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     இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறரவற்றப்பட்டது. 
 
ஒத்திமவப்பு வினொக்கள்  
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පූ. වා. 10.00  පාාලිගම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ ු මහින්ද යාපා අගේවාධ්න මහත්ා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைைிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

නිගේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
 ු ගසෝහිණී කුමාරි විගේසත්වන මන්ත්රීතුයගයගප 

ප්රකාශයීයය 
ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி 

விரேரத்னவினது கூற்று 
STATEMENT BY HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA  

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරු, ඊ ේශේ ෑදනසන සභා ග්ධභශේදී ගරු ශරෝහිණී 

කුමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමියගේ රීති ර ්නේක් මතුමි කාරයගන් සභාශ  

අවධ්ානේ ශේොමුශකාොටඊ පසුගිේ පා්ධලිශේන්තුමි රැස්වීේ සතිශේඊ 

එනේ 2021 ජූලි මස 20 වන දින බල ක්ති අමාතය ගරු ෑදේ 

ගේමන්පිල මහතාට එශරහි වි ව්ාස භංග ශේෝජනාව පිළිබඳ 

විවාදේ පැවැති අවස්ථාශ දී ගරු තලතා අතුමිශකාෝරල මහත්යගේට 

ේේ ේේ වාචිකා ලිංගිකා හිංසනේන් සිදුවන ආකාාරේට ේේ 

රකාා ේක් සභාශ දී සිදු කාරන ලද බවත්ඊ   අවස්ථාශ  මා 

මූලාසනේ දරයගන් සිනාශසයගන් හා , හඬව සිටි බවත් රකාා  කාරන 

ලදි.   රකාා ේ සේූර්ධණශේන්ම සාවදය රකාා ේක් වන අතරඊ මා 

එම අවස්ථාශ දී මූලාසනේ ශනොදරන ලද බව සභාවට දන්වනු 

කාැමැත්ශතයග. 

කාරු  ශනොශසොේා සිදු කාරනු ලබන ශමවැ,  රකාා වලින් 

මූලාසනේට අශගෞරවේක් වන බව එම මන්ත්රීතුමියගේට මවිසින් 

දන්වනු ලබන අතරඊ  ඉදිරිශේදී සභාශ  ශගෞරවේ ශමන්මඊ 

මන්ත්රීවරුන්ශප ශගෞරවේ ආරක්ෂා වන ආකාාරේට ට ට ව ා 

වගකීශමන් යුතුමිව කාටයුතුමි කාරනශමන් දන්වනු කාැමැත්ශතයග. 

 

 ු ගසෝහිණී කුමාරි විගේසත්වන මහත්වයගය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரேரத்ன)  

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ- 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 කාට ෑත්තර අව ය නැහැ. [බාධ්ා කිරීේ] විවාදේකාට ේන්න 

ඕනන නැහැ. ෑත්තර අව ය නැහැ. 

 

 

ලිිළ ගල්ඛනාදිය ිළිත ැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2020 ව්ධෂේ සඳහා කාේකාරු අමාතයාං ශේ වා්ධෂිකා කාා්ධේ සාධ්න 

වා්ධතාව.- [ගරු , මල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]  

 

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා (අධ්ාපන 

අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ் - கல்வி அமைச்சர்) 

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මම පහත සඳහන් වා්ධතා ඉදිරිපත් 

කාරයග.  

(i) 2019 ව්ධෂේ සඳහා ශකාොෙඹ වි ව්විදයාලශේ මානව 
සේපත් අභිව්ධධ්න ආේතනශේ වා්ධෂිකා වා්ධතාව සහ 
වා්ධෂිකා මූලය රකාා න  

(ii) 2019 ව්ධෂේ සඳහා ශප්රාශදණිේ වි ව්විදයාලශේ විදයා 
ප ච්ාත් ෑපාධි ආේතනශේ වා්ධෂිකා වා්ධතාව හා ගි ේ  

(iii) 2019 ව්ධෂේ සඳහා ගේපහ වික්රමාර්චචි ආයු්ධශ ද 
විදයාේතනශේ වා්ධෂිකා වා්ධතාව  

(iv) 2019 ව්ධෂේ සඳහා ශ්රී ලංකාා වේඹ වි ව්විදයාලශේ වා්ධෂිකා 
වා්ධතාව හා ගි ේ  සහ 

(v) 2019 ව්ධෂේ සඳහා කාැලණිේ වි ව්විදයාලශේ වා්ධෂිකා 
වා්ධතාව හා ගි ේ. 

ශමම වා්ධතා අධ්යාපන කාටයුතුමි පිළිබඳ අමාතයාං  ේ 

ෑපශේ කා කාාරකා සභාව ශවත ශේොමු කාෙ යුතුමිේැයි මම ශේෝජනා 

කාරයග.    

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 ු ගජොන්ස් න් ප්රනාන්ු  මහත්ා (මහාමාා  අමාත් සහ 

ආණ්ඩු පාාශ්යීයවගේ ප්රධ්ාන සාංවිධ්ායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு ரேொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ විදුලිබල අමාතයතුමිමා ශවනුශවන් මම 

ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාාරකා සභාව විසින් පා්ධලිශේන්තුමිවට 

ඉදිරිපත් කාරන ලද වා්ධතාශ  විදුලිබල අමාතයාං ශේ ලංකාා 

විදුලිබල මණ් ලේ සේබන්ධ්ව සඳහන් කාරු  පිළිබඳ 

පා්ධලිශේන්තුමිශ  ස්ථාවර , ශේෝග 120(4) රකාාරව , රීක්ෂණ සහ 

ගනු ලැබූ ක්රිේාමා්ධග පිළිබඳ වා්ධතාව ඉදිරිපත් කාරයග.  

ශමම වා්ධතාව ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාාරකා සභාව ශවත 

ශේොමු කාෙ යුතුමිේැයි මම ශේෝජනා කාරයග.    

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

151 152 



පා්ධලිශේන්තුමිව 

 ු ගජොන්ස් න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ரேொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මුදල් අමාතයතුමිමා ශවනුශවන් මම 

පහත සඳහන් , ේම සහ ශේෝජනා ඉදිරිපත් කාරයග. 

 

(i) 2007 අංකා 48 දරන විශ ේෂ ශවෙඳ භාණ්  බදු පනශත් 2 
(3) වගන්තිේ ේටශත් විශ ේෂ ශවෙඳ භාණ්  බදු 
සේබන්ධ්ශේන් මුදල් අමාතයවරේා විසින් පනවන ලදුවඊ 
2021 අශරේල් 13 දිනැති අංකා 2223/2 දරන අති විශ ේෂ 
ගැසට් පත්රශේ පෙ කාරන ලද , ේමේ  

 

(ii) 2007 අංකා 48 දරන විශ ේෂ ශවෙඳ භාණ්  බදු පනශත් 2 
(3) වගන්තිේ ේටශත් විශ ේෂ ශවෙඳ භාණ්  බදු 
සේබන්ධ්ශේන් මුදල් අමාතයවරේා විසින් පනවන ලදුවඊ 
2021 අශරේල් 2ද දිනැති අංකා 2221/1 දරන අති විශ ේෂ 
ගැසට් පත්රශේ පෙ කාරන ලද , ේමේ   

 

(iii) 2007 අංකා 48 දරන විශ ේෂ ශවශෙඳ භාණ්  බදු පනශත් 2 
සහ 1 වගන්ති ේටශත් විශ ේෂ ශවශෙඳ භාණ්  බදු 
සේබන්ධ්ශේන් මුදල් අමාතයවරේා විසින් පනවන ලදුවඊ 
2021 අශරේල් 2ද දිනැති අංකා 2221/8 දරන අති විශ ේෂ 
ගැසට් පත්රශේ පෙ කාරන ලද , ේමේ   

 

(iv) 2007 අංකා 48 දරන විශ ේෂ ශවශෙඳ භාණ්  බදු පනශත් 2 
වගන්තිේ ේටශත් විශ ේෂ ශවශෙඳ භාණ්  බදු 
සේබන්ධ්ශේන් මුදල් අමාතයවරේා විසින් පනවන ලදුවඊ 
2021 අශරේල් 2ද දිනැති අංකා 2221/13 දරන අති විශ ේෂ 
ගැසට් පත්රශේ පෙ කාරන ලද , ේමේ   

 

(v) 2007 අංකා 48 දරන විශ ේෂ ශවශෙඳ භාණ්  බදු පනශත් 2 
(3) වගන්තිේ ේටශත් විශ ේෂ ශවශෙඳ භාණ්  බදු 
සේබන්ධ්ශේන් මුදල් අමාතයවරේා විසින් පනවන ලදුවඊ 
2021 මැයි 1ද දිනැති අංකා 2228/3 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් 
පත්රශේ පෙ කාරන ලද , ේමේ  

 

(vi) 2007 අංකා 48 දරන විශ ේෂ ශවශෙඳ භාණ්  බදු පනශත් 2 
(3) වගන්තිේ ේටශත් විශ ේෂ ශවශෙඳ භාණ්  බදු 
සේබන්ධ්ශේන් මුදල් අමාතයවරේා විසින් පනවන ලදුවඊ 
2021 ජු,  14 දිනැති අංකා 2232/3 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් 
පත්රශේ පෙ කාරන ලද , ේමේ  

 

(vii) ශ්ධගු ආඥා පනශත් (231 අධිකාාරේ) 10 වගන්තිේ ේටශත් 
ආනේන තීරු බදු  සේබන්ධ් ශේෝජනාව  සහ 

 (2021 අශරේල් 22 දිනැති අංකා 2224/21 දරන අති විශ ේෂ 
ගැසට් පත්රේ) 

 

(viii) ශ්ධගු ආඥා පනශත් (231 අධිකාාරේ) 10 වගන්තිේ ේටශත් 
ආනේන තීරු බදු  සේබන්ධ් ශේෝජනාව. 

 (2021 මැයි 1ද දිනැති අංකා 2228/2 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් 
පත්රේ) 

 ශමම , ේම  සහ ශේෝජනා රජශේ මුදල් පිළිබඳ කාාරකා සභාව 

ශවත ශේොමු කාෙ යුතුමිේැයි මම ශේෝජනා කාරයග.    

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 ු ගජොන්ස් න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ரேொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ බල ක්ති අමාතයතුමිමා ශවනුශවන් මම 

2019 ව්ධෂේ සඳහා සිශලෝන් ශපශරෝලිේේ ස්ශටෝශ්ධේ ට්ධයගනල්ස් 

ලියගටඩ්හි වා්ධෂිකා වා්ධතාව ඉදිරිපත් කාරයග. 

ශමම වා්ධතාව බල ක්ති කාටයුතුමි පිළිබඳ අමාතයාං  ේ 

ෑපශේ කා කාාරකා සභාව ශවත ශේොමු කාෙ යුතුමිේැයි මම ශේෝජනා 

කාරයග.    

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපග ශයීයක කාසක සවා 

වාාත්ා 
அமைச்சுசொர் ஆரலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

 

 ු ේ දික ගප්රේමසත්වන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு உத்திக பிரரைரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ජනමාධ්ය කාටයුතුමි පිළිබඳ 

අමාතයාං  ේ ෑපශේ කා කාාරකා සභාශ  සභාපතිතුමිමා 

ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් වා්ධතා සේබන්ධ්ශේන් එකී කාාරකා 

සභාශ  වා්ධතාව ඉදිරිපත් කාරයග.  

 (i) 2017 ව්ධෂේ සඳහා සැලසිශන රූපවාහිනී ආේතනශේ 
වා්ධෂිකා වා්ධතාව  

(ii) 2018 ව්ධෂේ සඳහා සැලසිශන රූපවාහිනී ආේතනශේ 
වා්ධෂිකා වා්ධතාව  

(iii) 2017 ව්ධෂේ සඳහා සීමාසහිත සව්ාධීන රූපවාහි,  මාධ්ය 
ජාලශේ වා්ධෂිකා වා්ධතාව  

(iv) 2018 ව්ධෂේ සඳහා සීමාසහිත සව්ාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය 
ජාලශේ වා්ධෂිකා වා්ධතාව  සහ 

(v) 2016 ව්ධෂේ සඳහා ශ්රී ලංකාා රූපවාහිනී සංසථ්ාශ  වා්ධෂිකා 
වා්ධතාව. 

 
සවාගම්සය මත් තිබිය යුතුයයි නිගයෝ  කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට ෙඟටඊ ශපත්සේ පිළිගැන්වීම.  

 
 ු සනිල් වික්රමිංාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මට ශපොඩි ශවලාවක් ශදන්න.  

ශජනරාල් ශ්රීමත් ශජෝන් ශකාොතලාවල ජාතිකා ආරක්ෂකා 

වි ්වවිදයාලේ පනත් ශකාටුේපත ලබන සිකුරාදා විවාදේට 

ගන්නවාදඊ නැේද කිේලා මම දැනගන්න කාැමැතියි.  
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 ු චමල් සාජපක් මහත්ා (වාරිමාා  අමාත්  සාජ 

ආසක්ක හා ආපදා කළමනාකසණ සාජ අමාත් සහ 

ස්වග ශයීය ක යුතු සාජ අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொேபக்ஷ - நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் அரச 

பொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொேொங்க 

அமைச்சரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொேொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of National Security and Disaster Management and 
State Minister of Home Affairs) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මන්ත්රීවරුන්ට සහ රශට් ජනතාවට තව 

දුරටත් අදහස් රකාා  කාරන්න අව යයි කිේලා මම වි ්වාස කාරන 

, සාඊ මම එදාට   පනත් ශකාටුේපත ඉදිරිපත් කාරන්ශන් නැහැ. 

තවත් කාල් අරශගන ඉදිරිපත් කාරන්නේ. 

 
 ු සනිල් වික්රමිංාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශකාොවිඩ් පැතිරීම සේබන්ධ්ශේන් ේශේ 

හැන්දනශ  මට දුරකාථන ඇමතුමිේ කිහිපේක් ආවා. ශකාොවිඩ් 

ශරෝගින්ශගන් ශරෝහල් පිරිලා තිශබන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමියගේට 

කිේලාඊ අද නැත්නේ ශහට ෑපශේ කා කාාරකා සභාව රැස් කාරලා 

ශේ සේබන්ධ්ශේන් වැ සටහනක් ක්රිේාත්මකා කාරන්න අපට 

බැරිද? හැම ශරෝහලක්ම වාශප ශකාොවිඩ් ශරෝගින්ශගන් පිරිලා 

තිශබන්ශන්. එම , සා ඉක්ම, න්ම ෑපශේ කා කාාරකා සභාව 

කාැ ශඳ ශවොත් ශහොඳයි. 

 
 ු දිගන්් ගුණවාධ්න මහත්ා (විග ශයීය අමාත් සහ 

පාාලිගම්න්තුගේ සවානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ගරු ර, ල් වික්රමසිංහ මැතිතුමිමා 

සඳහන් කාෙ  කාාරණේ පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමියගේට දන්වලා අද දවස 

තුමිෙ පිළිතුමිරක් ලබා ශදන්නේ. 

  

ගපත්වසම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ආචා්ධේ) සරත් වීරශසේකාර මහතා - [සභා ග්ධභේ තුමිෙ නැත.] 

 
 ු චන්දිම වීසක්ගකොඩි මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ අහංගමඊ කාතලුවඊ ගුරුකාන්දඊ "තරිඳු" 

ේන ලිපිනශේහි පදිංචි නීතා වික්රමූරරිේ මහත්යගේශගන් ලැබු  

ශපත්සමක් මම පිළිගන්වයග. 

 
 ු ගහක් ා අප්පුහායග මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ බණ් ාරශකාොස්වත්තඊ විල්බා ශගදර 

ේන ලිපිනශේහි පදිංචි  බ්ලි .එේ.එේ. . ඉන්දිකා විශේශකාෝන් 

මහතාශගන් ලැබු  ශපත්සමක් මම පිළිගන්වයග. 

 ු අකිල එල්ලාවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அகில எல்லொவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ බලංශගො ඊ කිරිඳිගලඊ ජනපද පාර ේන 

ලිපිනශේහි පදිංචි අයිරින් මැටිල් ා කීගල් මහත්යගේශගන් සහ 

ශවනත් 21ශදශනකුශගන් ලැබු  ශපත්සමක් මම පිළිගන්වයග. 

 
ඉදිරිපත්ව කසන ලද ගපත්වසම්  මහජන ගපත්වසම් ිළිතබඳ කාසක 

සවාව  පැවරිය යුතු යයි නිගයෝ  කසන ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශයීය්නවල  වාිකක ිළිතතුු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
      

ගජ්ප පුසවැිං දීමනාව: සඳවාග න ඇති ුදදල් 

சிரரஷ்ட பிரமேக் தகொடுப்பனவு: நிறுத்தி 

மவக்கப்பட்ட ததொமக 
SENIOR CITIZENS' ALLOWANCE: MONEY WITHHELD 

     29/2020                                                                           

1.   ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශසෞඛ්ය අමාතයතුමියගේශගන් ඇූර ර ්නේ - (2): 

(අ) (i) වේස අවුරුදු ද0 සේහු්ධණ කාරන ලද ශජයෂඨ් 
හුරවැසිේන් ශවත ශගවනු ලබන මාසිකා දීමනාව 
රුපිේල්  2000ක් බවත්  

 (ii) එශසේ ශගවනු ලබන දීමනාශවන් රුපිේල් 100ක් 
201ද ජනවාරි මාසශේ සිට ශනොශගවා රඳවා 
ගන්නා බවත්  

 (iii) ශමශලස මුදල් රඳවා ගැනීම සේබන්ධ්ශේන් 
ශජයෂඨ් හුරවැසිේන් විශරෝධ්ේ දක්වන බවත්  

 (iv) ශමශලස රඳවා ගන්නා මුදලඊ සමාජ ආරක්ෂණ 
අරමුදල නයගන් ගි මකා තැන්පත් කාරන බවත්  

       එතුමියගේ දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ශේ වන ශතක් එශසේ රඳවා ශගන ඇති මුළු මුදල 
ශකාොපමණද  

  (ii) එශසේ රඳවා ශගන ඇති මුදල් ශේොදා ග, යගන් 
ශජයෂඨ් හුරවැසිේන්ශප ේහපත පිණිස ශගන ඇති 
ක්රිේාමා්ධග කාවශ්ධද  

 (iii) එශසේ රුපිේල් 100  බැගින් රඳවා ගැනීම 
අත්හිටුවීමට පිේවර ගන්ශන්ද  

 ේන්න එතුමියගේ ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නේඊ   මන්ද? 
 

சுகொதொர அமைச்சமரக் ரகட்டவினொ:      

(அ) (i) 70 வயமதப் பூர்த்தி தசய்துள்ள சிரரஷ்ட 

பிரமேகளுக்குச் தசலுத்தப்படுகின்ற ைொதொந்தக் 

தகொடுப்பனவு ரூ. 2000/= ஆகும் என்பமதயும்; 

      (ii) அவ்வொறு தசலுத்தப்படுகின்ற தகொடுப்பனவில் 

ரூ 100/= 2016 சனவொி ைொதம் முதல் 

தசலுத்தப்படொது நிறுத்தி மவக்கப்பட்டு 

வருகின்றது என்பமதயும்; 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

     (iii) இவ்வொறு நிதிமயத் தடுத்து மவத்துக்தகொள்வது 

ததொடர்பில் சிரரஷ்ட பிரமேகள் எதிர்ப்புத் 

ததொிவிக்கின்றொர்கள் என்பமதயும்; 

     (iv) இவ்வொறு தடுத்து மவக்கப்படுகின்ற நிதி, சமூகப் 

பொதுகொப்பு நிதியம் எனும் கைக்கில் மவப்புச் 

தசய்யப்படுகின்றது என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

 

(ஆ) (i) இதுவமர அவ்வொறு தடுத்து மவக்கப்பட்டுள்ள 

ததொமக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) அவ்வொறு தடுத்து மவக்கப்பட்டுள்ள நிதிமயப் 

பயன்படுத்தி சிரரஷ்ட பிரமேகளின் நலனுக்கொக 

ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

       (iii) அவ்வொறு ரூ. 100/= வீதம் தடுத்து மவப்பமத 

இமடநிறுத்த நடவடிக்மக ரைற்தகொள்ளப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health:  

(a) Is she aware that - 

 (i) the monthly allowance paid to the senior 
citizens who have completed 70 years of 
age is Rs. 2,000;  

 (ii) a sum of Rs. 100 is withheld out of the 
allowance so paid from January, 2016; 

 (iii) the senior citizens object to money being 
withheld in this manner; and 

 (iv) the amount so withheld is deposited in an 
account known as the Social Security Fund? 

(b) Will she inform this House - 

 (i) the total amount that has been withheld up 
to now; 

 (ii) the measures taken for the benefit of the 
senior citizens by utilizing the funds so 
withheld; and 

 (iii) whether arrangements will be made to 
suspend the withholding of the Rs. 100? 

(c) If not, why? 

 

 ු (වවද) සුදාෂ්නී ප්රනාන්ු පුල්ගල්  මහත්වයගය 

(ප්රාථයගක ගසෞඛ ගසේවා  වසාං ත් ගසෝ  හා ගකොවි්  ගසෝ  

පාලන ක යුතු සාජ අමාත්තුයගය) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்ரள - ஆரம்ப சுகொதொர ரசமவகள், ததொற்று 

ரநொய்கள் ைற்றும் தகொவிட் ரநொய்க் கட்டுப்பொட்டு அலுவல்கள் 

இரொேொங்க அமைச்சர்) 

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමියගේ ශවනුශවන් මා 

එම ර ්නේට පිළිතුමිර ලබා ශදනවා. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

   රුපිේල්  2ඊ000ක් වන වැඩිහිටි දීමනාශවන් 
රුපිේල් 100කා මුදලක් අවකාරණේ ශකාොට වැඩිහිටි 
සුබසාධ්නේ සඳහා වන වැඩිහිටි සමාජ ආරක්ෂණ 
අරමුදලක් ආරේභ කාර ඇත. 

 (iii) වැඩිහිටි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල ආරේභ වූ මුල් 
අවධිශේදී වැඩිහිටිේන් ශේ සඳහා විරුේධ් වුවදඊ 
අදාෙ අරමුදල් මඟින් වැඩිහිටි සුබසාධ්න 
වැ සටහන් ශබොශහොමේක් ඉටු කාෙ , සා 
ඔවුන්ශප රසාදේ ශේ සඳහා ලැී  ඇත. 

 (iv) ඔ . 

 

(ආ) (i) 2021.06.25 දිනට සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදශලහි 
රුපිේල් ශදදහස ්  හේසිේ තිසහ්තර යගලිේන 
හේලක්ෂ නවදහස ් හැත්තනපහයි  ත අනූවකා 
(2ඊද34ඊද09ඊ0ද1.90) ශ ේෂේක් පවතී.  

 (ii) • අසරණ වූ වැඩිහිටිේන් ශවනුශවන් වැඩිහිටි 
, වාස ඉදිකිරීම හා පවත්වාශගන ේනම. 

  •  වැඩිහිටි දිවා මධ්යසථ්ාන ඉදිකිරීම හා ෑපකාරණ 
සඳහා අධ්ාර ලබාදීම. 

  • ග්රාට ේ වැඩිහිටි කායගටු සවිබලගැන්වීේ සඳහා 
ආධ්ාර ලබාදීම. 

  •  අසරණ වූ වැඩිහිටිේන් ශවනුශවන් අව ය හදිසි 
 ලයකා්ධම සඳහා මුදල් ආධ්ාර ලබාදීම. 

  •  පිළිකාා තත්ත්වඊ වකුගඩු ශරෝග තත්ත්ව  වැ,  
සුව කිරීමට අපහසු ශරෝගී වැඩිහිටිේන් 
ශවනුශවන් අව ය රතිකාාර සඳහා මුදල් ආධ්ාර 
ලබාදීම. 

  •  ශසෞඛ්ය ආරක්ෂණ වැ  පිළිශවෙක් ක්රිේාත්මකා 
කිරීම. 

  •  වැඩිහිටිේන් ශවනුශවන් සව්ේං රැකිේා ආධ්ාර 
ලබාදීම සහ   තුමිළින් ඔවුන් , ෂප්ාදනේ කාරන 
දන අශෙවි කිරීමට අව ය පහසුකාේ සපේාදීම. 

  • වැඩිහිටිේන් ශවනුශවන් චාරිකාා සංවිධ්ානේ 
කිරීම. 

  •  ජාතිකා සංව්ධධ්නශේ ශකාොටසක්ාරුවන් කිරීමට 
වැඩිහිටිේන් සඳහා ශමම අරමුදල් මඟින් 
සැලසුේ සකාස ්කාර කාටයුතුමි කිරීම.  

  •  වැඩිහිටි , වාසවල තත්ත්වේ ෑසස ් කිරීම 
(රයගතිගතකාරණේඊ ෑපකාරණ ලබාදීම) 

  •  වැඩිහිටිේන් සවිබල ගැන්වීම. 

  •  වැඩිහිටිේන් සඳහා අක්ෂි කාාච හා ශ්රවණ 
ෑපකාරණ ලබාදීම. 

 (iii) නැත. 

 

(ඇ)   වැඩිහිටි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල මඟින් වැඩිහිටිේශන් ප 
සුබසාධ්නේ හා අයිතිවාසිකාේ ආරක්ෂා කිරීම ශවනුශවන් 
වි ාල වූ කාා්ධේ භාරේක් සිදු වන බැවින් සහ   සඳහා 
වැඩිහිටි රජාවශප රසාදේ ඉහෙ මට්ටමකා පවතින බැවින් 
රුපිේල් 100 බැගින් රඳවා ගැනීම අත්හිටුවීමට පිේවර 
ශනොගන්නා ලදී.   
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[ගරු ශහේෂා විතානශප මහතා] 



2021 අශගෝස්තුමි  04 

 ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශමම ර ්නේට පිළිතුමිර ලබාදීම 

සේබන්ධ්ව අශප් ගරු රාජය ඇමතිතුමියගේට මම ස්තුමිතිවන්ත 

ශවනවා. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මම ශේ ර ්නශේන් අසා 

තිශබන්ශන් වැඩිහිටිේන් ශවනුශවන් ලබාශදන රුපිේල් 2ඊ000කා 

දීමනාව සේබන්ධ්වයි.  ශකාන් රුපිේල් 100ක් ආණ්ඩුව කාපා 

ගන්නවා. ශේ වැ සටහන ආරේභ කාරහු ඇමතිවරේා   දවස්වල 

කිේහු කාාරණාව ඉටු ශවනවා දඊ නැේද කිේන එකා දැනගන්න 

අව යතාව තිශබනවා. මශප ශේ අතුමිරු ර ්නේට ජජු පිළිතුමිරක් 

ලබා ශදන්න කිේලා ගරු රාජය ඇමතිතුමියගේශගන් මම ඉල්ීමමක් 

කාරනවා. වේස අවුරුදු ද0ට වැඩි  වැඩිහිටිේන්ට රාශේය ේ ශල්කාේ 

කාා්ධේාල හරහා රුපිේල් 2ඊ000කා මාසිකා දීමනාවක් ලබා ශදනවා.  

නමුත්ඊ වේස අවුරුදු ද0 වැඩිහිටිේන් ශබොශහෝ ශදශනකුශගන් 

ඉල්ීමේ තිශබනවාඊ තමන්ටත් රුපිේල් 2ඊ000කා වැඩිහිටි දීමනාව 

ලබා ශදන්න කිේලා.   සේබන්ධ් වි ාල ශපොශරොත්තුමි ශල්ඛ්න 

තිශබනවා. නමුත් රාශේය ේ ශල්කාේ කාා්ධේාලවල ශේ කාටයුත්ත 

කාරන අදාෙ , ලධ්ාරින් කිසි හිරිකිතේකින් ශතොරව කිේනවාඊ 

දැනට රතිලාභින් විධිේට ඉන්නඊ රතිලාභ ලබන වැඩිහිටිශේක් යගේ 

ගිේාට පස්ශසේ තමයි ශපොශරොත්තුමි ශල්ඛ්නශේ ඉන්න ේෙඟ 

එක්ශකානාට ශේ මුදල ශදන්ශන් කිේලා. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ 

රුපිේල් 2ඊ000 ලබාදීශේ වැ සටහන තව වැඩිහිටිශේක්ඊ -[බාධ්ා 

කිරීමක්]- ගරු මන්ත්රීතුමිමා කාශඩ් ේන්ශන් නැතිව ඉන්න ශකාෝ.- 

යගේගිේාම ලබා ශදනවා කිේන එකා ශමොන ලේජා නැති කාථාවක් ද? 

ශේකා ශමොන ආණ්ඩුවක් ද කිේලා හිශතනවා. ගරු රාජය 

ඇමතිතුමියගේ, ඊ  රුපිේල් 2ඊ000කා වැඩිහිටි දීමනා වැ සටහන 

ේටශත් ඇත්තටම   අේට ලැශබන්ශන් රුපිේල් 1ඊ900යි  කි වාට 

වැරැේදක් නැහැ. ඔබතුමියගේ කිේහු විධිේට වැඩිහිටි , වාස හදන්න 

රජේ වැඩිහිටි ශල්කාේ කාා්ධේාල හරහා ශේ අමාතයාං ේට ශවනම 

අරමුදල් ශවන් කාරන්න ඕනන. ශමොන ආණ්ඩුව කාාලශේ වුණත් 

ලබාශදන රුපිේල් 2ඊ000න්ඊ රුපිේල් 100ක් ගන්න එකා වැරැදියි. 

මම ඔබතුමියගේශගන් අහනවාඊ රුපිේල් 2ඊ000 ලබාදීශේදී 

ශපොශරොත්තුමි ශල්ඛ්නවල වැඩිහිටිේන් තිේන්ශන් නැතිව   දීමනාව 

ලබා ශදන්න ක්රමශ දේක් හදන්න අමාතයාං ේට පිේවර ගන්න 

හුළුවන් ද කිේලා. එශහම නැත්නේ  කා කාරන්න හයිේක්ඊ ආ්ධථිකා 

 ක්තිේක් නැේද? 
 

 ු (වවද) සුදාෂ්නී ප්රනාන්ු පුල්ගල්  මහත්වයගය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்ரள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ  පිේවර ගන්න හුළුවන්. ශේ වනශකාොට 

41දඊදදදශදශනක් රුපිේල් 2ඊ000 ගණශන් දීමනාව ලබනවා. 

[බාධ්ා කිරීේ] 
 

 ු එස්.බී. දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ අශප් ගරු මන්ත්රීතුමිමාශප ර ්නේට- 

[බාධ්ා කිරීේ] 
 

 ු චයගන්ද වි ගේිංරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ේශේ අශප් ගරු ශරෝහිණි කුමාරි 

විශේරත්න මන්ත්රීතුමියගේ ශේ විධිේට කාථා කාරන්න අවස්ථාව 

ඉල්ලුවාම දුන්ශන් නැහැ. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමිමා කාරු  පැහැදිලි කිරීමක් කාරන්ශන්- [බාධ්ා කිරීේ] 

ස්ථාවර , ශේෝග අනුව. 

 
 ු එස්.බී. දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ - [බාධ්ා කිරීේ]  

 

 ු චයගන්ද වි ගේිංරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ අශප් ගරු මන්ත්රීතුමියගේට ේශේ ඔබතුමිමා 

ශමශහම අවස්ථාව දුන්ශන් නැහැ. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතැන ස්ථාවර , ශේෝග ඉල්ීමමක් තිබුශණ් නැහැ. [බාධ්ා 

කිරීේ] ගරු එස්.ී . දිසානාේකා මැතිතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාත් ශවනම 

කාථාවකාදී කාරු  පැහැදිලි කාරන්න. 
 

 ු (වවද) සුදාෂ්නී ප්රනාන්ු පුල්ගල්  මහත්වයගය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்ரள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ   පැහැදිලි කිරීම  කාරන්න මම හිටහු 

ඇමතිතුමිමාට අවසර ශදනවා. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමියගේ පිළිතුමිර ශදන්න. එතුමියගේ පිළිතුමිර 

දුන්නාට පසු ගරු එස්.ී . දිසානාේකා මැතිතුමිමාට අව ය නේ   

පැහැදිලි කිරීම ශවනම කාරන්න. 

 

 ු (වවද) සුදාෂ්නී ප්රනාන්ු පුල්ගල්  මහත්වයගය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்ரள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ගරු මන්ත්රීතුමිමා අහහු ර ්නේට පිළිතුමිර 

ශමේයි. දැනට 41දඊදදදශදශනකුට රුපිේල් 2ඊ000 බැගින් 

ලැශබනවා. අපට දැනට කාැබිනට් අනුමැතිේක් ලබා දීලා 

තිශබනවාඊ ශපොශරොත්තුමි ශල්ඛ්නශේ සිටින 238ඊද40කා පිරිසටත් 

ලබන ජනවාරි මාසශේ සිට වැඩිහිටි දීමනාව ශගවන්න කිේලා.   

අනුව 2022 අේ වැේට ඇතුමිෙත් කාරන්න අපි ශේ ශේෝජනාව 

අනුමැතිේ සඳහා ඉදිරිපත් කාරනවා.  

  එක්කාමඊ හිටහු අමාතය ගරු එස්.ී . දිසානාේකා මැතිතුමිමාට 

රුපිේල් සිේශේ වැ  පිළිශවෙ ගැන විස්තර කාරන්න මම අවස්ථාව 

ලබා ශදනවා. 
 

 ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ එශහම පැහැදිලි කිරීේ කාරන්න ශේකා 

මරණාධ්ාර සයගතිේක්ද? 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමිමන්ලා සිේලුශදනාට මම කිේනවාඊ ශේ සභාශ  කාටයුතුමි 

එතැනට ශපන්න එපා කිේලා. [බාධ්ා කිරීමක්]  

ගරු එස්.ී . දිසානාේකා මැතිතුමිම, ඊ   වැ  පිළිශවෙ ගැන දැන් 

ඔබතුමිමා පැහැදිලි කාරන්න. 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

 ු එස්.බී. දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ඔේ වැඩිහිටිේන්ශප-  [බාධ්ා කිරීේ] කාට 

වහශගන ඉන්න බැරිදඊ  

 
[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත්ව කසන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

කිේන්ශන් නැතිව. [බාධ්ා කිරීේ] 

 
[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත්ව කසන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ඔේ රුපිේල් සිේේ අඩු කාරන 

ශේෝජනාව ශගනාශ  වැඩිහිටිේන්ශප ජාතිකා සංවිධ්ානේ විසින්.  ඊ 

වැඩිහිටිේන්ශප ජාතිකා සංවිධ්ානේ ඔේ ශේෝජනාව ශගනාශ  

ශමොකාකාටවත් ශනොශවයි ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ඉතා පහෙ 

මට්ටශේ පවතින වැඩිහිටි , වාස අලුත්වැඩිේා කාරන්නයි.  කා 

අශප් ශේෝජනාවක් ශනොශවයිඊ වැඩිහිටිේශන් ප ජාතිකා සංවිධ්ානේ 

තිශබනවා. ඇමතිවරේා හැටිේට වැඩිහිටිේන්ශප ජාතිකා සංවිධ්ානේ 

අපි මාසේකාට වතාවක් හමුශවනවා. වැඩිහිටිේන්ශප ජාතිකා 

සංවිධ්ානශේන් ශගනාහු ශේෝජනාවක් අනුව තමයි ඔේ රුපිේල් 

සිේේ කාැහුශ .   ජාතිකා සංවිධ්ානශේන් කාරන්ශන් ශවන 

ශමොකාක්වත් ශනොශවයිඊ ඉතා පහෙ මට්ටශේ වැඩිහිටි , වාසවල 

අඩුපාඩුකාේ හදන එකායිඊ  ගරු කාථානාේකාතුමිම, . 

 
 ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ රීති ර ්නේක් තිශබනවා. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයිඊ දැන් ඔබතුමිමාශප රීති ර න්ේ අහන්න. 

 
 ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මම අතුමිරු ර ්නේ ඇණුශ  ගරු ර ාාජය ඇමතිතුමියගේශගන් 

යගසක් හිටහු ඇමති ශකාශනකුශගන් ශනොශවයි. , කාේ වාචාලකාමට 

කාථා කාරන්න මන්ත්රීතුමිමන්ලාට ඉ  ශදන්න එපා. අදාෙ විෂේ භාර 

ඇමතිතුමිමාට ෑත්තර ශදන්න බැරි නේ ර ්නවලට ෑත්තර ශනොදී 

ඉන්න. [බාධ්ා කිරීමක්] 

 
 ු චයගන්ද වි ගේිංරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ වාචිකා පිළිතුමිරු අශප්ක්ෂා කාරන 

ර ්නවලට පිළිතුමිරු ලබා දීම පිළිබඳව ස්ථාවර , ශේෝගවල 

විධිමත්ව සඳහන්ශවලා තිශබනවා. විෂේ භාර ඇමතිවරේා 

නැත්නේ රාජය ඇමතිවරේාට ශහෝ ශවනත් ඇමතිවරශේකුට 

පිළිතුමිරු ලබා දිේ හැකියි කිේලා එහි සඳහන් වනවා. හැබැයිඊ 

පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රීවරශේකුට   ර ්නවලට ෑත්තර ලබා ශදන්න 

හුළුවන් කිේලා ශකාොශහේවත් සඳහන් ශවන්ශන් නැහැ. අත්ශතන් 

අතට ප, නඊ ශලොේ හැළිලා ඉන්න   
 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත්ව කසන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 

රට කානවාටඊ හරි නේ දීමනාවක් දීලා ශගදර තිේන්න ඕනන. 

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශහේෂා විතානශප මන්ත්රීතුමිමාඊ ශදවැ,  අතුමිරු ර ්නේ 

අහන්න. 

 

 ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශදවැ,  අතුමිරු ර ්නේ ගරු ශරෝහිණි කුමාරි විශේරත්න 

මන්ත්රීතුමියගේ අහනවාඊ ගරු කාථානාේකාතුමිම, . 
 

 ු ගසෝහිණි කුමාරි විගේසත්වන මහත්වයගය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரேரத்ன)  

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

ගරු රාජය ඇමතිතුමියගේ, ඊ ඔබතුමියගේත් කාාන්තාවක් , සා මම 

ශදවැ,  අතුමිරු ර ්නේ අහන්න කාලින් ශේ කාාරණේ කිේනවා. ගරු 

කාථානාේකාතුමිමා මට කාථා කාරන්න අවස්ථාව දුන්ශන් නැති , සා 

මම   ගැන කිේන්න ශමේ අවස්ථාවක් කාර ගන්නවා. ගරු 

කාථානාේකාතුමිම, ඊ ේේ අවස්ථාවකා ඔබතුමිමා ඔේ හුටුශ  

ශනොහිටිේත්ඊ ශේ ගරු සභාශ  සිදු වන ේේ ේේ ශේවල් 

සේබන්ධ්ශේන් පමණක් ශනොවඊ සිේලු ශේවල් සේබන්ධ්ශේන් 

ඔබතුමිමා වග කිේන්න ඕනන.  

එශහම නේ මම ඔබතුමිමාට ශේ කාාරණේ මතක් කාරන්න 

කාැමැතියිඊ ගරු කාථානාේකාතුමිම, . අද ඔබතුමිමාශප රකාා ශේන්   

සිේධිේ සාධ්ාරණීකාරණේ කිරීමක් වුණා. මම කිේනවාඊ එේ එශසේ 

විේ යුතුමි නැහැ කිේලා. ඔබතුමිමා   සේබන්ධ්ශේන් ක්රිේාමා්ධගේක් 

අරගන්න. මූලාසනශේ හිටිශේ ඔබතුමිමා ශනොශවයි නේඊ   

ශවලාශ  මූලාසනශේ  ශවන  මන්ත්රීවරශේක්  හිටිේා.   , සා    

සිේලුශදනා සේබන්ධ්ශේන් ඔබතුමිමා ක්රිේාමා්ධගේක් ගන්න. 

ගරු රාජය ඇමතිතුමියගේ, ඊ ශදවන අතුමිරු ර ්නේ ශමේයි. 

මාතශල් දිස්ත්රික්කාශේ ශේ ශවනශකාොට වැඩිම ශකාොවිඩ් 

ආසාදිතේන් රමාණේක් වා්ධතා ශවනවා. ශේ වනශකාොට රත්ශතොට 

රාශේය ේ ශල්කාේ ශකාොට්ඨාසශේ දැවැන්ත විධිේට ශරෝගේ පැතිර 

ේයගන් තිශබනවා.   , සා අද රත්ශතොට රාශේය ේ ශල්කාේ 

ශකාොට්ඨාසශේ ජනතාව එදිශනදා ජන ජීවිතේ පවත්වාශගන 

ේනශේදී දැඩි අසීරුතාවට පත් ශවලා තිශබනවා. යග, සුන්ට පාරට 

බහින්න බැරිවී තිශබනවා.   , සා ේේකිසි lock down කිරීමක් සිදු 

කාර ශහෝ ගත යුතුමි ක්රිේාමා්ධග අරශගන ජනතාව ආරක්ෂා 

කාරගන්නට කාටයුතුමි කිරීශේ හැකිේාවක් තිශබනවා ද කිේා මම 

ඔබතුමියගේශගන් අහනවා. 
 

 ු (වවද) සුදාෂ්නී ප්රනාන්ු පුල්ගල්  මහත්වයගය  

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்ரள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ එේ ශේ ර ්නේට අදාෙ නැහැ. රශට් 

අව යතාව මත තීන්දුව ගන්න හුළුවන්. 
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ස  පුසා විු ලිය බිඳ වැටීම්වලින් පසු පත්ව කළ කයගම්: 

නිාග ශයීය 
நொடு பூரொகவும் ஏற்பட்ட ைின்தமடகளின் பின்னர் 

நியைிக்கப்பட்ட குழுக்கள்: பொிந்துமரகள் 
COMMITTEES APPOINTED AFTER  ISLANDWIDE POWER 

BREAKDOWNS: RECOMMENDATIONS  

     136/2020 
2.  ු චයගන්ද වි ගේිංරි මහත්ා 

(ைொண்புைிகு சைிந்த விரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

විදුලිබල අමාතයතුමිමාශගන් ඇූර ර ්නේ - (2): 

(අ) (i) ව්ධෂ 2010 සිට ශේ දක්වා ශ්රී ලංකාාව හුරා සිදු වූ 
විදුලිේ බිඳ වැටීේ සංඛ්යාව ශකාොපමණද  

 (ii) එම විදුලිේ බිඳ වැටීේ සිදු වූ දිනේන් කාවශ්ධද  

 (iii) එම විදුලිේ බිඳ වැටීේවලින් පසුව පත් කාරන ලද 
කායගටු සංඛ්යාව ශකාොපමණද  

 (iv) එම කායගටු මඟින් ලබාශදන ලද , ්ධශේ  කාවශ්ධද  

 (v) ශ්රී ලංකාාවට පැේ 24 හුරාම අඛ්ණ් ව විදුලිේ ලබා 
දීමට අමාතයාං ේ සතුමි වැ  පිළිශවෙ කාවශ්ධද  

 ේන්න එතුමිමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ආ)  ශනොඑශසේ නේඊ   මන්ද?  

 

ைின்சக்தி அமைச்சமரக் ரகட்டவினொ:      

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்றுவமர இலங்மக 

முழுவதிலும் இடம்தபற்றுள்ள ைின்சொரத் 

தமடகளின் எண்ைிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி ைின்தமடகள் இடம்தபற்ற திகதிகள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி ைின்தமடகளின் பின்னர் 

நியைிக்கப்பட்ட குழுக்களின் எண்ைிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

 (iv) ரைற்படி குழுக்களினொல் வழங்கப்பட்ட 

பொிந்துமரகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (v) இலங்மகக்கு 24 ைைித்தியொலங்களும் 

ததொடர்ச்சியொக ைின்சொரம் வழங்க அமைச்சு 

வசமுள்ள ரவமலத்திட்டம் யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of power breakdowns occurred 
in Sri Lanka since 2010 to date;  

 (ii) the dates of the aforesaid power 
breakdowns;  

 (iii) the number of committees appointed 
followed by aforesaid breakdowns;  

 (iv) the recommendations made by the aforesaid 
committees; and  

 (v) the arrangement that the Ministry possesses 
to ensure 24-hour uninterrupted power 
supply to Sri Lanka? 

(b) If not, why? 

 ු  ු යගන්ද දිසානායක මහත්ා (සූායබල  සුළාං හා ජල 

විු ලි ජනන වාපිති සාංවාධ්න සාජ අමාත්තුමා)  
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க - சூொிய சக்தி, கொற்று ைற்றும் 

நீர் ைின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இரொேொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ අශප් ගරු චයගන්ද විශේසිරි 

මන්ත්රීතුමිමාට සුබ ෑපන් දිනේක් ශ වායි කිේා රා්ධථනා කාරන 

ගමන් ගරු විදුලිබල අමාතයතුමිමා ශවනුශවන් මා එම ර ්නේට 

පිළිතුමිරු ලබා ශදනවා. 

(අ) (i) 2010න් පසු  දිවයින හුරා වූ විදුලි බිඳ වැටීේ හතරක් 
සිදුව ඇත.  

 (ii) 2015 සැප්තැේබ්ධ 2ද 

  2016 ශපබරවාරි 21 

  2016 මා්ධතුමි 13 

  2020 අශගෝසත්ුමි 1ද  

 (iii) එකී විදුලි බිඳවැටීේවලට පසුව කායගටු දක් පත් 
ශකාරිණි.  

 (iv) ෑක්ත කාාරකා සභා විසින් ඉදිරිපත් කාෙ , ්ධශේ . 

  2015 සැප්තැේබ්ධ 2දඊ 201ද ශපබරවාරි 21ඊ 201ද 
මා්ධතුමි 13 සහ 2020 අශගෝසත්ුමි 1ද ේන දිනවල සිදු 
වූ විදුලි සැපයුේ බිඳ වැටීම පිළිබඳව ශසොේා බැීමම 
සඳහා පත් කාෙ කායගටු. 

  ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශේ සේබන්ධ්ශේන් දී්ධඝ 
වා්ධතාවක් තිශබනවා. මා එේ සවා ත්* කාරනවා. 
ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මා ඔබතුමිමාටත් ශේ වා්ධතාව 
එවන්නේ.  

 (v)     පිළිතුමිර ව ශේන් දී්ධඝ වා්ධතාවක් තිශබන බැවින් 

එේ සවා ත්* කාරනවා.  

(ආ)  පැන ශනොනඟී. 

 

 ු චයගන්ද වි ගේිංරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රාජය අමාතයතුමිම, ඊ මශප ර ්නේට පිළිතුමිරු ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමිමාට ස්තුමිතිවන්ත වනවා.  ඔබතුමිමා එද ාා ේහ පාලන 

ආණ්ඩුව තුමිෙත් ජජුව කාටයුතුමි කාෙඊ   වාශපම තම ශේ පාලන 

කාටයුතුමි ඉතාම පිරිසිදුව කාෙ ඇමතිවරශේක්.   

ගරු රාජය ඇමතිතුමිම, ඊ මශප පෙමු අතුමිරු ර ්නේ ශමේයි.  

විදුලිේ බිඳ වැටීේ සිේධ් වන ආකාාරේ පිළිබඳව ඔබතුමිමා ඉදිරිපත් 

කාර තිශබන ශේ වා්ධතාශ  විස්තර සඳහන්ව තිශබනවා. රැහැන් 

කාැඩීේඊ විදුලි බලාගාර බිඳ වැටීේ ේනාදී  සිේලු කාාරණා පිළිබඳ 

විස්තර එහි ති ශබනවා. ඔබතුමිමන්ලාශප ආණ්ඩුශ  -ඔබතුමිමා 

ශනොශවයි- ඉහෙ ශපශෙේ ශේ පාලන අධිකාාරිේ විසින් ගන්නා 

තීන්දු  , සාඊ ශේ විදුලිේ බිඳ වැටීේවලට ශහේතුමි සාධ්කා ශපන්වා 

ශදයගන්   බලාගාරවල ශකාොටස් විකිණීම සඳහාඊ ශපෞේගීමකාරණේ 

කිරීම සඳහා කාටයුතුමි ආරේභ කාර තිශබනවා. ෑදාහරණේක් 

ගත්ශතොත්ඊ දැන් ශකාරවලපිටිේ යුගදනවි බලාගාරේත් 

ඇශමරිකාාවට ලබා දීමට කාටයුතුමි කාරනවා.  "විදුලිේ බිඳවැටීේ 

සිේධ් වන   බලාගාරේ කා ා වැශටනවාඊ   , සා එේ 

රතිසංස්කාරණේ කිරීමට බාධ්ා තිශබනවා. එේ අශප් රටට කාරන්න 
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————————— 
*  පුස්ත්කාලගේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිශේන්තුමිව 

බැහැ" කිේන හැඟීශමන් කාටයුතුමි කාරනවා කිේායි  ශකාන් අපට 

හැ ශඟන්ශන්. එේ එශසේ ද?   ශේ පාලන ව ශේන් අන්ත්ධජාතිකා 

බැඳීේඊ තමන්ශප තනතුමිරුඊ ඕනන එපාකාේඊ හුරවැසිභාවේ 

ශවනුශවන් තුමිති ූර්ධවකාව කාටයුතුමි කිරීමක් ව ශේන් එශසේ කාරනවා 

කිේන කාාරණේත් සමහර තැනකා කාථා කාරනවා. මම ශේ 

කිේන්ශන්ඊ සමාජේ තුමිෙ කාථා කාරන ශේවල්. අපි විෂේභාර 

ඇමතිවරේාශගනුත් දිගින් දිගටම ශේ ගැන ඇණුවා. ජජුව කාථා 

කාරනඊ රටට ආදරේ කාරන සහ ශේ රශට් අනාගතේ ගැන හිතන 

රාජය ඇමතිවරේකු වන ඔබතුමිමාශගනුත් අපි අහනවාඊ ශේ 

බලාගාරවල විදුලිේ බිඳ වැටීම ශහේතුමිවක් ශසේ සලකාා ශහෝ අර 

කිේන විශේශිකා රාජයේ මැදිහත් වීශේ කාාරණේ සලකාා ඔවුන්ශප 

ඕනන එපාකාේ ඉෂ්ට සිේධ් කාරන්න ශේ බලාගාර අන් සතුමි කිරීමඊ 

විශේ ේන්ට -ඇශමරිකාාවට- ලබා දීම සඳහා කාටයුතුමි කිරීම 

ඔබතුමිමා සාධ්ාරණ ශලස දකිනවා ද කිේලා.   

 

 ු ු යගන්ද දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ   කාාරණේ එතුමිමා අහලා තිශබන මුල් 

ර ්නේට අදාෙ ශවන්ශන් නැහැ. නමුත්ඊ එතුමිමාශප දැන ගැනීම 

පිණිස මම කාාරණාවක් කිේන්නේ. ස්ථාවර , ශේෝග 2ද(2) ේටශත් 

ගරු අනුර දිසානාේකා මන්ත්රීතුමිමා ර ්නේක් අහලා තිශබනවා ඔේ 

කිේන ඇශමරිකාානු ශකාොේපැ, ේ සේබන්ධ්ව.   පිළිබඳ අද 

ෑත්තරේක් ලබා ශදනවා. නමුත්ඊ විදුලිබල මණ් ලේ විධිේට ශහෝ 

විදුලිබල අමාතයාං ේ විධිේටඊ විදුලිේ බිඳ වැටීේ සේබන්ධ්ව ශහෝ 

ශවනත් කාාරණාවක් මත තමන්ශප බලාගාර ශවන කාාට ශහෝ ලබා 

දීශේ කිසිම වැ  පිළිශවෙක් අශප් නැහැ. හැබැයිඊ අපි පිළිගන්නවා 

සිේලු රජේන් ේටශත් විදුලිේ බිඳ වැටීේ සිේධ් ශවලා තිශබන බව. 

ශේ සිේලු බිඳ වැටීේවලට ශහේතුමිව එකා පැත්තකින් , ලධ්ාරින්ශප 

අපහසුතා ශවන්න හුළුවන්.   වාශපම රජේන් විධිේට බලාගාර 

ජාතිකා පේධ්තිේට එකාතුමි ශනොකිරීම ශවන්න හුළුවන්. ශේ වාශප 

වි ාල ර ්න රමාණේක් තිශබනවා.  ව්ධතමානශේ ගරු  ලස් 

අලහප්ශපරුම ඇමතිතුමිමාත්ඊ විදුලිබල අමාතයාං ශේ සිේලු 

, ලධ්ාරි මහත්වරුනුත් එකාතුමි ශවලා  ඉදිරිශේදී එවැ,  තත්ත්වේක් 

ඇති ශනොවීම සඳහා අව ය වැ කාටයුතුමි කාරශගන ේනවා. 

විශ ේෂශේන් අශප් අමාතයාං ේ 2030 ශවනශකාොට හුන්ධජනනීේ 

බල ක්තිේ සිේේට ද0ක් ජාතිකා විදුලිබල පේධ්තිේට එකාතුමි කිරීම 

සඳහා වැ කාටයුතුමි කාරශගන ේනවා. ශේ ජනන සැලැස්ශේ ඉදිරි 

සිේලු වයාපෘති හුන්ධජනනීේ බල ක්ති වයාපෘති.   වාශපම 

විදුලිබල මණ් ලේ පැත්ශතන් ශවන්න ඕනන modifications ටිකා 

කාරන්නත් අපි දැන් සිේලු සැලසුේ ූරදානේ කාර තිශබනවා.  
 

 ු චයගන්ද වි ගේිංරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමිම, ඊ   කාාරණේ මශප ර ්නේට සේබන්ධ් 

කාරගත්ශත් බලාගාර බිඳ වැටීම තුමිෙ විදුලිේ බිඳ වැශටනවා ද කිේන 

කාාරණේ තහවුරු කාර ගන්නයි.  

ශදවැ,  අතුමිරු ර ්නේ ගරු ශහේෂා විතානශප මන්ත්රීතුමිමා 

අහනවාඊ ගරු කාථානාේකාතුමිම, .  
 

 ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමිම, ඊ මම ඔබතුමිමාශගන් වැදගත් කාාරණේක් 

දැන ගන්න කාැමැතියි.  ඔබතුමිමාශප විෂේ පථේට අේත් 

හුන්ධජනනීේ බල ක්තිේ තුමිළින් ශේ රශට් විදුලි , ෂ්පාදනේ සඳහා 

අව ය පිේවර ගැනීමට ේන වැ  පිළිශවෙට ේේකිසි විශරෝධ්තාවක් 

දක්වයගන් පසුගිේ දිශනකා විදුලි ඉංජිශන්රු සංගමශේ වෘත්තීේ 

සයගතිේ දැඩි රකාා ේක් කාො. එේ ඇමතිවරුන්ශප  ජාවාරේවලට 

අව ය පරිදි හදා ගන්න හදනවා කිේලායි   අේ කිේන්ශන්.  

ගරු රාජය ඇමතිතුමිම, ඊ වෘත්තීේ සයගතිවලට විරුේධ්ව කාථා 

කාරන්න මම කාැමැති නැහැ. නමුත්ඊ එම වෘත්තීේ සයගතිේ ශේ රශට් 

විදුලි මාෆිේාවක් , ්ධමාණේ කාරන වෘත්තීේ සයගතිේක් කිේලා මම 

වි ්වාස කාරනවා. අප දන්නා ඉතිහාසශේ සිට ශමම විෂේේ භාරව 

සිටි හැම ඇමතිවරේාම බිත්තිේට ශහේත්තුමි කාශෙේ ඔේ වෘත්තීේ 

සයගතියි. ශකාශසේ වුවත්ඊ මම ඔබතුමිමාශගන් කාාරණා කීපේක් දැන 

ගන්න කාැමැතියි.   වෘත්තීේ සයගතිවල අව යතාව ඉටු කාරයගන්ඊ 

ඔබතුමිමන්ලාත් පිළිගන්නා හුන්ධජනනීේ බල ක්තිේ මඟින් විදුලිේ 

, ෂ්පාදනේ සඳහා වන වැ  පිළිශවෙ නතර කාර දමලාඊ ශේ හිර 

ශවලා සිටින තත්ත්වේ තුමිෙ තවදුරටත් සිර වී සිටිනවාදඊ ඔවුන්ශප 

ෑපශදස් මත විතරක් ේැශපයගන් ඇමතිවරේා කිේහු කාාරණාව 

ඉදිරිේට ශගන ේන්ශන් නැතිව reverse gear එකාට දානවාදඊ එේ 

හකුො ගන්නවාද? ශමශතක් කාල් හිටහු ඇමතිවරුන් බිත්තිේට 

ශහේත්තුමි වුණා වාශප වෘත්තීේ සයගතිේට අව ය විධිේට හැ  ගැසිලා 

ව්ධතමාන ඇමතිවරේාත් , සි තීරණ ශනොශගන හුන්ධජනනීේ 

බල ක්තිේ මඟින් විදුලිේ , ෂ්පාදනේ කාරන වැ  පිළිශවෙ 

ඉදිරිේට ශගන ේනම නතර කාරනවාද?  ශමන්න ශේ ර ්නවලට මම 

ඔබතුමිමාශගන් ජජු පිළිතුමිරු බලාශපොශරොත්තුමි වනවා. 

 

 ු ු යගන්ද දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ   ර ්නේත් එතුමිමා අසා ඇති රධ්ාන 

ර ්නේට අදාෙ වන්ශන් නැහැ. නමුත් ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ 

පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රීවරුන් විධිේට ඔබතුමිමන්ලා අහන ර ්නවලට 

පිළිතුමිරු දීම අශප් වගකීමක් වන , සා මම එේට පිළිතුමිරක් ලබා 

ශදන්නේ. 

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ශේ ආණ්ඩුශ  රතිපත්තිේ වන්ශන් ව්ධෂ 

2030 වන ශකාොට විදුලිේ ඉල්ලුශමන් සිේේට ද0ක් හුන්ධජනනීේ 

බල ක්තිේ මඟින් ජනනේ කිරීමයි. අපි   අනුව සිේලු සැලසුේ 

හදා තිශබනවා. අද අප ලබා දුන් පිළිතුමිර තුමිළිනුත් ව්ධෂ 2021 දක්වා 

අප plan කාර තිශබන සිේලු හුන්ධජනනීේ බල ක්ති වයාපෘති 

පිළිබඳ දැනුවත් කාර තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා ඔේ 

කිේහු කාාරණේ අපි ඉතිහාසේට භාර ශදනවා. නමුත්ඊ අපි 

අමාතයාං ේක් විධිේට ව්ධතමානශේ රජේ ගත් රතිපත්තිේ අනුව 

ව්ධෂ 2030 දී ශේ රශට් විදුලිේ අව යතාශවන් සිේේට ද0ක් 

හුන්ධජනනීේ බල ක්තිේ මඟින් , ෂ්පාදනේ කාර ගැනීශේ වැ  

පිළිශවෙ ක්රිේාත්මකා කිරීම සඳහා එක්ව කාටයුතුමි කාරනවා. 

ඉතිහාසශේ ේේ ේේ බාධ්ා ආවත් ව්ධතමානශේ අපි සිේලු 

කාණ් ාේේ සමඟ එකාතුමි ශවලා එම වැ  පිළිශවෙ ඉදිරිේට ශගන 

ේනවා. ශමේ අශප් අමාතයාං ේ ත, ව කාරන කාටයුත්තක් 

ශනොශවයි. ශමේ අශප් අමාතයාං ේත්ඊ ලංකාා විදුලිබල 

මණ් ලේත්ඊ ශ්රී ලංකාා සු, තය බල ක්ති අධිකාාරිේත් එකාතුමි ශවලා 

කාරන කාටයුත්තක්. ශමහිදී ලංකාා විදුලිබල මණ් ලශේ තිශබන 

ර ්නවලට විසඳුේ ශසවීමඊ ශේ රශට් ජනතාවට ස්ථාවරව විදුලිේ 

සැප මඊ හැකිේාවක් තිශබනවා නේඊ හුන්ධජනනීේ බල ක්තිේ 

ශේොදා ශගන විදුලිේ , පදවීම හරහා ඉදිරිශේදී විදුලිේ බිල අඩු 

කිරීම ආදී අරමු  ඇතුමිෙත් සමස්ත සැලැස්ම ක්රිේාත්මකා කිරීම 

සඳහා අපි   සිේලු ශදනා එක්කා කාණ් ාේමක් විධිේට කාටයුතුමි 

කාරනවා. නමුත්ඊ එක් වෘත්තීේ සයගතිේක් එවැ,  රකාා ේක් කාො 

කිේා අශප් වැ සටහන හකුො ගන්න වත්ඊ   අේශප 

බලාශපොශරොත්තුමිව ඉෂ්ට කාරන්න වත්ඊ එශහම නැත්නේ ආණ්ඩුශ  

රතිපත්තිේ අකුො දමන්න වත් අපි කිසිම අවස්ථාවකා ූරදානේ 

නැහැ. ආණ්ඩුවක් විධිේට අපි   අභිශේෝග සඳහා මුණුණ ශදන්න 

ූරදානේ බවත් මා මතක් කාරනවා. 
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[ගරු චයගන්ද වි ශේසිරි මහතා] 



2021 අශගෝස්තුමි  04 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අංකා 3 -1දද/2020- (2)ඊ ගරු එස්.එේ. මරික්කාා්ධ මහතා 

- [සභා ග්ධභේ තුමිෙ නැත.] 
 

ිංවිල් ආසක්ක බලකාය පවත්වවාග න යන 

කිෂිකාායගක ග ොවි ගපොළවල්: ේතුු පළාත්  
சிவில் பொதுகொப்புப் பமட ரபைிவரும் விவசொயப் 

பண்மைகள்: வட ைொகொைம் 
AGRICULTURAL FARMS MAINTAINED BY CIVIL SECURITY 

FORCE: NORTHERN PROVINCE 

     189/2020 

4.  ු ිංවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

අග්රාමාතය, ආ්ධථිකා රතිපත්ති හා සැලසුේ ක්රිේාත්මකා කිරීශේ 

අමාතය, බුේධ් ාසන, ආගයගකා හා සංස්කාෘතිකා කාටයුතුමි අමාතය සහ 

නාගරිකා සංව්ධධ්න හා , වාස අමාතයතුමිමාශගන් ඇූර ර ්නේ- (1): 

(අ) සිවිල් ආරක්ෂකා බලකාාේ විසින් කිලිශනෝචචිඊ මුලති ඊ 
ව , ේාව සහ මන්නාරම ේන දිසත්්රික්කාවල කාෘෂි කාා්ධයගකා 
ශගොවිශපොෙ රාශිේක් පවත්වාශගන ේනු ලබන බව එතුමිමා 
දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් එක් එක් දිසත්්රික්කාේන්හි එශලස 
පවත්වාශගන ේනු ලබන ශගොවිශපොෙ සංඛ්යාව 
ශකාොපමණද   

 (ii) ශමම එක් එක් ශගොවිශපොෙහි ශසේවේ කාරනු ලබන 
ශසේවකාේන් සංඛ්යාවඊ වි ාලත්වේ අක්කාරවලින්ඊ 
පිහිටා ඇති සථ්ානේඊ දිසත්්රික්කාේ හා රාශේය ේ 
ශල්කාේ ශකාොට්ඨාසේ  

 ශවන් ශවන් ව ශේන් කාවශ්ධද ේන්න එතුමිමා ශමම සභාවට 
දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) ආරක්ෂකා හමුදා විසින් පවත්වාශගන ේනු ලබන 
ශගොවිශපොෙවල් අතරින් ෑතුමිරු පොත් සභාව ශවත 
භාර දිේ යුතුමි ශගොවිශපොෙ ශේ වනශතක් එම පොත් 
සභාව ශවත  භාර ශනොදීමට ශහේතුමි කාවශ්ධද  

 (ii) එම ශගොවිශපොෙවල් ෑතුමිරු පොත් සභාව ශවත 
භාර ශදනු ලබන දිනේ කාවශ්ධද  

 ේන්නත් එතුමිමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඈ) ශනො එශසේ නේඊ   මන්ද? 
 

பிரதை அமைச்சரும் தபொருளொதொரக் தகொள்மககள் ைற்றும் 

திட்டச் தசயற்படுத்துமக அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக் ரகட்ட வினொ:      

(அ) சிவில் பொதுகொப்புப் பமடயைியொனது கிளிதநொச்சி, 

முல்மலத்தீவு, வவுனியொ ைற்றும் ைன்னொர் ஆகிய 

ைொவட்டங்களில் பல விவசொயப் பண்மைகமளப் 

ரபைி வருகின்றது என்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i)  ரைற்படி ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலும் அவ்வொறு 

ரபைப்பட்டு வருகின்ற பண்மைகளின் 

எண்ைிக்மக எத்தமன என்பமதயும்; 

       (ii)  ரைற்படி ஒவ்தவொரு பண்மையிலும் ரவமல 

தசய்ரவொொின் எண்ைிக்மகயும், அதன் 

விஸ்தீரைம் ஏக்கர்களிலும், ைொவட்டம் ைற்றும் 

பிரரதச தசயலொளர் பிொிவு அடிப்பமடயில் 

அவற்றின் அமைவிடமும் யொமவ என்பமதயும்; 

 தவவ்ரவறொக அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i)  பொதுகொப்புப் பமடயினரொல் ரபைப்பட்டு 

வருகின்ற பண்மைகளில், வட ைொகொை 

சமபக்கு ஒப்பமடக்கப்பட ரவண்டிய 

பண்மைகமள இதுவமர 

ஒப்பமடக்கொதிருப்பதற்கொன கொரைம் 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii)   அப்பண்மைகள் வட ைொகொை சமபக்கு 

எப்ரபொது ஒப்பமடக்கப்படும் என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்ரறல், 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) Is he aware that a number of agricultural farms are 
maintained by the Civil Security Force in 
Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya and Mannar 
Districts? 

(b) Will he inform this House, separately- 

 (i) the number of farms in each of the 
aforesaid districts that are so maintained; 
and 

 (ii) the number of employees, the extent in 
acres and location of each farm and the 
district and the Divisional Secretary's 
Division it is situated? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the reason as to why the farms that should 
be handed over to the Northern Provincial 
Council, out of the farms maintained by the 
military forces, have not been handed over 
to the Council up to now; and 

 (ii) the date on which those farms will be 
handed over to the Northern Provincial 
Council? 

(d) If not, why? 

 
 ු චමල් සාජපක් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ අග්රාමාතයඊ ආ්ධථිකා රතිපත්ති හා 

සැලසුේ ක්රිේාත්මකා කිරීශේ අමාතයඊ බුේධ් ාසනඊ ආගයගකා හා 

සංස්කාෘතිකා කාටයුතුමි අමාතය සහ නාගරිකා සංව්ධධ්න හා , වාස 

අමාතයතුමිමා ශවනුශවන් මා එම ර ්නේට පිළිතුමිර ලබා ශදනවා. 
 

(අ) ඔ . 

(ආ) (i) හතළිසහ්තයි. 

 (ii) ඇමු ශමහි දැක්ශ .  

  ඇමු ම සවා ත්* කාරයග. 

167 168 

————————— 
*  පුස්ත්කාලගේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිශේන්තුමිව 

(ඇ) (i) ෑතුමිරු පොශත්ඊ මන්නාරම දිසත්්රික්කාේට අේත් 
ශවල්ලේකුලේ රශේ ශේ අක්කාර 100කා පමණ 
භූයග රමාණේකා පිහිටා ඇති ශගොවිශපොෙ පමණක් ශ්රී 
ලංකාා යුේධ් හමුදාව විසින් පවත්වාශගන ේනු 
ලබන අතර එම ශගොවිශපොෙ ද පවත්වාශගන 
ේනශේ රධ්ාන අරමුණ වන්ශන් හුනරුත්ථාපනේ 
කාරන ලද එල්ටීටීේ සාමාජිකාේන් සමාජගත කිරීම 
ේටශත් රැකිේා ලබා දීම ශ . 

  ෑතුමිරු පොත තුමිෙ ශ්රී ලංකාා ගුවන් හමුදාව සහ ශ්රී 
ලංකාා නාවිකා හමුදාව විසින් පවත්වාශගන ේනු 
ලබන ශගොවිශපොෙවල් කිසිවක් ශනොමැත. 

 (ii) අදාෙ ශනොශ . 

(ඈ) අදාෙ ශනොශ .  

 
 ු ිංවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கரள, வட்டக்கச்சி அரசினர் 

விவசொயப் பண்மை ஓர் அரச பண்மையொகும். அதற்குக்கீரழ 

1960ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்து ஒரு விவசொயப் பொடசொமலயும் 

அதரனொடு இமைந்ததொகக் கிட்டத்தட்ட 600 ரபர் 

பைியொற்றிய ஒரு தபொிய விவசொயப் பண்மையும் 

இயங்கிவந்தது. ஆனொல், அது இப்தபொழுதும் Civil Security 

Forceஇற்குக் கீரழரய இயங்கிவருகின்றது. இது பற்றிப் பல 

தடமவ நொங்கள் இந்தச் சமபயிலும் அமைச்சர்ைட்டக் 

கூட்டங்களிலும் ரகட்டிருந்ரதொம். விமரவிரல அந்தப் 

பண்மைமய அரச பண்மையொக இயங்க அனுைதிப்ரபொம் 

என்று தகௌரவ கைத்ததொழில் அமைச்சர் ைஹிந்தொனந்த 

அலுத்கைரக அவர்கள்கூட குறிப்பிட்டிருந்தொர். அந்தப் 

பண்மை எப்தபொழுது ஓர் அரச பண்மையொகச் தசயற்படும் 

என்பமதத் தொங்கள் இந்தச் சமபயிரல ததொிவிப்பீர்களொ? 

  

 ු චමල් සාජපක් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමිමාඊ සිවිල් ආරක්ෂකා බලකාාේ කිේන්ශන්ත් 

රජශේම අං ේක් තමයි. එහි සිටින ශසේවකාේන් ශේොදවා තමයි 

ඉතාම සා්ධථකාව එම ශගොවිශපොෙවල් කාරශගන ේන්ශන්. එහි 

රධ්ාන අරමුණ රටට අව ය ආහාර සැප මයි.  කා රජේට 

සේබන්ධ් අශනකුත් ආේතනවලිනුත් කාරනවා.   , සා  කා රජේට 

පවරා ගන්නවාේ කිේන ර ්නේක් පැන නඟින්ශන් නැහැ.  

 
 ු ිංවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கரள, வட்டக்கச்சி விவசொயப் 

பண்மையொனது விவசொயத் திமைக்களத்திற்கு - Department 

of Agriculture - தசொந்தைொன ஒரு பண்மையொகும். 

குண்டசொமல விவசொயப்பண்மை ைற்றும் திருதநல்ரவலி 

விவசொயப் பண்மை ஆகியன ஆரம்பிக்கப்பட்ட அரத 

சைகொலத்தில் இந்த வட்டக்கச்சி அரசினர் விவசொயப் 

பண்மையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. குண்டசொமல, 

திருதநல்ரவலி என்பவற்மறப்ரபொல இந்தப் பண்மையும் 

விவசொயத் திமைக்களத்தின்கீழொக கிட்டத்தட்ட 380 ஏக்கர்  

கொைிமயக் தகொண்டுள்ளது. எவ்வொறு குண்டசொமல ைற்றும் 

திருதநல்ரவலி விவசொயப் பண்மைகள் இயங்கிவருகின்றரதொ, 

அரதைொதிொி இந்த வட்டக்கச்சி அரசினர் விவசொயப் 

பண்மைமயயும் இயங்கமவப்பதற்கு உங்களொல் முடியுைொ?  

 ු චමල් සාජපක් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ඔබතුමිමා කිේහු කාාරණා පිළිබඳව අධ්යේනේ කාරලාඊ  අව ය 

පිළිතුමිර ලිඛිතව එවන්නේ.  

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අංකා 1 -324/2020- (1)ඊ ගරු බුේධිකා පතිරණ මහතා. 

 

 ු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මා එම ර ්නේ අහනවා.  

 

 ු දිගන්් ගුණවාධ්න මහත්ා  
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ සංචාරකා අමාතයතුමිමා ශවනුශවන් මා 

එම ර ්නේට පිළිතුමිරු දීම සඳහා සති ශදකාකා කාාලේක් ඉල්ලා 

සිටිනවා.  

 
ප්රශයීය්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත්ව කිීමම  නිගයෝ  කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අංකා ද -4ද9/2020- (1)ඊ ගරු ශමොහමඩ් මුසේයගල් 

මහතා. 
 

 ු ගමොහම්  ුදසම්යගල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මා එම ර ්නේ අහනවා.  

 

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ එම ර න්ේට පිළිතුමිරු දීම සඳහා මා 

සති ශදකාකා කාාලේක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ප්රශයීය්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත්ව කිීමම  නිගයෝ  කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගයෝධ් ඇළ බැම්ම: ප්රතිසාංසක්සණය  

ரயொத கொல்வொய் ைதிற்சுவர்: புனரமைப்பு  
 EMBANKMENT OF YODHA ELA: RESTORATION 

 

613/2020 

7.   ු ඉාක් සහුමාන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

වාරිමා්ධග අමාතයතුමිමාශගන් ඇූර ර ්නේ - (1): 

(අ) (i) කාලා වැව සිට තිසා වැව දක්වා ජලේ ශගන ේන 
පරණ ශේෝධ් ඇෙ බැේම කි.යග.12ක් පමණ දුරකින් 
යුක්ත වන අතර ශගොවීන් වි ාල පිරිසක් එම ඇෙ 
බැේම විවිධ් අව යතා සඳහා රශේෝජනේට ගන්නා 
බවත්  
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 (ii) ශේ වනවිට අබලන් වී ඇති එම වැ  බැේම 
පිළිසකාර කිරීමට බලධ්ාරින්ශප අවධ්ානේ ශේොමු වී 
ශනොමැති බවත්  

 එතුමිමා පිළිගන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ශමම මහ කාන්නේට ශපර එම ඇෙ බැේම 
රතිසංසක්ාරණේ කිරීමට පිේවර ගන්ශන්ද  

 (ii) එශසේ නේඊ එම පිේවර ක්රිේාත්මකා කාරනු ලබන 
දිනේ කාවශ්ධද  

 ේන්න එතුමිමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?   

(ඇ) ශනොඑශසේ නේඊ   මන්ද?   
  

நீர்ப்பொசன அமைச்சமரக் ரகட்டவினொ:      

  (அ) (i) கலொவொவி முதல் திசொவொவி வமரயில் நீமர 

எடுத்துச் தசல்கின்ற பமழய ரயொத கொல்வொயின் 

ைதிற்சுவரொனது சுைொர் 12 கி.ைீற்றர் 

நீளைொனதொகக் கொைப்படுவதுடன், ஏரொளைொன 

விவசொயிகள் இக்கொல்வொயின் ைதிற்சுவமரப் 

பல்ரவறு ரதமவகளுக்கொகப் 

பயன்படுத்துகின்றனர் என்பமதயும்; 

 (ii) தற்ரபொது ரசதைமடந்துள்ள இந்த ைதிற்சுவமரப் 

புனரமைப்பதன் ைீது  அதிகொொிகளின் கவனம் 

தசலுத்தப்படவில்மல என்பமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

 (ஆ) (i)  இம்முமற தபரும்ரபொகத்துக்கு முன்னதொக 

ரைற்படி கொல்வொயின் ைதிற்சுவமரப் 

புனரமைப்பதற்கொன நடவடிக்மக 

ரைற்தகொள்ளப்படுைொ; 

 (ii) ஆதைனில்,  குறிப்பிட்ட நடவடிக்மக 

ரைற்தகொள்ளப்படும் திகதி யொது; 

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Irrigation:  

(a) Will he admit that - 

 (i) the old embankment of the Yodha Ela canal 
which conveys water from the Kala Weva 
to the Thisaa Weva is of a length of 12 
kilometres and a large number of farmers 
make use of this embankment for various 
purposes; and  

 (ii) attention of relevant authorities has not been 
focused on restoring this embankment, 
which is in a dilapidated state at present?  

(b) Will he inform the House -  

 (i) whether steps will be taken to restore the 
embankment before this Maha Season; and  

 (ii) if so, on which date that step will be put in 
to action? 

(c) If not, why?  
 

 ු චමල් සාජපක් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ එම ර ්නේට පිළිතුමිරු ශමශසේයි.  

(අ) (i) ඔ . ශමම ඇෙ තිසා වැව දක්වා ජලේ ශගන 
ේනමටත්ඊ නා්චචාදූව ෑස ් මට්ටේ රධ්ාන ඇශෙේ 
කුඹුරු සඳහා ජලේ ලබා දීමටත්ඊ ඇෙ බැේම 
මා්ධගේ රශේ ශේ ජනතාවශප ගමනාගමන 
කාටයුතුමි සඳහාත් රශේෝජනේට ගනු ලබනවා.  

 (ii) ශමම වැ  බැේම පිළිසකාර කිරීම සඳහා 2021 
ව්ධෂශේ විශ ේෂ ශමශහයුේ හා න ත්තුමි 
ඇසත්ශේන්තුමිවක් සකාස ්කාර ශේ වන විට ඇශෙේ 
කිශලෝට ට්ධ 1+820 සථ්ානශේ සිට කිශලෝට ට්ධ 
10+ද00 දක්වා වැ  , ම කාර ඇත.  

(ආ) (i) ඉහත පිළිතුමිරට අනුව ශකාොටසකා වැ  දැනටමත් 
, ම කාර ඇති අතර ඉතිරි ශකාොටස ් ද ඉදිරි 
කාාලශේදී සිදු කිරීමට සැලසුේ කාර ඇත.  

 (ii) දැනටමත් ක්රිේාත්මකා මට්ටශේ පවතී. 

(ඇ) ඉහත පිළිතුමිරට අනුව අදාෙ ශනොශ .  
 

 ු ඉාක් සහුමාන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, , මශප පෙමුවැ,  අතුමිරු ර ්නේ 

ශමේයි.  

අනුරාධ්හුර දිස්ත්රික්කාශේ ශහොශරො ශපොතාන ආසනශේ 

ගශලන්බිඳු වැව රාශේය ේ ශල්කාේ කාා්ධේාලේට අයිති 

මානාකාැටිේ වැව එශකාොශෙොස් වැ,  සිේවශසේ වසභ රජතුමිමාශප 

කාාලශේ තමයි ඉදිකාර තිශබන්ශන්. ශේ වැවට රිටිගල සිට තමයි 

වතුමිර ගලා ශගන එන්ශන්. ශේ වැශවන් ජලේ අරශගන හැම 

අවුරුේදකාම ේල මහ ශදශක් වගා කාටයුතුමි කාරනවා. හැබැයි, ශේ 

වැව අවුරුදු සිේේකාට කාලින් තමයි  සංව්ධධ්නේ කාර තිශබන්ශන්. 

ගරු ඇමතිතුමිම, , ශේ වැශ  රධ්ාන ශසොශරො ව වාශපම bund 
එකා දිරාපත් වී වතුමිර leak ශවනවා.   පිළිබඳව ඔබතුමිමාශප 

අවධ්ානේ ශේොමු කාරඊ එම සංව්ධධ්න කාටයුතුමිවලට මුදල් ලබා දීලා 

ශමම කාටයුත්ත ඉටු කාර ශදන්න කිේලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

 ු චමල් සාජපක් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ "වාරි ශසෞභාගයා" වැ සටහන ේටශත් 

දැනට ලංකාාව හුරාම තිශබන ග්රාට ේ වැ  වාශපමඊ ඇෙවල්වල 

තිශබන anicuts සිේල්ලම හදා ශගන ේනවා.   , සා ඔබතුමිමාශප 

ඉල්ීමම   ේටශත් ඉටු කාර දීමට කාටයුතුමි කාරන්නේ. 

 

 ු ඉාක් සහුමාන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ඇමතිතුමිම, , මශප ශදවැ,  අතුමිරු ර ්නේ ශමේයි.  

අනුරාධ්හුර දිස්ත්රික්කාශේ නා්චචදූව වැව ඉදිකාර තිශබන්ශන් 

මුගලන් රජතුමිමා විසින් ක්රිස්තුමි ූර්ධව 140දී. ගරු ඇමතිතුමිම, , 

අනුරාධ්හුර නව නගරේ ගං වතුමිරින් ේට ශවන එකා වැෙැක්වීම 

සඳහා තමයි ශේ වැව ඉදිකාර තිශබන්ශන් කිේලා තමයි 

මහාවං ශේ කිේා තිශබන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමිම, , නා්චචදූව වැශ  

වැඩි වතුමිර ේන වාන නැතුමිව, ගං වතුමිර තත්ත්වේක් ඇති වු  

ශ ලාවට එම වතුමිර බැස ේන්න ඕනනේ කිේලා හමුදාශවන් අලුතින් 

ඇෙක් කාැහුවා. කු ාවට කාපා තිබු  එකා දැන් වනවිට ට ට්ධ 

සිේේක් වාශප මහ වි ාල ඇෙක් බවට පත් වී තිශබනවා. ගම 

මැදින් තමයි ශේ ඇෙ කාපා තිශබන්ශන්. ශේශකාන් වි ාල 

හා, ේක් සිදු ශවනවා. එේ ශදපැත්ශත්ම ට ට්ධ 100ක් වාශප ඈතින් 

දිගටම ශගවල් තිශබනවා. මම ශේ ගැන ට ට ශපර හිටහු 

ඇමතිවරුන්ශගන් පවා අසා තිශබනවා, ගරු ඇමතිතුමිම, . නමුත් 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

මට හරි ෑත්තරේක් ලැබුශණ් නැහැ. එම , සා මා ඔබතුමිමාශගන් 

ඉල්ීමමක් කාරනවාඊ borders දමලාඊ ශදපැත්ශත් පැති බැේමක් 
හදලා ශදන්න කිේලා. අවුරුදු හතරක් තිස්ශසේ මට ශේ ර ්නේට 

ෑත්තරේක් හේබ වුශණ් නැහැ. "අපි කාරමුඊ බලමු" කිේලා තමයි 

කි ශ . ශේ සේබන්ධ්ශේන් අපි කාටයුතුමි කාශෙේ නැත්නේ වි ාල 

හා, ේක් සිේධ් ශවනවා. එශහම වුශණොත්ඊ   ශදපැත්ශත්ම තිශබන 

ගේමානවල ජනතාවට රජශේන් වි ාල වන්දිේක් ශදන්න ශවනවා. 

  , සා මා ඔබතුමිමාශගන් ඉල්ීමමක් කාරනවාඊ ශේ අවුරුේශේ 

Budget  එකාට හරි ශේෝජනාවක් විධිේට ශමේ ඉදිරිපත් කාරලාඊ 
සංව්ධධ්නේ කාරලා ශදන්න කිේලා.  

 

 ු චමල් සාජපක් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශහොඳයිඊ   කාටයුත්ත කාරලා ශදන්නේ. 

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අංකා 8 -133ද/2020- (1)ඊ ගරු ශක්.පී.එස්. කුමාරසිරි 

මහතා. [සභා ග්ධභේ තුමිෙ නැත.] 

ශදවන වටේ.  

ර ්න අංකා 3 -1දද/2020- (2)ඊ ගරු එස්.එේ. මරික්කාා්ධ මහතා. 

 

 ු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ගරු එස්.එේ. මරික්කාා්ධ මන්ත්රීතුමිමා 

ශවනුශවන් මා එම ර ්නේ අහනවා.  

 

 ු ගජොන්ස් න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ரேொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමියගේ ශවනුශවන් මා 

එම ර ්නේට පිළිතුමිර දීම සඳහා සති ශදකාකා කාාලේක් ඉල්ලා 

සිටිනවා. 
 

ප්රශයීය්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත්ව කිීමම  නිගයෝ  කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

අලිවැ  ප්රතිසාංස්කසණය හා නඩත්වතුව: ්රියාමාා  
யொமன ரவலிகளின் நிர்ைொைமும் பரொைொிப்பும்: 

நடவடிக்மக 
REPAIR AND MAINTENANCE OF ELEPHANT FENCES: 

MEASURES TAKEN 
    1337/2020 

 

8.  ු බු ධික පතිසණ මහත්ා ( ු ගක්.පී.එස්. කුමාසිංරි 

මහත්ා ගවනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை - ைொண்புைிகு ரக.பி.எஸ். 

குைொரசிறி சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. K.P.S. 
Kumarasiri) 

වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමිමාශගන් ඇූර                  

ර ්නේ- (1): 

(අ)  (i) ශ්රී ලංකාාශ  වන අලි ගහනේ ද100ක් පමණ බව 
ඇසත්ශේන්තුමි කාර ඇති බවත්  

 (ii) වන අලින් විසින් වා්ධෂිකාව ඇමරිකාානු ශ ොල්ධ 
යගලිේන 10කා පමණ වගා හා, ේක් සිදුකාරනු ලබන 
බවත්  

 (iii) අලි - යග, ස ් ගැටුම ශහේතුමිශවන් ව්ධෂ 201ද සිට 
2019 දක්වා පිළිශවළින් වන අලින් 20දඊ 2ද9ඊ 319 
හා 293ක් සහ යග, සුන් ද0ඊ 8දඊ 98 හා 93ක් 
යගේශගොස ්ඇති බවත්  

 එතුමිමා දන්ශන්ද? 
 

(ආ) (i) වන අලින් ගේවැදීම වැෙැක්වීම සඳහා ඉදිකාර ඇති 
අලිවැට රතිසංසක්ාරණේ හා න ත්තුමි කිරීම සඳහා 
ශගන ඇති ක්රිේාමා්ධග කාවශ්ධද  

 (ii) නව අලිවැට ඉදිකිරීමට පිේවර ශගන තිශබ්ද  

 (iii) එශසේ නේඊ එම අලිවැට සංඛ්යාව ශකාොපමණද  

 (iv) ඉදිකාර ඇති අලිවැට න ත්තුමි කිරීමට ශේොදවා ඇති 
සිවිල් ආරක්ෂකා බලකාාේට අේත් , ලධ්ාරින් 
සංඛ්යාව ශකාොපමණද  

 ේන්න එතුමිමා සඳහන් කාරන්ශන්ද? 

(ඇ)  (i) ගේවදින වන අලින් පලවා හැරීමට එක් 
හුේගලේකුට මාසිකාව ලබා ශදනු ලබන අලිශවඩි 
සංඛ්යාව ශකාොපමණද  

 (ii) එම අලිශවඩි ශබදාහැරීමට ක්රමවත් වැ  
පිළිශවෙක් සකාස ්කාර තිශබ්ද  

 ේන්නත් එතුමිමා සඳහන් කාරන්ශන්ද? 

(ඈ)  ශනොඑශසේ නේඊ   මන්ද?   
 

வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப்பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் 

ரகட்டவினொ:      

 (அ) (i) இலங்மகயில் சுைொர் 7,500 கொட்டு யொமனகள் 

உள்ளதொக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பமதயும்; 

       (ii) கொட்டு யொமனகளினொல் வருடொந்தம் 10 

ைில்லியன் அதைொிக்க தடொலர் தபறுைதியொன 

பயிர்ச்ரசதம் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன 

என்பமதயும்; 

       (iii) யொமன - ைனித ரைொதலின் கொரைைொக 2016ஆம் 

ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு வமர 

முமறரய 206, 279, 319, 293 கொட்டு யொமனகள் 

ைரைைமடந்தரதொடு 70, 87, 98,  93 நபர்களும் 

ைரைித்துள்ளனர் என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 
 

 (ஆ) (i) கொட்டு யொமனகள் கிரொைங்களுக்குள் 

நுமழவதமனத் தடுப்பதற்கொக 

நிர்ைொைிக்கப்பட்டுள்ள யொமன ரவலிகமள 

ைறுசீரமைப்பதற்கும், பரொைொிப்பதற்கும் 

ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் 

யொமவ; 

 (ii) புதிய யொமன ரவலிகமள நிர்ைொைிப்பதற்கு 

நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளனவொ; 

 (iii) ஆதைனில், அவற்றின் எண்ைிக்மக எத்தமன; 
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 (iv) நிர்ைொைிக்கப்பட்டுள்ள யொமன ரவலிகமளப் 

பரொைொிப்பதற்கொக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள சிவில் 

பொதுகொப்புப் பமடயைிமயச் ரசர்ந்த 

உத்திரயொகத்தர்களின் எண்ைிக்மக எத்தமன; 

என்பமத அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 
 

  (இ) (i) கிரொைங்களுக்குள் நுமழயும் யொமனகமள 

விரட்டுவதற்கொக ஆதளொருவருக்கு ைொதொந்தம் 

வழங்கப்படும் யொமன தவடிகளின் எண்ைிக்மக 

எத்தமன; 

 (ii) அவ்தவடிகமளப் பகிர்ந்தளிப்பதற்கொக 

முமறயொன ரவமலத்திட்டதைொன்று 

தயொொிக்கப்பட்டுள்ளதொ; 

 என்பமதயும் அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 
 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the estimated population of wild  elephants 
in Sri Lanka is 7,500; 

 (ii) the wild elephants cause crop damage to the 
value of  US Dollars 10 million, annually; 
and 

 (iii) 206, 279, 319 and 293 wild elephants and 

70, 87, 98 and 93 individuals respectively, 
have died due to the human-elephant 
conflict since 2016 to 2019? 

 

(b) Will he state - 

 (i) the measures that have been taken to repair 
and maintain the elephant fences which 
have been erected to prevent wild elephants 
from invading villages; 

 (ii) whether steps have been taken to erect new 
elephant fences; 

 (iii) if so, the number of such elephant fences; 
and 

 (iv) the number of Civil Security Force officers 
deployed to maintain existing elephant 
fences? 

