවග. 2017 වංශර්දීත් අපට ඒ තත්ත්වය අත්නිරන්ම 

ිංීධ වු ග. අප නියහ කගලශේදී වැව් ටික  රියගකගර මඩත්තු 

කරලග ංහවර්ධමය කරලග  සබුශ ොත් තමසයි වැඩි ජල ධගරිතගව.  

රඳවග තන්ම පුළුවන් වන්ශන්. ශ) ශවලගශව් වැව් ංහවර්ධමය 

කරන්ම පුළුවන් තත්ත්වය. මැ ැ, වැව් පිීම ගිහින්  සශබම නිංග. 

 ැබැයි, ශ) කන්මශයන් ශනශකන් පං්ශංේ ඒ අඩු පගඩු  සශබම 

1557 1558 

[තරු  (ශ)ජර්  සුනර් ම ශනනිපිටිය  මස තග  
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වැව් ංහවර්ධමය කරන්ම ඕමෑ. විශ ේෂශයන්මස මසග නිශයෝජමය 

කරම කුරු ෑතල දිං්ත්රි.කශේ තමසයි වැඩිමස වැව් ප්රමසග ය. 

 සශබන්ශන්. ඒ වැව් ිංයල්ල ඔබතුමසගශේ අමසගතයගහ ය තුළින් 

ංහවර්ධමය කරන්ම ඔබතුමසගට  . සය ලැශේවග ිරයග ප්රගර්ාමග 

කරමින්, ඔබතුමසගට සුබ පතමින් මසශේ කාගව අවංන් කරමවග. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ලලිත් එල්ලගවල මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි ශනකක 

කගලය.  සශබමවග. 
 

 

[අ.භග. 5.21  

 

ගු ලලි ක එල්ලාවල මහසතා   
(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  
ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, මසමස පළමුව අශප් තරු 

ශ..ී..එං්. කුමසගරිංරි මසන්ත්රීතුමසගට ං්තු සවන්ත ශවමවග, ශමසවන් 

කගශලෝචිත ශයෝජමගව. ශතම ඒමස ං)බන්ධව. ඇත්තටමස එතුමසග 

ිරව්වග වගශේමස මසටත් ිරයන්ම  සශබන්ශන් ශ)කයි. අශප් ප්රශී ය 

වම කළුතර දිං්ත්රි.කශේ  සශබම වැව. ංහවර්ධමය කරමවග 

නැ.ශ. අප උපන්මගට පසුව අන තමසයි. ඒ කටයුත්ත  ශවුවශවන් 

අශප් වගරිමසගර්ත අමසගතය තරු චමසල් රගජප.ෂ මසැ සතුමසගට ශ) 

අවං්ාගශව්දී අශප් ශතෞරවය, ං්තු සය ං  ප්ර ගමසය පුන කරමවග.  

 අශප්  "ශබොල්ශතොඩ වයගපගරය" ිරයලග වයගපි සය.  සබු ග. 

1777 ආණ්ඩු ශපරළියත් එ.කමස ශපොීනිංය ඇතුළු ිංයලු 

තැන්වලට ං සයක නිවගඩුව. ු න්මග. ඒ ශවලගශව් ඒ වයගපි සයට 

අයත් මසැෂින් ආදි ඔ.ශකොමස යකඩවලට තලවගශතම ගියග. එනගයින් 

පං්ශංේ ශ) න.වග ඒ ආශ්රිතව අ.කර න ං් ත ම. පුරන් ශවලග 

 සශබමවග. ඒ නිංග ඒ ශබොල්ශතොඩ වයගපගරය මැවත ආර)භ 

ිරීමමසට කටයුතු කරන්ම ිරයම ශතෞරවය ය ලල්ීනමස මසග ශ) 

අවං්ාගශව්දී කරමවග. මසග එය ශයෝජමගව.  ැටියටත් ශතම 

එමවග.  

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, ශ) ඇළ ශව්ලි ංහවර්ධමශේදී 

අපට ශලොකුමස තැටලුව. ශවලග  සශබන්ශන්, ශ) කටයුතු 

ඇං්තශ)න්තු ිරීමමසට අනගළ නිලධගරින්, විශ ේෂශයන්මස කගර්මික 

නිලධගරින් ශමොමසැ සකමස. කගර්මික නිලධගරින්ශේ වි ගල අඩුව. 

කළුතර දිං්ත්රි.කශේ  සශබමවග. මුනල්  සබු ත් ඇං්තශ)න්තු 

කරන්ම විධිය. මැ ැ. එමස නිංග කගර්මික නිලධගරින් බඳවග 

තැය මසට අව ය කටයුතු කරමවග ම) ශ ොඳයි ිරයම එකත් මසග 

ිරයමවග.  

අවංගම ව ශයන් ශ) කගර යත් ිරයන්ම ඕමෑ. ඇතැ) තරු 

මසන්ත්රීතුමසන්ලග ංමස ර තැන්වලට අනගළව ශී පගලමඥයන්ට 

ඇඟිල්ල දිගු කළග, වැව්වල වැලි  ගරමවග, ඒවගශේ නිධන්  ගරමවග 

ිරයලග. මසමස ශමසහිදී නැකපු තවත් ශනය.  සශබමවග. උනග ර යකට 

තනිමු, අශප් බණ්ඩගරතමස ආංමශේ  සශබම වෑවිට වැව. අශප් තරු 

ඇමස සතුමසගත් ඒ තැම නන්මවග. මසමස මීය ට ශපරත් ශ) තැම ප්රකග  

කරලග  සශබමවග. වෑවිට වැව ආශ්රිත ශකොටං. එ. ශ ෝටල් 

හිමිශයකුට ල සරි කරන්ම යෑමස පිළිබඳව වගරිමසගර්ත අමසගතයගහ යත්, 

ශතොවිජම ශංේවග ශනපගර්තශ)න්තුවත් ශනපැත්තට කඹ ඇන ඇන 

ලන්මවග. ඒ ශ ේතුශවන් අන ඒ වැශව් ංහවර්ධම කටයුතු මැව සලග 

 සශබමවග.  

"ශෆේං්බු." වැනි ංමසගජ මසගධයවලින් ඒවග නැ.කගමස 

ශී පගලමඥයන්ට තමසයි අපි බණින්ශන්. මසමස ශතෞරවශයන් 

මැවත ලල්ලග ිංටින්ශන්, නිලධගරින් ශනපැත්තට කඹ ඇන ඇන 

ලන්ශන් මැ සව, ශනශතොල්ලන් එකතු ශවලග ඒ වගශේ තැටලු තැන් 

නිවැරැදි කරන්ම ිරයලගයි.  

ශබොශ ොමස ං්තු සයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ශරෝ   බණ්ඩගර මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි  තක 

කගලය.  සශබමවග.  

 

[අ.භග. 5.24  

 

ගු දරෝහසණ බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு தராஹை பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අශප් අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ 

මසශේ හිතවත් තරු ශ..ී..එං්. කුමසගරිංරි මසන්ත්රීතුමසග අන ලතගමස 

කගශලෝචිත ශයෝජමගව. ලදිරිපත් කළග. "වැව් බැඳි රගජධගනිය" 

ිරයලගයි අශප් අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කයට ිරයන්ශන්. අුවරගධපුර 

දිං්ත්රි.කය තමසයි ලහකගශව් ශනවැනියට වැඩිශයන්මස වැව්   සශබම 

දිං්ත්රි.කය වගශේමස, එල්ලහතග පීධ සය. ංහිතව වි ගල වගරි 

පීධ සයකට හිමික) ිරයම දිං්ත්රි.කය. අශප් තරු මලින් 

බණ්ඩගර ජයමස  මසන්ත්රීතුමසග ිරව්වග වගශේ, අශප් ල ස ගංය  ග බැී  

 සශබම ංහකල්පය. තමසයි "වැවයි-නගතැබයි, තමසයි-පන්ංලයි" 

ිරයම එක. "වැවයි-නගතැබයි" ිරයම ංහකල්පයටත් ල ස ගංශේ 

ශලොකු කතන්නරය.  සශබමවග. වැවට  මයිරජන්  ලබග තැය මස 

ශවුවශවන් තමසයි වැවත් එ.ක නගතැබ නිර්මසග ය කරලග 

 සශබන්ශන්. නග තැබට අකුණු වැු  ගමස ඒ මයිරජන් ටික වැවට 

එකතු ශවමවග. ල ස ගංශේ වගරි කර්මසගන්තය තැම නන්මග වි ගල 

පිරිං. ඒ තැම අන ං් පළ කරලග  සශබමවග. වගරි කර්මසගන්තයට 

අනගළ ලහනේශන්රුමසය නැුවමස නිංග තමසයි එනග එවැනි ශීවල් 

 නිර්මසග ය කරලග  සබුශණ්. එවැනි ල ස ගංයකට උරුමසක) ිරයම 

රටක ලන්ම අපි, අන ශ) වගරි කර්මසගන්තශේ නියැශළීදී කරම 

ශීවල් නැ.කගමස  රි ු කයි, තරු ඇමස සතුමසනි. අපි ඔබතුමසන්ලගට 

ශ) කරුණු පැ ැදිලි කරලග ශනන්ශන්, අශප් කු කකමසකටවත්, 

ඔබතුමසන්ලග එ.ක  සශබම අමසමගපයකටවත් ශමොශවයි. ශතොවි 

ජමතගව ශවශංම දිං්ත්රි.කයක ජීවත් වම, ශතොවිශයකුශේ 

පුශතකු ශතන් පැවත  එම ශකශමකු විධියට ශ) වගශේ ශීවල් 

නැ.කගමස මසට  රි ු කයි, තරු ඇමස සතුමසනි. ශ) රශට් ජමතගවශතන් 

එකතු කරම බු  මුනල්, අශප් රශට් ංල්ලි ශ) විධියට කගබගිංනියග 

වම ශකොට, විමග  වම ශකොට අප බලගශපොශරොත්තු වම ශී ිංු  

වමවගන ිරයම කගර ය නිංග අපට ු කයි. අශප් තරු ශ..ී..එං්. 

කුමසගරිංරි මසන්ත්රීතුමසගත්  ංඳ න් කළ පරිදි, අන වැව  නම ශකොට 

ශකත් ඇළවල් ටික  ැශනන්ශන් මැ ැ; අශප් කිෂි මසගර්ත ටික 

 ැශනන්ශන් මැ ැ. ඒක ං)පූර්  ඇත්ත, තරු ඇමස සතුමසනි.  

මස වැලි වයගපගරයට අයත් ශමොවම වැව්  සශබමවග, 

ංගමසගමයශයන් යල කන්මශේ වතග කරන්ම ජලය ංැපයීමසට 

අප සු. ඒ ංමස ර වැව්වල ජලය ටික. ල සරි ශවමවග. තරු 

ඇමස සතුමසනි, මසමස එක ලල්ීනමස. කරමවග, වැව.  ංහවර්ධමය 

කරන්ම තීර ය කරමවග ම), ඒ කටයුතු ිරීමමස ංඳ ග ප්රනගමය 

ිරීමශ) ලියුමස ශනම ශකොට ඒකට අව ය  මුනල් ටික ඒ ආනළ 

ආයතමයට එවන්ම ිරයලග.  අපි  ඒ ශකොන්ත්රගත් එක ශව්තවත්ව 

කරන්ම ඕමෑ. මැත්ම) ශවන්ශන් ශමසොක.න? ශකොන්ත්රගත් එක 

කරශතම යමවග. ඒ බිල් ලදිරිපත් කළගමස ඒවගට ශතවන්ම ංල්ලි 

මැ ස වම ශකොට ශකොන්ත්රගත් එක අතර මසඟ මතර ශවමවග. 

ශකොන්ත්රගත් එශ. ශව්තවත්භගවයට ඒක බලපගමවග. එක., ඒක. 

අශම. කගර ය ශ)කයි. ශතොවි ංහවිධගමයත් එ.ක ගිවිසු)තත 

ශවන්ම, "ඒ ශකොන්ත්රගත් එක යම අතශර් ඒ වැශඩ් ලවර ශවම 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

කල්  ංමස ර ශවලගවට ඔබතුමසන්ලගට එක කන්මයකට කැපවීමස. 

කරන්ම වුශ ොත් ඒ කැපවීමස කරන්ම ලෑං් ස ශවන්ම" ිරයලග. 

එශ මස ශමොවුශ ොත් ශමසොකන ශවන්ශන්? ශකොන්ත්රගත් එක 

කරශතම යම අතශර් වර්ෂගව එමවග. වර්ෂගව ආවගමස වැව වතුශරන් 

පිශරමවග. වැව පිරු ගමස ශකොන්ත්රගත් එක අතර මසඟ මතර 

ශවමවග.  