 

(c) Will he also also state - 

 (i) the number of elephant firecrackers issued 
for an individual monthly, in order  to chase 
away the wild elephants that invade the 
villages; and 

 (ii) whether there is a proper mechanism to 
distribute aforesaid elephant firecrackers? 

 

(d) If not, why? 

 ු විමලවීස දිසානායක මහත්ා (වනජීවී රැකවසණය  අලි 

වැ  හා අ ල් ඉදිකිීමම ඇතුළු ආසක්ෂිත් වැඩ ිළිතගවළවල් 

හා කැලෑ නැවත් ව ා කිීමම හා වන සම්පත්ව සාංවාධ්න  

සාජ අමාත්තුමා)  
(ைொண்புைிகு விைலவீர திசொநொயக்க - வனசீவரொசிகள் 

பொதுகொப்பு, யொமன ரவலி ைற்றும் அகழிகமள நிர்ைொைித்தல் 

உள்ளிட்ட பொதுகொப்பு நடவடிக்மககள் ைற்றும் ைீள் கொடொக்கம், 

வனவள அபிவிருத்தி  இரொேொங்க அமைச்சர்)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake - State Minister of 
Wildlife  Protection, Adoption of Safety Measures including 
the Construction of Electrical Fences and Trenches and 
Reforestation and Forest  Resource Development) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයතුමිමා ශවනුශවන් මා එම ර ්නේට පිළිතුමිර සවා ත්* 

කාරනවා.  

 
* සවාගම්සය මත් ත්බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2011දී වනජීවී සංරක්ෂණ ශදපා්ධතශේන්තුමිව විසින් සිදු 
කාරන ලද දීප වයාප්ත වනඅලි සට ක්ෂණේට අනුව වනඅලි 
සංඛ්යාව 1ඊ8ද9කි. 

 (ii) වනජීවී සංරක්ෂණ ශදපා්ධතශේන්තුමිව විසින් වගා හා,  
සේබන්ධ්ශේන් ශමශතක් සට ක්ෂණ සිදුකාර ශනොමැත. 

 (iii) ඔ . 

(ආ) (i) 2021 ව්ධෂශේ ක්රිේාකාාරි සැලැසම්ට අනුව දැනට බිඳවැටී 
පවතින විදුලි වැටවල් නැවත රතිසංසක්ාරණේ කිරීමට 
පිේවර ශගන ඇත.   අනුව ශේ වන විට ඇසත්ශේන්තුමි 
සකාස ්කාර කාලාප සහකාාර අධ්යක්ෂවරුන් ශවත රතිපාදන 
ලබා දී අව ය කාටයුතුමි සිදු කාරයගන් පවතී. 

  විදුලි වැටවල් න ත්තුමි කිරීශේ කාටයුතුමි සඳහා සිවිල් 
ආරක්ෂකා භටයින් සනම වනජීවී කාලාපේකාටම අදාෙව 
4ඊ038 ශදශනකු ශේ වන විට ශේොදවා ඇත. ශමම පිරිසට 
එක් අශේකුට දිනකාට රු.210 බැගින් දින 20ක් සඳහා 
දීමනාවක් ලබාශදනු ලැශබ්. ඉහත කී සිවිල් ආරක්ෂකා 
පිරිසට නවාතැන් පහසුකාේ ඇතුමිළු අශනකුත් ෑපකාරණ ද 
විදුලි වැටවල් අධීක්ෂණේට ඉන්ධ්න හා තණශකාොෙ කාපන 
ේන්ත්ර සඳහා ඉන්ධ්න ද සපේයගන් අදාෙ න ත්තුමි කාටයුතුමි 
දිේත් කාර ඇත. 

 (ii) ඔ . 

 (iii) කි.ට .1ඊ100කි. 

 (iv) 2021.03.31 දිනට සිවිල් ආරක්ෂකා බලකාා ශතොරතුමිරු අනුව 
සිටින සංඛ්යාව 4ඊ038කි.  

(ඇ) (i) අලිශවඩි ශබදා දීම සඳහා රාශේය ේ ශල්කාේ ශවත ශේොමු 
කාරන බැවින්ඊ රාශේය ේ ශල්කාේ මඟින් ශගොවි ජනතාවට 
ලබාශදනු ලැශබ්. ශමේ අවසථ්ානුකූලව සිදු කාරන බැවින් 
මාසිකාව ලබාශදන සංඛ්යාව ,  ච්ිත ව ශේන් කිව 
ශනොහැකා. නමුත් රාශේය ේ ශල්කාේ ශවත අලිශවඩි ලබාදීම 
සඳහා කාලාප භාර සහකාාර අධ්යක්ෂවරුන්ට මාසිකාව 
රමාණවත් අලිශවඩි ලබා දී ඇත.  

 (ii) වනජීවී සංරක්ෂණ ශදපා්ධතශේන්තුමිව මඟින් ඉහත ඇ (i) 
පරිදි එම ශදපා්ධතශේන්තුමිව ේටශත් පවතින සහකාාර 
අධ්යක්ෂ කාා්ධේාලවලට අලිශවඩි , කුත් කාරන අතරඊ එකී 
කාා්ධේාලවලින් එම අලිශවඩි රාශේය ේ ශල්කාේ ශවත ශේොමු 
කිරීශමන් පසු රාශේය ේ ශල්කාේ විසින් ශගොවි සංවිධ්ාන 
හරහා අදාෙ ශගොවි ජනතාව ශවත ලබා ශදනු ලැශබ්. 

(ඈ) අව ය කාටයුතුමි සිදු කාරයගන් පවතී. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවර , ශේෝග 2ද(2) ේටශත් ර ්නේඊ ගරු සජිත් ශරේමදාස 

මහතා.  
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

ගපෞ  ලිකව දැනුම් දීගමන් ඇසූ ප්රශයීය්නය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

ගුු-විු හල්පති වැම්ප් විමත්ා 
ஆசிொியர்-அதிபர் சம்பள முரண்பொடு  

TEACHER-PRINCIPAL SALARY ANOMALIES 
 

 ු සජිත්ව ගප්රේමදාස මහත්ා (විු ධ් පාාශ්යීයවගේ 

නායකතුමා)  
(ைொண்புைிகு சேித் பிரரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශේ වන විට ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් 

විෂමතාව ශහේතුමිශවන් රට හුරා ෑේශඝෝෂණ ක්රිේාත්මකා වන නමුත් 

රජේ එම ගැටලුව විසඳීමට අශපොශහොසත් වී තිශබනවා. ශමේ 

ජාතිකා වැදගත්කාමකින් යුතුමි ගැටලුවක් වන බැවින් පහත සඳහන් 

ර ්නවලට ,  ්චිත පිළිතුමිරු හා පැහැදිලි කිරීේ රජශේන් 

බලාශපොශරොත්තුමි ශවනවා. 

1.  ශේ වන විට ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවක් පවතින බව 
රජේ පිළිගන්ශන්ද? ශේ සඳහා පිළිගත හැකි විසඳුමක් 
කාඩිනයගන් ලබා දීමට රජේ කාටයුතුමි ශනොකාරන්ශන් මන්ද? 

2.  අප විසින් පසුගිේ අේ වැේ විවාදශේදී ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් 
විෂමතාව ඉවත් කිරීමට ගනු ලබන ,  ච්ිත ක්රිේාමා්ධග 
විමසා සිටීශේදී   සඳහා භාණ් ාගාර අනුමැතිේක් ලැබු  
බව ඇමතිවරේා විසින් සඳහන් කාර තිශබනවා.  

 නමුත්ඊ එම ක්රිේාමා්ධග ශමශතක් ශගන ශනොමැති වීම 
ව්ධතමාන ගැටලුවට ශහේතුමි වී තිශබනවා. දී්ධඝ කාාලේක් 
තිසශ්සේ පවතින ශමම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීමට රජේ 
කාටයුතුමි කාරන්ශන්ද? එශසේ නේ   කාවදා වන විටද? 
ශනොඑශසේ නේඊ   සඳහා රජේ විසින් කාරනු ලබන ,  ච්ිත 
විසඳුේ සහ ශේෝජනා කාවශ්ධද? 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ කාැබිනට් අමාතය ගරු ජී.එල්. පීරිස ්

මැතිතුමිමාශප දැන ගැනීම පිණිස එතුමිමා විසින්ම කාෙ රකාා ේක් මා 

ෑහුටා දක්වන්න කාැමැතියි.  2020 ශදසැේබ්ධ 01වැ,  දා  හැන්සාඩ් 

වා්ධතාශ  13ද2වැ,  තීරුශ  එතුමිමා ශමශසේ කිේා තිශබනවා: 

 "...  ර ්නේට අවසාන විසඳුමක් දීමට ශපරඊ සහනේක් හැටිේට 

අධ්යාපන අමාතයාං ශේ ශල්කාේතුමිමාට මම ෑපශදස් දුන්නාඊ මහා 

භාණ් ාගාරශේ ශල්කාේ හමුශවලා අතුමිරු දීමනාවක් සඳහා මුදලක් ලබා දීමට 

අනුමැතිේක් ලබා ගන්න කිේලා."  

එතශකාොට එතුමිමාම කිේනවාඊ අධ්යාපන අමාතයාං ශේ 

ශල්කාේතුමිමා මහා භාණ් ාගාරේට ගිහිල්ලා අතුමිරු දීමනාවක් ලබා 

දීමට මහා භාණ් ාගාරශේ අනුමැතිේ ලබා ගත්තා කිේලා.  එශහම 

කිේලාඊ අද එතුමිමා කිේනවා අතුමිරු දීමනාවක් ශහෝ ශදන්නට සල්ලි 

නැහැ කිේලා. මහා භාණ් ාගාරශේ ශල්කාේතුමිමාත් කිේනවා සල්ලි 

නැහැ කිේලා. එම , සා මා ගරු ඇමතිතුමිමාශගන්  අහන්න 

කාැමැතියිඊ එදා පා්ධලිශේන්තුමිවට ලබා දුන් ශපොශරොන්දුව ඔබතුමිමා 

ඉෂ්ට කාරනවාදඊ නැේද කිේලා 
 

3. ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීම සඳහා 
ශකාොපමණ මුදලක් වැේශ ද? එේට අව ය රතිපාදන සපේා 
ගන්ශන් ශකාශසේද? 

4. ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව විසඳීම සඳහා සකාස ්කාර 
ඇති සුශබෝධ්නී කායගටු වා්ධතාව රජේ පිළිගන්ශන්ද? 
පිළිශනොගන්ශන් නේ ශහේතුමි ශමොනවාද? එශසේ නේඊ   සඳහා 
ගනු ලබන විකාල්පේ කුමක්ද? 

5. ගුරු-විදුහල්පති ශසේවේ සංවෘත ශසේවාවක් බවට පත් කිරීමට 
රජේ කාටයුතුමි කාරන්ශන්ද? ශනොඑශසේ නේ    මන්ද? 

6. රමාණවත් ශසෞඛ්ය ආරක්ෂිත තත්ත්වේන් සැප මකින් 
ශතොරව සහ එන්නත්කාරණේ සේූර්ධණ කිරීමකින් ශතොරව 
රාජකාාරිේට වා්ධතා කිරීම සඳහා ගුරුවරුන්ට බලපනේ කිරීම 
ශකාතරේ දුරට සාධ්ාරණද? ගුරුවරුන් තම ශපෞේගලිකා 
සන්, ශ දන ෑපකාරණඊ දත්ත සහ , ශවසව්ල සකාසා ගත් 
පහසුකාේ ඔසශ්සේ මා්ධගගත අධ්යාපනේ තාවකාාලිකාව ලබා 
ශදයගන් සිටිනු ලැබුවා.   සිේල්ල නවතා දමා හදිසිශේ 
පාසල්වලට පැයගණ අධ්යාපනේ ලබා දීමට අමාතයාං ේ 
සිේලු පහසුකාේ සලසා තිශබ්ද? ශේ අවසථ්ාශ  රජේ විසින් 
සිදු කාෙ යුත්ශත් බලහත්කාාරශේන් අධ්යාපනේ ලබා දීමට 
ගුරුවරුන්ට බලපනේ කිරීමද? ගුරුවරුන්ට පහසුකාේ 
සැලසීමද? 

7. පවතින වසංගත තත්ත්වේ හමුශ  අධ්යාපනේට දැවැන්ත 
ත්ධජනේක් එල්ල වී ඇති ශමොශහොතකා ගුරුවරුන්ශප 
ගැටලුවට රමුඛ්තාව ලබා ශනොශදන්ශන් මන්ද? ශේ තුමිළින් 
දරුවන්ශප අධ්යාපනේ දැඩි අ්ධබුදේකාට ේනම ශමන්ම 
ඔවුන්ශප මානසිකා තත්ත්වේ බිඳ වැටී ශමරට අනාගත 
මානව සේපත අසමබර තත්ත්වේකාට පත් වනු ඇත.   
සඳහා රජේ අවධ්ානේ ශේොමු කාරන්ශන්ද?  

ගරු අධ්යාපන අමාතයතුමිමාට මම කිේන්න කාැමැතියිඊ 

අධ්යාපන ක්ශෂේත්රශේත්ඊ ෑසස් අධ්යාපන ක්ශෂේත්රශේත් ශබොශහොම 

කාැෙඹිලිකාාර තත්ත්වේක් අද තිශබන බව. මම ඔබතුමිමාට මතක් 

කාරන්න කාැමැතියිඊ ේශේ  ජේන්තිහුර පිවිසුම තුමිෙ තිබු    

දැවැන්ත ෑශේ ඝෝෂශණේදී , දහස් අධ්යාපනේ සුරක්ෂිත කිරීම 

ෑශදසා වූ  සිසුජන වයාපාරශේ සාමාජිකා සට ර ශකාොස්වත්තඊ 

ශකාෝෂිලා හංසමාලි ේන අේ ශේ වන විට අත්අ ංගුවට ශගන 

තිශබන බව. අධ්යාපන ඇමතිතුමිම, ඊ විශ ේෂශේන්ම මා 

ඔබතුමිමාශගන් ශේ ඉල්ීමම කාරනවා. ශේ සිේලු ශපොදුජන වයාපාර 

ඉදිරිපත් ශවලා සිටින්ශන්ඊ , දහස් අධ්යාපනේ ආරක්ෂා කාරන්නයි. 

අශප් චමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමිමා තීන්දුවක් ශගන තිශබනවාඊ ස්ධ 

ශජෝන් ශකාොතලාවල ජාතිකා ආරක්ෂකා වි ්වවිදයාල පනත් 

ශකාටුේපත පිළිබඳ තවදුරටත් සාකා්චඡා කිරීම සඳහා සිකුරාදා 

පැවැත්වීමට , ේයගත විවාදේ හකුො ගන්නවා කිේලා.   ගැන මම 

සතුමිටු ශවනවා. ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ශේ පනත් ශකාටුේපත 

සේූර්ධණශේන්ම හකුොශගනඊ අලුත් විධිේට  මුල ඉඳලාම පටන් 

ශගනඊ සිේලු පා්ධ ්ව සමඟ සාකා්චඡා කාරලාඊ , දහස් අධ්යාපනේ 

ආරක්ෂා ශකාශරන විධිේටඊ 19ද8 අංකා 1ද දරන වි ව්විදයාල පනත 

ආරක්ෂා ශකාශරන විධිේට ඉදිරි පිේවර ගන්න කිේා මම 

ඔබතුමිමාශගන් ඉල්ීමමක් කාරනවා. මම අහහු ර ්න සිේල්ලටම 

සතයවාදී පිළිතුමිරු ලබා ශදන්න කිේාත්ඊ පසුගිේ ශදසැේබ්ධ මාසශේ 

ලබා දුන් පිළිතුමිරු වාශප අසතය රකාා  කාරන්න එපා කිේාත් ගරු 

ජී.එල්. පීරිස ් ඇමතිතුමිමාශගන් මා කා රුණාශවන් ඉල්ීමමක් 

කාරනවා. ශමොකාදඊ ඔබතුමිමා කි වාඊ අතුමිරු දීමනාවකාට සල්ලි ශවන් 

කාර ගත්තා කිේලා. නමුත්ඊ අද එම අතුමිරු දීමනාවවත් දී ගන්න 

බැරිවයි ඔබතුමිමා ඉන්ශන්.  

 
 ු නිමල් ලාන්සා මහත්ා (ග්රාමීය ය මාා  හා අවගශයීයේ 

යටිත්ල පහසුකම් සාජ අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இரொேொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ විපක්ෂ නාේකාතුමිමා ශමම ගරු සභාශ   

හැම දාම කාරන ශදේක් තමයි ශේකා. ස්ථාවර , ශේෝග 2ද(2) 

ේටශත් ර ්න අහන්න එතුමිමාට අවස්ථාව තිශබනවා. ස්ථාවර 
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, ශේෝග 2ද(2) ේටශත් අහන ර න්ේ එතුමිමා ලිඛිතව ලබා දුන්නාට 

පස්ශසේ එහි තිශබන කාරු  ගැන කාථා කාරනවා හැරුණාමඊ 

ශවනත් වල්පල් කාථා කාරන්න බැහැ. ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිම, ඊ 

එම , සා  ශේ පා්ධලිශේන්තුමිශ  කාාලේ නාස්ති ශනොකාරන්න 

ඔබතුමිමා ඉශගන ගන්න. ශේ සිේලු මන්ත්රීවරු ඇවිල්ලා ඉන්ශන්  - 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු , මල් ලාන්සා රාජය අමාතයතුමිම, ඊ අධ්යාපන 

ඇමතිතුමිමාටා ෑත්තර ශදන්න අවස්ථාව ශදන්න. ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ 

ඔබතුමිමා ෑත්තර ශදන්න. 
  

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශේ ර ්න හත මට ශේොමු කිරීම ගැන 

ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිමාට කාෘතඥ ශවනවා. ශේ තත්ත්වේ පිළිබඳ 

පැහැදිලි විස්තරේක් ශමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට ශේ හරහා 

මට අවස්ථාව ලැශබනවා.  

එතුමිමා අසන ලද ර ්නවලට පිළිතුමිරු ශමශසේයි. 

1.   ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවක් පවතින බව රජේ 
පිළිගන්නවාද කිේලා තමයි ශමමඟින් අසා තිශබන්ශන්. 
පැහැදිලිවම ඔ . ශේ සේබන්ධ්ශේන් ේමක් කාෙ යුතුමියි. 
ගුරුවරුන්ට ට ට ව ා ශ තනේක් ශගවිේ යුතුමියි. 
රතිපත්තිේක් හැටිේට අපි අ, වා්ධේශේන්  කා 
පිළිගන්නවා.  කා අපි පැහැදිලිව රකාා  කාරලාත් 
තිශබනවා.  

2.  ශේ ර න්ේට කාඩිනේ විසදුමක් ලබාදීමට රජේ කාටයුතුමි 
ශනොකාරන්ශන් ඇයි කිේලා තමයි එතුමිමා ශේ ර න්ශේන් 
අසා තිශබන්ශන්. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශේකා හරි විධිේට 
කාරන්න ඕනන. ගුරු වැටුප් ව්ධධ්නේ කාෙ යුතුමියි. නමුත්ඊ  කා 
අ, වා්ධේශේන් බලපනමක් කාරනවා සමාන්තර ශසේවාවලට. 
ශේ සිේල්ල  සමසත්ේක් හැටිේට අරශගනඊ -සේූර්ධණ 
චිත්රේ ගැන අවධ්ානේ ශේොමු කාරලා- රාජය ශසේවශේ සිේලු  
අං වලට සාධ්ාරණේ ඉෂට් වන පරිදි ක්රමශ දේක් සකාස ්
කිරීම රජේකා රමුඛ් යුතුමිකාමක් ශවනවා.  

ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාත් ශජයෂ්ඨ ඇමතිවරේකු 

විධිේට කාටයුතුමි කාරලා තිශබනවා. ශේ වි ධිශේ ර ්නේක් විසඳීශේදී 

ශමොකාක්ද සුදුසු ක්රමශ දේ? ක්රමශ දේ තමයි අේ වැේ ශල්ඛ්නේ. 

අේ වැේ ශල්ඛ්නේ ඉදිරිපත් කාරන අවස්ථාශ දී තමයි ශමේට 

පිළිතුමිරක් ලබා දිේ යුත්ශත්. දැනටමත්   සැලසුේ සනදීම ආරේභ 

කාරලා තිශබනවා. එතශකාොට ශනොවැේබ්ධ මාසශේ ශේ ගරු 

සභාවට ඉදිරිපත් කාරනු ලබන අේ වැේ ශල්ඛ්නේ හරහා තමයි ශේ 

ර ්නේ විසඳිේ යුත්ශත්. එකා ශකාොටසක් පමණක් ගැන හිතලා 

ශනොශවයිඊ සමස්ත වුහේ ගැන හිතලා ස්රසරසාරඊ සාධ්ාරණ 

විසඳුමක් දිේත් කිරීම සඳහා සුදුසුම ක්රමශ දේ වන්ශන් අේ වැේ 

ශල්ඛ්නේයි.  

එතුමිමා දිගින් දිගටම කි වාඊ අතුමිරු දීමනාවක් ශගවන්න මම 

ශපොශරොන්දු වුණා ඊ   රකාා ේ මම කාරහු අසතය රකාා ේක් කිේලා. 

මම    විශ චනේ පිළිකුල් සහගතව රතික්ශෂේප කාරනවා. ගරු 

විපක්ෂ නාේකාතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා හඳුනන ශපෞේගලිකා අං ශේ 

සමාගේවලින් කාරුණාකාරලා අහලා බලන්නඊ   ශගොල්ලන් 

ශගවන වැටුප් සිේේට 40කින් අඩු කාරලා තිශබනවා. ශපෞේගලිකා 

අං ශේ තත්ත්වේ  කායි. ශපෞේගලිකා අං ශේ ණුඟක් තැන්වල 

ශසේවකාේන්ට ඉස්සර ශගවහු වැටුප්   විධිේටම අද ශගවන්ශන් 

නැහැ. අද රශට් ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වේ , සා ශපෞේගලිකා 

අං ශේ ආදාේේ මා්ධග වි ාල ශලස කා ා වැටිලා තිශබනවා.   

, සා කාැමැත්තකින් ශනොශවයිඊ අකාමැත්ශතන් ශහෝ ශපෞේගලිකා 

අං ශේ ශගවන ශ තන සිේේට 40කින් විතර -භාගේක් විතර- අඩු 

කිරීමට සිදු ශවලා තිශබනවා. හැබැයිඊ අද ශේ රශට් ශසේවේ කාරන 

ගුරුවරුන්ශප වැටුප් අපි සත පහකින් අඩු කාරලා නැහැ. පාසල්වල 

ඉගැන්වීේ කාටයුතුමි ශකාරුශණ් නැහැ.   වුණත්ඊ අශප් රජේ 

ගුරුවරුන්ශප වැටුප්ඊ -ශ තන- කිසිම අඩු කිරීමකින් ශතොරව 

සිේේට 100ක්ම ශගවීමට වැ  කාටයුතුමි කාො. 

 කා පහසු ශදේක් ශනොශවයි. හැබැයිඊ එශසේ කිරීම සඳහා අපි 

මුදල් ශහොේා ගත් තා.   අේට කිසිම ආකාාරේකින් පාඩුවක් 

ශනොවන විධිේට අපි   කාටයුත්ත කාො. දැනුත් එතුමිමා කිේනවාඊ 

ශේ කාටයුත්තත්   විධිේටම කාරන්න කිේලා. ශකාොශහොමද 

කාරන්ශන්? රජශේ ආදාේේ මා්ධග ශමොනවාද? ශේ ශගවීේ කිරීම 

සඳහා රජේට ආදාේේ මා්ධග තිශබන්න ඕනන. රජශේ රධ්ාන 

ආදාේේ මා්ධග ශමොනවාද කිේලා එතුමිමා ශහොඳහැටි දන්නවා. 

එක්සත් ජාතිකා පක්ෂ රජේන් පැවැති කාාලවලදී එතුමිමා වි ාල 

කාා්ධේ භාරේක් ඉෂ්ට කාො. ඒ නිසා ආණ්ඩුවකාට මුදල් එන්ශන් 

ශකාොශහන්ද කිේලා එතුමිමා දන්නවා. VAT එකා කිේන්ශන් රජේකා 

රධ්ාන ආදාේේ මා්ධගේක්.  කා අද වි ාල ශලස කා ා වැටිලා 

තිශබනවා. අ, කාඊ ශ්ධගුව. අවුරුදු ශදකාකාට කාලින් ශ්ධගුව ලබා 

ගත් ආදාේම සහ අද ලබන ආදාේම සංසන්දනේ කාර බලන්න. 

වි ාල ශවනසක් තිශබනවා.   වාශපමඊ ශ්රී ලංකාා සුරාබදු 

ශදපා්ධතශේන්තුමිව තුමිළිනුත් වි ාල ආදාේමක් රජේට ලැබුණා. අද 

වනශකාොට ශකාොවිඩ්-19 වසංගතේ , සා  වා සිේල්ලක්ම කා ා 

වැටිලා තිශබනවා. විශේ  රටවල සිටින අශප් ශ්රයගකාේන් මහන්සි 

ශවලා වැ  කාරලා අශප් මහා භාණ් ාගාරේට එවන මුදල් ශේ 

වනශකාොට වි ාල ශලස අඩු ශවලා තිශබනවා.  

එම , සා ශේ අවස්ථාශ දී කාරන ශේ ඉල්ීමේ සාධ්ාරණද? ශේ 

අේ අ, ක් ශේවල්වලට ශමොනවා වුණත් කාමක් නැහැ කිේලායි 

හිතන්ශන්. අපි ශකාොශහන්ද ශේ සල්ලි ශහොේන්ශන්? ශේ 

අවස්ථාශ   ශේ වාශප ඉල්ීමේ කිරීම සාධ්ාරණද? අේ වැේ 

ශල්ඛ්නේ ඉදිරිපත් කාරන්න තව තිශබන්ශන් මාස තුමිනයි. ශේ අේට 

  මාස තුමින ඉවසන්න බැරි ලු. රටට ශමොනවා වුණත් කාමක් නැහැඊ 

ආදාේේ මා්ධග ශකාොයි විධිේට කා ා වැටුණත් කාමක් නැහැඊ වහාම 

ශේ ඉල්ීමේ ඉෂ්ට කාරන්න කිේනවා. ශේකා සාධ්ාරණද? ශමශලස 

පළිගන්ශන් කාාශගන්ද? අශප් රශට් අහිංසකා දූ දරුවන් 

4ඊ0ද3ඊ000ක් පාසල් ේනවා.   දරුවන්ශප ශදම පිේන් හිතනවාද 

ශේකා සාධ්ාරණයි කිේලා. ශේ රශට් අද තිශබන තත්ත්වේ අපි ඇති 

කාරහු තත්ත්වේක් ශනොශවයි. ශමේ මුළු ශලෝකාේම ශවො ගත් 

වසංගතේක්.   තත්ත්වේ තුමිෙ ශේ අේට මාස තුමිනක් ඉවසන්න 

බැහැයි කිේනවා. "අපි පාසල්වලට ේන්ශන් නැහැඊ අපි strike, අපි 

වැ  කාරන්ශන් නැහැඊ අපි ෙමයින්ට ෑගන්වන්ශන් නැහැ"යි 

කිේන ශේ ස්ථාවරේ සාධ්ාරණයි කිේලා ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිමා 

ශමොශහොතක්වත් සිතනවාද? 

 3.   ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිම, ඊ  ශේ ශවනුශවන් වැේවන මුදල් 
රමාණේ ගැන තමයි ශමතැනදී ඔබතුමිමා අහලා 
තිශබන්ශන්. ශේ ශේවල් සේබන්ධ්ශේන් මට ව ා ඔබතුමිමා 
ශහොඳහැටි දන්නවා. මමත් මුදල් අමාතයාං ේ භාර 
, ශේෝජය ඇමතිවරේා හැටිේට කාටයුතුමි කාො. හිටහු 
ජනාධිපති, ේ ශවනුශවන් මම ශේ ගරු සභාවට අේ වැේ 
ශල්ඛ්න දක් අඛ්ණ් ව ඉදිරිපත් කාො. ශේ ක්රමශ දේ 
ශමොකාක්දඊ ශේකා කාරන්ශන් ශකාොශහොමදඊ ශේ  මුදල් 
රමාණේ ශකාොපමණද කිේන එකා ණුදකාලා අමාතයාං ේක් 
හැටිේට අපි ත, ව තීරණේ කාරන්ශන් නැහැ. ශේ 
සේබන්ධ්ශේන් ජාතිකා වැටුප් හා ශසේවකා සංඛ්යා 
ශකාොයගෂන් සභාව එක්කා කාථා කාරන්න ඕනනඊ මහා 
භාණ් ාගාරේ එක්කා කාථා කාරන්න ඕනන. අශප් 
අමාතයාං ේට අේ වැේ ශල්ඛ්නශේන් ලැබිේ යුතුමි මුදල 
සේබන්ධ්ව අභිනව මුදල් ඇමතිවරේා සමඟ  කාරන 
සාකා්චඡාව තව සතිේකින් පටන් ගන්නවා.   විධිේට තමයි 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

කාටයුතුමි ශකාශරන්ශන්. අදාෙ ප්ධෂද සමඟ සාකා්චඡා කාරලා 
තමයි ශකාෝචචර මුදල් අව යද කිේන එකා තීරණේ 
කාරන්ශන්. මට අධ්යාපන අමාතයාං ශේ ඉඳශගන   ගැන 
අත්තශනෝමතිකා ශලස තීරණේ කාරන්න හුළුවන්කාමක් 
නැහැ. එවැ,  තීරණේක් ගැනීශමන් ශේ ර න්ේ විසඳීමට 
කිසිශසේත් රාශේෝගිකා වැ  පිළිශවෙක් සකාස ්
ශකාශරන්ශන්ත් නැහැ.  

4.  සුශබෝධ්නී කායගටු වා්ධතාව ගැනයි ශමතැනදී ඔබතුමිමා 
අහන්ශන්.  කා අශප් අමාතයාං ේ ඉදිරිපත් කාරහු 
ශේෝජනාවක්ඊ ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිමා. ශවන කාවුරුවත් 
ශනොශවයිඊ අපි තමයි   ශේෝජනාව ඉදිරිපත් කාශෙේ.  ජාතිකා 
වැටුප් ශකාොයගෂන් සභාවඊ " කා   විධිේට පිළිගන්න බැහැ.   
විධිේට ක්රිේාත්මකා කාරන්න බැහැ. එශසේ කාශෙොත් රාජය 
ශසේවශේ ශසසු සමාන්තර ශසේවාවලට වි ාල බලපනමක් සිදු 
වනවා.   තුමිළින් ශලොකු අවුලක් ඇති වනවා. ශබොශහොම 
වයාකූලඊ සංකී්ධණ තත්ත්වේක් අ, වා්ධේශේන්   තුමිළින් 
ෑේගත වනවා.   , සා  කා  එශහම කාරන්න බැහැ" කිේලා 
ශහේතුමි සාධ්කා සඳහන් කාරයගන් එවැ,  තීරණේක් අරශගන   
ගැන අපට දැන්වූවා. 

5.  ශමහිදී ඔබතුමිමා අසා ඇති ර න්ේ අනුවඊ සංවෘත ශසේවාවක් 
පිළිබඳ රතිපත්ති තීරණේක් ගැනීම කිසිශසේත් අසීරු 
වන්ශන් නැහැ. මම දන්ශන් නැහැඊ විපක්ෂ නාේකාතුමිමා   
ගැන දන්නවාද කිේලා. 2008 ශශ්රේෂඨ්ාධිකාරණේ 
වි,  ච්ේකාාරවරු තුමින් ශදශනකුශගන් සමන්විත වි,  ච්ේ 
මඩුල්ලක් ශේ ගැන ශබොශහොම පැහැදිලි රකාා ේක් කාොඊ 
"සංවෘත ශසේවාවක් සථ්ාපිත කිරීම සුදුසුයි" කිේලා. හිටහු අග්ර 
වි,  ච්ේකාාර සරත් නන්ද සිල්වා මැතිතුමිමාඊ ශ්රී පවන් 
වි,  ච්ේකාාරතුමිමාඊ ශිරා,  තිලකාව්ධධ්න 
වි,  ච්ේකාාරතුමියගේශගන් සමන්විත වි,  ච්ේ මඩුල්ල ලබා 
දුන් ඉතා පැහැදිලි නඩු තීන්දුවක් ශේ සේබන්ධ්ශේන් 
තිශබනවා. අශප් රජේ   නඩු තීන්දුශ  අන්ත්ධගත එම 
රතිපත්තිේඊ සංකාල්පේ  පිළිගන්නවා.   පිළිබඳව කිසිම 
ගැටලුවක් නැහැ.  

6.  ශමතැනදී ඔබතුමිමා ඉතා දී්ධඝව ර න් කීපේක් අහලා 
තිශබනවා.   , සා මම  වා එකින් එකාට පිළිතුමිරු ලබා 
ශදන්නේ. රමාණවත් ශසෞඛ්ය ආරක්ෂිත තත්ත්වේන් 
සැප ශමන් ශතොරව සහ එන්නත්කාරණේ සේූර්ධණ 
කිරීශමන් ශතොරව රාජකාාරිේට වා්ධතා කිරීම සඳහා බලපනේ 
කිරීම ශකාොතරේ දුරට සාධ්ාරණද කිේලා ඔබතුමිමා මුලින්ම 
අහනවා. 

ආරක්ෂිත තත්ත්ව සැප ශමන් ශතොරව අපි කිසිවක් කාරලා 

නැහැ. මම විපක්ෂ නාේකාතුමිමාට  ශබොශහොම පැහැදිලිව කිේනවාඊ 

ශසෞඛ්ය ආරක්ෂිත තත්ත්වේට අව ය වන ෑපකාරණ පාසල්වලට 

ලබා දීම සඳහා අද වනවිට අශප් අමාතයාං ේඊ පොත් අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂවරු හරහා පාසල්වලට රුපිේල් ලක්ෂ දඊ820ක් - රුපිේල් 

යගලිේන ද82ක් -  ේවලා තිශබන බව.  

ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිමා එන්නත්කාරණේ ගැන කාථා කාරනවා. 

අද වන විට ගුරුවරුන්ශගන් සිේේට 8දකාට ශකාොවිඩ් එන්නශත් 

පෙමු මාත්රාව අපි ලබා දීලා තිශබනවා. ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිමා 

, ශේෝජනේ කාරන ශකාොෙඹ දිස්ත්රික්කාශේ ගුරුවරුන්ශප 

එන්නත්කාරණ රති තේ ශමොකාක්ද?   සිේේට 98ක් එන්නත ලබා 

ශගන තිශබනවා. හේබන්ශතොට දිස්ත්රික්කාශේ අද වන විට එේ 

සිේේට 84යි.  ශේ මාත්රා අපි ලබා දීලා තිශබනවා. සමාජ 

දුරස්ථභාවේ අනුව ගුරුවරුන් පාසල්වලට පැයගණීශේ කිසිම 

අවදානමක් නැහැ.   , සා එතුමිමාශප විශ චනේ අසාධ්ාරණඊ 

පදනේ විරහිත විශ චනේක්.  

ර ්න අංකා දහි ේෙඟ ශකාොටසින් ඔබතුමිමා අහනවා මා්ධගගත 

අධ්යාපනේ සේබන්ධ්ශේන්. දැන් ශේ සිේල්ල නවතා දමා හදිසිශේ 

පාසල්වලට පැයගණ අධ්යාපනේ ලබා දීමට සිේලු පහසුකාේ සලසා 

තිශබනවා ද කිේලා අහනවා.  

ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිමාඊ ශමේ සේූර්ධණශේන් වැරැදියි.   

කිේන්ශන් මා්ධගගත අධ්යාපනේ ලබා ශදන්න තිශබන ශහොඳම 

තැන ශමොකාක්ද?   සඳහා තිශබන සුදුසුම තැන ශමොකාක්ද? 

පාසශල් තමයි  පරිගණකා ෑපකාරණ තිශබන්ශන්  පාසශල් තමයි 

දත්ත   - data - තිශබන්ශන්. එතශකාොට පාසල පැවැත්ශවන කාාලේ 

තුමිෙ කාාලසටහනක් අනුවඊ විධිමත් ශලසඊ ක්රමානුකූලව මා්ධගගත 

අධ්යාපනේ දරුවන්ට සපේා දීමට සිේල්ලටම ව ා ෑචිත ස්ථානේ 

ශමොකාක්ද?  ශවන ශකාොශහේවත් ශනොශවයිඊ පාසල තමයි සිේල්ලටම 

ව ා ෑචිත ස්ථානේ.    , සා තමයි ශබොශහොම , හතමානී ශලස 

අපි ශේ කාරුණ කිේන්ශන්.  මමත් ගුරුවරශේක්. මම අවුරුදු 2දක් 

වි ්වවිදයාලවල ඉගැන්වූවා. මශප රථම ෑපාධිේ ඔක්ස්ර්ධඩ් 

වි ්වවිදයාලශේන් ශනොශවයිඊ අශප් වි ්වවිදයාලශේන් ලබා ගත් 

එකාක්. මම ශහොඳ හැටි දන්නවාඊ ගුරුවරුන්ට ලැබිේ යුතුමි 

අභිමානේ ගැන. හැබැයිඊ ශේ සිේල්ල සලකාා බලා අපි කිේනවාඊ 

මා්ධගගත අධ්යාපනේ තාවකාාලිකාව අව යයි.  කා ලබාදීමට 

ශහොඳම තැන පාසලයි.    ශහේතුමිව  , සා බලහත්කාාරශේන් 

ශනොශවයිඊ ත්ධජනාත්මකා ස්වරූපශේන් ශනොශවයිඊ  දරුවන්ශප 

ෑන්නතිේ ගැන හිතලා පාසලට එන්න කිේන ආේාචනේ අපි 

කාරන්ශන්. 

 

7.  ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශමම ර න්ේ ඉදිරිපත් කාරයගන් 
එතුමිමා කිේනවාඊ දරුවන්ශප මානසිකා තත්ත්වේ බිඳ වැටිලා 
ලු  මානව සේපත් අසමබර තත්ත්වේකාට පත් ශවනවා ලු.  
විපක්ෂ නාේකාතුමිම, ඊ  කාට සේූර්ධණශේන් එකාඟයි  
සිේේට සිේේක් එකාඟයි. ශේ දරුවන්ට ආතතිේක් 
තිශබනවා. ඔබතුමිමාටත්ඊ මටත් ආතතිේක් තිශබනවා. අපට 
ශකාොශහේවත් ේන්න බැහැ. අපට සාමානය ජීවිතේක් ගත 
කාරන්න බැහැ. අප තුමිෙ   විධිශේ ආතතිේක් තිශබනවා 
නේඊ කු ා දරුවන්ශප මනස තුමිෙ ශකාොයි විධිශේ ආතතිේක් 
ද තිශබන්ශන්? දරුවාට ශසල්ලේ කාරන්න බැහැ. ශගදරින් 
පිට ශවන්න බැහැ. පාසල විවෘත ශවන්ශන් කාවදාද කිේලා 
කිසිම ,  ච්ිත හැඟීමක් නැහැ.   තත්ත්වේ තුමිෙ වි ාල 
ආතතිේක් අශප් දූ දරුවන් තුමිෙ තිශබනවා.   , සා තමයි 
අපි රජේක් හැටිේට තීරණේ කාරලා තිශබන්ශන් හැකිතාක් 
ඉක්මනට -වගකීශමන් ශතොරව ශනොශවයි- ගුරුවරුන්ට  
ශදවැ,  එන්නත් මාත්රාව දීශමන් පසුඊ   කිේන්ශන්ඊ 
අශගෝසත්ුමි මාසේ අවසානේට ඉසශ්සල්ලා සයිශනොරාේ 
ශදවන මාත්රාව අශප් ගුරුවරුන්ට ලබා ශදන්න. මම 
හිතන්ශන් අද ෑශේ වනවිට ශදලක්ෂ පනසත්ුමින්දාහක් විතර 
අශප් පාසල් ගුරුවරුන් සහ අනධ්යේන කාා්ධේ මණ් ල 
සාමාජිකාේන්ට   එන්නත ලබා දීලා තිශබනවා.  කා 
ඉශබ්ම ශකාරුශණ් නැහැ ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිම, .  කා 
ශබොශහොම මහන්සි ශවලා තමයි කාශෙේ. එන්නශත් ශදවන 
මාත්රාව ගුරුවරුන්ට අශගෝසත්ුමි මාසශේ දී ලැශබනවා. ේට 
පසශ්සේ මම ශසෞඛ්ය බලධ්ාරින්ශප , ්ධශේ  ලබා ශගන 
පාසල් විවෘත කාරනවා.   

ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා දන්නවා දඊ ෙමයි 100ට 

අඩුශවන් ඉන්න පාසල් 29ද2ක් තිශබන බව?   පාසල් අපි 

අශගෝස්තුමි අවසානශේ ශහෝ සැප්තැේබ්ධ මුල් සතිශේ විවෘත 

කිරීමට බලාශපොශරොත්තුමි ශවනවා.  කා තමයි ඔබතුමිමා සඳහන් 

කාරන ආතතිේට විසඳුම වන්ශන්.   පිේවර ගැනීම තමයි මානව 

සේපත් අසමබර තත්ත්වේ වැෙැක්වීමට තිශබන එකාම රාශේෝගිකා 

ක්රිේාමා්ධගේ කිේලා මම ඔබතුමිමාට ශබොශහොම ශගෞරවශේන් 

සඳහන් කාරනවා.  
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[ගරු (මහාචා්ධේ) ජී.එල්. පීරිස් මහතා] 
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 ු සජිත්ව ගප්රේමදාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சேித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මට එක් කාරුණක් පැහැදිලි කාර 

ගැනීමට අව යයි. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳයිඊ ඔබතුමිමා එක් පැහැදිලි කාර ගැනීමක් කාර ගන්න. 

[බාධ්ා කිරීේ] 
 

 ු සජිත්ව ගප්රේමදාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சேித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු අමාතයතුමිම, ඊ  මම අසතයේක් රකාා  කාොඊ  කා පිළිකුල් 

සහගතව රතික්ශෂේප කාරනවා කිේලා ඔබතුමිමා කි වා. ඔබතුමිමා 

පා්ධලිශේන්තුමිශ  ශේ ගරු සභාශ දී රකාා ේක් කාරලා තිශබනවා. 

 ඊ අද ේශේ දවසකා ශනොශවයි. 2020 ශදසැේබ්ධ 01වන දා 

හැන්සාඩ් වා්ධතාශ  තීරු අංකා 13ද2 ේටශත් එම රකාා ේ සඳහන් 

වනවා. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ එම තීරු අංකා සඳහන් ශල්ඛ්නේ 

මම සවා ත්* කාරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා රකාා  කාරලා තිශබනවා  අතුමිරු 

දීමනාවකාට මුදල් ලබා ගත්තා කිේලා. [බාධ්ා කිරීමක්] 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමිමාඊ- 
 

 ු සජිත්ව ගප්රේමදාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சேித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට අවස්ථාව ශදන්නඊ ගරු කාථානාේකාතුමිම, .    විතරක් 

ශනොශවයිඊ  ඇමතිතුමිමා අ ශඳෝනාවක් නඟනවා ශේවාට සල්ලි 

ශකාොශහන්ද කිේලා. මම ගරු ඇමතිතුමිමාශගන් අහනවා-  [බාධ්ා 

කිරීමක්] 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳයිඊ ශබොශහොම ස්තුමිතියි ඔබතුමිමාට. 
 

 ු සජිත්ව ගප්රේමදාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சேித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ. නැහැ. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මශප ර ්නේ ශමේයි.  
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමිමා ශපොශරොන්දු වුණා එක් පැහැදිලි කාර ගැනීමක් කිේලා.  
 

 ු සජිත්ව ගප්රේමදාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சேித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු අමාතයතුමිම, ඊ ඔබතුමිමන්ලාට හැකිේාව තිබුණා ශකාෝටි 

රශකාෝටි ගණන් අරමුදල් බදු සහන හැටිේට ශකාෝටිපතිේන්ට ලබා 

ශදන්න.  [බාධ්ා කිරීමක්]  බදු සහන හැටිේට ශකාෝටිපතිේන්ට ලබා 

ශදන්න සල්ලි තිබුණා.  ශකාන් තමයි රාජය ආදාේම නැති 

කාරගත්ශත්. රාජය ආදාේම නැති කාරශගන දැන් අපට කිේනවා 

"සල්ලි නැහැඊ සල්ලි නැහැ" කිේලා.  සල්ලි තිශේනවා කිේලා 

ශදසැේබ්ධ මාසශේ ශේ පා්ධලිශේන්තුමිවටඊ-  [බාධ්ා කිරීමක්] 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමිමා   පැහැදිලි කිරීම ශදසැරේක් කාො ශන්.   ඇති. ේට 

වැඩිේ කාාලේ ලබා ශදන්න බැහැ. විනාඩි ශදකායි දුන්ශන්.   
 

 ු සජිත්ව ගප්රේමදාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சேித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මශප ර ්නේ ඇණුශ  නැහැ. [බාධ්ා කිරීේ]   
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමිමා ඇණුවා. ඔබතුමිමාට   අවස්ථාව දුන්නා. [බාධ්ා කිරීේ] 

 ශකාන් රශේෝජන ගත්ශත් නැත්නේ මට කාරන්න ශදේක් නැහැ. 

[බාධ්ා කිරීමක්] 
 

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ගිේ අවුරුේශේ ශදසැේබ්ධ මාසශේ සිට 

අද දක්වා ශේ රට පමණක් ශනොශවයිඊ මුළු ශලෝකාේම අතිවි ාල 

විප්ධේාසේකාට ශගොදුරු ශවලා තිශබන බව අපි කාවුරුත් දන්නවා. 

එම , සා ගිේ අවුරුේශේ ශදසැේබ්ධ මාසශේ තිබු  වැ  

පිළිශවෙක් දැන්   විධිේටම ක්රිේාත්මකා කිරීම අපට ශනොශවයිඊ 

ශලෝකාශේ කිසිම රටකාට හුළුවන්කාමක් නැහැ. එතුමිමා පිළිගන්ශන් 

නැත්නේ   ේථා්ධථේඊ -රාශේෝගිකා ව ශේන් පසුගිේ මාස 10 තුමිෙ 

ශේ රශට් සිේලු අං  ශකාොශරෝනා , සා ශවනස් වුණාේ කිේලා- 

එශහම නේ එතුමිමා ජීවත් වන්ශන් ශවන ශලෝකාේකා. ශේ ශලෝකාශේ 

ජීවත් ශවනවා නේ එතුමිමා ශහොඳ හැටි දන්නවා වි ාල ශවනසක් සිදු 

ශවලා තිශබනවාේ කිේලා.   ශවනස තුමිෙ අපි අවංකාව ෑපරිම 

ෑත්සාහේක් දරනවාඊ ශේ ර ්නේ , රාකාරණේ කාර ගැනීමට. මම 

භාණ් ාගාරේ සමඟ කාථා කාර ශේ ර ්නේට ස්ථිරසාරඊ සාධ්ාරණ 

විසඳුමක් අේ වැේ ශල්ඛ්නේ තුමිළින් ලබා ගැනීමට ෑත්සාහ 

දරනවා. මම එතුමිමාශගන් ඉතාම ඕනනකායගන් ඉල්ලා සිටිනවා පක්ෂ 

ශේ පාලනශේන් ඔබ්බට ශගොස්ඊ  ජාතිකා ර ්නේක් හැටිේට සලකාා 

ශේ වැ  පිළිශවෙට හදවතින්ම එතුමිමාශප සහශේෝගේ  ලබා 

ශදන්න කිේලා. 
 

 ු සම්පත්ව අතුගකෝසල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சம்பத் அதுரகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ු (ආචාාය) හා ද ිංල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සේපත් අතුමිශකාෝරල මන්ත්රීතුමිමා.  ශමොකාක්දඊ ඔබතුමිමාශප 

point of Order එකා?  
 

 ු (ආචාාය) හා ද ිංල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

Sir, I raised my point of Order first. 
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————————— 
*  පුස්ත්කාලගේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිශේන්තුමිව 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැඊ he rose first.  
 

 ු සම්පත්ව අතුගකෝසල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சம்பத் அதுரகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, , ශකාොවිඩ් වසංගතශේන් ආරක්ෂා වීම 

සඳහා සිේලු පා්ධලිශේන්තුමි ගරු මන්ත්රීවරුන්ට දුන්ශන් 

ඇස්රාශස, කාා එන්නත. අද ශතොරතුමිරක් ලැබුණා, විපක්ෂ 

නාේකාතුමිමාට රයිස්ධ එන්නත ලැබුණා කිේලා.  විපක්ෂ 

නාේකාතුමිමාට රයිස්ධ එන්නත ලැබුණා නේ, එේ ලැබුශණ් 

ශකාොශහොමද කිේා දැන ගන්න කාැමැතියි. ශමොකාද, සාමානය 

ජනතාවට රයිස්ධ එන්නත දුන්ශන් නැහැ. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 කා ශවනම අහගන්න. 

ඔ ඊ ගරු හ්ධෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමිමා. 
 

 ු (ආචාාය) හා ද ිංල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ස්ථාවර , ශේෝග 29 ේටශත් මා 

වරරසාද ර ්නේක් නඟන්න කාැමැතියි.  

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශපොශහොර ශගන්වීම සේබන්ධ්ශේන් 
, කුත් කාෙ ගැසට් , ශ දනේ මුදල් අමාතය බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහතාශප අත්ස, න් යුතුමිව ශවනස් කිරීම සේබන්ධ්ව මම ේශේ 
පා්ධලිශේන්තුමිවට ර ්නේක් ශේොමු කාො. අද හුවත් පත්වල පෙ 
ශවලා තිශබනවාඊ ශපොශහොර සේබන්ධ්ශේන් , කුත් කාෙ ගැසට් 
, ශ දනේ reverse කාරලාඊ ශගොවි මහතුමින්ට සහනේක් ලබා දී 
තිශබන බව.  ශමතැන ගැටලුවක් තිශබනවා.  මැයි මාසශේ දවැ,  
දා , කුත් කාෙ ගැසට් , ශ දනශේන් තමයි ශපොශහොර ශගන්වීම 
තහනේ කාශෙේ. මම ඔබතුමිමාට එේ කාලිනුත් කි වා. එම ගැසට් 
, ශ දනේ අනුව සමහර  වා ශගන්වීම සීමා කාො  සමහර  වා 
ශගන්වීම තහනේ කාො. නමුත්ඊ එේ පා්ධලිශේන්තුමිවට ඉදිරිපත් 
කාශෙේ නැහැ. පා්ධලිශේන්තුමිවට ඉදිරිපත් කාශෙේ නැති , සා- 

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔේ කාාරණේ වරරසාද ගණේට අේත් 

ශවන්ශන් නැහැ. 
 

 ු දිගන්් ගුණවාධ්න මහත්ා  
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, I rise to a point of Order.  

ස්ථාවර , ශේෝග 29(1) ේටශත් අනුගමනේ කාරන පිළිශවත 

ශමේ ශනොශවයිඊ ගරු කාථානාේකාතුමිම, . ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ස්ථාවර 

, ශේෝග 29 (1) ේටශත් ර ්නේක් මතුමි කාරන්න අව ය නේ 

කාරුණාකාර එම පිළිශවත අනුගමනේ කාරන්න.  දැන් ගරු බන්දුල 

ගුණව්ධධ්න ඇමතිතුමිමාට අමාතයාං  , ශ දනේ ඉදිරිපත් කිරීමට 

අවස්ථාව ශදන්න.  
 

 ු අනුස දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ 2021.0ද.19 වන දා මම ස්ථාවර 

, ශේෝග 2ද(2) ේටශත් ර ්නේක් ඉදිරිපත් කාො. එදින කාාලේ 

ඉකුත්වී තිබූ , සා එම ර ්නේ ශවනත් දිනකා ඉදිරිපත් කාරන බව 

මා රකාා  කාො. පසුගිේ දිනකා පා්ධලිශේන්තුමි කාා්ධේ මණ් ලශේ 

, ලධ්ාරි මහත්මශේක් මශගන් විමසා සිටිේාඊ එම ර ්නේ අද දින 

නයාේ පත්රේට ඇතුමිෙත් කාරන්නද කිේලා. මම කි වා එේ අද 

නයාේ පත්රේට ඇතුමිෙත් කාරන්න කිේලා. අද මම එම ර ්නේ 

ඉදිරිපත් කාරන්න ූරදානේ ශවලා ආශ . ගරු රාජය අමාතයතුමිමාත් 

එේට පිළිතුමිරු ලබා ශදන්න ූරදානයගන් තමයි ඇවිත් තිශබන්ශන්. 

හැබැයි ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ස්ථාවර , ශේෝග 2ද(2) ේටශත් 

මශප ර ්නේ මතුමි කාරන්න ඔබතුමිමාශප නයාේ පත්රශේ අවස්ථාවක් 

සලසා නැහැ.  

දැන් ගරු රාජය ඇමතිතුමිමා ගරු මන්ත්රීවරේකු ඇූර ර ්නේකාට 

පිළිතුමිරු ලබා ශදනශකාොටත් කි වාඊ අනුර දිසානාේකා මන්ත්රීතුමිමා 

ශේ ර ්නේ විමසන්නයි ඉන්ශන්ඊ   , සා එේට පිළිතුමිරු ලබා 

ශදන්න එතුමිමා ූරදානේව පැයගණිේා කිේලා. නමුත්ඊ ශමොකාක්ද ශේ 

ශවන්ශන්?  

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ ගැන සභාශල්ඛ්න කාා්ධේාං ශේන් දැනුේ දීමක් කාර නැහැ. 

 
 ු අනුස දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ එකා ශවලාවකාට කිේනවා ර ්නේ 

ඇමතිතුමිමාට ලැී  නැහැ කිේලා. තව ශවලාවකාට කිේනවා එේ 

ශල්කාේතුමිමාට ලැී  නැහැ කිේලා.  අද ගරු රාජය ඇමතිතුමිමා 

පිළිතුමිරු ශදන්න ූරදානේව ඇවිත් ඉන්නවා. එදා කි වාඊ ර ්නේ 

ඇමතිතුමිමාට ලැී  තිබුණාඊ ශල්කාේතුමිමාට ලැී  නැහැ කිේලා. ගරු 

කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශමොකාක්ද ශේ ශවන්ශන්?  

පා්ධලිශේන්තුමි කාා්ධේ මණ් ලශේ මහත්මශේක් දුරකාථනශේන් 

මශගන් විමසා සිටිේාඊ එදා ඉදිරිපත් ශනොකාෙ ර ්නේ අද නයාේ 

පත්රේට ඇතුමිෙත් කාරන්නද කිේලා. මම එේට කාැමැති වුණා. අද 

මම ර ්නේ ඉදිරිපත් කාරන්න ලැහැස්ති ශවලායි ඇවිත් ඉන්ශන්.  

ගරු රාජය අමාතයතුමිමාටත් දැනුේ දීලා ඇතිඊ අද මා  එම ර ්නේ 

ඉදිරිපත් කාරන බව.   , සා ගරු රාජය ඇමතිතුමිමා පිළිතුමිරු ලබා 

ශදන්නත් ූරදානයගන් පැයගණ තිශබනවා. [බාධ්ා කිරීමක්] ගරු 

බන්දුල ගුණව්ධධ්න ඇමතිතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා ශනොශවයිඊ ගරු දුයගන්ද 

දිසානාේකා රාජය අමාතයතුමිමා.  

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දුයගන්ද දිසානාේකා රාජය ඇමතිතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා එතුමිමාශප 

ර ්නේට පිළිතුමිරු ශදන්න ූරදානේද?  

 
 ු ු යගන්ද දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔ ඊ ගරු කාථානාේකාතුමිම, . 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ගරු අනුර දිසානාේකා මන්ත්රීතුමිම, ඊ ස්ථාවර , ශේෝග 

2ද(2) ේටශත් ඔබතුමිමාශප එම ර න්ේ ඉදිරිපත් කාරන්න. 
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යු දනවි බලා ාසගේ ගකො ස් විග ශයීය සමා මක  

පැවීමම 
யுகதனவி ைின்னுற்பத்தி நிமலய பங்குகமள 

தவளிநொட்டு நிறுவனத்துக்குக் மகயளித்தல் 
TRANSFER OF SHARES OF YUGADANAVI POWER PLANT TO A 

FOREIGN COMPANY 

 

 ු අනුස දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමිමාට ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා. 

ශ්රී ලංකාාශ  විදුලිබල ෑත්පාදනශේ හියගකාම විශේය ේ සමාගේ 

අතට පත්වීම ශහේතුමිශවන් රටට හා ජනතාවට බලපන හැකි 

අවදානේකාාරී තත්ත්වේ ශේ ගරු සභාශ  අවධ්ානේට ශේොමු කාරනු 

කාැමැත්ශතයග. රශට් ආරක්ෂාවටත් ආ්ධථිකාේටත් අති ේ අහිතකාර 

ශලස බලපාන කාැබිනට් පත්රිකාාවක් කාැබිනට් මණ් ලේ විසින් 

අනුමත කාර ඇති බව පසුගිේ දා වා්ධතා වුණා. එම කාැබිනට් 

පත්රිකාාව මා සතුමිව තිශබනවා. එශසේමඊ එම කාැබිනට් පත්රිකාාවට 

අනුරූපීව මුදල් අමාතයාං ශේ ශල්කාේවරේාත්ඊ ,   ශරෝරස් 

එන්ධජි ඇශමරිකාානු සමාගමත් බල ක්ති සේපාදනේ පිළිබඳ 

මූලිකා රතිපත්තිමේ ගිවිසුමක් අත්සන් කාර ඇති බවදඊ එම සමාගම 

විසින්ම වා්ධතාශකාොට තිබුණා.   අනුව ශකාරවලපිටිේ "යුගදනවි" 

විදුලි බලාගාරේ සඳහා ගනස් සැප මට අදාෙ පාශවන ගනස් ගබ ාවඊ 

නෙ පේධ්තිේ ඇතුමිළු ගනස් පිරවීශේ ප්ධේන්තේ ඉදිකිරීමත් එම 

ඇශමරිකාානු සමාගමට පැවශරනවා. එකා පැත්තකින්ඊ 

බලාගාරශේන් සිේේට 40ක් පවරා ශදනවා. ේෙඟටඊ ගනස ් නෙ 

පේධ්තිේ සහ ගබ ා සංකී්ධණේ ඉදිකිරීශේ කාා්ධේේත් එම 

සමාගමට ලබා ශදනවා. 

ශමම ශකාරවලපිටිේ යුගදනවි බලාගාරශේ අයිතිේ ආේතන 

කිහිපේක් අතර ශබදී ේනවා. මහා භාණ් ාගාරේඊ ශසේවකා 

අ්ධථසාධ්කා අරමුදලඊ රජේ සතුමි ශලශකාෝ සමාගමඊ රජේ සතුමි ලංකාා 

රාන්ස්ශරෝම්ධස් සමාගම එම ශකාොටස් හියග ආේතනයි. ශකාශසේ 

වුවදඊ ශමම ඉදිකිරීමට සමගාට ව ශකාරවලපිටිේ යුගදනවි 

බලාගාරශේ රාජය අයිතිශේන් -විශ ේෂශේන් භාණ් ාගාරේ සතුමිව 

තිබූ ශකාොටස්වලින්- සිේේට 40ක් එම ඇශමරිකාානු සමාගමට ලබා 

දීමට , ේයගතයි.  

විදුලිබල මණ් ලේ සමඟ ඇති කාරගත් ගිවිසුේ අනුවඊ 2031 

ව්ධෂේ වන විට යුගදනවි බලාගාරේ මුළුම, න්ම විදුලිබල 

මණ් ලේට අයිති වීමට , ේයගතව තිබුණා. 2031 ව්ධෂේ දක්වා 

තමයි ඔවුන්ට බලපත්රේ ලබා දී තිබුශණ්. 2031 ව්ධෂේ වන ශකාොට 

  බලාගාරශේ මුළු අයිතිේ විදුලිබල මණ් ලේට ලැී මට , ේයගතව 

තිබුණා. එශසේමඊ ශේ වන විට එම ඇශමරිකාානු සමාගම 

ශකාරවලපිටිශේ ශමගාශවොට් 310කා තවත් බලාගාරේක් පිහිටුවීමට 

ලංකාා රාන්ශරෝම්ධස් සමාගමට අනුබේධ් ලක්දනවි සමාගම සමඟ 

අවශබෝධ්තා ගිවිසුමක් අත්සන් ශකාොට ඇති බවද වා්ධතා වනවා. 

එම බලාගාරේ සඳහා ද ගනස් සැප මට , ේයගතව ඇත්ශත් එම 

ඇශමරිකාානු සමාගම විසිනුයි.  

ලංකාාශ  විදුලිබල සැපයුම ශමගාශවොට් 1ඊ000ක්. ගරු 

කාථානාේකාතුමිම, ඊ  කා ශවන්ශන් ශමශහමයි. දැනට ශමගාශවොට් 

300කා බලාගාරේක් තිශබනවා.  කා නැවත දී්ධඝ කිරීම සඳහා තව 

ශමගාශවොට් 300කා බලාගාරේක් සැලසුේ කාර තිශබනවා. 2021 

ව්ධෂේ වන විට  ශකාරවලපිටිේ බලාගාරේ ශමගාශවොට් 1ඊ000කා 

ධ්ාරිතාවකින් සේූර්ධණ කිරීම සඳහා සැලසුේ කාර තිශබනවා.   

අනුව ශමගාශවොට් 1ඊ000කාට ආසන්න බල ක්ති සැපයුශේ 

පාලනේ එම ඇශමරිකාානු සමාගම සතුමි ශවනවා. එේ රශට් ජාතිකා 

ආ්ධථිකාේ ශමන්ම ජාතිකා ආරක්ෂාව ද අවදානමකාට ඇද දමන 

බරපතෙ කාරුණක්.   කිේන්ශන්ඊ අශප් රශට් බල ක්ති ක්ශෂේත්රශේ 

වි ාල පංගුවක් එම ඇශමරිකාානු සමාගම ශවත පැවරීම සඳහා 

කාටයුතුමි කිරීමයි ශමම කාැබිනට් පත්රිකාාශ  අරමුණ බවට පත් වී 

තිශබන්ශන්.  

ේෙඟටඊ ශමම ශකාරවලපිටිේ බලාගාරේ සඳහා ගනස ් නෙ 

පේධ්තිේක් ඉදිකිරීම ශවනුශවන් සහ ගනස් ගබ ා කිරීම සඳහා වූ 

පාශවන ගබ ා සංකී්ධණේක් ඉදිකිරීම ශවනුශවන් ශේ වසශ්ධ මුල් 

භාගශේදී විදුලිබල අමාතයාං ේ විසින් ජාතයන්තර ශටන් ්ධ 

කාැඳවීමක් සිදු කාරනු ලැබුවා. ඔබතුමිමා  කා දන්නවා. විදුලිබල 

මණ් ලශේන් ජාතයන්තර ශටන් ්ධ කාැඳවීමක් කාරනු ලැබුවාඊ එම 

නෙ පේධ්තිේ සහ  ග බා සංකී්ධණේ ඉදිකිරීම ශවනුශවන්. එම 

ශටන් රශේ කාාලේ අවසාන වීමට තිබුශණ් පසුගිේ ජු,  මාසශේයි. 

ජු,  මාසශේ 12වැ,  දා එම ශටන් රශේ කාාලේ අවසන් වුණා. 

දැන ගැනීමට ඇති පරිදිඊ එම ශටන් රේ ශවනුශවන් ශවනම කාා්ධේ 

මණ් ලේක් බඳවා ගනු ලැබ තිබූ අතරඊ ශවනම කාා්ධේාලේක්ද 

විවෘත කාරනු ලැබුවා.  එේ වි ාල වයාපෘතිේක් , සා ශටන් රේ 

කාැඳවීමඊ ේට පසු ඉදිකිරීේ සඳහා ලබා දීමඊ   සඳහා අව ය වන 

ේටිතල පහසුකාේ සේූර්ධණ කිරීම ශවනුශවන් ශවනම වයාපෘති 

කාා්ධේාලේක් ආරේභ කාො. එශසේ තිබිේදීඊ එම ඇශමරිකාානු 

සමාගමට එම ඉදිකිරීේ ශදකාද ලබා දීමට ශමම කාැබිනට් පත්රිකාාව 

මඟින් කාටයුතුමි කාර තිශබන බව වා්ධතා ශවනවා.  මුදල් 

අමාතයවරේා ඇශමරිකාාශ  සහ ශ්රී ලංකාාශ  හුරවැසිශේක්. 

ජාතයන්තර ශටන් රේක් කාැඳවයගන් තිබිේදීඊ   ශටන් රේ අවසන් 

කාරලා තිබිේදීඊ කාැබිනට් මණ් ලේට පත්රිකාාවක් එනවාඊ එම 

ඇශමරිකාානු සමාගමට ශමම ඉදිකිරීේ පැවරීම සඳහා.   සඳහා 

ේවිත්ව හුරවැසිේන් කාැබිනට් පත්රිකාා ඉදිරිපත් කාරන තත්ත්වේක් 

තමයි තිශබන්ශන්.  

එශසේමඊ බලාගාර සඳහා අව ය ගනස් මාසිකාව ශහෝ වා්ධෂිකාව 

ශටන් ්ධ මඟින් ලබා ගත යුතුමිව තිබුණත්ඊ එම ගනස ් සැප ශේ 

අයිතිේ වසර පහකා කාාලේකාට එම ඇශමරිකාානු සමාගමට 

ශටන් ්ධ කාැඳවීමකින් ශතොරව ලබා දී තිශබනවා. ගරු 

කාථානාේකාතුමිම, ඊ තවම නෙ පේධ්තිේ හදලාත් නැහැ  ගනස ්

ඉල්ලුේ කාරලාත් නැහැ. අපි දන්නවාඊ ගනස් යගල   ශමොශහොශත් 

ශවශෙඳ ශපොශෙේ විවිධ් ෑ්චචාවචනේන්ට ලක් වන බව. එතශකාොට 

අපි   ශමොශහොශත්දී යගලදී ගත යුතුමිව තිශබනවා. නමුත්ඊ අශප් රශට් 

විදුලිේ , ෂ්පාදනේ සඳහා අව ය වන ගනස් අවුරුදු පහකාට 

මුළුම, න්ම සැප මට එම ඇශමරිකාානු සමාගමට පවරා ශදන්න 

අපි එකාඟ වී තිශබනවා. ශමොකාක්ද ශේ කාරන්ශන් කිේලා අපි 

තමුන්නාන්ශසේලාශගන් දැනගන්න කාැමැතියි. ඩීසල් බලාගාර 

මුළුම, න්ම ගනස් බලාගාර බවට convert කාරන එකා ආණ්ඩුශ  

රතිපත්තිේ බවට පත්වී තිශබනවා. එශහම නේඊ ශටන් ්ධ 

කාැඳවීමකින් ශතොරවඊ අවුරුදු පහක් ේන ශතක් යගල ගණන් පිළිබඳ 

කිසිදු , ්ධණාේකාේක් නැතුමිව සිේලු ගනස් බලාගාරවලට ගනස ්

සැප ශේ බලේ එම ඇශමරිකාානු සමාගමට ලබා දී තිශබනවා.  වා 

වි, විදභාවේකින් යුතුමිඊ පිරිසිදු ගනුශදනු කිේලා ඔබතුමිමන්ලා 

හිතනවාද? ශටන් ්ධ කාැඳවලා තිශබන ඉදිකිරීේ කාැබිනට් 

පත්රිකාාවකින් ශවනම සමාගමකාට පවරන එකා ශමොන 

වි, විදභාවේක්ද? ඇස් බැඳශගනඊ අවුරුදු පහකාට ගනස් ශගන්වීශේ 

අයිතිේ එම සමාගමට ලබා දීම ශමොන වි, විදභාවේක්ද?  වා සිදු 

වන්ශන් ේටි ගනුශදනු හරහා ශනොශවයි කිේලා ඔබ වි ්වාස 

කාරනවාද? ශමවැ,  ශෙන්ගතුමිකාමකින්ඊ බැඳීමකින්   ඉදිකිරීේ සහ 

ගනස් සැප ම ලබා ශදන්ශන් ේටි ගනුශදනු හරහා ශනොශවන බවද  

හිතන්ශන්? ශේකා තමයි සිදු ශවලා තිශබන්ශන්.  
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ වි ශ ේෂශේන් මම ස්තුමිතිවන්ත ශවනවාඊ 

 ලස් අලහප්ශපරුම ඇමතිතුමිමාට. එතුමිමා අවස්ථා ශදකාකාදී 

සහභාගි වුණාඊ ශේ ර ්නේ සඳහා පිළිතුමිරු ලබා ශදන්න. අපට   

අවස්ථා ශදශක්දීම ශේ ර ්නේ පා්ධලිශේන්තුමිවට ඉදිරිපත් කාරන්න 

අවස්ථාව ලැබුශණ් නැහැ.  ලස් අලහප්ශපරුම ඇමතිතුමිමාට 

පා්ධලිශේන්තුමිවට සහභාගී වීමට ශනොහැකි , සා අද එතුමිමාශප 

රාජය අමාතයතුමිමා ඇවිල්ලා තිශබනවාඊ   පිළිතුමිරු ලබා ශදන්න. 

මම එතුමිමන්ලාට ශබශහවින් ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා. 

 ශමහිදී පහත ගැටලුවලට මම පිළිතුමිරු බලාශපොශරොත්තුමි 

වනවා.  

1. ශකාරවලපිටිේ බලාගාරේ සඳහා ගනස ් නෙ පේධ්තිේක් 
ඉදිකිරීම ශවනුශවන් සහ ගනස ් ගබ ා කිරීම සඳහා වූ 
පාශවන ගබ ා සංකී්ධණේක් ඉදිකිරීම ශවනුශවන් විදුලිබල 
අමාතයාං ේ විසින් ශටන් ්ධ කාැඳවනු ලැබ තිශබ්ද?  

2. ශටන් ්ධ කාැඳවනු ලැබුශ  නේ   කාවදා ද?   ශටන් රේ 
අවසන් වී තිබුශණ් නේ   කාවදා ද? එශසේ නේ කාවර ශහෝ 
සමාගමක්   සඳහා  ශතෝරා ගනු ලැබ තිබුශණ්ද? එශසේ නේ 
එහි නම කුමක්ද? 

3. ශටන් ්ධ ඉල්ලුේකාරුවන් අතර ඇශමරිකාානු සමාගමක් 
පැවැතිශේද? ඔවුන් ශතෝරා ගනු ලැබුශ  එම සමාගම ද?  

4. ශටන් ්ධ කාැඳවනු ලැබ තිබූ වයාපෘතිේ ශටන් ්ධ 
පටිපාටිේට පිටින් එම ඇශමරිකාානු සමාගමට පැවැරීමට 
තීරණේ කාර තිශබ්ද? ශටන් ්ධ කාැඳවීමට පිටින් එම 
වයාපෘතිේ එම සමාගමට පැවැරීම සඳහා තීරණේ කාර 
තිශබ්ද?  

5. ජාතයන්තර ශටන් ්ධ කාැඳවීමක් සිදු කාරනු ලැබඊ එේ 
අවසන් කාර තිබිේදී එේ අවලංගු කාර වයාපෘති කාැබිනට් 
පත්රිකාාවක් මගින් විශේය ේ සමාගමකාට පැවැරීම අනුමත 
කාරනු ලබන්ශන්ද?  

 විදුලිබල මණ් ලශේන් මා එේ දැනගන්න කාැමැතියි.  

6. මුදල් අමාතයාං ශේ ශල්කාේවරේාත් ,   ශරෝරස ්එන්ධජි 
ඇශමරිකාානු සමාගමත් මූලිකා රතිපත්තිමේ ගිවිසුමක් 
අත්සන් ශකාොට තිශබ්ද? එේ ශමම සභාව හමුශ  තැී මට 
කාටයුතුමි කාරන්ශන්ද?  

 එම සමාගම ඔවුන්ශප ශවබ් අ විශේ සඳහන් ශකාොට 
තිබුණාඊ මුදල් අමාතයාං ශේ ශල්කාේවරේා සමඟ මූලිකා 
ගිවිසුමක් අත්සන් කාර තිශබන බව. අශප් රශට් බල ක්ති 
ක්ශෂේත්රේත් අශප් රශට් ඉදිකිරීේ අවසථ්ා ලබා දීම සඳහා එම 
සමාගම සමඟ මූලිකා ගිවිසුමක් අත්සන් ශකාොට තිශබනවා. 
එම සමාගශේ ශවබ් අ විශේ සඳහන් ශකාොට තිශබනවාඊ 
මුදල් අමාතයාං ශේ ශල්කාේවරේා සමඟ මූලිකා ගිවිසුමක් 
අත්සන් කාෙ බව.   , සා මා දැනගන්න කාැමැතියිඊ එවැ,  
ගිවිසුමක් අත්සන් කාර තිශබ්ද කිේා. 

 

[ගමම අවස්ථාගේදී අති ු ජනාධිපති ග ෝපාවය සාජපක් 
මැතිතුමා සවා  ාවය  පැයගණිගේය.]  

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ரைதகு சனொதிபதி ரகொட்டொபய ரொேபக்ஷ 

அவர்கள் சபொைண்டபத்துட் பிரரவசித்தொர்.] 

[At this stage, His Excellency President Gotabaya Rajapaksa 
entered the Chamber.] 

 

7. ශකාරවලපිටිේ යුගදනවි බලාගාරශේ රාජය අයිතිශේන් 
සිේේට 40ක් ඇශමරිකාානු සමාගමට ලබා දීමට ආණ්ඩුව 
ූරදානේ වන්ශන් ඇයි?  

8. ශකාරවලපිටිේ ලක්දනවි සමාගමඊ එම ඇශමරිකාානු සමාගම 
සමඟ හවුල් බලාගාර ඉදි කිරීමක් ශවනුශවන්ඊ ේට අමතරව 
අවශබෝධ්තා ගිවිසුමක් අත්සන් ශකාොට තිශබ්ද? 

9. ගනස ් සැප ශේ අයිතිේ වසර 1කා කාාලේකාට ශමම 
ඇශමරිකාානු සමාගම ට ශටන් ්ධ කාැඳවීමකින් ශතොරව 
ලබා දී තිශබ්ද? 

 පසු ගිේ ජනාධිපතිවරණශේදීත්ඊ මහා මැතිවරණශේදීත් 
තමුන්නාන්ශසේලාට ජන වරමක් ලබා දීමට රධ්ාන 
ශහේතුමිවක් වුණාඊ වංචාව හා දූෂණේ නතර කිරීම. එේඊ 
තමුන්නාන්ශසේලාට ලැබු  ජන වරශේ පදනමක් වුණා. 
මහජනේාශප ධ්නේ ශකාෝටි රශකාෝටි ගණන් ශහොරකාේ 
කාරනඊ ශකාෝටි රශකාෝටි ගණන් නාසත්ි කාරන පාලකාේන් 
ශවනු වට නව පාලකාේන් පත් කාර ගන්න ජන වරම ලබා 
දීශමන් රට අශප්ක්ෂා කාශෙේ ශමොකාක්ද? වංචාවඊ දූෂණේඊ 
නාසත්ිේ අවම කිරීමයි. එශසේ වුවත්ඊ එම ජනාධිපතිතුමිමා 
, ශේෝජනේ කාරන කාැබිනට් මණ් ලේම ජාතයන්තර 
ව ශේන් ශටන් ්ධ කාැඳවීමක් කාර තිබිේදීත් එම 
ශටන් රේ මුළුම, න් අවලංගු ශකාොටඊ ඇශමරිකාානු 
සමාගමකාට එම ඉදිකිරීේ පවරා දීම ේට නාසත්ිේක් නැේදඊ 
දූෂණේක් නැේද? ඇස ් ශපශනනඊ කාන් ඇශහන සිහි 
බුේධිශේන් කාටයුතුමි කාරන ඕනනම ශකාශනකුට ශත්ශරනවාඊ 
ශේකා ඇතුමිශෙේ ේටි මඩි ගනුශදනුවක් තිශබන බව.   , සා 
 ආණ්ඩුව   පිළිබඳව ශේ පා්ධලිශේන්තුමිවට කාරු  ඉදිරිපත් 
කාෙ යුතුමියි. 

 ශකාරවලපිටිේ ලක්දනවි සමාගම එම ඇශමරිකාානු සමාගම 
සමඟ හවුල් බලාගාර ඉදිකිරීම ශවනුශවන්  අවශබෝධ්තා 
ගිවිසුමක් අත්සන් කාරනු ලැබ තිශබ්ද? ගනස ් සැප ශේ 
අයිතිේ වසර පහකා කාාලේකාට ශමම ඇශමරිකාානු 
සමාගමට ශටන් ්ධ කාැඳවීමකින් ශතොරව ලබා දී තිශබ්ද?  

 අපි දන්නවාඊ මම කාලිනුත් කි වාඊ ගනස ්යගල , රන්තරශේන් 
ෑ්චචාවචනේ වන බව.   ,  ච්ිත ශමොශහොශත්දී අපි 
ශටන් ්ධ කාැඳවා වාසිසහගත ශලස ගනස ් ශගන්වා ගත 
යුතුමියි. එශසේ තිබිේදීඊ අවුරුදු 1කාට ගනස ්සැප මට ඉ  ලබා 
දීම ඇස ්බැඳ අනුමත කාරනවාඊ ශේ කාැබිනට් මණ් ලේ. 
වංචාවටඊ දූෂණේටඊ නාසත්ිේට තිත තබනවා කිේා පාලන 
බලේ ගත් නාේකාේන්ට එවැ,  අයිතිේක් තිශබනවාද කිේා 
මා දැනගන්න කාැමැතියි. 

10. ශමම විදුලිබල ෑත්පාදනශේ හියගකාම විශේය ේ සමාගමක් 
අතට පත් වීම රශට් ජාතිකා ආ්ධථිකාේ ශමන්ම ජාතිකා 
ආරක්ෂාව අවදානමකාට ඇද දමන පිේවරක් 
ශනොවන්ශන්ද? 

 අපි දන්නවාඊ පසු ගිේ ජනාධිපතිවරණශේ රධ්ාන 
සාකා්චඡාව බවට පත් වුශණ් ජාතිකා ආරක්ෂාව බව. ගරු 
කාථානාේකාතුමිම, ඊ අශප් රශට් ජාතිකා ආරක්ෂාව ේනුඊ රට 
වට ශකාොට හමුදා වැටවල් බැඳීම පමණක් ශනොශවයි. අශප් 
රට ශමොන තරේ ආ්ධථිකා ව ශේන්  ක්තිමත් කාරගත හැකි 
දඊ විශ ේෂශේන්ම අශප් රශට් බල ක්ති ක්ශෂේත්රේ ආරක්ෂා 
කාරගත හැකි ද ේන කාරුණත් එේට අේත් වනවා. බල ක්ති 
ක්ශෂේත්රශේ වි ාල පංගුවක් ඇශමරිකාානු සමාගමකාට 
ශදනවා ේැයි කිේන්ශන් අශප් ජාතිකා ආරක්ෂාව පිළිබඳව  
ත්  ර න්ේක් මතුමි වන බවයි.   , සා   පිළිබඳව 
අමාතයවරේාශප සථ්ාවරේ කුමක්ද කිේා මා දැනගන්න 
කාැමැතියි. 

11. රශට් බල ක්ති අයිතිේ ඇශමරිකාානු සමාගමකාට පැවැරීම 
පිළිබඳ සථ්ාවරේ කුමක්ද?   

 ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මා හිතන විධිේට මා ඉදිරිපත් කාෙ 
ශමම ර න්වලින් සමහර  වා ජජුවම විදුලිබල 
අමාතයවරේාට අදාෙ වනවා. සමහර  වා කාැබිනට් 
මණ් ලේටත්ඊ සමහර  වා මුදල් අමාතයවරේාටත් අදාෙ 
වනවා. ශකාශසේ වුවත්ඊ ආණ්ඩුව ශවනුශවන් පරිූර්ධණ 
පිළිතුමිරක් ශේ ර න්ේට ලබා ශදනු ඇතැයි මා 
බලාශපොශරොත්තුමි ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුමිතියිඊ ගරු කාථානාේකාතුමිම, . 
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2021 අශගෝස්තුමි  04 

 ු ු යගන්ද දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ගරු  ලස් අලහප්ශපරුම ඇමතිතුමිමාට 

අද  ශේ අවසථ්ාවට සහභාගි වීමට ශනොහැකි වීම , සා එතුමිමා 

ශවනුශවන් පිළිතුමිර ලබා ශදන්න මා අවසර ඉල්ලා සිටිනවා.  

මා ශමහිදී ගරු අනුර දිසානාේකා මන්ත්රීතුමිමාට මුලින්ම මතක් 

කාරන්න ඕනන කාාරණේක් තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා 

ඇූර ර ්න එකින් එකාට මා ෑත්තර ශදන්නේ. නමුත් ඔබතුමිමා 

ශපොදුශ  රකාා  කාෙ සිේලු කාාරණා අන වශබෝධ්ේ , සා ඇති වු  

සැකාේක් මත  සඳහන් කාෙ ශේවල් ේැයි මා හිතනවා.   , සා 

ආණ්ඩුව විධිේට  වාට දිේ යුතුමි ෑත්තරේ අපි ඉතාම පැහැදිලිව 

ලබා ශදන්නේ. 
 

1. ඔ . ගනස ්නෙ පේධ්තිේ සඳහා ලංකාා ඛ්, ජ ශතල් නීතිගත 
සංසථ්ාව මඟින් දඊ පාශවන ගබ ා හා රතිවායුකාරණ  කාකා 
ප්ධේන්තේක් සහ mooring system එකාක් ඉදි කිරීම 
ශවනුශවන් ලංකාා විදුලිබල මණ් ලේ විසින් ද ශටන් ්ධ 
කාැඳවා තිබුණා. 

2. ශටන් රේ කාැඳවූ දිනේඊ 2021.02.18. ශටන් රේ අවසන් වූ 
දිනේඊ 2021.0ද.21.  

  නැත. ශේ වන විට ලංසු ඇග ේ කාරයගන් පවතිනවා. ශලොව 
පිළිගත් ජාතයන්තර සමාගේ කිහිපේක් ශේ සඳහා 
ඉදිරිපත්ව සිටිනවා. 

3. නැත. අදාෙ ශනොශ . 

4. පිළිතුමිරඊ ඉතාම පැහැදිලිව "නැත" ේන්නයි. New Fortress 
Energy සමාගශේ ආශේෝජන වයාපෘතිේ මඟින් LNG 
සැප මට ශේෝජනා කාර ඇත්ශත් යුගදනවි බලාගාරේ සඳහා 
පමණයි. ශටන් ්ධ කාැඳවනු ලැබ තිබූ වයාපෘතිේ ව ාත් 
හුළුල් එකාක්. එමඟින් LNG භාවිතශේන් විදුලිේ ජනනේ 
කිරීම සඳහා අලුතින් ඉදිවන බලාගාර සඳහා සහ දැනට 
ඩීසල් භාවිත කාරනඊ එශහත් ඉදිරිශේදී LNG භාවිතේ සඳහා 
පරිව්ධතනේ කාරන බලාගාර සිේල්ල සඳහා අව ය LNG 
ලබා ගැනීමට සැලසුේ කාර තිශබනවා. 

 අශප් ශමගාශවොට් 1ඊ333ක් තිශබනවා.   සඳහා අපි ශේ 
ශටන් රශේන් තමයි LNG සහ සිේලු  පහසුකාේ සපේා 
ගන්ශන්.   , සා ඔබතුමිමා සඳහන් කාෙ විධිශේ කිසිම 
සැකාේක් ඇතිකාර ගත යුතුමි වන්ශන් නැහැඊ ගරු 
මන්ත්රීතුමිම, . ඉදිරිශේදී මා ෑත්තරේ ව ශේන් ලබා 
ශදනවාඊ බල ක්තිේ පිළිබඳ අයිතිේක් ශහෝ වගකීමක් ශවන 
රටකාට ලැශබන්ශන් නැහැ කිේන කාාරණේ.  

5.  කිසිශසේත් ශටන් රේ අවලංගු කාර ශනොමැති අතරඊ ඉතා 
සා්ධථකාව ශටන් ්ධ ඇග මක් ශේ වන විට සිදු ශවයගන් 
පවතිනවා. 

 විෂේේ භාර අමාතයවරේා විසින් අමාතය මණ් ලේ ශවත 
ශේොමු කාරනු ලැබූ , රීක්ෂණශේන් ද දැනට ක්රිේාත්මකා 
ශටන් රේ ශවත කිසිදු බලපනමක් සිදු ශනොවිේ යුතුමි බව 
අවධ්ාරණේ කාර තිශබනවා. 

6. මුදල් අමාතයාං ශේන් සැපතො ශතොරතුමිරු පරිදි අව ශබෝධ්තා 
ගිවිසුමක් අත්සන් කාර තිශබනවා. එේ සභාව හමුශ  
තැී මට හැකි බව දන්වා තිශබනවා.  

 

 ු අනුස දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමිම, ඊ එේ දැන් ඉදිරිපත් කාරන්න හුළුවන්ද? 

 
 ු ු යගන්ද දිසානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ශේ ශවලාශ  නේ නැහැ. ඉදිරිශේදී ඉදිරිපත් කාරන්න 

හුළුවන්කාම තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමිමා එේ ඉදිරිපත් කාරයි. 

 

7.   පිළිබඳව සාකා්චඡා කාරයගන් පවතින බව මුදල් 
අමාතයාං ශේන් දන්වා තිශබනවා. එම සාකා්චඡාවට 
පදනේව ඇත්ශත් භාණ් ාගාර අයිතිේ සතුමි සිේේට 10ක් වූ 
ශකාොටසව්ලින් සිේේට 40ක් ෑක්ත සමාගමට අශෙවි කිරීම 
ේන්නයි.  

8. අදාෙ සමාගම එවැ,  ගිවිසුමක් ශනොමැති බව දැනුේ දී 
තිශබනවා. 

9. අදාෙ ගිවිසුම රකාාරව New Fortress Energy සමාගම 
යුගදනවි බලාගාරේ සඳහා LNG සැප ම ආරේභ කාරන 
දින සිට වසර 1කා කාාලේක් සඳහා ශහෝ ලංකාා විදුලිබල 
මණ් ලශේ ශටන් ්ධ රදානේ අනුව LNG සැප ම ආරේභ 
කාරන දින ේන ශදශකාන් පසුව එන දිනේ දක්වා යුගදනවි 
බලාගාරේ ශවත LNG සැප මට New Fortress Energy 
සමාගමට ඉ  රසථ්ාව ලබා ශදනු ලබන බවට ශේෝජනා වී 
තිශබනවා. 

10.  ජාතිකා විදුලිබල ෑත්පාදනශේ හියගකාේ පවරාදීමක් 
කිසිශසේත් සිදු වන්ශන් නැහැ. West Coast Power Private 
Limitedහි භාණ් ාගාරේ සතුමි ශකාොටසව්ලින් සිේේට 40ක් 
පමණක් ශමම සමාගමට ලබා දීමට මුදල් අමාතයාං ේ 
සාකා්චඡා කාරයගන් පවතිනවා. නමුත් බණුතර ශකාොටස ්ශේය ේ 
ආශේෝජකාේන් සතුමිව පවතින බැවින් ශමේ ජාතිකා 
ආරක්ෂාව අවදානමකාට ඇද දමන පිේවරක් ශලස සැලකිේ 
යුතුමි වන්ශන් නැහැ. 

11. රශට් සමසත් බල ක්ති අයිතිේ ඇශමරිකාානු ශහෝ ශවනත් 
කිසිදු විශේය ේ සමාගමකාට ශනොපවරන බව මා අවධ්ාරණේ 
කාරනවා. ලංකාා විදුලිබල මණ් ලේ සහ ලංකාා ඛ්, ජ ශතල් 
නීතිගත සංසථ්ාව විසින් දැනට සිදු කාරනු ලබන ශටන් ්ධ 
ඇග ම මත පදනේව රට තුමිෙට ද්රවීකාෘත සව්ාභාවිකා වායු 
සැප ම තීරණේ ශකාශරනු ඇති. ලංකාා විදුලිබල මණ් ලේ 
විසින් වසර ශදකාකා පමණ දිගු  කායතා අධ්යේනේකින් 
පසුව දිේත් කාරනු ලැබූ ශමම ශටන් රේ පිළිබඳව අපි මහත් 
ශසේ වි ව්ාසේ තබා තිශබනවා.  

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාශප ර ්නේ තුමිෙ සැකාේ පදනේ 

කාරගත් ශකාොටස් තමයි ශබොශහෝ රමාණේක් තිබුශණ්.   , සා ශේ 

ෑත්තරේත් එක්කා ඔබතුමිමන්ලා තුමිෙ තිබූ සැකා සංකාාවලට පිළිතුමිරු 

ලැශබන්න ඇති කිේා මා වි ්වාස කාරනවා.  