තරු ඇමස සතුමසනි, අශප් ප්රශී ශේ වැව්වල ශරොන්මසඩ ලවත් 

ිරීමමසට වි ගල ආයගංය., මැත්ම) උමන්ු ව. ඇ ස කරම 

තැමට පත් වුශණ් ඔබතුමසන්ලගශේ ආණ්ඩුව කගලශේ අශප් 

ප්රශී ශේ පැවැ ස "නැයට ිරරුළ" වැඩංට මත් එ.කයි. එහිදී 

අශප් දිං්ත්රි.කශේ වැව් වි ගල ප්රමසග යක ශරොන්මසඩ ලවත් ිරීමමස 

ිංීධ වු ග.  ැබැයි, ඒ ශරොන්මසඩ ලවත් ිරීමශ) වයගපි සය 

කරශතම යම ශකොට වැං්ං ආවග; ඒ කටයුත්ත මතර වු ග. ඊට 

පං්ශංේ තමසයි අප නැම තත්ශත් වැව්  ංහවර්ධමය කරම ක්රමස 

ශනක.  සශබමවග ිරයලග. එක ක්රමසය. තමසයි, වැශව් වතුර හිඳිලග 

 සශබම කගලශේ ශඩෝංර් නගශතම, බැශකෝ නගශතම, ටිපර් නගශතම 

වැව  නගශතම යම එක.  වැහි කගලශේ වැව ංහවර්ධමය කරම 

එක  රිමස ශල්ිංයි. වතුර පිරු ගමස 9ශපොශතන්9 වැව ංහවර්ධමය 

කරමවග. ඒක තමසයි ශවන්ශන්. වැවට ශඩෝංර් නගශතම, බැශකෝ 

නගශතම  වැඩ කරම ශකොට වියන) යමවග.  ැබැයි තරු 

ඇමස සතුමසනි, වැව පිරු ගට පං්ශංේ 9ශපොශතන් ංහවර්ධමය කරම 

ශකොට9 ඒ ංල්ලි ටික ංග.කුශව් නගතන්ම  රිමස ශල්ිංයි. තරු 

ඇමස සතුමසනි, මසග ඔබතුමසගට ශචෝනමග කරමවග ශමොශවයි, ශ). 

ඔබතුමසග ගිහින් ඒ ංල්ලි ටික තන්ශන් මැ ැ.  ැබැයි, ඔබතුමසග 

තමසයි ශ) විෂය භගරව ලන්ම, වතකී) නරම ඇමස සතුමසග. ඒ නිංග 

ශපොශතන් වැව් ංහවර්ධමය කරම ක්රමසශව්නය අශප් වගරි 

කර්මසගන්තශයන් අයින් කරමු. ංැබැවින්මස වැව  නමවග ම) ඒ වැඩ 

අවංන් වම කල් ය) කන්මකදී කැපවීමස. කරන්ම ශවයි. එශ මස 

කැපවී) කළගට ශතොවියගට පගඩු මැ ැ. ශමසොකන,  ඊට පං්ශංේ ඇං ්

පියගශතම වු ත් කන්ම ත මගවක වැඩ කරශතම යන්ම 

පුළුවන්.  එතශකොට වැව ං)බන්ධව  ඒ අයට හිංරනය. මැ ැ. ඒ 

නිංග එක වැවකට ඇං්තශ)න්තු කරමවග ම), ඒ වැශව් ශකත් 

ඇශළේ ලඳලග, කිෂි මසගර්තශේ ලඳලග, වැශව් bund එශ. ලඳලග, 

ශරොන් මසඩ ලවත් ිරීමමස ඇතුළු ිංයලුශීටමස ඇං්තශ)න්තු කරලග ඒ 

මුනල් ටික ඒ ශකොන්ත්රගත් එක  කරම ලහනේශන්රු ආයතමයට ශ ෝ 

ශතවී) කරම ආයතමයට ලබග දීලග ඒ වැඩ කටයුතු ශව්තවත්ව 

කරශතම යන්ම. එශ මස කරශතම යම ශකොට වතුර ඇවිල්ලග වැඩ 

මතර කරන්ම  ශවමවග ම), වැව් bund එක කපලග ඒ එම වතුර 

ටික පිට කරම ක්රමසය.  නගශතම වැශව් කටයුතු අවංන් කරලග 

මැවත ඒ කපපු හිඩැං මසකන්ම කටයුතු කරන්ම. එශ මස කශළොත් 

වැව් ප්ර සංහං්කර ය කරන්ම අප ශයොනම මුනල් ප්රශයෝජමවත් 

ශවයි; අශප් අමගතතයට ශලොකු  . සය. ශවයි.  

අපි වැව් පීධ සය  . සමසත් කර තත්ශතොත්, අශප් අුවරගධපුර 

දිං්ත්රි.කයට ශබශ වින් වැනතත්. කිෂි කර්මසගන්තශේ නියැශළම 

ප්රශී ය. නිංග ඒ වැව් ටික  . සමසත්ව  ස නමස ශබොශ ොමස වැනතත්.  

තරු ඇමස සතුමසනි, ඒ වගශේමස ංහවර්ධමය කරම වැව 

අවුරුීන., ශනක. ශ ෝ තුම. ඇතුළත මැවත මැවත ංහවර්ධමය 

කරමවග.  මමුත් ංහවර්ධමය කරන්ම අතවත් ශමො සයපු වැව් 

වි ගල ප්රමසග ය. අශප් ප්රශී වල  සශබමවග.  නන්ශන් මැතුව, 

අතවත් ශමො සයපු වැව්  සශබමවග. ඒ වැව් මස ග වගරිමසගර්තවලට 

අයි ස ඒවග ශමොශවයි. ග්රගමීය ය මසට්ටශ)  සශබම ශතොවි 

ංහවිධගමවලට අයත් වැව්. ඒ ශතොවි ංහවිධගම ලතගමස ු ප්පත්.   

ඔවුන්ට අඩුමස තරමින් ශකත් ඇළ. සුීන කර තන්මවත්, පං ්

ටික. නගතන්මවත්  . සය. මැ ැ. ඒ කුඹුරු   කන්ම කීපයකට 

ංැරය. වැඩ කරම තත්ත්වයකට පත් ශවලග  සශබමවග. ඒ වැව් 

 නලග ජල ධගරිතගව වැඩි කරමවග ම), මසමස හිතමවග අශප් ශතොවි 

ංහවිධගම ටිකත්  . සමසත් කරන්ම පුළුවන් ිරයලග. ඒ  ර ග අශප් 

පුරන් ශවච්ච කුඹුරු වි ගල ප්රමසග ය. අං්වීනග තන්මත් පුළුවන්. 

තරු ඇමස සතුමසනි, අශප් වැශව් වතුර ටික රැඳිලග පව සමවග ම)  ඒ 

ආශ්රිත ප්රශී ය ංශ්රීක වමවග.  අවට  සශබම අශමකුත් ශබෝත 

ිංයල්ලත් ංශ්රීක වමවග. ශපොල් ත . ශවන්ම පුළුවන්,  අඹ ත . 

ශවන්ම පුළුවන්, ශකොං් ත . ශවන්ම පුළුවන්, ඒ අවට  සශබම 

ිංයලු ශබෝත ංශ්රීක ශවමවග.  

අශප් දිං්ත්රි.කය තත්තගමස, එල්ලහතග පීධ සයත් එ.ක, ශච්න් 

එක. වගශේයි ශ) වැව් ටික  සශබන්ශන්. ඒ වැව් ටිශ. ජලය  රඳග 

පවත්වග තන්ම අපට පුළුවන් ම), අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කයට නියහ 

කගලවලට මුහු  ශනන්ම අව ය ශවම එක. මැ ැ, තරු 

ඇමස සතුමසනි.  අපි ශ)වග ඔබතුමසන්ලගට ිරයන්ශන්, කු කකමින් 

ශමොශවයි.  ජමතගව  ශ) පගර්ලිශ)න්තුවට අපි ිංයලුශනමගමස  පත් 

කරලග එවග  සශබන්ශන්, ඔවුන් ශවුවශවන් යමස. කරන්ම. අපි 

ශමසතැමට ඇවිල්ලග  සශබන්ශන් ශතොවි ජමතගවශේ 

ආශිර්වගනශයන්.  ඔබතුමසන්ලග කරම  ැමස වැඩකදීමස අපි කකුශලන් 

අදිම මිනිං්සු ශමොශවයි.  අපි කරන්ශන්, වැරැීන ශපන්වග දීමසයි. 

මසමස ිරයපු  වැශව් කතන්නරයට ඔබතුමසගට තර  ගියග. ඔබතුමසගට 

තර  ගියගට, මසමස ඒ කාගව ිරව්ශව් අවහකවමසයි. ඒ තැම අශප් 

ප්රශී යට ඇවිත් අ න්ම. ඒ ිංීධිය ශවමශකොටමස ඔබතුමසගශේ 

පුතග,  තරු  ෂීන්ද්ර රගජප.ෂ රගජය අමසගතයතුමසගට මසමස ගිහින් 

ිරව්වග,  ශ) කරම වැශඩ් වැරැදියි ිරයලග. එතුමසග ිරව්වග,  "ඔබතුමසග 

කලින් ිරව්වග ම) මසට ඒක මතර කරන්ම  සබු ග. නැන් වැශඩ් 

කරලග ලවරයි ශන්" ිරයලග. ඒ නිංග තමසයි අපි ශ) ශීවල් ිරව්ශව්.  

තරු ඇමස සතුමසනි, ඔබතුමසගට ශලොකු  . සය.  සශබමවග. ඒ 

නිංග අශප් ප්රශී ශේ වැව් ටික  නලග ශනන්ම, අශප් කිෂි මසගර්ත 

ටික  නලග ශනන්ම, ශකත් ඇළවල් ටික  නලග ශනන්ම ිරයලග 

ශබොශ ොමස ශතෞරවශයන් ලල්ලමවග. රශට් කිෂි කර්මසගන්තය මඟග 

ිංටු වීශ) ශලොකු වතකීමස. ඔබතුමසගට  සශබමවග. ඒ ංඳ ග 

ඔබතුමසගට  . සය ලැශබන්ම ිරයග ප්රගර්ාමග කරමින්, මසග නි ඬ 

වමවග.   ං්තු සයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 තරු ශප්රේ)මගත් සී ශනොලවත්ත මසන්ත්රීතුමසග. ඔබතුමසගට විමගඩි 

ශනකක කගලය.  සශබමවග. 

 

 
[අ.භග. 5.30  

 

ගු දප්රේම්නා ක සී. දෙොලව කත මහසතා 
(மாண்புமிகு பிதரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ං්තු සයි,  ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි.   

ශකොළඹ දිං්ත්රි.කය ිරව්වගමස අපි ංමස ර ශවලගවට හිතමවග, 

ශතොවිතැශමන් ලවත් ශවච්ච දිං්ත්රි.කය. ිරයලග.  ැබැයි අන 

ශබොශ ෝ ශනශම., -ශබොශ ොමස  ශතොවිශයෝ  ග  ශතොවි ංමි සවල 

ංගමසගනේකශයෝ- අශපන් ලල්ලන්ශන් ශවම ශමසොමවත් ශමොශවයි,  

තරු ඇමස සතුමසනි.  ඔවුන් ලල්ලන්ශන්, ඇළශව්ලි ටික සුීන කරලග 

ශනන්ම ිරයලගයි. ශකොළඹ වැඩි  රිය. ලන්ශන්, ශමොශයකුත් 

කර්මසගන්ත, ශමොශයකුත් වයගපගර එ.ක ං)බන්ධ ශවච්ච පිරිං.. 

ශකටිශයන් ිර ව්ශවොත්, ශකොළඹ ලන්ශන් යමස. කමස.  සශබම 

අය. ඒ නිංග ඔවුන්ට ඇළ ශව්ලි ටික විතර. සුීන කරලග 

ු න්ශමොත් ඇ ස. ඒ අය ලතග ප සුශවන්  අශම. කටයුතු කර 

තය වි.  

1561 1562 

[තරු  ශරෝ   බණ්ඩගර  මස තග  
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පසුගිය කගලශේ වි ගල මශවෝනය. ඇ ස වු ග, පුරන් කුඹුරු 

අං්වීනන්ම ඕමෑ ිරයලග.  අශප් කඩුවල ප්රශී ශේ, කැං්බෑව 

ප්රශී ශේ දිතට  ර ට පුරන් ශවච්ච කුඹුරු අං්වීනන්මට පටන් 

තත්තග, අපි නැ.කග. ඒ  ක්රියගවලිය  මුශව් අන වමශකොට ශතොවි 

ංමි ස අශපන් කරම ලල්ීනමස තමසයි, ඇළශව්ලි ටික විතර.  සුීන 

කරලග  ශනන්ම  ිරයම එක.  ඒ අය ජීවම තත්ත්වශයන් උංං ්

මසට්ටමසක ිංටිම පුරවැිංයන්.  කිමි මග ක ශයොනලග වතගශවන් 

ආනගයමස. උත්පගනමය කර තන්ම ඒ අයට අව ය මැ ැ.  කුඹුර 

වපුරලග,   තමසන්ශේ පරිශභෝජමය ංඳ ග අව ය වී ටික නිපනවග 

තැය මස තමසයි ඒ අයට අව ය වන්ශන්.  ඒ නිංග,  ශකොළඹ 

දිං්ත්රි.කශේ සීමිතව ශ ෝ  සශබම ඇළශව්ලි ටික අපට සුීන කරලග 

ශනන්ම ිරයලග ලතග ශතෞරවශයන් ලල්ලමවග. එශ මස කශළොත්,  

ශකොළඹ ශකත්වතු ටික පුරන් ශවච්ච ං්වභගවශයන් අයින් කරලග 

ශනන්ම අපට පුළුවන්. 