 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
අමාතයාං  , ශ දනඊ ගරු බන්දුල ගුණව්ධධ්න අමාතයතුමිමා.  
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

මහගපොළ ේසස ්අධ්ාපන ෂ්ත්වව වාස 
අසුදදල: ගව ගළඳ අමාත්තුමාගප ප්රකාශයීයය 
ைஹதபொல உயர் கல்வி புலமைப்பொிசில் 

நம்பிக்மக நிதியம்: வர்த்தக அமைச்சொினது 

கூற்று  
MAHAPOLA HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP 

TRUST FUND: STATEMENT BY MINISTER OF 
TRADE 

 
 ු (ආචාාය) බන්ු ල ගුණවාධ්න මහත්ා (ගවගළඳ 

අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்சர்) 

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශේ රශට් කී්ධතිමත්ඊ වගකිව යුතුමි 

ශවශෙඳ අමාතයවරශේකු ව ශේනුත්ඊ ශකාටි කාාලේක් අධ්යාපන 

අමාතයවරශේකු ව ශේනුත් කාටයුතුමි කාෙ ලලිත් ඇතුමිලත්මුදලි 

මැතිතුමිමා එතුමිමාශප ශපෞේගලිකා ධ්න පරිතයාශගන් ආරේභ කාරලා 

පක්ෂ විපක්ෂඊ ශේ පාලනඊ ජාති ආගේඊ කුලඊ ව්ධණඊ ලිංග 

ශේදවලින් ශතොරව සිේලුශදනාශප දාේකාත්වශේන් සංව්ධධ්නේ 

කාෙ මහශපොෙ භාරකාාර අරමුදල හා සේබන්ධ් මහ ශපොෙ ෑසස් 

අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදල් පනතට සංශ ෝධ්න කිහිපේක් සිදු 

කිරීම සඳහා මා විසින් කාැබිනට් මණ් ලශේ අනුමැතිේ ලබා 

ගත්තා. ඉ, ක්බිතිව විවිධ් මාධ්ය විසිනුත්ඊ විවිධ් ශේ පාලන 

අරමු  තිශබන අේත්   පිළිබඳව වැරදි රචාරේක් ශගන ේන , සා 

මහශපොෙ අරමුදල සේබන්ධ්ශේන් අපි කාරන ශේ පිළිබඳව 

රකාා ේක් කාරන්න අවසර ලබාදීම පිළිබඳව මම ඔබතුමිමාට 

ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා. 

අතීතශේ සිට පත් වූ අග්ර වි,  ්චේකාාරවරුන්ශප 

සභාපතිත්වශේන් හා විවිධ් අමාතයාං  විෂේ පථේ ේටශත් විවිධ් 

අමාතයවරුන් ශමම අරමුදල සුරක්ෂිතව ශපෝෂණේ ශකාොට 

පවත්වාශගන ේනම සිදු වුණා. නමුත්ඊ පසුගිේ රජේ සමශේ -2011 

සිට 2019 දක්වා කාාලේ තුමිෙදී- පහත ක්රිේාකාාරකාේ , සා වි ාල 

ධ්නස්කාන්ධ්ේක් මහශපොෙ අරමුදලට අහියග වුණා. 

01. ශ්රී ලංකාා ශතොරතුමිරු තාක්ෂණ ආේතනේ සේබන්ධ් සාවදය 
ගිවිසුමක් මඟින් රුපිේල් බිලිේන 20කා පමණ වත්කාේ 
මහශපොෙ අරමුදලින් බැහැර කිරීම. 

02. මහශපොෙ මඟින් ආරේභ කාෙ "මංගත" ශලොතරැයි ගිවිසුම 
කා  කිරීම මත ලැබිේ යුතුමිව තිබු  රුපිේල් යගලිේන ද10ක් 
අහියග වීම. 

03. මහශපොෙ අරමුදල ේටශත් පිහිටවූ ආශේෝජන 
කාෙමනාකාරණ සමාගේ වන ශනට්ශවල්ත් සිකියුරිටීසඊ් 
ශනට්ශවල්ත් ශකාෝපශ්ධෂන්වල සිදු වී ඇති රුපිේල් බිලිේන 
1කා අලාභේ සඳහා එම සමාගේවලට විරුේධ්ව මශහේසත්්රාත් 
අධිකාරණශේඊ වාණිජ මහාධිකාරණශේ හා 
ශශ්රේෂඨ්ාධිකාරණශේ නඩු කිහිපේත් පැවතීම. 

04. ඉහත සමාගේ 2හි සිදු වූ මුදල් අවභාවිතේ හා වංචා 
සේබන්ධ්ව 2019 ව්ධෂශේදී එවකාට ෑසස ් අධ්යාපන 
අමාතයවරේා ව ශේන් මා විසින් අපරාධ් පරීක්ෂණ 
ශදපා්ධතශේන්තුමිව ශවත පැයගණිල්ලක් ඉදිරිපත් කාෙ අතරඊ 
එේ විම්ධ නේ කාරයගන් පවතී. එේට අදාෙ ශවෝහාරිකා 
විගණන වා්ධතා අපරාධ් පරීක්ෂණ ශදපා්ධතශේන්තුමිවට බාර 
දී ඇත. 

එවන් පසුබිමක් තුමිෙ අරමුදශල් සභාපති ව ශේන් කාටයුතුමි 

කාරන ගරු අග්ර වි,  ්චේකාාරතුමිමාඊ අරමුදශල් සභාපතිත්වේ දැරීම 

තව දුරටත් තනතුමිරට හා අධිකාරණ කාටයුතුමිවලට බාධ්ාවක් වන 

බැවින් හා අධිකාරණශේ පවතින නඩු හා අදාෙව ස්වාධීනත්වේ 

ආරක්ෂා කාෙ යුතුමි බැවින්ඊ අරමුදශල් සභාපතිත්වශේන් ඉවත් වීමට  

ලිඛිත ඉල්ීමමක් ජනාධිපති ශල්කාේවරේා ශවත ඉදිරිපත් ශකාොට 

ඇත. එේ ඇුදුම 01* ව ශේන් ඉදිරිපත් කාරනවා.  

මා එවකාට ෑසස් අධ්යාපන අමාතයවරේා ව ශේන්ඊ එවකාට 

අමාතයාං ශේ ශල්කාේ අනුර දිසානාේකා මහතා සහ මහ ශපොෙ 

අරමුදශල් අධ්යක්ෂවරේා වූ ගරු අග්ර වි,  ්චේකාාරතුමිමා හමු වී ශේ 

පිළිබඳව සාකා්චඡා කාෙ අතරඊ එහිදී ගරු අග්ර වි,  ්චේකාාරතුමිමාශප 

ස්ථාවරේ වූශේ එම තනතුමිර සඳහා ශවනත් සුදුසු අ ශේකු පත් 

කාරන ශලසේ. එහිදී විකාල්ප ව ශේන්ඊ ගරු අග්ර වි,  ්චේකාාරතුමිමා 

විසින් ශශ්රේෂ්ඨාධිකාරණශේ ගරු වි,  ්චේකාාරවරේකු ශජයෂ්ඨත්වේ 

මත ශමම තනතුමිර සඳහා නේ කිරීම සුදුසු ේැයි මා විසින් ශේෝජනා 

කාරන ලදී. එහිදී ද ඉහතින් සඳහන් කාෙ ෙබැඳිේාශ  ගැටුේ ඇති 

වන බව ගරු අග්ර වි,  ්චේකාාරතුමිමාශප අදහස විේ.   අනුව ශමම 

කාරු  2019 පැවැති ශකාෝප් සභාව ශවත සුදුසු , ්ධශේ  සඳහා 

ඉදිරිපත් කාරන ලද අතරඊ එහිදී ද එවකාට ශකාෝප් සභාශ  

සභාපතිවරේා වූ ගරු සු, ල් හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීවරේා විසින් 

මහශපොෙ අරමුදශල් සභාපති තනතුමිර ගරු අග්ර 

වි,  ්චේකාාරතුමිමාශගන් ඉවත් ශකාොට   සඳහා ශශ්රේෂ්ඨාධිකාරණශේ 

වි,  ්චේකාාරවරේකු පත් කිරීම සුදුසු බව , ්ධශේ  කාරන ලදී. 

ශමම තත්ත්වේ ේටශත්ඊ අග්ර වි,  ්චේකාාරතුමිමා භාර අරමුදශල් 

රැස්වීම සඳහා සහභාගි ශනොවන තත්ත්වේ හමුශ  රාරේභකා 

භාරකාරු , ශේෝජනේ කාරයගන් මා ශවශෙඳ අමාතයවරේා ව ශේන්  

මහශපොෙ අරමුදශල් සභාපතිත්වේ තාවකාාලිකාව දැරූ අතරඊ එම 

කාාලේ තුමිෙ අරමුදල සිේේට 20කින් පමණ ව්ධධ්නේ කිරීමට හා 

රුපිේල් බිලිේන 1කාට ආසන්න අතිරික්තේක් අරමුදලට ලබා 

ගැනීමට හැකි විේ. එශසේමඊ වා්ධෂිකාව ලබාශදන ශිෂයත්ව සංඛ්යාව 

3ඊ000කින් පමණ වැඩි කිරීමටද මට හැකිේාව ලැබුණි. 

අරමුදශල් රාපධ්නේ  ක්තිමත් කිරීමටත්ඊ අරමුදල සුරක්ෂිත 

කිරීමටත් විවිධ් ක්රිේාකාාරකාේ සිදු කාෙ අතරඊ   අනුව සිේලු 

ආශේෝජන භාණ් ාගාර බැඳුේකාරවල සහ රජශේ බැංකුවල 

ස්ථාවර තැන්පතුමි ව ශේන් පමණක් ආශේෝජනේ කිරීමට තීරණේ 

කාරන ලදී. 

එශසේමඊ 2019-2020 ව්ධෂේ තුමිෙ අරමුදශල් රාපධ්නේ 

 ක්තිමත් කිරීම සඳහා නව වයාපෘති රාශිේක් ක්රිේාත්මකා කිරීම 

ආරේභ කාරන ලදී. එයින් කිහිපේන් නේඊ 

1.  දැනට ශිෂයත්ව ලබා ෑපාධිේ සේූර්ධණ කාෙ ෑපාධිධ්ාරින් 
ලක්ෂ 3ක් පමණ වන අතර ඔවුන්ශප ේේ දාේකාත්වේක් 
මහශපොෙ ෑසස ් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදලට ලබා 
ගැනීම  සඳහා  වන වැ  පිළිශවෙක් දිේත් කාෙ අතරඊ එේට 
අදාෙ පරිගණකා දත්ත පේධ්තිේක් සකාස ් ශකාොට ඇත. 
ඉදිරිශේදී   සිේලු ශිෂයත්වලාභි සිසුන් ශවත  ලිඛිත 
ආේාචනේක් කිරීමට බලාශපොශරොත්තුමි ශ . 

2.   මහශපොෙ ෑසස ් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදලට 
රතිලාභ ලැශබන පරිදි විශ ේෂ වයාපෘති ව ශේන්ඊ 

 (i) යගල්ලනව රජශේ  නාගරිකා සංව්ධධ්න අධිකාාරිේට 
අේත් අක්කාර 100කාට වැඩි වි ාල බිේ රමාණේක් 
වි ව් විදයාල ගේමානේක් සඳහා ශවන් කාර 
ගැනීම.  

 (ii) විශේ  භාෂා පමණක් ඉගැන්වීමට අදාෙ වන 
වි ව්විදයාල විදයාේතනේක් ආරේභ කිරීමට 
කාටයුතුමි ශේදීම. 
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———————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත්ව ගනොකසන ලදී. 
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 (iii) ජජව පේධ්ති තාක්ෂණේ සඳහා වන වි ව්විදයාල 
විදයාේතනේක් නුවරඑළිේ දිසත්්රික්කාශේ ආරේභ 
කිරීමට සැලසුේ කිරීම. 

 (iv) අනුරාධ්හුර දිසත්්රික්කාේ ශක්න්ද්ර කාරශගන 
යගහින්තලශේ අක්කාර 300කා පමණ භූයග භාගේක් 
තුමිෙ (විසල්) ශවශෙඳ නගර වයාපෘතිේක් ආරේභ 
කිරීමට මූලිකා සැලසුේ සකාස ්කිරීම. 

 (v)  රට ේළිත් ේථා තත්ත්වේට පත් වීශමන් පසුව 
මහශපොෙ ශවශෙඳ රද්ධ නේ ආරේභ කිරීම.  

 (vi) නැවතත් ශලොතරැයිේක් ඇති කාෙ හැකිද ේන්න 
පිළිබඳ විමසා බලයගන් සිටීම.  

ශමම වයාපෘති තුමිළින් ලැශබන අතිශ්ධකා ආදාේේ මඟින් දැනට 

වි ්වවිදයාලවලට ඇතුමිළු වන දූ දරුවන්ශගන් ශිෂයත්ව ලැී මට 

සුදුසුකාේ ලබන සිේලු සිසුන් සඳහා මහශපොෙ ශිෂයත්ව ලබාදීමට 

හැකි වනු ඇතැයි මා බලාශපොශරොත්තුමි වන අතරඊ ඉදිරි ව්ධෂ 1කා 

කාාල පරි්චශේදේ තුමිෙදී මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර 

අරමුදල රුපිේල් බිලිේන 12 සිට රුපිේල් බිලිේන 20 දක්වා වැඩි 

කිරීමට හැකි වනු ඇත.  

2009 ව්ධෂශේ සිට ශේ දක්වා මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන 

ශිෂයත්ව භාර අරමුදශල් තාවකාාලිකා සභාපති තනතුමිර මා විසින් 

දරන අතරඊ තවදුරටත් එම තනතුමිශ්ධ වගකීම එශලසින්ම දැරීම 

සාධ්ාරණ ශනොවන බව මට හැශඟන බැවින් මම ශේ මහශපොෙ 

ෑසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදල් පනත සංශ ෝධ්නේ කිරීමට 

හා   අනුව එම අරමුදලට නව සභාපතිවරශේකු පත් කිරීම සඳහා 

අදාෙ පනත සංශ ෝධ්නේ කිරීම සඳහා අමාතය මණ් ල 

සංශේ ේක්  2020 වසශ්ධ අග භාගශේ ඉදිරිපත් කාෙ අතරඊ   

සඳහා අමාතය මණ් ල අනුමැතිේ ලැී  ඇත. එම නව සංශ ෝධ්න 

අනුව මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදශල් 

සභාපතිවරේා ව ශේන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමිමා විසින් නේ කාරන 

ලද ශශ්රේෂ්ඨාධිකාරණශේ විශ්රාම ලත් වි,  ්චේකාාරවරශේකු වසර 

තුමිනකා කාාලේක් සඳහා පත් කිරීමට ශේෝජනා කාර ඇත. තවදඊ 1982 

අංකා 12 දරන ශපොදු ශේපෙ පනශත් විධිවිධ්ාන රකාාරව ශපොදු 

ශේපෙ සඳහා වන වැරදි සේබන්ධ්ව  අරමුදශල් ශසේවකාේන්ඊ 

, ලධ්ාරින් හා භාරකාරුවන්  ේටත් කිරීම සඳහා වන 

සංශ ෝධ්නේක් ද නව සංශ ෝධ්නේට ඇතුමිෙත් ශකාොට ඇත.  

එශසේමඊ මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදශල් 

, ්ධමාතෘ සහ හිටහු කී්ධතිමත් ශවශෙඳ අමාතයවරශේකු වූ ලලිත් 

ඇතුමිෙත්මුදලි මැතිතුමිමාට කාෘතශ දීත්වේ දැක්වීමක්  ව ශේන් 

මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදශල් නාමේ ලලිත් 

ඇතුමිෙත්මුදලි මහශපොෙ ශිෂයත්ව භාර අරමුදල ව ශේන් 

සංශ ෝධ්නේ කිරීමද නව සංශ ෝධ්නේ ේටශත් සිදු වී ඇත.  

  හැරු  ශකාොට ශමම පනත සංශ ෝධ්නේ කිරීම තුමිළින් 

මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදල 

ශේ පාලනීකාරණේට ලක්වීමක් ශහෝ ශවනත් අරමුණක් ශනොමැති 

බව බව ශමම ගරු සභාවට දන්වනු කාැමැත්ශතයග.  

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශේ රශට් වි ්වවිදයාල ශිෂයේන්ඊ 

වි ්වවිදයාල ආචා්ධේවරුන්ඊ ශේ ශපෙපාළි ේන ෑේශඝෝෂකාේන් 

පසුගිේ කාාලේ තුමිෙදී කිසි දිශනකාත් ශේ මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන 

ශිෂයත්ව භාර අරමුදලට සිේධ් ශවලා තිශබන මහා ජාතිකා අපරාධ්ේ 

පිළිබඳව ර ්න කාර නැහැ. එම , සා ඔවුන් මහශපොෙ ෑසස් 

අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදලට ලැබිේ යුතුමි ආදාේම ශනොලැී ම 

පිළිබඳව වත්ඊ මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදල් 

අවභාවිතේ පිළිබඳව වත් කිසිම පිකාටින් වයාපාරේක්ඊ 

ෑේශඝෝෂණේක් වචනේකින්වත් කාරලා නැහැ. අපි හැම දාම ශේ 

තනතුමිරු දරන්ශන් නැහැ. යගන් පසුව වත් ශමවැ,  ශේ සිදු 

ශනොශවන්න මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර අරමුදල 

වාශප ෑතුමිේ භාරකාාර අරමුදලකා සභාපතිත්වේ , සි හුේගලශේකුට 

ලබාශදන්න කාටයුතුමි කාෙ යුතුමියි. අපි සභාපති කාරන්න කිේලා 

ශනොශවයි අපි ඉල්ලන්ශන්. ජනාධිපතිතුමිමා විසින් 

වි,  ්චේකාාරවරශේකු නේ කාරන්ශන් නැති තත්ත්වේකාදී ශවනත් 

ශේෝජනාවක් තිශබනවා නේ එම ශේෝජනාව ඉදිරිපත් කාරන්න 

ඔබතුමිමන්ලාට හුළුවන්.  COPE එශක් ගරු සභාපතිඊ මහාචා්ධේ 

චරිත ශහේරත් මහතා මහශපොෙ ෑසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව භාර 

අරමුදශල් සිදුශවලා තිශබන වංචාඊ දූෂණඊ අක්රයගකාතා පිළිබඳ 

වා්ධතාවක් ඉදිරිපත් කාර තිශබනවා. ජනාධිපති ශකාොයගසමත්   

පිළිබඳ වා්ධතාවක් ඉදිරිපත් කාර තිශබනවා. ශේ ගරු සභාශ  සිටින 

අපි සිේලුශදනාට ශේ රශට් අනාගතේ භාර ගන්න ඉන්න 

වි ්වවිදයාල ශිෂය රජාව ශවනුශවන් ශහොඳ රබුේධ් විවාදේක් 

පවත්වන්න හුළුවන් වන , සාඊ   සඳහා ශමම පනත සංශ ෝධ්නේ 

කිරීමටද ඇතුමිළුව දින තුමිනකා  විවාදේක්  ලබාශදන ශලස මා ඉල්ලා 

සිටිනවා.  

ස්තුමිතියි.  

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා මශගන් 

විනාඩි 1කා කාාලේක් ඉල්ලා සිටිේා ශන්ද? දැන් කාථා කාරන්න.   

 

 ු ලක්්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මම ඔබතුමිමාශගන් අද ෑශේ අවසර 

ඉල්ලා සිටිේාඊ අවුරුදු 20ක් තිස්ශසේ ශේ පා්ධලිශේන්තුමිශ  

මන්ත්රීවරේකු විධිේට ඉන්න අශප් රිසාඩ් බදියුදීන් මන්ත්රීතුමිමාශප 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වේ ඔබතුමිමාට මතක් කාරන්න. එතුමිමා දැනට 

දින 100කාට වැඩි කාාලේකා සිට DO ගහලා -රැඳවුේ , ශේෝග 

ේටශත්- තිේාශගන ඉන්නවා. එතුමිමාට ශචෝදනා පත්රේක් ඉදිරිපත් 

කාරලාත් නැහැ. ෑසාවිේ ශේ නඩුව අහන්ශන් නැතිව හතර 

වතාවක් කාල් දැේමා. හැම පැත්ශතන්ම එතුමිමා පී නේට පත්ශවලා 

ඉන්ශන්. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ පා්ධලිශේන්තුමි (බලතල හා 

වරරසාද) පනත ේටශත් මන්ත්රීවරශේක් ශේ විධිේට අත්අ ංගුවට 

ගත්තාම කාථානාේකාවරේාට දන්වන්න ඕනන බව මම ඔබතුමිමාට 

මතක් කාරලා ශදන්න කාැමැතියි. ශමොකාදඊ අශප් පා්ධලිශේන්තුමි 

(බලතල හා වරරසාද) පනත ේටශත්ඊ ්රිතානය පා්ධලිශේන්තුමිශ  

සේරදාේ අශප් පා්ධලිශේන්තුමිවට බලපානවා. ්රිතානය 

පා්ධලිශේන්තුමිශ  මන්ත්රීවරශේක් අත්අ ංගුවට ගත්තාම 

කාථානාේකාවරේාට දැනුේ ශදන්න ඕනනඊ ඇයි ශේ මන්ත්රීවරේා 

අත්අ ංගුවට අරශගන තිශබන්ශන් කිේලා. එශහම දැනුේ දුන්ශන් 

නැත්නේ  කා වරරසාද කා  කිරීමක්.  

මා ෙඟ තිශබන ශේ ශල්ඛ්නේ මම ඔබතුමිමාශප දැනගැනීම 

පිණිස කිේවන්න කාැමැතියි. මට  ශවලාව නැහැ ශේ සිේල්ලම 

කිේවන්න. එංගලන්තශේ අග්රාමාතයවරේා එක්තරා අවස්ථාවකා 

ශමශසේ කිේා තිශබනවා: "That the Committee of Privileges do 
consider and report whether the detention of Captain Ramsay 
under Regulation 18B of the Defence (General) Regulations, 
1939, constitutes a breach of the Privileges of this House." 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මන්ත්රීතුමිමා දින 100ක් තිස්ශසේ අත්අ ංගුශ  

ඉන්නවා. එතුමිමාට ශචෝදනා පත්රේක් ඉදිරිපත් කාරලාත් නැහැ. හතර 

වතාවක්ම නඩුව කාල් ගිේා. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මම 

ඔබතුමිමාශගන් ඉල්ීමමක් කාරනවාඊ- [බාධ්ා කිරීේ] නැහැඊ ශේකා අපි 

ශදශගොල්ලන්ටම බලපානවා. [බාධ්ා කිරීේ] කාවදා හරි අපි ආණ්ඩුව 

කාරනශකාොට අපටත් DO  ගහන්න හුළුවන්. 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමිමාශප කාාරණේ ඉදිරිපත් කාරන්න.  
 

 ු ලක්්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මම ඔබතුමිමාශගන් - 
 

 ු දිගන්් ගුණවාධ්න මහත්ා  
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Will you please finish? - [Interruption.] I have the 
right to disturb because this is the second time it is being 
raised. Every day, Sir, this question is being raised.  

කාථානාේකාවරේාට තිශබන බලතල අනුව ගරු 

කාථානාේකාතුමිමා ඉතා පැහැදිලි තීරණේක් කාලින් දීලා තිශබනවා. 

මන්ත්රීවරේා කාවුද කිේන එකා පරීක්ෂණේට ලක් ශවලා තිශබනවා 

නේඊ   පරීක්ෂණ එන්න  එන්න තවත් පරීක්ෂණ බවට 

පරිව්ධතනේ ශවනවා නේඊ අපි පා්ධලිශේන්තුමිශ ත්ඊ 

මන්ත්රීවරුන්ශපත් ශගෞරවේ රැකා ගන්න දැනගන්න ඕනන.   , සා 

මම හිතන විධිේට වැරදි වැ වලට ශහෝ වැරදිවලට සේබන්ධ් නේඊ 

වැරැදිවලට සේබන්ධ් නේ ශහෝ  වා clear ශවන්න ඕනන කිේන 

එකායි. It is a sub judice matter. - [Interruption.] No, it is a sub 
judice matter. එශහම නැතිව අපට ්රිතානය පා්ධලිශේන්තුමිශ  

අග්රාමාතයතුමිමා කි වා කිේලා ශපොලිස් පරීක්ෂණේක් නවත්වන්න 

හැකිේාවක් නැහැ. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ   මන්ත්රීතුමිමාට 

පා්ධලිශේන්තුමි එන්න ඔබතුමිමා අවසර දීලා තිශබනවා. ඔබතුමිමා 

එතුමිමාට පා්ධලිශේන්තුමි එන්න අවසර දීලා තිශබනවා. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමිම, ඊ එතුමිමා අත්අ ංගුවට 

ගත් බව මට ලිඛිතව දන්වලා තිශබනවා.   කාාරණා පිළිබඳවත් 

දන්වා තිශබනවා.   පරීක්ෂණේ තවමත් සිදු ශවයගන් ේන බව තමයි 

මට දන්වලා තිශබන්ශන්.  
 

 ු ලක්්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමොකාක්ද ශචෝදනාව? -[බාධ්ා කිරීේ] මට කාථා කාරන්න 

ශදන්න. ශේවා මන්ත්රීවරුන්ශප වරරසාද. ආණ්ඩුව දඊ විරුේධ් 

පක්ෂේ ද කිේන එකා අදාෙ නැහැඊ මන්ත්රීවරශේක් අත්අ ංගුවට 

ගත්තාම ඔබතුමිමාට දැනුේ ශදන්න ඕනනඊ අත්අ ංගුවට ගත්ත 

ශහේතුමිව ශමොකාක්ද කිේලා. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට දැනුේ දුන්නා. 
 

 ු ලක්්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමිමා කිේන්නඊ ශමොකාක්ද   ශහේතුමිව? 

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පරීක්ෂණ සඳහා තමයි අත්අ ංගුවට අරශගන තිශබන්ශන්. 

 ු ලක්්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පරීක්ෂණවලට යග, ස්සු අත්අ ංගුවට අරශගන රඳවා තිේන්න 

බැහැ. ශහේතුමිවක් තිශබන්න ඕනන.  
 

 ු ගජොන්ස් න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ரேொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ-[බාධ්ා කිරීේ] එතුමිමා mike එකාත් 

නැතුමිව කාන ගහනවා. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ අපි පසුගිේ කාාලශේ 

සිදුවීේ පිළිබඳවත් මතක් කාරන්න කාැමැතියි. අප අත්අ ංගුවට 

ගත්තා පසුගිේ ආණ්ඩුව කාාලශේ. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා කි වාඊ ශදපැත්තටම ශේකා බලපානවා 

කිේලා. පසුගිේ ආණ්ඩුව කාාලශේ අප අත්අ ංගුවට ගන්නශකාොට 

කාථානාේකාතුමිමා දැනුවත් ශකා රුශ  නැහැඊ අප අල්ලාශගන 

ගිහිල්ලා රිමාන්ඩ් ශකාරුවා.  කා තමුන්නාන්ශසේලාට අමතකා ඇති. 

-[බාධ්ා කිරීේ] අහගන්නඊ අහගන්න. ේෙඟටඊ තමුන්නාන්ශසේලාට 

මම ශේකාත් මතක් කාරන්න ඕනන. එංගලන්තශේ පා්ධලිශේන්තුමිශ  

ඇමතිවරශේක් කිේලා නැහැඊ අවුරුදු 13 ෙමයින් දූෂණේ කාරන්න 

කිේලා. තමුන්නාන්ශසේලා අද , ශේෝජනේ කාරන්ශන් ශේ අේ. 

හැබැයිඊ තමුන්නාන්ශසේ එළි ේට ගිහිල්ලා කිේනවාඊ රිසාඩ් බදියුදීන් 

පක්ෂශේන් අස් කාරලාඊ අශප් පක්ෂේ ශනොශවයි , ශේෝජනේ 

කාරන්ශන් කිේලා. නමුත්ඊ සභාව ඇතුමිශෙේ ඉඳන් තව එකාක් 

කිේනවා. තමුන්නාන්ශසේශප ශදබිඩි පිළිශවත ශමොකාක්ද? 
 

 ු ලක්්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම කිේන්ශන් නැහැ පරීක්ෂණ නවත්වන්න කිේලා.  
 

 ු රිසා්  බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මම කාාටවත් හා, ේක් ශනොවන 

විධිේට කාථා කාරන්නේඊ මට අවස්ථාව ශදන්න. 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නේ මන්ත්රීවරුන්ට වාඩි ශවන්න කිේන්න. 
 

 ු ලක්්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මම ඔබතුමිමාශගන් අවසර අරශගනයි 

කාථා කාශෙේ. Please, මට තව විනාඩිේක් ශදන්නඊ ගරු 

කාථානාේකාතුමිම, . 
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාට දුන් අවස්ථාශවන් ඔබතුමිමා 

රශේෝජනේක් ගත්ශත් නැහැ.  
 

 ු ලක්්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මට තව විනාඩිේක් ලබා ශදන්න. 

ශේ රශට් ට ට කාලිනුත් ජනාධිපතිවරු ඉඳලා තිශබනවා. 

ජනාධිපතිවරේකු කිසිම දවසකා ශේ පා්ධලිශේන්තුමිශ  

මන්ත්රීවරේකු DO ගහලා රඳවාශගන නැහැයි කිේන එකා මම 

තමුන්නාන්ශසේලාට මතක් කාරන්න ඕනන. 
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 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 දැන් ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මන්ත්රීතුමිමා කිේන්නඊ ඔබතුමිමාශප 

ර ්නේ. [බාධ්ා කිරීේ] 
 

 ු රිසා්  බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ - [බාධ්ා කිරීේ] ශජොන්ස්ටන් රනාන්දු 

ඇමතිතුමිම, ඊ මට අවස්ථාව ශදන්න. [බාධ්ා කිරීේ] 

 

 ු ගජොන්ස් න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ரேொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ කාරුණාකාරලා ඔබතුමිමාශගන් ඉතා 

ශගෞරවශේන් ඉල්ලා සිටිනවාඊ නයාේ පත්රේ අනුව ශේ 

පා්ධලිශේන්තුමිශ  වැ  කාටයුතුමි කාර ශගන ේන්න කිේලා. දැන් 

ශවලාව ශපරවරු 11.40යි. 

 

 ු රිසා්  බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ -   
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමිමාට රකාා ේක් කාරන්න තිශබනවාද? 
 

 ු රිසා්  බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ඔ .  

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉක්මනට කිේන්න. 

 

 ු රිසා්  බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ශේ අවස්ථාශ   ශේ ගරු සභාශ  ගරු ජනාධිපතිතුමිමාත් 

ඉන්නවාඊ ගරු අග්රාමාතයතුමිමාත් ඉන්නවා. මා අත්අ ංගුවට ගත්ශත් 

අශරේල් මාසශේ 24ශව,  දා. දවස ් 1යිඊ මාව inquire කාශෙේ. මාව 

රඳවා තබාශගන අද වනශකාොට දවස් 102ක් වනවා. දවස් 9දක් 

තිස්ශසේ මා කාාමරේකාට දමා වසා දමා තිශබනවාඊ පැේ 24ම. Toilet 

ේන්න විතරක් එළිේට ේන්න ශදනවා. අද වනතුමිරු කිසිම inquiry 

එකාක් කාරලා නැහැ. මම අසතය ශතොරතුමිරු කිේන්ශන් නැහැ. ඕනන 

නේ ශතොරතුමිරු අරශගන බලන්න. 

අ, ක් එකාඊ ගරු ජනාධිපතිතුමිම, ඊ මා arrest කාශෙේ ඇයි කිේලා 

OIC මහත්තේාශගන් අහනශකාොට කි ශ ඊ මශප අමාතයාං ශේ 

අතිශ්ධකා ශල්කාේ බාලසුබ්රම, ේේට යග, ත්තුමි එකාහමාරක් 

දුරකාථනශේන් කාථා කාරහු එකාට තමයි arrest කාශෙේ කිේලා. ශවන 

කිසිම කාාරණේක් නැහැඊ ජනාධිපතිතුමිම, . [බාධ්ා කිරීේ] 

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමිමාට දුන් විනාඩි ශදකා දැන් අවසන්. [බාධ්ා කිරීේ]  

 ු රිසා්  බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මට ශව්චච අසාධ්ාරණේ කිේන්න ඉ  

ශදන්න ශකාෝ. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමිමා ජනාධිපතිතුමිමා මුණගැහිලා  කා කිේන්න.  [බාධ්ා 

කිරීේ] 

 
 ු රිසා්  බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මට අවස්ථාව ශදන්න. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමිමා දැන්  කා කි වාඊ රකාා  කාො ශන්. [බාධ්ා කිරීේ]   

 
 ු රිසා්  බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මට අවස්ථාව ශදන්න. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමිමාට තවත් අවස්ථාව ශදන්ශන් නැහැ. ශබොශහොම ස්තුමිතියි. 

ඔබතුමිමාට විනාඩි ශදකාක් දුන්නා.  ශකාදි ශවන වැල්වටාරේ කාථා 

කාො යගස අවස්ථාශවන් රශේෝජන ගත්ශත් නැහැ. 

 
 ු රිසා්  බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මට තව යග, ත්තුමිවක් ශදන්න. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමිමාට තවත් අවස්ථාව ශදන්ශන් නැහැ.  

 
 ු ගජොන්ස් න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ரேொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා ශේ පා්ධලිශේන්තුමිශ  නයාේ 

පත්රේ අනුව වැ  කාටයුතුමි කාරන්න. දැන් බාලසුබ්රම, ේේ ශකාොශහේද 

ඉන්ශන් කිේලා එතුමිමාශගන් අහන්න. රිසාඩ් බදියුදීන් මන්ත්රීතුමිමා 

කිේනවාඊ බාලසුබ්රම, ේේට විනාඩි එකාහමාරක් කාථා කාො කිේලා. 

දැන්   බාලසුබ්රම, ේේ රට පැනලා. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපෞේගලිකා මන්ත්රී පනත් ශකාටුේපත් ඉදිරිපත් කිරීමඊ ගරු 

බුේධිකා පතිරණ මහතා. 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

ගපෞ  ලික මන්ත්රීන්ගප පනත්ව ගකම්ම්පත්ව 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

දක්ෂිණ ලාංකා ත්ිතීයික අධ්ාපන හා නායකත්වව 

පුහුු පීපය (සාංසථ්ා ත් කිීමගම්) පනත්ව ගකම්ම්පත් 
ததன்னிலங்மக மூன்றொம் நிமலக் கல்வி ைற்றும் 

தமலமைத்துவப் பயிற்சிப் பீடம் (கூட்டிமைத்தல்) 

சட்டமூலம் 
SOUTH LANKA ACADEMY FOR TERTIARY EDUCATION AND 

LEADERSHIP (INCORPORATION) BILL  

 

 ු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මා පහත සඳහන් පනත් ශකාටුේපත 

ඉදිරිපත් කාරනවා: 

“දක්ෂිණ ලංකාා තෘතීයිකා අධ්යාපන හා නාේකාත්ව හුණු  පීඨේ සංස්ථාගත 

කිරීම සඳහා වූ පනත් ශකාටුේපත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිේ යුතුමි ේ.”  

 

  ු තිස්ස අත්වත්නායක මහත්ා  
 (ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   
 

විිංන් ස්ථිස කසන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින් සවා සම්මත් විය. 
පනත්ව ගකම්ම්පත් ඊ  අනුකූලව පළුදවන වස කියවන ලදින්  එය 

ුදද්රණය කිීමම  නිගයෝ  කසන ලදී.  
වාාත්ා කිීමම සඳහා 52(6) වන ස්ථාවස නිගයෝ ය ය ගත්ව පනත්ව 

ගකම්ම්පත් අධ්ාපන අමාත්තුමා ගවත් පවසන ලදී. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி கல்வி அமைச்சருக்கு 

அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 
  

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. 

 

සමාධි වාවනා හා ගයෝ ා මධ්ස්ථාන (සාංසථ්ා ත් 

කිීමගම්) පනත්ව ගකම්ම්පත් 
சைொதி தியொன ைற்றும் ரயொகொசன நிமலயம் 

(கூட்டிமைத்தல்) சட்டமூலம் 
SAMADHI MEDITATION AND YOGA CENTRE 

(INCORPORATION) BILL  

 

 ු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මා පහත සඳහන් පනත් ශකාටුේපත 

ඉදිරිපත් කාරනවා: 

“සමාධි භාවනා හා ශේෝගා මධ්යස්ථාන සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ශකාටුේපත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිේ යුතුමි ේ.”  

  ු තිස්ස අත්වත්නායක මහත්ා  
 (ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   
 
 

විිංන් ස්ථිස කසන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 
 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින් සවා සම්මත් විය. 
පනත්ව ගකම්ම්පත් ඊ  අනුකූලව පළුදවන වස කියවන ලදින්  එය 

ුදද්රණය කිීමම  නිගයෝ  කසන ලදී.  
වාාත්ා කිීමම සඳහා 52(6) වන ස්ථාවස නිගයෝ ය ය ගත්ව පනත්ව 

ගකම්ම්පත් බු ධ්ශයීයාසන  ආ යගක හා සාංස්කිතික ක යුතු අමාත්තුමා 
ගවත් පවසන ලදී. 

 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சருக்கு அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் 

சொட்டப்பட்டது. 
 

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 Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs for report. 

 
 

සමාධි ප්රජා සාංවාධ්න පදනම (සාංසථ්ා ත් කිීමගම්) 

පනත්ව ගකම්ම්පත් 
சைொதி சமூக அபிவிருத்தி ைன்றம் (கூட்டிமைத்தல்) 

சட்டமூலம் 
SAMADHI COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 
 

 ු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මා පහත සඳහන් පනත් ශකාටුේපත 

ඉදිරිපත් කාරනවා: 

“සමාධි රජා සංව්ධධ්න පදනම සංසථ්ාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 

ශකාටුේපත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිේ යුතුමි ේ.”  

 

  ු තිස්ස අත්වත්නායක මහත්ා  
 (ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   
 

විිංන් ස්ථිස කසන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින් සවා සම්මත් විය. 
පනත්ව ගකම්ම්පත් ඊ  අනුකූලව පළුදවන වස කියවන ලදින්  එය 

ුදද්රණය කිීමම  නිගයෝ  කසන ලදී.  
වාාත්ා කිීමම සඳහා 52(6) වන ස්ථාවස නිගයෝ ය ය ගත්ව පනත්ව 

ගකම්ම්පත් අධ්ාපන අමාත්තුමා ගවත් පවසන ලදී. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி கல்வி அமைச்சருக்கு 

அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 
  

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. 
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 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට ෙඟටඊ අද දිනට , ේයගත කාටයුතුමි. 

 

 ු දිගන්් ගුණවාධ්න මහත්ා  
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ කාාරකා සභාවකාට ශේොමු කාෙ යුතුමි , සා 

නයාේ පත්රශේ සඳහන් ශේෝජනා අංකා 1 අද ඉදිරිපත් කාරන්ශන් 

නැහැ.   අනුවඊ එේ ඉදිරි අවස්ථාවකා ඉදිරිපත් කාරනවා.  

නයාේ පත්රශේ ශේෝජනා අංකා 2ඊ ගරු කාේකාරු අමාතයතුමිමා 

විසින් ඉදිරිපත් කාරනවා. 

  

ගසේවකයන්ගප ජාතික අවම ගේත්නය 

(සාංගශයීයෝධ්න) පනත්ව ගකම්ම්පත්  
ரவமலயொளர்களின் ரதசிய குமறந்தபட்ச 

ரவதனம் (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
NATIONAL MINIMUM WAGE OF WORKERS 

(AMENDMENT) BILL  

 
ගද වන වස කියවීගම් නිගයෝ ය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 
 

[ූර.භා. 11.43] 

 

 ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා (කම්කු අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ "පනත් ශකාටුේපත දැන් ශදවන වර 

කිේවිේ යුතුමිේ" යි මම ශේෝජනා කාරනවා. 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ 

රුපිේල් 10ඊ000 සිට 12ඊ100 දක්වා වැඩි කිරීමට අදාෙව 201ද අංකා 

3 දරන ජාතිකා අවම ශ තන පනත සංශ ෝධ්නේ කිරීම සඳහා තමයි 

අපි ශේ පනත් ශකාටුේපත ඉදිරිපත් කාර තිශබන්ශන්. 

"ශසෞභාගයශේ දැක්ම" ේටශත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමිමා විසින් 

පසුගිේ මැතිවරණශේදී ශදන ලද එකා ශපොශරොන්දුවක් තමයිඊ ශේ 

අවම වැටුප් රමාණේ රුපිේල් 10ඊ000 සිට 12ඊ100 දක්වා වැඩි 

කාරනවාේ කිේන එකා.   ශපොශරොන්දුව ක්රිේාත්මකා කිරීම ශේ 

සංශ ෝධ්නශේ අරමුණ ශවනවා.  

වි ශ ේෂශේන්ම ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ශප වැටුප් 

තීරණේ කාරනු ලබන නීතිමේ මූලාශ්ර කීපේක් තිශබනවා. ශ්රී 

ලංකාාශ  ශ්රම බලකාාශේන් යගලිේන තුමිනකාට වැඩි රමාණේක් 

ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවශේ , යුක්තව සිටිනවා. ශපෞේගලිකා 

අං ශේ ශසේවකාේන්ශප වැටුප් තීරණේ වන රධ්ාන ජනතිකා 

මූලාශ්ර තුමිනක් ව්ධතමානශේ ක්රිේාත්මකාව පවතිනවා.   නීතිමේ 

මූලාශ්ර තුමින ශමශසේයි. 

i.   ශසේවේට බැ ශඳන අවසථ්ාශ  ශසේවාශේෝජකා හා එම 
ශසේවකාේා ඇති කාර ගන්නා ශසේවා ගිවිසුශේ වැටුප් පිළිබඳ 
සඳහන් ශකාොන්ශේසි මඟින්  

ii.  සාමූහිකා ගිවිසුේවල සඳහන් ශකාොන්ශේසි මඟින් 

iii.  වයවසථ්ාපිත නීතිේ මඟින් 

පඩිපාලකා සභා ආඥා පනතඊ ශසේවකාේන්ශප අේ වැේ සහන 

දීමනාව පනත් හා 201ද අංකා 3 දරන ශසේවකාේශන් ප ජාතිකා අවම 

ශ තනේ පනත ෑදාහරණ හැටිේට සඳහන් කාරන්න හුළුවන්. 

ශේ සිේල්ලටම ඉහළින් තමයි ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම 

ශ තනේ පනත තිශබන්ශන්.   , සා ශේ කිසිම ශදේකින් 

ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ පනත මඟින් , ේම කාරනු 

ලබන වැටුපට ව ා අඩු වැටුපක් ලබා දීමට නීතිශේන් 

හුළුවන්කාමක් ලැශබන්ශන් නැහැ.  

ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන් සඳහා ජාතිකා අවම 

ශ තනේක් හඳුන්වා දීශේ ආරේභේ පිළිබඳව මම කිේන්නේ. 201ද 

ජනවාරි මස 01වැ,  දින සිට ක්රිේාත්මකා වන පරිදි 201ද අංකා 3 

දරන ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ පනත හඳුන්වා දුන් 

අතරඊ ශමම පනත මඟින් බැහැර කාර ඇති රජශේ වයවස්ථාපිත 

ආේතනඊ සමුපකාාර සයගතිඊ ආගයගකා හා හුණයාේතනවල 

ශසේවකාේන් හැරු  විට ශපෞේගලිකා අං ශේ සිේලු  ශසේවකාේන් 

ආවරණේ වන ආකාාරේට ශේ පනත සකාස් කාරලා තිශබනවා. 

ශේ පනත මඟින් ශ්රී ලංකාාශ  පෙමු වරට ශපෞේගලිකා අං ශේ 

මාසිකාව පඩි ලබන ශසේවකාේන් සඳහා රුපිේල් 10ඊ000කා අවම 

මාසිකා ශ තනේක්දඊ ජද, කා පඩි ලබන ශසේවකාේන් සඳහා 

රුපිේල් 400කා ජද, කා ශ තනේක්ද ශගවීමට ශසේවාශේෝජකාට 

වයවස්ථාපිතව බැඳීමක් ඇති කාර තිශබනවා. ශකාශසේ වුවත්ඊ ශමම 

පනශත් සඳහන් රතිපාදන අවම ශ තනේට ව ා වැඩි ශ තනේක් 

ශසේවකාශේකුට ශගවීමට බාධ්ාවක් ශනොශවයි. රුපිේල් 10ඊ000 

රුපිේල් 12ඊ100 කාො කිේලා ේට වැඩි රමාණේක් දීමට එේ 

බාධ්ාවක් ශවන්ශන් නැහැ. 

ශේ පනතට අමතරව 2001 අංකා 3ද දරන ශසේවකාේන්ශප 

අේවැේ සහන දීමනාව පනත මඟින්  -අශප් ශපර පැවති රජේ මඟින්

- රුපිේල් 1ඊ000ක් හා 201ද අංකා 4 දරන ශසේවකාේන්ශප අේවැේ 

සහන දීමනාව පනත මඟින් රුපිේල් 2ඊ100කා අේවැේ සහන 

දීමනාවක් සහිතව රුපිේල් 13ඊ100කා අවම ශගවීමක් 

ශසේවාශේෝජකා විසින් තම ශසේවකාේන් ශවත මාසිකාව ශගවීමට 

ව්ධතමානශේ බැඳී සිටිනවා. 

අවම ශ තනේ රුපිේල් 10ඊ000 වුණාට 2001 හා 201ද 

ශසේවකාේන්ශප අේවැේ සහන දීමනාව පනත් මඟින් රුපිේල් 

3ඊ100ක් වැඩි කාරලා තිශබනවා.   අනුව එම රුපිේල් 13ඊ100ට 

තමයි රුපිේල් 2ඊ100ක් දැන් එකාතුමි ශවන්ශන්. එතශකාොට අවම 

වැටුප රුපිේල් 1දඊ000ක් බවට පත්වනවා. අශප් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමිමා ඉදිරිපත් කාෙ "ශසෞභාගයශේ දැක්ම" රතිපත්ති 

රකාා ශේන් ලබා දුන් ශේ ශපොශරොන්දුව  ඉටු කිරීම සඳහා ගරු 

අග්රාමාතයතුමිමා , රතුමිරුවම කාටයුතුමි කිරීම  ගැන මම එතුමිමාට 

ස්තුමිතිවන්ත වනවා. එතුමිමා  හිටහු කාේකාරු අමාතයවරශේක්. 

එතුමිමාශප මඟ ශපන්වීම ේටශත් අපට ශේ ශපොශරොන්දුව ඉටු කිරීම 

සඳහා අවස්ථාවක් ලැී ම පිළිබඳව අපි ඉතා සතුමිටු වනවා.  

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ 

පනත සංශ ෝධ්නේ කාර අවම වැටුප වැඩි කිරීමට ශහේතුමි වූ කාාරණා 

කීපේක් තිශබනවා. මම  වා කිේන්නේ. 
 

01.  201ද ජනවාරි මස සිට බලාත්මකා රුපිේල් 10ඊ000 අවම 
ශ තනේ ශේ දක්වා වැඩි කාර ශනොමැති අතරඊ ශමම අවම 
ශ තනේ සමඟ 2001 හා 201ද -මම කාලින් කිතො පරිදි- 
ශසේවකාේන්ශප අේවැේ සහන දීමනාව පනත් මඟින් 
ශගවීමට , ේයගත රුපිේල් 3ඊ100කා අේ වැේ සහන දීමනා 
සමඟ දැනට බලාත්මකා ශපෞේගලිකා අං ශේ 
ශසේවකාශේකුශප අවම වැටුප රුපිේල්    
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

       13ඊ100කාට සීමා වීම හා ශමම වැටුප හඳුන්වා දී දැනට 
අවුරුදු හේකාට ආසන්න වුවද ශපෞේගලිකා අං ශේ 
ශසේවකාේන්ට අවම වැටුප වැඩි ශනොවීම. 

 

02.  201ද සිට 2020 දක්වා කාාලේ තුමිෙ ශකාොෙඹ පාරිශභෝගිකා 
යගල ද්ධ කාේ අනුව ජීවන විේදම සිේේට 21කින් පමණ 
ඉහෙ ගිේා. ේට සාශප්ක්ෂව  ශපෞේගලිකා අං ශේ 
ශසේවකාේන්ශප අවම ශ තනේ ශමශතක් වැඩි කාර 
ශනොමැති වීම , සා අපට ශමේ සාධ්ාරණීකාරණේ කාරන්න 
හුළුවන් වනවා.  

03.  රජශේ අමාතයාං  හා ශදපා්ධතශේන්තුමි සහ රජ ේට අේත් 
වයවසථ්ාපිත ආේතනවල දීමනා රහිතව කා, ෂඨ් 
ශසේවකාශේකුට ශගවන ආරේභකා මාසිකා මූලිකා වැටුප 
රුපිේල් 24ඊද10ක් පමණ වනවා. ශේ මතඊ ශපෞේගලිකා 
අං ශේ සහ රාජය අං ශේ ශසේවකාේන්ශප වැටුප් අතර 
වි ාල විෂමතාවක් හා පරතරේක් තිශබනවා. 

04. ශපෞේගලිකා අං ශේ ශ්රම බලකාාශේන් බණුතර ශසේවකා 
සංඛ්යාවක් අසංවිධිතව වෘත්තීේ සයගතිවලට අනුගත ශනොවී 
සිටීම මඟින් ශසේවාශේෝජකාේන් සමඟ ශක්වල් කාර වැටුප් 
වැඩිකාර ගැනීශේ හැකිේාව බණුතර ශසේවකා සංඛ්යාවට 
ශනොමැති වීම. තවදඊ රැකිේා වියුක්තිේ හා නුහුණු  
ශ්රයගකාේන් වැඩිවීම , සා ශසේවේට බැශඳන අවසථ්ාශ ද 
ශසේවාශේෝජකාේන් සමඟ ශක්වල් කාර ඉහෙ වැටුප් ශසේවා 
ගිවිසුමට ඇතුමිෙත් කාර ගැනීශේ හැකිේාව අවම මට්ටමකා 
පැවතීම මත රජේ මැදිහත් වී වයවසථ්ාපිතව දු්ධවල 
පා්ධ ව්ේ ආරක්ෂා කාර ගැනීම  අශප් යුතුමිකාමක් වනවා. 

05. 1941 අංකා 2ද දරන පඩි පාලකා සභා ආඥා පනශත් 
රතිපාදන රකාාරව පිහිටුවා ඇති පඩි පාලකා සභාවල තීරණ 
මඟින් ශ්රී ලංකාාශ  ශපෞේගලිකා අං ශේ සිේලු  ශසේවකාේන් 
ආවරණේ ශනොවන අතරඊ ශපෞේගලිකා අං ශේ ශ්රම 
බලකාාශේන් දෙ ව ශේන් සිේේට 10ක් පමණ ආවරණේ 
ශ . ශමම පඩි පාලකා සභා තීරණ මඟින් ආවරණේ වන   
  කා්ධමාන්ත හා ශසේවාවල ශසේවකාේන්ශප අවම වැටුප ද 
තීරණේ කාරනු ලබන්ශන් ජත්රපා්ධ ව්ිකා ේන්ත්රණේක් 
මඟින් , සා ජීවත්වීමට සරිලන වැටුපක් - a living wage - 
සැම විටම තීරණේ ශනොවීම. 

 ෑදාහරණේක් විධිේට දැනට පඩි පාලකා සභා තීරණ 44ක්   
  කා්ධමාන්ත හා ශසේවාවලට අදාෙව ක්රිේාත්මකා වන අතරඊ 
එම පඩි පාලකා සභා තීරණවලින් 20කා පමණ මාසිකා අවම  
වැටුප රුපිේල් 12ඊ100කාට ව ා අඩු අවම වැටුපකි. ශමම 
වැටුප් කිසිශසේත්ම රශට් පවතින ජීවන විේදම අනුව 
ජීවත්වීමට සරිලන වැටුපක් ශලස තීරණේ කාෙ ශනොහැකා. 
මනතකාදී ශත් හා රබ්ධ කා්ධමාන්තශේ ශසේවකාේන්ට අදාෙව 
තීරණේ කාරනු ලැබූ ජද, කා වැටුප රුපිේල් 1ඊ000කාට 
අමතරව අශනකුත් පඩි පාලකා සභාවල ශමම මාසිකා වැටුප 
රුපිේල් 14ඊ000ක් ශහෝ ේට ව ා අඩු මට්ටමකා පවතී.   
, සා ශේ පනත් ශකාටුේපත බලාත්මකාවීමත් සමඟම පඩි 
පාලකා සභා 20කා   වැටුප් රමාණේ අ, වා්ධේශේන්ම ශේ 
රමාණේට වැඩි ශවනවා.  

06.  ශත් හා රබ්ධ වැවීශේ කා්ධමාන්තවල ශසේවකාේන් සඳහා පඩි 
පාලකා සභා ආඥා පනත ේටශත් පිහිටුවා ඇති පඩි පාලකා 
සභා තීරණ මඟින් ජද, කා අවම වැටුප රුපිේල් 1ඊ000ක් 
, ේම කිරීම මඟින් මාසිකාව රුපිේල් 21ඊ000කා පමණ අවම 
වැටුපක් ලබා ගැනීශේ හැකිේාව එම කා්ධමාන්තවල 
ශසේවකාේන් සඳහා ශේ වන විට නීතිගත කාර තිශබනවා.  

විශ ේෂශේන්ම ගරු අග්රාමාතයතුමිමා විසින් ඉදිරිපත් කාරන ලද 

පසු ගිේ අේ වැේ ශල්ඛ්නශේදී ශේ වැටුප රුපිේල් 1ඊ000කාට වැඩි 

කාරන්න තීරණේ කාො.  එේ රාශේෝගිකා ශලස ක්රිේාත්මකා කාෙ 

හැකි එකාම ආකාාරේ පඩි පාලකා සභාවන් තුමිළින් , සා   

, ශේෝගේ මම දුන්නා. දැනට   , ශේෝගේ අභිේාචනේට ලක් 

කාරලා තිබුණත්ඊ අභිේාචනාධිකාරණේ stay order එකාක් එශහම 

නැත්නේඊ injunction එකාක් දීම රතික්ශෂේප කාරලා තිශබනවා.   

, සා   මුදල ලැශබනවා. අපි වි ්වාස කාරනවාඊ අපි , වැරදි 

තීරණේක් ශගන ඇති , සා අපට නීතිශේ රැකාවරණේ ලැශබයි 

කිේලා. ේේ ආකාාරේකින් අශප් ශසේවකාේන්ට එයින් බලපනමක් 

ඇති වුශණොත් මම බලාශපොශරොත්තුමි වනවාඊ   සඳහා සුවිශ ේෂ වූ 

නීතිේක් පා්ධලිශේන්තුමිවට ශගනැල්ලා ශේ පිළිබඳව කාටයුතුමි 

කාරන්න. ශේ අනුවඊ වැ  කාරන ජනතාව ශවනුශවන් ශේ කාා්ධේේ 

ඉටු කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව අපි සතුමිටු ශවනවා.  

විශ ේෂශේන්ම ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ අද   මම 

පා්ධලිශේන්තුමිවට භාරදුන්නාඊ ගෘහස්ථ ශසේවකාේන් - domestic 

servants - පිළිබඳ කාාරණා. ශමොකාදඊ   අේ පිළිබඳ  නීතිේක් 

නැහැ. ඉන්දිේාශ  ශේ පිළිබඳ නීතිේක් තිශබනවා. ශවනත් රටවල 

නීති තිශබනවා. Domestic servantsලා ගැන තිශබන්ශන් 18දද දී 

සේමත කාරහු පනතක්. එහි තිශබන්ශන්   අේ register කාරන්න 

කිේලා විතරයි. නමුත්  කා ශවන්ශන් නැහැ.   , සා අන්තරාදාේකා 

රැකිේා ලැයිස්තුමිවට ගෘහස්ථ ශසේවකාේන් ඇතුමිෙත් කාරලා   ගැසට් 

පත්රේ මුද්රණේ කිරීමට අව ය අවසරේ පා්ධලිශේන්තුමිශවන් ලබා 

ගැනීම සඳහා මම අද  කා භාරදීලා තිශබනවා. අපට එන සතිශේ 

විතර ශේ ගැන විවාදේක් කාරන්න හුළුවන් ශවයි. දැන් ගෘහස්ථ 

ශසේවකාේන් ගැන ශලොකු සමාජ කාතිකාාවක් තිශබනවා.   කාතිකාාව  

අනුව ගෘහස්ථ ශසේවකාේන්ශප වේස අවුරුදු 1දඊ අවුරුදු 18 දක්වා 

වැඩි කාරන්න හුළුවන්කාම ලැශබනවා.  ශේ පිළිබඳ ෑනන්දුවක් 

දක්වන මන්ත්රීතුමිමන්ලාට අශප් ෑපශේ කා කාාරකා සභාවට එන්න 

කිේා මම ආරාධ්නා කාරනවා. ගෘහස්ථ ශසේවකාේන්  පිළිබඳව 

නීතිේක් නැහැ.   අේට EPF,  ETF  නැහැ. ශේවා ලබා දීලාඊ 

gratuity එකාකුත් ලබා දීලාඊ පැහැබර පරිසරේක් ඇතිව ශසේවා 

ස්ථානවල   අේට ශසේවේට කිරීමට හැකි ආකාාරේට අපි නීති 

සකාස් කාෙ යුතුමියි.   සඳහා  ඔබ සිේලුශදනාම දාේකා ශවන්න. 

ගෘහස්ථ ශසේවකාේන්ශප   අයිතිවාසිකාම ආරක්ෂා කාරදීමට අව ය 

කාටයුතුමිත් ශේ ව්ධෂේ තුමිෙදීම සිදු කාරනවා.   සේබන්ධ්ශේන් මම 

දැනටමත් කායගටු ගණනාවක් පත් කාර තිශබනවා. ජාතයන්තර 

කාේකාරු සංවිධ්ානේ - ILO - UNICEF වාශප අන්ත්ධජාතිකා 

සංවිධ්ාන සමඟ එකාතුමි ශවලා විවිධ් රටවල ට ට අදාෙව තිශබන 

නීති පේධ්තීන් පිළිබඳ අධ්යේනේක් කාරලාඊ   සිේලු විස්තර 

ෑපශේ කා කාාරකා සභාව ශවත ඉදිරිපත් කාර ශේ නීති ඉක්ම, න් 

ක්රිේාත්මකා කිරීමට පිේවර ගන්නා බවත් මම රකාා  කාරන්න 

කාැමැතියි. ශේ රශට් කාේකාරු ජනතාව ශවනුශවන් ශේ කාටයුතුමි ඉටු 

කිරීම සඳහා සිේලු පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රීවරුන්ශප ආය ්ධවාදේ හා 

සහශේෝගේ ඇතිව ශේ පනත් ශකාටුේපත සේමත කාර ගැනීමට මම 

බලාශපොශරොත්තුමි ශවනවා. ස්තුමිතියි.  
 
ප්රශයීය්නය සවාිමුදඛ කසන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

[ූර.භා.11.14] 

 

 ු  යන්ත් කුණාතිලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka) 
 ස්තුමිතියි, ගරු කාථානාේකාතුමිම, .  ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම 

ශ තනේ (සංශ ෝධ්න) පනත් ශකාටුේපත  ශේ ගරු සභාශ  

විවාදේට ශගන තිශබන ශේ ශවලාශ  මම මුලින්ම කිේන්න 

කාැමැතියි, ශේ පනත් ශකාටුේපත සේමත වුණා, ශනොවුණා කිේා 

ශපෞේගලිකා අං ශේ ශහෝ ශවනත් කිසිම ශසේවකාේකුශප ජීවන 

තත්ත්වේ අංශු මාත්රේකින් ශහෝ ඉහෙ ේාමක්, ජීවන බර අඩුවීමක් 

සිදු ශනොවන බව.  
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[ගරු , මල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ] 
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ගරු කාථානාේකාතුමිම, , මුළු රශට්ම වැ  කාරන ජනතාවශප 

ජීවිත ගි,  අරශගන තිශබන ශමොශහොතකායි අපි ශේ ඉන්ශන්.  මට 

ශේ ශවලාශ  මතක් ශවනවා, තමුන්නාන්ශසේලා ශබොශහෝ ශදශනක් 

අද හංගා ශගන ඉන්න, සමහරු කාථා කාරන්නත් අකාැමැති, හැටනව 

ලක්ෂේක් රවටහු "ශසෞභාගයශේ දැක්ම" රතිපත්ති රකාා ේ. 

"ශසෞභාගයශේ දැක්ම" කිේන ශේ රතිපත්ති රකාා ේ ඉතිහාසශේ 

අභාගය සේපන්නම යුගේ ආරේභ කාරහු ශල්ඛ්නේ හැටිේට තමයි 

අපට සලකාන්න ශවන්ශන්. 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, , ශේ රටට අභාගයේ ෑදා කාරහු 

"ශසෞභාගයශේ දැක්ම" කිේන රතිපත්ති රකාා ශේ රාජය හා 

ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ටත්,   වාශපම විශ්රායගකාේන්ටත් -

ශේ හැශමෝටම- කිේාහු සුරංගනා කාථා ශගො ාක් තිශබනවා.  එම 

ශපොශත්  28වන පිටුශ  එකා තැනකා ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

 "රජශේ සහ ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ට රැකිේා අහියගවන 

අවස්ථාවකා දී නැවත රැකිේාවක් ශසොේා ගන්නා ශතක් මාසිකා දීමනා රක්ෂණ 

ක්රමේක් හඳුන්වා ශදනු ලැශබ්"   

ගරු කාථානාේකාතුමිම, , ශේ වන විට රට හුරා ලක්ෂ සංඛ්යාත 

පිරිසකාට ශපෞේගලිකා අං ශේ රැකිේා අහියග ශවලා තිශබනවා.  

නමුත්,   අේට රැකාවරණේට තිශබන්ශන්, තමන්ශප ඉහට 

තමන්ශප අත විතරයි. ඔේ කිේන රක්ෂණ ක්රමේ තිශබන්ශන් ශේ 

ශපොශත් විතරයි.   

ේෙඟට,"ශසෞභාගයශේ දැක්ම" රතිපත්ති රකාා ශේ  30 වන 

පිටුශ   ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

 "ශසේවකා අ්ධථසාධ්කා අරමුදලට අමතර ව එහි මුදල් බැර ශනොවන 
දාේකාත්ව විශ්රාම වැටුප් ක්රමේක් හඳුන්වා ශදනු ලැශබ්"  

ශපෞේගලිකා අං ශේ අේටත් විශ්රාම වැටුපක් ලබා ශදන හැටි 

තමයි  ශකාන් කිේලා තිශබන්ශන්.  හැබැයි, ගරු 

කාථානාේකාතුමිම, ,  කා තිශබන්ශන් ශේ  ශපොශත් විතරයි.  ශේශක් 

රාජය ශසේවකාේන් ගැනත් සඳහන් කාර තිශබනවා. වැඩිවන ජීවන 

විේදේ අනුපාතේට ගැෙශපන පරිදි රජශේ ශසේවකාේන්ශප වැටුප් 

වැඩි කිරීශේ ක්රමශ දේක් ඇති කාරන හැටි ශේශක් කිේලා 

තිශබනවා.   වාශපම, තවත් ආකා්ධෂණීේ ශපොශරොන්දු රාශිේක් 

"ශසෞභාගයශේ දැක්ම" රතිපත්ති රකාා ේ තුමිෙ  තිශබනවා. හැබැයි, 

ආණ්ඩුවට අවුරුදු ශදකාක් ගත වන අවස්ථාව ශවනශකාොට 

අවාසනාවට  වා ශපොතට පමණක් සීමා ශවලා තිශබනවා.  

  ශේ දවස්වල ශබොශහෝ කාථා බහට ලක් වී තිශබන, අද ශේ ගරු 

සභාශ ත් කාථා වු   කාාරණේක් වන වැටුප් විෂමතා කාඩිනයගන් 

ඉවත් කාරන බවට ශපොශරොන්දු ශේ රතිපත්ති රකාා ේ තුමිළින් ලබා 

දීලා තිශබනවා.  වා විසඳහු හැටි ශේ දවස්වල පාරට බැස්සාම 

ශහොඳට ශපශනනවා. හැම නගරේකාම අද   තත්ත්වේ දකින්න 

ලැශබනවා. ශේ විධිේට සඟ, ශවද, ගුරු, ශගොවි, කාේකාරු ේන පංච 

මහා බලශ ගේටම ලබා දුන් කා වු  ශපොශරොන්දු සිේ ගණනක් 

ශේ ශපොශත් සඳහන් ශවලා තිශබනවා.  වාශේ රතිලල රට හුරාම 

දකින්න තිශබනවා.  

ගරු කාථානාේකාතුමිම, , අපි දන්නවා රාජය අං ේටයි, 

ශපෞේගලිකා අං ේටයි ශදකාටම  ලලදා  හුේගලේන් බිහි කාර 

ශදන්ශන් අධ්යාපනේ විසින් බව. "ශසෞභාගයශේ දැක්ම" රතිපත්ති 

රකාා ශේ හැම පිටුවකාම කිේනවා, ලලදා  හුරවැසිශේක් ගැන. 

ඕනනම රටකා ලලදා  හුරවැසිශේක් හදන  රධ්ාන සාධ්කාේ තමයි 

අධ්යාපනේ සහ ගුරුවරු. හැබැයිඊ අශප් ර ශට් ගුරුවරු තමන්ශප 

වෘත්තීේ අයිතිවාසිකාේ දිනා ගැනීම සඳහා දැන් සති තුමිනකාට වැඩි 

කාාලේක් තිස්ශසේ මහ පාශ්ධ සටහන් කාරනවා. ශේ ආණ්ඩුශ  ක්රිේා 

කාලාපේ , සා ශේ වන විට අශප් රශට් අධ්යාපනේ මුළුම, න්ම බිඳ 

වැටිලා තිශබනවා. ආණ්ඩුව මුරණ්ඩුඊ හිතුමිවක්කාාරඊ ෑ ඟු 

තීරණවලින් තමයි ගුරුවරුන්ශප ර ්නේත් විසඳන්න හදන්ශන්. 

එකා එකා ඇමතිවරු එකා එකා රකාා  විටින් විට කාරනවා. සමහරු 

කිේනවාඊ "රශට් ආ්ධථිකාේ අමාරු තැනකායි තිශබන්ශන්ඊ එම , සා 

ගුරුවරුන්ශප ර ්නේ විස ඳන එකා ශේ ශවලාශ  කාරන්න බැහැ" 

කිේලා.   අතශ්ධ සමහර ඇමතිවරු මාධ්යේට ගිහින් ශබොශහොම 

ෑජාරුවට කාථා කාරනවා අපි දැක්කාා.  "කාවුද කිේන්ශන් ආණ්ඩුවට 

සල්ලි නැහැ කිේලා? ඕනන තරේ ආණ්ඩුවට සල්ලි තිශේනවා" 

කිේලා සමහරු හුරසාරේ ශදො වනවා.  

 පසුගිේ දවස්වල මාධ්ය සංද්ධ න පවත්වයගන් ශමතුමිමන්ලා 

කි වාඊ "සිේක් නගර" වයාපෘතිේ ගැන. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ 

නගර සිේේක් එකාවර සංව්ධධ්නේ කාරන වයාපෘතිේ ගැන 

කිේනශකාොට  ලස්සනයි    කාථා ඇශහන ශකාොට හරි යගහිරියි. 

හැබැයිඊ "ඕවා ේථා්ධථේක් ශවන්ශන් නැහැඊ ශබොරු මාධ්ය 

සංද්ධ න විතරයි" කිේන එකා තමයි ජනතාවශප හැඟීම. නගර 

සිේේක් එකාවර සංව්ධධ්නේ කාරන්න මුදල් තිශබනවා නේඊ 

ආණ්ඩුවට ඕනන තරේ මුදල් තිශබනවා නේ ඉස්ශසල්ලාම 

ශමොකාක්ද විසඳිේ යුතුමි දැශවන ර ්නේ?  කා තමයි ශේ රශට් 

දරුවන්ශප ර ්නේ  අධ්යාපනශේ ර ්නේ. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ 

දරුවන් කිේන්ශන් රශට් අනාගතේයි. 

සමහර ඇමතිවරු හිතන්ශන්ඊ "ආණ්ඩුව අශප් ශන්ඊ මුදල් ඇමති 

ඉන්ශන් ආණ්ඩුශ  ශන්ඊ එේාට ඕනන තරේ අත්සන් කාරන්න 

හුළුවන් ශන්ඊ එම , සා හුළුවන් තරේ සල්ලි අ්චචු ගහන්න හුළුවන්" 

කිේලා. පසුගිේ දවස්වල රුපිේල් බිලිේන ගණන් මුදල් අ්චචු ගහලා 

කාශෙත්   ශසල්ලම තමයි. තවත් ඇමතිවරු හිතන්ශන් සල්ලි 

නැශවන් ශගනැල්ලා බාන්න හුළුවන් කිේලායි. එශහම හිතාශගන 

තමයි ආණ්ඩුවට ඕනන තරේ සල්ලි තිශබනවා කිේලා හුරාශේරු 

කිේන්ශන්.  
 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair.  
 

අනතුුව  ු කථානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත්ව වූගයන්   
නිගයෝජ කථානායකතුමා  [ ු සාංජිත්ව ිංයලලාිළටිය මහත්ා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலரவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ரன்ேித் 

சியம்பலொபிட்டிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 ු  යන්ත් කුණාතිලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, , ආණ්ඩුවට ඕනන තරේ සල්ලි 

තිශබනවාේ කිේන ඇමතිවරුන්ට ශත්ශරන්ශන් නැහැ, හාල්, 

ශපොල්, බිත්තර, සී, , පරිප්හු, ඉන්ධ්න, ගනස් කිේන ශේවල් අ්චචු 

ගහන්න බැරි බව. ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, , ශේ වන විට 

ගුරුවරුන්ශප වෘත්තිේ අරගෙේ අශප් ඉතිහාසශේ දැවැන්තම 

ෑේශඝෝෂණේක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ශේ ගුරුවරුන්ශගන් 

බණුතරේක් තමුන්නාන්ශසේලාට ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න ෑද  කාරහු 

අේ බව අමතකා කාරන්න එපා.  හැබැයි, අද ශවනශකාොට ආණ්ඩුශ  

තමුන්නාන්ශසේලා ශදන පැලැස්තර විසඳුේ   අේ වි ්වාස 

ශනොකාරන තත්ත්වේට  පත් ශවලා තිශබනවා. ෑශේට ගහන ගැසට් 

එකා රෑට ශවනස් කාරන, රෑට ගහන ගැසට්  ෑශේට reverse කාරන 

ආණ්ඩුවක් කාාටද වි ්වාස කාරන්න හුළුවන්, ගරු , ශේෝජය 

කාථානාේකාතුමිම, ?  
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

අද හැම ක්ශෂේත්රේකාම වැ  කාරන ජනතාව තුමිෙ වි ාල 

අසහනේක් ශගො  නැඟිලා තිශබනවා.  ,  ෑණුලා ගන්න බැරි ජීවන 

බරක් තිශබන , සායි. බඩු යගල කිසිම පාලනේක් නැති තරමට පත් 

ශවලා. ෑශේට කාශඩ්කාට ගිහින් අහනශකාොට කිේන ගණන 

ශනොශවයි, හවසට   භාණ් ශේ ගණන අහන ශකාොට කිේන්ශන්.  

ශේ ශවනශකාොට කාළුකා  වැහි වැහැලා තිශබනවා. ශසේවකාේන්ශප  

ජාතිකා අවම ශ තනේ ගැන -ජද, කා අවම වැටුප රුපිේල් 100 

ගැන, අවම මාසිකා වැටුප රුපිේල් 12,500 ගැන-  කාථා කාොට   

වාශප හතර පස ් ගුණේකා මුදලකින්වත් පවුලකාට ජීවත්වීමට 

ශනොහැකියි කිේන එකායි අද තිශබන සතයේ.   

ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, , පසුගිේ දවස්වල හිතක් 

පහුවක් නැතිව ශතල් යගල වැඩි කාරනශකාොට තව තවත් බඩු යගල 

ඉහෙ ගිහිල්ලා ශමශහම අසහනේක් සමාජශේ ඇති වන බව අපි 

කි වා. එදා අශප් රජේ තමයි ඉතිහාසශේ වැඩිම වැටුප් වැඩිවීම 

කාරහු ආණ්ඩුව.  අපි එකාවිට රුපිේල් 10,000කින් රාජය 

ශසේවකාේන්ශප වැටුප් වැඩි කාො. හැබැයි, අපි පඩි වැඩි කාරනශකාොට 

භාණ්  හා ශසේවා යගල ගණනුත් අසීයගතව අඩු කාො. ඩීසල්, ශපරල්, 

භූයගශතල් යගල අඩු කාො. විදුලි බිල සිේේට 21කින් අඩු කාො. ගනස ්

සිලින් රේ වි ාල ගණනකින් අඩු කාො.  එශහම කාරලායි අපි 

වැටුප් වැඩි කාශෙේ.  අපි රුපිේල් 10,000කින් වැටුප් වැඩි කාරහු 

ශවලාශ  තමයි තමුන්නාන්ශසේලා ජනතාවට ඔ්චචේ කාශෙේ; "දැන් 

සැපද?" කිේලා ඇණුශ .  

ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, , රශට් දරුවන්ශප අධ්යාපනේ 

ආරක්ෂා කාරන්න බැරි තත්ත්වේට, රට වශට් තිශබන මුණුද 

ආරක්ෂා කාර ගන්නත් බැරි තත්ත්වේට, රශට් ශගොවි ජනතාවට 

වුවමනා ශපොශහොර ටිකා හරි හැටි ශබදා ශදන්න බැරි තත්ත්වේට, 

රටට අව ය කාරන ශබශහත් ටිකා ශපන්න බැරි තත්ත්වේට, කිරි 

පිටි ටිකා ශගන්න ගන්න බැරි තත්ත්වේට, රශට් ජනතාවට 

තුමින්ශ ල කාන්න ශදන්න බැරි තත්ත්වේට, සාධ්ාරණ නීතිේක්, 

යුක්තිේක් ක්රිේාත්මකා කාරන්න බැරි තත්ත්වේට විතරක් ශනොශවයි, 

රට හුරාම එකා යගලකාට ගනස ් සිලින් රේ දී ගන්නත් බැරි 

තත්ත්වේතට අද ශේ ආණ්ඩුව පත් ශවලා තිශබනවා.  

අද දිස්ත්රික්කාශේන් දිස්ත්රික්කාේට ගනස් සිලින් රශේ යගල 

ශවනස් ශවලා තිශබනවා. ජනතාවශප වි ්වාසේ පලුදු වු  

ශමවැ,  අසමත් ආණ්ඩුවකින් තවදුරටත් බලාශපොශරොත්තුමි විේ 

හැක්ශක් ශමවැ,  ඇස් බැන්දුේ පනත් ශකාටුේපත් යගස ශවන කිසි 

ශදේක් ශනොශ ේ කිේන කාාරණේ අද වන ශකාොට අපට පැහැදිලි 

ශවලා ඉවරයි. 

ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, ඊ බලන්න විශ්රායගකාේන්ට 
ශව්චච ශේ. ඔවුන්ශප අත් හිටවූ විශ්රාම වැටුශප් ශකාොටස 2020 
ජනවාරි 01 වැ,  දා සිට ශගවීමට අතුමිරු සේමත ගි ශමන් මුදල් 
පවා ශවන් කාර තිබිේදීඊ තමුන්නාන්ශසේලා කාැබිනට් පත්රිකාාවකින් 
එම ශගවීේ අත් හිටුවූවා.   අත් හිටුවීම , සා අද විශ්රායගකාශේෝ 
100ඊ8ද9 ශදශනක් අගතිේට පත් ශවලා ඉන්නවා.  කා ලැශබයි 
කිේා හිතාශගන සමහරු අවුරුදු ශදකා-තුමිනකාට කාලින් විශ්රාම ගිේා. 
තවත් සමහරු බැංකු ණේ ගත්තා. එම මුදල් ලැශබන බව දන්නා 
, සා බැංකු   අේට වැඩිහුර ණේ දුන්නා. ඉ ේ හියගේකුට ඉ ේ 
ඔප්හුව වාශප තමයි විශ්රායගකාශේකුට තමන්ශප විශ්රාම වැටුප් රදාන 
පත්රේඊ ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, . විශ්රාම වැටුප් රදාන 
පත්රේකින් රදානේ කාරහු විශ්රාම වැටුපක් අවුරුදු 120කාට පමණ 
පසුව පෙමු වරට තමයි ශේ විධිේට අත් හිටුවා තිශබන්ශන්. 
තමන්ශප තරුණ කාාලශේදී වි ාල ශසේවාවක් ඉටු කාරලා ජීවිතශේ 
සැඳන සමේ සැහැල්ලුශවන් ගත කාරන්න බලාශගන සිටින 
විශ්රායගකාේන්ශප   සැහැල්ලු ගතිේ තමුන්නාන්ශසේලා අහියග කාර 
තිශබනවා. දරුවන්ට යුතුමිකාේ ඉටු කාරන්න ක්රමේක් නැතිවඊ 

ශබශහතක් ශහේතක් යගලට ගන්න බැරිවඊ පිනක් දහමක් කාර ගන්න 
බැරිවඊ වන්දනා ගමනක් ේන්න බැරිව අද ඔවුන් අසරණ ශවලා 
ඉන්නවා.  වාට ශේොදවන්න බලාශපොශරොත්තුමිශවන් හිටහු විශ්රාම 
වැටුප අත් හිටුවා තමුන්නාන්ශසේලා විශ්රායගකාේන්ට අද වි ාල 
අසාධ්ාරණේක්  කාර තිශබනවා. 

ේෙඟට අපි ග, මුඊ ශපොශහොර ර න්ේ. ආණ්ඩුව ශේ ශපොශහොර 

ර ්නේ සේූර්ධණශේන් අනාශගන තිශබනවා. එකා පැත්තකින් 

ගැසට් ගහනවා. ේෙඟට කිේනවාඊ "ගැසට් , ශ දනේ අවලංගු 

කාො. ආපසු රසාේ, කා ශපොශහොර ශගන්වනවා" කිේලා. අද ශගොවි 

ජනතාව අසරණ ශවලා ඉන්ශන්. ගශහන් ශගඩි එන්නා වාශප එකා 

පාරට කිේනවාඊ රසාේ, කා ශපොශහොර ආනේනේ තහනේ කාරන 

බව.  වීඊ එෙවලු වගාවල , රත වන අේ විතරක් ශනොශවයිඊ 

ඔබතුමිමාත් මමත් , ශේෝජනේ කාරන දිස්ත්රික්කාවල සිටින කු ා ශත් 

වතුමි හියගේන් පවා අද අන්ත අසරණ ශවලා ඉශන් න්. ඔවුන්ශප 

අස්වැන්න අඩු ශවලා  ආදාේම අඩු ශවලා. ඔවුන් තම අනාගතේ 

ගැන ශලොකු අවි,  ්චිතභාවේකා ඉන්ශන්. අලුතින් ශත් වගා කාරහු 

අේට අවුරුදු ශදකාක් ේනශතක් රසාේ, කා ශපොශහොර අව යයි. අද 

"ටී-200" කිේන ශපොශහොර ව්ධගේ අශප් දිස්ත්රික්කාවල නේ 

ශබශහතකාට වත් ශසොේා ගන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. 

ඔබතුමිමාශප දිස්ත්රික්කාශේ නේ තත්ත්වේ ශකාොශහොමද කිේා මම 

දන්ශන් නැහැ. ශගොවි ජනතාව ශේ තරේ අසරණ කාරහු යුගේක් 

තවත් තිබුශණ් නැහැ.  

ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, ඊ ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම 

ශ තනේ (සංශ ෝධ්න) පනත් ශකාටුේපත ගැන අද අපි කාථා 

කාරනවා. අපි දන්නවාඊ ජනමාධ්යශ දීන් කිේන්ශන් ශේ රශට් 

ජනතාවට වි ාල ශමශහවරක් ඉටු කාරන පිරිසක් බව. ශතොරතුමිරු 

ශසොේාශගනඊ එම ශතොරතුමිරු ජනතාවට ශදන පිරිස තමයි 

මාධ්යශ දීන්. අශප් රශට් සමහර මාධ්යශ දීන්ට හරිේාකාාර 

වැටුපක් නැහැ. සමහර අේට අවම වැටුපක් කිේා ශදේක් නැහැ. 

වැටුප විතරක් ශනොශවයිඊ සමහර අේට පත්වීශේ ලිපිේකුත් නැහැ. 

  අේට EPF, ETF ශගවන්ශන් නැති අවස්ථාත් තිශබනවා. මම 

ේහ පාලන ආණ්ඩුශ  ජනමාධ්ය ඇමති විධිේට ශකාටි කාලක් 

කාටයුතුමි කාො.   කාාලශේ මම ශේ කාාරණේ ගැන ශසොේා බැලුවා. 

ශලෝකාශේ සමහර රටවල් -පාකිස්තානේ වැ,  රටවල්- පනත් 

මඟින් මාධ්යශ දීන්ට අවම වැටුපක් ලබා දී තිශබනවා. මම   

සේබන්ධ්ව පනත් ශකාටුේපතක් හදන්න සිේලු කාටයුතුමි කාරන 

ශකාොට තමයි මට ඉ ේ ඇමති හැටිේට පත් ශවන්න සිදු වුශණ්. 

ජනමාධ්යශ දීන් වාශප අේටත් පනතක් ශගනැල්ලා ශහෝ අවම 

වැටුපක් , ේම කාරලා   යග, සුන් ආරක්ෂා කාරන්න ක්රිේා කාරන්න 

කිේා මා තමුන්නාන්ශසේලාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ස්තුමිතියිඊ ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, .   
 

 ු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මහින්ද අමරවීර අමාතයතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි 12ක් 

තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 12.0ද] 
 

 ු මහින්ද අමසවීස මහත්ා (පරිසස අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - சுற்றொடல் அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of  
Environment) 

ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, ඊ කාේකාරු අමාතය අශප් ගරු 

, මල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමිමා ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම 

ශ තනේ පනතට සංශ ෝධ්න කිහිපේක් සහිත ඉතා වැදගත් පනත් 

ශකාටුේපතක් අද ඉදිරිපත් කාර තිශබනවා. එතුමිමා   සේබන්ධ්ශේන් 

කාරු  ඉදිරිපත් කිරීමත් ඉතා පැහැදිලිව කාෙ , සාශවන් මම   
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පිළිබඳව දී්ධඝ ව ශේන් කාථා කාරන්න බලාශපොශරොත්තුමි වන්ශන් 

නැහැ. නමුත් එතුමිමා ශගනා එක් ශේෝජනාවක් පිළිබඳව මම 

එතුමිමාශප අවධ්ානේ ශේොමු කාරවන්න කාැමැතියි. අපි ශේ කාාරණේ 

පිළිබඳව ට ට ශපර කාැබිනට් මණ් ලේටත් දැනුේ දුන්නා.  කා 

තමයිඊ ශමශහකාාර ශසේවශේ ශේදීශේ වේස් සීමාව අවුරුදු 18 දක්වා 

වැඩි කිරීම. එම ශේෝජනාව ශගන  ම පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමිමාට 

අශප් ශගෞරවේ පිරිනමනවා.  

වහල් ශවශෙඳාම වාශපඊ දැන් අශප් රශට් වතුමිකාරශේ සහ 
අශනක් රශේ වල අඩු ආදාේේලාී  පවුල්වල දරුශවෝ රභූ 
පවුල්වල ශමශහකාාර ශසේවශේ ශේොදවනවාඊ ගරු , ශේෝජය 
කාථානාේකාතුමිම, . ශේ වතාශ  එවැ,  සිේධිේක් සේබන්ධ්ශේන් 
ශහළිදර වක් ශවලා තිශබනවා.  ඊ මනතකාදී රිසාඩ් බදියුදීන් හිටහු 
අමාතයවරේාශප , වශසේ සිදු වී තිශබන මරණේ. හැබැයිඊ ශේ 
මාතෘකාාව ේටශත් ශේ කාථා වන්ශන් එකා සිේධිේක් ගැන විතරයි. 
ශේ සිේධිේට එශරහිව පිරිස්ඊ සංවිධ්ාන නැඟී සිටින්ශන් සමහර විට 
එතුමිමා ශේ පාලනඥශේකු , සා ශවන්න හුළුවන්. ශේ වාශප තවත් 
සිේ ගණනක්ඊ දහස් ගණනක් ශදනා අතීතශේ ඉඳලාම , වාසවලදී 
දූෂණේට ලක් ශවලා තිශබනවා  අතවරවලට ලක් ශවලා 
තිශබනවා  යගේ ගිහින් තිශබනවා. ශමශතක් තිබූ ආණ්ඩු සිේල්ල 
ශේ ර ්නේ පිළිබඳ කාථා කාොටඊ   කාට හරිේාකාාර විසඳුමක් ලබා 
ශදන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. නමුත් දැන් කාේකාරු අමාතයවරේා 
විධිේට ගරු , මල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමිමා ඉදිරිශේදී   
පිළිබඳත් ශේෝජනා ඉදිරිපත් කාරන්නට ේනවා.   පිළිබඳව එතුමිමාට 
අශප් ර ංසාව පෙ කාරනවා. වතුමිකාරශේ දරුශවකු ශවන්න හුළුවන්ඊ 
තවත් රශේ ේකා දරුශවකු ශවන්නත් හුළුවන්. නමුත් දදරුවාද නේ 
ශකාොශහේත් දරුවා.  

එතුමිමාශප , වශසේ ශව්චච සිේධිේ සේබන්ධ්වත් සමහර අේ 

විවිධ් ශේවල් කිේනවා. එතුමිමාශප මන්ත්රීවරුන් පිරිසක් ආණ්ඩුවට 

සහශේෝගේ ලබා දුන් , සා අශප් ආණ්ඩුව   සිේධිේ 

සේබන්ධ්ශේන් නීතිමේ රාජකාාරිේ හරිේාකාාරව ශනොකාර ඉඳීවිේ 

කිේනවා. මම ඉතාම වගකීශමන් කිේනවාඊ   කාටයුත්ත 

සේබන්ධ්ව නීතිමේ රාජකාාරිේ , සි ආකාාරවම කාරන බව. හැබැයි 

  ඊ ශේ පාලන පළිගැනීමක් ශවනුශවන් ශනොශවයි. දරුශවකුට 

හිංසාවක් ශවලා තිශබනවා නේඊ වැරැේදක් ශවලා තිශබනවා නේ 

 කාට එශරහිව රාජකාාරි කිරීම සේබන්ධ්ශේන් අපි රජේ විධිේට 

කිසිදු ආකාාරේකා බලපනමක් කාරන්ශන් නැහැ.  වා සේබන්ධ්ශේන් 

, සි පරිදි තීන්දු අරශගන කාටයුතුමි කාරන්න අධිකාරණ පේධ්තිේටත්ඊ 

  වාශපම ශපොීමසිේටත් රජේ සේූර්ධණ , දහස ලබා දී තිශබනවා.  

  , වශසේම තවත්   වාශප සිේධීන් ගණනාවක් වූ බව 

කිේනවා. මම දන්ශන් නැහැඊ  වා සතයේද කිේලා. මාධ්ය මඟින් 

තමයි අපිත් දැන ගන්ශන්.   සිදුවීේ සතය නේඊ  වාට සේබන්ධ් 

ශව්චච අේශප මානසිකා තත්ත්වේ පරීක්ෂා කාර බලන්නත් ඕනන.   

ෙමයින් හු්චචලා තිශබනවා නේ    ෙමයින්ට ගහලා තිශබනවා 

නේඊ හිරිහැර කාරලා තිශබනවා නේඊ අතවර කාරලා තිශබනවා නේඊ 

 කාත් ඉතාම බරපතෙ ශචෝදනාවක්.   පවුශල් ෙඟම ඥාතිශේකුට 

තවත් ශචෝදනාවක් එල්ල වී තිශබනවාඊ නැති බැරිකාමට 

ශමශහකාාර ශසේවේට ඇවිල්ලා වැ  කාෙ තවත් අහිංසකා දරුවන් 

කීපශදනකුටම අතවර කාර තිශබනවා කිේලා. දැන්   හුේගලේා 

අත් අ ංගුවට ශගන තිශබනවා.   කාාරණා සතය නේ ඉතාම දැඩි 

ශලස නීතිේ ක්රිේාත්මකා කාරන්න ආණ්ඩුව පසුබට වන්ශන් නැහැ. 

  වාශපම මම වි ්වාස කාරනවාඊ එවැ,  අහිංසකා දරුවන්ට කාරදර 

කාරන අේ මානසිකා ශරෝහලකාට ේවලා පරීක්ෂා කාරන්න ඕනන 

කිේලා. ශමොකාදඊ දරුවන් සිටින ශකාශනකුට හුළුවන්දඊ තවත් 

දරුශවකුට   වාශප හිරිහැරේක් කාරන්න  කාරදරේක් කාරන්න? 

රකාෘති සිහිශේන් එවැන්නක් කාරන්න හුළුවන්කාම තිශබනවාද? 

එවැ,  සිදුවීේ වැෙැක්වීම පිණිස වන ශේෝජනා ඉදිරිශේදී ශගන 

 මට කාටයුතුමි කිරීම ගැන ගරු ඇමතිතුමිමාට මම ස්තිතුමිවන්ත 

ශවනවා. 