ං්තු සයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු චමසල් රගජප.ෂ අමසගතයතුමසග. 

 

 

[අ.භග. 5.32  

 

ගු චමල් රාජපක්කයෂ මහසතා (වාරිමාර්ග අමාතය, රාජය 

ආරක්කයෂක හසා ආපො කළමනාකරණ රාජය අමාතය සහස 

සපවදද්ශ් ක යුුර රාජය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு சமல் ராேபக்ஷ - நீர்ப்பாசன அகமச்சரும் அரச 

பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ இராோங்க 

அகமச்சரும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராோங்க அகமச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of  National Security and  Disaster Management 
and State Minister of  Home Affairs) 
ූලලගංමගරූඪ තරු මසන්ත්රීතුමසනි, අන දිම ංභගව කල් තබම 

අවං්ාගශව් අුවරගධපුර දිං්ත්රි. පගර්ලිශ)න්තු මසන්ත්රී තරු 

ශ..ී..එං්. කුමසගරිංරි මසැ සතුමසග විිංන් ලදිරිපත් කරම ලන 

ශයෝජමගව ං)බන්ධශයන් එතුමසගත් තරු මසන්ත්රීතුමසන්ලගත්  අන ං ්

නැ.වූවග. විශ ේෂශයන්මස එතුමසග මසතු කර  සශබන්ශන්, අුවරගධපුර 

දිං්ත්රි.කශේ වැව් පිළිබඳවයි. අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ වැව් වි ගල 

ප්රමසග ය.  සශබමවග. එහි කුඩග වැව්  ග වි ගල වැව් තත්තගමස, 

4,000කට ආංන්ම ප්රමසග ය.  සශබමවග. මස ග වගරිමසගර්ත යටශත් 

ම) අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ  සශබන්ශන් වැව් සුළු ප්රමසග ය.. 

ශතොවිජම ශංේවග ශනපගර්තශ)න්තුව, පළගත් වගරිමසගර්ත 

ශනපගර්තශ)න්තුව යටශත් තමසයි ශතොඩ. වැව්   සශබන්ශන්. මසධය 

වගරිමසගර්ත යටශත් වැව් 87. ං  මස ග වගරිමසගර්ත යටශත්  වැව් 

14.  සශබමවග. අපි පසුගිය අවුරුීශී ං  ශ) අවුරුීන තුළ "වගරි 

ශංෞභගතයග" වැඩ පිළිශවළ යටශත් කුඩග වැව් 51. 

ප්ර සංහං්කර ය කරන්ම කටයුතු කළග. තරු මසන්ත්රීතුමසග ිරව්වග 

වගශේ, රුපියල් මිලියම 500. වැනි වි ගල මුනල. ඒ ංඳ ග වැය 

කර  සශබමවග. ලහකගශව් කුඩග වැව් 55,000කට වැඩි ප්රමසග ය. 

 සශබමවග. ත)වල  සශබම ංමස ර කුඩග වැව් මිනිං්සු 

අමවංරශයන් අල්ලගශතම  සශබමවග. ඒ වගශේමස ශතොඩ. වැව් 

ශතොඩ ශවලග  සශබමවග. එමස පර්යන්තශේ වැඩ අවංන් ශවන්ම 

ඕම. 

ිරිංමස රජය. පසුගිය කගලශේ ශ)වග මඩත්තු කරන්ම කටයුතු 

කරලග  සබුශණ් මැ ැ. ශ) තත්ත්වය අ සතරු ජමගධිප ස, 

ශතෝසගභය රගජප.ෂ මසැ සතුමසග නැකපු නිංග තමසයි  ශ) ංඳ ග 

ශවමමස අමසගතයගහ ය. ඇ ස කශළේ. ශ) ිංයලු වැව් ංඳ ග රගජය 

අමසගතයවරශයකු ලන්මවග. එතුමසග යටශත් තමසයි ශ) කුඩග වැව් 

ිංයල්ල  සශයන්ශන්. ශ්රී ලහකග මස වැලි අධිකගරිය යටශත් වැව්  

 සශයමවග; ශතොවිජම ශංේවග ශනපගර්තශ)න්තුව යටශත් වැව් 

 සශයමවග.  ශ) වැව්  ක්රමසගුවකුලව පුමරුත්ාගපමය කරන්ම, වැව් 

ශතොඩ ශවලග  සශයමවග ම) ඒවගශේ මසඩ ලවත් කරන්ම, මිනිං්සු 

වැව් අල්ලගශතම  සශයමවග ම) ඒවගශේ මිුව) කටයුතු කරලග 

මැවත නින ං් කර තන්ම, තශ) වැවත් එ.ක තශ) ආර්ිකකය 

ශතොඩමඟන්ම අපි වැඩ පිළිශවළ  නලග  සශබමවග.  

ශ) අවුරුීශී අපි ශබොශ ෝ ු රට ශකොන්ත්රගත් පනමමින් 

බැ ැරව රගජය  ආයතමවලට ශ) වැව්   නන්ම  භගර ු න්මග. ඒ 

වගශේමස, රගජය ලහනේශන්රු ංහං්ාගවත්, SD&CC එකත්, ශ්රී ලහකග 

ශපොු ජම ශපරමුශණ් ලහනේශන්රු ංහතමසයත් වැව්  නන්ම 

භගරශතම, නැමට  වැව් ිරහිපයක කටයුතු අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ  

ශකශරමවග. ප ත් බි) ප්රශී  ශතොඩිරීමශ) ං  ංහවර්ධමය 

ිරීමශ) මසණ්ඩලය අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ වැව් ිරහිපයක 