ගරු කාේකාරු අමාතයතුමිමා කාේකාරු අයිතිවාසිකාේ ශවනුශවන් 

අණපනත් රාශිේක් ශගනැල්ලා තිශබනවා. නමුත් දැන් අපට තව 

පැත්තක් ගැනත් කාල්පනා කාරන්න ශවනවා.  කා තමයිඊ අශප් රශට් 

සමහර කාේකාරු නීතිවල තිශබන දැඩිභාවේ , සා අශප් රශට් ඉන්න 

වයවසාේකාේන්ඊ වයාපාරිකාේන්  ශවනත් රටවලට ේනම. මා 

 ශකාන් කිේන්ශන්ඊ පවතින නීති ලිහිල් කාරන්න ඕනන කිේන එකා 

ශනොශවයි. තව තවත් නීති පැශන ශවොත්ඊ ශේ රටට විශේ  

ආශේෝජකාේන් ඇවිල්ලා කා්ධමාන්ත ආරේභ කාරන එකා නතර 

ශවන්න ඉ  තිශබනවා  අශප් රශට් අේ වයාපාර ආරේභ කාරන්න 

ශවනත් රටවලට ේනම ශ ගවත් ශවන්න ඉ  තිශබනවා. අපි   

පිළිබඳත් සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනන. වරින් වර පත් වන ආණ්ඩු 

කාේකාරු අයිතිවාසිකාේඊ වරරසාද එන්න එන්නම වැඩි කාරනවා 

තමයි.  කාම තමයි ආණ්ඩුවකාට ඡන්දේකින් පස්ශසේ කාරන්න වන 

ශේ. ේට එශරහිව කාාටවත් කාථා කාරන්නත් බැහැ  කාටයුතුමි 

කාරන්නත් බැහැ. නමුත්ඊ අප ආේතන පවත්වාශගන ේන්න හුළුවන් 

මට්ටම ගැනත් සලකාායි නීති රීති සේපාදනේ කාරන්න ඕනන. 

කා්ධමාන්ත ාලාවල කාටයුතුමි කා ාකාප්පල් කාරන්නඊ වැ  ව්ධජන 

කාරයගන්ඊ පාලකාේන්ට හිරිහැර කාරහු සමහර අවස්ථා තිශබනවා.   

, සා අන්තිශේදී   ආශේෝජකාේන් අශප් රටින් ගිහිල්ලා තිශබනවා. 

අශප් රටට දැන් විශේ  වි, මේ අව ය ශවලා තිශබනවා.   ණේ 

විධිේට ශනොශවයිඊ ආශේෝජන විධිේට. එශහම නේ අපි ශේ රටට 

විශේ  ආශේෝජන ශගන්වන්නඊ ආකා්ධෂණේ කාර ගන්න වැ  

පිළිශවෙ හදන්න ඕනන. ගරු මුදල් අමාතයතුමිමා කාැබිනට් 

මණ් ලශේදීත්   පිළිබඳ කාරු  පැහැදිලි කාර ශදයගන් කි වාඊ 

ආශේෝජකාේන් ශගන්වන වැ  පිළිශවෙ ජධ්්ධේවත් කාරන 

වැ සටහනක් රජේ ඉතාම කාඩිනයගන් හදන්න ඕනන කිේලා.  

ආශේෝජනේට බාධ්ා වන කාාරණා කීපේක් අපි හඳුනාශගන 

තිශබනවා. ශහොඳ තත්ත්වශේ කිසිම ආශේෝජකාශේකුට ශේ රටට 

ඇවිල්ලා ශල්සිශේන් ආශේෝජනේක් කාරන්න බැහැ. ශමොකාදඊ 

ආේතන ගණනාවකින් අනුමැතිේ ගන්න ඕනන. එශහම අනුමැතිේ 

අරශගන අවුරුදු ගණනාවක් ගිහිල්ලා තම කා්ධමාන්තේඊ එශහම 

නැත්නේ   කාටයුත්ත පටන් අරශගන කාටයුතුමි කාරශගන ේන 

ශකාොට ශසේවකාශේෝ ස්රයික් කාරන්න ගන්නවා  අයිතිවාසිකාේ 

ඉල්ලන්න ගන්නවා.   ආේතනත් රැකාශගන   කාටයුතුමි කාරන්න 

ඕනන කිේන හැඟීමකින් කාටයුතුමි කාරන අවස්ථා අඩුයි.   තත්ත්වේ 

තවදුරටත් පැවතුමිශණොත් අශප් රට අද තිශබන ශේ මට්ටශමන් 

ඉස්සරහට ගන්න අමාරුයි. ශේ පා්ධලිශේන්තුමිශ  අදත්   

සේබන්ධ්ශේන් ශබොශහෝ ශේවල් කාථා කාො.  

  වාශපමඊ ේශේ පා්ධලිශේන්තුමිශ  දී ගරු අනුර දිසානාේකා 

මැතිතුමිමා ශහොඳ රකාා ේක් කාර තිබුණා මම දැක්කාාඊ  රාජය 

ආදාේම දවසකාට ශකාෝටි 400යිඊ ශකාෝටි 1ද1ක් විේදේ ශවනවා 

කිේලා. එතුමිමා   කාරුණ ඉදිරිපත් කාෙ විධිේ මම වැරදි විධිේට 

දකින්ශන් නැහැ. ශේ ේථා්ධථේ අපි ශත්රුේ ගන්න ඕනන. අශප් 

ආදාේමට ව ා විේදේ වැඩි ශවලා තිශබනවා. හැබැයිඊ අපි අශනක් 

පක්ෂවලිනුත් ඉල්ීමමක් කාරනවාඊ ශේ දිහා ශේ පාලන 

ශකාෝණශේන් බලන්න එපා කිේලා. ශේ දිහා ශේ පාලන 

ශකාෝණශේන් බලා ශේ තිශබන ර ්නේ මුල් කාරශගන රට 

අසීරුතාවට පත් කාෙ යුතුමි නැහැ.  

බලන්නඊ අපට ශේ ශකාොවිඩ් තත්ත්වශේන් යගශදන්න අතිවි ාල 

මුදලක් විේදේ කාරන්න වුණා. ඇස්තශේන්තුමි කාෙ මුදලට ව ා ශේ 

වනවිට එේ ශදගුණේකාටත් ව ා එහාට ගිහිල්ලා තිශබනවා. අපි 

එම කාටයුත්තට කිසිම බාධ්ාවක් ඇති කාශෙේ නැහැ. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමිමාඊ අගමැතිතුමිමා ඇතුමිළු කාැබිනට් මණ් ලශේ 

සිේලුශදනා  කාමතිකාව තීන්දු කාොඊ ශේ තත්ත්වශේන් යගශදන්න 

ගන්න තිශබන සිේලු ක්රිේාමා්ධග ගත යුතුමියි කිේලා. අද වනවිට 

ශලෝකාශේ රසිේධ් වු ඊ ශලෝකාශේ ශහොඳ ේැයි කිේන සිේලු 

එන්නත් ව්ධග ශේ රශට් තිශබනවා. මම හිතන විධිේට එශහම 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

රටවල් කිහිපේයි තිශබන්ශන්. හැම රටකාම , ෂ්පාදනේ වන ශහොඳ 

ශේවල් අශප් රටට ශගනැල්ලා තිශබනවා.  වා සඳහා අතිවි ාල 

මුදලක් වැේ කාරන්න රජේට සිේධ් ශවලා තිශබනවා. අපි ශේ 

ේථා්ධථේ පිළිගන්නවා. ශේ වාශප ශවලාවට විපක්ෂශේත් යුතුමිකාම 

තමයි ශේ වාශප වැ සටහන්වලට සහශේෝගේ ලබා දීම.  

පසුගිේ කාාලශේ ශේ රශට් දැවැන්ත ර ්නේක් තිබුණා.   තමයි 

යුේධ්ේ. යුේධ්ේ පැවති ශ ලාශ  එේ අවසන් කාරන්න සහශේෝගේ   

ශදන්න එවකාට සිටි විපක්ෂේට හුළුවන්කාමක් ලැබුශණ් නැහැ. 

විපක්ෂේ එදා  වාට විරුේධ්ව ේේ ේේ රකාා  , කුත් කාො. එේට 

සහශේෝගේක් ලබා දුන්ශන් නැහැ. එම ශගෞරවේ අදත්   අේට 

ගන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. එකා පැත්තකින් බැලුශවොත් 

යුේධ්ශේදී මැරුණාට ව ා යග, සුන් මැශරන තත්ත්වේට අද රට පත් 

ශවලා තිශබනවා.   කිේන්ශන් දිනපතා යග, සුන් මැශරනවා. 

ශලෝකාශේත් එශහමයි. අශප් රශට්ත්   තත්ත්වේ ඇති ශවලා 

තිශබනවා. ශේ තත්ත්වශේන් ශගො  එන්න අද අශප් සිේලු 

පක්ෂවල සහශේෝගේ අව ය ශවනවා.   කාථාශවන්ඊ බශහන් 

ශනොශවයි. ක්රිේාශවන්  කා ඔප්හු කාරන්න ඕනන. ශේ ශ ලාශ  

යග, සුන් පාරවල්වලට ශගනැල්ලාඊ යග, සුන් කුලප්හු කාර ේවා ශේ 

ර ්නේ විසඳා ගන්න හුළුවන්කාමක් නැහැ. අපට ඕනන ශදේක් 

ශදන්න හුළුවන්ඊ කිසි ර ්නේක් නැහැ. නමුත් ශදන්න හුළුවන් 

ශවන්ශන් ශකාොශහොමද? යග, සුන්ශගන් අේ කාරශගන තමයි ශදන්න 

ශවන්ශන්.   , සා ශේ ේථා්ධථේයි අපි දැකිේ යුත්ශත්. 

අශප් ගරු ගේන්ත කාරුණාතිලකා මන්ත්රීතුමිමා දැන් කාථා කාො. 

එතුමිමා ගුරු ර ්නේ පිළිබඳව කි වා. ගුරුවරුන්ට අවුරුදු විසි 

ගණනකා සිට ර ්නේක් තිශබනවා.  කා රජේ පිළිගන්නවා. 

කාැබිනට් මණ් ලශේත්   ගැන සාකා්චඡා කාො.  කා පිළිගන්නවා. 

ශ්රී ලංකාා , දහස් පක්ෂේ විධිේට   පිළිබඳව අශප් කාණ් ාේම දී්ධඝ 

ව ශේන් සාකා්චඡා කාො. අපි පිළිගන්නවාඊ ගුරුවරුන්ට ර ්නේක් 

තිශබනවා කිේලා. වැටුප් විෂමතාවක් තිශබනවා කිේා අපි 

පිළිගන්නවා.   පිළිබඳව ත්ධකාේක් නැහැ.   පිළිබඳව ශවනත් 

අදහසක් නැහැ.   විධිේට අශප් පිළිගැනීම තිශබනවා. නමුත් ශේ 

ශ ලාශ  තිශබන තත්ත්වේත් අපට මඟ හරින්න හුළුවන්කාමක් 

නැහැ. ශේකාට විසඳුමක් ලබා ශදන්න හුළුවන් ශේෝජනාවක් 

ඉදිරිපත් කිරීම තමයි අපටත් අමාරු ශවන්ශන්. ශමොකාදඊ  කාට 

රධ්ාන ශහේතුමිව තමයි මම අර කිේහු  මූලය තත්ත්වේ. අද රාජය 

ආදාේයගන් සිේේට 81ක් වැටුප් සහ විශ්රාම වැටුප් ශගවන්න අපි 

විේදේ කාරනවා. රාජය ආදාේයගන් සිේේට 81ක් වැටුප් සහ විශ්රාම 

වැටුප් ශගවීමට විේදේ ශවනශකාොටඊ ශසෞඛ්යේ ශවනුශවනුත් මුදල් 

විේදේ කාරනශකාොට තවත් මුදල් ඉතුමිරු ශවන්ශන් ශකාොශහේද? අපි 

ශේ තත්ත්වේ ශත්රුේ ගන්න ඕනන.  කා ශත්රුේ අරශගන තමයි 

කාටයුතුමි කාරන්න ඕනන.   , සා අපි ගුරු මහත්ම-මහත්ට න්ශගන් 

හැම ශ ලාශ ම ආේාචනේ කාරනවාඊ ශේ තත්ත්වේ ශත්රුේ ශගන 

ඔබශප ර ්නේ එකා එකා කාණ් ාේේ අතට ේන්න ශනොදීඊ අවංකාව 

සාකා්චඡා පවත්වා එකාඟතාවකාට එන්න කිේලා. ශේශකාන් අහිංසකා 

දරුවන් තමයි කාරදරේට පත් ශවන්ශන්.   කිේන්ශන් ගේවල අේ. 

මම දන්නවාඊ ශකාොෙඹ අේට ශේ ර ්නේ දැශනන්ශන් නැහැ. 

ශමොකාදඊ ශකාොෙඹ රධ්ාන ශපශෙේ විදයාලවල අධ්යාපනේ ලබා දීමක් 

සිේධ් ශවනවා. මම එේ ශහොඳටම දන්නවා.   වාශපම ජාතයන්තර 

පාසල්වලත්   තත්ත්වේ තිශබනවා.   වාශපම සල්ලි තිශබන අේ 

ශගදරටම ශගන්වා ශගන ටියුෂන් ලබා ශදනවා.   , සා එම 

දරුවන්ට ශමේ දැශනන්ශන් නැහැ. හැබැයිඊ ගේවල ඉන්ශන් 

අහිංසකා දරුවන්.   ශගොල්ලන්ට ශේකා දැශනනවා.   ශගොල්ලන්ට 

සල්ලි නැහැ.   , සා එම අහිංසකා දරුවන් ගැන කාල්පනා කාරලා 

ේේ අතරමැදි විසඳුමකාට එන්න කිේලා   අේශගන් ඉල්ීමමක් 

කාරනවා. රජේ   පිළිබඳව කාටයුතුමි කාරන්න ූරදානයගන් සිටිනවා. 

ඉදිරිශේදී අේ වැේ ශල්ඛ්නේ ඉදිරිපත් කාරනවා. එම අේ වැේ 

ශල්ඛ්නේ ඉදිරිපත් කාරන ශ ලාවට ශේ ශවනුශවන් කාටයුතුමි 

කාරන්න අපි ූරදානයගන් ඉන්නවා.  

ගරු ගේන්ත කාරුණාතිලකා මන්ත්රීතුමිමා කි වාඊ " දසිේක් නගරද 

වැ සටහනට විේදේ කාරනවාඊ එම මුදලින් ශේ පඩි ශදන්න 

හුළුවන්" කිේලා. මම දන්නා විධිේට සිේක් නගර වැ සටහනට 

විේදේ ශවන්ශන්   රුපිේල් යගලිේන ශදදාහක් වාශප මුදලක්.  එේ 

අේ වැේ ශල්ඛ්නශේන් ශවන් කාෙ එකාක්. එතශකාොට ගුරු වැටුප් 

වැඩි වීමට කිට්ටු කාරන්නවත් හුළුවන්ද   ශේෝජනාව? බැහැ ශන්. 

ශේ ර ්නේ ඔබතුමිමන්ලාටත් විසඳන්න බැරි වුණා  අපටත් 

විසඳන්න බැරි වුණා  කාාටවත් විසඳන්න බැරි වුණා.   , සා ශේ 

තිශබන අසීරු තත්ත්වේත් සැලකිල්ලට අරශගන ශේ ර ්නේ 

සාකා්චඡා මා්ධගශේන් විසඳීම තමයි රශට් ජනතාවශප අශප්ක්ෂාව. 

අහිංසකා දරුශවොත් කාරදරේට පත් ශනොශවන්නඊ   වාශපම තවත් 

ශකාොවිඩ් ශපොකුරක් , ්ධමාණේ ශනොශවන්න වගබලා ගන්න ඕනන. 

ේශේත් අපි දැක්කාාඊ ශකාොතලාවල ජාතිකා ආරක්ෂකා වි ්වවිදයාලේ 

පනත් ශකාටුේපත සේබන්ධ්ව ඇති වු  විශරෝධ්තාව. එතැන 

ට ටරේකා දුර තිේා ශසන්ටිට ටරේකාවත් දුර තිබුශණ් නැහැ. ඉතින් 

  තුමිළින් අවාසනාවන්ත තත්ත්වේක් , ්ධමාණේ ශවනවා. එම 

පනත් ශකාටුේපත පිළිබඳවත් බරපතෙ ර ්නේක් තිබුණා. අපි ශ්රී 

ලංකාා , දහස් පක්ෂේ විධිේට ශවනම කායගටුවක් පත් කාරලාඊ අශප් 

මන්ත්රීවරු දී්ධඝ ව ශේන් සාකා්චඡා කාරලාඊ අශප් ශිෂය සංගේ 

සමඟ සාකා්චඡා කාරලාඊ අපි   ගැන රජේට අදහස්ඊ  ශේෝජනා 

ඉදිරිපත් කාරනවා  අතිගරු ජනාධිපතිතුමිමාට ඉදිරිපත් කාරනවා. 

ශමොකාදඊ අධ්යාපනේ ශපෞේගලිකාරණේ කාරන්නවත්ඊ 

විකුණන්නවත් ඉ  ශදන්න අපි කාැමැති නැහැ. හැබැයිඊ රටක් 

විධිේට අපි පිළිගන්නවාඊ ේේ සාධ්නීේ මට්ටමකා වැ  පිළිශවෙක් 

හදන්න ඕනන කිේලා. ශකාොතලාවල ජාතිකා ආරක්ෂකා 

වි ්වවිදයාලේ පිළිබඳව අද ශහොඳ තත්ත්වේක් තිශබනවා. එම 

පනත් ශකාටුේපතට අපි ේේ සංශ ෝධ්න රමාණේක් ඉදිරිපත් 

කාරලා තිශබනවා. අපි ශේවා සිේල්ලම කා ාකාප්පල්කාාරි විධිේට 

දකින්න ශහොඳ නැහැ. ශේ රජේ වට්ටන්න බලාශගන ශහෝ රජේ 

අසීරුතාවට පත් කාරන්න කාටයුතුමි කිරීශමන් කිසිම රතිලලේක් 

අත්ශවන්ශන් නැහැ. රජේ ඉසස්රහට ශගන ේන්න සහශේෝගේ 

ලබා දුන්ශනොත්ඊ ශේ රට ඉස්සරහට ශගන ේනම සඳහා විපක්ෂේත් 

මැදිහත් ශවලා අදහස ් ලබා දීලා කාටයුතුමි කාශෙොත්ඊ එහි වාසිේ 

ඔබතුමිමන්ලාටත් ලබා ගන්න හුළුවන් ශවයි කිේා මා වි ්වාස 

කාරනවා. 

අවසාන ව ශේන් ශේ කාාරණේත් මා කිේන්න ඕනන. 

ශපොශහොර ර ්නේ පිළිබඳව කාථා කාො.  කා හුළුල් මාතෘකාාවක්. 

අපි කාැමැතියිඊ   සේබන්ධ්ශේන් ශවනම විවාදේක් වුණත් 

පවත්වන්න. පසුගිේ කාන්නශේ ශගොවීන් ේේ අපහසුතාවකාට පත් 

වුණා.  කාට ශහේතුමිවඊ ශේ රශට් අව ය රමාණේට ශපොශහොර 

තිබුණත්   ටිකා ශබදා ගන්න බැරි වීම. ශකාොේපැ,   කාට ඉ  

දුන්ශන් නැහැ. එවැ,  ගැටලුවක් ඇති වුණා. නමුත් නැවත   

තත්ත්වේ ඇති ශනොශවන්න අපි කාටයුතුමි කාරනවා. ශත් 

ශගොවිේාශප ර ්නේ පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමිමා විශ ේෂ 

අවධ්ානේ ශේොමු කාරලාඊ   සේබන්ධ්ශේන් කාටයුතුමි කිරීමට වැ  

පිළිශවෙක් හදලා තිශබනවා. ගරු , ශේෝජය කාථානාේකාතුමිම, ඊ 

ශේ රශට් ශගොවි ජනතාව රැකා ගැනීම සඳහා ගන්න හුළුවන් හැම 

ක්රිේා මා්ධගේකාටම රශ   ශවන්න අප ූරදානේ බව සිහිපත් 

කාරයගන්ඊ ඔබතුමිමාට ස්තුමිතිවන්ත ශවයගන්  මා , හඬ ශවනවා. 

 
 ු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චාල්ස් , ්ධමලනාදන් මන්ත්රීතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි 18කා 

කාාලේක් තිශබනවා.  
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 ු චාල්ස් නිාමලනාදන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கரள!  

இன்று ரவமலயொளர்களின் ரதசிய குமறந்தபட்ச ரவதனம் 

ததொடர்பொன திருத்தச் சட்டமூலம் ததொழில் அமைச்சொினொல் 

இரண்டொம் ைதிப்பீட்டுக்கொக முன்தைொழியப்பட்டிருக்கின்றது. 

அரதரநரம், இன்மறய தினம் இரண்டொம் ைதிப்பீட்டுக்கொக 

முன்தைொழியப்படவிருந்த ரதருநர்கமளப் பதிவுதசய்தல் 

திருத்தச் சட்டமூலத்தில், வருடொந்தம் வொக்கொளர் பதிவு 

இடம்தபறுகின்ற தினைொன ேுன் ைொதம் 01ஆம் திகதிமய 

தபப்ருவொி 01ஆம் திகதியொக ைொற்றுகின்ற ரயொசமனதொன் 

பிரதொனைொகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. எனினும், 

எங்களுமடய பிரரதசத்தில் வொக்கொளர் பதிவு என்ற 

அடிப்பமடயில் எங்களுமடய தைிழினத்துக்கு ஏற்பட்ட 

இழப்புக்கள் ததொடர்பொகவும் ஏற்படப்ரபொகின்ற இழப்புக்கள் 

ததொடர்பொகவும் நொன் இங்கு ஒருசில விடயங்கமளக் கூற 

விரும்புகின்ரறன்.  

தற்ரபொது, யொழ். ரதொோ்தல் ைொவட்டத்திலிருந்து 

பொரொளுைன்றத்துக்குத் ரதொோ்ந்ததடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் 

எண்ைிக்மக 07ஆக இருக்கின்றரபொதிலும், இந்த வருடம் 

ரைற்தகொள்ளப்பட்ட வொக்கொளர் கைிப்பீட்டின் 

அடிப்பமடயில், அது 06ஆகக் குமறக்கப்பட்டுள்ளது என 

அண்மையில் ரதொோ்தல் திமைக்களம் அறிவித்தது. நொன் இங்கு 

ஒரு விடயத்மதக் கூற ரவண்டும். 1981ஆம் ஆண்டு 

ரைற்தகொள்ளப்பட்ட வொக்கொளர் கைிப்பீட்டின்ரபொது, கொலி 

ரதொோ்தல் ைொவட்டமும் யொழ்ப்பொை ரதொோ்தல் ைொவட்டமும் 

கிட்டத்தட்ட ஒரர எண்ைிக்மகயொன வொக்கொளர்கமளத்தொன் 

தகொண்டிருந்தன. அதொவது, கொலி ரதொோ்தல் ைொவட்டத்தில் 

8,14,531 வொக்கொளர்கள் இருந்திருக்கிறொர்கள். அரதரவமள, 

யொழ். ரதொோ்தல் ைொவட்டத்தில் 8,30,557 வொக்கொளர்கள் 

இருந்திருக்கிறொர்கள். ஆனொல், 2001ஆம் ஆண்டு 

ரைற்தகொள்ளப்பட்ட கைிப்பீட்டின்ரபொது, கொலி ரதொோ்தல் 

ைொவட்டத்தில் 9,90,437 வொக்கொளர்களும் யொழ். ரதொோ்தல் 

ைொவட்டத்தில் 6,17,884 வொக்கொளர்களும் இருந்திருக்கிறொர்கள். 

20 வருடங்களின் பின்னர், கொலி ரதொோ்தல் ைொவட்டத்தில் 

1,75,906 வொக்கொளர்கள் அதிகொித்திருக்கின்ற அரதரவமள, 

யொழ். ரதொோ்தல் ைொவட்டத்தில் 2,12,673 வொக்கொளர்கள் 

குமறந்திருக்கிறொர்கள். கொலி ரதொோ்தல் ைொவட்டத்தின் 

வொக்கொளர்கள் அதிகொிப்ரபொடு ஒப்பிட்டுப் பொர்த்தொல், யொழ். 

ரதொோ்தல் ைொவட்டத்தில் 3,88,579 வொக்கொளர்கள் 

அதிகொித்திருக்க ரவண்டும். ஆனொல், அவ்வொறு அதிகொிப்பு 

ஏற்படவில்மல.  

யொழ். ரதொோ்தல் ைொவட்டத்தில் வொக்கொளர்களின் 

எண்ைிக்மக குமறந்ததற்கொன கொரைம் என்ன? 1983ஆம் 

ஆண்டில் இடம்தபற்ற யூமலக் கலவரம், 1987ஆம் ஆண்டில் 

இடம்தபற்ற “ஒபரரசன் லிபரரசன்” தொக்குதல், அதற்குப் பிறகு 

ஏற்பட்ட யுத்தம் என்பவற்றினொல்தொன் யொழ். ரதொோ்தல் 

ைொவட்டத்தில் வொக்கொளர்களின் எண்ைிக்மக குமறந்திருக் 

கின்றது. அப்படிக் குமறந்தவர்கள் வன்னிப் பிரரதசத்மதச் 

சொர்ந்தவர்கள் ைற்றும் கிழக்கு ைொகொைத்மதச் சொர்ந்தவர்கள். 

இன்றும் இந்தியொவின் தைிழ் நொட்டில் ஓொிலட்சத்திற்கு 

ரைற்பட்டவர்கள் அகதிகளொக இருக்கின்றொர்கள்; ரவறு பல 

இடங்களிலும் இருக்கின்றொர்கள். அப்படிப் பல இடங்களில் 

இருக்கின்ற தைிழர்களும் - இந்தியொவில் இருக்கின்ற 

இலங்மகயின் வடக்கு, கிழக்மகச் சொர்ந்த தைிழர்களும் ைீளத் 

தைது தசொந்த இடங்களுக்கு வரமுடியொைல் இருப்பதற்குப் 

பிரதொனைொன கொரைம் பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டைொகும். 

இந்தப் பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் இலங்மகயில் 

நமடமுமறயில் இருக்கின்றரபொது, எங்களுமடய ைக்கள் 

இந்தியொவிலிருந்தும் ரவறு நொடுகளில் இருந்தும் ைட்டுைன்றி, 

வடக்கு, கிழக்குத் தவிர்ந்த தவளிைொகொைங்களில் 

இருக்கின்றவர்கள்கூட அங்கு வந்து குடியிருப்பதற்கு 

அஞ்சுகின்ற நிமல கொைப்படுகின்றது. அதன் 

கொரைைொகத்தொன் அங்கு வொக்கொளர்களுமடய எண்ைிக்மக 

குமறந்திருக்கின்றது. 1981ஆம் ஆண்டில் யொழ். ரதர்தல் 

ைொவட்டத்தில் இருந்த சனத்ததொமகமய ஒத்ததொக இருந்த கொலி 

ைொவட்டம் தற்தபொழுது 9 பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமளக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. ஆனொல், இந்த ைொற்றத்மதச் 

தசய்வதனொல் எதிர்கொலத்தில் யொழ். ரதர்தல் ைொவட்டம் 6 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமளக் தகொண்டதொக ைொறப் 

ரபொகின்றது என்பதமன ைிகுந்த  கவமலயுடனும் 

ரவதமனயுடனும் ததொிவித்துக்தகொள்வதுடன், தயவுதசய்து 

இதமன ைீள் பொிசீலமன தசய்து அரசியல் ொீதியொன ஒரு 

தீர்ைொனம் எடுக்கரவண்டும்; அரசியல் ொீதியொன ஒரு 

தீர்ைொனதைடுத்து, ைக்கள் முழுமையொக ைீள்குடிரயறும் 

வமரயிலொவது குமறக்கவிருக்கின்ற ஒரு பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினமரயும் குமறக்கொைல் இருப்பதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்க ரவண்டும் என்பமத அரசொங்கத்திற்குக் ரகொொிக்மகயொக 

முன்மவக்கின்ரறன்.  

அரதரநரத்தில், வவுனியொ, முல்மலத்தீவு ைொவட்டங்களில் 

ரதர்தல் வொக்கொளர்கமளப் பதிவுதசய்யும் முமறயொனது 

எங்களுமடய ைக்களின் இன விகிதொசரத்மத ைிகவும் 

பொதித்திருக்கின்றது. அதொவது, இந்த வொக்கொளர்கமளப் பதிவு 

தசய்யும் முமற எங்களுமடய ைக்கமள இன விகிதொசொர 

ொீதியில் குமறத்துக் கொட்டும் வமகயில் நீண்டகொலைொகச் 

தசயற்படுத்தப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றது. 1987ஆம் ஆண்டு 

கொைினி திசொநொயக்க அவர்கள் ரபொட்ட அத்திவொரத்தில் 

தவலிஓயொ பிரரதசத்தில் 300 சிங்களக் குடும்பங்கள் 

குடிரயற்றப்பட்டன. அதன் பிற்பொடு 2012ஆம் ஆண்டு ைஹிந்த 

ரொேபக்ஷ அவர்கள் ேனொதிபதியொக இருந்த கொலப்பகுதியில் 

தவலிஓயொ பிரரதசம் 9 கிரொை அலுவலர்கள் பிொிமவக் 

தகொண்ட தனிப் பிரரதச தசயலகைொகப் புதிதொக 

உருவொக்கப்பட்டது. வவுனியொ ைொவட்டத்தின் 5 கிரொை 

அலுவலர்கள் பிொிவுகமளயும், முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் 4 

கிரொை அலுவலர்கள் பிொிவுகமளயும் உள்ளடக்கி அவ்வொறு 

புதிய பிரரதச தசயலகத்மத உருவொக்கி, அனுரொதபுர 

ைொவட்டத்தில் இருக்கின்ற சிங்கள ைக்கமளக் தகொண்டுவந்து 

வவுனியொ, முல்மலத்தீவு ைொவட்டங்களில் குடிரயற்றி அங்கு 

வொக்கொளர்களொகப்  பதிவுதசய்தொர்கள். அவ்வொறு அனுரொதபுரத் 

திலிருந்தவர்கமளக் தகொண்டுவந்து குடிரயற்றங்கமள 

ரைற்தகொண்டதனொல் வொக்களர்களின் எண்ைிக்மக 

அதிகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தற்தபொழுது, அங்கு சுைொர் 3,363 

குடும்பங்கமளச் ரசர்ந்த 7,000க்கும் ரைற்பட்ட வொக்கொளர்கள் 

இருக்கின்றொர்கள். இந்த வொக்கொளர்களின் அதிகொிப்பொல் 

வன்னிப் பிரரதசத்தில் தைிழர்களுமடய இன விகிதொசொரம் 

குமறக்கப்பட்டு, சிங்கள ையைொக்கல் தசயற்பொடுதொன் 

நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக் கின்றது.  

மூன்று ைொதங்களுக்கு முன்பு நொட்டின் ேனொதிபதி அவர்கள் 

வவுனியொ வடக்குப் பிரரதச தசயலகத்தின் 9 GN பிொிவுகமளக் 

தகொண்ட தவலிஓயொவுக்குட்பட்ட ரபொகஸ்தவவ கிரொைத்திற்கு 

விேயம் தசய்திருந்தொர். அப்தபொழுது, வவுனியொ ைொவட்ட 

அரசொங்க அதிபர் ேனொதிபதி அவர்களிடம் அனுரொதபுர 

ைொவட்டத்திலுள்ள தகப்பித்திக்தகொல்லொவ பிரரதச 

தசயலகத்திற்குட்பட்ட கனுகஹதவவ என்ற கிரொை அலுவலர் 
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பிொிமவ வவுனியொ ைொவட்டத்துடன் இமைக்கரவண்டுதைன்ற 

ஒரு ரகொொிக்மகமய முன்மவத்திருந்தொர். ரைதகு ேனொதிபதி 

அவர்களும் அந்தக் ரகொொிக்மக ததொடர்பொகப் பொிசீலித்து 

நடவடிக்மக எடுக்கும்படி அந்தக் கூட்டத்திரலரய 

கூறியிருக்கின்றொர். அதன் அடிப்பமடயில் வவுனியொ வடக்குப் 

பிரரதச தசயலகத்திற்குட்பட்ட தவடிமவத்தகல்லு கிரொை 

அலுவலர் பிொிவில் 617 குடும்பங்களும் Vavuniya South 

பிரரதச தசயலகத்திற்குட்பட்ட நொைல்கை கிரொை அலுவலர் 

பிொிவில் 400 குடும்பங்களுைொக தைொத்தைொக  1,017 

குடும்பங்கமள புதிய வொக்கொளர்களொக வவுனியொ 

ைொவட்டத்திற்குப் பதிவுதசய்வதற்கு ரைதகு ேனொதிபதி 

அவர்களும் அரசொங்கத்மதச் சொர்ந்த சகலரும் நடவடிக்மக 

எடுத்திருக்கின்றொர்கள். இது ைிக அப்பட்டைொன இன 

ஒடுக்குமுமறயொகும்.  

அனுரொதபுரம் ைொவட்டத்தின் தகப்பித்திக்தகொல்லொவ 

பிரரதசத்திற்குட்பட்ட கனுகஹதவவ என்ற கிரொை அலுவலர் 

பிொிவிலுள்ள 1,017 குடும்பங்கமள வவுனியொ ைொவட்டத்தின் 

இரண்டு கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளுக்கும் - வவுனியொ வடக்கு 

பிரரதச தசயலகத்துக்கும்  Vavuniya South பிரரதச 

தசயலகத்துக்கும் - ரசர்ப்பதற்கொக அப்ரபொதிருந்த வவுனியொ 

ைொவட்ட அரசொங்க அதிபர் முழு முயற்சி எடுத்தொர். அந்த முழு 

முயற்சியின் பயனொகத்தொன் இன்று அவருக்கு வடக்கு ைொகொை 

பிரதை தசயலொளர் பதவி கிமடக்கப்தபற்றிருக்கின்றது. 

ேனொதிபதி அவர்கள் ரபொகஸ்தவவ கிரொைத்துக்கு 

வந்திருந்ததபொழுது வவுனியொ ைொவட்ட அதிபரொக இருந்தவர் 

ேனொதிபதிக்கு புதிய குடிரயற்றத்மத ரைற்தகொள்ள 

முடியுதைன்ற ததளிவூட்டல் தசய்த அன்ரற வடக்கு ைொகொை 

பிரதை தசயலொளர் பதவிமய அந்த வவுனியொ ைொவட்ட 

அரசொங்க அதிபருக்குக் தகொடுக்கரவண்டுதைன்று ரைதகு 

ேனொதிபதி அவர்கள் தீர்ைொனித்துவிட்டொர். இவ்வொறொன 

நியைனங்களின்ரபொது அரசியல் யொப்பின் 13ஆவது திருத்தச் 

சட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்த ரவண்டிய இந்த அரசொங்கம், 

அந்தச் சட்டத்மத முழுமையொக ைீறி, வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொைங்களிலுள்ள தைிழ் ைக்களுமடய இன விகிதொசொரத்மத 

முழுமையொகக் குமறக்கின்ற தசயற்பொடொகரவ ஒவ்தவொரு 

நடவடிக்மகமயயும் எடுத்துவருகின்றது. ஆகரவ தகௌரவ 

பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கரள, இந்த வொக்கொளர் பதிவொனது 

எங்களுமடய இன விகிதொசொரத்மத எப்படி அழித்துக் 

தகொண்டிருக்கிறததன்பமத நொன் உங்களுக்கும் இந்த நொட்டு 

ைக்களுக்கும் கூற விரும்புகின்ரறன். ர் 
 

 ු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාශප කාථාශ  ඉතිරි ශකාොටස දිවා 

ආහාර විශ කාශේන් පසුව කාරන්න. 
 

 ු චාල්ස් නිාමලනාදන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මට තව විනාඩි කීේක් තිශබනවාදඊ ගරු , ශේෝජය 

කාථානාේකාතුමිම, ? 

 

 ු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමිමාට තව විනාඩි 8කා කාාලේක් තිශබනවා.  

දිවා ආහාර විශ කාේ සඳහා සභාශ  කාටයුතුමි ප.ව. 1.30 දක්වා 

තාවකාාලිකාව අත්හිටුවනවා. 

 
රැස්වීම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අත්වහිම්වන ලදින්  අ.වා. 

1.30  නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමාගප ( ු අාං ජන් සාමනාදන් 
මහත්ා) සවාපතිත්වවගයන් නැවත් පවත්වවන ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைைிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கேன் இரொைநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள். 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 

 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Charles Nirmalanathan, please continue with 

your speech. You have eight minutes more. 
 

 ු චාල්ස් නිාමලනාදන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கரள, நன்றி!  

வொக்கொளர்கள் பதிவு ததொடர்பில், குறிப்பொக வடக்கு 

ைொகொைத்தில் வொக்கொளர்கள் பதிவின்மூலைொகச் சிங்கள 

ையைொக்கல்கள் ததொடர்ச்சியொக எப்படி ரைற்தகொள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன என்பது பற்றிக் கூறியிருந்ரதன். அந்தவமகயில் 

தற்தபொழுது அனுரொதபுரம் ைொவட்டத்மதச் ரசொோ்ந்த 1,017 

குடும்பங்கமள வவுனியொ ைொவட்டத்தில் பதிவுதசய்வதற்கு 

முழு முயற்சியும் எழுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பமதயும் நொன் 

கூறியிருந்ரதன். இதற்கு முழுமையொன எதிர்ப்மப நொன் 

தவளியிடுகின்ரறன். ஏதனன்றொல், அனுரொதபுரம் 

ைொவட்டத்மதச் ரசொோ்ந்த தகப்பித்திக்தகொல்லொவயில் 

இருக்கின்ற கனுகஹதவவ கிரொை அலுவலர் பிொிமவ 

எங்களுமடய பிரரதசத்திலுள்ள வவுனியொ ைொவட்டத்துக்கு 

ைொற்றுவது என்பது ைிகவும் ஒரு கீழ்த்தரைொன தசயல். இது ைிக 

முக்கியைொக எங்களுமடய இன விகிதொசொரத்மத 

முழுமையொகக் குமறக்கின்ற ஒரு தசயற்பொடு என்பமத நொன் 

இந்த ரநரத்தில் கூறிக்தகொள்கின்ரறன்.   

அத்துடன், வடக்கு ைொகொைப் பிரதை தசயலொளர் நியைனம் 

ததொடர்பொகவும் வன்னிப் பிரரதசத்தில் குறிப்பொக வவுனியொ, 

முல்மலத்தீவு ைொவட்டங்களில் அனுரொதபுர 

ைொவட்டத்திலிருக்கின்ற ைக்கமள வொக்கொளர்களொகப் 

பதிவுதசய்து, தைிழர்களுமடய இன விகிதொசொரத்மதக் 

குமறக்கின்ற தசயற்பொடு ததொடர்பொகவும் அரசொங்கத்தில் 

அங்கம் வகிக்கின்ற ஆளுங்கட்சிமயச் சொர்ந்த தைிழ்ப் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள் முழுமையொக 

நடவடிக்மக எடுக்கரவண்டும். அரசொங்கத்திலிருக்கின்ற எைது 

பிரரதசத்மதச் ரசொோ்ந்த ஆளுங்கட்சிப் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் ஒருசில சலுமககமளத் தொங்கள் 

தபற்றுக்தகொண்டு, தைது இனத்துக்தகதிரொக நமடதபறுகின்ற 

அமனத்து விடயங்கமளயும் பொர்த்துக்தகொண்டு தைௌனிகளொக 

இருக்கின்றொர்கள் என நொன் நிமனக்கின்ரறன். ஆகரவ, 

அவர்களிடம் நொன் ஒரு ரகொொிக்மகமய முன்மவக்க 

விரும்புகின்ரறன். அதொவது, இனத்துக்தகதிரொக 

நமடதபறுகின்ற விடயங்களுக்கொவது உங்களுமடய 

குரல்கமள எழுப்பரவண்டும்; எதிர்ப்மபத் 

ததொிவிக்கரவண்டும். எதிர்கொலத்தில் எங்களுமடய இனம் 

அழிவதற்கு நீங்கள் ஒரு கொரைைொக இருக்கக்கூடொது என்பமத 

நொன் கூற விரும்புகின்ரறன்.  ஏதனன்றொல், எங்களுமடய 

வன்னிப் பிரரதசத்மதப் தபொறுத்தவமர, அங்கிருக்கின்ற 
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ஆளுங்கட்சிமயச் சொர்ந்த பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் ைைல் 

permit மவத்துத் ததொழில் தசய்கிறொர்கள்; கிரவல் permit 

மவத்துத் ததொழில் தசய்கிறொர்கள்; கற்குவொொித் ததொழிலும் 

தசய்கிறொர்கள். எனரவ, அவர்களுமடய தசொந்த 

உமழப்புக்கொக அவர்கள் ஓடுகிறொர்கரள ஒழிய, எங்களுமடய 

இனத்துக்கு எதிரொன நடவடிக்மககமளத் தடுத்து நிறுத்துவதொக 

இல்மல.   

அரதரபொல, முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில் வட்டுவொகல் 

பிரரதசத்திலிருக்கின்ற ரகொட்டொபய கடற்பமட முகொமுக்கொக 

617 ஏக்கர் கொைிகமளச் சுவீகொிப்பதற்கு அரசொங்கத்தினொல் 

பொொிய முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. யுத்தம் 

முடிவுற்றதன் பிற்பொடு புதிதொக 2009ஆம் ஆண்டு இந்தக் 

கடற்பமட முகொம் அமைக்கப்பட்டது.  இந்தக் கடற்பமட 

முகொம் அமைக்கப்பட்டதிலிருந்து இன்றுவமர அந்த 617 ஏக்கர் 

நிலத்திமனக் கடற்பமடயினர் மவத்திருக்கின்றனர்.  

கடற்பமடயினர் மவத்திருக்கின்ற அந்த நிலத்தில் 378 ஏக்கர் 

நிலம் தனியொருக்குச் தசொந்தைொன உறுதிக் கொைிகள். 36 

ரபருக்குச் தசொந்தைொன இந்த 378 ஏக்கர் கொைிகமளயும் 

கடற்பமட முகொமுக்கொக அவர்கள் எடுக்க இருக்கின்றொர்கள். 

ைிகுதி 239 ஏக்கர் கொைிகள் தபொதுத் ரதமவக்கொக 

ைக்களுமடய பயன்பொட்டிலிருந்த கொைிகள். ஆகரவ, 

அண்மையில் இந்தக் கொைிகமளச் சுவீகொிப்பதற்கொக நில 

அளமவ தசய்ய வந்த நில அளமவத் திமைக்களத்தினருக்கு 

எதிரொகவும் கடற்பமடக்தகதிரொகவும் ைக்கள் - கொைி 

உொிமையொளர்கள் ஆர்ப்பொட்டம் தசய்திருந்தொர்கள். அதில் 

குறிப்பிட்ட சில அரசியல்வொதிகளும் நொன்கு பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களும் கலந்துதகொண்ரடொம். அப்ரபொது நொங்கள் 

கடற்பமடயிடம் இது ததொடர்பொன உயர்ைட்டக் 

கலந்துமரயொடல் ஒன்மற ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று 

ததளிவொகக் கூறியிருந்ரதொம். அது ேனொதிபதி தமலமையிரலொ 

அல்லது பொதுகொப்பு அமைச்சினுமடய தசயலொளர் கைொல் 

குைரத்ன தமலமையிரலொ அல்லது நொட்டினுமடய பிரதைர் 

தமலமையிரலொ நடத்தப்படலொம் என்றும் இந்த ைக்களுக்குொிய 

கொைிமய நீங்கள் அவர்களுக்குக் தகொடுக்கரவண்டும் என்றும் 

கூறியிருந்ரதொம். ஒரு கடற்பமட முகொமுக்கு 617 ஏக்கர் 

நிலப்பரப்பில் என்ன ரதமவயிருக்கின்றது? எனரவ, 

எதிர்கொலத்தில் கடற்பமடயினமரச் சொர்ந்த குடும்பங்கமள 

அங்கு குடிரயற்றித் தைிழ் ைக்களுமடய இன விகிதொசொரத்மதக் 

குமறப்பதுதொன் இந்த முயற்சியின் பிரதொனைொன ரநொக்கைொக 

இருக்கின்றது. யுத்தம் முடிவுற்றதன் பிற்பொடு முல்மலத்தீவு 

ைொவட்டத்தில் பல நிலங்கள் இரொணுவம் வசம் இருக்கின்றன. 

இரொணுவம் வசம் இருக்கின்ற இந்தத் தனியொர் நிலங்கமள 

இரொணுவத்தினர் ைக்களிடம் ஒப்பமடக்க ரவண்டும். அதற்கொக 

உயர்ைட்டக் கலந்துமரயொடல் ஒன்றுக்கு நொங்கள் தயொரொக 

இருக்கின்ரறொம் என்று அந்தக் கடற்பமட அதிகொொியிடம் 

கூறியிருந்ரதன்.  நொன் இந்த அரசொங்கத்திடமும் ரகட்க 

விரும்புவது அமதத்தொன். உயர்ைட்டக் கலந்துமரயொடல் 

ஒன்மற நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துங்கள்! அது யொருமடய 

தமலமையில் நடந்தொலும் ைக்களுடன் அந்த ைக்கள் சொர்பொக 

நொங்களும் கலந்துதகொள்வதற்குத் தயொரொக இருக்கின்ரறொம். 

அந்த ைக்களுக்கு அந்தக் கொைிகமள விடுவிக்க ரவண்டும் 

என்பது எங்களுமடய ைிக முக்கியைொன ரகொொிக்மகயொக 

இருக்கின்றது.   

அரதரநரத்தில், இன்று ததொழில் அமைச்சினுமடய 

முன்தைொழிவொக ரவமலயொளர்களின் ரதசியக் குமறந்தபட்ச 

ரவதனம் ததொடர்பொன சட்டமூலம் இருந்தது.  சம்பள 

அதிகொிப்பு என்பது நிச்சயைொகத் ரதமவயொன விடயம்.  

ஆனொல், இன்று -  

 ු සී.බී. සත්වනායක මහත්ා (වන ජීවී හා වන සාංසක්ණ 

අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

பொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ ගරු චාල්ස ්

, ්ධමලනාදන් මන්ත්රීතුමිමා ඉ ේ කිහිපේක් ගැන කාථා කාො.   

කිසිම ඉ මක් පවරන්නවත්ඊ පැවරීමට ඉ  ශදන්නවත් ූරදානමක් 

නැති බව වන ජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාතයවරේා හැටිේට මම 

පැහැදිලිව රකාා  කාරනවා.   පිළිබඳව සාකා්චඡා කාරලා ඉදිරිශේදී 

අව ය කාටයුතුමි කාරන්න අපි ූරදානේ ශවනවා. 

 

 ු චාල්ස් නිාමලනාදන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ මුලති  දිස්ත්රික්කාශේ Navy camp එකාක් 

තිශබනවා.   Navy camp එකා තිශබන්ශන් ද1ද ඉ ශේ. එහි ඉ ේ 

තුමින්සිේ ගණනක් ශවනතුමිරු ඔප්හු තිශබනවා.   ඔප්හු තිශබන 

ඉ ේ ටිකා ශහෝ ජනතාවට ශදන්න කිේලා තමයි අපි ඉල්ලා 

සිටින්ශන්. 

 

 ු සී.බී. සත්වනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ජනතාවට අකාටයුත්තක්ඊ අසාධ්ාරණේක් ශවන්න අපි ඉ  

තිේන්ශන් නැහැඊ ගරු මන්ත්රීතුමිමා. අපි ඇවිල්ලා   පිළිබඳ සාකා්චඡා 

කාරනවා. ශේ ශකාොවිඩ් වසංගතේ , සා තමයි සාකා්චඡාවකාට එන්න 

බැරි වුශණ්. ශකාොවිඩ් වසංගතේ අවසන් වු  ගමන් අපි   පිළිබඳව 

සාකා්චඡා කාරනවා.  වා කාාටවත් ශදන්න බැඳිලා නැහැ. එශහම 

ශදන්න ක්රමේක් නැහැ. ශමොකාදඊ රටකා නීතිේක් තිශබනවා ශන්. 

 වා ශදන්ශන් නීතයනුකූලවයි. 

 

 ු චාල්ස් නිාමලනාදන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ශකාොවිඩ් කාාලශේ ඉ ේ ම, න්න Survey 

Department එශකාන් ආවා ශන්.  කා තාවකාාලිකාව නවත්වන්න. 

ශේ පිළිබඳව සාකා්චඡා කිරීශමන් පස්ශසේ   ගැන බලමු. Survey 

Department එශකාන් ඇවිල්ලා බැලුවා.  

 

 ු සී.බී. සත්වනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  

නැහැඊ නැහැ.   ආශ  වන සංරක්ෂණ හා වන ජීවි කාලාපේ 

තුමිෙ තිශබන භූයග රමාණේ අධීක්ෂණේ කාරන්න. 

 
 ු චාල්ස් නිාමලනාදන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

එම ඉ ම Wildlife Conservation Department එකාට අයිති 

ඉ මක් ශනොශවයි. Navy camp එකා තිශබන ඉ ශේ තමයි ර ්නේ 

තිශබන්ශන්. ආරක්ෂකා අමාතයාං ේ තමයි  කාට ෑත්තර ශදන්න 

ඕනන. 

 
 ු සී.බී. සත්වනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
Okay. 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

 ු චාල්ස් නිාමලනාදන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி.  

ததொழிலொளி ஒருவொின் ஆகக்குமறந்த சம்பளத்மத 12,500 

ரூபொய் ஆகவும், நொட்சம்பளம் 500 ரூபொய் ஆகவும் 

இருக்கரவண்டும் என்பது ததொடர்பொக அமைச்சர் அவர்கள் 

முன்தைொழிவதொகக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றொர். இருப்பினும் இது 

ரபொதுைொன சம்பள அதிகொிப்பல்ல. சம்பள அதிகொிப்தபன்பது 

இன்மறக்கு இருக்கின்ற விமலவொசிச் சூழ்நிமலக்கு ஏற்றதொக 

இருக்கரவண்டும். அதொவது, இன்மறக்கு அொிசியினுமடய 

விமல எவ்வளவு? ஏமனய தபொருட்களின் விமலகள் என்ன? 

ரபொக்குவரத்துக்கு எவ்வளவு பைம் தசலவழிக்கப்படுகின்றது? 

என்ற பல விடயங்களும் கருத்திற்தகொள்ளப்பட்டுச் சம்பள 

அதிகொிப்பு இடம்தபறரவண்டும் என்பமத நொன் இந்த 

ரநரத்தில் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

அரதரநரத்தில், இந்த அரசொங்கத்தினுமடய தவறொன 

முடிவுகளினொல், தவறொன தகொள்மககளினொல், தவறொன 

திட்டைிடலினொல் இன்மறக்கு 50,000 இற்கு ரைற்பட்டவர்கள் 

ததொழில்கமள இழந்திருக்கின்றொர்கள். குறிப்பொகத் தனியொர் 

கம்பனிகளில் பைிபுொிந்தவர்களில் பலர் இன்மறக்குத் தைது 

ததொழில்கமள இழந்திருக்கின்றொர்கள். நொன் ரநற்மறய தினம் 

இறக்குைதி சம்பந்தப்பட்ட தபொருட்கமள விற்பமன தசய்கின்ற 

தனியொர் கம்பனி ஒன்றிற்குச் தசன்றிருந்ரதன். அவர்களுடன் 

கமதத்தரபொது, தொங்கள் முதலில் 200 ஊழியர்கள் வமரயில் 

அங்கு ரவமல தசய்ததொகவும், தற்தபொழுது இறக்குைதித் தமட 

விதித்ததன் கொரைைொக 60 ஊழியர்கள் ைொத்திரம்தொன் 

ரவமலதசய்வதொகவும் அந்தக் கம்பனியில் பைியொற்றியவர்கள் 

என்னிடம் கூறினொர்கள். இப்படியொகக் கடமையில் உள்ள 

ஊழியர்கள் தைது ததொழில் வொய்ப்பிமன இழக்கின்ற 

சூழ்நிமலமய உருவொக்கும்வமகயில்தொன் இன்மறக்கு 

அரசொங்கத்தின் தகொள்மக முடிவுகள் இருக்கின்றன. 

தற்தபொழுது இலங்மக அரசொங்கம் தங்களுமடய தசொந்த 

நலன்கமளக் கருத்திற்தகொண்டு - தொங்கள் உமழப்பமத 

ரநொக்கொகக்தகொண்டு ைக்கள் நலன் பற்றிச் சிந்திக்கொத தவறொன 

தகொள்மககமள நமடமுமறப்படுத்த முயல்வதனொல், 50,000 

க்கு ரைற்பட்டவர்கள் ததொழிமல இழந்திருக்கின்றொர்கள்; 

இன்மறக்கு இலங்மகயின் கிரொைப்புறங்களில் இருக்கின்ற 

ைக்கள் ைிகப்தபொியரதொர் ஆபத்தொன சூழ்நிமலயில் 

இருக்கின்றொர்கள் என்பமதத் ததொிவித்துக் தகொண்டு, 

விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி. 

  

 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Jeevan Thondaman. You 

have 12 minutes. 

 
[பி.ப. 1.39] 

 

 ු ජීවන් ගත්ොන්ඩමන් මහත්ා (වතු නිවාස හා ප්රජා යටිත්ල 

පහසුකම් සාජ අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு ேீவன் ததொண்டைொன் - ரதொட்ட வீடமைப்பு 

ைற்றும் சமுதொய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இரொேொங்க 

அமைச்சர்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman - State Minister of Estate 
Housing and Community Infrastructure) 
தகௌரவ பிரதித் தவிசொளர் அவர்கரள, முக்கியைொன ஒரு 

விடயத்மத நொன் இங்கு முதலில் தசொல்லி ஆகரவண்டும்.  

இன்மறக்கு இலங்மகயில் 103,704 சிறுவர்கள் ஆபத்தொன 

ததொழில்களில் ஈடுபடுகின்றொர்கள். அண்மையில் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர் தகௌரவ றிஸொட் பதியுதீன் அவர்களின் வீட்டில் 

நமடதபற்ற சம்பவம் ததொடர்பொக இதுவமரக்கும் பலரும் 

அரசியல் ொீதியொக நிமறய statement விடுத்திருக்கிறொர்கள்; 

நிமறய நொடகம் நடத்துகின்றொர்கள். அந்த statements 
எல்லொவற்றிலும் ைமலயக ைக்கள் ைட்டும் தொன் இந்த ைொதிொி 

ரவமலக்கு வருகின்றொர்கள் என்று தசொல்லியிருக்கின்றொர்கள். 

அவர்களுமடய பிரதிநிதியொகிய என்னொல் இதமன 

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. இந்த 103,704 சிறுவர்களும் 

ைமலயகத்திலிருந்தொ வந்திருக்கிறொர்கள்? இல்மலரய! 

நொடளொவியொீதியில் இருந்து வந்திருக்கிறொர்கள்.  

வறுமைக்கு இன, ைத, தைொழி, ேொதி ரபதம் இல்மல. 

வறுமை யொமர வொட்டுகின்றரதொ அவர்கள் ரவமலக்குப் 

ரபொவொர்கள். ைமலயக ைக்கள் தரக்குமறவொக ரவறு எந்த 

ரவமலக்கும் ரபொகவில்மலரய!  அவர்கள் இன்று வீட்டு 

ரவமல தசய்தொலும் சொி, சுயததொழில் தசய்தொலும் சொி, 

தங்களுமடய  தசொந்தக் கொலில் நின்று  தங்களுமடய 

பிள்மளகமளப் படிக்க மவக்கிறொர்கள். 

அப்படியிருக்கும்ரபொது, ைமலயக ைக்கள் வறுமைக் 

ரகொட்டுக்குக் கீழ் இருக்கிறொர்கள், கஷ்டத்தில் இருக்கிறொர்கள் 

என்று தசொல்லி இந்தச் சமபயில் இருக்கின்ற அரநகைொன 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் நொடகைொடியிருக்கிறொர்கள். 

எங்களுக்கு யொருமடய பொிதொபமும் ரதமவயில்மல. 

இதுவமரக்கும் இந்த நொட்டுக்கு உமழத்ததற்கொக எங்களுக்குச் 

ரசரரவண்டிய  ைொியொமத, அங்கீகொரம், தகௌரவம் ஆகிய  

இந்த  மூன்மறயும் தந்தொரல ரபொதும். அதுதொன் பொக்கியொக 

இருக்கின்றது.  

இன்மறக்கு ைமலயக இமளஞர்கள் அரநகைொன 

இடங்களில் நல்ல நிமலயில் இருக்கிறொர்கள்; பலர் 

சர்வரதசொீதியில் ரபொட்டிகளில் பங்குபற்றிப் பதக்கங்கமள 

தவன்று இந்த நொட்டுக்குப் தபருமை ரசர்த்திருக்கிறொர்கள்; 

பலர் அதிபர்களொக, ஆசிொியர்களொக, அமைச்சர்களொக, 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களொக இருக்கிறொர்கள். இவ்வொறு 

பல்ரவறு துமறகளில் சொதித்துக் கொட்டியிருக்கிறொர்கள். 

இவற்மறப் பற்றி யொரும் ரபசுவதில்மல. ைொறொக, ைமலயக 

ைக்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கிறொர்கள் என்று இப்ரபொது 

கூறிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அதற்கு யொர் கொரைம்  என்று 

பொர்க்கரவண்டும். விஷயம் ததொியொத சிலர் இதற்கு 

ததொழிற்சங்கமும் அரசியல்வொதிகளும்தொன் கொரைம் என்று 

கூறுகிறொர்கள். இங்ரக ஒன்மற ஞொபகப்படுத்தரவண்டிய 

கட்டொயம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ைமலயக ைக்களுக்கு 

கிட்டத்தட்ட 30 வருஷங்களொக பிரேொவுொிமை  

இருக்கவில்மலதயன்பது இந்தச் சமபயிரல இருக்கின்ற 

எல்ரலொருக்குரை நன்றொகத்  ததொியும். அவர்கள் 30 

வருஷங்கள் பின்தங்கியிருக்கின்றொர்கள். தற்ரபொது தகொஞ்சம் 

தகொஞ்சைொக முன்ரனறி வந்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ரவறு 

இன ைக்கள் எப்படி வொழ்கிறொர்கள், ைமலயக ைக்கள் எப்படி 

வொழ்கிறொர்கள் என்பமத உங்களுமடய ததொகுதிகளுக்குப் 

ரபொனொல் உங்களுக்ரக புொியும். இப்படியொன  சம்பவங்கள் 

நடக்கின்றரபொது அதமன அரசியலொக்குகிறொர்கள்.  

கடந்த பொரொளுைன்ற Sessionஇல் ரபசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் 

எனக்கு இருந்தது. ஆனொல், நொன் ரபசவில்மல. அதற்குக் 

கொரைம் இருக்கின்றது. யொர் யொர் இமத 

அரசியலொக்குகிறொர்கள் என்று பொர்த்ரதன். எதிர்த்தரப்பு 

உறுப்பினர் ஒருவர் ரபசும்ரபொது, இதுவமரக்கும் 

பொதிக்கப்பட்ட அத்தமன ைமலயக சிறுவர்களுமடய 

தபயர்கமளயும் தசொன்னொர். அவருக்குத் ததொியொதொ, அந்தச் 
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சிறுவர்கள் தற்ரபொது கல்யொைைொகி சந்ரதொஷைொக குடும்பம் 

நடத்திக்தகொண்டு இருக்கிறொர்கள் என்று? அவர்களுமடய 

தபயர்கமள  இந்தச் சமபயிரல தசொல்லி ஏன் அவர்கமள ைன 

உமளச்சலுக்கு ஆளொக்குகிறீர்கள்? முன்னொள் அமைச்சர் 

வீட்டில் இருந்த பொதிக்கப்பட்ட அந்தப் தபண்ணுமடய 

தபயமரக்கூட இதுவமரக்கும் நொன் தசொல்லவில்மல. கொரைம் 

என்னதவன்றொல்,  ைனிதொபிைொனம்! குமறந்தபட்சம் 

ைனிதொபிைொனம்கூட இல்மலதயன்றொல் நொங்கள் இருந்து 

பிரரயொசனைில்மல. அரதரபொல், இன்னுரைொர்  உறுப்பினர் 

தசொன்னொர், இந்த அரசொங்கத்தில் இப்படி நடத்திருக்கின்றது, 

கடந்த அரசொங்கத்தில் இமதவிட ரைொசைொக நடத்திருக்கின்றது 

என்று. இங்கு  'நீயொ, நொனொ' ரபொட்டி கிமடயொரத! இந்தைொதிொி 

தரக்குமறவொன நிமலக்கு நொங்கள் வந்துவிட்ரடொம். இமத 

எல்ரலொரும் புொிந்துதகொள்ள ரவண்டும். எங்களிடம் இருந்த 

ைனிதொபிைொனம்கூட இப்ரபொது கொைொைல் ரபொய்விட்டது.  

அந்தக் குடும்பத்தினுமடய privacy ஐ, அமடயொளத்மதப் 

பொதுகொக்க ரவண்டும் என்பதற்கொக பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

றிஸொட் பதியுதீன் அவர்களின் வீட்டில் நடந்த சம்பவம் 

ததொடர்பொக நொன் எந்த விதைொன வொக்குமூலமும் - statement - 

தகொடுக்கவில்மல. இறந்துரபொன சிறுைிக்கு இரண்டு 

தங்மகைொர் இருக்கிறொர்கள்,  அவருமடய குடும்பம் 

இருக்கிறது. அமதப் பற்றியும் நொங்கள் சிந்திக்க ரவண்டும். 

அமதவிடுத்து, அந்தச் சிறுைியுமடய தபயமர எல்லொ 

இடங்களிலும் தசொல்லிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஓொிடத்தில் 

ஒட்டப்பட்டிருந்த  posterஇல் அந்தப் தபண்ணுமடய 

photoஉடன் ஒரு கட்சியுமடய தபயர் இருந்தமத நொன் 

பொர்த்ரதன். இது தரொம்ப ரைொசைொன விஷயைொகும். 

இந்தைொதிொி ரகவலைொன அரசியல் தசய்கிறொர்கள். நொன் 

இதுவமரக்கும் அதுசம்பந்தைொகப் ரபசொததொல் நொங்கள் எந்த 

நடவடிக்மகயும் எடுக்கவில்மலதயன்று அதிகைொரனொர் 

தசொன்னொர்கள். நொங்கள் நடவடிக்மகதயடுத்திருக்கின்ரறொம். 

இங்ரக உட்கொர்ந்திருக்கின்ற எல்ரலொமரயும்விட 

எனக்குத்தொன் இதில் அக்கமற அதிகைொக இருக்கின்றது. 

முன்னொள் அமைச்சர் வீட்டில் நடந்த சம்பவம் சம்பந்தைொக 

எந்தக் கருத்மதயும் ததொிவிக்கக் கூடொததன்றுதொன் நொன் 

நிமனத்ரதன்.  நொன் ரநற்று article ஒன்மறப் படித்துப் 

பொர்த்ரதன். அந்த ைனரவதமனயில்தொன் நொன் ரபசுகின்ரறன். 

அதில், "நொங்கள் நிமனத்ரதொம் அந்தப் தபண்ணுக்கு 18 வயது 

என்று" குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 15 வயதுப் தபண்மை எப்படி 

18 வயதுப் தபண் என்று தப்பொக கைக்குப் ரபொட முடியும்?  

சொி, அப்படிதயன்றொலும், அந்தப் தபண்ணுக்கு இப்படியொன 

ஒரு பொதிப்மப ஏற்படுத்துவது நியொயைொ? 18 வயதொக 

இருந்தொலும் சொி, 14 வயதொக இருந்தொலும் சொி, 40 வயதொக 

இருந்தொலும் சொி; தவறு தவறுதொன்.  

இன்தனொரு விஷயமும் இருக்கின்றது. முன்னொள் 

அமைச்சொின் வீட்டில் தொங்கள் தகொடுமைப்படுத்தப்பட்டதொக 

இதற்கு முன்னர் அங்கு ரவமல தசய்த தபண்கள் வொக்குமூலம் 

தகொடுத்திருக்கிறொர்கள். அப்படிதயன்றொல், அவருக்கு இந்த 

விஷயம் ததொியொதொ?  அந்த வீட்டில் 8 வருஷங்களொக 

இப்படியொன சம்பவங்கள் நடந்திருந்தொல் எப்படி அவருக்குத் 

ததொியொைல் ரபொயிருக்கும்? இமத மவத்து யொரும் அரசியல் 

தசய்யத் ரதமவயில்மல. முன்னொள் அமைச்சர்தொன் இதற்குக் 

கொரைம் என்று நொன் தசொல்லவில்மல. ஆனொல், இந்த ைொதிொி 

சம்பவம் நடப்பதற்கு அவரும் கொரைைொக இருந்திருக்கிறொர் 

என்றுதொன் தசொல்கின்ரறன். இமத எல்ரலொரும் 

புொிந்துதகொள்ள ரவண்டும். இமதவிட தரொம்பக் 

தகொடுமையொன விடயம் என்னதவன்றொல், பொதிக்கப்பட்ட 

அந்தப் தபண், “என்னுமடய ைரைத்திற்குக் கொரைம்” என்று 

சுவொில் எழுதியிருந்ததொகக் கூறப்படுோ்கின்ற விடயைொகும். அமத  

ரநற்று நொன்  newspaperஇல் பொர்த்ரதன். எப்படி அந்தச் சிறுைி 

அமதைட்டும் எழுதிவிட்டுப் ரபொயிருப்பொர்? ைிகுதிமய 

எழுதொைலொ ரபொயிருப்பொர்? இது தபொய்தொரன! இது 

ததொடர்பொன உண்மை நிமலமை எங்களுக்குத் ததொிய 

ரவண்டும். நொங்கள் இவற்மறதயல்லொம் நம்பி, தவறுைரன 

உட்கொர்ந்து பொர்த்துக்தகொண்டு இருக்கைொட்ரடொம். இது 

தற்தகொமலயொ? அல்லது தகொமலயொ? என்று எங்களுக்குத் 

ததொிய ரவண்டும். இதற்குப் பின்னொல் யொர் இருந்தொலும் 

அவர்கள் தண்டிக்கப்பட ரவண்டும். அதுைட்டுைல்லொைல், 

எதிர்கொலத்தில் இந்த ைொதிொியொன சம்பவங்கள் 

நடக்கக்கூடொததன்றொல், குற்றத்துக்குத் தண்டமன 

கடுமையொனதொக இருக்க ரவண்டும். இவ்வொறு பல சிறுவர்கள் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். அவர்களுமடய 

தபற்ரறொர்களுக்கு நொம் அனுதொபம் ததொிவிக்கிரறொம். 

உண்மையில் அவர்களுக்கு அனுதொபம் ததொிவிக்கக்கூடொது. 

ைொறொக, அவர்கமளத் தண்டிக்க ரவண்டும். தபற்ரறொர்கள் 18 

வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பிள்மளகமள ரவமலக்கு 

அனுப்பினொல், அவர்கமளக் கட்டொயம் தண்டித்ரத 

ஆகரவண்டும். அதுைட்டுைல்லொைல், brokers, ரவமலக்கு 

அைர்த்தியவர்கள் என இதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

எல்ரலொமரயும் தண்டிக்க ரவண்டும். அப்ரபொதுதொன் 

இவ்வொறு தசய்பவர்களுக்குப் பயம் ஏற்படும். அரசொங்கம் 

சொர்பொக அமைச்சர்களொகிய நொங்கள் இருக்கிரறொம். இந்த 

ைொதிொியொன ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கக்கூடொது. ஆனொல், 

நடந்திருக்கிறது. இவ்வொறொன சம்பவங்கள் இன்று ரநற்று 

நடக்கவில்மலரய! எத்தமனரயொ வருடங்களொக 

நடந்துதகொண்டுதொன் இருக்கின்றன; ஆயிரக்கைக்கொன 

சிறுவர்கள் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இனிரைலும் 

இவ்வொறு நடக்கக்கூடொது. இதுததொடர்பில் என்தனன்ன 

நடவடிக்மககமள  நொங்கள் எடுத்திருக்கிரறொம் என்பமத 

நீங்கள் ைிக விமரவில் கண்டுதகொள்வீர்கள்! 

இந்த நொட்டில் வீட்டுரவமலக்குப் ரபொகிறவர்கள் 

சம்பந்தைொக இரண்டு சட்டங்கள்தொன் இருக்கின்றன. அந்த 

இரண்டு சட்டங்களும் 100 வருடங்கள் பழமைவொய்ந்தமவ.  

அப்படியிருக்மகயில், அமவ எப்படி பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 

நியொயம் வழங்கப் ரபொகின்றன? ஆகரவ, இச்சட்டங்களுக்குக் 

கட்டொயம் திருத்தங்கமளக் தகொண்டுவந்ரத ஆகரவண்டும். 

அரதரபொல, ILO Conventionஇல் இருக்கின்ற C189ஐயும் 

C190ஐயும் கட்டொயம் ratify பண்ைிரய ஆகரவண்டும். 

C189ஆனது 2011இல் தகொண்டுவரப்பட்டது; இப்தபொழுது, 10 

வருடங்கள் கடந்திருக்கின்றது. C190ஆனது 2019இல் 

தகொண்டுவரப்பட்டது; இப்தபொழுது, 03 வருடங்களொகப் 

ரபொகின்றது. ஏற்தகனரவ, நொங்கள் இவற்மற ratify 

பண்ைியிருந்தொல், ஒருரவமள இந்தச் சிறுைிமயக் 

கொப்பொற்றியிருக்கலொம்! இந்த ைொதிொியொன நிமறயப் 

பிரச்சிமனகள் இருக்கின்றன. இமவ எல்லொவற்றுக்கும் 

நொங்கள் கட்டொயம் தீர்வுகமளப் தபற்றுக்தகொடுக்க ரவண்டும்.  

அதுைட்டுைல்ல, இப்தபொழுது நொங்கள் இதுததொடர்பில் 

Task Force ஒன்மற "பிரேொ சக்தி" தமலமையில் 

அமைப்பததன முடிவு பண்ைியிருக்கிரறொம். அந்த Task 

Forceஇல் அந்த areaவுக்குப் தபொறுப்பொன கிரொை ரசவகர் 

இருப்பொர்; அப்பகுதி school principal இருப்பொர். 

அதுைட்டுைல்லொைல், PCCFஉம், Samurdhi Officerஉம், 

Welfare Officerஉம் - particularly in Estates இருப்பொர்கள். 

இவர்களின் உதவியுடன் அங்கிருக்கின்ற databaseஐ நொங்கள் 

எடுப்ரபொம். அப்தபொழுது, இந்தைொதிொி யொரொவது தவறுகள் 

தசய்திருக்கின்றொர்கள் என்று அமடயொளப்படுத்தப்பட்டொல், 

கட்டொயம் நொங்கள் அவர்கள்ரைல் நடவடிக்மக எடுப்ரபொம். 

அதுைட்டுைல்லொைல், இப்தபொழுது நொங்கள் பதுமளயிலும் 
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கண்டியிலும் ைிகவும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் Vocational 
Training Centres திறக்கலொம் என்று இருக்கிரறொம். 

அப்தபொழுதுதொன் அங்கிருப்பவர்களுக்கு access to education 
சொியொன முமறயில் கிமடக்கும்.  

இறுதியொக, தகௌரவ கல்வியமைச்சொிடம் ஒரு 

ரவண்டுரகொள் விடுக்க விரும்புகின்ரறன். இவ்வொறொன சிறுவர் 

துஷ்பிரரயொகங்கமளத் தடுப்பது ததொடர்பில் ஒரு நிரந்தரத் 

தீர்வு எட்டப்படரவண்டுதைன்றொல், எதிர்கொலத்தில் 18 வயது 

வமரக்கும் இலவசக் கல்விமய கட்டொயைொக்க நடவடிக்மக 

எடுத்தொகரவண்டும். அப்படிச் தசய்தொல் ைட்டும்தொன் 

இதற்தகொரு தீர்வு கிமடக்கும். இன்மறக்கு நிமறய 

ைொைவர்கள் 14 வயது வமரக்கும் படித்துவிட்டு, பின்னர் 

schoolஐ விட்டு தவளிரயறிவிடுகின்றனர். அதற்கு நொங்கள் 

முற்றுப்புள்ளி மவக்கரவண்டும். அப்தபொழுதுதொன் நொங்கள் 

முழுமையொக ஒரு progressஇமன attain 
பண்ைியிருக்கின்ரறொம் என்று அர்த்தப்படும்.   

Sir, I wish to continue in English. I was speaking on 
behalf of my people earlier. Now, I wish to speak to 
everyone else and I hope that they would understand this 
situation.  

In this case, the facts are quite simple. The victim was 
underaged; she was employed by a family illegally; she 
was raped and now, she is dead. The investigation is still 
ongoing. So, we have to wait for the results. That being 
the case, we have to ask ourselves why it takes the death 
of an individual for us to shed some light on this 
situation? Similarly, why is that, whenever an issue 
regarding sexual harassment comes up, we have learnt to 
forget and forgive? In the same way, why is it that we 
have conditioned our society to teach our girls not to 
speak up and our boys to not to understand the meaning 
of “no”? That is where we are and in order to progress, 
we have to identify where the issue is. The issue is not 
with the 30 odd people who have raped a girl in Mount 
Lavinia; the issue is not with the thousands of other girls 
and boys who are getting raped and killed as we speak. 
The issue is with ourselves; the issue is with the system. 
We need to fix everything from the bottom up. We need 
to fix everything from the education system to the 
bureaucracy, because only then will we be able to 
progress as a nation.  

What saddens me most out of all this is that many 
people are pointing a finger at the up-country community, 
saying that a significant number of domestic workers 
have been coming from the up-country community, 
especially from the community of Indian origin. That is 
not true at all; that is completely false. We have recent 
statistics, I think, of 2020. As I mentioned earlier, there 
are about 103,000 children who are engaged in hazardous 
jobs. When there are 103,000 children engaged in 
hazardous jobs, how can we say that all of them are from 
the up-country? Poverty does not know caste, creed, 
religion or race; that is something that all of us have to 
come to terms with. When it knows no caste, creed, 
religion or race, anybody who is faced with poverty will 
go for any hazardous job and it is our duty to protect 
them. So, please stop targeting and marginalizing our 

community saying that we are downtrodden. We are 
downtrodden because we were neglected for over thirty 
years; we were neglected by every Government that came 
to power during that period. Now, we are trying to 
develop everything from ground up. We are 30 years 
behind, but that does not make us any lesser. We have 
come up and shown that we can achieve in various 
sectors. We have youth who have achieved medals at 
international competitions; we have people who are 
judges, lawyers and doctors. All what we are asking for is 
not your pity or sympathy. What we are asking for is the 
respect that is due to us.  

 

 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please wind up. 

 

 ු ජීවන් ගත්ොන්ඩමන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ேீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
Sir, if I could have just one more minute, lastly, I 

would like to say that even though we are a 
disadvantaged community, we never took part in any war, 
riots or anything that threatened the nation. All I am 
saying is, we looked after the nation when the nation 
needed us most. And now, we need the nation and we 
hope that the nation will look after us. 

Thank you.       
 

 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Vijitha Herath. You have 

eight minutes. 

 
[අ.භා. 1.11] 

 

 ු විජිත් ගහේසත්ව මහත්ා 
(ைொண்புைிகு விேித ரஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා 

අවම ශ තනේ පනත සංශ ෝධ්නේ කාරයගන් අද ශේ ශගශනන ලද 

සංශ ෝධ්න පනත් ශකාටුේපත එක් පැත්තකින් විහිළුවක්  අශනක් 

පැත්ශතන් විකාාරේක්. මා එශහම කිේන්න ශහේතුමිවක් තිශබනවා. 

අද කාාලශේ දවසකාට රුපිේල් 100කින් ජීවත් ශවන්න හුළුවන් 

කාාටද? කිසි ශකාශනකුට රුපිේල් 100කින් ජීවත් ශවන්න බැහැ. 

ශමශතක් ජද, කා අවම ශ තනේ ව ශේන් තිබුශණ් රුපිේල් 

400යි. ශේ පනත් ශකාටුේපත මඟින් කාරන්න හදන්ශන්  කා 

රුපිේල් 100කින් වැඩි කාරන එකායි. කාේකාරු ඇමතිතුමිමාශගන්ඊ 

මුදල් අමාතයාං ශේන් මම දැනගන්න කාැමැතියි  ශේ වැ  කාරන 

ජනතාවශප ජද, කා අවම ශ තනේ රුපිේල් 100කින් වැඩි කිරීම 

සඳහා වන ූරත්රේ හැදුශ  ශකාොශහොමද කිේලා.  කාට පාවි්චචි කාරහු 

, ්ධණාේකා ශමොනවාද?    අේශප දවසකා අවම ශ තනේ රුපිේල් 

100කින් වැඩි කාොම ඇති ද? එතශකාොට මාසේකාට   අේට 

ලැශබන්ශන් රුපිේල් 12ඊ100යි. රුපිේල් 12ඊ100කා වැටුපකාට 

රැකිේාවකාට ේන්ශන් කාවුද? රුපිේල් 12ඊ100කා වැටුපක් 

ශගවන්ශන් කාවුද? එශහම ේථා්ධථේක් මහ ශපොශෙොශ  නැහැ. 

රුපිේල් 100 දවස් පඩිේට අද කාවුරුවත් වැ ට ේන්ශන් නැහැ. 

රුපිේල් 100කින් සනහීමට පත් ශවන්නත් බැහැ. ඇත්තටම ශේ 

වැඩි වන ජීවන විේදමට සහ බඩු යගල වැඩි වීමට සාශප්ක්ෂව 

225 226 

[ගරු ජීවන් ශතොන් මන් මහතා ] 



2021 අශගෝස්තුමි  04 

බැලුශවොත්ඊ රුපිේල් 100ක් දවසකාට ශකාොශහත්ම රමාණවත් 

නැහැ. එම , සා ශේ දිනකා අවම ශ තනේ අඩුම ගණශන් රුපිේල් 

1ඊ000ක් ශවන්න ඕනන. රුපිේල් 100ක් ශදන එශක් කිසිදු 

ආකාාරේකා සාධ්ාරණත්වේක් නැහැ.   , සා ශේ පනත 

සංශ ෝධ්නේ ශවන්න ඕනන දිනකා අවම ශ තනේ වන රුපිේල් 400 

රුපිේල් 100ක් විේ යුතුමිේ කිේා ශනොවඊ රුපිේල් 400 අවම 

ව ශේන් රුපිේල් 1ඊ000 විේ යුතුමිේ කිේායි. සාමානය පිළිගැනීම 

තමයිඊ මාසේකාට දවස් 21ක් වැ  කාරනවා කිේන එකා. එශහම නේඊ 

රුපිේල් 21ඊ000කා අවම ශ තනේක් ශේ රශට් වැ  කාරන 

ජනතාවට ලැබිේ යුතුමියි. එතැ, න් එහාට තමයි ඉතිරි දීමනා ආදිේ 

එකාතුමි කාර ලබා ශදන්න ඕනන.  

2005 ව්ධෂශේ ලබා දුන් රුපිේල් 1ඊ000කා අේ වැේ සහන 

දීමනාවඊ ඉන් පසුව 2011 ව්ධෂශේ එකාතුමි කාරහු රුපිේල් 2ඊ100 අේ 

වැේ සහන දීමනාව ආදිේ එකාතුමි වුණත්ඊ ඇමතිතුමිමාම කිේන 

විධිේට ගණන රුපිේල් 13ඊ100යි. අද ශේ කාරන සංශ ෝධ්නශේන් 

වැඩි කාෙ මුදල එක්කා ගත්ශතොත් රුපිේල් 1දඊ000යි. අද රුපිේල් 

1දඊ000කින් ජීවත් ශවන්න හුළුවන්ද? ඔබතුමිමන්ලාශපම ආණ්ඩුශ  

මහ බැංකු වා්ධතාව ඉතා පැහැදිලිව පිළිගන්නවාඊ පසුගිේ 

ශදසැේබ්ධ මාසශේ 31වැ,  දා -2020 ශදසැේබ්ධ 31වන දා- වන 

ශකාොට අශප් රශට් හතරශදශනකුශගන් යුක්ත පවුලකා මාසිකා 

විේදම සඳහා රුපිේල් 10ඊ000කා අවම  ආදාේමක් ලැබිේ යුතුමියි 

කිේලා. එතශකාොට මහ බැංකු වා්ධතාවම පිළිගන්නවා 

හතරශදශනකු ඉන්න පවුලකාට රුපිේල් 10ඊ000කා ආදාේමක් 

ලැශබන්න ඕනන කිේලා. නමුත්ඊ අපි ශමම ගරු සභාශ  පනත් 

ශකාටුේපතක් සේමත කාරගන්න ේනවාඊ   අේශප අවම ශ තනේ 

රුපිේල් 1දඊ000යි කිේලා. ශේකා විහිළුවක් ශනොශවයිද? විකාාරේක් 

ශනොශවයිද? ශේකා විකාාරේක්. එම , සා ශසේවකාේන්ශප දිනකා 

අවම ශ තනේ රුපිේල් 100 කිරීම ශනොශවයි ශවන්න ඕනන. ගරු 

ඇමතිතුමිම, ඊ   අේශප දිනකා අවම ශ තනේ අ, වා්ධේශේන් 

රුපිේල් 1ඊ000ක් කාරන්න. රුපිේල් 1ඊ000ත් රමාණවත් නැහැ. 

ජීවන අංකාේට සාශප්ක්ෂව හරි විධිේට ගණන් හදලා බැලුශවොත්ඊ 

එේ ේට ව ා වැඩි ශවන්න ඕනන. නමුත් අවම ලංසුව ශලස රුපිේල් 

1ඊ000ක් වත් තැබුශවොත් තමයි ශපෞේගලිකා අං ශේ සිේලු 

ශසේවකාේන්ට එම අයිතිවාසිකාම ලබා ගැනීශේ හැකිේාව 

ලැශබන්ශන්.  

වතුමි කාේකාරුවන්ශප වැටුප වැඩි කිරීශේදී ආණ්ඩුව කාරන්ශන් 

ශරෝ ාවක්ඊ කාපටිකාමක්ඊ විේජාවක් කිේන කාාරණේ අපි එදා ඉතා 

පැහැදිලිව කි වා. පඩිපාලකා සභාවට ගිහිල්ලා වශට් කාැරකි කාැරකි 

ඉන්න ශදේක් නැහැ. ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ 

පනතට සංශ ෝධ්නේක් ශගන එන්නඊ ජද, කා අවම ශ තනේ 

රුපිේල් 1ඊ000යි කිේා. ශේ පනත තමයි සිේලු වැටුප් නීතිවලට 

ව ා ෑඩින් තිශේන්ශන්. ගරු මුදල් ඇමතිතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාම කි වාඊ 

"වැටුප්වලට අදාෙ සිේලු නීතිවලට ව ා ෑඩින් තිශේන නීතිේ 

ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ පනතයි.  කාට ඉහළින් 

ේන්න කාාටවත් බැහැ" කිේලා. එතශකාොටඊ ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා 

අවම ශ තනේ පනතට පඩිපාලකා සභාව ේටත් ශවනවා. එශහම 

නේ කාරන්න තිබුශණ් සහ කාරන්න ඕනන පඩිපාලකා සභාවට 

ගිහිල්ලා වතුමි කාේකාරුවන්ශප වැටුප රුපිේල් 1ඊ000 කාරන එකා 

ශනොශවයි. එදා අපි පැහැදිලිව කි වා   නීතිේ පා්ධලිශේන්තුමිවට 

ශගශනන්න කිේලා. අදත් ඔබතුමිමන්ලාට හුළුවන්ඊ  කා කාරන්න.   

ශවලාශ  මම මතුමි කාොඊ "වතුමි කාේකාරුවන්ශප ජද, කා වැටුප 

රුපිේල් 1ඊ000ක් කාොට වැ ක් නැහැ. පඩිපාලකා සභාවට 

ගිහිල්ලාඊ වංගු ගහලා ඇවිත් තීරණේක් ගත්තාම  කාට එශරහිව 

නඩු පවරනවා. නඩු පවරා ෑසාවි ගිේාමඊ රුපිේල් 1ඊ000 ජද, කා 

වැටුප වතුමි කාේකාරුවන්ට ලැශබන්ශන් නැහැ" කිේලා. අද  කා 

සිේධ් ශවලා තිශබනවා. දැන් සමාගේ 21ක් ශශ්රේෂ්ඨාධිකාරණශේ 

නඩු දමා තිශබනවා. ඔබතුමිමන්ලා ගැසට් , ශ දන , කුත් කාොට 

වැ ක් නැහැ.  වා ක්රිේාත්මකා වන්ශන් නැහැ. එකාම සමාගමයි - 

දේශරෝ සමාගම විතරයි - ඔේ කිේන රුපිේල් 1ඊ000 ශසේවකාේන්ට 

ශගවන්ශන්. අශනක් කිසිම සමාගමක් ශගවන්ශන් නැහැ.  ශකාන් 

ශව්චච ශේ ශමොකාක්ද? සාමූහිකා ගිවිසුේ පවා අශහෝසි වුණා. වතුමි 

කාේකාරුවන්ට රුපිේල් 1ඊ000 ලැබුශණ්ත් නැහැ. ආණ්ඩුව ඇඟ 

ශබ්රා ගත්තාඊ "ඔන්නඊ අපි නීතිේ ශගනාවාඊ ගැසට් එකා ගැණුවාඊ 

අපට කාරන්න ශදේක් නැහැ. ෑසාවි ගිහින් තිශබන්ශන්. 

ෑසාවිශේන් තමයි ශේකාට ෑත්තරේ ගන්න තිශබන්ශන්" කිේලා.  

ආණ්ඩුව ඇඟ ශබ්රා ගැනීමක් තමයි   කාශෙේ. එතැනදීත් 

ඔබතුමිමන්ලාට වගකීමක් තිශබනවා. රුපිේල් 1ඊ000 ජද, කා 

වැටුපට අදාෙව සමාගේවලින් ශදන්න ඕනන රමාණේ රුපිේල් 

900යි. ඉතිරි රුපිේල් 100 රජේ මඟින් ලබා ශදන දීමනාවක්. 

නමුත්ඊ   රුපිේල් 100 ඔබතුමිමන්ලා තවම දීලා නැහැ ශන්. සමාගේ 

රුපිේල් 900 ශනොදීහු එකා ශවනම එකාක්. ශමොකාදඊ   ර ්නේ දැන් 

ෑසාවිේට ගිහින් තිශබනවා. හැබැයිඊ   රුපිේල් 100වත් ශදන්න 

රජේට හුළුවන්කාම තිබුණා. නමුත්ඊ කිසිදු වතුමි කාේකාරුශවකුට 

රජේ මඟින් ලබා දිේ යුතුමි   රුපිේල් 100 තවම ලබා දීලා නැහැ.  

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ රජේ සතුමි වැවිලි සමාගේ 

තිශබනවා.   එකා වැවිලි සමාගමක් වත් වතුමි කාේකාරුවන්ට තවම 

දිනකාට රුපිේල් 1ඊ000ක් ලබා ශදන්ශන් නැහැ. ශපෞේගලිකා 

සමාගේ එම දීමනාව ලබා ශනොදීම පිළිබඳව එම ශපෞේගලිකා 

සමාගේවලට ශචෝදනාවක් තිශබනවා තමයි. හැබැයිඊ රජේ 

ආද්ධ ශේන් ශපන්වන්න ඕනනඊ "අපි   රුපිේල් 1ඊ000 ලබා 

ශදනවා. එශහම නේ ශපෞේගලිකා සමාගේවලටත් එේ ශදන්න 

හුළුවන්" කිේලා. එශසේ කිරීම රජශේ වගකීමක් වනවා. අද වුණත් 

ඔබතුමිමන්ලා කාෙ යුත්ශත්  කායි.  

ශසේවකාේන්ට තමන්ශප දවසකා අවම ශ තනේ රුපිේල් 100 

කිසිශසේත් රමාණවත් නැහැ  සාධ්ාරණ නැහැ.  කා විහිළුවක්ඊ 

විකාාරේක්. එම , සා වතුමි කාේකාරුවන්ට දවසකාට රුපිේල් 1ඊ000ක් 

ලබා ශදන්න ඇත්ත වුවමනාවක්ඊ අවංකා වුවමනාවක් තිශබනවා 

නේඊ පඩිපාලකා සභා හරහා ගිහිල්ලාඊ ෑසාවි ගණශන් රස්තිේාදු 

කාරවලා ශේ ර ්නශේන් ඇඟ ශබ්රා ගන්නවා ශවනුවට   අේශප 

දිනකා අවම ශ තනේ රුපිේල් 1ඊ000ක් කාරන්න.  දිනකා අවම 

ශ තනේ රුපිේල් 1ඊ000ක් කාරන සංශ ෝධ්නේ සහිත පනත් 

ශකාටුේපත ශේ පා්ධලිශේන්තුමිශ  සේමත කාරහු ගමන් සිේලුම වතුමි 

සමාගේවලට සිේධ් ශවනවාඊ රුපිේල් 1ඊ000කා අවම ජද, කා 

වැටුපක් වතුමි කාේකාරුවන්ට ලබා ශදන්න.  කා තමයි කාෙ යුතුමි 

වන්ශන්.   , සා අපි අදත් ඔබතුමිමන්ලාට බල කාර කිේනවාඊ වතුමි 

කාේකාරුවන්ශප දිනකා වැටුප රුපිේල් 1ඊ000ක් කාරන්න නේඊ 

පඩිපාලකා සභාව හරහා ගිහිල්ලා වංගු ගහන්න ඕනන නැහැඊ දිනකා 

අවම ශ තනේ රුපිේල් 100ක් ශනොව රුපිේල් 1ඊ000 යි කිේන 

සංශ ෝධ්නේ ශේ පනත් ශකාටුේපතට ඇතුමිෙත් කාරන්න කිේලා. 

එශහම කාශෙොත් පමණයි ඇත්තටම සාධ්ාරණේ ඉෂ්ට ශවන්ශන්. 

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ වතුමි කාේකාරුවන් විතරක් 

ශනොශවයිඊ ශපෞේගලිකා අං ශේ වැ  කාරන ශසේවකා ේන් වාශපම 

රාජය අං ශේ ශසේවකාේන්  පවා දඅද ශේ ලැශබන ශසෝචචේ 

වැටුශපන් ජීවත් ශවන්න බැහැද කිේන අශඳෝනාව තමයි නඟන්ශන්. 

ගුරුවරු පාරට ඇදලා දැේශේ කාවුද? ශේ 

 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත්ව කසන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කාාලකාණ්ණි රකාා  විසින් තමයි ගුරුවරු පාරට ඇදලා 

දැේශේ. අද ගුරුවරු ඉල්ලා සිටින්ශන් ශමොකාක්ද? ශේ හදිසිශේ 

වැටුප් වැඩි කාරන්න කිේලා කිසිම ගුරුවරශේක් කිේන්ශන් නැහැ. 

  ගුරුවරුන්ශප සාධ්ාරණ ඉල්ීමම තමයිඊ "අශප් වැටුප් විෂමතා 

227 228 



පා්ධලිශේන්තුමිව 

නැති කාරන්න. රජේ රතිපත්තිේක් විධිේට  කා පිළිගන්න. සල්ලි 

තිශබන ශවලාවට අේ වැශේන් එේ සේමත කාරලා ශදන්න." කිේන 

එකා. ඔබතුමිමන්ලා  කාට ෑත්තර දුන්ශන් ශකාොශහොමද? "ලංකාාවටම 

ෑගන්වන්න එකා ගුරුවරශේක් ඇති" කිේලා පණ්ඩිතඊ 

ඔෙශමොට්ටෙ ශකාශනක් රකාා  කාො. තව පණ්ඩිත ඇමතිවරශේක් 

කි වාඊ "ගුරුවරු කාාලකාණ්ණි" කිේලා.   අේ තමයි ගුරුවරු පාරට 

බැස්සුශ . එම , සා ගුරුවරු පාරට ආශ  ඔබතුමිමන්ලාශප 

වැරැේශදන්. ගුරුවරුන්ටත් ලැශබන්ශන් රුපිේල් 31ඊ000කාඊ 

රුපිේල් 31ඊ000කා මාසිකා වැටුපක්. ඔවුන්ට දවසකාට රුපිේල් 

1ඊ400යිඊ රුපිේල් 1ඊ100යි හේබ ශවන්ශන්. එම , සා ගුරුවරුන්ට 

සාධ්ාරණේ ඉටු කාරන්න නේඊ ශේ රශට් ශපෞේගලිකා අං ශේ සහ 

රාජය අං ශේ වැ  කාරන ශසේවකාේන්ට සාධ්ාරණේ ඉටු කාරන්න 

නේඊ වැ  කාරන ජනතාවශප දිනකා අවම ශ තනේ රුපිේල් 100 

දක්වා ශනොව අවම ව ශේන් රුපිේල් 1ඊ000 දක්වා වැඩි කාෙ යුතුමිේ 

කිේන සංශ ෝධ්නේ ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ 

(සංශ ෝධ්න) පනත් ශකාටුේපතට ඇතුමිෙත් කාරන්න ඕනනේ කිේන 

ශේෝජනාව ඉදිරිපත් කාරයගන් මශප කාථාව අවසන් කාරනවා. 

 
 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Isuru Dodangoda. You 

have eight minutes. 

 
[අ.භා. 1.18] 

 

 ු ඉසුු ගදොඩන්ග ොඩ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ 201ද අංකා 03 දරන 

ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තන (සංශ ෝධ්න) පනත් 

ශකාටුේපත පිළිබඳව කාථා කාරන ශේ  විවාදේට එක්වීම සඳහා  මට 

අවස්ථාව ලබාදීම ගැන රථමශේන්ම ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා. අශප් 

රශට් 3ඊ100ඊ000කාට අධිකා ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ට අවම 

වැටුපක් ලබාදීම  නීතයනුකූලව සිදුවන ආකාාරේට ශේ පනත අද   

සේමත ශවන්නට , ේයගතයි. දැනට ඔවුන්ට හියගවන රුපිේල් 

10ඊ000කා අවම මාසිකා වැටුප රුපිේල් 12ඊ100 දක්වාත්ඊ   වාශපම 

ජද, කා වැටුප රුපිේල් 400 සිට 100 දක්වාත්ඊ අේ වැේ සහන 

දීමනාවත් සමඟ රුපිේල් 1දඊ000කා අවම වැටුපක් ලබාශදන 

විධිේට අද ශේ පනත් ශකාටුේපත සේමත වීමත් සමඟ   නීති 

ක්රිේාත්මකා වන බව අපි දන්නවා.   වාශපමඊ ජාතයන්තර කාේකාරු 

සංවිධ්ානශේ -ILO- සාමාජිකාත්වේ දරන රටවලින් සිේේට 92කාට 

අධිකා සංඛ්යාවක් වයවසථ්ාපිත ක්රිේාවලිේ හරහා ේේ මට්ටමකා 

ශහෝ දාේකාත්වේක්ඊ අවම ශ තනේක්   රටවල ජනතාවට , ේම 

කිරීම සඳහා කාටයුතුමි කාරලා තිශබනවා. 1938දී ඇශමරිකාාවත්ඊ 

1998දී එංගලන්තේත් ජාතිකා ශ තන පනත හරහා   රටවල 

ජනතාවට  අවම ශ තනේක් ලබාදීම නීතිගත කිරීේ සඳහා අදාෙ 

කාටයුතුමි සිදු කාො. ශේ හරහා ශසේවා ශේෝජකාේන්ටඊ එශහම 

නැත්නේ හාේහුතුමින්ට තමන් ේටශත් ඉන්න ශසේවකාේන්ට කාාන්තාඊ 

පිරියග ශේදේකින්  ශතොරව නීතයනුකූල විධිේට අවම වැටුපක් 

ලබාශදන තැනට කාටයුතුමි කාරන්නට හැකිේාව ලැශබනවා කිේන 

වි ්වාසේ අපට තිශබනවා.  

විශ ේෂශේන්ම ශේ නීතිමේ සුරක්ෂිතභාවේ වාශපමඊ 
ශසේවකාේන්ට බලපාන අශනකුත් කාරු  කාාරණාත් 
, සිේාකාාරශේන් ක්රිේාත්මකා විේ යුතුමියිඊ , ේාමනේක් තිබිේ යුතුමියි 
කිේන කාාරණේ අපි වි ්වාස කාරනවා. රූරත , වාඩු ඇතුමිළු 
අශනකුත් , වාඩු පිළිබඳවත්ඊ ශසේවේ ලබා ගන්නා පැේ ගණන තුමිෙ 

ශසේවකාේන්ශප ශ්රමේ ශකාොයි ආකාාරශේන් ද ලබා ගන්ශන් කිේන 
එකා  පිළිබඳ  , ේාමනේක්ඊ රැකිේාශවන් ඉවත් කිරීශේදී බලපාන 
කාරු  කාාරණා ඉතාම  සාධ්ාරණ විධිේට සිදු ශවනවා ද ේන 
කාාරණා පිළිබඳ , ේාමනේක්ඊ  ශසේවේ ලබා ගන්නා පරිසරේ සහ 
එහි සුරක්ෂිතභාවේ පිළිබඳව , ේාමනේක්ඊ  අන්තරාේකාර 
පරිසරවලින් ශතොරව ඉතාම සුරක්ෂිත පරිසරේකා එම ශසේවේ ලබා 
ගැනීම සඳහා අව ය කාටයුතුමි සිදු වනවා ද ේන කාාරණා පිළිබඳ 
, ේාමනේක් සඳහා ඉදිරිශේ දී සුදුසු අණ පනත් සංශ ෝධ්නේ 
කිරීම තුමිළින් තවදුරටත් අව ය නීති කාටයුතුමි සිදු විේ යුතුමියි කිේන 
කාාරණේ අපි වි ්වාස කාරනවා.  

කාාන්තාවන්ශප ශසේවේ ලබා ගැනීශේදී සැලකිලිමත් විේ යුතුමි 
කාරු  කාාරණා වාශපමඊ විශ ේෂශේන්ම දරුවන් ශසේවශේ ශේොදා 
ගැනීම වැෙැක්වීම සහ   අේට අ, වා්ධේ අධ්යාපනේ ලබා දීම 
සඳහා අව ය වැ කාටයුතුමි තවදුරටත් ක්රමවත්ව සිදුවනවාේ කිේන 
, ේාමනේත් අප ලබා ගත යුතුමියි කිේලා මා වි ්වාස කාරනවා.   
වාශපමඊ ශසේවේ ලබා ගන්නා ශසේවා ශේෝජකාශේකුඊ   හාේහුතකු   
ශසේවකාේන්ශප පවුල්වල ෑදවිේත් ඇතුමිළුශකාොට   සුබසාධ්න 
කාටයුතුමි ලබාදීේ සඳහා තවදුරටත් විධිමත් කිරීේ අප සිදු කාෙ යුතුමියි 
කිේන කාාරණේ මම විශ ේෂශේන්ම සඳහන් කාරන්න කාැමැතියි.  

ේේ ශසේවකාශේකු ශසේවේට බඳවා ගැනීශේදී ගිවිසුේගත 
ශවනවා නේඊ   සනම අවස්ථාවකාම ශසේවකාේාටත් සාධ්ාරණේක් 
වන ආකාාරේට කාටයුතුමි සිදු විේ යුතුමියි. ස්රසරඊ තාවකාාලිකාඊ 
ශකාොන්ත්රාත් ශේ කුමන පදනමකින් ශසේවේට බඳවා ගැනීමක් සිදු 
වුවත්ඊ  ේේ ර ්නේක් ගැටලුවක් ඇති වු  අවස්ථාවකාදී ඉතාම 
ඉක්ම, න් එේට විසඳුේ ලබා දීලාඊ කාාලේ කාා දැට මකින් ශතොරව 
ශදපා්ධ ්වශේම රාජකාාරි වැ  කාටයුතුමි ඉතාම  ඉක්ම, න් සිදු කාෙ 
යුතුමියි කිේලා අපි වි ්වාස කාරනවා.  

  වාශපමඊ රැකිේා ස්ථානවලදී සිදුවන අනතුමිරුවලදී 
ශසේවකාේන් රැකාබලා ගැනීමත්ඊ   අේශප සුබසාධ්නේ ශවනුශවන් 
කාරන කාටයුතුමිත් ඉතාම  ක්රමවත් ආකාාරශේන් සිදු කාෙ යුතුමියි.   
ශවනුශවනුත් ේේ පැහැදිලි , ේාමනේක් සිදු විේ යුතුමියි.  
කාේකාරුවන්ශප රැකිේාව අවසන් කිරීශේදී ශගවනු ලබන වන්දි 
මුදල ඉහෙ නැංවීමට අදාෙ කාටයුතුමි සිදුවීම කාාලේට ගැෙශපන 
ආකාාරශේන් - කාාශලෝචිතව - සිදුවිේ යුතුමියි කිේන කාාරණේත් 
මතක් කාරන්න ඕනන. විශ ේෂශේන්ම ගෘහස්ත රැකිේාවල , රතවන 
ශසේවකාේන් ශවනුශවන් ේේ ක්රමවත් පැහැදිලි රතිපත්තිමේ වැ  
පිළිශවෙක් ඇති විේ යුතුමියි කිේන කාාරණේත් සඳහන් කාෙ යුතුමියි. 
ඔවුන්ට ක්රමවත් ේේ වැටුප් ක්රමේක්ඊ , වාඩු ලබාදීශේ 
ක්රමශ දේක්ඊ අ්ධථසාධ්කා ලබාදීශේ ක්රමශ දේක් ඇතුමිළුව එම වැ  
කාටයුතුමි ක්රිේාත්මකා විේ යුතුමියි කිේන කාාරණේ අපි විශ ේෂශේන්ම 
සඳහන් කාරනවා. 

ශසේවේට බඳවා ගන්නා අවස්ථාශ දී ඉදිරිපත් කාරන ශසේවා 
ගිවිසුේඊ සාමූහිකා ගිවිසුේඊ පඩිපාලකා සභා ආඥා පනත 
ඇතුමිළුශකාොට ගත්   අ, කුත් වයවස්ථාමේ කාටයුතුමිවලටත් ව ා 
ඉදිරිශේන් විශ ේෂශේන්ම ශේ ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම 
ශ තනේ (සංශ ෝධ්න) පනත් ශකාටුේපත සේමත වීශමන් පසු එේ 
රාශේෝගිකාව ක්රිේාත්මකා කිරීම සඳහා සිේලුශදනාට නීතිමේ 
බැඳීමක් ඇතිවන බව අපි වි ්වාස කාරනවා.   අනුව   වැ  
කාටයුතුමි සිදු කාරන්න හැකිේාව ලැශබයි කිේන කාාරණේත් අපි 
වි ්වාස කාරනවා.  

වතුමි කාේකාරුවන්ශප ජද, කා වැටුප රුපිේල් 1ඊ000ක් බවට 
පත් කාරන්නත් අපි කාටයුතුමි කාො.  නමුත් අපි දන්නවාඊ    
ශවනුශවන් අධිකාරණමේ කාටයුතුමිවලටත් ශේොමු ශවලා තිශබන 
බව. ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ශප වාශපම කාේකාරුවන්ශප 
අනාගතේත් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ශේ පාලන අරමු වලින් 
ශතොරව සිේලුශදනා එක්ව කාටයුතුමි කිරීම ඉතාම වැදගත්ේ කිේන 
කාාරණේත් ශේ අවස්ථාශ දී මම සිහිපත් කාරනවා.  
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[ගරු විජිත ශහේරත් මහතා] 



2021 අශගෝස්තුමි  04 

රැකිේා කාරන ශසේවකාේන්ට අදාෙව අණ පනත් ගණනාවක් 

තිශබනවා. Shop and Office Employees (Regulation of 
Employment and Remuneration) Act, Wages Boards 
Ordinance, Factories Ordinance, Employment of Women, 
Young Persons and Children Act, Maternity Benefits 

Ordinance and Workmen's Compensation Ordinance  ඇතුමිළු  

අණ පනත් ගණනාවක් තිශබනවා.  ව්ධතමානේට ගැෙශපන 

ආකාාරේටඊ විශ ේෂශේන්ම ශසේවකාේන්ශප ආරක්ෂාව 

ෑපරිමශේන්ම සුරක්ෂිත වන පරිසරේකා රැකිේා කිරීශේ අව යතාව 

  අේට තිශබනවා. එේ ආරක්ෂා වන ආකාාරේට ශේ අණ පනත් 

ගණනාවම  කාාලානුරූපව  සුදුසු ආකාාරේට සංශ ෝධ්නේ කිරීම 

සඳහා අනාගතශේදී කාටයුතුමි කිරීම අව යයි කිේන කාාරණේත් මම 

මතක් කාරනවා. මම ට ට ව ා කාාලේ ගන්න බලාශපොරාත්තුමි 

වන්ශන් නැහැ. ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ මට කාාලේ 

ශවන්කාර දීම ගැන ඔබතුමිමාට ශගෞරවනීේ ස්තුමිතිේ පෙ කාරයගන් 

මශප වචන ස්වල්පේ අවසන් කාරනවා. 

 

 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Hesha Withanage. You have nine 

minutes.  
 

[අ.භා. 2.01] 
 

 ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ  මට ශේ අවස්ථාව ලබා 

දීම සේබන්ධ්ශේන් ඔබතුමිමාට ස්තුමිතිවන්ත වනවා.  විශ ේෂශේන්ම 

අද ඉදිරිපත් කාර  තිශබන ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ 

(සංශ ෝධ්න) පනත් ශකාටුේපත පිළිබඳව අදහස් දක්වන ශේ 

අවස්ථාශ  ගරු අමාතයවරේාත්  සභාශ  රැඳී සිටීම ගැන මම 

සතුමිටුවනවා. ශේ කාාරණාව ගැන අවශබෝධ්ේක් ඇතුමිව කාථා 

කාරනශකාොට ශේකා විහිළුවක් කිේලා ශපශනනවා. මම දන්ශන් 

නැහැඊ ශේකා ශේ රශට් ජනතාව ශමොන විධිේට ශත්රුේ ගනීවිද 

කිේලා. ේහ පාලන ආණ්ඩුව බලේට  මට වසර ගණනාවකාට ශපර 

ශසේවකාේන්ශප අවම ශ තනේ රුපිේල් දඊ000ක්ඊ රුපිේල් 8ඊ000ක් 

විධිේට තිශබනශකාොට එේ රුපිේල් 10ඊ000 දක්වා අපි වැඩි කාො. 

 ත්  කා රමාණවත් වන්ශන් නැහැ. අද ශේ පනත් ශකාටුේපත 

මඟින් ශසේවකාේන්ශප අවම ශ තනේ රුපිේල් 12ඊ100ක් දක්වා 

වැඩි කාරන්න ගරු ඇමතිතුමිමා ශේෝජනා කාර තිශබනවා.   අනුවඊ 

ජද, කා වැටුප වන්ශන් රුපිේල් 100යි.  

එතශකාොට අපි අහනවාඊ ශේ රශට් නීති හැශදන්ශන්ඊ එශහම 

නැත්නේ නීති , ්ධමාණේ කාරන්ශන් රශට් ජනතාව ගැන හිතලාද 

කිේලා. රශට් ජනතාව ගැන සිතා ශගශනන නීතිේක් කිේලාඊ ශේ 

නීතිේ ේාවත්කාාීමන කාරලා ආපණු අද පා්ධලිශේන්තුමිශ  සේමත 

කාරන එකා රාශේෝගිකායි කිේලා මම හිතන්ශන් නැහැඊ ගරු 

, ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, . ශමොකාදඊ ශේ ශදශකාන්ම ඇති 

වැ ක් නැහැ. ශේ රශට් ජනතාවට ශේ ශදකාම , කාේම , කාේ 

තවත් ශකාොෙ කානල්ලකාට අනුමැතිේ ලැී මක් විතරයි. අද හාල් 

කිශලෝවක් රුපිේල් 120ක් වනශකාොටඊ ශසේවකාේකුශප ජද, කා 

වැටුප රුපිේල් 100ක්  හැටිේට අරශගන ශේකා ගෙපන්න කාාට හරි 

හුළුවන් කිේලා හිතනවා නේඊ  කා විහිළුවක්.  

විශ ේෂශේන්ම ව්ධතමාන ආණ්ඩුව අද වනශකාොට කාන්ශට්න්ධ 

පිටින් රුපිේල් 1ඊ000 ශකාොෙ අ්චචු ගහනවා. එශලස මුදල් අ්චචු 

ගහන ශ ගේ අනුව අද ෑේධ්මනේ වැඩිශවලා ශේ රශට් භාණ්  හා 

ශසේවා යගල ඉහෙ ේනශකාොට එේට සාශප්ක්ෂව ශේ රශට් 

කාේකාරුවාශපඊ නැත්නේ ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේාශප අවම 

වැටුප රුපිේල් 12ඊ100යි කිේලා කාථා කාරන තැනකා අපි ඉන්නවා 

නේඊ  ජනතාව ගැන ශමොන විධිේට හිතා තීන්දු තීරණ ගන්නා 

ආණ්ඩුවක්ද කිේන කාාරණාව නැවත සිහිපත් කාෙ යුතුමිේ කිේන 

එකා මම විශ ේෂශේන් මතක් කාර ශදන්න කාැමැතියි. 

  වාශපමඊ ශේ ජද, කා වැටුප ඉතා සෘජුව බලපාන අශප් 

සශහෝදර ද්රවි  ජනතාව සේබන්ධ්ශේන් පසුගිේ කාාලශේ ශලොකු 

කාතිකාාවක් ආවා. විශ ේෂශේන් වතුමි කාේකාරු ජනතාව 

සේබන්ධ්ශේන්. වසර 200කාට අධිකා කාාලේක් ශේ රශට් ජාතිකා 

ආදාේමට වි ාල හයිේක් ලබා ශදයගන්ඊ  ජාතිකා ආදාේම නංවන්න 

තමන්ශප ජීවිත කාැප කාරයගන් පරේපරා ගණනාවක් ශේ රටට 

ශසේවේ කාෙ  එම ජනතාවශප ජද, කා වැටුප වැඩි වීම අදටත් 

හුස්සක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. ශේ අේශප ජද, කා වැටුප 

රුපිේල් 1ඊ000ක් කිේන්ශන් , කාේ ශල්බලේක් පමණයි. ඔවුන්ට 

ශමපමණ කාාලේක් සලකාහු වතුමි හාේහුතුමින්ශප   සිේලු සැලකිලි 

ටිකා අද නැති කාරලා තිශබනවා. ජද, කා වැටුප ශලස රුපිේල් 

1ඊ000ක් ශදන්න කිේලා ආණ්ඩුව කාරහු බලහත්කාාරකාමත් එක්කා 

  වතුමි සමාගේවලට ලබාශදන සහනේඊ නැත්නේ  ආණ්ඩුශවන් 

ශදන්න ඕනන සහශේෝගේ ලබා ශනොදීමත් එක්කා තවදුරටත් වතුමි 

කාේකාරුවා හිරශවලා තිශබනවා.  

ආණ්ඩුව ශේ පාලන ශ දිකාාවට ශගනාව ශපොශරොන්දු  

සැබනවක් -ේථා්ධථේක්- කාරන්න අව ය වැ සටහන් ආණ්ඩුවට 

ශනොමැති වීම පිළිබඳව ශේ රශට් සමස්ත වතුමි රජාව විතරක් 

ශනොශවයි ශේ ආණ්ඩුව ශගශනන්න හයිේ දීහු සිේලුශදනාම අද 

වනශකාොට විමතිේ පෙ කාරනවා. ගරු , ශේෝජය කාාරකා 

සභාපතිතුමිම, ඊ ශේ ආණ්ඩුවට කිේන කිසි ශදේක් කාරන්න බැහැ. 

අසතය කිේයගන් ජනතාව රවටා ශවනත් මා්ධගවල  අරශගන ේනවා 

විනාඊ අපි බලාශපොශරොත්තුමි ශව්චච විධිේට ජනතාවට වි ්වාසේ 

ඇතිවන විධිශේ , වැරැදි ගමනක් සකාස් කාරන්න ශේ ආණ්ඩුවට 

ශනොහැකි වී තිශබනවා. විපක්ෂේ , ශේෝජනේ කාරන අපිත් හිතුමිවාඊ 

ගරු ශගෝඨාභේ රාජපක්ෂ මැතිතුමිමා ශමොනවා ශහෝ කාරයි කිේලා. 

ශේ රශට් ජනතාවට ේේකිසි හයිේක් ලබා ශදන්න හුළුවන් 

ශේෝජනා වාශපම සාධ්නීේ කාාරණා එතුමිමා ඉදිරිපත් කාරයි කිේලා 

අපිත් හිතුමිවා. නමුත් අද ශේ රට ආපස්සට ගිහිල්ලා තිශබනවා. ශේ 

ර ටට අව ය සාධ්නීේඊ රජාතන්ත්රීේ ශේෝජනා සිේල්ල වෙ පල්ලට 

ගිහිල්ලාඊ අද රශට් ජනතාව අන්දන තැනට පත්ශවලා තිශබනවා. 

ශේඊ එකා ඇන්දිල්ලක් කිේන කාාරණේඊ අද ශේ පනත් ශකාටුේපත 

සේමත වුණාට පස්ශසේ ජනතාව ශහට පාශරදී කාථා ශවයි කිේන 

කාාරණේ මම ඔබතුමිමන්ලාට මතක් කාරලා ශදනවා.  

අද ශේ නාේකාේන් ආ්ධථිකාේ ගැන කාථා කාරන්ශන් නැති බව 

මම විශ ේෂශේන් කිේන්න ඕනන. ශේ රශට් සල්ලි අ්චචු ගහනවා  

රජශේ ශසේවකාේන්ට වැටුප් ටිකා ශගවනවා  සමෘේධි සහනාධ්ාර 

ලබන අහිංසකා ජනතාවට   සහනාධ්ාර ටිකා ශගවනවා. හැබැයිඊ 

ශේ මුදල් අ්චචු ගැහීම හරහා   , ්ධමාණේ වන භේංකාර තත්ත්වේ 

ගැන -  අවදානම ගැන- ආණ්ඩුවට කිසිම තක්ශසේරුවක් නැහැ.  

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ අපි ශේ වනවිට ශලෝකා 

ණේ ශශ්රේණිගත කිරීේ අනුව නරකා තැනකාට තල්ලුශවලා 

තිශබනවා. මූඩිස් ශශ්රේණිගත කිරීේ අනුව ශේ වනශකාොට Caa1 

කිේන තැන තමයි අශප් රට තබා තිශබන්ශන්. ශේකා ශහොඳ ශදේක් 

ශනොශවයි. නරකා තැනකාට දැන් අශප් රට පත්ශවලා තිශබනවා. ශ්රී 

ලංකාාවඊ ණේ දීලා ආපසු ගන්න හුළුවන් තත්ත්වේකා නැහැඊ 

ලංකාාවට ණේ ශදන එකා risk එකාක් කිේන කාාරණේ ඔවුන් මතුමි 

කාරලා තිශබනවා. අප ශමතැ, න් තව එකා ඉලක්කාමකින් පහෙට 

දැේශමොත් අපට ණේ ශදන්නම එපාඊ අශප් රටට ණේ දීම සුදුසුම 

නැහැ කිේන අති ේ භේංකාර තැනට පත්වනවා. එශහම රටවල් 

ශලෝකාශේ තිශබන්ශන් තුමිනයි.   රටවල් තුමින තමයිඊ කියුබාවඊ 

ශමොසැේබික්ඊ Republic of the Congo ේන රටවල් තුමින. ශ්රී 

231 232 



පා්ධලිශේන්තුමිව 

ලංකාාවත් ශේ ලැයිස්තුමිවට ේනතුමිරු ශේ පාලකාේන් කිසි ශදේක් 

කාරන්ශන් නැහැඊ ඔශහේ මැත ශදො වනවා යගස. අශප් ගරු අජිත් 

, වාඩ් කාබ්රාල් රාජය ඇමතිතුමිමා කායිේ ගහයගන් කිේනවාඊ "එශහම 

ර ්න නැහැ. ඕනන ශදේකාට අපි ඔට්ටුයි" කිේලා. හැබැයිඊ ශලෝකා 

ණේ ශශ්රේණිගත කිරීේ කාරන ආේතන  විශ චනේ කාරන්න 

හිරිකිතශේන් ශතොරව එතුමිමා ඉදිරිපත් වනවා. ශේ ආේතන  

විශ චනේ කාරන එකා ශනොශවයි එතුමිමා කාරන්න ඕනන. ශේ රශට් 

ආ්ධථිකාේ  ක්තිමත්ව හදා ගන්න වැ සටහනක් තිශබන්න ඕනන. 

ශකාොශරෝනා වසංගතේ පිටින් දාලාඊ   තත්ත්වේ ශකාොශරෝනා , සා 

වුණාේ කිේන කාාරණේ ශනොශවයි කිව යුත්ශත්. විේ යුතුමි ශේවල් 

අවශබෝධ් කාරශගනඊ ෑේධ්්චච මානසිකාත්වශේන් එහාට ගිහිල්ලා 

කාටයුතුමි කාරන්න ඕනනේ කිේන කාාරණේ අපි විශ ේෂශේන් රජේට 

මතක් කාරනවා. ශේ ශවනුශවන් විකාල්ප  තිශබනවා. නමුත්ඊ   

විකාල්ප ගැන ශහොේන්ශන් නැහැ. රශට් , ෂ්පාදනේ වැඩි කාරන්න 

කිසිම වැ සටහනක් නැහැ. අඩු තරයගන් කාෘෂි කා්ධමාන්තේ හරහා 

ශේ රශට් අපනේන , ෂ්පාදන , ්ධමාණේ වුණා නේඊ   

, ෂ්පාදනේත් නතර කාරන්න ශේ ආණ්ඩුව කාටයුතුමි කාරලා 

තිශබනවා. මම දන්ශන් නැහැඊ ශේ ආ්ධථිකා නයාේඊ ශේ ආ්ධථිකා 

දැක්ම ශමොකාක්ද කිේන එකා. 

හැම දාම තිබු  අේ වැේ හිඟේ එන්න එන්න හුළුල් වනවා. 

රජේ ශේ ගැන වැදගත්ඊ හුළුල් සාකා්චඡාවක් පවත්වන්ශන් නැහැ.   

සේබන්ධ්ශේන් විේවත් මණ් පේක් , ්ධමාණේ ශවන්ශන් නැහැ. 

ශවශෙඳ ශ ේෂ හිඟේ අවම  කාර ගන්නඊ ආනේන-අපනේන අතර 

පරතරේ අඩු කාර ගන්න ශේ  ආණ්ඩුව කාරලා තිශබන්ශන් 

ශමොකාක්ද ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ? ආනේන නතර 

කාරන්න කාටයුතුමි කිරීමයි. ආනේන නතර කාරලා ශවශෙඳ ශ ේෂ 

හිඟේ අඩු කාර ගන්නඊ ශ ොල්ධ හිඟේ නැති කාර ගන්න හුළුවන් 

කිේලා ශේ ආණ්ඩුව හිතනවා නේඊ  කා හීනේක්. මම ඔේ ආ්ධථිකා 

ඔස්තා්ධලාට කිේනවාඊ ශේ රට තල්ලු වන තැන ශකාොතැනද කිේන 

කාාරණේ සේබන්ධ්ව අවශබෝධ්ශේන් යුතුමිව කාටයුතුමි කාරන්න 

කිේලා. 

අද එළිේට බැහැලා ඉන්න ශේ ගුරුවරු ශවන කාවුරුවත් 

ශනොශවයිඊ පසුගිේ ජනාධිපතිවරණශේදී ගරු ශගෝඨාභේ රාජපක්ෂ 

මැතිතුමිමා ජනාධිපති ව ශේන් පත් කාරන්න වි ාල කාැපකිරීේ 

කාරයගන් දඟලහු ෑදවිේ. අද ඔවුන් කිේන්ශන් ඔවුන්ට හියග වැටුප 

ලබා ශදන්නඊ විශ්රායගකාේන්ශප කාප්පාදු කාරහු වැටුප ලබා ශදන්න 

කිේායි.   වාශපමඊ ශජනරාල් ශ්රීමත් ශජෝන් ශකාොතලාවල ජාතිකා 

ආරක්ෂකා වි ්වවිදයාලේ පනත් ශකාටුේපත ශගනැල්ලාඊ ශේ රශට් 

ජාතිකා වි ්වවිදයාලේක් ශමශහේවන්න තමන්ට අව ය 

කාණ් ාේමක් පත් කාරන්න හදන අධ්යාපන කාප්පාදුව නවත්වන්න. 

ශේවා ඔක්ශකාොම කාරන්ශන් තුමිශනන් ශදශක් බලේක් තිශබනවා 

කිේන හයිේ අරශගනයි. 

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ තුමිශනන් ශදකාකා බලේක් 

තිශබනවාේ කිේා හයිේ අරශගන දැන් දැඟලුවාටඊ ශේ රශට් ජනතා 

මතේ ශමොකාක්ද කිේන එකා ගුරු ෑේශඝෝෂණ හරහා ශහෝ 

ආණ්ඩුවට දැශනනවා නේ අපි   ගැන සතුමිටු වනවා. ජනතා මතේ 

ශමොකාක්ද කිේන එකා ශේ ෑේශඝෝෂණ හරහා ආණ්ඩුවට 

දැශනනවාේ කිේා අපට හිශතනවා. ආණ්ඩුව දැන් භේශවලා 

ඉන්ශන්.  කායි ලහි ලහිශේ ශේ පනත් ශකාටුේපත හකුො ගන්න 

ෑත්සාහ කාරන්ශන්. ශජනරාල් ශ්රීමත් ශජෝන් ශකාොතලාවල ජාතිකා 

ආරක්ෂකා වි ්වවිදයාල පනත් ශකාටුේපත හකුො ගන්න ශනොශවයිඊ 

නැවත ශේ ෑත්තරීතර ආේතනේට ශනොශගශනන්නම ආණ්ඩුව 

තීන්දුවක් ගන්න ඕනනේ කිේා අපි කිේනවා.  කා තමයි ශේ රශට් 

ජනතාවශපඊ අධ්යාපනේ පිළිබඳව කාථා කාරන ආචා්ධේඊ 

මහාචා්ධේවරුන්ශප සහ ශිෂය රජාවශප බලාශපොශරොත්තුමිව. 

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ මම විශ ේෂශේන් මතක් 

කාරන්න ඕනන තව කාාරණාවක් තිශබනවා. ශේ දවස්වල 

ශකාොශරෝනා වසංගතශේ එකා පැත්තක් ගැන ආණ්ඩුව කාථා 

කාරනවා. එන්නත්කාරණ වැ සටහශන් ශගෞරවේ ආණ්ඩුවට 

හියගවිේ යුතුමියි. හැබැයිඊ ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ 

ආණ්ඩුවට එන්නත්කාරණශේ ගණන් හිල  ටිකාඊ   රති තඊ -අංකා 

ගණිතේ- ශපන්වලා ශේ ශකාොශරෝනා වසංගතශේ තත්ත්වේ වහලා 

දමන්න බැහැ. අද ඉස්පිරිතාලවල ඇඳන් ේටත් ශරෝගීන් ඉන්නවා. 

අද PCR tests 10ඊ000ක් කාරනශකාොට 3ඊ000කාට ආසන්න 

ශරෝගීන් පිරිසක් හමු ශවනවා. ශේ රශට් සාමානය හුේගලේන් 

තුමින්ශදශනකුශගන් එකා- 

 
 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.  

 
 ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමියගේශප ශ ලාශවන් 

විනාඩි ශදකාක් මම ගන්නවාඊ ගරු , ශේෝජය කාාරකා 

සභාපතිතුමිම, .   

ශේ ශකාොශරෝනා වසංගතේ ෑග්ර අතට හැරිලා තිශබන ආකාාරේ 

ගරු රාජය ඇමතිතුමියගේ කි වා. ගරු , ශේෝජය කාාරකා 

සභාපතිතුමිම, ඊ විශ ේෂශේන්ම කිේන්න ඕනනඊ ශකාොශරෝනා 

වසංගතශේ තිශබන ශේ අවදානම ගැන ශනොසිතාඊ  -ශකාොශරෝනා 

කායගටුව ද- ශේ තීන්දු තීරණ ගන්ශන් කාවුද කිේා මම දන්ශන් 

නැහැ. අද ශරෝහල්වල ඇඳන් ේටත් ශරෝගීන් ඉන්නවා. ට ට ශපර 

එවැ,  ශරෝගීන් රමාණේක් වා්ධතා වුශණ් නැහැ. රතිකාාර කාරන 

ආේතනඊ රතිකාාර මධ්යස්ථානවල ධ්ාරිතාශවන් සිේේට 90ක් 

පිරිලා තිශබන ශ ලාවකාඊ තව ඉ  තිශබන්ශන් සිේේට 10යි කිේන 

ශ ලාවකාඊ කාාශප ශසෞඛ්ය , ්ධශේ  අනුවද ශේ රට එකාපාරට 

විවෘත කාරලා දැේශේ? අපි කිේන්ශන් නැහැ රට වහලා තිේන්න 

කිේලා. හැබැයිඊ ශේ රශට් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීශේ වැ  පිළිශවෙ 

ශමොකාක්ද? ශසෞඛ්ය මා්ධශගෝපශේ වල තත්ත්වේ ශමොකාක්ද?   

කිසි ශදේක් සලකාන්ශන් නැහැ. අද ආ්ධථිකාේ වැටිලා. ආ්ධථිකාේට 

හයිේක් හදා ගන්න ක්රමේක් නැහැ. නරකා ආ්ධථිකා 

කාෙමනාකාරණේකා රතිවිපාකා ජනතාවශප කාරපිටින් තිේලා 

ආණ්ඩුව තමන්ට අව ය ගමන ේනවා. ඔළු ශගඩි මාරු කාොටඊ 

ශවන ශවන ඉත්ශතෝ මාරු කාොටඊ ශේ ර ්නවලට ෑත්තර 

ශහොේන්න බැහැ. ශේ ර ්නේට ෑත්තර ශහොේන්න බැරි , සා 

තමයි මැශරන එකාා මැරිේල්ලාඊ ඕනන ශකාශනකුට ඕනන ශදේක් 

ශව්චචාශ  කිේලා ආණ්ඩුව අත පිහදා ශගනඊ ශේ ශකාොශරෝනා 

වසංගතශේන් රට ශම්චචර හිර ශවලා තිශබන ශ ලාවකා ජනතාව 

අනතුමිශ්ධ ශහෙන්න කාටයුතුමි කාර තිශබන්ශන්. අවසාන ව ශේන්ඊ 

මම කිේන්ශන් ශම්චචරයි.  කාාලශේන් කාාලේට එකා එකා shows 

එනවා  එකා එකා සංද්ධ න එනවා.  

 
 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.  

 
 ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මම අවසන් කාරනවාඊ ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, . 
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[ගරු ශහේෂා විතානශප මහතා] 



2021 අශගෝස්තුමි  04 

විශ ේෂශේන්ම කිේන්න ඕනනඊ ේශේ ශපශ්ධදා මා , ශේෝජනේ 

කාරන රත්නහුර දිස්ත්රික්කාශේ බිලිේන ගණනක් වටිනා මැණික් 

ගලක් තිශබනවා කිේලා ජාතිකා මැණික් හා ස්ව්ධණාභරණ 

අධිකාාරිශේ සභාපතිතුමිමා රූපවාහිනී නාළිකාා ඔක්ශකාෝම හරහා 

රකාා  කාො. අපටත් මැණික් ගල් ගැන ේේ අවශබෝධ්ේක් 

තිශබනවා. මම දන්ශන් නැහැඊ ශේ ශමොන චූන් එකාක්ද කිේලා ගරු 

, ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, . ජාතිකා මැණික් හා ස්ව්ධණාභරණ 

අධිකාාරිේට විේත් මශඟන් දාහු   විේතා අඩුම ගණශන් මැණික් 

ගලක් කිේන්ශන් ශමොකාක්ද කිේලාවත් දන්ශන් නැහැ. කාළු 

ගල්වලට මැණික් කිේන විේත් ම ශාශේ විේතුමින් ආේතනවලට 

පත් කාරශගන කාටයුතුමි කාරන ශේ ආණ්ඩුශ  දැක්ම ශමොකාක්ද 

කිේන එකා අපි ශේ රශට් ජනතාවට මතක් කාරනවා. හැටනව 

ලක්ෂේ ඇතුමිළු ශේ රශට් ජනතාව එකාතුමි ශවලා තමන් අනතුමිශ්ධ 

ශහෙලා තිශබන එකා ගැන ශේ කාාලකාණ්ණි ආණ්ඩුවට සාප 

කාරනවා. 

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ මශප කාථාව අවසන් 

කාරනවා. ඔබතුමිමා ලබාදුන් කාාලේට ශබොශහොම ස්තුමිතියි. 

 

 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Indika Anuruddha 

Herath. You have 12 minutes. 
 

[අ.භා. 2.1ද] 

 

 ු ඉන්දික අනුු ධ් ගහේසත්ව මහත්ා (ග්රාමීය ය නිවාස හා 

ඉදිකිීමම් හා ග ොඩනැගිලි ද්රව කාමාන්ත් ප්රවාධ්න සාජ 

අමාත්තුමා)   
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொைத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் மகத் 

ததொழில் இரொேொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ විශ ේෂශේන්ම 

ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ (සංශ ෝධ්න) පනත් 

ශකාටුේපත තුමිළින් ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ට වැටුප් 

වැඩිවීමක් ලබාදීම සඳහා ගරු අමාතයතුමිමා ශේෝජනා කාරලා 

තිශබනවා. කිසි කාශලකා ශපෞේගලිකා අං ේ ශකාශරහි ශනොබලහුඊ   

වාශපම ශපෞේගලිකා අං ේත්ඊ රාජය අං ේත් තමුන්ශප සාක්කුශ  

කිේලා හිතාශගන වැ  කාරහුඊ   රජේ කාෙ ෑදවිේ දැන් ශනොශේක් 

කායි කාතන්දර කිේනවා. අපි මතක් කාරලා බලන්න ඕනනඊ පසුගිේ 

වකාවානුව තුමිෙ වතුමි කාේකාරුවා රුපිේල් 1ඊ000 වැටුප් වැඩිවීම 

ඉල්ලා කාටයුතුමි කාෙ ආකාාරේ.   කාේකාරුවාශප දුවා දරුශවෝ 

පසුගිේ රජේ කාාලශේ ශකාොෙඹටඊ එශහම නැත්නේ තදාසන්න 

රශේ වලට එකාතුමි වුණාඊ "අශන්  අශප් ශදම පිශේෝ දුක් විඳිනවාඊ 

ශේකා පාලකාශේෝ දකින්ශන් නැහැ.   රශේ ශේ ඉන්න 

ශේ පාලන නාේකාශේෝ ආණ්ඩු කාරනවා  ඇමතිකාේ කාරනවා. 

හැබැයිඊ අපට කිසිම සාධ්ාරණේක් සිේධ් ශවන්ශන් නැහැඊ අශප් 

ශදම පිේන් ශවනුවන් ශේකා වැඩි කාරලා ශදන්න" කිේලා. අද ඔේ 

කාථා කාරන ශගො ක් අේ එදා කාන් වහශගනයි හිටිශේ. එදා කාථා 

කාශෙේ නැහැ. හැබැයිඊ අපට හුළුවන් වුණාඊ ශකාොන්ද ශකාළින් 

තිේාශගන වතුමි කාේකාරුවන්ට ජද, කා ශ තනේ ශලස රුපිේල් 

1ඊ000ක් ලබාදීශේ ශේෝජනාව පසු ගිේ අේ වැේට ඇතුමිෙත් කාරලාඊ 

අද ශවේදි  කා ක්රිේාත්මකා කාරන්නට. අද සිේේට තුමිශන් කාල්ලිශේ 

මන්ත්රීවරශේක් රකාා  කාරනවාඊ "ශකාොශහේදඊ  කා ලැශබන්ශන්?" 

කිේලා.  ගේවලඊ කාඳුකාරශේඊ වතුමිකාරශේ සමාගේවලින් ශේ ශවේදී 

 කා ශගවනවා. එතුමිමන්ලාට ඕනන නේ හුළුවන්   කා ශනොලැශබන 

තමුන්ශප සශහෝදර ජනතාව ශවනුශවන් අධිකාරණේට වුණත් 

ගිහිල්ලා කාටයුතුමි කාරන්නට. එශහම අවස්ථාවක් තිේලා නැහැ. 

රජේ   වගකීම අරශගන තිශබනවා    ආේතනවලට කිේලා 

තිශබනවා. ශේ ශවේදි    ආේතන බණුතරේක්   කාටයුතුමි කාරනවා. 

  , සා ගරු න ා ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ අපි වගකීශමන් 

කිේනවා කාේකාරුවාශප විතරක් ශනොව  සිේලු ජනතාවශප අදහස්ඊ 

ශේෝජනාඊ එශහම නැත්නේ බලාශපොශරොත්තුමි ඉෂ්ට කාරන්න තමයි 

ව්ධතමාන රජේ බිහි වුශණ් කිේන එකා. ශබොශහොම අදූරද්ධය  රජේකා 

පාලනේට විරුේධ්ව තමයි ව්ධතමාන  රජේ බිහිවුශණ්. එදා රාජය 

ශසේවකාේාඊ ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේාඊ සිේලු ජනතාව   රජේ 

කිේහු කාරහු ශකාරුේ ශහොඳට දැක්කාා.   ශගොල්ලන්ශප පාලන 

කාාලශේ රාජය ශසේවකාේාඊ එශහම නැත්නේ සාමානය ජනතාව  

දිහා ශනොශවයිඊ ඉහෙ ශපශෙේ මැති ඇමතිවරු ගැන විතරයි බැලුශ . 

ඔබතුමිමන්ලා දන්නවාඊ පසුගිේ වකාවානුව තුමිෙ   ශගොල්ලන්ශප 

මඩිේ තර කාර ගන්නඊ වයාපාර දියු  කාර ගන්නඊ  පාක්ෂිකාේන් 

ආරක්ෂා කාර ගන්න වැ  පිළිශවෙකාට ගිේා යගසක් සමස්ත රශට් 

අව යතාව බලලා වැ  පිළිශවෙකාට ගිශේ නැහැ කිේලා. ශේ 

ෑදවිේ කාල්ලි කාණ් ාේේ හදා ගත්තා. ත්රස්තවාදී කාණ් ාේේ ඇති 

වුණා.  

හිටහු අමාතය රිසාඩ් බදියුදීන් මන්ත්රීතුමිමා අද කාථා කාරලා 

කිේනවාඊ  "එතුමිමාශගන් පළි ගන්ශන් ඇයිඊ  වැරැේදක් කාරලා 

තිශබනවා නේ   වැරදිවලට ශචෝදනා එවන්න" කිේලා. අපි 

දැක්කාා කාඳුකාරශේ අහිංසකා දරුශවක් ගැන කිේනවා.   දරුවා 

දූෂණේට ලක් ශවලා.   දරුවා යගේ ගිහිල්ලා.    සිේධිේ හරහා තව 

දරුවන් ගණනාවක්ඊ ශසේවිකාාවන් ගණනාවක් ගැන දැන ගන්න 

ලැශබනවා. අද   ශසේවිකාාවන් ගැන කාවුරුවත් කාථා කාරන්ශන් 

නැහැ. කාඳුකාරශේන් ශගනාව බාලවේස්කාාර දරුවන් ගැන කාවුරුත් 

කාථා කාරන්ශන් නැහැ. හැබැයිඊ පා්ධලිශේන්තුමිශ  හිටහු 

ඇමතිවරිේන් ගැනඊ ඇමතිවරිේන්ට සිේධ් ශව්චච ේේ ේේ 

අ න්ශත්ට්ටේ ගැන කාථා කාරනවා. තමුන්ශප පිශල් එකාා  

ආරක්ෂා කාරනවා. යගනී මැරුවත් කාමක් නැහැඊ දූෂණ කාෙත් කාමක් 

නැහැ ශමොන ශේ කාෙත් කාමක් නැහැ.  කාට කාට ෑස්සන්ශන් 

නැහැ.   , සා ශේකා , ේම සන්ධ්ානේක්. තමන්ශප පැවැත්ම 

ශවනුශවන්ඊ තමන්ශප වරරසාද ශවනුශවන්ඊ තමන්ට අනාගතශේ 

ලැශබන ශේ ශවනුශවන් කාටයුතුමි කාරන සන්ධ්ානේක්. එශහම 

නැතිව ජනතාව ශවනුශවන් කාටයුතුමි කාරන සන්ධ්ානේක් 

ශනොශවයි. සමඟි ජන බලශ ගේ අටවා ශගනඊ  කා තුමිෙ ඉන්න 

ශනොශේකුත් ශනොශේකුත් කාල්ලි කාණ් ාේේ සිේලුශදනා තමන්ශප 

අේ  රකිනවා. පාස්කු රහාරේ සිදු වුණ ශවලාශ  ශචෝදනා පිට 

ශචෝදනා ආවා.   ශචෝදනා සිේල්ල අශනක් පිට හරවන්න ශගො ක් 

අේ ෑත්සාහ කාො. අද කිේනවාඊ ", දහස් කාරලා ශදන්න" කිේලා.  

දවල්ට එකාක්. රෑට  තව එකාක්.  එශහම කාටයුතුමි කාරන ශේ 

විපක්ෂශේ ෑදවිේ අද  කිේනවාඊ "ගුරුවරු තමයි එළිේට එන්ශන්ඊ 

ගුරුවරු තමයි මහපාරට එන්ශන්ඊ  රාජය ශසේවකාේන් තමයි  මහ 

පාරට එන්ශන්ඊ ඉල්ීමේ ඉල්ලන්ශන්" කිේලා. ශේවා රජශේ ර ්න 

ශනොශවයි. ගුරු මහත්ම මහත්ට න් පාරට ඇ දශගන එන තත්ත්වේට 

පත් කාරලා තිශබන්ශන් සිේේට 3 කාල්ලිේයි. එතුමිමන්ලාශප වැටුප් 

ව්ධධ්කා ශදන්න රජේ ූරදානේ. අේ වැේ ශේෝජනාවක් තුමිෙ , සි 

පරිදි   කාටයුතුමි කාරන්න රජේ , ේම වැ  පිළිශවෙක් සකාස් කාරලා 

තිශබනවා. එශහම නැතිවඊ අහසින් වැටුණා වාශප කාටයුතුමි කාරන්න 

බැහැ.  

එකා ශවලාවකාට කිේනවාඊ ශ ොල්ධ අ්චචු ගහනවා කිේලා. 

තවත් ශවලාවකාට කිේනවා රුපිේල් අ්චචු ගහනවා කිේලා. තවත් 

ශවලාවකාට කිේනවාඊ ශකාොශහේටද ගිහිල්ලා මල් වට්ටි ූරජා කාරනවා 

කිේලා. අපට එශහම කාරන්න ඕනන නැහැ. , ේම 

කාෙමනාකාාරිත්වශේන් යුතුමි ආණ්ඩුවක් පසුගිේ වසර තුමින හතර 

තුමිෙ කාටයුතුමි කාො නේ අපට ශමශහම කාටයුතුමි කාරන්න ඕනන 

නැහැ. අපි ශේ වයසනේ තුමිෙ ජනතාවට අතයව යම ශේ ශමොකාක්ද 

කිේලා බලලා කාටයුතුමි කාරනවා. ජනතාවට අතයව ය ශේ ශසෞඛ්ය 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

ආරක්ෂාවයිඊ ශසෞඛ්ය පහසුකාේ ටිකායි.   සිේල්ල ශවනුශවන් 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමිමා ක්රිේාමා්ධග අරශගන තිශබනවා. හැබැයිඊ 

ජනතාව ශපෝලිේ පිටින් රැස් ශවනවා. විපක්ෂ නාේකාවරේා එකා 

හන්දිේකාට බහිනවා. ේෙඟට තුමිශන් කාල්ලිශේ නාේකාේා තව 

හන්දිේකාට බහිනවා.   හන්දිේට ේේ කිසි පිරිසක් එකාතුමි කාර 

ගන්නවා. එකාතුමි කාරශගන ශබෝඩ් එකාක්ඊ ශදකාක් ෑස්ස ාා 

ගන්නවා. ේට පසු එතැ, න් ශපොකුරක් හැශදනවා. ේට පස්ශසේ   

ශපොකුරු ටිකා හැදි හැදී ශරෝහල් ටිකා හුරවනවා. ශමන්නඊ 

විපක්ෂශේ campaign එකා. විපක්ෂශේ campaign එකා බවට පත් 

ශවලා තිශබන්ශන් ජනතාව මහපාරට  ඇදශගන  මයි. ගුරු 

මහත්ම මහත්ට න් බලහත්කාාරශේන් මහපාරට ශගශනනවා.  දැන් 

ශේ හදන්ශන්ඊ අපි ඔබලා එකාතුමි ශවලා කාන ගැණුශවොත් රජේ සහන 

ශදනවා කිේන්නයි. රජශේ සහන ගන්න කාන ගහන්න ඕනන නැහැ. 

ශේ රජේ පත් කාර ගන්න අධ්යාපන ක්ශෂේත්රශේ අේඊ ශපෞේගලිකා 

ක්ශෂේත්රශේ අේඊ රාජය ක්ශෂේත්රශේ අේ  සිේලු ශදනා මහත් 

ෑනන්දුවකින් කාටයුතුමි කාො.   , සා ආණ්ඩුව එෙවන්න ශනොශවයි 

ශේ පාරට බහින්ශන්.  කා මතකා තිේා ගන්න. ශම්චචර ආදරේක්ඊ 

කාැක්කුමක් තිශබනවා නේ ශදවිේශන් පසුගිේ අවුරුදු හතර පශහේ 

කාටයුතුමි කාරන්න ඕනනශන්. රුපිේල් 1ඊ000  ශදන්න කිේලා 

භූයගශතල්  හලාශගන ගි,  තිේා ගන්න හදහු ඇමතිවරු   

ආණ්ඩුශ  හිටිේා.   ගැන කාථා කාශෙේ නැහැ.      රුපිේල් 1ඊ000 

වැඩි කාොමඊ අපි   කා ලබා දීම ගැන කාවුරුවත් කාථා කාරන්ශන් 

නැහැ.    වාශපම පඩි පාලකා සභා පිහිටුවලාඊ ශේෝජනා 

ශගනැල්ලා පා්ධලිශේන්තුමිශ  සේමත කාරලාඊ ශපෞේගලිකා අං ශේ 

ශසේවකාේාශප පඩිේ වැඩි කාරන එකා ගැන අද  කාවුරුවත් කාථා 

කාරන්ශන් නැහැ. ශේකා වැ කාට නැති ශදේක්ඊ ශේශකාන් 

ශපෞේගලිකා අං  ේට ශසතක් නැහැ කිේනවා. හැබැයි ශේ වැඩිවීම 

ගැනඊ ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේා ආරක්ෂා කිරීම ගැන රජශේ 

වගකීම   ආකාාරශේන් දරනවා. ශපෞේගලිකා අං ශේ විතරක්  

ශනොශවයිඊ  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමිමා ඉන්න කාාලශේ රාජය 

ශසේවකාේන්ශප පඩි වැඩි කිරීමට ශේශගොල්ලන් තව ශපොඩි 

ගණනක් එකාතුමි කාරලා ඔන්න අපි පඩි වැඩි  කාොේ කි වා. ශේ 

වසර ගණන තුමිෙ -2011 දක්වා- පඩි වැඩි වීශේ ක්රමශ දේ 

, ේමාකාාරශේන් ශගන ේන්න ආණ්ඩුව වැ සටහනක්ඊ 

වයාපෘතිේක් ආරේභ කාරලා තිබුණා. 2020ඊ 2021ඊ 2022 ශවේදී    

වැඩි ශවන වැ සටහන ක්රිේාත්මකා කාරන්න ආණ්ඩුව කාටයුතුමි 

කාරලා තිබුණා. හැබැයිඊ  කාෙමනාකාාරිත්වශේන් දු්ධවලඊ  එකා එකා   

සන්ධ්ාන  හදා ගත් අේ පසුගිේ වසර ගණනාවටම කාශෙේ රාජය 

ශසේවකාේාත්ඊ අශනක් අේත් ආරක්ෂා කාරන එකා ශනොශවයි. 

තමුන්නාන්ශසේලා රාජය ශසේවකාේා ආරක්ෂා ශකාරුවා නේඊ ශේ 

ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න හැටනව ලක්ෂේක් ඡන්දේ ශදන්ශන් නැහැ. 

එදා රාජය ශසේවකාේාශප සාක්කුවට මුදල් දානවා කිේලා ේට 

සාක්කුශවන් මුදල් ඇදලා ගත්තා. එදා බැංකු ශපොලිේ වැඩි කාො. 

වැට් එකා වැඩි කාො. අතයව ය ද්රවයවල බදු වැඩි කාො.  වා වැඩි 

කාරලා  ශසේවකාේා ශකාොල්ල කානවා. අතයව ය ශනොවන 

වයාපෘතිවලට මුදල් විසි කාරලා දැේමා.   

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ  අද ගුරු මහත්ම 

මහත්ට න් ශවනත් වැ කාට ශේොදා ගන්න හදනවා. වගකීශමන් 

කිේනවා අපි රාජය ශසේවකාේන්ශප කාර මතින් ආහු ආණ්ඩුවක් බව. 

 කා අපි කාවදාවත් අමතකා කාරන්ශන් නැහැ. ගුරු මහත්ම 

මහත්ට න් විතරක් ශනොශවයිඊ සමස්ත රාජය ශසේවකාේන් ලක්ෂ 

ගණනක් ශේ ආණ්ඩුවට ඡන්දේ දුන්නා.   ශගොල්ලන්ශප 

අව යතාඊ වරදානඊ වරරසාද ශවනුශවන් අපි කාටයුතුමි කාරනවා.  

  වතුමි කාේකාරු ජනතාව ශවනුශවනුත් අපි  වගකීශමන්  කාටයුතුමි 

කාරනවා. අපි වගකීශමන් කිේනවා  පසුගිේ ේහපාලන ආණ්ඩුව 

වතුමි කාේකාරුවන් ශවනුශවන් හරිේට කාටයුතුමි කාො නේ වේස 

අවුරුදු 13ඊ 14 දරුවන්ට ශකාොෙඹ ශසේවේට එන්න ශවන්ශන් නැහැ 

කිේලා.  කිරිඇල්ල මැතිතුමිමා අද නැඟිටලා කිේන්ශන්  වාත් 

වහන්න කිේලායි.  වා අමතකා කාරලා දාන්න කිේලා තමයි 

විපක්ෂශේ ෑදවිේ අද කාථා කාරලා කිේන්ශන්.    ශවනුශවන් 

පාරට එන්නඊ   ශවනුශවන් හඞ නඟන්නඊ   ශවනුශවන් කාථා 

කාරන්න අද කිසිම හුේගලශේක් නැහැ.  ශේකාට අශප් භාෂාශවන් 

කිේනවාඊ "දිට්ඨධ්ේමශ දේ" කිේලා. තුමින් හාරසිේේක් පමණ 

ජනතාව පාස්කු ශබෝේබ රහාරශේන් යගේ ගිේා.   සේබන්ධ්ශේන් 

ශචෝදනා නැති වුණාට ශේ ශවේදී  වැරදිකාරුවන් කිේලා 

සැකාකාරුවන් සිර කාරලා තිශබන , සා තමයි  අශනකුත් වැරදි 

ශේවල් අද එළි ශවන්ශන්. එශහම නැත්නේ ශේවා එළිේට එන්ශන් 

නැහැ. අද භේ නැතිව ඇවිල්ලා කාාන්තාවන් කාටෑත්තර ශදන්ශන් 

  වැරදිකාරුවන් ශවනුශවන් නීතිේ ක්රිේාත්මකා කාරනවාේ කිේන 

වි ්වාසේ තිශබන , සායි. එම, සා නීතිශේන්ඊ එශහම නැතිනේ 

ශවනත් ශේවලින් මඟ හැරුණත් ස්වභාව ධ්්ධමශේන් මඟ 

හැශරන්න බැහැ. ස්වභාව ධ්්ධමශේන් මඟ හැශරන්න බැහැ කිේන 

කාාරණේ තමයි ශේ ශදන පණිවු ේ බවට අද පත් ශවලා 

තිශබන්ශන්.  

ගරු , ශේෝජය කාාරකා සභාපතිතුමිම, ඊ අද අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමිමා ශේ සභාවට ආහු ශවලාශ ඊ  අගමැතිතුමිමා ඉන්න 

ශවලාශ  ශේෝජනා කාශෙේ ශමොනවාද?    අේ , දහස් කාරන්න  

කාටයුතුමි කාරන්න කිේලා තමයි ශේෝජනා කාශෙේ.   ශචෝදනා ශගොනු 

කාරන්නඊ එශහම නැතිනේ , දහස් කාරන්න කිේලා තමයි කි ශ . 

ශමන්න ශේ ශේෝජනා සන්ධ්ාන විධිේට තමයි ශදන්ශන්.  එම , සා 

අපි වගකීශමන් කිේනවාඊ වැරදිකාරුවන් බවට  පැයගණිලි කාරලා 

සාක්ෂි ඉදිරිපත් කාරශගන ේේදී අපට ශේ පාලන වාසි ගන්න 

වුවමනාවක් නැහැ කිේලා. එදා ශේ පාලන වාසි ගත්තා. තමන්ශප 

පක්ෂශේ පැවැත්ම ශවනුශවන්   ශගොල්ලන්ට වරදාන දුන්නා. 

ඕනනම ත්රස්තවාදී ක්රිේාවක් කාරන්න ඉ කා  දුන්නා. ඕනනම කාල්ලි 

කාණ් ාේමක් හදා ගන්න ඉ කා  දුන්නා. අපට එශහම 

අව යතාවක් නැහැඊ ශේ රජේට අව යතාවක් නැහැ. වැරැේදක් 

කාරලා තිශබනවා නේ ඕනනම ශකාශනක් ශවනුශවන් නීතිේ ඉටු 

කාරන්න ජනාධිපතිතුමිමා බැඳිලා ඉන්නවාඊ   ශවනුශවන් කාටයුතුමි 

කාරනවා. 

ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන් ශවනුශවන් අපි ශේ ශේෝජනා 

ශගන එන අතරතුමිරඊ රජශේ ශසේවකාේන්ටත් පණිවු ේක් ශදන්න 

කාැමැතියි. ලබන ව්ධෂේ සඳහා වන අේ වැේ ඉදිරිපත් කාරන්න 

තිශබන්ශන්ඊ තව මාස තුමිනක් ශහෝ හතරක්. අපි ශේ අවස්ථාශ  

වගකීශමන් කිේනවාඊ එෙශඹන අේ වැේ තුමිළින් ගුරුවරුන් ඇතුමිළු 

රාජය ශසේවකාේන්ශප වැටුප් ව්ධධ්කා සහ වැටුප් වැඩිවීේ කිේන 

කාාරණා සිේල්ල ශවනුශවන් ශේ ආණ්ඩුව කාටයුතුමි කාරන බව.   

, සා අපි ශගෞරවාන්විතව ඉල්ලා සිටිනවාඊ ශේ ශසෞඛ්ය 

ආරක්ෂිතව ඉන්න ඕනන කාාලේ තුමිෙඊ සිේේට තුමිශන් කාල්ලිේඊ 

එශහම නැත්නේ ශවනත් කාල්ලි කාණ් ාේේ ශවනුශවන් ශේ 

දිනවල පාරට බැහැලා රට අනාරක්ෂිත කාරන්න එපා කිේලා. 

රජශේ ශසේවකාේන් සිේලු ශදනාශප පඩි වැඩි කිරීම ශවනුශවන්ඊ 

හිඟ වැටුප් ව්ධධ්කා ලබා දීම ශවනුශවන් දැනටමත් ආණ්ඩුව 

වැ සටහනක්  ක්රිේාත්මකා කාරන්න ආරේභ කාර තිශබනවාේ 

කිේන පණිවු ේ ශදයගන්ඊ මශප කාථාව අවසන් කාරනවා. 

 
 ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Rajika 

Wickramasinghe. You have eight minutes.  

Before she starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Hesha Withanage to the Chair? 
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2021 අශගෝස්තුමි  04 

 ු (වවද) සගම්් පතිසණ මහත්ා (වැවිලි අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரரைஷ் பதிரை - 

தபருந்ரதொட்ட அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Plantation) 

Sir, I propose that the Hon. Hesha Withanage do now 
take the Chair. 

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව  ු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා මූලාසනගයන් 

ඉවත්ව වූගයන්   ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு  ரஹசொ 

விதொனரக அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.30] 

 

 ු සාජිකා වික්රමිංාංහ මහත්වයගය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரொேிகொ விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ එදා කාේකාරු අමාතයවරේා 

විධිේට අශප් ගරු  බ්ලි .ඩී.ශේ.ශසශනවිරත්න මැතිතුමිමා 

ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ නැමැති පනත්  ශකාටුේපත 

පා්ධලිශේන්තුමිවට ඉදිරිපත් කාරලා 201ද.03.11 දින සේමත කාර 

ගත්තා. අද එම පනතට සංශ ෝධ්න ඉදිරිපත් කිරීශේ මූලිකා 

පරමා්ධථේ ශවලා තිශබන්ශන්ඊ කාේකාරුවන්ශප ශ තනේ ස්ථිර 

තත්ත්වේට පත් කාරීමමයි. එේ ලංකාාශ  නීතිේක් ශලස 

බලගැන්වීම සහ ක්රිේාත්මකා කාරවීම කාෙ යුතුමි ශවනවා. 

201ද.01.01 දින සිට ශසේවකාශේකුශප අවම වැටුප රුපිේල් 

10ඊ000ක් ශලසත්ඊ දින 21කා ෑපරිමේකාට ේටත්ව අවම ජද, කා 

වැටුප රුපිේල් 100ක් ශලසත් , ේම කාර තිශබනවා. එේ 2021 

ව්ධෂශේ සිට ක්රිේාත්මකා කාරන්න කාටයුතුමි කිරීම ගැන අපි 

විශ ේෂශේන්ම සතුමිටු ශවන්න ඕනන. සමහරු කිේයිඊ "ශමේ 

ශසෝචචේ මුදලක්. එේ දැශනන්ශන් නැහැ" කිේලා. හැබැයිඊ 

ශගෝීමේ වසංගතේ ශහේතුමිශවන් මුළු ශලෝකාේම මහා වයසනේකාට 

හා  පී නේකාට පත් ශවලා තිශබන ශමොශහොතකාඊ දියු  ශවයගන් 

පවතින රටක් විධිේට අශප් රශට් අහිංසකාඊ දුප්පත් ජනතාව 

ශවනුශවන්ඊ විශ ේෂශේන් වතුමි ආශ්රිත ජනතාවශප ජද, කා පඩිේ 

වැඩි කාරන්න ශේ පනත් ශකාටුේපත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි 

විශ ේෂශේන් සතුමිටු ශවන්න ඕනන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ වතුමි ආශ්රිත ජනතාවශප 

ආ්ධථිකාේ දිශනන් දින කා ා වැටීම තුමිෙ තමයි අද කාාන්තාවඊ දරුවා 

හිංසනේටඊ අපශේෝජනේට ලක් ශවලා තිශබන්ශන්. අද හැශමෝම 

කාථා කාරහු   දරුවාශප සිේධිශේදී   අේමා කි ශ  ශමොකාක්ද? 

"මට ණේ ශගවා ගන්න බැරි වුණ , සා දරුවා ශසේවේට ේැ වා" 

කිේලායි.   , සා ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ශප ශ තනේ 

වැඩි කිරීම මම හිතනවා ඉතා කාාශලෝචිත ශේෝජනාවක් බව. එේ 

ඉටු විේ යුතුමි ශේෝජනාවක්. ශමොකාදඊ එවැ,  අඩු වේස් දරුවන් 

ශසේවේට ශේොදවන්ශන් පවුල් පසුබිම එක්කා  ආ්ධථිකා අපහසුතා 

එක්කා.  කාාන්තාවන් විධිේට අපි හැම දාම කාථා කාරනවාඊ කාාන්තාව 

හිංසනේට ලක් වනවාඊ දරුවන් අපශේෝජනේට හා හිංසනේට ලක් 

වනවා කිේලා. හැබැයිඊ අපි ශමවැ,  කාාල වකාවානුවකා ශකාළින් 

තීන්දු තීරණ ගන්න ශගෝඨාභේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමිමාශප 

නාේකාත්වේ තුමිෙ ශේ රශට් කාාන්තාවන් හා දරුවන් සුරකින වැ  

පිළිශවෙ ක්රිේාත්මකා කාෙ යුතුමියි. නීති තිශබනවා.   නීති තදින් 

ක්රිේාත්මකා කාරලාඊ දවමවේ ලබා දිේ යුතුමියි.  ක්රමවත් සහ ස්ථිරසාර 

ශලස ඉක්ම, න්   වැ  පිළිශවෙ ක්රිේාත්මකා කාෙ යුතුමියි. 

වරදකාරුවන්ට දවමවේ ලබා දීලා ඉදිරිශේදී ශමවැ,  සිේධි 

ශනොවන්න තමයි අපි වැ  කාරන්න ඕනන.   

ශේ හැම ශදේකාටම මූලිකා ශහේතුමිව ශවලා තිශබන්ශන් පවුශල් 

ආ්ධථිකාේ. වතුමි ආශ්රිත ජනතාව ශකාොතරේ දුක්ඛිත ජීවිතේක්ද ගත 

කාරන්ශන් කිේන එකා කානගල්ල දිස්ත්රික්කාේ , ශේෝජනේ කාරන 

මන්ත්රීවරිේකා විධිේට මම දන්නවා. වතුමි ආශ්රිත ජනතාව ශසේවශේ 

ශේශදන ආකාාරේ සහ ඉන්න හිටින්න තැනක් නැතුමිවඊ   දරුශවෝ 

පාසල් ේවා ගන්න විධිේක් නැතුමිව ජීවත් වන ආකාාරේ අපි 

දන්නවා. එදා ශ ල හේබ කාරශගන කාන වතුමිකාරශේ 

ශසේවකාේන්ශප ජද, කා ශ තනේ රුපිේල් 1ඊ000ක් දක්වා වැඩි 

කාරන්න අශප් රජේ කාටයුතුමි කාර තිශබනවා. ශේකා සමහර අේට 

දැශනන්ශන් නැති ශවන්න හුළුවන්. නමුත්ඊ වතුමි කාේකාරුවන්ට 

ශමේ ශලොකු ශදේක්. ඔවුන් ජීවත් වන ආකාාරේ දකින්ශන් නැතුමිවඊ 

කාථා කාරන සහ ශකාොෙඹ ඉඳලා තීන්දු තීරණ අරශගන ශේ ගරු 

සභාව ආමන්ත්රණේ කාරන අේට   දුෂ්කාර ජීවිතේ ශත්ශරන්ශන් 

නැහැ  දැශනන්ශන් නැහැ. හැබැයිඊ ඔවුන්ශප ශ තනේ වැඩි කිරීම 

තුමිළින්   පවුල් ආ්ධථිකා ව ශේන් ඉහෙට ඔසවන්න හුළුවන් වීම 

ගැන   ජනතාව අද සතුමිටු වනවා.  

කාාන්තාවක් විධිේට මම ශේ කාාරණේ කිේන්න ඕනන. අපි 

දැඩිව නීති ක්රිේාත්මකා කාරලා දරුවන්ඊ කාාන්තාවන් හිංසනේට ලක් 

ශවන එකා නවත්වන්න ඕනන. එශහම නැති වුශණොත් එේ 

ආ්ධථිකාේට බලපානවා. මම නැවත නැවත කිේනවාඊ ආ්ධථිකාේට 

බලපාන ශමවැ,  ශේවල් කාරන වැරැදිකාරුවන්ට අපි , සි දවමවේ 

දිේ යුතුමියි කිේලා. තමන්ශප බලේ ෑපරිමව පාවි්චචි කාරලා තමන් 

, ශදොස් සහ , දහස් ශවන්න අදහස් රකාා  කාරනවා නේ අපි 

කාාන්තාවන් විධිේට එේ ශහො දකිනවා. ශේ සමාජශේ අනාගතේ 

භාර ගන්න ඉන්ශන් දරුශවෝයි.   දරුවන් සුරකින එකා පක්ෂඊ පාට 

ශේදේක් නැතුමිව ශේ ෑත්තරීතර පා්ධලිශේන්තුමිව , ශේෝජනේ 

කාරන 221ශදනාශපම වගකීම ශවනවා. ශමොකාදඊ නීති හදන තැන 

ශමතැන , සා. නීතිේ හරිේට ක්රිේාත්මකා කාරන්න හුළුවන් නේ 

අශප් රශට් දරුවන්ට ශමවැ,  අවාසනාවන්ත සිදුවීේවලට ලක් 

ශවන්න සිදු වන්ශන් නැහැ. අපි සිේලුශදනා එකාතුමි ශවලා අශප් 

අනාගත දරුවා ආරක්ෂා කාරන්නඊ ව්ධතමාන දරුවා ආරක්ෂා 

කාරන්න අව ය නීති  ක්රිේාත්මකා කාෙ යුතුමි ශවනවා.  කාට අද 

ශහොඳ නාේකාත්වේක් ලැබිලා තිශබනවා. සමාජේටඊ කාාන්තාවට 

මුල් තැන ශදනඊ ශගෞරව කාරන නාේකාත්වේක් අපට තිශබනවා. 

විපක්ෂේ ශමොන කාතන්දර කි වත් ශගෝඨාභේ රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමිමාශප නාේකාත්වේ තුමිෙ අශප් දරුවා සහ බාල පරහුර 

රකින   නීතිේ , ේම ආකාාරශේන් ක්රිේාත්මකා කාරනවාේ කිේන 

එකා විශ ේෂශේන් මතක් කාරන්න ඕනන. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මම ශේ කිේන කාාරණේ 

ශමතැනදී හැශමෝම කාථා කාො. විපක්ෂශේ අේ විහිළුවකාට ලක් 

කාොඊ රුපිේල් 100 කිේන එකා ශසෝචචේ මුදලක් කිේලා. ණුඟක් 

සැප විඳින අේ විධිේට   ශගොල්ලන්ට   ශසෝචචේ මුදල 

දැශනන්ශන් නැති ශවන්න හුළුවන්. නමුත් ශත් වත්ශත් ශසේවේ 

කාරන ගශේ අහිංසකාඊ දුප්පත් ශසේවකාේාට  කා ශහොඳට දැශනනවා. 

ශකාොතරේ අමාරුශවන්ද   රැකිේාව කාරලා   ශ තනේ ලබන්ශන් 

කිේන එකා   ජනතාව දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ 

රජේක් විධිේට අපි තීන්දුවක් ගත්තා. ශපෞේගලිකා ආේතනවල 

සිේලුශදනා එකාට එකාතුමි ශවලා රජේ ගත්තුමි  ශේ ක්රිේාමා්ධගේට 

සහශේෝගේ දක්වන්න. ඔශබ් ජනතාවශගන් ශකාොටසක් තමයි   

වතුමි ආශ්රිතව සහ එදිශනදා ජද, කා වැටුප් ලබන ජනතාව විධිේට 

ඉන්ශන්.   ජනතාවට   සහශේෝගේ ලබා දීම ශපෞේගලිකා 

ආේතනවල ඉන්න සිේලුශදනාශප වගකීමක්. සානුකාේපිතව බලා 

එේ ක්රිේාත්මකා කාරන්න   සිේලුශදනා සහශේෝගේ දිේ යුතුමියි. වතුමි 

ආ්ධථිකාශේ කා ා වැටීමක් තිශබනවා නේ අශප් රජේක් තුමිෙ   වතුමි 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

නඟා සිටුවන්න අව ය වැ  පිළිශවෙ ක්රිේාත්මකා කාරනවා. අපි 

සිේලුශදනා එකාට එකාතුමි ශවලාඊ "ශේකා වැරැදියි. ශේකා ශසෝචචමක්. 

ශේකා විහිළුවක්" කිේලා විශ චනේට ලක් කාරන්ශන් නැතුමිවඊ   

ශේවල් ජනතාව ශවනුශවන් ලබා ශදන ශදේක් ශලස හිතන්න. 

ජනතාවශගන් ආහු , ශේෝජිතේන් විධිේට ජනතාව ශවනුශවන් 

ශහොඳ ශේවල් ක්රිේාත්මකා කාරනවා නේඊ   ශහොඳ ශේ ක්රිේාත්මකා 

කාරන්න ඔබ පක්ෂඊ පාට ශේ පාලනශේන් යගදිලා සහශේෝගේ 

දක්වන්න. වැරැදි තැනක් තිශබනවා නේ , වැරැදි කාරලා  කා 

ක්රිේාත්මකා කාරන්න සහශේෝගේ ශදන්න. ව්ධතමානශේ ඔශබ් 

වගකීම විේ යුත්ශත් එේයි කිේලා අපි වි ්වාස කාරනවා.  

අද ශේ සංශ ෝධ්නශේන් ශසේවකාශේකුශප අවම වැටුප රුපිේල් 

12ඊ100ක් ශවලා තිශබනවා.   රුපිේල් 12ඊ100 කිේන්ශන්ඊ 

රුපිේල් 10ඊ000ට තිබු  වැටුපට රුපිේල් 2ඊ100ක් වැඩි ශවලා 

තිශබන , සායි.    වාශපම ජද, කා වැටුප තුමිෙ ේේ මුදලක් වැඩි 

ශවලා තිශබනවා.   සිේලු ශේවල් කාරන්ශන් ජනතාවශප 

සුබසිේධිේ ශවනුශවන්. ශේ රශට් අහිංසකාඊ දුප්පත් ජනතාව 

ශවනුශවන්   සිේලු ශේ ක්රිේාත්මකා කාරන්න ජනතාවක් විධිේටඊ 

රටක් විධිේට අපි ක්රිේාත්මකා ශවමු කිේන එකා විශ ේෂශේන් මතක් 

කාර සිටිනවා.  සාමානයශේන් ශේ මුදල ශසෝචචමක් ශවන්න 

හුළුවන්. හැබැයිඊ ශලෝකාේම ශවොගත් ශකාොවිඩ් වසංගතේක් 

තිශබන කාාලේකා තමයි   මුදල ශහෝ වැඩි කාශෙේ. ජනතාවශප 

අව යතා හඳුනා ගත්ත ශේ පාලන නාේකාත්වේක් තිශබන රජේක් 

විධිේට ඉදිරිශේදී අපි ට ටත් එහා ගිේ ශ තනේක් ලබා ශදන්න 

කාටයුතුමි කාරන්න ජනතාව ශවනුශවන් අශප් හඬ නඟන බව මතක් 

කාර සිටියගන්ඊ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මට ශේ අවස්ථාව 

ලබා දීම ගැන ඔබතුමිමාටත් ස්තුමිතිවන්ත ශවයගන් මශප කාථාව 

අවසන් කාරනවා.   

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුමිෂාර ඉඳු, ල් අමරශසේන මැතිතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි 

නවේකා කාාලේක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 2.38] 

 

 ු තුාස ඉඳුනිල් අමසගසේන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ස්තුමිතියිඊ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, .  

ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ (සංශ ෝධ්න) පනත් 

ශකාටුේපත හරහා අද වි ාල විහිළුවක් ඉදිරිපත් කාරලා තිශබනවා. 

රුපිේල් 10ඊ000 ඉඳලා 12ඊ100 දක්වාත්ඊ ජද, කා වැටුප රුපිේල් 

400 සිට 100 දක්වා රුපිේල් 100කින් වැඩි කාරලා ආණ්ඩුව ශලොකු 

වැ ක් ශපන්වන්න හදන අවස්ථාවක්. හැබැයිඊ ශේශකාන් ර ්නේ 

විස ශඳනවාද කිේන කාාරණේ අපි මූලිකා ව ශේන්ම ශමතැනදී 

අහන්න ඕනන. ර ්නේ තිශබන්ශන් ශමතැනද? ශේ ආණ්ඩුවට හැම 

ශදේක්ම ශත්ශරන්ශන් නැහැ වාශප ර ්නේ ශකාොතැනද 

තිශබන්ශන් කිේන කාාරණේත් ශත්ශරන්ශන් නැහැ. 

ශේ රශට් ජනතාවට තිශබන ර ්නේ තමයි අද දවස වන ශකාොට 

ජීවත් වන්නට තිශබන අමාරුකාම. අතයව ය ශබොශහෝ බඩු 

භාණ් වල යගල ගණන් දවස ග ණශන් ශදගුණ-ශතගුණ වනවා. 

රුපිේල් ද0ට තිබු  හාල් කිශලෝව අද රුපිේල් 140ක් ශවලා. පිටිඊ 

සී, ඊ රතුමි ලූනුඊ ශතල් - oil - ේකා ඊ විදුලි ෑපකාරණ ආදිේට 

ජනවාරි මාසශේ තිබුශණ් එකා යගලක්  අශරේල් මාසශේ තව යගලක්  

ජූලි මාසේ වන විට  වාට තිශබන්ශන් තවත් යගලක්. මට අද අශප් 

හිතවශතක් කි වාඊ "සන්ලයිට් දවටන තුමිනක්ඊ එනේ ජනවාරි 

මාසශේ තිබු  දවටනේක්ඊ අශරේල් මාසශේ තිබු  දවටනේක් සහ 

ජූලි මාසශේ තිබු  දවටනේක් අරශගන බලන්නඊ   හැම 

දවටනේකාම රුපිේල් පහ ගණශන් යගල වැඩි වීේ සඳහන් ශවලා 

තිශබනවා" කිේලා. දවටන තුමිශන් සඳහන් වන්ශන් යගල තුමිනක්. 

ශමශහම දවස ගණශන් භාණ්  යගල වැඩි වුණාට අශප් රශට් 

ජනතාවශප ආදාේම වැඩි ශවනවාද? දවස ගණශන් භාණ්  යගල 

වැඩි ශවනවා. නමුත්ඊ රශට් ජනතාවශප ආදාේම අඩු ශවනවා. 

ජනතාවශප ආදාේම වැඩි වන්ශන් නැහැ. රශට් ජනතාවශප යගල දී 

ගැනීශේ  ක්තිේ තමයි ශේ අඩු ශවන්ශන්.  කාට ආ්ධථිකා විදයාශ  

කිේන්ශන් "ක්රේ  ක්තිේ ශහවත් යගලදී ගැනීශේ හැකිේාව" 

කිේලායි. දවස ගණශන් බඩු භාණ් වල යගල ඉහෙ ේනම , සා 

ජනතාවශප යගල දී ගැනීශේ හැකිේාව තමයි අඩු වන්ශන්. ශේකාට 

ආණ්ඩුව දී තිශබන විසඳුම ශමොකාක්ද?  

ඉන්දිකා අනුරුේධ් ශහේරත් රාජය අමාතයතුමිමා ශමොනවාශදෝ 

පේශපෝරිේක් ගැණුවා. අශප් නවකා මන්ත්රීතුමියගේත් එශහමයි. එතුමියගේ 

නේ කාමක් නැහැ. ශමොකාදඊ එතුමියගේ කාාන්තාවක්  අලුත් 

මන්ත්රීවරිේක්.   හින්දා සමාව ශදන්න ඕනන. ශමොකාක්ද ශේකාට 

ආණ්ඩුවට තිශබන විසඳුම? දවසකාට රුපිේල් 100කින් පඩි වැඩි 

කාරලා යගලදී ගැනීශේ හැකිේාව වැඩි කාරන්න හුළුවන්ද? ශේකා 

ශත්රුේ ගන්න හුළුවන් එකා , ්ධණාේකාේක් තමයිඊ පාරිශභෝගිකා 

යගල ද්ධ කාේ. එහි පදනමඊ 2013 = 100 කිේන එකා. 2013 ව්ධෂශේ 

100ට තිබු  පාරිශභෝගිකා යගල ද්ධ කාේ 2020 අශගෝස්තුමි වන 

ශකාොට 131ට ඇවිල්ලාඊ 2021 ජූලි මාසේ වන ශකාොට 143ට 

ඇවිල්ලා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ 100ට තිබු  

එකා ශේ වන ශකාොට 14දට ඇවිල්ලා  වැඩි වීම සිේේට 10යි. ශේ 

ආණ්ඩුව රට භාර ගත්තාට පසුව ශගවී ේන ශේ කාාලකාණ්ණි 

අවුරුේද තුමිෙ ජනතාවශප යගලදී ගැනීශේ හැකිේාව -ක්රේ  ක්තිේ- 

සිේේට 10කින් අඩු ශවලා. එශහම නේඊ එශසේ ක්රේ  ක්තිේ අඩු වීම 

, සා ද දවසකාට රුපිේල් 100කින් පඩි වැඩි කාරන්ශන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අශප් ආණ්ඩුව කාාලශේ 

රුපිේල් 10ඊ000කා පඩි වැඩි කිරීමක් කාරන්න අපට හුළුවන් වුණා. 

ලංකාා ඉතිහාසශේ දැවැන්තම පඩි වැඩි කිරීම කාරන්න අපට 

හැකිේාව ලැබුණා. අපි   මුදල මූලිකා වැටුපට එකාතුමි කාො  

යග, සුන්ශප ක්රේ  ක්තිේ වැඩි කාො. එශහම වැටුප් වැඩි කාරලා බඩු 

භාණ් වල යගල අඩු කාර තිබිේදී තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මේා 

- අශප් ව්ධතමාන අගමැතිතුමිමා- ඇණුශ ඊ "දැන් සැපද?" කිේලා. 

එතුමිමා එශහම ඇණුශ ඊ ඔන්න ඔේ කාාලශේ තමයි. අපි ජනතාවශප 

ආදාේේ වැඩි කාරලාඊ යගලදී ගැනීශේ හැකිේාව වැඩි කාරලා තිබිේදී 

තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මේා ඇණුශ ඊ "දැන් සැපද?" කිේලා. 

මම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මේාශගන් අහනවාඊ   කාෙ රකාා ේ 

පිළිබඳව දැන් තමුන්නාන්ශසේට ශමොනවාද හිශතන්ශන් කිේලා. එම 

කාණ් ාේශේ අේශගන් මම අහනවාඊ තමුන්නාන්ශසේලාශප 

නාේකාේා   කාෙ රකාා ේ පිළිබඳව තමුන්නාන්ශසේලාට ලේජා 

හිශතන්ශන් නැේද කිේලා. ශරේදක් ඇඳශගන ජනතාව ෙඟට 

ේන්න හුළුවන්ද කිේන ර ්නේ මම ශේ අවස්ථාශ දී අහනවා.  

  කාාලශේ තමුන්නාන්ශසේලා ජනතාව ශගොනාට අන්දවා 

තිබුශණ් ශකාොශහොමද? "බ ගින්ශන් හිටිේත් කාමක් නැහැඊ අපට 

ජීවත් ශවන්න රටක් තිශබනවා නේ. රට ශබ්රාගන්න ඕනන" 

කිේයගන් තමයි අශප් රශට් ජනතාව ඇන්දුශ . දැන් රට ශබ්රා 

ගත්තාද? දැන් එකා පැත්තකින් තිශබනවා සහස්ේා ගිවිසුම  තව 

පැත්තකින්ඊ ශසශලන්දිවා ගිවිසුම  තවත් පැත්තකින් තිශබනවාඊ 

Port City පනත. දැන් ත්රිකුණාමලශේ ශතල් ටැංකි විකුණනවා  

රශට් ජාතිකා සේපත් ටිකා විකුණනවා  රටම විකුණනවා. දැන් 

ජනතාව ඉන්ශන්ත් බ ගින්ශන්. හැබැයිඊ ශේ රශට් සිටින 

පාලකාශේෝ රට කාාලා ඉවරයි.  ජනතාව කානම කාාලා ඉවරයි. 
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හැටනව ලක්ෂේකා ජනතාවට ශේ ශපන්නහු ශකාොකාාඊ ශේ කාෙ 

විහිළුව ශමොන තරේ බරපතෙ ද කිේන ර ්නේ අප ශේ 

අවස්ථාශ දී අහන්න කාැමැතියි. තමුන්නාන්ශසේලා ශරදි ඇඳශගන ද 

ඉන්ශන් කිේා මට නැවතත් අහන්න හිශතනවා. දැන් 

තමුන්නාන්ශසේලාට ලේජා නැේද කිේන ර ්නේ මට නැවතත් 

අහන්න හිශතනවා.  

අද ශසේවකාේන්ශප වැටුප් විතරක් ශනොශවයිඊ සාමානය 

ජනතාවශප ආදාේේ ටිකාත් අහියග ශවලා තිශබන්ශන්. කාාබ, කා 

ශපොශහොර සංකාල්පේක් ශගනැල්ලා හරි අමුතුමි මැජික් එකාක්ඊ අමුතුමි 

ජිල්මාට් එකාක් දමන්න ශමතුමිමන්ලා ලැහැස්ති වීම , සා අශප් 

වැවිලි කා්ධමාන්තේ තුමිෙ ශත්ඊ ශපොල්ඊ රබ්ධඊ සුළු අපනේන ශබෝග 

වගාවන්ශගන් ලැබු  ආදාේේ සේූර්ධණශේන් කා ා වැටී 

තිශබනවා. බ  ඉරිඟු ටිකාඊ බුලත් ටිකා විකුණා කීේක් හරි ශසොේා 

ගත් යග, සුන්ශප ආදාේේ මා්ධග ඇහිරිලා තිශබනවා. තමන්ශප 

වැටුප්  අඩු ශවලාඊ යගල දී ගැනීශේ හැකිේාව අඩු ශවලාඊ  එදිශනදා 

ලැබු  ආදාේේ ටිකා අඩු ශවලා අද ශේ රශට් ජනතාව ඉන්ශන් 

හාමශත්.   

වතුමි කාේකාරුවන්  ශප ජද, කා වැටුප රුපිේල් 1ඊ000යි කි වා. 