කටයුතු කරමවග. ශ) වැව්වල වැඩ ඇං්තශ)න්තු කරන්ශන් 

ලහනේශන්රු මස ත්වරු. ඇං්තශ)න්තු කළගට පං්ශංේ තමසයි ඒ අයට 

මුනල් දීලග ඒ කටයුත්ත කරන්ශන්. "වගරි ශංෞභගතයග" වැඩංට ම 

යටශත් ඇළ ශව්ලිත්  නමවග. ංමස ර තැන්වල ඇළ ශව්ලි ංෑදීමස 

ලැශබම මුනල අුවව ශකශරන්ම මැතුව ඇ ස. විප.ෂශේ 

මසන්ත්රීතුමසන්ලග ය) ශචෝනමගව. කළග ම), අපි ඒ  තැම 

ශංොයමවග.  ශ ොඳ වැඩ. කරලග ශචෝනමග අ න්ම අව ය මැ ස 

නිංග, මීය ට පසුව අපි ඇං්තශ)න්තුව. ංකං් කළගට පං්ශංේ 

ං්වගධීම කණ්ඩගයමස. මසඟිුවත් මැවත ඇං්තශ)න්තු කරමවග. ඊට 

පසුව මුනල් ශවන් කරන්ම තමසයි අපි ලදිරිශේ දී  බලගශපොශරොත්තු 

ශවන්ශන්. එතශකොට ඒ කටයුත්ත ිංීධ ශවමවග. ඒ වගශේමස, ඒ 

කරම වැශඩ්  රියට කරමවගන ිරයලග අධී.ෂ ය කරන්මත් 

කටයුතු කරමවග. විප.ෂශේ ංමස ර මසන්ත්රීතුමසන්ලග ිරව්වග, රගජය 

ඇමස සවරශය. ංල්ලි ලල්ලුවග ිරයලග. එශ මස එක.  ශවලග 

මැ ැ, අපි ශංොයගලග බැලුවග. තශ) ිංටිම ශවමත් පුීතලශය. 

තමසයි වැව.   නන්ම ශකශමකුශතන් ංල්ලි ලල්ලග  සශයන්ශන්. 

 එශ මස මැතුව ශ) රගජය ඇමස සවරශය.වත්, ශවම කවුරුවත් 

ඒකට ං)බන්ධ ශවලග මැ ැ. ශ) වැව් ිංයල්ශල්මස කටයුතු 

කරන්ම ඕමෑ නිංග අපි තීන්ු ව. තත්තග. ඒ අුවව ලහනේශන්රුවන් 

විිංන්, තග.ෂ  නිලධගරින් විිංන් ඒ වැව  රියට ත.ශංේරු 

කරලග, මිුව) කටයුතු කරලග, ශකොපමස  ශරොන්මසඩ ප්රමසග ය. 

ලවත් කරන්ම ඕමෑන ආදී ිංයල්ල ත.ශංේරු කරලග, ශතොවි 

ංහවිධගමවලට ඒ ශකොන්ත්රගත් එක භගර ශනයි. රගජය භගරය ශතවලග 

ශතොවි ංහවිධගමවලට  ඒ ශකොන්ත්රගත් එක තන්ම පුළුවන්.  ඒ පං් 

ලවත් කරලග ශ ෝනලග තත්තගට පං්ශංේ වැලිත් තන්ම ලැශබමවග.  

මසැටි ලැශබමවග ම) මසැටි කර්මසගන්තය කරම අයට ශනන්ම 

පුළුවන්.  වැලි ටික ශ ෝනලග විකු න්ම පුළුවන්. මමුත් රගජය 

භගරය ශතවන්ම ඕමෑ. අපි ශබොශ ෝ ු රට ශචෝනමග, අරවග ශ)වග 

මැ ස ශවම විධියට රගජය ආයතම මසඟින් තමසයි ශ) කටයුත්ත 

කරන්ම බලගශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. මමුත් අුවරගධපුරශේ 

වැවකට වි ගල මුනල. ලබග දීලග  සශබමවගය ිරයම කරු  

ඔබතුමසන්ලග ංඳ න් කළග. අපි මැවත වර. ශංොයලග බලමවග, 

ශකොශ ොමසන එච්චර මුනල. වැය කශළේ ිරයලග. 

 
ගු වස්දත යාපාබණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මසට ප්ර ්මය. මඟන්ම අවං්ාගව ශනන්ම, තරු ඇමස සතුමසනි.  

මසධයමස පළගශත් වැව් ිරහිපය. කඩගශතම යෑශ) අවනගමමස. ලතග 

ආංන්ම මසට්ටමසට  සශබමවග. එක. තමසයි  න්තගම රජමස ග 

වි ගර වැව් බැ)මස. අශම. එක තමසයි ශතොවින්නල මවලියන්ත 

වැව.  ශ) වැව් ශනක වගශේමස, උඩත්තව, මීය ත මසඩ වැව, 

ශකොහිලපතග වැව ං  හිඹුටුව ශතොවි ත)මසගමශේ වැව  යම  ශ) 

වැව්වල අවනගමමස.  සශයමවග, තරු ඇමස සතුමසනි. අවනගම) ංහිත 

ඇළ ශව්ලි  පිළිබඳව මසමස ශල්ඛ්මය.  නලග  සශයමවග. ඒ අුවව 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

උඩුු )බර රඹු.වැල්ල ඇළ ශව්ල්ල ං  ත)ශපොළ කීරපශන් ඇළ 

ශව්ල්ල කැඩී බිී  ශතොං්  සශබමවග.   එමස ශල්ඛ්මය ංකං් ිරීමමසට 

අශප් රගජය ඇමස සතුමසගත් ං)බන්ධයි. අවනගම)ං තත ඇළ ශව්ලි 

පිළිබඳව කඩිමමින් ක්රියගමසගර්තය. තන්ම  ිරයලග  මසමස 

ඔබතුමසගශතන්  ලතග කගරුණිකව ලල්ීනමස. කරමවග. 

 
ගු චමල් රාජපක්කයෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශ ොඳයි. ිංයලු ත)වල  සශබම වැව් ටික  නම එක තමසයි අශප් 

ලල.කය; අරමු . ඒ තුළින් තශ) ආර්ිකකය ශතොඩමඟන්මත් අපි 

කටයුතු කරමවග. අපි වැව විතර.  නලග නික) ලන්ශන් මැ ැ, 

ඇළ ශව්ලිත්  නමවග. ඒ වගශේමස, තශ) වැව  ැශනමශකොට එක 

පැත්තිරන් තශ) අයට එතැනින් විශව්ක තන්ම, විශමෝනගං්වගනය. 

ලබග තන්මත් පුළුවන්.  

ආර්ිකක ව ශයන්, මසත්ංයයන් වැවට නමසලග ධීවර කර්මසගන්තය 

කරන්ම පුළුවන්. ඒ වගශේමස වැව ල ත්තගශව් කුකුළන්, තගරගවන් 

ඇ ස කරලග ආර්ිකකය දියුණු කර තන්මත් පුළුවන්.  උං්ංගම වගරි 

මසගර්ත තුළ වැව ල ත්තගශව්  සශබම ශතවතු වතග කරන්ම අව ය 

ජලය ංපයන්මත් කටයුතු කරමවග. අපි යමස. කරන්ශන් 

ශබොශ ොමස ංීභගවශයන්. ය) අඩුපගඩු  සශබන්ම පුළුවන්. ඒ 

අඩුපගඩු ශපන්වග ු න්ශමොත්, ඒවග නිවැරැදි කරන්ම ිරිංවිශටකත් 

අපි අතපසු කරන්ශන් මැ ැ. 

අශප් රගජය ඇමස සවරු ශනපළ වම තරු අුවරගධ ජයරත්ම 

මසැ සතුමසගත්, ිංරිපගල තමසලත් මසැ සතුමසගත් ලතග උමන්ු ශවන් ඒ 

කටයුතු කරමවග. ඒ නිංග අපට පුළුවන් ශවයි, අශප් ලල.කය කරග 

යන්ම. අශප් ලල.කය, අවුරුු  4. ඇතුළත ත)වල වැව් 5,000. 

ංෑදීමසයි.  ැමස තමසකමස  සශබම වැව.  ැශනමවග. ංමස ර ශවලගවට 

ඒ මසන්ත්රීතුමසග ිරයපු කාගවත්  රි. මසමස Southern Expressway 

එශ. Bedigama Exit එශකන් එළියට බැ ැලග වීරකැටිය පැත්තට 

යමශකොට බැදිතමස ප්රශී ශේදී  කුඩග ශපොකු . නැ.කග. ඒක 

excavator එක. නගලග  ගරමවග. මසමස ඇහුවග, ශ)ක කරන්ශන් 

කවුන ිරයලග. ශතොවිජම ංහවර්ධම ශනපගර්තශ)න්තුශවන් කරලග 

 සශබන්ශන්. ඒශ. ඇං්තශ)න්තුව රුපියල් ල.ෂ 147.. මසමස 

ිරව්වග, ඒක ව ගමස මවත්වන්ම ිරයලග. ශමසොකන, තශ) ශකශමකුට 

රුපියල් ල.ෂ 10. ු න්මග ම) ඒක කරතන්ම  සබු ග. ඒ බි) 

ප්රමසග ය අ.කරයකටත් වඩග අඩුයි. ඒ වගශේ ශීවල් අපි නැකපු 

තැම මතර කරන්ම ඕමෑ. ඒවග පිළිබඳව අධී.ෂ ය කරම වැඩ 

පිළිශවළකුත්  නන්ම ඕමෑ. එශ මස වුශ ොත් මුනල් අපශත් 

ශමොයවග උපරිමස ශලං ප්රශයෝජමවත් ආකගරයට ශයොනවන්ම 

පුළුවන්.  

පුරන් කුඹුරු අං්වීනන්මත් පුළුවන්, තශ) ආර්ිකකය 

ශතොඩමඟන්ම.  තමසට වැව.  ැු  ගමස ඒ වැව මඩත්තු ශවන්මත් 

ඕමෑ. වැව රැකබලග තන්ම වැවට අයි සකගරශය. ඕමෑ. ඒ ංඳ ග 

තශ) වි ගරගධිප ස ං්වගමීය න් ව න්ශංේ ශ ෝ ආතමික 

මගයකශයකුශේ මගයකත්වය. ශනන්ම ඕමෑ. තශ) විු  ශල් 

විු  ල්ප සතුමසග ිංටිශයොත්, පගංශල් ළමසයි එතැමට එකතු ශවමවග.  

පරිංර නියමු ඒකක - environmental pioneer brigades - ඒ  ැමස 

තැමමස  නලග  සශබමවග. ඒ අයට පුළුවන්, වැව් ංහං්කි සයත් 

එ.කමස වැව තැම අවශබෝධය. ලබග තන්ම; වැව මඩත්තු 

කරන්ම; පිරිිංු  කරන්ම. තශ) වැඩිහිටි ංහවිධගම  සශබමවග, 

කගන්තග ංහවිධගම  සශබමවග, තරු  ංහවිධගම  සශබමවග, ධීවර 

ංහවිධගම  සශබමවග, ශතොවි ංහවිධගම  සශබමවග. ඒ  ැමස 

ශකශමකුශතන්මස ංමසන්විත කමිටුව.  නලග වැශව් භගරකරත්වය 

ඒ අයට ලබග ශනන්ම ඕමෑ. එතශකොට වැව. වගර්ෂිකව මඩත්තු 

කරන්මත්, ඒ කටයුතු ංීභගවශයන් කරන්මත් පුළුවන්.  

 අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ මසන්ත්රීතුමසග අ පු ප්ර ්මයට අනගළ 

ශතොරතුරු ශතොඩ.  සශබමවග. ඒ ඔ.ශකෝමස ිරයවන්ම ශවලගව 

මැ ැ. එමස නිංග මසමස ඒ ශතොරතුරු ිංයල්ල ඇතුළත් වගර්තගව 

 ැන්ංගඩ් වගර්තගවට ඇතුළත් ිරීමමස ංඳ ග සභාගත* කරමවග. 

එතශකොට ඕමෑමස ශකශමකුට  ඒක ිරයවන්ම පුළුවන්.  

  ං්තු සයි. 
 

 
*සභාදම්සය මත තබන ලෙ වාර්තාව  
*சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட அறிக்கக: 

*Report tabled: 

අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ වැව් අමුණු  ග ඇළ ශව්ලි ප ත පරිදි 

කළමසමගකර ය ිංු  ශකශර්.  

 

* මස ග වගරිමසගර්ත  ග අන්තර් පළගත් වගරිමසගර්ත   - වගරිමසගර්ත 

ශනපගර්තශ)න්තුව 

* මස වැලි විශ ේෂ බල ප්රශී වල පිහිටි වගරිමසගර්ත -  ශ්රී ලහකග මස වැලි 
අධිකගරිය 

* සුළු  ග මසධයමස වගරිමසගර්ත      -  ශතොවිජම ශංේවග ශනපගර්තශ)න්තුව  ග 
උතුරු මසැන පළගත්  ංභගව  

අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ ප්රධගම වගරි වයගපගරවල ඇළ ශව්ලි  ග වැව් අමුණු 

ිංයල්ල මඩත්තු කරමින් වගරිමසගර්ත ශනපගර්තශ)න්තුවන, ශතොවිජම ශංේවග 

ශනපගර්තශ)න්තුව  ග පළගත් ංභගව මසඟින් වැව් 3,054., අමුණු 127.  ග ඇළ 

පීධ ස 27. කළමසමගකර ය ශකශරම අතර, මස වැලි H කලගපය මසඟින් 

මස වැලි බල ප්රශී  ආශ්රිත ංමසං්ත ඇළ ශව්ලි  ග වැව් කළමසමගකර ය ිංු  

ශකශර්. 