  වුණාට වත්තකා වැ  කාරන්ශන් මාසේකාට දවස් 8යි. දවසකාට 

රුපිේල් 1ඊ000 ගණශන් දුන්නත්ඊ මාසේකාට රුපිේල් 8ඊ000කින් 

වතුමි කාේකාරුවන්ට ජීවත් ශවන්න බැහැ.   ර ්න ආණ්ඩුවට 

ශත්ශරන්ශන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මම ගුරුවරුන් ගැනත් වචන 

කීපේක් කිේන්න ඕනන. "ශේ වාශප අවස්ථාවකා ගුරුවරු ශම්චචර 

වි ාල පඩිේක් ඉල්ලන එකා වැරැේදක්" කිේලා ශේ ආණ්ඩුශ  

ශේ පාලනඥශේෝ කිේනවා. ගුරුවරුන්ට පඩි වැඩි කාරන්න අව ය 

වන්ශන් රුපිේල් බිලිේන 11යි. හැබැයිඊ SriLankan Airlines, 

ලංකාා ඛ්, ජ ශතල් නීතිගත සංස්ථාව ආදී ආේතන 12කා වා්ධෂිකා 

පාඩුව රුපිේල් බිලිේන 81යි. ගුරුවරුන්ට පඩි වැඩි කාරන්න 

ේන්ශන් රුපිේල් බිලිේන 11යි. ඛ්, ජ ශතල් නීතිගත සංස්ථාවඊ ශ්රී 

ලංකාා වරාේ අධිකාාරිේ වැ,  ආේතනවල ඉන්න රිේැදුරු 

මහත්මශේකුශප වැටුප ගුරුවරශේකුශප වැටුප වාශප හතර 

ගුණේකින් වැඩියි. එතශකාොට   රිේැදුරන්ඊ   සුළු ශසේවකාේන් 

ගුරුවරුන්ට ලැශබනවා වාශප හතර ගුණේක් පඩි ගන්න ශකාොට 

ගුරුවරුන් ජීවත් වන්ශන් ශකාොශහොමද කිේලා අපි ශේ අවස්ථාශ දී 

අහන්න ඕනන. අශප් රට ශලෝකාශේ ශබොශහෝ රටවලට ව ා මානව 

රාපධ්නේ පිළිබඳ වි ්වාසේ තැබූ රටක්  මානව රාපධ්නේ 

ශවනුශවන් වි ාල ආ ශේෝජනේක් කාරහු රටක්.   , සා තමයි අශප් 

අධ්යාපනේ දියු  වුශණ්.   , සා තමයි අශප් යග, සුන්ට ශලෝකාශේ 

ශ්රම බලකාාේ තුමිෙ ඉහෙ පිළිගැනීමක් ලැී  තිශබන්ශන්. හැබැයිඊ 

මානව රාපධ්නේට ව ා ශකාොන්රීට් රාපධ්නේ ඉහෙයි කිේා 

වි ්වාස කාරන පාලකාේන් ශේ රට පාලනේ කාරන ශේ අවස්ථාශ  

මානව රාපධ්නේට තැනක් නැහැ  ගුරුවරුන්ශප පඩි වැඩි කාරන 

එකා වැරැේදක් හැටිේට දකිනවා. ගුරුවරුන්ඊ "කාාලකාණ්ණි" 

හැටිේට හඳුන්වන කාණ් ාේමක් තමයි අද ශේ ඉන්ශන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ශගෝඨාභේ නන්දශසේන 

මහත්මේා "ස්ධ" වුශණ් පසුව ශන්. ශගෝඨාභේ නන්දශසේන 

මහත්මේා "ස්ධ" කාරවන්න ශේ රශට් ඉන්න ස්ධලාඊ ශේ රශට් 

ඉන්න යගස්ලා -  කිේන්ශන් ගුරුවරු- මහ පාශ්ධ canvassing ගිේාඊ 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, .   අේඊ එක් ශකාශනකු "ස්ධ" 

කාරවන්න රැස්වීේවල ගිරිේ කා ාශගන කාථා පැවැත්වූවා  ගිරිේ 

කා ාශගන කාන ගහලාඊ තැපැල් ඡන්ද දුන්නා  එක් ශකාශනකු "ස්ධ" 

කාරවන්න රෑ එළි වනකාල් ඡන්ද ගැනලාඊ ඡන්ද පත්රිකාා යගටි බැන්දා. 

  සිේල්ල කාරලා   අේ එක් ශකාශනකු "ස්ධ" කාො. දැන්   ස්ධ 

ශේ ස්ධලාට සලකානවාද?   ස්ධ අද රජ ශගදර.   ස්ධ අද ශේ රශට් 

නාේකාේා. හැබැයි   ස්ධ අද ශේ අහිංසකා ගුරුවර ගුරුවරිේන් පිරිස 

-ශේ ස්ධලාඊ යගස්ලා පිරිස- මහ පාරට දමලා. "සිප් කිරි ශපවූ 

මූසිලයින් ෑඩු මහශල්ඊ අශප ගුරුතුමිමා අද තවමත් මහ පාශ්ධ" 

ේනුශවන් Facebook එශක් ලස්සන කාවි පද පෙ කාර තිශබනවාඊ 

මා දැක්කාා. සිප් කිරි ශපවූ මූසිලයින් රජ මැදුශ්ධඊ අශප ගුරුතුමිමා අද 

තවමත් මහ පාශ්ධ  ඔන්නඊ දැන් ගුරුවරුන්ට සලකාන හැටි    

ආණ්ඩුව අද ශමොකාක්ද කිේන්ශන්? ශගෝඨාභේ නන්දශසේන 

මහත්මේා "ස්ධ" ශකාශනකු කාරලාඊ රජ මැදුරට එක් කාරශගන 

ගිහින් මුල් හුටුශ  තිේන්න කාටයුතුමි කාරහු ශේ ගුරුවරු  අද 

ශමොකාක්ද කිේන්ශන්? රජ ශගදරට එක් කාරශගන ගිහින් මුල් 

හුටුශ  තැබුවා වාශපමඊ මහ පාරට බැහැලා ශගේක් ශගේක් ගාශන් 

ගිහිල්ලාඊ යග, සුන් ෙඟට ගිහිල්ලා කාථා කාරලාඊ ශේ ස්ධ ආපණු  

හුටුශවන් නැඟිට්ටවලා මහත්තේා හුටුශ  තිේන්නත් අන්න දැන්   

ගුරුවරු ටිකා ලැහැස්ති ශවනවා. මා   අනතුමිරු ඇඟවීමත් කාරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මම පඩිපාලකා සභාව ගැනත් 

ේමක් කිේන්න ඕනන. පඩිපාලකා සභාව ක්රමානුකූල තත්ත්වේකාටඊ 

විධිමත් තත්ත්වේකාට ශගන එන්න ඕනන. දැන් කාරන්න 

තිශබන්ශන්ඊ පඩිපාලකා සභාවත්ඊ රාජය ශසේවා ශකාොයගෂන් සභාවත් 

එකාතුමි ශවලා තීරණේක් අ රශගනඊ සිේලුම වෘත්තීන්වල වැටුප් එකා 

තලේකාට ශගනඊ එකා system එකාකාට හදන එකායි. නමුත්ඊ 

ශවන්ශන් ශමොකාක්ද? එකා එකා ඇමතිවරේාට ඕනන වන ශකාොට එකා 

අමාතයාං ේකාඊ එකා ශදපා්ධතශේන්තුමිවකාඊ එකා අේතනේකා පඩි 

වැඩි කාරනවා. එතශකාොට අශනක් ආේතනවල ශසේවේ කාරන 

කාණ් ාේේවල වැටුප් මට්ටේ අසමතුමිලිත ශවනවා. ශේ සිේල්ල 

 කාාබේධ් වැ සටහනකාට ශගනඊ , වැරැදි ේන්ත්රණේක් සකාස් 

කාරන්න කිේන ඉල්ීමම කාරයගන්ඊ මශප වචන ස්වල්පේ අවසන් 

කාරනවා. [බාධ්ා කිරීමක්] කාන ශනොගහා සිටිේාට ඔබතුමිමාටත් 

ස්තුමිතියිඊ ගරු මන්ත්රීතුමිමා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මට ශේ 

අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ශබොශහොම ස්තුමිතියි. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශත්නුකා විදානගමශප රාජය අමාතයතුමිමා. ඔබතුමිමාට 

විනාඩි 8කා කාාලේක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 2.48] 

 
 ු  ගත්වනුක විදාන මගප මහත්ා (ග්රාමීය ය හා පාසල් රීඩා 

යටිත්ල පහසුකම් ප්රවාධ්න සාජ අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு ரதனுக விதொனகைரக - கிரொைிய ைற்றும் 

பொடசொமல விமளயொட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் 

ரைம்பொட்டு இரொேொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - State Minister of Rural 
and School Sports Infrastructure Improvement)  
ස්තුමිතියිඊ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, . ශ්රී ලංකාාශ  

ශපෞේලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ශප අවම වැටුප ඉහෙ නැංවීම 

සඳහා 201ද අංකා 3 දරන ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ 

පනතට ඉදිරිපත් කාරන සංශ ෝධ්න සේබන්ධ්ව කාථා කිරීමට 

මාහට අවස්ථාව ලැී ම අගේ ශකාොට සලකානවා. "ශසෞභාගයශේ 

දැක්ම" රතිපත්ති රකාා ශේ 29 වැ,  පිටුශ ඊ "ශපෞේගලිකා අං ේ" 

ේන මාතෘකාාව ේටශත් සඳහන් කාර තිශබනවාඊ දැනට ශපෞේගලිකා 

අං ශේ ශසේවකාේන්ශප රුපිේල් 10ඊ000කා අවම වැටුප රුපිේල් 

2ඊ100කින් ඉහෙ නංවනු ලැශබ් කිේලා. ශමම සංශ ෝධ්න පනත් 

ශකාටුේපත අද සේමත කාොට පසුව ශමශතක් පැවැති අවම මාසිකා 

ශ තනශේ සීමාව වන රුපිේල් 10ඊ000 රුපිේල් 12ඊ100ක් දක්වා 

ඉහෙ ේනවා.  
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

  තුමිළින් ශේ රශට් ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ශප වැටුප 

පිළිබඳ නීතිමේ සුරක්ෂිතතාවක් ඇති ශවනවා.   වාශපම ස්ත්රීඊ 

හුරුෂ ව ශේන් ශවන් කිරීමක් ශනොකාරඊ වැ  කාරන කාාන්තාවටද 

එම වැටුප ලබා ශදයගන් සමාන ශසේ සලකාන වාතාවරණේක් 

, ්ධමාණේ ශවනවා. ශමම අවම වැටුප් සීමාව , සා ජද, කා වැටුප් 

ලබන විවිධ් සමාජ ශකාොටස්වලදඊ විශ ේෂශේන්ම වතුමි 

කාේකාරුවන්ශපද වැටුප සුරක්ෂිත වන බව ශපන්වා ශදන්න 

කාැමැතියි. ශ්රී ලංකාාශ  ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ශප අවම 

වැටුප ඉහෙ දැට ම ශහේතුමිශවන් ඇති වන සමාජමේ රතිලාභ සලකාා 

බලා    පිළිබඳව අවධ්ානේ ශේොමු වී තිශබනවා.  ශලෝකාශේ 

ශබොශහෝ රටවල අවම වැටුප් පිළිබඳ නීතිේ ක්රිේාත්මකා ශවනවා. 

කාේකාරු අයිතිවාසිකාේවලට ගරු කාරනඊ කාේකාරු අයිතීන්ට 

පිළිගැනීමක් ලබා ශදන රටවල ශේ තත්ත්වේ දකින්න ලැශබනවා. 

කාේකාරු අයිතිවාසිකාේ ගරු කාරනඊ කාේකාරු අයිතීන් පිළිගන්නා 

රජේක් හැටිේට අප රජේ කාේකාරුවන්ශප ජීවන මට්ටම ඉහෙ 

දැට මට රුපිේල් 10ඊ000ක්ව පැවැති අවම වැටුප රුපිේල් 12ඊ100ක් 

දක්වා ඉහෙ දැට මට කාටයුතුමි කාර තිශබනවා. 

ට ට කාලින් කාථා කාෙ ශබොශහෝ මන්ත්රීවරුන් ශේ 

සේබන්ධ්ශේන් විවිධ් ශචෝදනාඊ විවිධ් රකාා  ඉදිරිපත් කාරනවා අපි 

දැක්කාා.  ශේ රට ශකාොශරෝනා වයසනේට මුණුණ ශදයගන් සිටින 

අවස්ථාවකාඊ  රජේක් විධිේට   ශවනුශවන්  කාටයුතුමි කාරයගන් සිටින 

අවස්ථාවකා තමයි රජේ සහ අතිගරු ජනාධිපතිතුමිමා කාේකාරු 

ජනතාව ශවනුශවන් ශේ විධිේට වැටුප් ලබා ශදන්න අව ය 

කාටයුතුමි කාරන්ශන්.  "ශසෞභාගයශේ දැක්ම" රතිපත්ති රකාා ශේ 

සඳහන් කාෙ විධිේටඊ ශේ රජේට ජනවරම ලබා දුන් ජනතාව  

ශවනුශවන්ඊ   ජනවරම ශවනුශවන් කාටයුතුමි කාරන රජේක් බව අපි 

පැහැදිලිව රකාා  කාරන්න ඕනන. විපක්ෂශේ ශබොශහෝ අේ ශචෝදනා 

එල්ල කාෙත්ඊ  විවිධ් ශචෝදනා නඟයගන් විවිධ් කාථා කි වත්ඊ රජේක් 

විධිේට ශේ රශට් ජනතාවශප ජනවරමට ගරු කාරයගන් ජනතාව 

ශවනුශවන් අපි කාටයුතුමි කාරනවාේ කිේන පණිවු ේ ලබා ශදයගන්ඊ 

ශමම ක්රිේාවලිේ  ක්තිමත් කිරීමට දාේකාත්වේ ලබා දුන් සැමට 

අශප් ස්තුමිතිේ පෙ කාරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ  අද 

ශේ අවස්ථාශ  මට කාථා කාරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 

සේබන්ධ්ශේන් ආණ්ඩු පක්ෂශේ රධ්ාන සංවිධ්ාේකාතුමිමා ඇතුමිළු  

කාා්ධේ මණ් ලේට ස්තුමිතිේ හුද කාරයගන්ඊ මට ශේ අවස්ථාව ලබා 

දුන් ඔබතුමිමාටත් ස්තුමිතිවන්ත ශවයගන් මා , හඬ ශවනවා.    

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශරෝහිණි කුමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමියගේ. ඔබතුමියගේට 

විනාඩි දකා කාාලේක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා.2.12] 

   
 ු ගසෝහිණි කුමාරි විගේසත්වන මහත්වයගය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரேரத்ன)  

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

ස්තුමිතියිඊ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, .  

ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ (සංශ ෝධ්න) පනත් 

ශකාටුේපත ශගන  ම පිළිබඳව මා සතුමිටු ශවනවා.  කා ශහොඳයි. 

 කා රජශේ වග කීමක්. හැබැයිඊ රජශේ ශසේවකාේාට හියග වැටුප 

ශදන්න බැරි ආණ්ඩුවඊ වී ශමෝල් හියගශේෝ ෙඟ දණ ගහහු ආණ්ඩුවඊ 

ශේ ශවලාශ  ශපෞේගලිකා අං ේට ශටොපිේක් ශදන්න හදනවා 

ශනොශවයි කිේලා අපි හිතනවා. අද කාථා කාරහු ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු 

  ගැන පැහැදිලි කාරහු , සා මම මතක් කිරීමක් පමණක් 

කාරන්නේ. ේහ පාලන රජේ ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම වැටුප 

රුපිේල් 10ඊ000ක් කාො. අද එේ රුපිේල් 12ඊ100ක් දක්වා 

ශගනැවිත් තිශබනවා. අද ශේ ශමොශහොශත් පා්ධලිශේන්තුමිවට ශේ 

ශේෝජනාව ශගන එේදී ශේ රශට් ගුරුවරුඊ විදුහල්පතිවරු දහස ්

ගණනක් මහනුවර සිට ශකාොෙඹට ශලතිහාසිකා පා ගමනක් එනවා. 

 කා ශලතිහාසිකා පා ගමනක්. ශේ ශවලාශ  ගුරුවරු දහස් 

ගණනක් ශකාොෙඹ නගරේ තුමිෙ රථ වාහන ශපෙපාළිේකා ගමන් 

කාරයගන් ඉන්නවා. ඇයි  ? තමන්ට හියග වැටුප ඉල්ලලාඊ වැටුප් 

විෂමතාව ඉවත් කාරලා ශදන්න කිේලාඊ  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිම, . ේශේ ගායගණී ශලොකුශප ඇමතිතුමිමා රකාා ේක් කාොඊ 

ශේකා ශේ ආණ්ඩුව හදහු ර ්නේක් ශනොශවයි කිේලා. ශකාොයි 

ආණ්ඩුව හැදුවත් ර ්නේක් තිශබන බව පිළිගන්න ශවලා 

තිශබනවා. අද ර ්නේක් තිශබනවා.  කා හැදුශ  199ද ආණ්ඩුශ  

ශපශ්ධරා වැටුප් වා්ධතාශවන්. ගැටලුව වන්ශන්ඊ  හැදුශ  කා ද 

කිේන එකා ශනොශවයි. ගැටලුවට විසඳුම ශසොේා ශදන එකා තමයි 

ශේ ශවලාශ  ආණ්ඩුශ  වැදගත්කාම ශවන්ශන්. ේශේ අධ්යාපන 

ඇමතිතුමිමා ගැටලුශ  මුලඊ මැදඊ අග ශනොදන්නා බව ශපන්නුවා. 

ඇමතිතුමිමා කිේනවාඊ මුදල් නැහැ කිේලා. ශකාොවිඩ් වසංගතේ , සා 

එේ සිදු වුණා කිේනවා. මම එතුමිමාට කිේනවාඊ අශප් කාලාපශේ 

අශනකුත් රටවල් ශකාොවිඩ් වසංගතේ අස්ශසේ ආ්ධථිකාේ වට්ටවා 

ශනොශගන කාටයුතුමි කාරශගන ගිශේ ශකාොශහොමද කිේලා ශසොේා 

බලන්න කිේලා. බංපලාශේ ේඊ   වාශපම ඉන්දිේාව අරශගන 

බලන්න කිේලා මම එතුමිමාට කිේනවා. 

ශේ රශට් ගරු අගමැතිතුමිමා බංපලාශේ ේට ගිහිල්ලා ශ ොල්ධ 

යගලිේන 200ක් ශදන්න කිේලා ණේකුත් ඉල්ලුවා. ණේ 

ශගවාගන්න බැරි රටක් විධිේට හංවඩු ගහලා තිශබන , සා 

බංපලාශේ ේ ණේ ශදන්න අදි මදි කාරනවා.  

මහ බැංකුව පිහිටවූශ  1910දී. 2020 ශවනශකාොට මහ බැංකු 

වා්ධතා ද1ක් එළි දක්වා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිම, ඊ  ඉතිහාසශේ අවසථ්ා ශදකාකාදී විතරයි ආ්ධථිකාේ 

ජණ වුශණ්.    2001 සහ 2020දී. ශගෝඨාභේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 

තුමිෙ ජණ 3.දකාට ශේ ආ්ධථිකාේ පහත වැශටනවා.  මුලය 

ශශ්රේණිගත කිරීශේ ආේතන අශප් රට ණේ ශගවාගන්න බැරි රටක් 

විධිේට හංවඩු ගහලා තිශබනවා. ශේ තිශේන්ශන් මුදල් නැතිකාම 

, සා ඇති වු  ගැටලුවක් ශනොශවයි. ශේ තිශේන්ශන් 

කාෙමනාකාරණේ පිළිබඳ තිශබන ගැටලුවක්. එශහම නැත්නේ 

ශනොහැකිේාව. ආණ්ඩුව අශප් රශට් ආ්ධථිකාේ පණපිටින් දබාබකි ද 

කාර තිශබන අවස්ථාවකාඊ ගුරු-විදුහල්පති ර ්නේ  කාථා කාරනවා. 

ෑශේට ගත් තීන්දුව හවසට ශවනස් කාරනවා. ේශේ මුදල් 

ඇමතිතුමිමා කි වාඊ "රසාේ, කා ශපොශහොර තහනම ඉවත් කාරනවා"   

කිේලා.  හවස් ශවනශකාොට මුදල් අමාතයාං ශේ ශල්කාේ කිේනවාඊ 

රසාේ, කා ශපොශහොර තහනම ඉවත් කාශෙේ නැහැ කිේලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ශ්රී ලංකාා මහ බැංකුශ  තමයි 

වැඩිම වැටුප් ලබන බුේධිමතුමින් ඉන්ශන්. හැබැයි   අේට ෑපශදස් 

ශදන්ශන් කාවුද? විමල් වීරවං  ඇමතිතුමිමාශප විග්රහේට අනුව 

ආ්ධථිකා ඝාතකාේකු වු  පී.ී . ජේසුන්දරඊ Greek Bond Captain 

අජිත් , වාඩ් කාබ්රාල්ඊ සල්ලි අ්චචු ගැණුවාම ෑේධ්මනේක් නැහැ 

කිේන භාණ් ාගාරිකා ශල්කාේ එස්.ආ්ධ ආටිගල. මහ බැංකු අධිපති 

 බ්ලි .ඩී. ලක්ෂ්මන් දැන් ගජබින්නාලංකාාරේ ශේ නා කාරනවා. 

එශහම ආණ්ඩුවක් එක්කා තමයි අපට දැන් ගුරු-විදුහල්පති වැටුප 

ගැන කාථා කාරන්න සිේධ් ශවලා තිශේන්ශන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිම, . අද අධ්යාපන අමාතයාං ේම නන්නත්තාර ශවලා 

තිශබනවා කිේා මා කිේන්න ඕනන. වි ්වවිදයාල ටිකා විවෘත කාරලාඊ 

දරුවන් වි ්වවිදයාලේට ශගශනන්න බැරි වු  ශමම ආණ්ඩුව අද 

බ දරු අේමලාඊ විදුහල්පති, ේන්ඊ ගුරුවරිේන් පාසලට ශගන්වා 

ගන්න හදනවා.  
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2021 අශගෝස්තුමි  04 

 ත් එක්කාම ආ්ධථිකාේ ගැන කිේනවා නේඊ 2018දී ලංකාාශ  

ආදාේම රුපිේල් ශකාෝටි 191ඊ000යි. 2019දී  කා රුපිේල් ශකාෝටි 

190ඊ000යි. 2020 දී රුපිේල් ශකාෝටි 131ඊ000යි. හිතවතුමින්ට බදු 

සහන දීලාඊ ශේ රශට් ආදාේම නැති කාර ගත්ශත් ශමන්න ශේ රට 

පාලනේ කාරන ආ්ධථිකා ඝාතකාේන් කිේන එකා අපි කිේන්න ඕනන. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ශේ ගරු-විදුහල්පති වැටුප් ර ්න 

විසඳන්ශන්   අේශගන් ෑපශදස් අරශගන නේ ශේ රශට් 

අධ්යාපනේටඊ ගුරුවරුන්ටඊ රජශේ ශසේවකාේන්ට ශදයිේන්ශපම 

පිහිටයි කිේලා මා කිේන්න ඕනන. අධ්යාපන ඇමතිතුමිමා කි වාඊ 

"ගුරුවරු මාස තුමිනක් , කාේ ඉඳලා වැටුප් ගන්නවා" කිේලා. මම 

 කා පැහැදිලි කාරන්න ඕනන. ගුරුවරුන්ට , වාඩුවක් කිේලා 

හරිේටම ලැශබන්ශන් අශරේල් මස , වාඩුව විතරයි. අශගෝස්තුමි සහ 

ශදසැේබ්ධ මාසවල , වාඩු ශදන්ශන් දරුවන්ට විභාග පවත්වන 

, සායි. අශගෝස්තුමි මාසශේ ෑසස් ශපෙ විභාගේත්ඊ ශදසැේබ්ධ 

මාසශේ සාමානය ශපෙ විභාගේත් පවත්වන , සායි.   ගුරුවරු 

වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කාර ශදන්න කිේලා ඉල්ලා සිටින්ශන්ඊ   

අේට අසාධ්ාරණේක් ශවන , සායි. 3 පන්තිශේ ii ශශ්රේණිශේ 

ගුරුවරශේකුශප මූලිකා වැටුප රුපිේල් 2දඊද40යි. 3 පන්තිශේ i 

ශශ්රේණිශේ ඩිප්ශලෝමාධ්ාරී ගුරුවරශේකුශප මූලිකා වැටුප රුපිේල් 

29ඊ140යි. හැබැයි අපි කිේන්න ඕනනඊ university එශක් 

සනීපාරක්ෂකා කාේකාරුශවකුශප මූලිකා වැටුපත් රුපිේල් 2දඊ000ක් 

බව. ලිපිකාරුශවකුශප මූලිකා වැටුප රුපිේල් 3දඊ000යි. ඇත්තටම 

ගුරුවරු ඉන්ශන් ශකාොතැනද කිේලා ශපොඩ් ක් ශහොේලා බලන්න.  

ේෙඟ කාාරණාව තමයිඊ 3/201ද චක්රශල්ඛ්ේ අනුව 2020.01.01 
දිනට හියග විේ යුතුමි වැටුප් වැඩිවීම දැනට රාජය අං ශේ ශසේවේ 
කාරන ශසේවකාේන්ට ලැබිලා නැහැ. මූලිකා වැටුප , වැරදි 
ශනොවුණාම අතිකාාල දීමනාවට ර ්නේක් එනවා  දින වැටුපට 
ර ්නේක් එනවා  ගමන් විේදමට ර ්නේක් එනවා.   වාශපමඊ  
3/201ද චක්රශල්ඛ්ේ අනුව 201දදී විශ්රාම ගිේත්ඊ 2020.01.01 දිනට 
  අේ වැටුප් තලශේ පිහිටුවන්න ඕනන. ශේ ශවනශකාොට   
විශ්රායගකාේනුත් අද දුක් විඳින තැනට පත් ශවලා තිශබනවා. එම 
වැටුප් වැඩිවීම අත්හිටුවීම , සා ඇත්තටම විශ්රායගකාේන්ට හියග විේ 
යුතුමි විශ්රාම වැටුප් වැඩිවීමත් අහියග ශවලා තිශබනවාේ කිේන එකා 
මම ශේ ශවලාශ  ශේ රජේට මතක් කාර ශදනවා.    අේත් පාරට 
බහින දිනේ වැඩි ඈතකා නැහැඊ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, .   
අේත් පාරට බහිනකාේද බලන් ඉන්ශන් කිේන එකා ශේ 
ආණ්ඩු ශවන්ඊ ගරු ජනාධිපතිතුමිමාශගන්ඊ ගරු අගමැතිතුමිමාශගන් 
ශමම ගරු සභාශ  දී මම අහන්න කාැමැතියි. ශමොකාදඊ ශේ ආණ්ඩුව 
බලේට ශගශනන්න අර කි වා වාශප පාරට බැහැලා canvassing 
ගිශේඊ තැපැල් ඡන්ද පාවි්චචි කිරීම සේබන්ධ්ශේන් පාසල්වලට 
canvassing ගිශේඊ ඡන්ද ගණන් කාශෙේඊ යගටි බැන්ශේ ආදී සිේල්ල 
කාශෙේ ගුරුවරු. එකා ගුරුවරශේක් ඡන්ද 1ක් ශවනස් කාශෙොත් ශේ 
රශට් ඡන්ද ලක්ෂ 12ක් ශවනස් ශවනවාේ කිේන එකා ශේ ආණ්ඩුව 
ශහොඳට මතකා තිේාගන්න. ේෙඟ ඡන්දශේදී ශේ ආණ්ඩුව ශගදර 
ේවන්ශන් ශවන කාවුරුවත් ශනොශවයිඊ ශේ රශට් ගුරුවරුන් කිේන 
එකා මතක් කාරයගන් මම , හඬ ශවනවා. ස්තුමිතියි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ෙඟටඊ ගරු සංජීව එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමිමා කාථා කාරන්න. 

ඔබතුමිමාට විනාඩි 8කා කාාලේක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 3.00] 
 

 ු සාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ேீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ගරු ශරෝහිණී කුමාරි 

විශේරත්න මන්ත්රීතුමියගේ ශහොඳයිඊ ලබන අලුත් අවුරුදු ෑත්සවේට 

ලස්සනටම ඔසරිේ හැඳ ශබොරු කීශේ තරගේට ේවන්න. හරි 

ශෂෝක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ  අවම ශ තනේ පිළිබඳ 
පනතට සංශ ෝධ්නේක් ශගන එන ශේ ශමොශහොත වන විට 
වෘත්තීේ අයිතීන්ට අදාෙවඊ නැතිනේ අයිතීන් හා සේබන්ධ් රධ්ාන 
මාතෘකාා ශදකාක් අශප් සමාජශේ කාථා බහට ලක් ශවනවා. 
පෙමුවැ,  එකා තමයිඊ ගුරුවරුන්ශප වැටුප් ර ්නේ සහ ේට අදාෙ 
ගුරුවරුන්ශප ව්ධජනේ. ශදවැන්න තමයිඊ ඉෂාලිනී දිේණිේශප 
මරණේ සහ ේට අදාෙව ශගවල්වල වැ  කාරන අහිංසකා ශසේවකා 
ශසේවිකාාවන්ශප ර ්නේ. මම කාැමැතියිඊ ශමන්න ශේ කාාරණා 
ශදකාට අදාෙව අද විවාදශේදී මශප කාරු  පැහැදිලි කිරීම 
කාරන්න.  

  අපි පෙමුව බලමු ශේ ගුරු වැටුප් ර ්නේ දිහා. ආදරණීේ ගුරු 
භවතුමි, ඊ මම ඉතාම ආදරශේන්ඊ ඉතාම වගකීශමන්ඊ වි ්වාසශේන් 
ඔබට කිේනවාඊ ඔශබ් ඉල්ීමම ඉතාම සාධ්ාරණයිඊ යුක්ති සහගතයිඊ 
  වාශපම අහිංසකායි කිේලා. නමුත් සීයගත පිරිසකාශප ශේ පාලන 
වුවමනාවක් මත අරගෙේ වැරදි ශමොශහොතකා වීථි සටනක් බවට 
පරිව්ධතනේ කිරීශේ වරදක් තිශබනවා. ට ට විනාඩි කීපේකාට ශපර 
"සජබ" මහ ශල්කාේ රංජිත් මේදුම බණ් ාර මන්ත්රීතුමිමා තුමිෂාර 
ඉඳු, ල් මන්ත්රීතුමිමාශගන් අහනවාඊ "ඔේා ගුරු ව්ධජනේට කී 
ශදශනක් ශපනවා ද?" කිේලා. ඔබතුමිමන්ලා දැක්ශක් නැහැඊ 
ඔබතුමිමන්ලාශප පිටුපස රයගත බණ් ාර ශතන්නශකාෝන් මන්ත්රීතුමිමා 
ඉන්නවා කිේලා. ඔබතුමිමන්ලාශප   කාථාව අපට ඇණුණා.   තමයි 
ශේ ර ්නේ ශේ පාලනීකාරණේ කාරහු විධිේ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ කිසිේේ වෘත්තීේ ක්ශෂේත්රේකාට 
අදාෙ වැටුප් ර ්නේක් වැ,  ර ්නේකාට සාමානයශේන් ශපොදු 
සමාජශේ සහශේෝගේක් ලැශබන්ශන් අඩුශවන්. හැබැයිඊ 
ගුරුවරුන්ශප ශේ සාධ්ාරණ වැටුප් ර ්නේට  කිසිේේ ආකාාරේකා 
ශපොදු සමාජ ආශි්ධවාදේක් , ්ධමාණේ ශවලා තිබුණා. හැබැයිඊ 
අපට අද වන විට ශප්නවාඊ ශේ වැරදි ශේ පාලන මැදිහත්වීම , සා 
ගුරුවරුන්ශප සාධ්ාරණ වැටුප් ර ්නේ පිළිබඳව තිබු  සමාජ 
අවධ්ානේ බරපතෙ ශලස බිඳවැටීමකාට ලක් ශවලා තිශබන බව. 
අශප් රශට් එක්තරා ශේ පාලන කාණ් ාේමක් ඉන්නවාඊ   අේ 
කාැමැති නැහැ ෑත්තරවලට.   අේට ඕනන ර ්න. අපි ඉතාම 
පැහැදිලිව දකිනවාඊ ශේ ගුරු භවතුමින්ශප වැටුප් ර ්නේ ඇතුමිශෙේ 
ශේ කාණ් ාේම බැහැලා ශේ පාලනේ කාරන ආකාාරේ.   , සා 
මම ඉතාම ආදරශේන් ඉල්ලනවාඊ ආදරණීේ ගුරු භවතුමි, ඊ ශේ 
බැටළු හම ශපොරවා ගත්ත වෘකාේන්ශගන් කාරුණාකාර රශ සේ 
වන්න. අවුරුදු 24ක් පරණ ශේ ර ්නේට ශගෝඨාභේ 
ජනාධිපතිතුමිමාශප ආණ්ඩුව පිළිතුමිරක් ශදනවාඊ ශදනවාඊ 
ශදනවාමයි.   වාශපමඊ අපි එනවා ශේ මාතෘකාාව හා සේබන්ධ් 
ශනොවනඊ-  

 

 ු තුාස ඉඳුනිල් අමසගසේන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ු සාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ேீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ එතුමිමාට කාථා කාරන්න 

අවස්ථාව ශදන්න බලන්න. 
  

 ු තුාස ඉඳුනිල් අමසගසේන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා  මශප නම සඳහන් කාොඊ අශප් 

පක්ෂශේ මහ ශල්කාේතුමිමා මට ේමක් කි වා කිේලා.  
 

 ු සාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ேீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ඔ . 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

 ු තුාස ඉඳුනිල් අමසගසේන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඔබතුමිමා කිේන විධිේට අශප් සමගි ජන බලශ ගේ , සා ද 

ගුරුවරු පාරට බැහැලා තිශබන්ශන්? සමගි ජන බලශ ගේ කිේන 

ශේවල් ද දැන් ගුරුවරු වි ්වාස කාරන්ශන්  අහන්ශන්? ඉතින්ඊ අපි 

සා්ධථකා දඊ ඔබතුමිමන්ලා අසා්ධථකා ද? ශමොකාක්ද ඔබතුමිමා 

කිේන්ශන්? 

 

 ු සාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ேீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

  එකාක්වත් ශනොශවයි මම කි ශ . ඔබතුමිමාට මම කිේහුවා 

ශත්රිලා නැහැ.   , සා වා ඩිශවන්න.  

ඉෂාලිනීශප මරණේ නමැති සිදුවීම සේබන්ධ්ව මශප කාථාශ  

ේෙඟ විනාඩි කීපේ පාවි්චචි කාරන්න බලාශපො ශරොත්තුමි ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මම ශේ ඉෂාලිනී දැරිේශප මරණේ 

පිළිබඳව කාථා කාරන්ශන් ඇේ වැ  කාෙ ශගදර ගෘහාධිපතිේා 

විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරශේක් , සා ශනොශවයි  එතුමිමා මුස්ලිේ , සාත් 

ශනොශවයි  ඇේ ශදමෙ , සාත් ශනොශවයි. මම ශේ ර ්නේ පිළිබඳව 

කාථා කාරන්ශන් ඇේ තවම ෙමා වේස ශනොඉක්මවූ දැරිේක් 

, ස ාායි. අපි ශේ පිළිබඳව සමාජේක් විධිේට අශප් අවධ්ානේ 

ශේොමු කාෙ යුතුමිව තිශබනවා. නූතන සාහිතයශේ දරුවන් පිළිබඳව 

මම කිේවහු ලස්සනම වැකිේ මම ශේ සභාවට ඉදිරිපත් කාරන්න 

කාැමැතියිඊ "දරුශවෝ අයිති ශදවිේන්ට  අපි ඉන්ශන්   අේ බලා 

ගන්න." මම ඔබට ඇශහන්න ආශේත්  කා කිේන්නේ. "දරුශවෝ 

අයිති ශදවිේන්ට  අපි ඉන්ශන්   අේ බලා ගන්න." ශේ දැරිේශප 

මරණේ විසින් අශප් සමාජශේ අති ේ සංශ දී කාලාප ශදකාක් ශවත 

අපි සිේලුශදනාශප ශගෞරවනීේ අවධ්ානේ ශේොමු කාරවනවා. එකාක් 

දරුවන්ශප ආරක්ෂාව  අශනකා ණුශදකාලා වැ බිේවල 

ශසේවකාේන්ශප අයිතිේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අභිරහස ්

ශලස යගේගිේ ශේ දැරිේ සේබන්ධ්ශේන් මම ශේ ගරු සභාවට මශප 

ඉල්ීමේ කීපේක් ඉදිරිපත් කාරනවා. 

පෙමුශව,  කාාරණේඊ ශේ අභිරහස ශේ සමාජේ ශවත 

අනාවරණේ විේ යුතුමියි.   වාශපමඊ   ශදම පිේන්ශප කාඳුළුවලට 

යුක්තිේ ඉටු විේ යුතුමිමයි.  ශමවැ,  ශේ නැවත සිදුවීම වැෙැක්වීම 

ෑශදසා පවතින නීතිේ දැඩි ශලස ක්රිේාත්මකා විේ යුතුමිමයි. 

එශමන්මඊ ශමවැ,  ශේදවාචකා ේළි සිදුවීම වෙකාාීමම ශවනුශවන් 

ඇවැසි නේඊ නව නීති සේපාදනශේ වගකීම ශේ ෑත්තරීතර සභාව 

භාර ගත යුතුමියි.   වාශපමඊ දරුවන්ශප ආරක්ෂාව සඳහා වන ශපොදු 

සමාජ වගකීම ශවනුශවන් අප සිේලුශදනාම එකාට බැඳී 

ස්ශ ්චඡාශවන්ම කාටයුතුමි කාෙ යුතුමියි. මශප අවසන් ශේෝජනාව 

තමයිඊ ශ්රමේ යගලදී ගැනීශේදී යග, සුන්ශප දුප්පත්කාේඊ අසරණකාේ 

යගලදී ගැනීශමන් වැෙකී සිටීම අපි හැශමෝශපම වගකීමක් විේ යුතුමි 

බව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මම අවසාන ව ශේන් මශප 

අවධ්ානේ අරශගන එනවාඊ ණුදකාලා වැ බිේ පිළිබඳ ර ්නේට. 

ශේකා ඉෂාලිනී දැරිේශප මරණේට පමණක් සීමා වූ ර ්නේක් 

ශනොශවයි. ණුදකාලා වැ බිේවල තත්ත්වේ හාත්පසින්ම ශවනස්. 

ණුදකාලා වැ බිේවල වෘත්තීේ සයගති නැහැඊ ණුදකාලා වැ බිේවල 

සුබසාධ්කා සංගේ නැහැඊ ණුදකාලා වැ බිේවල ෑපශේ න 

සහාේකාේන් නැහැඊ ණුදකාලා වැ බිේවල , වාඩු නැහැඊ , සි 

වැටුපක් නැහැඊ කාන්න නැහැඊ ශබොන්න නැහැඊ , දිේන්න තැනක් 

නැහැ. ශේකා තමයි ශේ ණුදකාලා වැ බිේවල සැබන ශේදවාචකාේ. 

මම ශේ පිළිබඳව සමස්ත සමාජශේම අවධ්ානේ ශේොමු කිරීම 

ශවනුශවනුයි ශේ කාාරණා කීපේ සිහිපත් කාශෙේ. එශහම නැතිව 

ශවන කිසිදු ශේ පාලන කාාරණාවක් ශවනුශවන් ශනොශවයි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාට තව විනාඩිේකා කාාලේක් 

තිශබනවා. 

 

 ු සාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ேீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

මම ඉක්ම, න්  කාථාව අවසන් කාරනවාඊ මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිම, . 

අවසාන යග, ත්තුමිශ දී මම ශේ කාරුණ කිේනවා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අශප් රශට් සිංහල ගීත සාහිතයශේදී ශේ ණුදකාලා 

වැ බිේ පිළිබඳව අපි අහහුඊ හදවශත් අති ේ සංශ දී ගැඹුරුම 

තැනක් ස්ප්ධ  කාෙ ගීතේකා පද ශපෙක් ස්ථාවර , ශේෝගවලට 

ේටත්ව ගීතේක් විධිේට ශනොශවයිඊ පද ශපෙක් විධිේට කිේන්න 

මම ඔබතුමිමාශගන් අවසර ඉල්ලනවා. "අසරණ මව මශප ඇස ්

අන්ධ්ව ඉන්න - ශකාොර වු  පිේා බැහැ හරිහැටි ඇවිදින්න  ශේ 

ශදන්නා සමඟ නංගිව රැකාගන්න - රස්සාවකාට ආශ  ශගදරකා 

නවතින්න" එේයිඊ   පද ශපෙ. ශේ ගීතශේ පද ශපශෙේ අවසාන 

ශකාොටශසේ සංශ දීම තැනට මම ඔබතුමිමන්ලාශප අවධ්ානේ 

අරශගන එනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ශේ ගීතශේ එකා 

තැනකා කිේනවාඊ "සැපට හදයි බලු පැටිශේක් හරි සැරයි -ශනෝනා 

ඌට මට වැඩිශේන් ආදශරයි" කිේලා. එහි සංශ දීකාම වැඩි , සාම 

මම නැවත   ශදපදේ ශේ සභාශ දී කිේනවා. " සැපට හදයි බලු 

පැටිශේක් හරි සැරයි- ශනෝනා ඌට මට වැඩිශේන් ආදශරයි"  මම 

ශේ සභාශවන් පමණක් ශනොශවයිඊ අශප් මුළු සමාජශේන්ම ශේ 

ඉල්ීමම කාරනවා. ශගදරකාට කාවුරු ශහෝ වැ ට එක්කාරශගන එන 

ශනෝනාවරු, ඊ මහත්වරු, ඊ තමන්ශප ශගදරට එන   අහිංසකා 

යග, සුන්ට සතුමින්ට වාශප සලකාන්න එපාඊ එපාඊ එපා.  

ස්තුමිතියි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ාන්ත බණ් ාර මන්ත්රීතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි 8කා 

කාාලේක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.08] 

 

 ු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අද ඉතාම වැදගත් නීතිේක් 

සේමත කාරන්න ූරදානේ ශවලා සිටින ශවලාවක්ඊ ශේ. 

විශ ේෂශේන්ම , මල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමිමා අශප් ආණ්ඩුශ  

සිටින ශජයෂ්ඨඊ   වාශපම දක්ෂ අමාතයවරශේක්. එතුමිමා මනත 

කාාලශේදී කාේකාරු අමාතයවරේා හැටිේට විශ ේෂශේන්ම අතිගරු 

ජනාධිපතිවරේාශපත්ඊ   වාශපම අග්රාමාතයතුමිමා ඇතුමිළු අශප් 

ව්ධතමාන ආණ්ඩුශ  ක්රිේා පිළිශවත තුමිෙ වැදගත් තීන්දු ශදකාක්ඊ 

නැත්නේ ක්රිේාදාම ශදකාකාට නාේකාත්වේ දුන්නා. ඉන් එකාක් 

වන්ශන් දී්ධඝ කාාලේක් තිස්ශසේ ශේ පා්ධලිශේන්තුමිශ  වහල 

ශසලශවනශතක් අපි කාථා කාරහු ශදේක් වන වතුමි කාේකාරු 

ජනතාවශප අවම ජද, කා වැටුප පිළිබඳ ර ්නේයි.   

සේබන්ධ්ශේන් අපි දී්ධඝ කාාලේක් තිස්ශසේ ශේ සභාශ  කාථා කාො. 

නමුත්ඊ  කා රාශේෝගිකාව ක්රිේාවට නංවන්න කිසි ශකාශනකුට 

හැකිේාව ලැබුශණ් නැහැ. නමුත්ඊ ව්ධතමාන ආණ්ඩුශ  අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමිමාශප නාේකාත්වේ තුමිෙ විශ ේෂශේන්ම කාේකාරු 

ඇමතිවරේා හැටිේට ගරු , මල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමිමා   
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අභිශේෝගේ භාර ගත්තා. විශ ේෂශේන්ම ශේ ශේෝජනාවට 

හාේහුතුමින් විරුේධ් ශවේදි පඩිපාලකා සභාවල සිේලුශදනාශප 

සහශේෝගේ අරශගන ඡන්දේක් තබා   අහිංසකා වතුමි කාේකාරු 

ජනතාව ශවනුශවන් යුතුමිකාේ ඉටු කාරන්න එතුමිමා කාටයුතුමි කාොේ 

කිේන එකා මම ශේ ශවලාශ දී ශගෞරවශේන් මතක් කාරන්න ඕනන.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ශේ අවස්ථාශ   කාවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශේක් මූලාසනේ 

සඳහා ගරු සංජීව එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමිමාශප නම ශේෝජනා 

කාරන්න. 

 

 ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ "ගරු සංජීව එදිරිමාන්න 

මන්ත්රීතුමිමා දැන් මූලාසනේ ගත යුතුමිේ" යි මා ශේෝජනා කාරනවා. 

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව  ු ගහේා විත්ානගප මහත්ා මූලාසනගයන් ඉවත්ව 

වූගයන්   ු සාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு சஞ்ேீவ எதிொிைொன்ன 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and  
THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA took the Chair. 

 

 ු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ දී්ධඝ කාාලේක් ඇශදයගන් 

තිබු  ර ්නේට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලබා ශදන්න අද වනශකාොට 

කාටයුතුමි කාොේ කිේන කාාරණේයි මම කිේයගන් සිටිශේ.    අේ වැඩි 

පිරිසකාට ේේ ේේ රාශේෝගිකා ගැටලු ඇති. නමුත් කාේකාරුවන් වැඩි  

පිරිසක් අද   වැටුප ලබන තත්ත්වේට පත්ශවලා තිශබනවා. අද 

වනවිට විශ ේෂශේන්ම ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන් පිළිබඳව 

කාථා කාරනවා අඩුයි.  රාජය ශසේවකාේන්  විවිධ් වෘත්තීේ සයගති 

හදාශගනඊ ඔවුන්ශප අයිතිවාසිකාේ ශවනුශවන් කාථා කාරනවා    

ශවනුශවන් ශපනී සිටිනවා  ව්ධජන කාරනවා වාශපම  වා 

ජේග්රහණේ කාර ගන්නවා.  ශක් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.  වා 

ඔවුන්ට තිශබන වෘත්තීේ අයිතිවාසිකාේ.  

හැබැයිඊ ශපෞේගලිකා අං වල ශසේවකාේන් ස්වායගේා -හාේහුතා- 

එක්කාඊ   හියගකාරුවන් එක්කා වාශපම සමාගේ එක්කා ඇති කාර 

ගන්න ගිවිසුමක් මත තමයි ශසේවේ කාරන්ශන්. හැබැයිඊ ඔවුන්ට 

අවම වැටුපක් පිළිබඳ ,  ්චිත , ගමනේක් තිබුශණ් නැහැ. 201ද 

අවුරුේශේ ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ පනත 

පා්ධලිශේන්තුමිශ  සේමත වීම පිළිබඳව අපි සතුමිටු වනවා.   පනත 

සේමත වීමත් එක්කා තමයි අද ශේ තීරණේ ගන්න කාේකාරු 

අමාතයවරේාට හැකිේාව ලැබිලා තිශබන්ශන්.   , සා අවම වැටුප 

රුපිේල් 10ඊ000 සිට රුපිේල් 12ඊ100 දක්වා තීන්දු කාරන්න අදින් 

පස්ශසේ හැකිේාව ලැශබනවා.  

ගරු විජිත ශහේරත් මන්ත්රීතුමිමා ඇතුමිළු කීප ශදශනකු වැටුප් වැඩි 

කිරීම සේබන්ධ්ශේන් කාථා කාො. අවම වැටුප රුපිේල් 10ඊ000 සිට 

රුපිේල්  12ඊ100 දක්වා ශනොශවයිඊ ශමේ ට ට ව ා වැඩි කාරන්න 

ඕනන කිේලා එතුමිමන්ලා කි වා. නමුත් අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව 

දන්නවාඊ ශේ මුදල අවම වැටුප හැටිේට සලකාන බව. ශේශකාන් 

කිේන්ශන් නැහැඊ ශපෞේගලිකා අං ශේ සිේලු ශසේවකාේන්ශප අවම 

වැටුප ශමේ විේ යුතුමියි කිේලා. සමාගේ වාශපම ශපෞේගලිකා 

අං ශේ ශසේවේ කාරන අේ අද ඉහෙ වැටුපක් ගන්න බව අපි 

දන්නවා. රුපිේල් ලක්ෂ 2කාඊ 3කා මූලිකා වැටුපක් ලබා ග, යගන් 

ශපෞේගලිකා අං ශේ වැ  කාරන අේ කාරනවා. රුපිේල් 10ඊ000ටත් 

අඩු අවම මූලිකා වැටුපක් ලබා ගන්න ශපෞේගලිකා අං ශේ 

ශසේවකාේනුත් වි ාල පිරිසක් ඉන්නවා. අන්න   අේට 

සාධ්ාරණේක් ඉටු කිරීශේ අරමුණින් තමයි අපි ශේ පනත් 

ශකාටුේපත සේමත කාරන්ශන්.   , සා තමයි අද එේ නීතිේක් 

බවට පත් කාරලාඊ අශප් ර ට හමුශ  තබන්ශන්. එේ ශපෞේගලිකා 

අං ශේ අහිංසකා ශසේවකාේන් ශවනුශවන් ගන්න ඉතා ශහොඳ 

තීරණේක් කිේන එකා අපි ශේ ශවලාශ  මතක් කාරන්න ඕනන. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමිමා රටට ලබා දුන් "ශසෞභාගයශේ දැක්ම" 

රතිපත්ති රකාා ශේ ශබොශහොම පැහැදිලිව සඳහන් කාරලා තිබුණාඊ 

ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ට අවම වැටුපක් අ, වා්ධේශේන්ම 

තීරණේ කාරනවා කිේලා.  කා අද ේථා්ධථේක් බවට පත් කාරන්න 

හැකිේාව ලැී ම පිළිබඳව අපි සතුමිටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අන්තරාේදාේකා රැකිේා 

ලැයිස්තුමිගත කිරීම සේබන්ධ්ව ගරු ඇමතිතුමිමා වැ  පිළිශවෙක් 

ූරදානේ කාරශගන ේන බව විශ ේෂශේන්ම මම ශේ ශවලාශ දී 

කිේන්න ඕනන. හැබැයිඊ අපි එක් පැත්තකින් කානගාටු ශවන්න 

ඕනනඊ ශේ සේබන්ධ්  නීති රීති හදලා තිශබන්ශන් 18දද අවුරුේශේ 

වීම පිළිබඳව. 18දද ඉඳලා 2021 වනතුමිරු   නීති ේථාවත් කාරන්නඊ 

ශේ කාාලේට ගැෙශපන විධිේට නීති සකාස් කාරන්න අපි 

සිේලුශදනාට බැරිශවලා තිශබනවා. පා්ධලිශේන්තුමිව , ශේෝජනේ 

කාරහු සිේලු මන්ත්රීවරු ජාතිශේන් සමාව ගත යුතුමියිඊ  ශම්චචර 

කාාලේක් නීති සේමත කාර ගන්න හැකිේාව ශනොලැී ම 

සේබන්ධ්ශේන්. ශේ අවස්ථාශ  ගරු , මල් සිරිපාල ද සිල්වා 

මැතිතුමිමාට මම විශ ේෂශේන්ම ස්තුමිතිවන්ත වනවා. එතුමිමා කාේකාරු 

අමාතයවරේා හැටිේටත්ඊ ශජයෂඨ් අමාතයවරේකු හැටිේටත්ඊ 

අත්දැකීේ තිශබන ශකාශනකු හැටිේට ත්ඊ ශේ ශතොරතුමිරු , වැරැදිව 

පරිය ලනේ කාරලාඊ ශහොේා බලලාඊ නව නීති ශගශනන්න අව ය 

පනත් ශකාටුේපත් ශේ වනශකාොට ූරදානේ කාරශගන ේනවා. අපි 

ශේ කාාලේ තුමිෙදී ශවනස් ශවන්න ඕනන ශවනස්වීේ ටිකා කාශෙොත් 

තමයිඊ ආණ්ඩු පක්ෂශේ ශ වාඊ විපක්ෂශේ ශ වා මන්ත්රීවරශේකු 

හැටිේට අශප් රටටඊ අශප් ජාතිේට යුතුමිකාම ඉටු කාො කිේලා අපිට 

පැහැදිලිව සතුමිටු ශවන්න හුළුවන්කාම ලැශබන්ශන්.  කායි මම 

කි ශ ඊ 18දද ඉඳලා ශේ වනතුමිරු අව ය නීති සේමත කාර ගන්නඊ 

එශහම නැත්නේ ේාවත් කාාීමන කාරන්න හැකිේාවක් ශනොලැී ම 

පිළිබඳව අපි සිේලුශදනා කානගාටු ශවන්න ඕනන  කිේලා.  

තවමත් අශප් මානව සේපත් කාෙමනාකාරණශේ වි ාල 

අඩුපාඩුවක් අපි දකිනවා. තරුණ රජාව ,  ්චිත ව ශේන් 

රැකිේාගත කිරීශේ කාා්ධේ භාරශේදී තරුණ ශ්රමේ ජාතිකා 

ආ්ධථිකාේට සේබන්ධ් කාර ගැනීශේ වි ාල අඩුපාඩුවක් තිශබනවා. 

අපි ශේ කාාරණේ ගැන කාථා කාරන්න ඕනන වාශපමඊ ඉදිරිශේදී 

 කාට අව ය වැ  පිළිශවෙක් සකාස් විේ යුතුමියි. අද ශ්රම 

දාේකාත්වශේ වි ාල හි ැසක් තිශබනවා.  ශලෝකාශේ විවිධ් රටවල 

රැකිේා වි ාල රමාණේක් තිශබනවා. හැබැයිඊ  වා හඳුනා ගැනීම 

සහ  වාට ූරදානේ කිරීේ පිළිබඳව බරපතෙ ර ්නේක් තිශබනවා. 

  , සා කුමන රැකිේාද තිශබන්ශන්ඊ   රැකිේා සඳහා අව ය 

සුදුසුකාේ ශමොනවාද කිේා හඳුනාශගන   සඳහා තරුණ තරුණිේන් 

හුණු  කාරලා ඉලක්කාගත රැකිේා වැ  පිළිශවෙක් සකාස් කිරීම 

අ, වා්ධේශේන්ම කාෙ යුතුමියි.   , සා කාේකාරු අමාතයාං ශේන් 

මම ඉල්ලා සිටිනවාඊ ශේ පිළිබඳව අවධ්ානේ ශේොමු කාරලා 2022ඊ 

2023ඊ 2024 වන විට ශලෝකා රැකිේා ශවෙඳ ශපොශෙේ ඇති වන 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

අව යතාව බලලාඊ  කාට අව ය  විධිේට තරුණ තරුණිේන් හුණු  

කාරන්නඊ දැනුම ලබාශදන්න කාටයුතුමි කාරන්න කිේලා.  අද අශප් 

අේමලා විශේ  රටවලට ගිහිල්ලා ගෘහ ශසේවිකාාවන් හැටිේට වි ාල 

ව ශේන් පී ා විඳිනවා. එවැ,  තත්ත්වේට පත් කාරන්ශන් නැතුමිව 

අශප් තරුණ  ක්තිේ ජාතිකා ආ්ධථිකාේ  ක්තිමත් කාර ගන්න වැ  

පිළිශවෙකාට ශේොමු කාරන්න ,  ්චිත වැ සටහනක් කාේකාරු 

අමාතයාං ේ හරහා හදන්න කිේන ශගෞරවනීේ ඉල්ීමම කාරයගන් 

මශප වචන ස්වල්පේ අවසන් කාරනවා. 

 
[பி.ப. 3.16] 

 

 ු ගසල්වසාජා කගේන්ද්රන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரேந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்மறய தினம் ரவமலயொளர்களின் ரதசிய குமறந்தபட்ச 

ரவதனம் (திருத்தம்) சட்டமூலம் ததொடர்பொன விவொதம் இங்ரக 

நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது. ஹிஷொலினியுமடய 

ைரைம் ததொடர்பில் - நிகழ்ந்த அந்தத் துயரைொன சம்பவத்திற்கு 

நீதி ரவண்டுதைன்று அமனவரும் ஒட்டுதைொத்தைொகக் குரல் 

எழுப்பிக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்தச் சூழலிரல இந்த விவொதம் 

இங்ரக நமடதபறுகின்றது. ஹிஷொலினியினுமடய ைரைம் 

சம்பந்தைொக நீதி கிமடக்க ரவண்டும் என்பது எங்கள் 

எல்ரலொரது ரகொொிக்மகயொகவும் இருக்கின்றது.  

அரதரவமளயிரல, இளம் வயதிரல சிறொர்கள் ஏன் கூலி 

ரவமலகளுக்கொக அனுப்பப்படுகிறொர்கள்? எந்ததவொரு 

தபற்ரறொரும் தங்களுமடய பிள்மளகமளத் தங்களுமடய 

கண்முன்னொல் படிப்மபக் மகவிட்டுக் கூலிரவமல தசய்வமத 

விரும்பைொட்டொர்கள். அப்படியிருந்தும்கூட அவர்கமளக் 

கூலிரவமலக்கொக அனுப்பரவண்டிய நிமலக்குத் 

தள்ளப்படுகிறொர்கள் என்றொல், அதற்குக் கொரைம், வொழ்வதற்கு 

வழியில்மல; தற்தகொமல தசய்துதகொள்ள ரவண்டும் அல்லது 

சிறு வயதிரலரய கூலி ரவமலக்குச் தசல்லரவண்டும் 

என்கின்ற ஒரு துயரைொன நிமலமை கொைப்படுவதுதொன். இந்த 

நிமலமை எைது நொடு சுதந்திரைமடந்து 73 ஆண்டுகள் கடந்த 

பின்னரும் இருந்துதகொண்டிருக்கின்றது என்பதுதொன் கசப்பொன 

உண்மை.  

நொளொந்தம் கூலிரவமல தசய்பவர்களுமடய சம்பளம் 

என்பது இன்றிருக்கின்ற விமலயுயர்வுகரளொடு ஒப்பிடும்ரபொது 

அவர்களொல் சைொளிக்கரவ முடியொத ைிகவும் ரைொசைொன 

நிமலயிரலதொன் கொைப்படுகின்றது. ஒரு நொமளக்கு 

ஒருரவமள ைட்டும்தொன் சொப்பிடலொம் என்கின்ற 

நிமலமையிரலரய அவர்களுமடய வொழ்க்மக 

நிமலமையிருக்கின்றது. அரதரவமளயிரல, யுத்தத்தினொல் 

உங்களொல் அழிக்கப்பட்ட எங்களுமடய ரதசத்திலுள்ள 

நொளொந்தம் கூலி ரவமல தசய்கின்றவர்களுமடய 

வொழ்க்மகதயன்பது, இரத்தக் கண்ைீர் வடிக்கின்ற 

நிமலமையில்தொன் இருக்கின்றது. யுத்தம் கொரைைொக 

ரைொசைொன கொயங்களுக்குள்ளொன 

பல்லொயிரக்கைக்கொனவர்கள் நொளொந்தம் ரவமல தசய்ய 

முடியொதவர்களொக இருக்கிறொர்கள். அப்படி ரவமலக்குச் 

தசன்றொலும்கூட உொிய ரவதனங்கமளப் தபற்றுக்தகொள்ள 

முடியொதவர்களொக இருக்கிறொர்கள். இதனொல் வட, கிழக்கு 

ைொகொைங்களின் அம்பொமற ததொடக்கம் யொழ்ப்பொைம், 

ைன்னொர் வமரயொன 8 தொயக ைொவட்டங்களில் உள்ள 

எங்களுமடய ரதசத்து ைக்களொன நொளொந்தத் ததொழிலொளர்கள் 

ைிக ரைொசைொன வறிய நிமலயில் 

வொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். உங்களொல் எங்களுமடய 

ரதசம் ஓர் இன அழிப்பு யுத்தத்தின்மூலம் 

அழிவுக்குள்ளொக்கப்பட்டது. எங்கள்ைீது தபொருளொதொர யுத்தம், 

இன அழிப்பு யுத்தம் என்பன நடத்தப்பட்டன. இந்த 

யுத்தத்திலிருந்து ைீண்ட எங்கள் ைக்கமள அந்த அழிவிலிருந்து 

ைீள முடியொதளவுக்குத் ததொடர்ச்சியொன தநருக்குவொரங்கள் 

இந்த அரசினொலும் கடந்த அரசினொலும் ததொடர்ச்சியொகப் 

பிரரயொகிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது. எங்களுமடய 

ைக்கள் இதிலிருந்து ைீள்வதற்கொக கடுமையொக் 

ரபொரொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகரவ, நீங்கள் 

இத்தமகய சட்டத் திருத்தங்கமள ரைற்தகொள்ளும்ரபொது 

அழிக்கப்பட்ட எங்களுமடய பிரரதசத்திலுள்ள ைக்கள் 

ைீண்தடழக்கூடிய வமகயிலொன திட்டங்கரளொடு, 

உங்களுமடய தசயற்பொடுகமள ைொற்றி அமைத்துக்தகொள்ள 

முன்வரரவண்டுதைன்பமத நொன் இந்த இடத்திரல 

பதிவுதசய்துதகொள்கின்ரறன்.  

நொன் இன்னும் ஒரு சில விடயங்கமள இந்த இடத்திரல 

குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன். அதொவது, கடந்த ைொதம் 29ஆம் 

திகதி முல்மலத்தீவு ைொவட்ட வட்டுவொகல் பகுதியிரல 

கவனயீர்ப்புப் ரபொரொட்டதைொன்று ைக்களொல் ஏற்பொடு 

தசய்யப்பட்டிருந்தது. அந்தப் ரபொரொட்டத்திரல நொனும் 

எங்களுமடய கட்சியின் தமலவர் தகௌரவ பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர் கரேந்திரகுைொர் தபொன்னம்பலம் உட்படப் பலரும் 

கலந்துதகொண்ரடொம். அதில் தைிழ் ரதசியக் 

கூட்டமைப்பிமனச் ரசர்ந்தவர்களும் 

கலந்துதகொண்டிருந்தொர்கள். யுத்தம் முடிவமடந்து 12 

ஆண்டுகள் கடந்துள்ள நிமலயிலும்கூட, வட்டுவொகல் 

பகுதியிரல ரகொட்டொபய கடற்பமட முகொம் அமைந்திருக்கும் 

தபொதுைக்களுக்குச் தசொந்தைொன 670 ஏக்கர் கொைிகள் 

விடுவிக்கப்படொைல், கடற்பமடயினொல் 

சுவீகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ைொவட்டத்தில் 

பல்ரவறுபட்ட தபொதுத் ரதமவகளுக்கொகக் கொைிகள் 

ரதமவப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களிரல, ைிக ைிக முக்கியைொன 

நகரத்மத அண்டிய பகுதியிரல 670 ஏக்கர் கொைியிரல ஏன் 

கடற்பமடயினர் முகொைிட்டிருக்கின்றனர்? என்பது 

எங்களுமடய ரகள்வியொக இருக்கின்றது. அந்த 670 ஏக்கர் 

கொைிகளுள் 378 ஏக்கர் கொைிகள் 36 தபொதுைக்களுக்குச் 

தசொந்தைொன அறுதி உறுதிக் கொைிகளொகும். பூைொரதவி 

நடரொசொ என்பவருக்குச் தசொந்தைொன 99 ஏக்கர் கொைியும் 

அம்பலவொனர் ரதொட்டத்திற்குச் தசொந்தைொன 50 ஏக்கர் 

கொைியும் உட்பட 378 ஏக்கர் கொைிகள் தபொதுைக்களுக்குச் 

தசொந்தைொனமவ. அந்தக் கொைிகமள அந்த ைக்களுமடய 

விரும்பங்களுக்கு ைொறொகச் சுவீகொித்து, அமதக் கடற்பமட 

முகொமுக்கு நிரந்தரைொக வழங்குவதற்தகன அங்ரக நில 

அளமவச் தசயற்பொடுக்கொன முயற்சிதயொன்று 

ரைற்தகொள்ளப்பட்டிருந்தது.  

2018ஆம் ஆண்டும் இவ்வொறொன முயற்சி  

ரைற்தகொள்ளப்பட்டு ைக்களுமடய எதிர்ப்புப் 

ரபொரொட்டத்தினொல் அது மகவிடப்பட்டது. அதற்குப் பிற்பொடு, 

இந்த விடயங்கள் ததொடர்பொக முல்மலத்தீவு ைொவட்ட 

அரசொங்க அதிபருடன் ைக்கள் பிரதிநிதிகமளயும் உள்ளடக்கி 

ஒரு ரபச்சுவொர்த்மத நடத்தப்பட்டு முடிவுதசய்யப்படும் என்று 

தசொல்லப்பட்டரபொதும்கூட, அத்தமகய முயற்சிகள் எதுவும் 

தசய்யப்படொைல், ைீண்டும் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிற்பொடு 

இப்தபொழுது அரத முயற்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

அதன் கொரைைொக அக்கொைிகளின் உொிமையொளர்களும் 

ஏமனய ைக்களும் ரசர்ந்து ரபொரொட்டத்மத நடத்தி, அந்தக் 

கொைியின் நில அளமவ முயற்சிமயத் தடுத்து நிறுத்த 

ரவண்டியிருந்தது. ஆகரவ, தயவுதசய்து இந்தக் கொைிச் 
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சுவீகொிப்பு நடவடிக்மகமய நிறுத்துங்கள் என்று நொங்கள் 

உங்களிடம் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறொம். அந்த ைக்களுமடய 

கொைிகமள அவர்களிடம் மகயளியுங்கள்! அந்தப் 

பிரரதசைொனது அந்த ைொவட்டத்தினுமடய அபிவிருத்தியில் ைிக 

முக்கியைொன பிரரதசைொகும். அந்த இடத்தில் கடற்பமட முகொம் 

அமைவமதத் தைிழ் ைக்கள் விரும்பவில்மல என்பமத நொன் 

இந்த இடத்திரல ததளிவொகப் பதிவுதசய்துதகொள்ள 

விரும்புகின்ரறன். அந்த 378 ஏக்கர் கொைியும் அந்த ைக்களிடம் 

மகயளிக்கப்பட ரவண்டும். அதிரல ஒரு சில சிங்கள 

ைக்களுக்குொிய கொைிகளும் இருக்கின்றன. அவர்கள்கூட 

அந்தக் கொைிகள் தங்களுக்குச் ரசரரவண்டுதைன்றுதொன் 

விரும்புகின்றொர்கள். அந்தக் கொைி ஒருரபொதும் அவர்களுக்குக் 

கிமடக்கொது என்ற ைொமய ஏற்படுத்தப்பட்டதனொல்,  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

 ු ගසල්වසාජා කගේන්ද්රන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரேந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

I am winding up, Sir. 

தவிர்க்க முடியொத சூழ்நிமலயில் அவர்கள் அந்தக் 

கொைிகமளக் கடற்பமட முகொமுக்குக் தகொடுப்பததன்ற 

முடிவுக்கு வந்திருப்பதொக அறியக்கூடியதொக இருக்கின்றது. 

ஆகரவ, இந்த கொைிகள் உடனடியொக தபொதுைக்களிடம் 

ஒப்பமடக்கப்பட ரவண்டும்.  

இரதரபொன்று, 2008ஆம் ஆண்டிரல ரகப்பொபிலவு 

பகுதியிலிருந்து ைக்கள் தவளிரயறினொர்கள். 13 வருடங்கள் 

கடந்தும் அந்தப் பகுதி இன்னும் விடுவிக்கப்படவில்மல. 

அந்தப் பகுதி ஆயுதப் பமடகளின் தமலமையகம் அங்கு 

அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ரகப்பொபிலவில் 55 ரபருக்குச் 

தசொந்தைொன கிட்டத்தட்ட 59.8 ஏக்கர் கொைியும் 4 ரபருக்குச் 

தசொந்தைொன 100 ஏக்கர் ைத்திய வகுப்புக் கொைியும் 8 

ரபருக்குச் தசொந்தைொன வொன்பமடத்தளம் அமைந்திருக்கும் 

பகுதியொன 24 ஏக்கர் கொைியும் ஆக்கிரைிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இந்த 24 ஏக்கர் கொைியில் முருரகசு சச்சிதொனந்தன் 

என்பவருக்குச் தசொந்தைொன 3 ஏக்கர் ததன்னங்கொைியும் 

உட்பட்டிருக்கின்றது. இமவ உடனடியொக விடுவிக்கப்பட்டு  

அந்த ைக்களிடம் ஒப்பமடக்க ரவண்டும் என்பமத 

வலியுறுத்துகிரறன்.   

அத்ரதொடு, இன்று ஆசிொியர்களினொல் நடொத்தப்படும் 

ரபொரொட்டம் நியொயைொனதொகும். அவர்களுமடய சம்பள 

முரண்பொடுகள் உடனடியொக நீக்கப்பட ரவண்டும். யுத்தம் 

முடிவமடந்து 12 ஆண்டுகள் கழிந்தும் ரகொட்டொபய அரசொங்கம் 

இரொணுவத்தினருக்கொக 355 பில்லியன் நிதி 

ஒதுக்கியிருக்கின்றது. இவ்வொறு இரொணுவத்மத ரைலும் 

பலப்படுத்துகின்ற தசலவிமனக் மகவிட்டுவிட்டு, 

ைனிதொபிைொனைற்ற இரொணுவத்தினருக்கு அதிகளவு 

வசதிகமளச் தசய்து தகொடுப்பமத விட்டுவிட்டு, அவர்களில் 

அமரவொசிப்ரபருக்கு ஓய்வு தகொடுத்துவிட்டு, இந்த நொட்டின் 

எதிர்கொலச் சந்ததிகமள, வருங்கொலச் சிற்பிகமள 

உருவொக்குகின்ற ஆசிொியர்கமள ைதித்து, அவர்களுக்குொிய 

தகௌரவத்மதக் தகொடுத்து, அவர்களின் சம்பள 

முரண்பொடுகமளத் தீர்த்துமவக்க இந்த அரசொங்கம் 

முன்வரரவண்டுதைன்று இந்த இடத்திரல ரகட்டுக்தகொண்டு, 

விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ට ෙඟටඊ ගරු (ආචා්ධේ) සුශ්ධන් රාඝවන් මන්ත්රීතුමිමා. 

ඔබතුමිමාට විනාඩි 8කා කාාලේක් තිශබනවා. 

 
[3.24 p.m.] 

 

 ු (ආචාාය) සුගාන්  සාඝවන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Hon. Presiding Member, I must register that a speaker 
before me mentioned about the protracted ethnic war that 
this country experienced. Unfortunately, the most popular 
interpretation of the war was that it was one-sided, but I 
would like to stand here and correct that no war can be 
fought by a single side. There were reasons, there were 
factors why that so-called war protracted or continued.  

We can go for another debate, if one wishes to, but I 
would like to correct the record here that it is not merely 
the Sri Lankan Government which imposed a war on 
another ethnic community. We had a war, which was 
unfortunate. We had to depart from that war and we are 
now living in post-war conditions. Therefore, we need to 
focus on our reconciliation and rebuilding processes and 
that is what all of us here in this Assembly must aim at.  

Now, I would like to come to my point. Today, there 
is a presentation - 

 

 ු ගසල්වසාජා කගේන්ද්රන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரேந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Sir, I rise to a point of Order.  

 தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

என்னுமடய உமர ததொடர்பொக இங்ரக குறிப்பிடப்பட்டது. 

இவர் ரபொன்ற கல்விைொன்கள் கண்மை மூடிக்தகொண்டு இன 

அழிப்புச் தசய்த அரசுக்கு முண்டுதகொடுப்பதனொல்தொன் இந்த 

நொடு 12 ஆண்டுகளின் பின்னரும் கடமனச் தசலுத்த முடியொத 

நிமலமய  அமடந்திருக்கின்றது. ஆகரவ, இவர்கள் -  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා වාඩි ශවන්න. 

ගරු සුශ්ධන් රාඝවන් මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා කාථා කාරන්න. 

 
 ු (ආචාාය) සුගාන්  සාඝවන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Please do not take my time. I did not mention any 
name. I am talking about a common reconciliation period. 
Thank you.  

අද ශේ රශට් ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ 
සේබන්ධ්ශේන් ශ්රී ලංකාා , දහස් පක්ෂශේ ශජයෂ්ඨ ෑප 
සභාපතිවරේා වන ගරු , මල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමිමා 
ඉතා විශ ේෂ වූ පනත් ශකාටුේපතක්ඊ එශහම නැත්නේ තිශබන 
පනතට සංශ ෝධ්නේක් ශගනැවිත් තිශබනවා. ඕනනම 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

සමාජේකා සභයත්වේඊ සංස්කාෘතිේ වාශපම ශිෂ්ටාචාරශේ ගැඹුර 
රැඳී පවතින්ශන්   සමාජශේ අවම වරරසාදිත වූ ජනේා දිහා   
සමාජශේ නාේකාේන් සහ පාලකාේන් බලන ආකාාරේ අනුවයි.  
ශේ ශමොශහොශත්ත් ගරු ඇමතිතුමිමා විසින් ඉදිරිපත් කාර 
ඇත්ශත්ඊ ජද, කා ශ තන ලබනඊ අඩුම වැටුප් ලබන 
ශසේවකාේන්ශප  ජීවිතඊ ජීවන තත්ත්වේ නඟා සිටුවීම පිළිබඳව වූ 
දිගු වැ  පිළිශවෙකා ශකාොටසක්.   සේබන්ධ්ශේන් එතුමිමාට මා 
ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා. ශමොකාදඊ  පරිධිගත යග, සුන් ශවනුශවන් 
රජශේ ශපොදු රතිපත්ති ේටශත්ඊ අපි කාෙ යුතුමි ශසේවේ දිගටම  
කාෙ යුතුමි , සා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ශේ රමාණේ මදි. ශේ 
රුපිේල් 12ඊ100 අවම මාසිකා වැටුප පමණක් ශනොශවයිඊ ශේ 
රුපිේල් 100 අවම ජද, කා ශ තනේ පමණක් ශනොශවයිඊ ශේ 
රශට් ජීවන විේදමට සරිලනඊ මනුෂයත්වේට සරිලනඊ ජීවන 
රටාවට සරිලන විධිශේ වැටුපක් ශදන සමාජේක් බවට අපි පත් 
විේ යුතුමියි.   

  ශකාශසේ ශවතත්ඊ මා ශේ කාාලේ ෑපශේෝගි කාර ගන්නවාඊ ශේ 

රශට් ආ්ධථිකාශේ රධ්ානම ශකාොටසක් බවට පත් ශවලා ඉන්න 

ගෘහස්ථ ශසේවකා ශසේවිකාාවන් පිළිබඳවත් කාරු  කිහිපේක් 

ඉදිරිපත් කාරන්න.  අද ලක්ෂ 10කාට -යගලිේනේකාට- ආසන්න වූ 

ශ්රයගකාේන් සංඛ්යාවක් විශේ  රටවල ගෘහ ශසේවකා ශසේවිකාාවන් 

හැටිේට වැ  කාරන බව දත්ත මඟින් අපට කිේනවා. ඔවුන් එවන 

විශේ  වි, මේ තමයි අශප් පෙමු ජාතිකා ආදාේම බවට පත්වී 

තිශබන්ශන්.  ට ට සමගාට ව ශේය ේ ව ශේන් 81ඊ000ක් පමණ වූ 

ගෘහ ශසේවකා ශසේවිකාාවන් ූර්ධණ කාාීමනව හා අ්ධධ් කාාීමනව වැ  

කාරනවා. පසුගිේ දිනකා එවැ,  ගෘහ ශසේවකා දැරිේකාට සිදු වු  මහා 

ශේදවාචකාේ අශප් ජාතිේ සසල කාො. ශමේ ව ාත් වැදගත් 

වන්ශන්ඊ ව ාත් ගැඹුරු වන්ශන් ශේ සිේධිේට හිටහු 

ඇමතිවරශේකුඊ -අද එතුමිමා පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රීවරශේක්.- 

රජාතන්ත්රවාදේ පිළිබඳ මහ ජනේා තුමිෙ වි ්වාසේ ශගො නැඟිේ 

යුතුමි හුේගලශේකුශප , වශසේ ශේ සිේධිේ සිදුවීම , සායි. එතුමිමාශප 

, වශසේ ශමේ සිදුවීම රජාතන්ත්රවාදේ පිළිබඳ තිශබන වි ්වාසේ 

පලුදු කිරීමක්.   , සා රජේ විසින් කාෙ යුතුමි සිේලු කාටයුතුමි සිදු කාර 

ශමහි වැරැදිකාරුවන් ශේ ශේ තිශබන නීතිේට ේටත් කාරන්න ේැයි 

ගරු කාේකාරු ඇමතිතුමිමාශගනුත්ඊ නීතිේ භාර ඇමතිතුමිමාශගනුත් මා  

ඉල්ලා සිටිනවා.   

එක් දැරිේකාශප ජීවිතේ අහියග වීම ජාතිශේ අවධ්ානේට ලක් වීම 

පමණක් ශනොශවයි ශමතැනදී විේ යුත්ශත්.   ජීවිතේට ගරු 

කාරයගන් අප කාෙ යුතුමි -පමා වී ශහෝ කාෙ යුතුමි- මහා ශසේවාවන් 

ශකාොටසක් තිශබනවා.   සේබන්ධ්ශේන් මා ෙඟ ශේෝජනා 10ක් 

තිශබනවා. මම ශේ  ශේෝජනා විෂේේ භාර ගරු ඇමතිතුමිමාට 

ඉදිරිපත් කාර තිශබනවා. ශේ නීතිේට ශමම ශේෝජනා ඇතුමිෙත් 

කාරන්න කිේා ඉල්ලා සිටියගන් එම ශේෝජනා ඇතුමිෙත් ශල්ඛ්නේ මම 

සවා ත්* කාරනවා. 

ගෘහ ශසේවිකාාවන් පිළිබඳ ලංකාාශ  එක් යගථයාවක් තිශබනවා. 

  තමයිඊ සිංහල ශගවල්වලට වැඩිහුරම ඇවිත් වැ  කාරන්ශන් 

වතුමිකාරශේ ඉන්න දුවා දරුවන් කිේන යගථයාව. ශේ ශමොශහොශත් මා 

කාැමැතියි   යගථයාශ  සාන්ද්රණේ ේේ රමාණේකින් අඩු කාරන්න.  

2019 දී ජාතයන්තර කාේකාරු සංවිධ්ානේ විසින් ලංකාාශ  කාරහු 

සට ක්ෂණේකින් සහ එහි වා්ධතාශවන් ශපනී ේනවා 81ඊ000ක් වන 

ගෘහස්ථ ශසේවකා ශසේවිකාාවන්ශගන් සිේේට 80ක් ම වේස අවුරුදු 40 

- ද0 අතර වන සිංහල කාථා කාරන කාාන්තාවන් බව.  

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාට තවත් විනාඩි ශදකායි තිශබන්ශන්. 

 

 ු (ආචාාය) සුගාන්  සාඝවන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  
ඔවුන් වැඩිශේන්ම වැ  කාරන්ශන් ගේපහ දිස්ත්රික්කාශේ හා 

ශකාොෙඹ දිස්ත්රික් කාශේ. ඔවුන්ශගන් ශසේවාව ලබන අේ අඩුම 

ව ශේන් එකා ෑපාධිේක් වත් තිශබන අේයි. ශමහි තිශබන අශනක් 

බරපතෙ කාාරණේ  එේයි.   , සා ශේ ශේදවාචකාේ එකා ජන 

ශකාොටසකාට පමණක්, එකා රශේ ේකාට පමණක් සීමා වුවක් 

ශනොශවයි. ශමේ සමස්ත ශ්රී ලංකාා ආ්ධථිකාශේ, ජන ජීවිතශේ 

තිශබන ශේදවාචකාශේ එක්තරා ඉස්මතුමි වීමක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, , ඉෂාලිනී දැරිවිේශප මරණේ 

සේබන්ධ්ශේන් ශ ෝකාේ රකාා  කාරන අතරම මම ශේ අවස්ථාශ  

ආණ්ඩුශවන් ඉල්ීමමකුත් කාරනවා. ශේ නීති සේරදාේේට අලුතින් 

ශගශනන නීති තුමිළින් සිේලු ගෘහස්ථ ශසේවකා ශසේවිකාාවන්ශප 

අයිතිේ ආරක්ෂා විේ යුතුමි යුතුමියි. ඔවුන් , වශසේ රැඳී සිටිේත්, 

, වසට පැයගණ වැ  කාර ගිේත් ඔවුන්ශප මානව අයිතිේත්, 

කාේකාරු අයිතිේත් රැකා ගන්නට අව ය කාරන නීතිේ හා සාරධ්්ධම 

ශේ සමාජේට, අපට අව ය බව තරශේ රකාා  කාරයගන් මම , හඬ 

වනවා.  ස්තුමිතියි. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ශරෝහණ බණ් ාර මන්ත්රීතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි 10කා 

කාාලේක් තිශබනවා.  

 

[අ.භා. 3.31] 
 

 ු ගසෝහණ බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரரொஹை பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, , අද ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා 

අවම ශ තනේ , ්ධණේ කාරන ශේ පනත් ශකාටුේපත ගැන කාථා 

කාරන්න ලැී ම මට සතුමිට  දනවන කාරුණක්. එශහත් කානගාටුවට 

කාාරණේකුත් තිශබනවා. අද වන විට ශේ රශට් ශපෞේගලිකා 

ආේතනේකා මාසේකාට රුපිේල් 10,000ට රුපිේල් 12,500ට වැ  

කාරන ශසේවකාශේකු ශසොේා ගන්න හුළුවන්කාමක් තිශබනවා ද 

කිේන එකා අපට ගැටලුවක්. තැන් තැන්වල, ශගවල්වල 

ශසේවකාශේකු විධිේට වැ  කාරශගන සිටින ශකානකු සිටිශේොත් 

හැශරන්නට ආේතනේක් තුමිෙ ශමවැ,  අඩු වැටුපකාට ශසේවකාශේකු 

වැ  කාරනවා කිේන එකා විහිළුසහගතයි. හැබැයි, ශමහිදී එකා 

ශදේක් සිේධ් ශවනවා. ශකාොට්ඨාස කිහිපේක් ශමමඟින් බැට  

කානවා.   පිරිස තමයි, ගශේ සිල්ලර කා ේ කාරන පිරිස, ගශේ 

වින්කාලේක්, කාේහලක් කාරන පිරිස. ඔවුන්ශප   ශසේවා 

ස්ථානවලට ETF එශකාන් EPF එශකාන් පැනලා   අේ එකී 

අරමුදල්වලට අ, වා්ධේශේන් අනුයුක්ත කාර ගන්නවා. ේට පසුව 

ශමොකාද ශවන්ශන්?   අේශප ශගදර ඉන්න බිරිඳ ශහෝ   අේශප 

දරුශවකුඊ එශහම නැත්නේ   අේශප කාවුරුන් ශහෝ ශේශකාන් 

බැට කානවා.   වාශපමඊ බලහත්කාාරශේන් ශසේවකා අ්ධථසාධ්කා 

අරමුදලටඊ ශසේවා , යුක්තේන්ශප භාර අරමුදලට ඇතුමිෙත් 

කාරශගන ඉන්න   අහිංසකා වයාපාරිකාේා ශේශකාන් බැට කානවා. 

  හැර ශේ තුමිළින් රජේට ලැශබන මුදල් රමාණේ තවත් වැඩි කාර 

ගන්නවා. එශහම කාරලා ආණ්ඩුවට ණේ ලබා ගන්න තිශබන 

මා්ධග වැඩි කාර  ගැනීශේ ක්රමශ දේක් අනුගමනේ කාරනවා හැර 

ශේ තුමිෙ ශේ රශට් කාේකාරුවන්ට ලැශබන සහනේක් නේ නැහැ. 
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[ගරු (ආචා්ධේ) සුශ්ධන්  රාඝවන් මහතා] 

————————— 
*  පුස්ත්කාලගේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2021 අශගෝස්තුමි  04 

අශප් ශපෞේගලිකා අං ශේඊ රාජය අං ශේ වැ  කාරනඊ ශපෞේගලිකා 

අං ශේ වැදගත් ේැයි සේමත ලිේා පදිංචි වු  හැම ආේතනේකාම 

වැ  කාරන සනම ශසේවකාේකුම ට ට ව ා වි ාල වැටුපක් ලබනවා 

වාශපම   අේ ශසේවකා අ්ධථසාධ්කා අරමුදලටඊ ශසේවා 

, යුක්තේන්ශප භාර අරමුදලට - EPF, ETF ආදිේට -  ට ට ව ා 

වැඩි මුදලකින් දාේකාත්වේ දක්වනවා. හැබැයිඊ ශේශකාන් බැට 

කාන්ශන් අශප් ගශේ සිල්ලර කා ේ කාරශගන ඉන්න අහිංසකා 

මුදලාලි මහත්මේා. එම මුදලාලි මහත්මේා වාශපමඊ ගශේ 

කාේමලක් කාරශගන සිටිනඊ වින්කාලේක් කාරශගන සිටිනඊ සුළු 

පරිමාණශේ වයාපාරේක් කාරශගන සිටිනඊ කාේකාරුවන් විධිේට 

එක්ශකාශනකු ශදශදශනකු තිේාශගන වැ  කාරශගන සිටින 

ශකානාශප ශසේවා ස්ථානවලට ගිහිල්ලා ශේ රශට් කාේකාරු 

ශදපා්ධතශේන්තුමිව , ශේෝජනේ කාරන , ලධ්ාරි මහත්වරු ඔවුන් 

එම අරමුදල්වලට බලහත්කාාරශේන් අනුයුක්ත කාර ගන්නවා.    

   හරහා ශේ රජේට ලබා ගන්නා වූ මුදල් රමාණේ වැඩි කාර 

ගන්න හදනවා. ශමොකාදඊ  මුදල් සේපාදනේ කාර ගැනීශේ 

ශනොහැකිේාව තුමිෙ ආණ්ඩුව අද අ්ධබුදේකායි ඉන්ශන්.   

අ්ධබුදශේන් යගශදන්න අව ය මුදල් ලබා ගැනීශේ ක්රමශ දේ නේ 

ශේ හරහා සා්ධථකා ශවයි.   ඇශරන්න ශේ ක්රමේ හරහා රශට් 

ජනතාවට වත්ඊ කාේකාරුවාට වත් වාසිේක් වන්ශන් නැහැ.  

අශප් ඇමතිවරශේක් නේ කි වා රුපිේල් 2ඊ100න් ජීවත් වන 

ක්රමශ දේක් ගැන.   ක්රමශ දේ හැශරන්න රුපිේල් 12ඊ100කින් 

අද ජීවත් ශවන්න බැහැ. ඔබතුමිමන්ලා ඇවිල්ලා ගත වූ ශේ  

අවශාශව කිසිම ශගොක් තමයි අද තිශබන්ශන්ා රුදු එකාහමාරකා 

පමණ කාාල සීමාව තුමිෙ ශසෞභාගයශේ දැක්ම මඟින් ෑදා කාර 

තිශබන්ශන් කුමක්ද? ශේ රශට් ජනතාවට දවස ගාශන් අත් විඳින්න 

සිදු ශවලා තිශබන්ශන්ඊ දවස ගාශන් ශවශෙඳ ශපොෙට ගිහින් 

විඳගන්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන් ඉහෙ ේන බඩු යගලයි. එම , සා 

ශේ වැඩි කාරහු ශසෝචචම තුමිළින් ශේ රශට් ජනතාවට සහනේක් 

ලැශබන්ශන් නැහැ. ශේකා නීති ශපොතට එකාතුමි වන තවත් එක් 

නීතිේක් පමණක් වනවා. රජේට ලැශබන්නා වූඊ රජේට සේපාදනේ 

වන්නා වූ මුදල් රමාණේ වැඩි ශවලා රජේට ණේ ගැනීශේ 

හැකිේාව නේ ශමමඟින් ඇති ශවනවා. රජේට ඕනන වන ශකාොට 

පාලනේ කාරගත හැකි ශසේවකා අ්ධථසාධ්කා අරමුදල ශපොඩි 

රමාණේකින් ව්ධධ්නේ වීමක් වනවා ඇශරන්න ශසේවකාේාට 

ශේශකාන් සහනේක් හියග වන්ශන් නැහැ.  

ශසේවකාේන් ගැන කාථා කාරයගන් අද ඔබතුමිමන්ලා එක් 

හුේගලශේකුට ස්ථාවර වැටුපක් ලැී මක් ගැන කාථා කාරනවා. 

හැබැයිඊ අද වි ාල අ්ධබුදේකාට පත් ශවලා ඉන්න ශකාශනක් ශේ 

රශට් ඉන්නවා.   කාවුද? ඔබතුමිමන්ලා කිසි ශකාශනක්   අේ ගැන 

කාථා කාරන්ශන් නැහැ. මාස දක් තිස්ශසේ දුක් විඳලාඊ වගා කාරලා 

කාන්නේ අවසන් ශවලා තමන්ශප අස්වැන්න ශනෙන ශකාොට ශේ 

කිේන රුපිේල් 10ඊ000කා ශහෝ රුපිේල් 12ඊ100කා ශහෝ වැටුපක් 

ශනොලබන පිරිසක් ශේ රශට් ඉන්නවා.   අේ තමයිඊ ශේ රශට් 

ශගොවි මහත්වරුන් පිරිස. "ශගොවි රජවරු" කිේලා තමයි 

ඔබතුමිමන්ලා   අේ හැඳින්වූශේ. ඔබතුමිමන්ලා ශේ රශට් බලේට 

එනශකාොට කි ශ  ශමොකාක්ද? බලේට එනශකාොට සහ "රට හදන 

ශසෞභාගයශේ දැක්ම" ඉදිරිපත් කාරන ශකාොට කි ශ  ශමොකාක්ද? 

එදා අනුරාධ්හුරේට ඇවිල්ලා ශ දිකාාවල ගිගුරු ශදවයගන් කි ශ ඊ 

"ශගෝඨා මට කි ශ  -මශප අයිේා කි ශ - ශගොවිේන්ට ශපොශහොර 

ටිකා , කාන් ශදන්න කිේලා" ේනුශවන්. නමුත්ඊ අද ශමොකාක්ද 

ශවලා තිශබන්ශන්? අද කාරුවශල් අත පත ගානවා. තවම 

හරිේාකාාර නීතිේක්ඊ ක්රමශ දේක් සේපාදනේ කාර ගන්න බැරි 

තත්ත්වේට ආණ්ඩුව පත් ශවලා ඉන්නවා. ශමොකාක්ද ශේ 

කාරන්ශන්? ශේ හරහා අද දුක් විඳින්ශන් කාවුද? මාස දක් තිස්ශසේ 

කුඹුරුවල කාරගැට එනකාල් වැ  කාරලාඊ දුක් විඳලා කාන්නේ 

අවසානශේ තමන්ශප අස්වැන්න ශනෙන ශකාොට ශේ කිේන 

රුපිේල් දහදාශහේ  වා හේක් වත් -රුපිේල් ද0ඊ000කා වත්- 

ආදාේමක් කාන්නේකාට ශනොලබන පිරිසක් ශේ රශට් ඉන්නවා. 

අන්න   අේට ශමොනවාද ඔබතුමිමන්ලා ලබා දීලා තිශබන්ශන්? අද 

ශමොකාක්ද ශගොවිේා සේබන්ධ්ශේන් ශගන තිශබන පිේවර? 

ශගොවිේාට ශපොශහොර ටිකා ශදන බව එදා කි වා. අපි ශේ 

පා්ධලිශේන්තුමිවට ඇවිල්ලා අහහු පෙමු කාථාවලින් අපට 

, රන්තරශේන් අහන්න ලැබුශණ්ඊ අශප් ශේය ේ , ෂ්පාදනේ ශගො  

නඟනඊ අශප්  කාෘෂි ආ්ධථිකාේ ශගො  නඟන කාථා. සනම ශදේක්ම 

ආනේනේ කාරනවා ශවනුවට අශප් රටින් අපනේනේ කාරන්න 

කාටයුතුමි කාරනවා කි වා. අශප් ශභෝග , ෂ්පාදනේ වැඩි කාරනවා 

කි වා. අශප් ජනාධිපතිතුමිමා තමන්ශප , වශසේ කාහ ටිකා වගා 

කාො. ශේ රශට්   කාාලශේ රුපිේල් 400ට රුපිේල් 100ට තිබු  

කාහ කුඩු කිශලෝ එකාකා යගල රුපිේල් දඊ000 රුපිේල් 8ඊ000 දක්වා 

ඉහෙ ේනශකාොට වත් කාහ කුඩු ටිකා ශගන්නන්න අශපොශහොසත් 

ශව්චච ආණ්ඩුව   ශවලාශ  ෑදන් ඇනුශ  අපි ශේ රශට් ශේය ේ 

ශගොවිේා ආරක්ෂා කාරන්න කාටයුතුමි කාරනවා කිේලායි. එශහම 

පේශපෝරි ගහහු ශේ ආණ්ඩුව අද ශේ රශට් ශේය ේ ශගොවිේාශප 

මෙගම ෑදා කාරලාඊ යගනී ශපට්ටිේට ඇණේ ගහලා  ඔවුන් සුසාන 

භූයගශේ තැන්පත් කාරන තැනට ේනකාල් ශගන ේන්නයි ශේ 

ෑත්සාහ කාරන්ශන්.   

අද ආණ්ඩුශ  පැහැදිලි රතිපත්තිේ ශමොකාක්ද? ෑශේට 

කිේන්ශන් එකා කාාරණේක්. හවසට කිේන්ශන් තවත් කාාරණේක්. 

ශේ රශට් සිටින වගකීමක් නැති කාෘෂිකා්ධම ඇමතිවරේා ේශේ 

ශගොවි සංවිධ්ානවල මහත්වරුන් ශගනැල්ලා කි ශ  ශමොකාක්ද? 

ර ්නේක් අහහුවාම එතුමිමා   ර න්ශේන් පැනලා ේනවා  අහන 

ර ්නේට ශනොශවයි ෑත්තර ශදන්ශන්. "ේන්ශන ශකාොශහේදඊ 

මල්ශල ශපොල්" වැ,  ෑත්තර ශදන්ශන්. ශකාොශහේ හරි ඉන්න 

යග, ශහක් එක්කා රණ්ඩු ශවනවා. අපි ශගොවි ජනතාව ශවනුශවන් 

වගකීමක් ඇතිව ශකාශනකුශගන් ර ්නේක් ඇසුවාම  කාට ෑත්තර 

ශදන්ශන් නැතිඊ අශප් ශගොවි ජනතාව භාරව ඉන්න අමාතයවරේා 

ේශේ ෑශේ ශගොවි මහත්වරුන් ශගන්නලා කි වාඊ 

"ඔබතුමිමන්ලාශප ේේ ේේ ඉල්ීමේ , සා අපි තීරණේ කාර 

තිශබනවා ශපොශහොර ේේකිසි රමාණේක් ශගන්නන්න" කිේලා. 

හැබැයි හවස් වන ශකාොට තව ෑත්තමශේක් කාථා කාරලා කිේනවාඊ 

"අපි එශහම කිසිදු තීන්දුවක් අරශගන නැහැ. අපි ඉස්සරහට තිේහු 

අඩිේ පස්සට ගන්න ූරදානේ නැහැ. අශනක් ඔක්ශකාොම ගැසට් 

reverse කාෙත් ශගොවිේාශප මෙගම සිේධ් කාරන ගැසට් එකා නේ 

reverse කාරන්ශන් නැශතෝ" කිේලා. එශහම තමයි කි ශ . එශහම 

කිේලා ශගොවිේා ශවනුශවන් අද ශේ ශගන ේන රතිපත්තිේ 

ශමොකාක්ද? ශගොවිේා අද කාබශලන් ළිපට වැටිලා. ශගොවිේාශප 

අස්වැන්න අඩු ශවලා.  

ශේ ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුව මම හැමදාම කිේන කාාරණේක් 

තිශබනවා. ස්වභාව ධ්්ධමශේ ආය ්ධවාදශේන් අපට ව්ධෂාව 

ලැබුණා. අප ආණ්ඩුව ගත්තාට පසුව කාන්න දක් හුරා ශේ රට 

වි ාල , ේඟකාට මුණුණ දීලා ආහාර , ෂ්පාදනේඊ වී , ෂ්පාදනේ 

කා ා වැටුණා. එම යුගශේ ඔබතුමිමන්ලාශප ආණ්ඩුව පැයගණීමත් 

සමඟම ව්ධෂාව ලැබිලා අපට ආය ්ධවාද කාො. ශේ ආණ්ඩුව ගත් 

ේේ ේේ තුමිප්පහි තීන්දු , සා ශපොශහොර ටිකා , ේම ශවලාවට 

දුන්ශන් නැහැ. දීහු ශපොශහොර ටිකාත් විවිධ් කාප්පාදු කිරීේ සහිතවයි 

දුන්ශන්. එශක් රතිලලේ විධිේට පසු ගිේ මහ කාන්නශේ ශේ රටට 

ලැශබන්න තිබු  වී අස්වැන්න ලැබුශණ් නැහැ. ේට පසුව   

තත්ත්වේ සමනේ ශවලා ශගොවිේාට ේේකිසි සහනේක් ලැබුණා. 

වීවලට ේේකිසි ශහොඳ යගලක් ශේ රශට් ශවෙඳ ශපොෙ තුමිෙ ලැබුණා. 

ෑේධ්මනේට සාශප්ක්ෂව වී යගලත් ඉහෙ ගිේා.   , සා ශගොවිේාට 

එදා ේේකිසි සහනේක් ලැබුණා. එම , සා අසව්ැන්න අඩු වීම 

ශගොවිේාට බරපතෙ විධිේට බලපනශ  නැහැ. හැබැයිඊ අද අශප් ශේ 

කාෘෂිකා්ධම ඇමතිවරේා ශමොකාක්ද කිේන්ශන්? ත්ධජනේ කාරයගන්ඊ 

තමන්ට තිශබන වාචාල කාට පාවි්චචි කාරයගන් එතුමිමා ශමොකාක්ද 
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කිේන්ශන්? වී ශමෝල් හියගේන් එක්කා සාකා්චඡා කාරලා අද 

ශමොකාක්ද කිේන්ශන්? ශගොවිේා සිටිේාටත් ව ා අසීරු 

තත්ත්වේකාට පත් ශවලා සිටින ශේ ශවලාශ ඊ ේල කාන්නශේ වී 

අස්වැන්න ශබශහවින් පහත වැටී තිශබන ශේ ශවලාශ  ශවෙඳ 

ශපොෙ තුමිෙ එදා , ්ධමාණේ ශවලා තිබු  වී යගල ලබා ශනොශදන්න 

අද කුමන්ත්රණ කාරනවා. එතුමිමා අද ශමොකාක්ද කිේන්ශන්? ශවනදා 

, ේම කාරන්ශන් අවම යගල. අද ෑපරිම යගල , ේම කාරලා. ශේ 

යගලට වැඩිශේන් වී යගලදී ගත්ශතොත් දවමවේ කාරනවා කිේනවා. 

ශකාොයි රශට්ද ශභෝගේකාට ෑපරිම යගලක් , ේම කාරලා ශේ විධිේට 

ශගොවිේා විනා  කිරීශේ වැ  පිළිශවෙක් ශගන ේන්ශන්?  

එශලස කාටයුතුමි කාරන රජේක් තමයි අද තිශබන්ශන්. ශගොවිේා 
ගැන කිසිම කාැක්කුමක් නැතිව සහ හිරිකිතේක් නැතිව කිේවන 
කාෘෂිකා්ධම ඇමතිවරශේක් අද අශප් රශට් සිටීම ශගොවි ජනතාවශප 
පාප කා්ධමේක්. අශප් රශට් ශගොවි ජනතාවට අද   පාපේ ශගවන්න 
ශවලා තිශබනවා. අද වීවලට සාධ්ාරණ යගලක් නැහැ. ශමෝල් 
හියගශේෝ ටිකාශදනා එක්කා සාකා්චඡා කාරලාඊ අද ශවශෙඳ ශපොශෙේ 
, ්ධමාණේ ශවන්න තිබු  වී යගල අඩු කාරලාඊ වී ශමෝල් හියගේන්ශප 
ලාභේ වැඩි කාරන්න ෑත්සාහ කාරනවා. 

ේෙඟටඊ අශප් රශට් රධ්ාන ව ශේන් වගා කාරන ශබෝගේක් 
තමයි බ ඉරිඟු. ඔබතුමිමන්ලාට මතකා ඇති පසුගිේ කාාලශේ ශසේනා 
දෙඹුවා , සා බ ඉරිඟු වගා විනා  ශවලා ශගොවීන් ශලොකු 
ෑවදුරකාට මුණුණ දුන් බව.   වාශපම , සි ශවලාවට ශපොශහොර 
ටිකා ශනොලැී ම , සාත් ශලොකු ගැටුමකාට මුණුණ දීලාඊ   අ්ධබුද 
මධ්යශේ තමයි අශප් ශගොවිශේෝ බ ඉරිඟු අස්වැන්න ලබා ගත්ශත්. 
  බ ඉරිඟු අස්වැන්න ලබනශකාොට අශප් රශේ ශේ වයාපාරිකාශේෝ 
කීපශදශනකු එකාතුමි ශවලා  වා සාධ්ාරණ යගලකාට ශගොවිේාශගන් 
ලබාශගන ගබ ා කාරන ක්රමේක් සකාස් කාො.   සඳහා රජශේන් 
ණේ ලබා දුන්නා.   ණේ අරශගන රුපිේල් 80ටඊ 81ට බ ඉරිඟු 
ටිකා යගලදීශගන stock කාොට පස්ශසේඊ අශප් කාෘෂිකා්ධම ඇමතිවරේා 
කුකුළු farm හියගේන්ශප අධිකාාරිේට ේට වනවා. ශේ රශට් 
ගබ ාවල බ ඉරිඟු අතිරික්තේක් තිශබන ශකාොටඊ එතුමිමා බ ඉරිඟු 
යගල පහත දමන්න  තිරිඟු ඇට ශගන්වනවා. තිරිඟු ඇට ශගන්වලා 
ශේ රශට් කුකුළු රාේ හියගේන්ට ලබා දීලාඊ බ ඉරිඟු යගල පහත 
දමලා  එම ශගොවීන් නන්නත්තාර කාරනවා.  

ේෙඟටඊ ෑඳු ශගොවිේාශගන් ෑඳු ටිකා යගලදී ගත් අේශප වයාපාර 
අද කා ා වැටිලා.  ඊ ශේ රශට් වයාපාරිකාශේෝ. ශගොවිේා , පදවන 
ශබෝගවලට යගලක් ලබා ශදන්ශන්   වයාපාරිකාශේෝ.   
වයාපාරිකාේන්   ක්තිමත්ව ශනොහිටිශේොත්ඊ ඔවුන් ස්ථාවර 
ශනොකාශෙොත් ශේ රශට් ශගොවිේාට ලැශබන්න තිශබන මුදල් ටිකා 
ලැශබන්ශන් නැහැ. කාන්නේ අවසානශේ ශගොවිේාශප අතට මුදල් 
ටිකා ලැබුශණ් නැත්නේ අශප් රශේ ශේ සංසරණේ වන මුදල් 
රමාණේ අඩු වනවා.   හරහා අශප් පොශත් තිශබන වයාපාර 
ඇතුමිළු හැම ශදේක්ම  කා ා වැශටනවා. අශප් පොත්වල මුදල් 
සංසරණේ වනවා නේඊ   ශගොවිේාශප අස්වැන්නට සාධ්ාරණ 
යගලක් ලැබුශණොත් විතරයි. නමුත්ඊ ශමවැ,  කුමන්ත්රණ කාරලා 
මඩිේ තර කාර ගන්නා  යග, ස්සු ඉන්න රටකා ශගොවි ජනතාවට 
"ශදවිේන්ශප පිහිටයි" කිේලා තමයි අපට කිේන්න තිශබන්ශන්. 
කාරුවශල් අතපත ගායගන්ඊ රෑට හීශනන් දකින ශේවල් ෑශේට 
ඇවිල්ලා ක්රිේාත්මකා කාරනවා ශවනුවටඊ සැබැවින්ම ශේ රශට් 
ශගොවි ජනතාව රැකා ගන්න කාටයුතුමි කාරන්න. ඔවුන් තමයි රශට් 
ජනතාවශප කුස හුරවන්ශන්. එම , සා ආණ්ඩුශ  ශේ අධ්ම ක්රිේා 
මා්ධග නවතා දමන්න.  

අද වනශකාොට ශකාොශරෝනා ෑවදුර ශ්රීඝශේන් පැතිර ේනවා.  ත් 
ආණ්ඩුව පේශපෝරි ගහනවා. "එන්නත්කාරණේ අතින් ශලෝකාශේ 
පෙමුවන තැන ඉන්ශන් අපි. ශලෝකාශේ ශහොඳම vaccines 
ශගනාවා" කිේනවා. හැබැයිඊ ශලෝකාශේ ශමොන රට , ෂ්පාදනේ 

කාෙ vaccine එකා ශගනාවත් අද vaccine මාත්රා ශදකාම ගත්ත 
යග, ස්සුත් යගේ පරශලොව ේනවා. රජේට ශමම වසංගතේ පාලනේ 
කාර ගන්න බැහැ. PCR 20ක් කාරනශකාොට 11ශදශනකුඊ 
1දශදශනකු positive කිේනවා.   තරමට අද ශේ රශට් 
ශකාොශරෝනා ශරෝගේ වයාප්ත ශවලා. ආණ්ඩුවට  කා පාලනේ කාර 
ගන්න බැරි වුණා. "සංචරණ සීමා" කිේලා අලුත් වචනේක් දාශගන 
මාස එකාහමාරකාට වැඩි කාාලේක් ශබොරුවක් කාරශගන හිටිේා. 
නමුත්ඊ   ශවලාශ  ඇඳිරි නීතිේ දැේමා නේ අපට ශමම වසංගතේ 
පාලනේ කාර ගන්න තිබුණා. ශබොරුවට මාස එකාහමාරක් රට 
වහශගන ඉඳලාඊ ශපොඩි විහිළුවක් කාො. ඔබතුමිමන්ලා හිතාශගන 
ඉන්ශන් ශේ රශට් ජනතාවට ශබොරු කිේනවා වාශපඊ 
ශකාොශරෝනාවටත් ශපොඩි ශබොරුවක් දාලාඊ මුොවක් කාරලාඊ 
ශකාොශරෝනාවත් රවට්ටලා  ශරේල් කාර දමන්න හුළුවන් ශවයි 
කිේලා. ඔබතුමිමන්ලා එශහම තමයි හිතාශගන හිටිශේ. ශේ 
ශකාොශරෝනා ශරෝගශේන් ශබ්ශරන්න නේ රශට් ජනතාවශප 
රති ක්තිකාරණේ ව්ධධ්නේ කාර ගන්න ඕනන. එේ කාෙ හැක්ශක් 
අශප් ආහාර සුරක්ෂිතතාව ආරක්ෂා කාර ගත්ශතොත් විතරයි. රටට 
ආහාර , ෂ්පාදනේ කාර ශදන ශගොවිේාශප , ෂ්පාදන යගලදී ගන්න 
ඔබතුමිමන්ලා සාධ්ාරණ වැ  පිළිශවෙක් සකාස් කාරන්න. ශේ ශබොරු 
කුමන්ත්රණඊ නරි නාටකා නතර කාරන්න කිේලා සඳහන් කාරයගන්ඊ 
මශප වචන ස්වල්පේ අවසන් කාරනවා. 

ඔබතුමිමාට ශබොශහොම ස්තුමිතියි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශක්. කාාද්ධ මස්තාන් මන්ත්රීතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි 8කා 

කාාලේක් තිශබනවා. 

 
 

[பி.ப. 3.41] 

 

 ු ගක්. කාදා මස්ත්ාන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள!  

இன்று இரண்டொம் ைதிப்பீட்டுக்கொக முன்தைொழியப் 

பட்டிருக்கின்ற ரவமலயொளர்களின் ரதசிய குமறந்தபட்ச 

ரவதனம் திருத்தச் சட்டமூலத்மத நொன் ஆதொிப்பதுடன், 

வொக்கொளர் பதிவு பற்றிய சில கருத்துக்கமளயும் முன்மவக்க 

விரும்புகின்ரறன். இன்று நொட்டில் பரவலொகப் ரபசப்படுகின்ற 

விடயைொன சிறுவர் துஷ்பிரரயொகத்துக்கு எதிரொக அரசொங்கம் 

கடுமையொன நடவடிக்மககமள எடுத்து அவற்மற இல்லொை 

லொக்க ரவண்டும். அந்த அடிப்பமடயில், நொங்கள் சிறுவர் 

உமழப்மப - சிறுவர்கமள ரவமலக்கு அைர்த்துவமத - 

தடுப்பதற்குொிய நடவடிக்மககமள துொிதைொகச் தசயற்படுத்த 

ரவண்டும். அதன் ஒரு கட்டைொக, ைொவட்ட ஒருங்கிமைப்புக் 

குழுக் கூட்டங்களுக்குச் சிறுவர் நன்னடத்மத அதிகொரசமப 

உத்திரயொகத்தர்கமள அமழத்து, சிறுவர் துஷ்பிரரயொகம் 

சம்பந்தைொகவும் அது ததொடர்பொன நிமலமைகமளயும் 

ஆரொயரவண்டுதைன்று இந்தத் துமறசொர்ந்த இரொேொங்க 

அமைச்சர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறொர். இது நல்லரதொர் 

எடுத்துக்கொட்டொக இருக்குதைன்று நொன் நிமனக்கின்ரறன்.  

எனக்கு முன் ரபசிய தகௌரவ பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

அவர்கள், எைது நொட்டில் தகொரரொன vaccine வழங்குகின்ற 

முமறமை ததொடர்பொகவும், அதன் பிறகு ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

ரநொய்த் தொக்கம் சம்பந்தைொகவும் கூறியிருந்தொர். ஏமனய 

நொடுகளுடன் ஒப்பிடுமகயில் நொங்கள் தடுப்பூசி ஏற்றும் 

தசயற்பொட்மட ைிகவும் சிறந்த முமறயில் ரைற்தகொண்டு 

வருகின்ரறொம். எைது ரைன்மைதங்கிய சனொதிபதி அவர்களி 
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னதும் ரைன்மைதங்கிய பிரதைர் அவர்களினதும் இந்தத் 

துமறசொர்ந்த அமைச்சர்களினதும் அதிகொொிகளினதும் 

திறமையொன தசயற்பொடுகளொல் இந்த vaccine ஏற்றும் 

தசயற்பொடொனது உொிய முமறயில் அந்தந்தப் பகுதிகளில் 

இடம்தபற்று வருகின்றது என்ரற நொன் நிமனக்கின்ரறன். 

நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற வட ைொகொைத்மத 

எடுத்துக்தகொண்டொல், அங்கு 30 வயதுக்கு ரைற்பட்டவர்களில் 

கிட்டத்தட்ட 68 வீதைொனவர்களுக்கு முதலொவது தடுப்பூசி 

ஏற்றப்பட்டிருக்கின்றது. தடுப்பூசிகமளப் தபற்றுக்தகொள்வ 

தற்கு எந்ததந்த நொடுகளுடன் ரபசரவண்டுரைொ, அந்தந்த 

நொடுகளுடன் ரபசி, அவற்மறப் தபற்று ைக்களுக்கு வழங்கு 

வதில் அரசொங்கம் பொொிய தவற்றிமயக் கண்டிருக்கின்றது 

என்பமத நொன் இங்கு கூறிக்தகொள்வதில் சந்ரதொஷ 

ைமடகின்ரறன்.  

நொங்கள் vaccine எடுத்திருந்தொலும், தகொரரொனொ 

ததொற்றிலிருந்து பொதுகொத்துக்தகொள்வதற்குொிய தடுப்பு வழி 

முமறகமளத் ததொடர்ந்தும் பின்பற்ற ரவண்டிய நிமலமைரய 

கொைப்படுகின்றது. அந்த அடிப்பமடயில் அரசொங்கம் 

அறிவித்திருக்கின்ற அறிவுறுத்தல்கமளயும் இன்று பல ஊடகங் 

களினூடொகத் ததொிவிக்கப்படுகின்ற பல தகவல்கமளயும் 

அறிந்திருக்கின்ற ைக்கள் ததொடர்ந்தும் இந்தக் தகொரரொனொ 

ரநொயிலிருந்து தம்மைப் பொதுகொக்கக்கூடிய விதத்தில் 

நடந்துதகொள்ள ரவண்டுதைன்று இந்த உயொிய சமபயில் 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

1990ஆம் ஆண்டு எைது பகுதிகளிலிருந்த ைக்களில் ஒரு 

பகுதியினர் அவர்களுமடய விருப்பத்துக்கு ைொறொகப் 

பலவந்தைொக தவளிரயற்றப்பட்டொர்கள் என்பது உங்களுக்குத் 

ததொியும்.  ஆனொலும், ைன்னொர், முல்மலத்தீவு ஆகிய ைொவட் 

டங்களிலிருந்து அவ்வொறு இடம்தபயர்ந்த ைக்கள் 

அவர்களுமடய வொக்குகள் அவர்களுமடய தசொந்த 

இடங்களிரல இருக்கரவண்டும் என்றுதொன் விரும்புகின் 

றொர்கள். ஆனொல், அமத ைறுக்கும் விதத்தில் கடந்த 

கொலங்களில் பல வருடங்களொக அவர்களுமடய விருப்பத்துக்கு 

ைொறொகப் பல்லொயிரக்கைக்கொனவர்கள் ஏமனய ைொவட் 

டங்களில் வொக்கொளர்களொகப் பதியப்பட்டிருக்கிறொர்கள். 

அந்தவிதத்தில 2020ஆம் ஆண்டுக்கொன வொக்கொளர் பதிவில், 

இடம்தபயர்ந்த ைக்களுமடய கிட்டத்தட்ட 7,500 வொக்குகள் 

ைன்னொர், முல்மலத்தீவு ைொவட்டங்களிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, 

அவர்கள் தற்கொலிகைொக இருக்கின்ற ைொவட்டத்தில் 

பதியப்பட்டிருக்கின்றன. ரதொோ்தல் ஆமையகத்தின் இந்த 

நடவடிக்மககள் உண்மையிரல அந்த இடம்தபயர்ந்த ைக்களு 

மடய அடிப்பமட உொிமைமயப் பொதிக்கக்கூடிய விதத்தில்தொன் 

இருக்கின்றன. அதனொல் இன்று சமபயில் விவொதத்துக்கு 

எடுக்கப்படவிருந்த ரதருநர்கமளப் பதிவுதசய்தல் திருத்தச் 

சட்டமூலம் ததொடர்பொன கருத்துக்களொக நொன் இங்ரக இந்த 

விடயங்கமளத் ததொிவிக்கின்ரறன். அந்த ைக்கள் பூரைைொக 

ைீள்குடிரயற்றம் தசய்யப்படவில்மல.  கிட்டத்தட்ட 70 

வீதைொன ைக்கள்தொன் ைீள்குடிரயற்றப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். 

அவர்களுமடய கல்வி வசதி, சுகொதொர வசதிகள், அவர்கள் 

வருைொனம் ஈட்டக்கூடிய விவசொயம் ரபொன்ற ததொழில் வசதிகள் 

ரபொன்ற  எந்த வசதிகளும் இல்லொைல் அவர்கள் இருக்கின் 

றொர்கள். இவ்வொறு அவர்களுக்குொிய ைீள்குடிரயற்ற வசதிகள் 

பூரைைொகச் தசயற்படுத்தப்படொததனொல்தொன் கிட்டத்தட்ட 30 

வீதைொன ைக்கள் ஏமனய ைொவட்டங்களில் இருந்துதகொண்டு 

தங்களுமடய வொக்குொிமையொவது தங்களுமடய தசொந்த 

ைொவட்டத்தில் இருக்கரவண்டும் என்று கருதுகிறொர்கள். 

அமதப் புொிந்துதகொள்ளொைல், “நீங்கள் இங்ரக நிரந்தரைொக 

வசித்தொல்தொன் வொக்குகள் இங்ரக பதியப்படும்” என்று 

கூறப்பட்டு, அவர்களுமடய பதிவுகள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  

குறிப்பொக, இந்த வொக்குகள் பதிவிலிருந்து நீக்கப்படுவதொல் 

அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பொதிப்புக்கமள நொங்கள் 

தசொல்லரவண்டும். அவர்களுமடய ரவமல வொய்ப்புக்கு 

இறுதி 3 வருடங்களுக்கொன வொக்கொளர் இடொப்புப் பொர்க்கப்படு 

கின்றது.  அப்படியிருக்கும்தபொழுது, படித்தவர்களுக்குொிய 

ரவமல வொய்ப்பில் பொதிப்பு ஏற்படுகின்றது. அரதரபொல, 

ைக்கள் ைீள்குடிரயறுவதற்குொிய அடிப்பமட வசதியொன எைது 

அரசொங்கத்தொல் வழங்கப்படுகின்ற வீட்டுத்திட்டத்மத 

வழங்குவதற்கும் அவர்களது வொக்கொளர் இடொப்புப் பதிவு 

எங்ரகயுள்ளது என்று பொர்க்கப்படுகின்றது. அந்த அடிப் 

பமடயிலும் எதிர்கொலத்தில் அவர்களுக்கு வீடுகள் 

வழங்கக்கூடிய அல்லது வொழ்வொதொர உதவிகள் வழங்கக்கூடிய 

நிமலமைகள் இல்லொைலொக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அமதவிட, 

கடந்த கொலங்களில் அந்தப் பகுதியிலுள்ள ைக்களுக்கு vaccine 

ஏற்றப்படுமகயில் அவர்களுமடய வொக்கொளர் இடொப்புப் 

பொர்க்கப்பட்டு, வொக்கொளர் இடொப்பில் அவர்களுமடய தபயர் 

இல்மலதயன்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அப்ரபொதுதொன் 

ஓொிடத்திலும் வொக்கொளர் இடொப்பில் இல்லொைல் தொம் 

நீக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள் என்ற விடயம் சிலருக்குத் ததொிய 

வந்திருக்கின்றது. ஒரு பகுதியினருக்கு இவ்வொறொன ஓர் அநீதி 

இமழக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற அடிப்பமடயில், 1990ஆம் 

ஆண்டு இடம்தபயர்ந்த ைக்களுமடய வொக்கொளர் உொிமைமய 

அவர்கள் விரும்புகின்ற இடத்துக்கு வழங்கரவண்டும். 

ஏதனன்றொல், கடந்த கொலத்தில் ைீள்குடிரயற்றம் சொியொன 

முமறயில் திட்டைிட்ட அடிப்பமடயில் நடக்கவில்மல. 

ஆனொல், யுத்தம் முடிந்தபிறகு பொொிய நிதி ஒதுக்கீட்ரடொடு 

ைீள்குடிரயற்ற அமைச்தசொன்று உருவொக்கப்பட்டு அதன் 

தசயற்பொடுகள் நமடதபற்றன.   

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් කාථාව අවසන් කාරන්නඊ ගරු මන්ත්රීතුමිමා. 

 
 ු ගක්. කාදා මස්ත්ාන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මට තව යග, ත්තුමිවකා කාාලේක් 

ශදන්න.   

அரதரபொல, கடந்த அரசொங்கக் கொலத்திரல 

நீண்டகொலைொக இடம்தபயர்ந்த ைக்கமளக் குடிரயற்று 

வதற்கொன ஒரு தசயலைி இருந்தது. அந்தச் தசயலைியின் 

தசயற்பொடுகள் சொியொக அமைந்து, அந்த ைக்களுக்குொிய 

ரதமவப்பொடுகமளச் சொியொகச் தசய்து தகொடுத்து, அவர்கமள 

ைீள்குடிரயற்றியிருந்தொல், அவர்கள் அங்கு வந்து 

குடிரயறியிருப்பொர்கள்; அவர்கள் வொக்கொளர் பட்டியலிலிருந்து 

நீக்கப்பட்டிருக்கைொட்டொர்கள். அவர்களுமடய ைீள்குடி 

ரயற்றத்மத உொிய முமறயில் தசய்தும் அவர்கள் அங்கு வந்து 

குடிரயறவில்மலதயன்றொல் அவர்களுமடய தபயர்கமள 

வொக்கொளர் பட்டியலிருந்து நீக்கமுடியும். எனரவ, அவர்களுக்கு 

ஒரு கொலகட்டத்மத நிர்ையித்து, அவர்களுமடய தசொந்த 

ைொவட்டங்களில் அவர்களுமடய தசொந்தக் கிரொைங்களில் 

ைீண்டும் வொக்கொளர் இடொப்பில் அவர்களுமடய தபயர்கமளப் 

பதிவுதசய்வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க ரவண்டும். எைது 

வன்னி ைொவட்ட ைக்களுமடய உொிமைமயப் பொதுகொக்கும் 

வமகயில் இந்த வருடத்திற்குொிய வொக்கொளர் இடொப்பிலொவது 

அவர்களுமடய தபயர்கமள அவர்களுமடய தசொந்தக் 

கிரொைங்களில், தசொந்த ஊர்களில் பதிவுதசய்து தகொடுக்குைொறு 

நொன் ரதர்தல் ஆமையகத்மதக் ரகட்டுக்தகொண்டு, எனது 

உமரமய  நிமறவுதசய்கின்ரறன். நன்றி. 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශරේේනාත් සී. ශදොලවත්ත මන්ත්රීතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි 

අටකා කාාලේක් තිශබනවා. 

 
 

[අ.භා. 3.10]  

 

 ු ගප්රේම්නාත්ව සී. ගදොලවත්වත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ස්තුමිතියිඊ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, .  

අද ගරු කාේකාරු අමාතයතුමිමා විසින් ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා 

අවම ශ තනේ පනත සංශ ෝධ්නේ කාරන්න ශගනාහු පනත් 

ශකාටුේපත තුමිළින් ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ශප අවම වැටුප 

රුපිේල් 10ඊ000 ඉඳලා රුපිේල් 12ඊ100 දක්වා වැඩි කිරීමට ගත් 

තීරණේ ඉතාම  කාාශලෝචිතයි. අපට හිශතනවාඊ ශේකා ශගශනන්න 

ටිකාක් කාල් ගිේා වැඩිද කිේලාත්. ශමොකාක්ද  කාට ශහේතුමිව? 

විශ ේෂශේන් ශකාොශරෝනා වසංගතේ හමුශ  යග, ස්සු ශේ තරේ සුළු 

මුදලකින් ශකාොශහොමද ජීවත් ශවන්ශන් කිේන ගැටලුව අපි 

සිේලුශදනා හමුශ  තිශබන වි ාල ර ්නේක්. ශකාොශහොම වුණත්ඊ 

නීතිේ මඟින්ම ේේ ආකාාරශේ අවම වැටුපක් තීරණේ කාරලා තිී ම 

තුමිෙඊ තවදුරටත්   ශසේවකාේන්ශප අයිතීන්  ක්තිමත් වීමක් සිදු 

ශවනවා.  

ගරු අමාතයතුමිම, ඊ ශේ ශකාොවිඩ් වසංගතේ හමුශ  සමහර 

ශපෞේගලිකා අං ශේ ශකාොේපැ, වල ශසේවේ කාරන ශසේවකාේන්ශප 

අයිතිවාසිකාේ ෑල්ලංඝනේ කාරයගන්ඊ   අේශප රැකිේාවල 

අයිතිවාසිකාේ නැති කාරයගන්ඊ ශකාොවිඩ් මුවාශවන්ම   අේ 

රැකිේාශවන් ඉවත් කාරන්න කාටයුතුමි කාරන ස්වරූපේක් අපට 

ශපශනන්න තිශබනවා. ශේ සේබන්ධ්ශේන් අපි ආණ්ඩුවක් 

හැටිේට තීන්දු - තීරණ ගන්න ඕනන. ශකාොවිඩ් වසංගතේ 

වයාපාරිකාේන්ටත්ඊ රජේටත්ඊ අපි සිේලුශදනාටත් අමාරු බව 

ඇත්ත. හැබැයිඊ ශමතරේ කාාලේක්   ශසේවකාේන්ශගන් ලාභ 

ෑපේහු ආේතන ශසේවකාේන්ශප අයිතීන් කාප්පාදු කාරලාඊ 

ශසේවකාේාශප වැටුප් අවම කාරලාඊ සමහර තැන්වල වැටුප භාග 

කාරලාඊ කාාල කාරලා තිශබනවා. ශකාොශහොම වුණත් අවසානශේ 

ශසේවකාේන් රැකිේාශවන් ඉවත් කාරන තත්ත්වේට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ශේ තත්ත්වේ නතර කාරන්න අව ය ක්රිේාමා්ධග අපි 

ගන්න ඕනන. විශ ේෂශේන් ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා ගරු අමාතයතුමිමාටඊ 

ශේ වාශප අවස්ථාවකා වුණත් ශමවැ,  තීන්දුවක් ගැනීම 

සේබන්ධ්ශේන්.  

අද පා්ධලිශේන්තුමිව තුමිෙ ශබොශහෝ ශදශනක් කිේහු කාාරණේක් 

තමයි අශප් ආණ්ඩුව ගැසට් ගහනවාඊ ගැසට් reverse කාරනවා 

කිේන එකා. මතකා තිේා ගන්නඊ ශේ ආණ්ඩුශ  තිශබන වැදගත්කාම 

තමයි ජනතාවට කාන්ශදන එකා. ශේකා ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක්. 

තමුන්නාන්ශසේලාට තුමිශනන් ශදකාකා බලේක් තිශබන කාාලශේ 

තමුන්නාන්ශසේලා තමන්ට රුචි ශේඊ තමන්ට අව ය ශේ අභිමතේ 

පරිදි කිසිම කාන්දීමකින් ශතොරව කාරශගන ගිේා.  ශක් රතිලලේ 

හැටිේට තමයි අවුරුදු ශදකාක් ේන ශකාොට තමුන්නාන්ශසේලාශප 

ආණ්ඩුව වැටුශණ්.  කා මතකා තිේා ගන්න. අපි එදා නැ ශඟනහිර 

ජැටිේ විකුණන්නට ගත්ත තීන්දුව ආපස්සට ගත්ශත් ජනතාවශප 

හඬට කාන් දීලා.   ජනතාවාදී ආණ්ඩුවකා ස්වරූපේ.   වාශපමඊ 

කාාබ, කා ශපොශහොර භාවිතේ සේබන්ධ්ශේන් දැඩි තීන්දුවක් 

අරශගනඊ ෑඩුගේ බලා ේන ආණ්ඩුවක් ශේකා.   ක්රිේාදාමේට 

ශලෝකාශේ හැම තැ, න්ම ර ංසා ලැබුණත්ඊ අවුරුදු 30ක්ඊ 40ක් 

හුරුදු ශව්චච ක්රමේක් ශවනස් කාරන්න ේනශේදී සමහර තැන්වලදී 

අපි ශපොඩ් ක් ශවනස් ශවන්න ඕනනේ කිේන එකා අවශබෝධ් ශවලා 

තිශබනවා. එශහම අවශබෝධ් වුණාමඊ සමහර අතයව ය ශපොශහොර 

ශගශනන්න අපි කාටයුතුමි කාරලා තිශබනවා.  කා වැරැේදක් 

ශනොශවයි.  කා ආණ්ඩුවක් හැටිේට අපි ගත්තුමි වැදගත් තීරණේක්.  

පසුගිේ කාාලේ හුරාවටම කි වාඊ "අශප් රශට් අධ්යාපනේ අපි 

ශපෞේගීමකාරණේ කාරන්න ේනවා. අධ්යාපනේ යගලිටරිකාරණේ 

කාරන්න ේනවා" කිේලා. ඔබතුමිමන්ලා   සේබන්ධ්  ෑේශඝෝෂණ 

වි ාල රමාණේක් ශමශහේවූවා. මම ශේ කාාරණේ පැහැදිලිව 

කිේන්න ඕනන. තමුන්නාන්ශසේලාශප ෑේශඝෝෂණ , සා ශනොශවයිඊ 

අශප් ආණ්ඩුව තුමිෙ තිශබන රජාතන්ත්රවාදේ , සායි අපි තවදුරටත් 

  ගැන සාකා්චඡා කාරන්න කාාලේ ලබා ගත්ශත්. අශප් 

පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රීවරුන්ශප රජාතන්ත්රවාදී අයිතිේ තුමිෙ   

මන්ත්රීවරු ආණ්ඩු පක්ෂශේ රැස්වීේ තුමිෙ කාථා කාරලා 

එතුමිමන්ලාශප මතවාදේ ඉදිරිපත් කාොට පස්ශසේ අපි ආණ්ඩුවක් 

හැටිේට තීරණේ කාොඊ ේේ කාාලේක් අරශගනඊ සංශ ෝධ්නත් 

එක්කා   පනත් ශකාටුේපත නැවත පා්ධලිශේන්තුමිවට ශගශනන්න. 

මම විපක්ෂශේන් අහන්න කාැමැතියිඊ තමුන්නාන්ශසේලා එශහම 

ශගනාහු පනත් ශකාටුේපත් හකුො ගත් අවස්ථා තිබුණාද කිේලා. 

අපි එවැ,  සාධ්නීේ ස්වරූපේක් තුමිෙ තමයි කාටයුතුමි කාරශගන 

ේන්ශන්. ගුරුවරුන්ශප පඩිේ ද ට මා කාරශගනඊ ශජනරාල් ශ්රීමත් 

ශජෝන් ශකාොතලාවල ජාතිකා ආරක්ෂකා වි ්වවිදයාලේ පනත් 

ශකාටුේපතත් සේබන්ධ් කාරශගන පක්ෂ කිහිපේක් ගුරුවරු එළිේට 

බස්සලා තිශබනවා. අපි පැහැදිලිව කිේන්න ඕනනඊ  ගුරුවරුන්ට 

අදාෙ ගුරු වැටුප් වැඩි වීේ සිදු ශවන්න ඕනන කිේලා. හැබැයිඊ  කාට 

සුදුසු ශවලාව ශේකා ශනොශවයි. ශකාොවිඩ් වසංගතේ හමුශ  අද රශට් 

ආ්ධථිකාේ ශබොශහොම දරු  තත්ත්වේකායි තිශබන්ශන්. එශහම 

තිශබන ශවලාවකා ශේ කාරන කාටයුත්ත සුදුසු කාටයුත්තක් 

ශනොශවයි. හැබැයිඊ අපි ආණ්ඩුවක් හැටිේට ශේ රශට් දරුවන්ශප 

අධ්යාපනේ සඳහා අව ය කාටයුතුමි කාරශගන ේනවා.  

විශ ේෂශේන් මම අධ්යාපන ක්රිේාවලිේ තුමිෙ අශප් රශට් 

ජනමාධ්ය ආේතන ක්රිේාකාරන ආකාාරේ ගැන අවධ්ානේ ශේොමු 

කාරන්නට කාැමැතියි. රූපවාහි, ේ රමුඛ් ශ්රවය දෘෂය මාධ්ය කාථා 

කාරන්ශන්ඊ "ජනතාවට ඕනනම ශදේක් ශදනවාඊ අපි පහසුකාේ ෙඟා 

කාර ගන්න බැරි ජනතාව ශවනුශවන් ශපනී ඉන්න ආේතන" 

කිේලායි. Radio channels ගත්තත් එශහමයි. එම , සා ශේ 

අති ේ වැදගත් අවස්ථාශ  ආණ්ඩුව හැටිේට අපි තීරණේක් ගන්න 

ඕනන.   , සා අපි පැහැදිලිව කිේනවාඊ ඔවුන්ශප දහවල් ගුවන් 

කාාලේ සේූර්ධණශේන්ම දරුවන්ශප අධ්යාපනේ සඳහා ශවන් කාෙ 

යුතුමි  බව. ජනතාව සතුමි සේශරේෂණ තරංග තමයි   අේ භාවිත 

කාරන්ශන්.   අේ ශපෞේගලිකා වයාපාර කාරනවා ශවන්න හුළුවන්  

ශකාොේපැ, වලින් පාලනේ වනවා ශවන්න හුළුවන්. හැබැයි   

සේශරේෂණ තරංගවල අයිතිේ තිශබන්ශන්  ජනතාවට.   , සා 

දරුවන් ශවනුශවන්   කාටයුත්ත කාරන්න. දරුවන් කිේන්ශන් ශේ 

රශට් අනාගතේ. ශේ රශට් අනාගතේ ශවනුශවන් කාරුණාකාරලා 

එම කාටයුත්ත කාරන්න. හුළුවන් නේඊ දවස් හශත්ම ගුවන් කාාලේ 

දරුවන් ශවනුශවන් ශවන් කාරලා අධ්යාපනේ ලබා දීශේ 

කා්ධතවයේ ඉටු කාරන්න. එතශකාොට online ර ්න නැහැ  data 

ර ්න නැහැ. දරුවන් අධ්යාපනේට ශේොමු කිරීශේ ශේ ක්රිේාවලිේ 

අපි කාරන්න ඕනන. 

අද අපි සාකා්චඡා කාරන්ශන් ශපෞේගලිකා අං ශේ 

ශසේවකාේන්ශප අවම වැටුප වැඩි කිරීම සේබන්ධ්ශේන්. රජශේ 

ශසේවකාේන් ශ වාඊ ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන් ශ වා   

සිේලුශදනාම අද ජීවත් ශවන්ශන් අමාරුශවන්. අපට කාරන්න 

හුළුවන් නේඊ ඔවුන්ශප වැටුප් වැඩි කිරීම සුදුසුයි. අශප් ෑ රට 

පොත්වල දයගෙ සශහෝදර ජනතාවශප ශවන්න හුළුවන්ඊ වතුමි 

කාේකාරුවන්ශප ශවන්න හුළුවන්   හැම ශකාශනොශපම වැටුප 

ව්ධධ්නේ වන බව අපි පැහැදිලිව කිේනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිම, ඊ අපි දකිනවා රාජය අං ශේ වෘත්තිකාේන්ශප හුටු හිස් 
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ශවලා තිශබන බව. අද වෘත්තිකාේන් රාජය ශසේවේට බැ ශඳන්ශන් 

නැහැ. ශමොකාදඊ රාජය අං ශේ වැටුප් තලේ ආකා්ධෂණීේ නැහැ.   

, සා වෘත්තිකාේන්ශප වැටුප් තලේ ඉහෙ නැංවීමටත් කාටයුතුමි කාෙ 

යුතුමියි. වෘත්තිකාේන් ශවනුශවන් අපි හැම දාම ශපනී ඉන්නවා.   

කාටයුත්තත් සිදු ශවන්න ඕනන.  

ශේ සිේලු කාාරණා එක්කා බැලුවාම අද වනවිට නව අණ පනත් 

ඔස්ශසේ කාේකාරු අයිතීන් සුරක්ෂිත කාරයගන්   අව ය කාාරණා ඉෂ්ට 

සිේධ් කිරීම සඳහා අපි ආණ්ඩුවක් හැටිේට පැහැදිලිවම සාධ්නීේ 

පිේවර ගණනාවක් අරශගන තිශබනවා.  වාශේ අඩු ලුණුවමකාේ 

තිශබනවා නේඊ ගැටලු තිශබනවා නේ  වා මකාා දමයගන් ඉදිරිේට 

ේන්න අපි කාටයුතුමි කාරනවා. අපි නැවත වතාවක් ගරු කාේකාරු 

අමාතයතුමිමාට ස්තුමිතිවන්ත ශවනවාඊ ශේ තීරණේ ගැනීම 

සේබන්ධ්ශේන්. කාේකාරු අමාතයතුමිමා වතුමිකාරශේ ජනතාවශප 

ජද, කා වැටුප රුපිේල් දහස දක්වා වැඩි කිරීම , සා එතුමිමාට 

විරුේධ්ව නඩු දමලා  පඩි පාලකා සභාවට විරුේධ්ව නඩු දමලා. අද 

එශහම තත්ත්වේක් තිශබන්ශන්. අද   ශකාොේපැ,  අයිතිකාරුවන් 

විසින් වතුමි කාේකාරුවන්ට ලැබිේ යුතුමි අයිතිවාසිකාේ ලබා දිේ 

ශනොහැකි බව පවසයගන් අධිකාරණේට ගිහිල්ලා තිශබනවා. හැබැයිඊ 

අපි ආණ්ඩුවක් හැටිේට  වාශේන් සැශලන්ශන් නැහැ.   අහිංසකා 

සශහෝදර දයගෙ ජනතාව ශවනුශවන්ඊ ෑ රට දයගෙ ජනතාව 

ශවනුශවන්ඊ අශප් රශට් වතුමි කාේකාරුවන් ශවනුශවන් දිනකාට 

රුපිේල් දහසකා වැටුප ලබා දීශේ අරගෙේ අශප් ආණ්ඩුව 

අ, වා්ධේශේන්ම දිේත් කාරනවා. අශප් කාේකාරු අමාතයතුමිමා රමුඛ් 

අශප් ආණ්ඩුව අධිකාරණේ ට ගිහිල්ලා කාරු  කිේා පාලාඊ   වැටුප් 

වැඩි කිරීම අශප් රශට් වතුමි කාේකාරුවන් ශවනුශවන් ලබා ශදනවා. 

  අනුව ශපෞේගලිකා අං ේ තුමිෙ ශහෝ රාජය අං ේ තුමිෙ ශහෝ ශේ 

ශ ලාශ  අපහසුතාවට පත් ශවලා සිටින වැ  කාරන ජනතාව 

ශවනුශවන් ශේ ආණ්ඩුව -අපි- ශපනී සිටිනවාේ කිේන කාාරණේ 

පැහැදිලිව ශේ අවස්ථාශ  රකාා  කාරනවා.  

ස්තුමිතියි. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ට ෙඟටඊ ගරු මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමිමා. ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ 

ඔබතුමිමාට විනාඩි අටකා කාාලේක් තිශබනවා. 

Order, please! ශේ අවස්ථාශ දී කාවුරුන් ශහෝ ගරු 
මන්ත්රීවරශේක් මූලාසනේ සඳහා ගරු ශ ලු කුමා්ධ මන්ත්රීතුමිමාශප 
නම ශේෝජනා කාරන්න.  
 

 ු (ආචාාය) සසත්ව වීසගසේකස මහත්ා (මහජන ආසක්ක 

අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ "ගරු ශ ලු කුමා්ධ මන්ත්රීතුමිමා 

දැන් මූලාසනේ ගත යුතුමිේ" යි මා ශේෝජනා කාරනවා. 

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව  ු සාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා මූලාසනගයන් ඉවත්ව 

වූගයන්   ු ගේලු කුමාා මහත්ා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சஞ்ேீவ எதிொிைொன்ன அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு ரவலு குைொர் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA left the Chair 
and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

[අ.භා. 3.19] 

 

 ු මගනෝ  ගන්සන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අශප් කාේකාරු අමාතය ගරු 

, මල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමිමා විසින් අද  ශදවැ, වර  කිේැවීශේ 

විවාදේ සඳහා ඉදිරිපත් කාරන ලද ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම 

ශ තනේ (සංශ ෝධ්න) පනත් ශකාටුේපත සේබන්ධ්ව මශප 

පක්ෂේ වන දයගෙ රගතිය ලි සන්ධ්ානශේ මතේ ඉදිරිපත් කාරන්නයි 

මම ූරදානේ ශවන්ශන්.  

අශප් ඇමතිතුමිමා එතුමිමාශප කාථාශ දීත්ඊ ේට පසුවත් වතුමි 

කාේකාරු ජනතාවශප වැටුප් සේබන්ධ්ව කාථා කාො  මම අහශගන 

හිටිේා. ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ඔබතුමිමා හැම දාමඊ හැම අවස්ථාශ ම වතුමි 

කාේකාරු ජනතාවශප වැ  කාටයුතුමි සේබන්ධ්ශේන් ඉතාම 

ෑනන්දුශවන් කාටයුතුමි කාරන බව මා කිේන්න ඕනන.   බව මම 

දන්නවා. ඔබතුමිමාශප කාථාශ දී කිේැවු  පරිදි සාමානයශේන් 

ශපොතකාඊ කා දාසිේකා ලිේා බැලුවා නේඊ වතුමි කාේකාරු ජනතාවට 

දැන් රුපිේල් දහසක් දවසකාට ලැශබන්න ඕනන.   වාශපම දවස ්

21ක් වැ  ලැශබන්නත් ඕනන. එතශකාොට දවස් 21 රුපිේල් 

දහසකින් වැඩි කාොමඊ මාසේකාට රුපිේල් 21ඊ000ක් ලැශබනවා. 

සාමානයශේන් රශට් එවැ,  මතේක් තිශබනවා. හැබැයිඊ ඔබතුමිමාත් 

ශහොඳින් දන්නවාඊ අශනක් කාවුරුත් දන්නවාඊ කාේකාරු ජනතාවත් 

දන්නවා එශහම ලැශබන්ශන් නැහැ කිේලා. ෑපරිම දවස ් 10ක්-

12ක් තමයි   ජනතාවට වැ  ලැශබන්ශන්. එතශකාොට  කා 

දහසකින් වැඩි කාොමඊ රුපිේල් 10ඊ000ක්-12ඊ000ක් තමයි වතුමි 

කාේකාරු ජනතාවට මාසිකා වැටුප විධිේට ලැශබන්ශන්. සමහර 

සමාගේවලඊ සමහර ආේතනවල අව යතාව අනුව වැටුප් ලබා 

ශදයගන්ඊ දිනපතාම කාේකාරුවන්ට අවස්ථාව ලබා ශදනවා. සමහර 

තැන්වල ශමොනවත් ශදන්ශන් නැහැ.   , සා මාසේකාට 21ඊ000ක් 

ලැශබනවා කිේන එකාත්ඊ දවසකාට රුපිේල් දහසක් ලබා ශදනවා 

කිේන එකාත් යගථයාවක් බවට පත් ශවලා තිශබන බව ඔබතුමිමා 

පිළිගන්න ඕනන කිේලා මා හිතනවා.   , සා තමයි ශේ කාාරණේ 

ශේ වනවිට අධිකාරණේටත් ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්. අපි  කා 

දන්නවා.  

මම අහශගන හිටිේාඊ මට කාලින් කාථා කාෙ ආණ්ඩු පක්ෂශේ 

මන්ත්රීතුමිමාත් වතුමි කාේකාරු ජනතාව ගැන ෑනන්දුශවන් කාථා බහ 

කාරනවා. ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාට වාශපම ෑනන්දුවක් 

එතුමිමාට තිශබනවා.  කා ශහොඳයි. නමුත් අපි ශකාොශහොමදඊ ශේ 

ගැටලුවලින් එළිේට එන්ශන් කිේලා හිතා බලන්න ඕනනඊ  ගරු 

ඇමතිතුමිම, . අද ඔබතුමිමා අවම වැටුප සේබන්ධ්ශේන් 

සංශ ෝධ්නේක් ඉදිරිපත් කාරලා තිශබනවා.   අනුව අවම වැටුප 

ව ශේන් දවසකාට රුපිේල් 100ක් ලබා ශදනශකාොටඊ දවස් 21කාට 

12ඊ100ක් ලැශබනවා. ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාට බැරිද ශේ 

රමාණේ තවත් වැඩි කාරලා ලබා ශදන්න? දවශසේ අවම වැටුප 

රුපිේල් දහසක් කාො නේඊ දවස් 21කා වැටුප රුපිේල් 21ඊ000ක් 

ශවනවා. එතශකාොට රුපිේල් 21ඊ000ක් කිේන ර ්නේ ෑසාවිේට 

ගිහිල්ලා විසඳා ගන්න ඕනන නැහැ. අපට  කා ශේ ගරු සභාශ දීම 

විසඳා ගන්න හුළුවන් කිේා මා හිතනවා.  එශසේ කාරමු කිේා මා 

ශේෝජනා කාරනවා.   , සා එම කාාරණේ ගැන සලකාා බලන්න. 

ශමොකාදඊ දවසකා වැටුප ලබා ගන්නා කාේකාරු ජනතාවට වැ  

කාරන දවස් ගණනත් වැදගත් ශවනවා. 

ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ශත් දලුවල බර සේබන්ධ්වත් ගැටලු තිශබන 

බව ඔබතුමිමා දන්නවා.  කාත් අමතකා කාරන්න එපා.   , සා ශේ 

කා්ධමාන්තේ තුමිෙ වැ  ලැශබන දවස් ගණනත්ඊ ශත් දලුවල බරත් 

විශ ේෂිත කාරු -කාාරණා ශවනවාඊ   අේශප සමස්ත මාසිකා 

වැටුප තීන්දු ශවන්නට. ශේ කා්ධමාන්තේ දිහා අශනක් කා්ධමාන්ත 

267 268 



පා්ධලිශේන්තුමිව 

දිහා බලනවා වාශප බලන්න බැහැ.   , සා   සේබන්ධ්ශේන් 

ඔබතුමිමාශප අවධ්ානේ ශේොමු විේ යුතුමියි කිේා මා හිතනවා. ගරු 

ඇමතිතුමිම, ඊ ශේ සඳහා ෑසාවිශේන් සාධ්ාරණ තීන්දුවක් ලැබුශණ් 

නැත්නේඊ ඔබතුමිමා  ශේ සභාවට විශ ේෂ පනත් ශකාටුේපතක් 

ශගනැල්ලා සේමත කාර ගන්නවා  කිේලා තිබුණා. මා වැරදි නේ 

ඔබතුමිමා මා , වැරදි කාරන්න.   සේබන්ධ්ශේන් මා සතුමිටු ශවනවා. 

  වාශප ශදේක් ඔබතුමිමා කාරනවා නේඊ TPF - Tamil Progressive 

Alliance - එකා හැටිේට අපි අත් ශදකාම ඔසවලා ඔබතුමිමාට 

සහශේෝගේ ලබා ශදන බවත් කිේන්න ඕනන.  

ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ශේ අවුරුේශේ මුල් කාාලශේ - මා හිතන 
විධිේට ජනවාරි මාසශේ 21වන දා - ඔබතුමිමා Shop and Office 
Employees (Regulation of Employment and Remuneration) 
(Amendment) Bill එකා ශගනැල්ලා minimum age of 
employment අවුරුදු 14 සිට 1ද දක්වා ඉහෙ දැේමා.   ගැන මා 
සතුමිටු ශවනවා. දැනුත් ඔබතුමිමාශප ෑත්සාහේක් තිශබනවාඊ අවුරුදු 
1දඊ 18 කාරන්න ඕනනේ කිේලා.   සඳහා වන කාැබිනට් පත්රිකාාවත් 
ඔබතුමිමා කාැබිනට් මණ් ලේට ඉදිරිපත් කාර තිශබන බවත්ඊ 
සාකා්චඡා පවත්වාශගන ේන බවත් මා දන්නවා.  කාත් ශහොඳ 
ශදේක්.   ගැනත් මා සතුමිටු ශවනවා.  කාටත් ඔබතුමිමාට අශප් 
සේූර්ධණ සහශේෝගේ ලබා ශදනවා. [බාධ්ා කිරීමක්] ශබොශහොම 
ශහොඳයිඊ ගරු ඇමතිතුමිම, .   සේබන්ධ්ශේන් අපි ඔබතුමිමාට 
ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා. ඔබතුමිමා ශහොඳ ශදේක් කාරන්ශන්. අවුරුදු 14 
වේස් සීමාව අවුරුදු 18 ශවනවා.  කා තමයි අපට අව ය. ශමොකාදඊ 
බාල වේස්කාරුවන් ශමශහකාාර ශසේවශේ ශේදවීම සේබන්ධ්ශේන් 
ශේ දිනවල රට හුරාම කාථාබහ ශවනවා.   සඳහා සාධ්ාරණඊ 
practical විසඳුමක් තමයි ලැශබන්ශන්. එතශකාොට අවුරුදු 18ට අඩු 
කාාටවත්ඊ ශකාොතැනකාවත් රස්සාවක්  කාරන්න අවසර ලැශබන්ශන් 
නැහැ. අවුරුදු 1දට අඩු අේ අ, වා්ධේශේන් අධ්යාපනේ ලබන්න 
පාසල් ේන්න ඕනන කිේලා නීති තිශබනවා. නමුත් සමහර ශවලාවට 
 වා ක්රිේාත්මකා ශවන්ශන් නැහැ.   , සා අවුරුදු 18 ශලස 
සංශ ෝධ්නේ වීම ශහොඳයි කිේලා අපි හිතනවා.   ගැන අපි සතුමිටු 
ශවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ගරු වී. රාධ්ාක්රිෂ්ණන් මන්ත්රීතුමිමාත්ඊ ගරු 

එේ. ෑදේකුමා්ධ මන්ත්රීතුමිමාත් මා ෙඟ අසුන්වල වාඩිශවලා 

ඉන්නවා.   වාශපමඊ සභාශ  රධ්ා, ේා හැටිේට මහනුවර දිස්ත්රික් 

පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රී ගරු ශ ලු කුමා්ධ මන්ත්රීතුමිමා මූලාසනශේ 

සිටිනවා. එතුමිමන්ලා කාඳුකාරශේ ජනතාව , ශේෝජනේ කාරන 

මන්ත්රීවරුන්. ශේ වනශකාොට කානගල්ලඊ රත්නහුරඊ මහනුවරඊ 

අවිස්සාශ ල්ලඊ මාතශල්ඊ කාළුතර ආදී රශේ වල සිට ශමශහකාාර 

ශසේවේට ෙමයි එන්ශන් නැහැ    බව මා දන්නවා. අඩු වේශසන් 

එන්ශන් නැහැ. නුවරඑළිේ දිස්ත්රික්කාශේන් තමයි වැඩි ව ශේන්ම 

එන්ශන්.   , සා අපි   ගැන අවධ්ානේ ශේොමු කාරන්න ඕනන.   

, සා නුවරඑළිේ දිස්ත්රික්කාේ සේබන්ධ්ශේන් අවධ්ානේ ශේොමු 

කාරන්න කිේලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. නීතිේ ක්රිේාත්මකා ශවන්න 

ශපර කාරුණාකාර  දිස්ත්රික් ශල්කාේවරේාඊ රාශේය ේ ශල්කාේවරුඊ 

ග්රාම , ලධ්ාරින් වාශපම   වසම භාර ශපොලිස් රධ්ා, න්ට -ශපොලිස ්

ස්ථානාධිපතිවරුන්ට- වගකීම භාර ශදන්න. ඉන් පසුව ශමශහකාාර 

ශසේවේට ෙමයි ආශවොත්ඊ අදාෙ , ලධ්ාරිේා අ, වා්ධේශේන් වග 

කිේන්න ඕනනේ කිේලා ඔබතුමිමාශප බලේ පාවි්චචි කාරලා 

, ශේෝගේක් ලබා ශදන්නඊ ෑපශදස් ලබා ශදන්න කිේලා මා 

කිේනවා.  

මට තව කාාලේ තිශබනවාදඊ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ?  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තව විනාඩිේකා කාාලේක් තිශබනවා.  

 ු මගනෝ  ගන්සන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අද ෑශේ මම ගරු 

කාථානාේකාතුමිමාශගන් අවස්ථාවක් ඉල්ලුවාඊ රිසාඩ් බදියුදීන් 

මැතිතුමිමාශප ර ්නේ පිළිබඳව සාකා්චඡා කාරන්න. ර, ල් වික්රමසිංහ 

මැතිතුමිමාත් අවස්ථාවක් ඉල්ලුවා  ලැබුශණ් නැහැ. මා ශමේ 

අවස්ථාවක් කාර ගන්නවාඊ   ගැන කාථා කාරන්න. රිසාඩ් බදියුදීන් 

මැතිතුමිමා ශේ අවස්ථාශ දී සිර භාරේට ලක් ශවලා ඉන්ශන් 

ශේ පාලන වුවමනාවක් මත කිේලා අපි කාවුරුත් දන්නවා. දැන් 

දින සිේේක් පණුශවලා තිශබනවා. PTA එකා ේටශත් තමයි 

තබාශගන ඉන්ශන් එතුමිමාට විරුේධ්ව කිසිම ශචෝදනාවක් නැහැ. 

නමුත් එතුමිමා තබාශගන ඉන්නවා. අශප් විෂේ භාර ඇමතිතුමිමාත් 

ශේ ශවලාශ  සභාශ  ඉන්නවා. රිසාඩ් බදියුදින් මැතිතුමිමාට 

විරුේධ්ව ශචෝදනා තිශබනවා නේ  වා ඉදිරිපත් කාරලාඊ එතුමිමා 

chargesheet කාරන්න. නැත්නේ එතුමිමා , දහස් කාරන්න. එතුමිමා 

තබාශගන ඉන්න එකා එතුමිමාට පමණක් ශනොශවයිඊ මුළු 

පා්ධලිශේන්තුමිවටම එල්ල ශවලා තිශබන අභිශේෝගේක් කිේලා මා 

හිතනවා. ශමොකාදඊ එතුමිමා පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රීවරශේක්. ගරු 

ඇමතිතුමිම, ඊ අද එතුමිමාට වු  ශදේ ශහට මට ශවන්න හුළුවන්   

ඔබතුමිමාට ශවන්න හුළුවන්. සමහර විට අපි ආණ්ඩුව කාරනශකාොට 

ඔබතුමිමාට ශවන්න හුළුවන්.   , සා   ගැන ශපෞේගලිකා ව ශේන් 

බලන්ශන් නැතුමිවඊ ශපොඩ් ක් ශහොේලා බලන්න. ශමොකාදඊ අශප් 

පා්ධලිශේන්තුමි ඉතිහාසශේ පෙමුවන වතාවට දවස් එකාසිේ ශදකාක් 

තිස්ශසේ රඳවාශගන ඉන්නවා  කිේලා එතුමිමා කි වා. එ්චචර 

කාාලේක් තිස්ශසේ එතුමිමා සිර භාරශේ තබාශගන ඉන්නවා.   ගැන 

ශපොඩ් ක් සලකාා බලන්න. ශමොකාදඊ ශේ අවස්ථාශ  එතුමිමා 

ශේ පාලන වුවමනාව මත තබාශගන ඉන්න බව අපි ශහොඳින්ම 

දන්නවා. එතුමිමා තබාශගන දැන් දවස් 100 පණුශවලා තිශබනවා. 

එම , සා ශේ ගැන බලන්න. ශමොකාදඊ පා්ධලිශේන්තුමි 

මන්ත්රීවරශේක් ශචෝදනාවක් නැතුමිව ශේ වාශප දවස් 100ක් තබා 

ගැනීශමන් වැරැදි ූර්ධවාද්ධ ේක් ලබා ශදනවා කිේා මා හිතනවා. 

වැරැදි ූර්ධවාද්ධ ේක් ලබා ශදන්න එපා  කිේලා මම ශේ අවස්ථාශ  

ශමතැන සිටින විෂේ භාර ඇමති සරත් වීරශසේකාර මැතිතුමිමාට 

දැනුේ ශදනවා. විරුේධ් පා්ධ ව්ශේ නාේකාතුමිමාශප 

රධ්ානත්වශේන් අද විරුේධ් පා්ධ ්වශේ පක්ෂ නාේකාවරු ගරු 

කාථානාේකාතුමිමා හමුශවලා ශේ සේබන්ධ්ශේන් අශප් අදහස , ල 

ව ශේන් ඉදිරිපත් කාො. කාථානාේකාතුමිමා අපට ශපොශරොන්දුවක් 

දුන්නාඊ ශේ සේබන්ධ්ශේන් අදාෙ , ලධ්ාරින් සමඟ සාකා්චඡා 

කාරලා එතුමිමාශප තීන්දුව ශේ සභාවට දැනුේ ශදනවා කිේලා. 

සාධ්ාරණ තීන්දුවක් ලබා දීම පිණිස ඔබතුමිමාටත්   පිළිබඳව මතක් 

කාරන්න අව යයි. කිසිම ශචෝදනාවක් නැතුමිවඊ   වාශපම charge 

sheet එකාක් නැතුමිව පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රීවරශේක් ශේ පාලන 

කාාරණාවක් ෑ  තබාශගන ඉන්න එපා  කිේන ඉල්ීමම කාරයගන් 

ම ශප කාථාව අවසන් කාරනවා. 
      

 ු (ආචාාය) සසත්ව වීසගසේකස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මහජන ආරක්ෂකා 

අමාතයතුමිමා හැටිේට මම ගරු මශනෝ ගශන්සන් මැතිතුමිමාශප 

ර ්නේට ේේ කිසි පිළිතුමිරක් ලබා ශදන්න අව යයි. රිසාඩ් 

බදියුදීන් මන්ත්රීවරේා ශහෝ ශවනත් කාවුරුන් ශහෝ සේබන්ධ්ශේන් 

කාටයුතුමි කාරන ශකාොට   කිසිම ශේකාට ශේ පාලන බලපනමක් 

නැහැ. පාස්කු රහාරේ සේබන්ධ් විම්ධ න  දිගින් දිගටම කාරශගන 

ේනශකාොට තමයි එක් එක් හුේගලශේෝ අත්අ ංගුවට ගන්ශන්. අශප් 

ආණ්ඩුව ආවාට පස්ශසේ අද ශවනශකාොට 194ශදශනක් 

අත්අ ංගුවට අරශගන   ගැන පරීක්ෂණ සිදු කාරශගන ේනවා. 

රිසාඩ් බදියුදීන් මන්ත්රීවරේා සේබන්ධ්ශේන් ඉදිරි නීතිමේ කාටයුතුමි 

269 270 

[ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතා ] 
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සඳහා දැනටමත් නීතිපතිතුමිමා ශවත අදාෙ වා්ධතා ඉදිරිපත් කාර 

තිශබනවා. නීතිපතිතුමිමාශප ෑපශදස් අනුව අපි ඉදිරිශේදී කාටයුතුමි 

කාරනවා.   සඳහා කිසිම ශේ පාලන බලපනමක් ශනොමැති බව මම 

ඉතාම පැහැදිලිව ඔබතුමිමාට කිේා සිටිනවා.  
 

 ු මගනෝ  ගන්සන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

 මම වාද විවාද කාරන්න ේන්ශන් නැහැඊ ගරු ඇමතිතුමිමා. මම 

කාථා කාශෙේ පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රීවරශේක් ගැන. එ්චචරයි. පාස්කු 

ඉරිදා රහාරේට සේබන්ධ් මහ ශමොෙකාාරශේක් හඳුනා ගත්තා 

කිේලා ඔබතුමිමා පා්ධලිශේන්තුමිවට දැනුේ දුන්නා. තවත් 

කිහිපශදශනක් හඳුනාගන්න තිශබනවාඊ   අේ සේබන්ධ් charge 

sheets සකාස් කාරශගන ේන බව කි වා.  කා අපට ර ්නේක් 

නැහැ. මම කාථා කාශෙේ පා්ධලිශේන්තුමි මන්ත්රීවරශේක් ශවනුශවන්. 

  මන්ත්රීවරේාට විරුේධ්ව තවමත් charge sheet එකාක් සකාස් 

කාරලා නැහැ. එශහම කාරනවා නේ කාරන්න. නැත්නේඊ එතුමිමා 

, දහස් කාරන්න. එ්චචරයි මශප ඉල්ීමම. ශවන කිසිවක් නැහැ.        
       

 ු ාණක්කියන් සාජපුත්වතිසන් සාසමාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொைக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொசைொைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, I rise to a point of Order. 
අද ෑශේ මම ගරු සරත් වීරශසේකාර ඇමතිතුමිමාශප අතට 

කාල්මුශණ් ධීවරේන්ශප ගැටලුවක් සේබන්ධ් ලිපිේක් දුන්නා. 

ඇමතිතුමිම, ඊ රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමිමා ගැන ශසොේා බලනවා 

වාශප  කා ගැනත් ශපොඩ් ක් ශසොේා බලා   කාට්ටිේ arrest 

කාරන්නඊ-  [බාධ්ා කිරීමක්] 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධුර විතානශප මන්ත්රීතුමිමා.  
 

[අ.භා. 4.11] 
 

 ු මධුස විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ විශ ේෂශේන්ම මම ගරු 

කාේකාරු ඇමතිතුමිමාට ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා. ශමොකාදඊ 201ද අංකා 3 

දරන ශසේවකාේන්ශප ජාතිකා අවම ශ තනේ පනතට ශගන ආ 

සංශ ෝධ්නේ ඉතාම  කාාශලෝචිත කාාරණාවක් , සා.   වාශපමඊ 

ශමම කාාරණශේන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා ඇත්තටම අශප් රජේ දැනට 

ව ා ශහොඳින් ශපෞේගලිකා අං ේ රැකාබලා ගැනීශේ වැ  

පිළිශවෙකා සිටින බව අද ශේ ගරු සභාවට කිේනවා. ශපෞේගලිකා 

අං ේ අද ජාතිකා ආ්ධථිකාේට වි ාල කාා්ධේ භාරේක් කාරනවා 

වාශපමඊ සමාජ ේ ව ශේනුත් වි ාල කාා්ධේභාරේක් කාරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ විශ ේෂශේන්ම ගරු ඇමතිතුමිමා ශේ 

සභාශ  රැඳී සිටින ශවලාශ   එතුමිමාශප අවධ්ානේට ශේොමු කාරවිේ 

යුතුමි කාාරණේක් තිශබනවා. ශකාොවිඩ් පෙමුවැ,  රැල්ලත් එක්කා 

ශපෞේගලිකා අං ේට වි ාල පී නේක් එල්ල වුණා.   පී නේත් 

එක්කා ශපෞේගලිකා අං ශේ රැකිේා වි ාල රමාණේක් අහියග වීම 

, සා ශපෞේගලිකා අං ශේ රැකිේාවලට ව ා රාජය අං ශේ රැකිේා 

ලබා ගැනීම පිළිබඳව විශ ේෂශේන්ම තරුණ තරුණිේන් තුමිෙ 

ශලොකු රවණතාවක් ඇති වුණා. රජේක් විධිේට අපි ට ටත් ව ා 

ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේා රැකා ගැනීම සඳහා ේේ කිසි 

විධිවිධ්ානඊ ශරගුලාසිඊ අණ පනත් සංශ ෝධ්නේ කාෙ යුතුමියි කිේා මා 

වි ්වාස කාරනවා.  මම ඔබතුමිමාට ෑදාහරණේක් කිේන්නේ.  

පසුගිේ කාාලශේ අශප් රජේ විසින් ලබා දුන් ෑපාධි රැකිේාවලට 

අශප් රාශේය ේ ශල්කාේ කාා්ධේාලේට තරුණ තරුණිේන් 

කිහිපශදශනක් ආවා. 
 
 

රුපිේල් ලක්ෂ එකාහමාරක් වැ,  වි ාල වැටුපක් ගත් සමහර 

තරුණ තරුණිේන්   රැකිේා අතහැර දමා රුපිේල් 21ඊ000ක් වැ,  

වැටුපකාට රාජය ශසේවේට බැඳිලා තිශබනවා. ශමන්න ශමතැන 

ශමොකාක් ශහෝ වැරැේදක් තිශබනවා කිේලා මා හිතනවා.  ශමොකාදඊ 

  අේශගන් ඇණුවාම   අේ කිේනවාඊ "අපට රාජය ශසේවශේ 

සුරක්ෂිතභාවේක් තිශබනවා. ශපෞේගලිකා අං ශේ රැකිේාවල ඉතා  

අනාරක්ෂිත බවක් තිශබනවා.  විශ්රාම වැටුපක් නැහැ.  එම 

සුරක්ෂිතභාවේ නැතිවීම තුමිෙයි අපි රාජය ශසේවේට එන්න හුළුවන් 

තරේ ෑත්සාහ කාරන්ශන්" කිේලා.   වාශපමඊ  "පසුගිේ ශකාොවිඩ් -

19 රැල්ල , සා ශපෞේගලිකා අං ශේ රැකිේා අහියග වුණත්ඊ රාජය 

ශසේවකාේාට ශගදර හිටිේත්  වැටුප් ලැබුණා. තවමත් ගුරු ශසේවශේ 

සක්රිේ දාේකාත්වේ නැති වුණත්   අේට දැනට වැටුප් ලැශබනවා. 

  , සා තමයි අපිත්  රාජය ශසේවේට බැශඳන්න කාැමැති"  කිේනවා. 

සමාජගත ශවලා තිශබන ශේ වැරැදි අවශබෝධ්ේ අපි ශවනස ්

කාරන්න ඕනන. ශමොකාදඊ රශට් සාමානය ජනතාවශප බදු මුදල්වලින් 

අපි ජීවත් කාරවන - 
 

 ු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අශප් හිතවත් මධුර විතානශප 

මන්ත්රීතුමිමා ගුරුවරුන් ගැන කි වා. ෑේශඝෝෂණේට ආවා කිේලා  

ශපොීමසි හේකින් 100කාට වැඩි පිරිසක් ශේ අවස්ථාව වන විට 

arrest කාරලා තිශබනවා.   තමයිඊ වරාේ ශපොීමසිේඊ මාලිගාවත්ත 

ශපොීමසිේඊ වැල්ලවත්ත ශපොීමසිේඊ ගල්කිස්ස ශපොීමසිේඊ මරදාන 

ශපොීමසිේ සහ ශදමටශගො  ශපොීමසිේ.  
  

 ු මධුස විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ශේ විපක්ෂේ කාැමැතියි ශල් දකින්න.  කා අද රාජය ශසේවකාේා 

ඇතුමිළු රශට් ජනතාව දැනගන්න ඕනන. ශේ විපක්ෂේට අව යයි 

මරණ දකින්න  ශල් දකින්න  ජනතාව ශරෝගීන් ශවනවා දකින්න  

ශකාොවිඩ් රැල්ලට බිලි ශවනවා දකින්න  ශරෝහල් පිශරනවා 

දකින්න.  ඉතිහාසශේ  19ද1 ගත්තත්ඊ 1989 ගත්තත්   අේ 

කාටයුතුමි කාශෙේ එශහමයි. 1988-89 කාාලශේ ශේ විපක්ෂශේ ඉන්න 

අේශප තාත්තලාඊ  බාප්පලා  ශේ රශට් වි ාල ඝාතන  කාො අපි 

දැක්කාා. [බාධ්ා කිරීමක්] 1988-89 කාාලශේ බලශේ හිටිශේ කාවුද? 

[බාධ්ා කිරීමක්] අප්ශපෝචචි ශන් හිටිශේ.[බාධ්ා කිරීමක්]   , සා 

ශමොන අනාරක්ෂිත අවස්ථාවකා වුණත්ඊ ජනතාව මහ පාරට තල්ලු 

කාර දමලාඊ යග, සුන්ශප ශල් මතින් තමන්ශප ශේ පාලන ගමන 

ේන්න විපක්ෂේ තවමත් කාැමැතියි.  කා තමයි විපක්ෂේ අදත්  

කාරන්ශන් කිේා මා හිතනවා.  

අද අශප් රශට් විතරක්  ශනොශවයිඊ ශලෝකාශේම , ෂ්පාදන 

ක්රිේාවලිේ නැවතී තිශබනවා.  ශලෝකාශේම ශපෞේගලිකා අං ශේ 

සහ රාජය අං ශේ රැකිේා වි ාල රමාණේක් අහියග ශවලා 

තිශබනවා. අද සංචාරකා වයාපාරේ ගත්ශතොත්ඊ රැකිේා ලක්ෂ 

ගණනක් අහියග ශවලා තිශබනවා. එම රැකිේා අහියග වීම තුමිෙ අද 

රජේට ශලොකු සමාජමේ වගකීමක් පැවරී තිශබනවා. එම වගකීම 

රජේ ශනොපිරිශහො ඉටු කාරනවා.  රජේ ශේ ශවලාශ  රජේට 

ලැශබන ආදාේේ ගැන බලන්ශන් නැතුමිව සිේලු  ක්තිේ ශේොදවාඊ 

ඉතා ය ඝ්රශේන් එන්නත්කාරණේ කාරශගන ේනවා. අද  අංකා එශක් 

එන්නත්කාරණ වැ  පිළිශවෙ තිශබන රට බවට ශලෝකාශේම 

රසාදේ ලංකාාවට  හියග වී තිශබනවා. ශේ කාාරණාත් එක්කා අද අශප් 

රට ගැන ශලොකු බලාශපොශරොත්තුමිවක් තිශබනවා කිේා මා හිතනවා. 

ශකාොවිඩ්-19 රැල්ල තුමිළින් අද අශප් රට පමණක් ශනොශවයිඊ 

ශලෝකාශේ ශබොශහෝ රටවල් බලවත් ශලස පී ාවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. මුළු ශලෝකාශේම රටවල වැ  කාටයුතුමි අකා්ධමණය 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

ශවලා තිශබන ශවලාවක් ශේකා. ශකාොන්ටාස් සමාගම කිේන්ශන්ඊ 

ඕස්ශේලිේාශ  වි ාලම ගුවන් සමාගම. මාස ශදකාකා වැටුප් නැතුමිව 

  ගුවන් සමාගශේ ශසේවකාේන් 2ඊ100ක් ඉවත් කාර තිශබන බව 

සඳහන් රවෘත්තිේක් අපි ේශේ දැක්කාා. අද මුළු ශලෝකාශේම ශේ 

වාශප තත්ත්වේක් ඇති ශවලා තිශබනවා. අශප් රශට් පමණක් 

ශනොශවයිඊ දියු  ේැයි කිේනඊ අද අශප් අේ වන්දනාමාන කාරන 

රටවල් පවා කිසිම ශකාොන්ශේසිේක් නැතුමිව තමන්ශප රාජය 

ආේතනවල සහ ශපෞේගලිකා ආේතනවල ශසේවකාේන් ශසේවශේන් 

ඉවත් කාරන ශවලාශ   අශප් රට එශහම කාරලා නැහැ.  අද අවම 

වැටුප , ්ධශේ  කාරලාඊ ශේ වාශප පනත් සංශ ෝධ්න ශගන  ශමන් 

අපට ශපශනනවා අද ශේ රජේ එම ශසේවකාේන්ශප සුබසිේධිේ 

සඳහා කාටයුතුමි කාරන බව. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශේ අවස්ථාශ දී ගරු කාථානාේකාතුමිමා 

මූලාසනේට පැයගශණනවා ඇති. 

 
අනතුුව  ු  ගේලු කුමාා මහත්ා මූලාසනගයන් ඉවත්ව වූගයන්  

 ු කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ரவலு குைொர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 
Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 

HON. SPEAKER took the Chair. 
 

 ු මධුස විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ අද රජේක් විධිේට ශගනැවිත් තිශබන 

ශේ සංශ ෝධ්න පනත් ශකාටුේපත ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන් 

ආරක්ෂා කාර ගැනීශේ වැ  පිළිශවශෙහි ඉතා ශහොඳඊ සාධ්නීේ 

පිේවරක් විධිේටයි මා දකින්ශන්.   වාශපමඊ රාජය ශසේවකාේාටත් 

වගකීමක් තිශබනවාඊ ශේ රශට් බදු ශගවන අහිංසකා ජනතාවශප 

ආරක්ෂාව ගැන බලන්න.  

  වාශපම තමන් වැටුප් ගන්ශන් ශේ රශට් ජනතාව ශගවන 

බදුවලින්ේ කිේලා හිතාශගන   අනුව කාටයුතුමි කාරන්නත්   අේට 

ශලොකු වගකීමක් තිශබනවා. විශ ේෂශේන් ශපෞේගලිකා අං ශේ 

ශසේවකාේන්  රැකිේා අතහැර දාලා රාජය අං ේට බැ ශඳන්ශන් ඇයි 

කිේන එකා ගැනත් අපි කාල්පනා කාර බලන්න ඕනන.   , සා මම 

කාලින් කි වා වාශප   ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේාත් ආරක්ෂා 

කාර ගන්න කාටයුතුමි කාරන්න කිේලා මම ගරු ඇමතිතුමිමාශගන් 

ඉල්ලා සිටිනවා. 

අශප් ගරු ශරේේනාත් සී. ශදොලවත්ත මන්ත්රීතුමිමා කි වා වා ශප 

සමහර ශවලාවට ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන් කිසිම සාධ්ාරණ 

කාාරණාවක් නැතිවඊ ඉතාම ේශ ෂ සහගතව රැකිේාවලින් 

ඉවත්කිරීේ සිේධ් ශවනවා. සමහර ශපෞේගලිකා ආේතන තමන්ශප 

ලාභේ අරමු  කාරශගනඊ සමහර කාාරණාවලදී  -විශ ේෂශේන් 

සංචරණ සීමා පවත්නා තත්ත්වේත් එක්කා-  ඉතාම අසාධ්ාරණ  

ශලස ශසේවකාේන් ඉවත් කිරීම සිේධ් කාරනවා.  අපි රජේක් විධිේට 

විශ ේෂශේන් ශේ ගැන සලකාා බලාඊ   සේබන්ධ්ශේන් සමාජ 

ආරක්ෂණ වැ  පිළිශවෙක් සකාස් කාශෙොත් ශහොඳයි කිේලා මම 

ශේෝජනා කාරනවා. ශමොකාදඊ රාජය ශසේවේට බඳවා ගැනීම 

ශවනුවටඊ තරුණ තරුණිේන් හුළුවන් තරේ ශපෞේගලිකා අං ේට 

ආකා්ධෂණේ කාෙ යුතුමියි.  ශමොකාදඊ ඔවුන්ශප රධ්ානතම සංකාල්පේ 

තමයිඊ "රාජය ශසේවේ සුරක්ෂිතයි  අපට හැම දාම ර ්නේක් නැතිව 

රාජය ශසේවශේ ඉන්න හුළුවන්" කිේන එකා. ශපෞේගලිකා අං ේ 

ශකාොයි ශවලා ශ  තමන් රැකිේාශවන් ඉවත් කාරයි ද කිේන 

අනාරක්ෂිත බවක්   අේට තිශබනවා. ව්ධතමානශේ ශේ ශකාොවිඩ්-

19 වයසනේත් එක්කා ශලෝකාශේ සනම රටකාම ශපෞේගලිකා අං ශේ 

ශසේවකාේන් දැඩි ශලස අනාරක්ෂිත ශවලා තිශබනවා. අන්න එා් 

අනාරක්ෂිත තත්ත්වේත් එක්කා අපි ට ට ව ා ශපෞේගලිකා අං ශේ 

ශසේවකා ශසේවිකාාවන්ශප රැකිේා සුරක්ෂිතභාවේ ආරක්ෂා කාෙ 

යුතුමියි කිේන එකායි මා විශ ේෂශේන්ම ශේෝජනා කාරන්ශන්.   , සා 

විශ ේෂශේන් ශපෞේගලිකා අං ශේ ශසේවකාේන්ශප සමාජ 

ආරක්ෂණ තත්ත්වේ ගැන ට ට ව ා සැලකිලිමත් විේ යුතුමියි කිේන 

කාාරණේ මා ගරු ඇමතිතුමිමාශප අවධ්ානේට ශේොමු කාරනවා.  

ස්තුමිතියි. 
 

[பி.ப. 4.20] 

 

 ු අලි සේරි සහීම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அலி சப்ொி ரஹீம்)  

(The Hon. Ali Sabri Raheem)  
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கரள, கடந்த இரு வொரங்களொக 

ஹிஷொலினியின் ைரைம் சம்பந்தைொன பிரச்சிமனமய 

முன்மவத்துப் பல அரசியல்வொதிகள் அரசியல் 

தசய்கின்றொர்கள். இருந்தொலும், ஹிஷொலினி தற்தகொமல 

தசய்துதகொண்டொரொ, அவரது ைரைம் தகொமலயொ அல்லது 

விபத்தொ? என்று இன்னும் தீர்ைொனிக்கப்படவில்மல. 

அரசொங்கம் தபொலிசொர் மூலைொக இது சம்பந்தைொன 

விசொரமைகமள நடொத்திக்தகொண்டிருக்கின்றது; உொிய 

முமறயில் சட்ட நடவடிக்மககள் ரைற்தகொள்ளப்படுகின்றன. 

இருந்தொலும், இது சம்பந்தைொக ஒவ்தவொரு நொளும் 

ஊடகத்துமற ஒவ்ரவொர்  இடங்களிலும் பலவொறொன 

கருத்துக்கமளத் ததொிவித்து வருகின்றது. புத்தளத்திலும் 

ைற்றும் பல இடங்களிலும் இதற்கொக ஆர்ப்பொட்டங்கள் 

நமடதபற்றன; ததொடர்ந்து 

நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. இருந்தொலும், இந்த 

ஹிஷொலினியின் ைரைத்மத மவத்து யொரும் அரசியல் 

தசய்யரவண்டொம் என்று நொன் இந்த உயர் சமபயில் 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். ஏதனன்றொல், இது ஹிஷொலினியின் 

குடும்பத்தொருக்கு ஆறுதல் தசொல்லரவண்டிய ரநரைொகும்.  

அரதரபொன்று இது ததொடர்பில் அமைச்சர் றிஸொட் 

பதியுதீனுமடய குடும்பத்தொர் மகதுதசய்யப்பட்டு, 

விசொரமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இருந்தொலும் 

இந்தச் சம்பவம் ததொடர்பில் அவர்களில் யொரொவது குற்றம் 

தசய்தொர்களொ?அவர்களில் எவரும் உண்மையிரலரய 

குற்றவொளியொ? என்பது ததொடர்பொன தீர்ைொனம் எடுக்கப்பட 

முன்பு அவர்களுக்குத் தண்டமன தகொடுப்பதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்கரவண்டும் என்று ஆர்ப்பொட்டம் நமடதபறுகின்றது. 

குற்றவொளி யொதரன்று தீர்ைொனிக்கொைல் எப்படித் தண்டமன 

தகொடுப்பது? ஆகரவ, தயவுதசய்து ஹிஷொலியின் ைரைத்மத 

மவத்து அரசியல் தசய்யரவண்டொம் என்று அரசியல் 

தமலமைகள் ைற்றும் அரசியல்வொதிகளிடம் இந்தச் சமபயில் 

ரகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன்.   

அடுத்து, புத்தளம் தள மவத்தியசொமல சம்பந்தைொன சில 

குமறபொடுகமள நொன் இந்த ரவமளயில் தகௌரவ 

அமைச்சொின் கவனத்துக்குக் தகொண்டுவர விரும்புகின்ரறன்.  

புத்தளம் ைொவட்டத்தில் இருக்கின்ற தள மவத்தியசொமலயில் - 

District Base Hospital - அதிக பற்றொக்குமறகள் 

நிலவுகின்றன. ஆமனைடு, வண்ைொத்திவில்லு, எலவன்குளம், 

கற்பிட்டி ரபொன்ற விசொலைொன பகுதிகமள உள்ளடக்கியதொக 
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[ගරු මධුර විතානශප මහතා] 
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இருக்கின்ற அந்த ைொவட்டத்தின் தள மவத்தியசொமலக்கு 

அத்தியொவசியைொன எந்தத் ரதமவகளும் வழங்கப்படவில்மல. 