දිවයිම පුරග පිහිටි 55,000කට ශමොඅඩු කුඩග, මසධයමස, වි ගල වැව්  ග ඇළ 

ශව්ලි ංහඛ්යගව කලක ිංට නිිං ප්ර සංහංක්ර වලට ල. ශමොවීමස නිංග මව 

රජය මසඟින් ප්රමුඛ්තමස ංහවර්ධම කගර්යය. ශලං ංලකග ලදිරි වංර ප  

ඇතුළත කුඩග වැව්, අමුණු  ග ඇළ ශව්ලි 5,000. ආශ්රිතව පූර්  

ප්ර සංහං්කර ය. ිංු  ිරීමමස ශ) වම විටත් ආර)භ කර ඇත.  

ඒ අතුරින් ශ) මුනල් වර්ෂය තුළදී වැව්  ග අමුණු 1,570. ආශ්රිතව 

ප්ර සංහං්කර  කටයුතු ශ) වම විටත් ලතග ංගර්ාකව ිංු  ශවමින් පව සම 

අතර, අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ වැව්  ග අමුණු 100.  ඳුමගශතම ලන් 80ක 

වැඩ කටයුතු ශ) වම විටත් අවංන් ශවමින් පවතී. ලදිරි වංර  තර ඇතුළත 

වගරි ශංෞභගතයග වැඩංට ම යටශත් අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ තවත් වැව් ිංය 

ත ම. ප්ර සංහං්කර ය වුව ඇත. මීය ට අමසතරව අ සතරු ජමගධිප සතුමසන් 

විිංන් දියත් කරම ලන "තමස ංමසඟ පිළිංඳර" විශ ේෂ වැඩංට ම යටශත් 

 ඳුමගතත් වයගපි ස ත මගව.  ග "වැව්ත) පුබුු ව එල්ලහතග පීධ ස 

වැඩිදියුණු ිරීමශ) වයගපි සය" යටශත්න වැව් 40කට ශමොවැඩි ත ම. 

ප්ර සංහං්කර ය කර ඇත. 

උතුරු මසැන මස  ඇළ වයගපි සය මසඟින් ශමසොරත කන්න / කළු තඟ ජලග වල 

එ.රැං් කරුව ලබම ජලය යකල්ල න.වග දිශවම ඇළ මසගර්තය. ඔං්ශංේත්, 

අමතුරුව එමස ජලය හුරුළු වැව, ුවවර වැව, මසගන්ම.කට්ටිය, මස කමනරගව 

ඇතුළු මස ග වැව්  ග කුඩග වැව් පන්ිංයය. පමස  ශපෝෂ ය කරමින් 2024 

වර්ෂය වම විට අුවරගධපුර දිං්ත්රි.කශේ ශබොශ ේ ප්රශී  මස වැලි ජලශයන් 

ශනකන්මයමස ශපෝෂ ය ශකශරුව ඇත. 

මව රජශේ ප්රමුඛ්තමස ංහවර්ධම කගර්යය. ශලං දියත් ශකොට ඇ ස "වගරි 

ශංෞභගතයග" වැඩංට ම යටශත් දිවයිශන් ිංයලු ග්රගමීය ය ප්රශී  ආවර ය 

ශකශරමින් ිංු  ශකශරම ග්රගමීය ය වැව් පුමරුත්ාගපම වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව 

රජරට නිශයෝජමය කරුව ලබම මස ජම නිශයෝනේතයකු ලං ඔබතුමසන්න ංතුටු 

වුව ඇතැයි වි ්වගං කරමි. 

1565 1566 
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පගර්ලිශ)න්තුව 

 

එකල්හි දේලාව අ.භා. 5.30 පසු කර ිනබුදණ්ද මූලාසනාරූඪ 
ගු ම්දත්රීුරමා විස්ද ප්රශ්පනය දනොවිමසා පාර්ලිදම්්දුරව කල් තබන 
ලදී. 

 

පාර්ලිදම්්දුරව ඊ  අනුකූලව, අ.භා. 5.42  2021 දනොවැම්බර් 
20 වන දින සභා සම්මිනය අනුව, 2021 දෙසැම්බර් 03 වන සකුරාො 
පූ.භා. 9.30 වන දතක්කය කල් ගිදඉය. 

 

 

 

 
 

 

 
 

அப்தபாழுது தநரம் பி.ப. 5.30 மைிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால், 

மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா 

விடுக்காமதலதய பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 
 

இதன்படி, பி.ப. 5.42க்கு, பாராளுமன்றம் அதனது 2021 

நவம்பர் 20ஆந் தததிய தீர்மானத்திற்கிைங்க, 2021 டிசம்பர் 03, 

தவள்ளிக்கிைகம மு.ப. 9.30 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 
 

 
 

And it being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

 

Parliament adjourned accordingly at 5.42 p.m. until 9.30 a.m. on 
Friday, 03rd December, 2021, pursuant to the Resolution of Parliament 
of 20th November, 2021.  
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[තරු  චමසල් රගජප.ෂ  මස තග  



 

සැ.යු. 
 

ශමසමස වගර්තගශව් අවංගම මුද්ර ය ංඳ ග ං්වකීය කාගවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් න.වුව රිිං මසන්ත්රීන් මින් පිටපත. ශතම 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකගරය එහි පැ ැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැ න ශනං සය. ශමොල.මසවග  

හසැ්දසාඩ් ංහං්කගරක ශවත ලැශබම ශංේ 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 தவண்டும். 
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හසැ්දසාඩ් වාර්තා  

දකොළඹ 5, දපොල්දහසේ්දදගොඩ, ිරුළපන පාර, අසක 163 ෙරන සපථානදයහි ිළහිටි 

රජදඉ ප්රවෘ කින දෙපාර්තදම්්දුරදේ ිළහිටි රජදඉ ප්රකාශ්න කාර්යාසශ්දය්ද  

මිල දී ගත හසැක. 
 

දමම හසැ්දසාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk දවේ අඩවිදය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்தஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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