அங்ரக doctorsகளுக்கு 100 cadres இருக்கின்றன. ஆனொல், 

50 doctors தொன் இருக்கின்றொர்கள். OPDயில் ஒரு நொமளக்கு 

600 ரபர் ைருந்து எடுக்கின்றொர்கள். அப்படியொன அந்த 

மவத்தியசொமலக்குொிய facilities எதுவும் வழங்கப்படொமை 

ததொடர்பில் நொங்கள் கடந்த கொலங்களிலும் சம்பந்தப்பட்ட 

அமைச்சொிடம் ரகட்டிருந்ரதொம். ைொகொை சமபக்குொிய இந்த "A" 

grade base hospitalஐ ைத்திய அரசொங்கத்திற்குக் கீழ்க் 

தகொண்டுவந்து அதற்கொன வசதிகமளப் தபற்றுத்தருைொறு 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறொம்.  

அரதரபொன்று, எங்களுமடய கற்பிட்டிப் பிரரதசத்தில் 

உள்ள ைக்கள் விவசொயத்மதயும் ைீன்பிடித் ததொழிமலயும் 

முக்கிய ததொழிலொகக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அந்த 

வமகயில், கடந்த இரு வொரங்களுக்கு முன்பு ைீன்பிடித் 

ததொழிலில் அவர்கள்  ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருந்த சையத்தில், 

Navyயின் உதவியுடன் கஞ்சொ, ‘குடு’ கடத்தல்கொரர்கமளப் 

பிடிக்கின்ற நடவடிக்மகயில் ஈடுபட்டிருந்த ைீன்பிடித் 

திமைக்கள அதிகொொிகள் நடுச்சொைத்திரல அவர்களுமடய 

ததொழிலுக்கொன கூட்டுவமலகமள எந்த அறிவிப்பும் 

இல்லொைல் எடுத்துச் தசன்றிருக்கின்றொர்கள். இவ்வொறு 

கிட்டத்தட்ட 400 - 500 ததொழிலொளர்களுமடய வமலகள் 

எடுத்துச்தசல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அது சட்டவிரரொதைொக 

இருந்தொல் சட்டபூர்வைொக ஒரு licenceஐக் தகொடுத்து 

அவர்கமள அந்தத் ததொழிமலச் தசய்ய மவக்கலொம். அந்தக் 

கற்பிட்டிப் பிரரதச ைீனவர்கள் கிட்டத்தட்ட 25 - 30 

வருடங்களொக அந்தத் ததொழிமலச் தசய்து 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அப்படியிருக்கின்றரபொது, 

திடீதரன்று எந்தவித அறிவித்தலும் இல்லொைல் அவர்களுமடய 

வமலகமள எடுத்துச் தசன்றொல் அந்தக் குடும்பத்தினருக்கு 

எவ்வளவு தபொிய பொதிப்பு ஏற்படும் என்பமதச் சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகொொிகள் உைரரவண்டும். ஒவ்தவொரு ைீன்பிடித் 

ததொழிலொளர்களும் கிட்டத்தட்ட 100,000, 200,000 ரூபொய் 

தபறுைதியொன அந்த வமலகமளக் கடன்வொங்கிப் தபற்று 

அந்தத் ததொழிமலச் தசய்துவருகின்றனர். அந்தவமகயில், 

எந்தவித அறிவித்தலும் இல்லொைல் திடீதரன்று அவர்களுமடய 

ைீன்பிடி வமலகமள எடுத்துச்தசன்ற கொரைத்தினொல், 

தற்ரபொது பல குடும்பங்கள் நடுரரொட்டிரல கடனொளிகளொக 

நின்றுதகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகரவ, எங்களுமடய 

ைீன்பிடித்துமற அமைச்சர் அவர்கள் இது சம்பந்தைொக 

நடவடிக்மக எடுத்து, அவர்களுக்கு உொிய நஷ்டஈடு 

வழங்கரவண்டுதைனவும், எதிர்கொலத்தில் அவர்களுக்குச் 

சட்டொீதியொன licence தகொடுக்கப்பட அல்லது 

ைொற்றுவழிகமளச் தசய்து தர நடவடிக்மக 

எடுக்கரவண்டுதைன்றும் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

அரதரபொன்று புத்தளம் ைொவட்டத்தில் தபரும்பொன்மையொக 

75 சதவீத சிறுபொன்மையின ைக்கள் வொழ்கின்றொர்கள். அதில் 

கடந்த 1990ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதியில் வடக்கு, கிழக்கில் 

இருந்து வந்திருந்த ைக்களுக்கு ஏறக்குமறய 50, 100, 150 ஏக்கர் 

அரசொங்கக் கொைிகள் LRC ஊடொக வழங்கப்பட்டு அங்ரக 

குடியைர்ந்திருக்கின்றொர்கள். இருந்தொலும், இந்த 2021ஆம் 

ஆண்டு முடிவமடவதற்குள் எங்களுமடய ைொண்புைிகு 

ேனொதிபதி அவர்களொல் அங்குள்ள எல்ரலொருக்கும் கொைி 

வழங்குவதற்கொன ஏற்பொடுகள் நமடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over. Please wind up.  

 

 ු අලි සේරි සහීම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அலி சப்ொி ரஹீம்)  

(The Hon. Ali Sabri Raheem)  
அரதரபொன்று, புத்தளத்தில் நிரந்தரைொக வொழுகின்ற, 

கொைிகள் இல்லொத, வீடு கட்டுவதற்கு எந்தவிதைொன வசதியும் 

இல்லொத ைக்களுக்குக் கொைிகமள வழங்கி, அவர்களுக்கொன 

ஒரு வீடமைப்புத் திட்டத்மதயும் ஏற்படுத்தித் தருைொறு 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். Thank you.   
 

[අ.භා. 4.21] 
 

 ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා (කම්කු අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ ආණ්ඩු පක්ෂේ ශවනුශවන් හා 

විපක්ෂේ ශවනුශවන් ශමම සංශ ෝධිත පනත් ශකාටුේපත පිළිබඳව  

අදහස් රකාා  කාෙ සිේලු  මන්ත්රීතුමිමන්ලාට සහ ඇමතිවරුන්ට මම 

ඉතාම ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා. ශමහිදී ර ්න කීපේක් මතුමි වුණා. 

එයින් රධ්ාන ර ්න කීපේකාට පමණයි මම ෑත්තර ශදන්න 

බලාශපොශරොත්තුමි ශවන්ශන්. පෙමුශවන්ම සමහර මන්ත්රීවරු කිේා 

සිටිේාඊ ශේකා කිසිම වැ කාට නැති පනත් ශකාටුේපතක් කිේලා. 

නමුත්ඊ එශහම කිේන්ශන් කාරු  කාාරණා ශනොදන්නා අේ. අශප් 

රශට් Wages Boards,  එශහම නැත්නේ පඩිපාලකා සභා 21ක් 

තිශබනවා.  වාශේ මාසිකා අවම පඩිේ රුපිේල් 12ඊ100ට ව ා 

අඩුයි. අඩු ගණශන් අපි ශේ පනත් ශකාටුේපත තුමිළින් නීතයනුකූල 

පිළිගැනීමක් ශදනවාඊ   ගණන දක්වා වැඩි කාරන්න කිේලා. තව 

රුපිේල් 3ඊ100ක් විතර වැඩි වුණාම රුපිේල් 1දඊ000කා විතර අවම 

මාසිකා වැටුපක් ලැශබනවා. තවමත් ශේ අවම වැටුපට අණුශව්චච 

නැති වි ාල ශසේවකා පිරිසක් ඉන්නවා.  

අශනක් කාාරණේ තමයිඊ අපි වතුමිකාරශේ ශසේවකාේන්ට රුපිේල් 
දාශහේ පඩිේ ලබා දීම පිළිබඳව. වතුමිකාරේට ශසේවකාේන්ට රුපිේල් 
දාශහේ පඩිේ මම ලබා දුන්ශන් වෘත්තීේ සයගති එක්කා සාකා්චඡා 12ක් 
තිේලා. හැබැයිඊ ශේ වෘත්තීේ සයගතිවලටත් වගකීමක් තිශබනවා. 
එකා එක්ශකානා කාපාශගන ශකාොටාශගන ේන්න ගිේ , සාඊ 
අන්තිමට Collective Agreement එකාක් ශගන  මට මම කාරහු 
ෑත්සාහේ සා්ධථකා වුශණ් නැහැ.   ශවලාශ   Collective 
Agreement  එකාට එකාඟ වුණා නේඊ ශේ ර ්න මතුමිවන්ශන් 
නැහැ. නමුත්ඊ වතුමි සමාගේ   සේබන්ධ්ශේන් ෑසාවිේට ගිේ , සා 
  අවස්ථාශ දී මට තිබු  එකාම විකාල්පේ තමයි මම ක්රිේාත්මකා 
කාශෙේ. ශමොකාදඊ   අවස්ථාශ දී ශේ සඳහා පනත් ශකාටුේපතක් 
ඉදිරිපත් කාරන්න කාටයුතුමි කාො නේඊ  කාට වි ාල කාාල සීමාවක් 
ගතවනවා. එම , සා මම පඩිපාලකා සභාව කාැඳවලාඊ අනුමත කාර 
ශගනඊ   ශවලාශ   ශේ රුපිේල්  දාශහේ පඩිේ දුන්නා.  විජිත 
ශහේරත් මන්ත්රීතුමිමාත්ඊ තවත් සමහර අේත් කිේනවාඊ දැන්   පඩිේ  
ලැශබන්ශන් නැහැ කිේලා. නමුත්ඊ අපට -කාේකාරු 
ශදපා්ධතශේන්තුමිවට- කිසිම පැයගණිල්ලක් ඇවිල්ලා නැහැ ශේ 
රුපිේල් 1ඊ000 ශගවන්ශන් නැහැ කිේලා. අපි කාරහු survey එකා 
අනුවඊ පැහැදිලිවම ශේ ශපෞේගලිකා වතුමි සමාගේ   රුපිේල් 1ඊ000 
ශගවන බවට තමයි අපට වා්ධතා ශවලා තිශබන්ශන්.  එශහම 
ශගවලා නැත්නේ  අපට පැයගණිලි කාරන්න. මම ෑසාවි ගිහිල්ලා 
ශපෞේගලිකා නීතිඥවරේන්ට පවා ශේ ගැන කාථා කාො. නීතිපති 
ශදපා්ධතශේන්තුමිව කි වාඊ මට හැර පඩිපාලකා සභාශ  අ, කුත් 
අේට ශේ සඳහා ශපනී ඉන්න බැහැ කිේලා. ශමොකාදඊ ශේකා  
conflict of interest  එකාක්   වන , සා කිේලා.   ශවලාශ  
ශපෞේගලිකාව මම දන්නා   නීතිඥේන්ට කි වාඊ Wages Boards 
ශවනුශවන් ශපනී ඉන්න කිේලා. එශහම කාරලාඊ තහනේ 
, ශේෝගේක් ශදන එකා ශකාොශහොම හරි මම වෙක්වා ගත්තා. එදා 
ෑසාවිශේන් තහනේ , ශේෝගේක් දුන්නා නේඊ රුපිේල් 1ඊ000 වතුමි 
කාේකාරුවන්ට ලැශබන්ශන් නැහැ. නීතිේ ශනොදන්නා අේ 
ශනොශේක් ශේවල් කි වාටඊ ශේ සේබන්ධ්ශේන් දැනට නඩුවක් 
තිශබන , සා   අතශ්ධ අපට ශේ නීති සංශ ෝධ්නේ කාරන්න බැහැ. 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අද දින වැ  කාටයුතුමි අවසන් වන ශතක් කාාලේ 

ලබා දීමට සභාව එකාඟද? 

 

 ු මන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 

 ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ   , සා ගන්න හුළුවන් රාශේෝගිකා 

ක්රිේාමා්ධගේ අරශගන අපි   සහනේ වතුමි කාේකාරුවන්ට ලබා දීලා 

තිශබනවා.   වාශපමඊ ඉදිරිශේදී ේේ ර ්නේක් ඇති වුශණොත්ඊ 

එේට ලබා දීමට අව ය නීතිමේ විසඳුේ අපි දැනටම සකාස් කාර 

තිශබන බවත් මම රකාා  කාරනවා.  කා , සා වතුමි කාේකාරුවන් 

ශවනුශවන් කාරන   සටන අශප් රජේ අත්හැර නැති බවත් මම 

රකාා  කාරන්න කාැමැතියි. හැබැයිඊ වතුමි කාේකාරුවන්ශප 

අයිතිවාසිකාේ දිනාගන්න එකා ට ට ව ා ශල්සියිඊ ශේ ශබදිලා ඉන්න 

වෘත්තීේ සයගති ටිකා එකාතුමි ශවලා එකා හඬක් නඟනවා නේ.  කාත් 

මම කිේන්න ඕනන.  

ශකාොවිඩ් ෑවදුර , සා ශේ වනශකාොට රැකිේා වි ාල රමාණේක් 

අහියග වුණා  කි වා. ශේ ගැනත් අපි සංගණනේක් කාො. අපි කි වාඊ 

රැකිේා අහියග වූ අේ අපට දන්වන්න කිේලා. අපි   සේබන්ධ්ශේන් 

හුවත් පත්වල දැන්වීේ දැේමාඊ ජනමාධ්යශේන් කි වා. ගරු 

කාථානාේකාතුමිම, ඊ අප කාෙ   සංගණනේ අනුව රැකිේා අහියග වූ 

රමාණේ 12ඊ000යි. ශේ ගණන තමයි අපි කාරහු සංගණනශේන් 

ලැබුශණ්.    විස්තර අප ෙඟ තිශබනවා. ඔේ කිේන විධිේට ලක්ෂ 

ගණනකාශප රැකිේා අහියග ශවලා නැහැ. 

ේෙඟටඊ විශ ේෂශේන්ම වතුමිකාරශේ ජනතාව ශකාොෙඹ 

ශනොශේක් තැන්වලට ඇවිල්ලා domestic workersලා හැටිේට 

වැ  කාරන එකා පිළිබඳවත් අපි ශනොශේකුත් ආකාාරශේන් ශසොේා 

බැලුවා. එශහම වැ  කාරන සමස්ත ගෘහ ශසේවිකා ශසේවිකාාවන්ශගන්  

සිේේට 14යිඊ වතුමිකාරශේ ජනතාව ඉන්ශන්.   අනුවඊ ශේකා 

වතුමිකාරශේ ර ්නේකාට ලු  කාරන්න හුළුවන්කාමක් නැති බවත් මම 

කිේන්න ඕනන. එම , සා වතුමිකාරශේ තිශබන  ර ්නේ පිළිබඳව මම 

විශ ේෂශේන් රකාා  කාොඊ   අේට සහන සලසා දීම සඳහාත්ඊ 

ආරක්ෂණේ ලබා දීම සඳහාත් අව ය නීති රාමුව අපි දැන් 

හදාශගන ේන බවත්ඊ ට ෙඟ ෑපශේ කා කාාරකා සභාවට එේ 

ඉදිරිපත් කාරන බවත්. 

 

 ු මගනෝ  ගන්සන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

වතුමිකාරශේ ජනතාව , ශේෝජනේ කාරන්ශන් සිේේට 14ද? 

 

 ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

සිේේට 14යි. සමස්ත ගෘහ ශසේවකා සංඛ්යාශවන් සිේේට 14ක් 

තමයි වතුමිකාරශේ ජනතාව ඉන්ශන්.  

  වාශපම විශ ේෂශේන්ම මම කිේන්න ඕනන ශදේක් 

තිශබනවා. රැකිේා අහියග වූ අේට රක්ෂණ ක්රමේක් වාශප ශදේක් 

හදන්න කිේලා අශප් මධුර විතානශප මැතිතුමිමා ඉතා වැදගත් 

අදහසක් ඉදිරිපත් කාො.   පිළිබඳ මූලිකා අධ්යේනේක් කාරලා අපි 

දැන් හාේහුතුමින් සමඟත්ඊ වෘත්තීේ සයගති සමඟත්  සාකා්චඡා කාර 

ශගන ේනවා.   වාශපම ඔවුන්ට විශ්රාම වැටුප් ක්රමේක් ලබා 

දීමටත් ට ට ශපර පැවැති අශප් රජේන් කීපේක්ම කාටයුතුමි කාරයගන් 

සිටිේා. නමුත්ඊ  කාට සමහර වෘත්තීේ සයගතිවල එකාඟතාවක් 

ලැබුශණ් නැති , සා එේ කාරන්න ලැබුශණ් නැහැ.  

නමුත් අපි   කාාරණේත් කාරන්න පටන් ගන්නා බව රකාා  

කාරන්න කාැමැතියිඊ ගරු කාථානාේකාතුමිම, . ස්තුමිතියි.   

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
පනත්ව ගකම්ම්පත් ඊ  අනුකූලව ගද වන වස කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ගයෝජනාව සවා සම්මත් විය.: 
''පනත්ව ගකම්ම්පත් පූාණ පාාලිගම්න්තු කාසක සවාවක  

පැවරිය  යුතු ය.'' - [ ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා ]  
 

தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக" - 

[ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ] 
 

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

Parliament."- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 

 
කාසක සවාගවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ ු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
 

1 ිං  3 ගත්ක් ව න්ති පනත්ව ගකම්ම්පගත්හි ගකො සක් හැටිය  
තිබිය යුතු යයි නිගයෝ  කසන ලදී. 

 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 3ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥප්ති ව න්තිය සහ නාමය පනත්ව ගකම්ම්පගත්හි ගකො සක් 

හැටිය  තිබිය යුතුයයි නිගයෝ  කසන ලදී.  
පනත්ව ගකම්ම්පත්  සාංගශයීයෝධ්න සහිත්ව වාාත්ා කසන ලදී.  
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

ரவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

 

 ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ "පනත් ශකාටුේපත දැන් තුමින්වන වර 

කිේවිේ යුතුමිේ" යි මා ශේෝජනා කාරනවා.  
 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
පනත්ව ගකම්ම්පත් ඊ  අනුකූලව තුන්වන වස කියවා සම්මත් 

කසන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறரவற்றப் பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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කල්ත්ැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 

 ු ගජොන්ස් න් ප්රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ரேொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ "පා්ධලිශේන්තුමිව දැන් කාල් තැබිේ 

යුතුමිේ" යි මා ශේෝජනා කාරනවා.  
 
ප්රශයීය්නය සවාිමුදඛ කසන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව කාල් තබන අවස්ථාශ  ර න්. 
 

 
කල්ත්ැබී ගම් ප්රශයීය්න 

ஒத்திமவப்பு வினொக்கள்  
ADJOURNMENT QUESTIONS  

 
 ු ගසෝහිණි කුමාරි විගේසත්වන මහත්වයගය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரேரத்ன)  

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ මට ශේ ර ්නේ අහන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම ගැන ඔබතුමිමාට ස්තුමිතිවන්ත වනවා.  

ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ශේ ශබොශහෝ ර ්නවලට පිළිතුමිරු අද ෑශේ 

විපක්ෂ නාේකාතුමිමා අහහු ර ්නශේදී ලබා දුන්නා.   , සා මට 

ශපොඩි කාාරණේක් කිේන්න අවසර ලබා ශදන්න. ඔබතුමිමාශප 

දැනුම හා බුේධිේට මම අභිශේෝග කාරන්ශන් නැහැ. ඔබතුමිමා  ඔේ 

තැනට ශගශනන්න ගුරුවරු මහන්සි වුණා. අද ගුරුවරුන්ශප රථ 

ශපෙපාළිේ අවසන් කාරලා ේනශකාොට ගුරුවරු වි ාල  ිළරිසක් 

අත්අ ංගුවට අරශගන තිශබනවා. ශේ ශවනුශවන්වත් ශපනී 

හිටින්න කිේලා මම ඔබතුමිමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

  අතරතුමිරඊ මශප ශමම ර ්නශේ තුමින්වන කාාරණේටත්ඊ 

පස්වන කාාරණේටත්ඊ හේවන කාාරණේටත් ඔබතුමිමා ෑත්තර ලබා 

ශදනවා නේ මම සතුමිටු වනවා.   මා ශේොමු කාරන ර ්නේ ශමේයි. 

ශමරට රජශේ සිේලු ගුරුවරුන් විසින් ඉල්ීමේ කිහිපේක් මූලිකා 

කාර ග, යගන් ශේ වනවිට මා්ධගගත අධ්යාපනශේන් ඉවත් වී සිදු 

කාරනු ලබන වැ  ව්ධජනේ ශහේතුමිශවන් දරුවන්ශප අධ්යාපන 

කාටයුතුමි තවදුරටත් අ ාෙ වී ඇත.  

1. ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීමට රජේ කාටයුතුමි 
කාරන්ශන්ද? 

2. එශසේ නේඊ   සඳහා ශගන ඇති ක්රිේාමා්ධග කාවශ්ධද? 

3. වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීම සඳහා 2021.0ද.22 දාතයගන් 
ඉදිරිපත් කාෙ කාැබිනට් පත්රිකාාව අනුමත වී තිශබ්ද? 

4. වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කාරන්ශන් නේඊ   කාවදා සිට 
ක්රිේාත්මකා වන පරිදිද? 

5. අධ්යාපන අමාතයාං ේ මඟින් සකාස ්කාරන ලද සුශබෝධ්නී 
කායගටු වා්ධතාව ශේ සඳහා පාදකා කාරශගන තිශබ්ද? එම 
කායගටු වා්ධතාව ශමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට කාටයුතුමි 
කාරන්ශන්ද? 

6. ගුරු ශසේවාව සංවෘත ශසේවාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා රජේ 
මඟින් කාැබිනට් පත්රිකාාවක් ඉදිරිපත් කාර තිශබ්ද? 

7.   අනුවඊ ඉදිරිශේදී ගුරු ශසේවාව සංවෘත ශසේවාවක් බවට 
පත් කිරීමට රජේ කාටයුතුමි කාරන්ශන්ද? 

 

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා (අධ්ාපන 

අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ் - கல்வி அமைச்சர்) 

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ අද ෑශේ ගරු විපක්ෂ නාේකාතුමිමා 

ස්ථාවර , ශේෝග 2ද(2) ේට ශත් මට ර ්න මාලාවක් -ර ්න හතක් 

විතර- ශේොමු කාො.   සිේලු  ර ්නවලට ඇත්ත ව ශේන්ම    

අවස්ථාශ දී මම දී්ධඝ ව ශේන් විස්තර සහිතව පිළිතුමිරු ලබා 

දුන්නා. හැබැයිඊ ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමියගේට 

ශගෞරවේක් ව ශේන් එතුමියගේ විශ ේෂශේන් අහහු ර ්න තුමිනට මම 

ශේ අවස්ථාශ දී ශකාටි පිළිතුමිරක් ලබා දීමට බලාශපොශරොත්තුමි 

වනවා.  

එතුමියගේ අහන තුමින්වැ,  ර ්නේට  පිළිතුමිරත් මම ෑශේ ලබා 

දුන්නා. කාැබිනට් මණ් ලශේ මතේ වුශණ් අේ වැේ ශල්ඛ්නේ 

සකාස් කාරන විට සමස්ත රාජය ශසේවේ සැලකිල්ලට භාජන කාරලාඊ 

  සිේලු  ශසේවාවලට සාධ්ාරණේ ඉටු වන පරිදි එකින් එකා ශවනම 

අරශගන කාටයුතුමි කාරනවාේ කිේායි. අේ වැේ ශල්ඛ්නේ ශේ ගරු 

සභාවට ඉදිරිපත් කාරන්න තව මාස තුමිනයි තිශබන්ශන්. ශේ 

ර ්නේඊ ඇත්ත ව ශේන්ම අවුරුදු 24ක් පරණ ර ්නේක්. එම 

ද කා ශදකා හමාර තුමිෙ විවිධ් ආණ්ඩු රට පාලනේ කාො.  නමුත් මම 

  කාාටවත් ශදොස් කිේන්ශන් නැහැ. හැබැයිඊ ශේ ර ්නේට 

ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලැබු  ශණ් නැහැ. අද රශට් ජනතාව තුමිෙ පවතින 

හැඟීම ශේකායි. අපි පක්ෂග්රාහීව ශනොශවයි ශේ කාාරණේ 

කිේන්ශන්. නමුත් ේේ කිසි මතේක් ශගො නැශඟයගන් තිශබන බව 

කිව යුතුමියි. ශදම පිේන් අතශ්ධ එශහම මතේක් ශගො නැශඟයගන් 

තිශබනවා.  ශමේ අවුරුදු 24ක් තිස්ශසේ තිශබන ර ්නේක්. රට 

ඉතාම දුෂ්කාර අභිශේෝගවලට මුණුණ ශදන ශේ ශමොශහොශත් 

ගුරුවරුන් කිේනවා නේ "අපි ස්රයික් කාරනවාඊ ඉස්ශකාෝශල් 

ේන්ශන් නැහැඊ ෙමයින්ට ෑගන්වන්ශන් නැහැ" කිේලාඊ  කා  

සාධ්ාරණ ද? තව මාස තුමිනකින් අේ වැේ ශල්ඛ්නේ ඉදිරිපත් වන 

විට ජාතිකා වැටුප් හා ශසේවකා සංඛ්යා ශකාොයගෂන් සභාවඊ මහා 

භාණ් ාගාරේ සමඟ සාකා්චඡා කාරලා ශේ ගැටලුවට ස්ථිරසාර 

විසඳුමක් ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසුයි කිේන එකා තමයි   අවස්ථාශ දී 

කාැබිනට් මණ් ලශේ අදහස වුශණ්. මම කිසිශසේත් කිේන්න 

බලාශපොශරොත්තුමි වන්ශන් නැහැඊ අපි විසඳුමක් ශහොේන්ශන් නැහැඊ 

ර ්නේක් නැහැ කිේලා. ර ්නේක් තිශබනවා. මම  කා ෑශේ 

පිළිගත්තා.  කාට   විධිේට විසඳුමක් ශසවීම තමයි ක්රමානුකූල 

ක්රිේාපටිපාටිේ කිේන එකා  කාැබිනට් මණ් ලශේ අදහස වුණා. 

එතශකාොට සුශබෝධ්නී වා්ධතාව   විධිේටම ක්රිේාත්මකා කාරන්න 

බැහැඊ  කා අපහසුයි කිේලා ජාතිකා වැටුප් හා ශසේවකා සංඛ්යා 

ශකාොයගෂන් සභාව තීරණේ කාො.  කාට ශහේතුමිව වුශණ් ශේකා ශේ 

විධිේට කාශෙොත් කිසිම සැකාේකින් ශතොරව අශනක් සමාන්තර 

ශසේවාවන් තුමිෙ අ, වා්ධේශේන්ම ර ්න ඇති ශවනවා කිේන එකායි. 

 කාටත් විසඳුමක් ව ශේන් සිේල්ල එකා විට සලකාා බලා අේ වැේ 

ශල්ඛ්නේ තුමිළින් විසඳුමක් ඉදිරිපත් කාරන එකායි අදහස වුශණ්.  

ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමියගේශප ද වන 

ර ්නේඊ ගුරු ශසේවාව සංවෘත ශසේවාවක් බවට පත් කිරීම ගැන. 

සංවෘත ශසේවාව රතිපත්තිේක් හැටිේට පිළිගැනීම කිසි ර ්නේක් 

ශනොශවයි. ඇත්ත ව ශේන්ම  2019 ශනොවැේබ්ධ මාසශේ 

ශගෝඨාභේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමිමා ජේග්රහණේ කාරලා සති 

ශදකාක් ඇතුමිෙත   කාාලශේ හිටහු අධ්යාපන ඇමතිවරේා වූ ගරු 

 ලස් අලහප්ශපරුම ඇමතිතුමිමා කාැබිනට් පත්රිකාාවක් ඉදිරිපත් 

කාො. එම කාැබිනට් පත්රිකාාශ   ලස් අලහප්ශපරුම ඇමතිතුමිමා 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

ශබොශහොම පැහැදිලිව කාරු  හතරක් සඳහන් කාොඊ    කාරු  

හතර පාදකා කාරශගන සංවෘත ශසේවාව ස්ථාපිත කිරීම සුදුසුයි 

කිේලා.   ගැන ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයිඊ   තුමිළින්ම ශේ වැටුප් 

ර ්නේ විසශඳන්ශන් නැහැ. එම සංවෘත ශසේවාව අපි පාවි්චචි 

කාරන්න බලාශපොශරොත්තුමි වන්ශන් ශේ වැටුප් ව්ධධ්කාේ ලබා 

ගැනීමට නේඊ  අශනක් ශසේවාවල අේත්    විධිේටම කිේයි ශන්ඊ 

ගරු මන්ත්රීතුමියගේ, .    අේත් කිේයි   අේත් සංවෘත ශසේවාවක් 

හැටිේට පිළිගන්න කිේලා. සංවෘත ශසේවාවක් පිහිටුවීම ගැන මම 

කිසිශසේත් විරුේධ් නැහැ. හැබැයිඊ  ශකාන් ශේ ර ්නේ 

විසශඳන්ශන් නැහැ.   , සා අපි අවංකාව ර ්නේ ශමොකාක්ද කිේලා 

ශත්රුේ අරශගනඊ   ර ්නේට අේ වැේ ශල්ඛ්නේ හරහා  විසඳුේ 

ශසොේමු.  කා තමයි ශේ සේබන්ධ්ශේන් රජශේ ස්ථාවරේ.   

 

 ු ආා.එම්. සාංජිත්ව ම ු ම බණ්ඩාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ  මට ශපොඩි පැහැදිලි කාර ගැනීමක් 

කාරගන්න ඕනන. 

පසුගිේ ආණ්ඩුශ  අපි ශේ වැටුප් විෂමතා  පරීක්ෂා කාරන්න 

කායගටුවක් පත් කාො.  ගුරුවරුන්ශප විතරක් ශනොශවයි.  දුේරිේ 

ශසේවාවඊ තැපැල් ශසේවාව සහ තවත් ශදපා්ධතශේන්තුමි කිහිපේක් 

සේබන්ධ්ව රනුපශප ශකාොයගසම පත් කාො. එම කායගටුශ  වා්ධතාව 

අනුව රජශේ ශසේවකාේන්ශප වැටුප් විෂමතාවට ෑත්තරේක් ශදන්න 

අපි 2019 අේ වැශේන් මාස දක් සඳහා  මුදල් පවා ශවන් කාො. 

තමුන්නාන්ශසේලාශප ආණ්ඩුව ආහු ගමන්  කා නැවැත්තුමිවා.   

ක්රමේ ආවා නේඊ ශේ ශගොල්ලන්ට ේේ දීමනාවක් වැඩි ශවනවා.   

, සා තමුන්නාන්ශසේලා  කා ආපසු ක්රිේාත්මකා කාරන්න කාටයුතුමි 

කාරන්න කිේා මම ඉල්ලනවා. 

 

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ  ශේ සිේල්ලම අපි එකාට සලකාා 

බලනවා. රනුපශප ශකාොයගසම ගැන කාථා කාරනවා නේඊ  මා එතුමිමා 

සමඟ වැ  කාො. එක්තරා අවස්ථාවකාදී එතුමිමා මශප 

අමාතයාං ශේ ශල්කාේ හැටිේට කාටයුතුමි කාො. එතුමිමා ශබොශහොම 

දක්ෂ , ලධ්ාරිශේක්.  එතුමිමාශප ශේෝජනා වටිනා ශේෝජනා හැටිේට  

අපි  වා සැලකිල්ලට භාජන කාෙ යුතුමියි. ශේ සිේල්ල ගැන අපි 

ගැඹුරින් හිතලා  අේ වැශේ දී ස්ථිරසාර විසඳුමක් ඉදිරිපත් කාරමුයි 

කිේන එකා තමයි මශප ශේෝජනාව.  අේ වැේට තව මාස තුමිනයි 

ශන්. 
 

 ු ආා.එම්. සාංජිත්ව ම ු ම බණ්ඩාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ශේ වැටුප් විෂමතාව ආශ  199ද ී .සී. 

ශපශ්ධරා වැටුප් ශකාොයගසශමන්. මට මතකා හැටිේට තමුන්නාන්ශසේ 

තමයි   කාාලශේ මුදල් ඇමතිවරේා ව ශේන් හිටිශේ. 

තමුන්නාන්ශසේට   ගැන මතක් කාරනවා.   වරේදහු වැරැේදිල්ල 

තමයි දිගටම ේන්ශන්ඊ ගරු ඇමතිතුමිම, .  

 

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ்)  

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

ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මම හිතන හැටිේට ඉතිහාසශේ සිේල්ලන්ටම 

ව ා ගුරු වැටුප් වැඩි කාශෙේ ගරු රිච්ධඩ් පතිරණ අධ්යාපන 

ඇමතිතුමිමා. ගරු රිච්ධඩ් පතිරණ අධ්යාපන ඇමතිතුමිමා සනශහන 

රමාණේකින් ගුරුවරුන්ශප වැටුප් වැඩි කාො. එේ ඉතාම ශහොඳයි. 

ගුරුවරුන්   ගැන ණුඟක් සතුමිටු වුණා. ේට පස්ශසේ ේේ ේේ ර ්න 

ෑේගත වුණාම තමයි ී .සී. ශපශ්ධරා ශකාොයගසම පත් කාශෙේ.   

කාාලශේ චන්ද්රිකාා කුමාරතුමිංග මැති, ේශප පාලන කාාලේ. එතුමියගේ 

මුදල් ඇමතිඊ මම , ශේෝජය ඇමති.  ව්ධතමාන ජනාධිපති ශල්කාේ 

පී.ී . ජේසුන්දර මැතිතුමිමා තමයි ී .සී. ශපශ්ධරාට පසුව ශල්කාේ 

හැටිේට හිටිශේ.    වා්ධතාශ  අ ංගු ේේ ේේ කාරු  , සා තමයි 

ශේ ර ්න ඇති වුශණ්. හැබැයිඊ   දැනට අවුරුදු 24කාට 

ඉස්ශසල්ලා. ශමේ ේශේ ශපශ්ධදා ඇති වූවක් ශනොශවයි. 
 

 ු ආා.එම්. සාංජිත්ව ම ු ම බණ්ඩාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 වා සිදු වුශණ් ඔබතුමිමන්ලාශප කාාලශේ. 

 

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
කාාශප කාාලශේ දී වුණත්ඊ-  [බාධ්ා කිරීමක්] 
 

 ු ආා.එම්. සාංජිත්ව ම ු ම බණ්ඩාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔබතුමිමන්ල ාාශප කාාලශේ වුශණ්.  

 

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ කාාශප කාාලශේද වුශණ්ඊ ශේ පැත්ශතන් ද 

අර පැත්ශතන් ද වුශණ් කිේන එකා ශනොශවයි අද වැදගත් වන්ශන්. 

එකිශනකාාට වරද පවරන්ශන් නැතිව ශේ ර ්නේ ජාතිකා ර ්නේක් 

හැටිේට සලකාා ගුරුවරුන් ශවනුශවන්ඊ අශප් දූ දරුවන් ශවනුශවන් 

අපි සිේලුශදනා එකාතුමි ශවලා ශේ ර ්නේ විසඳමු.  
 

 ු ආා.එම්. සාංජිත්ව ම ු ම බණ්ඩාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු අමාතයතුමිම, ඊ මා ශචෝදනාවක් ශනොශවයි කාරන්ශන්. ශේ 

ර ්නේ ඇති වුශණ් අවුරුදු 24කාට ඉස්ශසල්ලාඊ 199දදී. 

තමුන්නාන්ශසේලාශප ආණ්ඩු සමේකාදී  කා වුණා කිේන එකා තමයි 

මම කි ශ . ශවන ශමොනවත් ශනොශවයි.  
  

 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ේට පස්ශසේ එක්සත් ජාතිකා පක්ෂශේ ආණ්ඩු තිබුණා  විවිධ්  

ආණ්ඩු තිබුණා. නමුත්ඊ දැන් වැදගත් වන්ශන්   ඉතිහාසේ 

ශනොශවයි. දැන් වැදගත් වන්ශන් ව්ධතමානේ හා අනාගතශේ අශප් 

සිසු දරුවන්ශප අභිවෘේධිේ ශවනුශවන් ශේ ර ්නේ විසඳන්ශන් 

ශකාොශහොමද කිේන එකායි. 

  

 ු ගසෝහිණී කුමාරි විගේසත්වන මහත්වයගය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரேரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  
ගරු අමාතයතුමිම, , ඔබතුමිමාශප ස්ථාවරේ පිළිබඳ ම ශප 

ස්තුමිතිේ හුද කාර සිටිනවා. ශමොකාද, ර ්නේක් තිශබන බව ශත්රුේ 

ශගන එේට පිළිේේ ශේදිේ යුතුමි බව ඔබතුමිමා පිළිගන්නවා. ඔබතුමිමා 

ශේ තුමින්වැ,  ර ්නේට ලබා දුන් පිළිතුමිර ශලස මා අවශබෝධ් කාර 

ගත්ශත්, ඉදිරි අේ වැශේදී ශපොදුශ  රජශේ ශසේවකාේන් ගැන 

සලකාා බලා ේේ කිසි වැටුප් වැඩි කිරීමක් කාරන බවයි. ගරු 

ඇමතිතුමිම, , එශහම වුශණොත් නැවත වතාවක් ශේ තිශබන 

විෂමතාව ඔේ තිශබන විධිේට සමාන්තරව ඉදිරිේට ේනවා. එශහම 

කාශෙොත් එදාටත් ගුරුවරුන්ශප වැටුප් විෂමතාව අවසන් ශවන්ශන් 

නැහැ කිේන එකා මම ඔබතුමිමන්ලාට මතක් කාරන්න කාැමතියි. 
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[ගරු (මහාචා්ධේ) ජී.එල්. පීරිස් මහතා ] 
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 ු (මහාචාාය) ජී.එල්. පීරිස් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ேீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
  කාරුණ සැලකිල්ලට භාජන කාරලාඊ එවන් ගැටලුවක් 

ආශේත් ඉස්මතුමි ශනොවන විධිේට ශේ ගැටලුව , රාකාරණේ කිරීමට 

අපි ෑත්සාහ ගන්නවා.  

 
 ු ආා.එම්. සාංජිත්ව ම ු ම බණ්ඩාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர) 

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

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ - 

 
 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ   ර ්නේට අදාෙ කාාලේ අවසානයි.  

ට ෙඟට ශදවැ,  ර ්නේඊ ගරු  ාන්ත බණ් ාර මහතා. 

 

 ු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ සභාව කාල් තබන අවස්ථාශ  ශමම 

ර ්නේ ඉදිරිපත් කාරන්න මම බලාශපොශරොත්තුමි වන්ශන් ජාතිකා 

වැදගත්කාමකින් යුත් ව්ධතමාන ර ්නේක් ශසේ සලකාායි.  

මනත කාාීමනව අප රට තුමිෙ ෙමා අපචාර හා කාාන්තා හිංසනේ  

සිදුවීම බණුල වී ඇති බව මාධ්ය වා්ධතාවලින් දක්නට ලැශබ්. 

විශ ේෂශේන් වේසින් අඩු දරුවන් ශමශහකාාර ශසේවශේ ශේදවීමඊ 

කාෲර වදහිංසාවලට ලක්වීමඊ ලිංගිකා අපචාරවලට ලක්වීම වැ,  

සිදුවීේ දඊ කාාන්තාවන් දූෂණේට ලක්වීම හා වදහිංසාවට ලක්වීම ද 

  අතර ශවයි. නවීන තාක්ෂණශේ දියු වත් සමඟ අන්ත්ධජාලේ 

සහ සමාජ මාධ්ය ෑපශේෝගි කාර ග, යගන් දරුවන් හා කාාන්තාවන් 

ලිංගිකා කාටයුතුමි සඳහා ශපොෙඹවා ගැනීමඊ ශනොමඟ ේැවීමඊ අපහාස 

කිරීමඊ පවුල් කා ාකාප්පල් කිරීමඊ මානසිකා පී නේන්ට ලක් කිරීම 

බණුල ශවයගන් තිශබන බව ඔබතුමිමා පිළිගන්ශන් ද? 

01.  2020 හා 2021 ව්ධෂවල රට තුමිෙ ෙමා අපචාර ශකාොපමණ 
සිදු වී ඇත් ද ේන්න ශවන් ශවන් ව ශේන් දක්වන්ශන් ද? 

02.  2020 සහ 2021 ව්ධෂවල රට තුමිෙ සත්්රී දූෂණ ශකාොපමණ සිදු 
වී ඇත් ද ේන්න ශවන් ශවන් ව ශේන් දක්වන්ශන් ද? 

03.  ශමම අපරාධ් වැෙැක්වීම සඳහා පවතින නීති රීති රමාණවත් 
ද?  

04.  නැත්නේ නව නීති ශගන  මට පිේවර ගන්ශන් ද? 

 ේන්න  ගරු විෂේ භාර අමාතයතුමිමාශගන් මම අහන්න 

කාැමතියි. 

 
 ු (ආචාාය) සසත්ව වීසගසේකස මහත්ා (මහජන ආසක්ක 

අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ පසුගිේ ව්ධෂ හා සංසන්දනේ කිරීශේදී 

රට තුමිෙ ෙමා අපචාර හා කාාන්තා හිංසනේ  පිළිබඳ වා්ධතා වීම 

සැලකිේ යුතුමි මට්ටමකින් ව්ධධ්නේ වී ශනොමැති බව මම ඉතා 

පැහැදිලිව කිේා සිටිනවා.  

ගරු මන්ත්රීතුමිමා පෙමුශවන් අසා තිශබන ර ්නේට අදාෙ 

පිළිතුමිර විස්තරාත්මකාව ඇති බැවින් මම එම ශල්ඛ්නේ සවා ත්* 

කාරනවා.  

එහි සඳහන්ව තිශබනවාඊ 2020 සහ 2021 ව්ධෂවල ෙමුන්ට 

එශරහි වූ අපරාධ්වල ස්වභාවේ.  

  අනුවඊ යගනී මැරීමඊ යගනී මැරීමට තැත් කිරීමඊ බරපතෙ තුමිවාල 

සිදු කිරීමඊ කුට්ටනේඊ ෙමයින්ශගන් අයුතුමි ශලස ලිංගිකා රශේෝජන 

ගැනීමඊ පැහැර ශගන ේනමඊ නීතයනුකූල භාරත්වශේන් අපහරණේ 

කිරීමඊ ස්ත්රී දූෂණේඊ අස්වාභාවිකා වැරදිඊ තැනැත්තන් ශවෙඳාේ 

කිරීමඊ බරපතෙ ලිංගිකා අපශේෝජනඊ වයභිචාරේඊ ෙමුන් 

කාෲරත්වේට පත් කිරීමඊ තැනැත්තන් අතර දැඩි අශිෂ්ට ක්රිේාඊ 

ලිංගිකා අතවරඊ පහර දීමඊ මහා තුමිවාල සිදු කිරීමඊ ගෘහස්ථ හිංසනේඊ 

ආරක්ෂාව හා භාරේ සේබන්ධ් වැරදිඊ ඇතැේ වැරදිවලට අදාෙ 

කාරු  පෙ කිරීම සහ බැණ ත්ධජනේ කිේන කාාරණා සඳහන් 

ශවනවා. 2020දී ශේ වාශප වැරදි 1ඊ191ක් වා්ධතාශවලා තිබුණා. 

නමුත් 2021 සිට අද දක්වා වා්ධතාශවලා තිශබන්ශන් 2ඊ440යි.   

කිේන්ශන් එේ සැලකිේ යුතුමි රමාණේකින් අඩු ශවලා තිශබන 

බවයි. 

02. ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ 2020දී සත්්රී දූෂණ ශවලා 
තිශබනවාඊ අවුරුදු 1දට අඩු 1ඊ218ක්ඊ 1දට අඩු -
බලහත්කාාරශේන්- 2ද1ක්ඊ 1දත් 18ත් අතර 41ක්ඊ 18ට වැඩි 
කාාන්තා 201ක්. නමුත් 2021දී ශේ ශමොශහොත ශවනතුමිරු 
එම එකාතුමිව 800 දක්වා අඩු ශවලා තිශබනවා.  

03. ශ්රී ලංකාාව තුමිෙ ෙමුන්ට එශරහිව සිදුවන අපරාධ් 
සේබන්ධ්ශේන් පහත සඳහන් අණ පනත් ේටශත් නීති 
ක්රිේාත්මකා වන අතරඊ එම නීති තවදුරටත් ව්ධධ්නේ විේ 
යුතුමියි. තවද ෙමා හා ශේෞවන ආඥාපනත සංශ ෝධ්නේ විේ 
යුතුමියි. ශකාශසේ ශවතත් බාල වේසක්ාාර ෙමුන් ගෘහ ශසේවශේ 
ශේදවීම සේබන්ධ්ශේන් ලංකාා දණ්  නීති සංග්රහේ ේටශත් 
ක්රිේා කිරීමට රතිපාදන ශනොමැත.  

04. ෙමුන්ට එශරහිව සිදු වන අපරාධ් සේබන්ධ්ශේන් 
ක්රිේාත්මකා වීම සඳහා දැනට පවතින නීති රීති තවදුරටත් 
ව්ධධ්නේ විේ යුතුමිේයි සිතන අතරඊ  ශ්රී ලංකාාව තුමිෙ 
තවදුරටත් ෙමා අධිකාරණ හුළුල් විේ යුතුමියි කිේන 
, ්ධශේ ේත් අපි ලබා ශදනවා. [බාධ්ා කිරීමක්] 

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමිමාඊ අතුමිරු ර ්න අහන්න අවස්ථාවක් නැහැ. 

 

 ු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

අතුමිරු ර ්නේක් ශනොශවයි ගරු කාථානාේකාතුමිම, . 

විපක්ෂේටත් අවස්ථාව දුන්නු , සාඊ පැහැදිලි කිරීමක් කාර ගන්න 

ශපොඩි ඉල්ීමමක් කාරන්ශන්. විශ ේෂශේන්ම  ශමශහකාාර ශසේවශේ 

ශේශදන අඩු වේස් දරුවන් සේබන්ධ්ව දැනට නීතිේක් නැහැ. 

ඇත්තටම 18දදදී තමයි ශේ ශවනුශවන් ේේ නීතිේක් සේපාදනේ 

කාරලා තිශබන්ශන්. එකා පැත්තකින් අපි සිේලුශදනාම කානගාටු 

ශවන්න ඕනන ශේ පා්ධලිශේන්තුමිව , ශේෝජනේ කාරන අේ හැටිේටඊ 

ශේ සේබන්ධ්ව නීති රීති රමාණවත් ශනොවීම පිළිබඳව. ගරු 

ඇමතිතුමිමා කි වාට ශේ නීති ශගන එනවා කිේලාඊ   සේබන්ධ්ව 

,  ්චිත කාාල වකාවානුවක් තිශේන්න ඕනන. නැතිනේ අපි ශේ 
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———————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත්ව ගනොකසන ලදී. 
  ஆவைம் சைர்ப்பிக்கப்படவில்மல. 

  Document not tendered. 



පා්ධලිශේන්තුමිව 

ර ්න කාථා කාරලා ඉවර ශවනවාඊ ඉන් පසු ආශේත් කාවදා හරි 

දවසකා මාධ්ය තුමිළින් ශමවැ,  ආන්ශදෝලනාත්මකා සිේධිේක් 

දැක්කාාම තමයි නැවතත් පා්ධලිශේන්තුමිශ දී ශේ ගැන කාථා 

කාරන්ශන්. එම , සා ,  ්චිත කාාල වකාවානුවක් තුමිෙ ශේවාට 

අව ය නීති සේපාදනේ විේ යුතුමියි. අන්ත්ධජාල සහ සමාජ මාධ්ය 

ට ට කාලින් තිබුශණ් නැහැ. ශේ නවීන තාක්ෂණේ මඟින් දරුවන්ට 

වි ාල පී නේක් අද ඇති කාරලා තිශබනවා.  භද්ර ශේෞවනශේ සිටින 

සමහර ගැහැ  දරුවන් සිේ දිවි නසා ගන්නවා. අද කාාලේට 

ගැෙශපන අලුත් නීති ශපන්න කාටයුතුමි කාරන්න කිේලා විෂේ භාර 

අමාතයතුමිමා හැටිේට  ඔබතුමිමාශගන් ඉල්ලනවා වාශපමඊ ,  ්චිත 

කාාල රාමුවක් ඇතුමිෙත එේ කාරන්නට ඔබතුමිමාශප එකාඟතාව 

තිශබනවාද? 

 

 ු (ආචාාය) සසත්ව වීසගසේකස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කාථානාේකාතුමිම, ඊ සාමානයශේන්  ෙමයින් ශසේවශේ 

ශේදවීම පිළිබඳ නීතිමේ අධිකාාරිේ තිශබන්ශන් කාේකාරු 

ශදපා්ධතශේන්තුමිවට. එතශකාොට ඇත්ත ව ශේන්ම නඩු දාන්න 

ඕනන කාේකාරු ශකාොමසාරිස්වරේා. ෙමයින් ශසේවශේ ශේදවීම 

පිළිබඳව නීති සැකාසිලා තිශබනවා. 191ද අංකා 4ද දරන පනත 

ස්ත්රීන්ඊ තරුණ අේ හා ෙමයින් ශසේවශේ ශේදවීශේ පනත 2021 

අංකා 2 දරන පනතින් සංශ ෝධ්නේ ශවලා තිශබනවා. අවුරුදු  1දට 

අඩු ෙමයින් ශසේවශේ ශේොදවන්න බැහැ ේනුශවන් නීති සකාස් 

ශවලා තිශබනවා.  

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට ෙඟටඊ සභාව කාල් තබන අවස්ථාශ  ශේෝජනාවඊ  ගරු එේ. 

ෑදේකුමා්ධ මන්ත්රීතුමිමා.  

 

බාල වයස්කාස දුවන්ගප රැකවසණය සඳහා නීති   
சிறுவர்களின் பொதுகொப்புக்கொன சட்டங்கள்  

LAWS FOR PROTECTION OF UNDERAGE CHILDREN 
 

 

[பி.ப. 4.51] 

 

 ු එම්. ේදයකුමාා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

நன்றி, தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கரள! 

"சிறுவர்கமள வீட்டு ரவமலக்கைர்த்துதல், அவர்கமளக் 

தகொடுமைப்படுத்துதல் ைற்றும் பொலியல் துஷ்பிரரயொகம் 

தசய்தல் என்பன அதிகொித்துக் கொைப்படுகின்றது. 

இவ்வொறொன சிறுவர்கள் தபரும்பொலும் தரகர்கள்மூலம் வீட்டு 

ரவமலக்கு அமழத்து வரப்படுவதுடன், அவர்கள் பல்ரவறு 

இன்னல்களுக்கும் ஆளொகின்றனர். அதனொல் சிறுவர்களுக்கு 

எதிரொன  வன்முமறகமளத் தடுத்து நிறுத்த வலுவொன 

சட்டங்கள் இயற்றப்படரவண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.  

பொலியல் துஷ்பிரரயொகத்துக்கு ஆளொகின்ற ைற்றும் 

பொலியல் துஷ்பிரரயொகம் தசய்கின்றவர்கள் யொரொக 

இருந்தொலும் அவர்களின் இனம், ைதம், கட்சி, நிறம், தரொதரம் 

பொரொைல் சிறுவர்கமளப் பொதுகொக்க இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் 

நொட்டில் முமறயொக நமடமுமறப்படுத்தப்படல் ரவண்டும்.  

சிறுவர்கமள வீட்டு ரவமலக்கு அைர்த்துதல் ைற்றும் 

துஷ்பிரரயொகம் தசய்தமல தடுக்க கடுமையொன சட்டங்கள் 

இயற்றப்பட ரவண்டும். இது ததொடர்பொன விசொரமைகள் 

நியொயைொன முமறயில் ரைற்தகொள்ளப்பட்டு 

குற்றவொளிகளுக்குத் தண்டமன தபற்றுக்தகொடுக்கப்பட 

ரவண்டுதைன்பரதொடு பொதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு 

அதிகபட்ச நீதி கிமடத்திட இந்த உயொிய சமப ஆவன தசய்ய 

ரவண்டும்" 

என நொன் பிரரொிக்கின்ரறன்.  

 

 ු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 
Hon. Weerasumana Weerasinghe to the Chair? 

 

 ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, I propose that the Weerasumana Weerasinghe do 
now take the Chair. 

 
ප්රශයීය්නය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව  ු කථානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත්ව වූගයන්  

 ු වීසසුමන වීසිංාංහ මහත්ා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 

 

 ු එම්. ේදයකුමාා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

சிறுவர்கள் ரவமலக்கு அைர்த்தப்படுவமதத் தடுக்க 

அமனவரும் ஒன்றிமைந்து தசயற்பட ரவண்டுதைன்ற 

அவசியத்மத ைீண்டும் இந்த உயொிய சமபயிரல நொன் 

வலியுறுத்த விரும்புகிரறன். குறிப்பொக, இந்த விடயத்திரல 

சிறுவர் பொதுகொப்புத் ததொடர்பொன அமைச்சு, கல்வி அமைச்சு, 

ததொழில் அமைச்சு ஆகிய அமைச்சுக்கள் ஒன்றிமைந்து 

ரதசியக் தகொள்மக ஒன்மற உருவொக்க ரவண்டுதைன்று 

ரகட்டுக்தகொள்கிரறன். 18 வயதுக்குட்பட்பட்ட அமனவரும் 

சிறுவர்கள் என ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட சட்டதைொன்று  

இருக்மகயில், 16 வயதுக்கு ரைற்பட்டவர்கமள ரவமலக்கு 

அைர்த்தலொம் என்ற ஒரு சட்டத்மதயும் இயற்றியுள்ளொர்கள். 

சிறுவர்களுக்கு ஆபத்தொன 52 வமகயொன ததொழில்கள் 

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதில் வீட்டு ரவமலயொனது 

உள்ளடக்கப்படவில்மல. தற்ரபொது 52 என்ற 

வமரயமறயொனது 76ஆக அதிகொிக்கப்பட்டுள்ளதொக ரதசிய 

சிறுவர் பொதுகொப்பு அதிகொரசமப அறிவித்துள்ளது. எனினும், 

சிறுவர்கமள ரவமலக்கு அைர்த்துவது முழுமையொகத் தமட 

தசய்யப்பட ரவண்டுதைன்பது எைது ரகொொிக்மகயொகும். இது 

ததொடர்பொக தற்ரபொதுள்ள சட்டத்மத நீக்கி, 18 வயதுக்குக் 

குமறந்தவர்கமள எந்தத் துமறயிலும் ரவமலக்கு அைர்த்தொத 

வமகயில் புதிய சட்டம் உருவொக்கப்படரவண்டுதைன்பரதொடு, 

அதமன ைீறிச் தசயற்படுரவொருக்கு எதிரொகக் கடுமையொன 

சட்ட நடவடிக்மககமள எடுக்கும் ஏற்பொட்மடயும் அதில் 

ரசர்க்க ரவண்டுதைன்றும் ரகட்டுக்தகொள்கிரறன்.  
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2021 අශගෝස්තුමි  04 

ரைலும், சிறுவர்களின் பொதுகொப்பு ைற்றும் எதிர்கொலத்மத 

உறுதி தசய்யும் வமகயிரல கட்டொயக் கல்வியின் வயததல்மல 

18ஆக அதிகொிக்கப்பட ரவண்டும். அதன் மூலைொக பொடசொமல 

இமடவிலகமலத் தடுக்க முடியும். உயர்தரத்திற்குத் தகுதி தபற 

முடியொத 16 வயதுக்கு ரைற்பட்ட ைொைவர்களுக்கொன ததொழில் 

கல்விக் தகொள்மகமயதயொன்மற அறிமுகம் தசய்து 

அதனூடொக கல்விமயத் ததொடர வொய்ப்ரபற்படுத்தபட 

ரவண்டுதைன்று ரகட்டுக்தகொள்கிரறன். ரைலும், சிறுவர்கள் 

ைற்றும் தபண்கள்ைீதொன வன்முமறகமளத் தடுக்க ரபொதியளவு 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தப்பட ரவண்டும். குறிப்பொக, இந்தியொ 

ரபொன்ற நொடுகளிரல சிறுவர், ைகளிர்களுக்கொகத் தனியொன 

கொவல் நிமலயங்கள் இருக்கின்றன. அது ைட்டுைல்லொைல், 

அவர்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொக Pink Protection Project என்ற 

தனியொன அமைப்பும் உள்ளது. இதமன நைது நொட்டிரலயும் 

ைொவட்டங்கள்ரதொறும் நமடமுமறப்படுத்தும்ரபொது சிறுவர்கள் 

ைற்றும் தபண்களின் பொதுகொப்பு ைற்றும் எதிர்கொலத்மத உறுதி 

தசய்ய முடியும்.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.  

 

 ු එම්. ේදයකුමාා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

Okay, Sir.  

அண்மைக்கொலைொக இலங்மகயில் சிறுவர்கள்ைீதொன 

துஷ்பிரரயொகம் ைற்றும் வன்முமற அதிகொித்துச் தசய்கின்றது. 

குறிப்பொக, 15 வயதுச் சிறுைி இமையத்தளத்தினூடொக 

பொலியல் ரதமவக்கொகப் பலருக்கு விற்கப்பட்டமை, 13 வயதுச் 

சிறுைி பலரொல் துஷ்பிரரயொகம் தசய்யப்பட்டமை என்று 

சிறுவர் துஷ்பிரரயொகங்கள் அதிகொித்துக்தகொண்ரட 

தசல்கின்றன. வித்தியொ, இஷொலினி என்று இந்தப் பட்டியல் 

நீண்டுதகொண்ரட தசல்கின்றது. டயகை பிரரதசத்மதச் ரசொோ்ந்த 

இஷொலினி என்ற சிறுைியின் இழப்பின் பின்னரொவது, 

சிறுவர்கள் ரவமலக்கு அைர்த்தப்படுவமதத் தடுத்து 

நிறுத்துவதற்குொிய நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட ரவண்டும் 

என்பரதொடு, சிறுவர்கமள ரவமலக்கு அைர்த்துபவர்கள், 

ரவமலக்கு அனுப்புபவர்கள், இமடத்தரகர்கள் என 

அமனவரும் தண்டிக்கப்பட ரவண்டும். அதுைொத்திரைன்றி, 

எதிர்கொலத்தில் சிறுவர் துஷ்பிரரயொகங்கமளத் தடுக்க 

கடுமையொன நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட ரவண்டும். 

அத்ரதொடு, இஷொலியின் விடயத்தில் குற்றவொளிகளுக்குத் 

தண்டமன வழங்கப்பட்டு, நீதி நிமலநொட்டப்பட 

ரவண்டுதைன்றும் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

Hon. Presiding Member, I will just take a minute from 
the Hon. Waruna Liyanage's time.  

Today in our society, child exploitation is on the rise. 
It is evident with the increasing hardships faced, be it on 
the Internet or on account of poverty, by the children from 
all corners of the society. It is the concern of the law-
makers to save the children from this grave situation. 
Children are being dragged into illegal activities such as 
forced child labour, sexual abuse, emotional abuse, 
negligence, cyberbullying and so on. Child exploitation 
does take place widely and does not vary according to 
race, religion or status.  

In Sri Lanka, it seems that we have neglected solving 
this problem in Parliament. I would like to say that we, 
the law-makers of this House, have a bounden duty to 
safeguard and protect our children in the country, and I 
propose the Government to take tougher action against 
those who indulge in child exploitation. Finally, I request 
the Government to bring in and enforce laws which set 
work standards such as the minimum age for employment 
as 18 years, anti-discrimination laws, laws which uphold 
child's rights such as education, with that made 
compulsory, and which prohibit child labour.  

Thank you.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශේෝජනාව ස්ථිර කිරීමඊ ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න 

මන්ත්රීතුමියගේ. ඔබතුමියගේට විනාඩි තුමිනක් තිශබනවා. කාාලේ පිළිබඳව 

අවධ්ානේ ශේොමු කාරයගන් කාථා කාරන්න. 
 

[අ.භා. 4.18] 

 

 ු ගසෝහිණි කුමාරි විගේසත්වන මහත්වයගය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரேரத்ன)  

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අශප් ගරු එේ. ෑදේකුමා්ධ 

මන්ත්රීතුමිමා ශගනා ශේෝජනාව මම ස්ථිර කාරනවා. ෙමා අපශේෝජන 

ගැන කාථා කාරනශකාොට මා මුලින්ම කිව යුතුමියිඊ ේශේ පා්ධලිශේන්තුමි 

මන්ත්රීවරිේන්ශප කාාන්තා සංසදේට අපි ජාතිකා ෙමාරක්ෂකා 

අධිකාාරිශේ සභාපතිතුමිමාත් ශගන්වා කාථා කාෙ බව. එතුමිමා කි වාඊ 

"ශමම වසශ්ධ මුල් මාස හේට අපශේෝජන සේබන්ධ් විමසීේ 

පමණක් 11ඊ000ක් ආවා. පැයගණිලි 4ඊද40ක් තිශබනවා" කිේලා. 

අපට ඉස්සර ගැහැනු ෙමශේක් ශහෝ පිරියග ෙමශේක් පාශ්ධ 

ේවන්නයි බැරි වුශණ්. නමුත්ඊ අද ත, ව ශප ඇතුමිශෙේවත් තබා 

ගන්න බැරි තත්ත්වේට  නැඹුරුතාවක් ඇති ශවලා තිශබනවා. 

එේට ශකාොවිඩ් වසංගතේත්  ශබොශහෝ දුරට බලපාන්න ඇති කිේා 

මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මට වැඩිහුර කාාලේ නැති 

වුණත් වතුමිකාරේ ගැන කිේන්න ඕනන. වතුමිකාරශේ ෙමයි එක්ශකාෝ 

ශත් දලු ශනෙන්නඊ එශහම නැත්නේ ශමශහකාාර ශසේවේට 

ේවන්න ශතෝරන තැන හැටිේට වතුමිකාරේ සලකාා තිශබනවා. 

ශමහිදී අපි බලන්න ඕනනඊ වතුමිකාරශේ අේමලා තම දරුවන් 

ශමශහකාාර ශසේවේට ේවන්ශන් ඇයි කිේලා. එකාක් දරිද්රතාව. 

අශනක් එකාඊ , වාස පහසුකාේ ශනොමැතිවීම. ව්ධග අඩි 100 ලයින් 

කාාමරේ තුමිෙ සාමානය පවුලකාට ජීවත් ශවන්න සුදුසු පරිසරේක් 

නැහැ. වතුමිකාරශේ , වාසවල අවම පහසුකාේ පමණයි තිශබන්ශන්. 

  , සා ශබොශහෝ විට ශදම පිශේෝ දරුවන් ශමශහකාාර ශසේවේට 

ේැවීමට ශපලශඹනවා ඇති කිේා මා හිතනවා. නමුත්ඊ එේ 

සාධ්ාරණීකාරණේ කාරන්න අපට බැහැ. දරුශවක් අඩු වේසින් 

ශමශහකාාර ශසේවේට ශදනවා නේ එහිදී   ෙමේා ශමශහකාාරකාමට 

ගත්ත එක්ශකානාශප වැරැේදක් තිශබනවා.   වාශපම ෙමේා 

ශමශහකාාර ශසේවේට ේවහු   භාරකාාරේන්ටත් වගකීමක් 

තිශබනවා. ේේ ශදේක් වුණාට පස්ශසේ ශලෝකාේට ඇඟිල්ල දික් 

කාරන්න කාලින් තමන්ශප දරුවන් රැකා ගැනීශේ ශලොකු වගකීමක් 

ශදම පිේන් හැටිේට අපට තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ මට ශචෝදනාවක් තිශබනවා 

යගේ ගිේ දැරිේ ගැන මම කාථා කාරන්ශන් නැහැ කිේලා. මම   ගැන 

දිගින් දිගටම කාථා කාො. හැබැයිඊ   දරුවන්ශප නේ එළිේට 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

ශදනවාට මම විරුේධ්යි. "ශසේේා" දැරිේශප සිේධිශේදී ශමොකාක්ද 

වුශණ්?   දැරිේශප තාත්තා සැකා කාොඊ තාත්තාට රස්සාවට ේන්න 

බැරි වුණාඊ ශගදරට ගල් ගැණුවාඊ අේමාට වැ ට ේන්න බැරි වුණා. 

ේෙඟටඊ අල්ලහු ශගදර පිරියග ෙමශේක් සැකා කාො.   ෙමේාට 

ශමොකාක්ද වුශණ්?   ෙමේාශප ෑසස් අධ්යාපනේ සේූර්ධණශේන්ම 

කා ා වැටුණා.   , සා මම කිේනවාඊ මාධ්ය භාවිතශේදී අපි ඉතා 

වගකීශමන් කාටයුතුමි කාෙ යුතුමි බව. ගරු රාජය ඇමතිතුමිම, ඊ ශමවැ,  

සිේධිවලදී ශවන රටවල මාධ්යේට නම ශදන්ශන් නැහැ. 

එංගලන්තශේ ශව්චච සිදුවීමක් මම කිේන්නේ. පීට්ධ කිේන 

දරුශවක් විසින් අේමා ඝාතනේ කාර තිබුණා.   රශට් මාධ්ය   

ෙමේාඊ "ශබ්බි පී" කිේලායි හැඳින්වූශේ.    විධිේට අශප් රශට්ත් 

නීති සකාස් ශවන්න ඕනනඊ ශේවා මාධ්යවලින් , රාවරණේ කිරීම 

පිළිබඳව. 

ගරු රාජය ඇමතිතුමිම, ඊ මම  ශේ පාලනේ කාශ්ධ තිේා ශගන 

ශේ කාරු  කිේන්ශන් නැහැ. අද ශපොශෙොන්නරුශ  සිේධිේක් 

ශවලා තිශබනවා. ඔබතුමිමා ශේ වනශකාොට   ගැන දන්නවා ඇති.   

සිේධිශේදී ශේ පාලනඥශේකුට ඇඟිල්ල දික් වනවාඊ චූදිතේා 

රැකාශගන ඉන්නවා කිේලා. නමුත්ඊ අපි  වා ශේ පාලනේ කාරන්න 

කාශ්ධ තිේා ශගන ේන්ශන් නැහැ.  

ගරු රාජය ඇමතිතුමිම, ඊ ෙමා පරහුර රැකා ගන්න ට ට ව ා 

විධිමත් වැ  පිළිශවෙක් ශේොදනවා වාශපමඊ වතුමිකාරේ ශකාශරහි 

ඔබතුමිමාශප අවධ්ානේ ශේොමු කාරන්න කිේලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

ශමොකාදඊ වතුමිකාරශේ ලයින් කාාමරවල දරුවකුට ජීවත් වන්න සුදුසු 

පරිසරේක් නැහැ. 
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශරේේනාත් සී. ශදොලවත්ත මන්ත්රීතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි 

ශදකාකා කාාලේක් පමණයි තිශබන්ශන්. 

 

[අ.භා. 1.01] 
 

 ු ගප්රේම්නාත්ව සී. ගදොලවත්වත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ කාාශලෝචිත ශේෝජනාවක් 

සභාව කාල් තබන අවස්ථාශ  ශගන  ම සේබන්ධ්ව ගරු එේ. 

ෑදේකුමා්ධ මන්ත්රීතුමිමාට මම ස්තුමිති කාරනවා. 

විශ ේෂශේන්ම දරුවන් ශමශහකාාර ශසේවේට ශේදවීම ගැන 
පසුගිේ කාාලේ හුරාම සාකා්චඡා ශකාරුණා. මට මතකායි එදා ේහ 
පාලන ආණ්ඩුශවන්  කාාබේධ් විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශප 
නඩුවලට රචාරේ ලබා දුන්ශන් ශකාොශහොමද කිේලා. 
ජනමාධ්යවලට ලිපි මඟින් දැනුේ දුන්නාඊ "කාරුණාකාරලා ශේ ගැන 
මාධ්යවලින් වැඩි රචාරේක් ලබා ශදන්න" කිේලා. හැබැයිඊ ේහ 
පාලන ආණ්ඩුව , ශේෝජනේ කාරහු ගරු ශරෝහිණි කුමාරි 
විශේරත්න මන්ත්රීතුමියගේ විසින්ම සැකාකාරුවන්ශප සහ විපතට පත් 
වන දරුවන්ශප අනනයතාව ශහළිදර  කිරීශමන් ඇති වන ගැටලු 
සහ අයිතිවාසිකාේ කා වීම  අවධ්ාරණේ කිරීම ගැන මා සතුමිටු 
වනවා. ශමොකාදඊ එේ අපරාධ් නීතිේ තුමිෙත් තිශබන ශදේක්. නමුත් 
අද අපි දකිනවාඊ සමහර ශවලාවට සැකාකාාරශේෝ වැරදිකාාරශේෝ 
ශවන්නත් ඉස්ශසල්ලා   අේ වින්දිතේන් -වැරදිකාරුවන්- බවට 
පත් කාර අවසන් බව. පසුගිේ කාාලශේ එශලස කාටයුතුමි සිදු වුණාට 
දැන්  වා , වැරදි කාරනවා නේ ව ා ශහොඳයි. 

දරුවන් ශමශහකාාර ශසේවේට ශේදවිේ හැකි වේස් සීමාව ශේ 

අවුරුේශේ  අශප් රජේ විසින් ඉහෙ දමා තිශබනවා.  

 

 ගරු ෑදේ කුමා්ධ මන්ත්රීතුමිම, ඊ මම ශේ කාාරණේත් 

ඔබතුමිමාට කිේන්න ඕනන. අශප් ගරු කාේකාරු අමාතයතුමිමා අද 

පා්ධලිශේන්තුමිවට ඉදිරිපත් කාරන ලද පනත් ශකාටුේපතට අනුවත්ඊ  

ශමශහකාාර ශසේවේ ට ේේ ශකාශනකු පත් කාරනවා නේ අවම වේස 

අවුරුදු 18ක් විේ යුතුමියි.   ගැන මම සතුමිටු ශවනවා. ශේ ආණ්ඩුශ  

සාමාජිකාශේකු ශවන්න ලැී ම අභිමානේක් කිේා මා කිේන්න 

කාැමැතියි. මානුෂීේ හැසිරීේ සහ නීතිේ අතර ේේ ආකාාරේකා 

දුරස්වීමක් තිශබනවා  gap එකාක් තිශබනවා. එක්ශකාෝ යග, ස් 

හැසිරීේ ඉස්ශසල්ලා ේනවා. එශහම නැත්නේ යග, ස් හැසිරීේ 

නීතිේට පිටුපසින් ේනවා. හැබැයිඊ ශේ අවස්ථාශ  මානුෂීේ 

හැසිරීේ එක්කාම ඉතා කාඩිනයගන් අශනකුත් අව යතා ද 

හඳුනාශගන අද අශප් අමාතයතුමිමා පනත් ශකාටුේපතක් 

පා්ධලිශේන්තුමිවට ඉදිරිපත් කාරලා තිශබනවා. විශ ේෂශේන් මම ශේ 

කාාරණේත් කිේන්න ඕනන. දරුශවෝ කිේන්ශන්ඊ ශේ රශට් 

වැදගත්මඊ රැකිේ යුතුමිම සේපත.   වාශපම ශේ රශට් අනාගතේ. 

දරුවන්ශප අයිතිවාසිකාේ ෑල්ලංඝනේ වනවා නේඊ දරුවන්ශප 

ආරක්ෂාවට ේේ ගැටලුවක් වනවා නේ   සේබන්ධ්ශේන් අපි 

පැහැදිලිව මැදිහත් විේ යුතුමියි. 

 ගරු ෑදේ කුමා්ධ මන්ත්රීතුමිම, ඊ අශප් රශට් ශපොීමසිේ තුමිෙ ෙමා 

හා කාාන්තා කාා්ධේාං ේක් තිශබනවා. එේඊ ශපොීමසිේ තුමිෙ 

ක්රිේාත්මකා ශවනවා.  විශ ේෂශේන් ෙමයි තමයි අශප් රශට් 

අනාගතේ. ෙමයින් ආරක්ෂා කිරීශේ යුතුමිකාම අපි ආණ්ඩුවක් 

හැටිේට හඳුනාශගන තිශබනවාේ කිේන කාාරණේත් ශේ 

අවස්ථාශ  කිේන්න කාැමැතියි.  

ස්තුමිතියි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේ.සී. අලවතුමිවල මන්ත්රීතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි තුමිනකා 

කාාලේක් තිශබනවා. 
 

 

[අ.භා. 1.04] 

 

 ු ගේ.සී. අලවතුවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ සභාව කාල් තබන අවසථ්ාශ  

ශේෝජනාව ශේ කාාලපරි්චශේදේට අදාෙව ශගනාහු විශ ේෂඊ වැදගත් 

ශේෝජනාවක්. විශ ේෂශේන් දරුවන් කිේන්ශන් අශප් අනාගතේ. 

ශේ ශේෝජනාව ශගශනන්න  ශමොශහොතකාට ශපර සභාව කාල් 

තබන අවස්ථාශ දී අහහු ර ්නේකාට අශප් ගරු සරත් වීරශසේකාර 

අමාතයතුමිමා ෑත්තර දුන්නා. එහිදීඊ ෙමුන්ට එශරහිව වූ අපරාධ් 

වි ාල සංඛ්යාවක් ගැන දැන ගන්න ලැබුණා.   තත්ත්වේ ඉතාම 

භේානකායි.   වා්ධතාව දිහා බැලුවාම ඕනනම ශකාශනකුශප ඇඟ 

කිලිශපොො ේනවා. ෙමුන්ට ශව්චච ලිංගිකා දූෂණ තත්ත්ව  වාශපම 

තවත් ශනොශේකුත් ආකාාරශේන් ශවලා තිශබන අකාටයුතුමිකාේ දිහා 

බැලුවාමඊ 2020 ව්ධෂශේදී  වා 1ඊ191 දක්වා ව්ධධ්නේක් 

තිශබනවා. එතුමිමා ඉදිරිපත් කාරහු ශතොරතුමිරු අනුව -මා හිතන 

විධිේට ශපොීමසිේට ලැබු  පැයගණිලි අනුව- 2021 පෙමු මාස හේ 

ඇතුමිෙත එවැ,  ක්රිේා 2ඊ440ක් වා්ධතා ශවලා තිශබනවා.   වසර 

ශදශක් කාාලසීමාව දිහා බැලුවාමඊ අශප් රශට් දරුවන්ට 

ශනොශේකුත් ආකාාරශේ අකාටයුතුමිකාේ වසරකාට 1ඊ000කා වාශප 

රමාණේක් සිදු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ශේ ශවලාශ  මාධ්ය තුමිළින් 

කාාරණා කිහිපේක් විතරක් කාරළිේට ඇවිල්ලා තිශබන ආකාාරේ 

අපි දැක්කාා. නමුත්ඊ මාධ්ය තුමිළින් රචාරේ කාරනවාට ව ා වි ාල 

289 290 

[ගරු ශරෝහිණි කුමාරි විශේරත්න මහත්යගේ] 
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රමාණේක් රහසිගතව එශහම නැත්නේ ,  ් බ්දව අශප් රශට් 

දරුවන් හිරිහැරේටඊ ලිංගිකා ව ශේන් අපශේෝජනේටඊ තා න 

පී න ගණනාවකාට ලක් ශවනවා. ශේ කාරු  දිහා බැලුවාමඊ ශේ 

සංඛ්යා ශල්ඛ්න දිහා බැලුවාම අ, වා්ධේශේන්ම   සඳහා නීති - රීති 

අලුතින් සකාස් කාෙ යුතුමියි කිේන එකා අපට පැහැදිලියි. 

අන්ත්ධජාලේ හරහා අවුරුදු 11කා දැරිේක් විකිණීම 

සේබන්ධ්ශේන් පසු ගිේ දිනවල දිගින් දිගටම මාධ්ය තුමිළින් 

ශතොරතුමිරු වා්ධතා වුණා. අපි ශපොීමසිේ භාර ඇමතිතුමිමාශගන් 

දැනගන්න කාැමැතියිඊ   පිළිබඳ පරීක්ෂණ , සිේාකාාරශේන් සිදු 

ශවනවාද කිේලා.   සිදුවීමට සේබන්ධ් වුශණ් කාවුදඊ කින්ද මන්ද 

කිේන ශතොරතුමිරු තවම ලැබිලා නැහැ.   නඩු කාටයුත්ත ේන 

අතශ්ධදී   සිේධිේට සේබන්ධ් අේශප ශතොරතුමිරු සමාජේට දැන 

ගන්න ඉ  හැරිේා නේ   තුමිළිනුත් ශමවැ,  සිදුවීේ පාලනේ කාර 

ගන්න හැකි ශවනවාේ කිේන එකා මතක් කාරනවා. ගරු කාේකාරු 

ඇමතිතුමිම, ඊ , වාස තුමිෙ ගෘහ ශසේවිකාාවන් හැටිේට පත් කාරන 

දරුවන්ශප වේස අවුරුදු 1දට ශනොඅඩු විේ යුතුමියි කිේන මට්ටශේ 

ශනොතිේාඊ  එේ අවුරුදු 18 දක්වා ඉහෙ දානවා නේ  කාත් වැදගත් 

කිේලා මතක් කාරයගන් ශේ කාාලේ ලබා දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිමාට ස්තුමිතිවන්ත ශවයගන් මශප වචන ස්වල්පේ අවසන් 

කාරනවා. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමන්ප්රිේ ශහේරත් මැතිතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි ශදකාකා 

කාාලේක් තිශබනවා. 

 
 

[අ.භා. 1.0ද] 

 

 ු සමන්ප්රිය ගහේසත්ව මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய ரஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ස්තුමිතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, .  

අද  සභාව කාල් තබන අවස්ථාශ  ඉදිරිපත් කාෙ ශේෝජනාව 

ඉතාම කාාීමන මාතෘකාාවක් වාශපම, අද සමාජශේ කාථා බහක් -

කාතිකාාවක්- ශගො නැගු  මාතෘකාාවක් විධිේට හඳුන්වන්න 

හුළුවන්. පසුගිේ කාාලශේ ශසේේා දැරිේ වාශපම විදයා දැරිේ ගැනත් 

සමාජශේ වි ාල කාතිකාාවක් ශගො නැඟුණා. අද ශේ සමාජශේ 

ඉන්ශන් යග, සුන්ද, ශනොයග, සුන්ද කිේන එකා ගැන විමසා බලන්න 

ඕනන තැනකාට අද ශේ සමාජේ පත් ශවලා තිශබනවා කිේන 

කාාරණේ ශේ අවස්ථාශ  සිහිපත් කාරන්න ඕනන.  

ට ට දවස් කිහිපේකාට ෑ දී වි ාල මාතෘකාාවක් බවට පත් 

වුශණ්ඊ අවුරුදු 11කා දැරිේක් සේබන්ධ් සිේධිේක්. එහිදීඊ 

විශ ේෂශේන් ශේ සමාජශේ වැදගත් ේැයි කිේා ගන්නා ශබොශහෝ 

ශදශනකුශප  නේ පවා සේබන්ධ් ශවයගන්ඊ අන්ත්ධජාලේ හරහා 

දරුවන් අශෙවි කිරීශේ ජාවාරමක් සේබන්ධ් කාරු  ශේ සමාජේට 

ඉදිරිපත් වුණා.  ශක් ෑ සුම ේන්නත් කාලින් රතිපත්ති 

සේපාදනේ කාරන ශේ ෑත්තරීතර පා්ධලිශේන්තුමිව , ශේෝජනේ 

කාරන රිසාඩ් බදියුදීන් හිටහු අමාතයවරේාශප , වශසේ ශමශහකාාර 

ශසේවශේ ශේදී සිටි ඉෂාලිනී දැරිේට අත්ශව්චච ඉරණම ගැන අපට 

අහන්නඊ දකින්න ලැබුණා. ශේ කාාරණා තුමිළින් අපට ශපනී ේන්ශන් 

ඉතාම බරපතෙ කාරු  කාාරණා ගණනාවක් ශේ සමාජේ ඉදිරිශේ 

, ්ධමාණේ ශවලා තිශබන බවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ට ට දවස් කිහිපේකාට කාලින් 

කුලිේාපිටිේ රශේ ශේ ශකාෝවිලකා ූරසාරි ශකාශනකු අවුරුදු 1දකා 

දැරිේකාට අතවර කිරීම සේබන්ධ්ශේන් කාරු  වා්ධතා වුණා.   ශේ 

වනවිට ඔණු අශප්ක්ෂිත ඇප ඉල්ලයගන්ඊ වසංශවලා ඉන්නවා. ශේ 

සමාජේ තුමිෙ වැරැදි කාරන එවැ,  හුේගලේන් සේබන්ධ්ශේන් අපි 

ශේ ෑත්තරීතර පා්ධලිශේන්තුමිව හැටිේට ට ට ව ා වැඩි අවධ්ානේක් 

ශේොමු කාරන්න ඕනන.  අපි නීති සේපාදනේ කාරනවා වාශපම    

නීති ක්රිේාත්මකා කිරීම සඳහා අව ය දාේකාත්වේ  ලබා දුන්නාද  

කිේන කාාරණේ සේබන්ධ්වත් අපට ශදවරක් හිතන්න ශවනවා. 

මම   කාාරණේත් අවධ්ානේට ශේොමු කාරනවා.   

අද ෙමා හිංසනේ සිදුවනවා වාශපමඊ සිඟමන් ේැදීමටත් 

 දරුවන් ශේොදා ගන්නවා. ශේ සමාජේ තුමිෙ අශප් අවධ්ානේට ලක් 

ශනොවු  පැති ගණනාවක් තිශබනවා.   සේබන්ධ්ශේන් වන 

කාරු  කාාරණා ඉදිරිපත් කිරීමට සනශහන ශ ලාවක් ගත වන 

, සා  මශප කාථාව අවසන් කාරනවා.  ශේ අවස්ථාව ලබා දීම 

සේබන්ධ්ශේන් මූලාසනශේ සිටින ගරු මන්ත්රීතුමිමාට ස්තුමිතිවන්ත 

ශවයගන් මා , හඬ ශවනවා.   

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු සුදත් මංජුල මන්ත්රීතුමිමා. ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඔබතුමිමාටත් 

විනාඩි ශදකාකා කාාලේක් ශවන් කාර තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 1.10] 

 

 ු සුදත්ව මාංජුල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சுதத் ைஞ்சுல)  

(The Hon.Sudath Manjula) 
ශබොශහොම ස්තුමිතියිඊ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, .  

ශදම පිේන් හැටිේට අපට ඉතාම වැදගත්ඊ අශප් වටිනාම 

සේපත වන්ශන් අශප් දරුවන්. දරුවාශප සුරක්ෂිතභාවේ ඇති 

කිරීම  වාශපමඊ ෙමා හිංසනේඊ ෙමා අපශේෝජනේ හා  ෙමා 

ශමශහකාාර ශසේවේ වැෙැක්වීම පිළිබඳව කාාලානුරූපී ශේෝජනාවක් 

සභාව කාල් තබන අවස්ථාශ   ඉදිරිපත් කාෙ අශප් ගරු එේ. 

ෑදේකුමා්ධ මන්ත්රීතුමිමාට මා මුලින්ම ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා.  

2020 ව්ධෂේ ශවනශකාොට ශලෝකා ෙමා ජනගහනශේන් යගලිේන 

1ද0ක් පමණ ශමශහකාාර ශසේවශේ ශේදශවනවා. අශප් රශට් 

තත්ත්වේ බැලුශවොත් වේස අවුරුදු 18ට අඩු ෙමුන් 41ඊ400 

ශදශනකු ශමශහකාාර ශසේවශේ ශේදී සිටිනවා.   වාශපමඊ අශප් 

රශට් ෙමා ජනගහනශේන් සිේේට එකාක් ශමශහකාාර ශසේවශේ 

ශේශදනවා.  

"ශගෝඨාභේ රට හදන ශසෞභාගයශේ දැක්ම" වැ  පිළිශවෙත් 

එක්කා ෙමයින්ශප වගකීම දරන රාජය අමාතය ගරු පිේල් 

,  ාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමිමා ශේ ශමොශහොශත් ශේ ගරු සභාව තුමිෙ 

ඉන්නවා. එතුමිමා ශේ ශවනශකාොට ශපර පාසල් අධ්යාපනේඊ 

රාථයගකා අධ්යාපනේ සේබන්ධ්ශේන් වාශපම ෙමා හිංසනේඊ ෙමා 

අපශේෝජනේ පිළිබඳවත් විවිධ් නීති සේපාදනේ කාරයගන් කාටයුතුමි 

කාරනවා.  අශප් රශට්  ශමශහකාාර ශසේවශේ ශේදවිේ හැකි වේස ්

සීමාව වේස අවුරුදු 14 ඉක්මවිේ යුතුමියි කිේන එකාඊ  ශේ වන විට 

වේස අවුරුදු 1ද දක්වා වැඩි කාර තිශබනවා. එම වේස ් සීමාව 

අවුරුදු 18 දක්වා වැඩි කිරීමට ශේෝජනා කාරන ගමන්ඊ එශසේ වැඩි 

කිරීමට කාටයුතුමි කිරීම අපි ඉහළින්ම අගේ කාරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ අද ශේ සිේල්ල සිේධ් 

ශවන්ශන් වැඩිහිටිේන් අතින්. එදා වාශප ශනොශවයිඊ අද , වස 

තුමිෙදීඊ පාසල තුමිෙදී වාශපම සමාජේ තුමිෙදීත් දරුවා අපශේෝජනේටඊ 

හිංසනේට ලක් ශවනවා.   වාශපම දරුවන් ශමශහකාාර 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

ශසේවශේත් ශේොදවනවා. දරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට අශප් රශට් 

තිශබන නීති ශදස බැලුශවොත්ඊ වසර ද1ක් පමණ පැරණි 191ද අංකා 

4ද දරන ස්ත්රීන්ඊ තරුණ අේ හා ෙමයින් ශසේවශේහි ශේදවීම පිළිබඳ 

පනත අවුරුදු 1දකාට පසුව සංශ ෝධ්නේ කාර තිශබනවා.   වාශපම 

1914 අංකා 19 දරන සාප්හු සහ කාා්ධේාීමේ ශසේවකාේන් පිළිබඳ 

ආඥා පනත තිශබනවා.   තිශබන නීති රීතිවලට අනුවඊ ේේ කිසි 

ෙමශේක් ශමශහකාාර ශසේවශේ ශේශද ශවොත් රුපිේල් 10ඊ000කා 

ද ේක්ඊ එශහම නැත්නේ මාස 12කා සිර දවමවමක් තමයි 

තිශබන්ශන්. ගරු රාජය අමාතයතුමිම, ඊ   , සා ශේ නීති රීති දැඩි 

කාරලා ෙමා ශමශහකාාර ශසේවේඊ ෙමා හිංසනේ හා අපශේෝජනේ 

සහමුලින්ම තුමිරන් කිරීමට හුළුවන් වැ  පිළිශවෙක් ක්රිේාත්මකා 

කාරන්නේ කිේන ඉල්ීමම කාරයගන්ඊ මා , හඬ ශවනවා. ශබොශහොම 

ස්තුමිතියි.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam, 

please. You have two minutes.  
 
 

[பி.ப. 5.13] 

 

 ු ාණක්කියන් සාජපුත්වතිසන් සාසමාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொைக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொசைொைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශබොශහොම ස්තුමිතියි.  

ைமலயகத்துச் சிறுைி ஹிஷொலினி அவர்களுமடய 

ைரைத்துக்குப் பிறகு இன்று பல்ரவறு தரப்பினரொலும் ைிகவும் 

முக்கியைொன விடயம் ஒன்மறப் பற்றிப் ரபசப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. உண்மையிரல இந்தச் சமபயிரல நொன் 

தசொல்ல விரும்பிய விடயம் என்னதவன்றொல், எம்முமடய 

கட்சியொன இலங்மகத் தைிழரசுக் கட்சியொனது ைமலயகத்து 

ைக்களின் உொிமைகள் பறிரபொகும் ரநரத்திரலதொன் 

உருவொனது. அந்தநொள் ததொடக்கம் இலங்மகத் தைிழரசுக் 

கட்சியொனது ைமலயக ைக்களின் பிரச்சிமனகளுக்கொகத் 

ததொடர்ச்சியொகக் குரல் தகொடுக்கும் ஒரு கட்சியொகச் 

தசயற்பட்டு வருகின்றது. அரதரநரத்தில், P to P - தபொத்துவில் 

ததொடக்கம் தபொலிகண்டி வமரயிலொன ரபரைியின் ஊடொக 

நொங்கள் இந்த ைமலயகத் ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களின் 

ஆயிரம் ரூபொய் சம்பள உயர்வுப் பிரச்சிமனமயக்கூட சர்வரதச 

அரங்கு வமரக்கும் தகொண்டுரபொயிருந்ரதொம்.   

சிறுைி ஹிஷொலினியின் ைரைம் ததொடர்பொகக் கருத்துத் 

ததொிவிக்கும்ரபொது, வடக்கு, கிழக்மகப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்தும் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களில் ஹிஷொலினி என்ற 

சிறுைியின் ைரைத்துக்கு நீதி கிமடக்கரவண்டும் என்று 

முதலொவதொகச் தசொன்ன பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் நொன்தொன். 

அவ்வொறிருந்தும்கூட, தைிழ் ரபசும் ைக்களுக்கிமடரய ஒரு 

குழப்பத்மத ஏற்படுத்த ரவண்டுதைன்ற ஒரர கொரைத்துக்கொக 

இன்று அரசொங்கத்மதச் ரசொோ்ந்த ஒரு சிலர் இந்த 

ஹிஷொலினியின் ைரைத்மதப் பயன்படுத்துகின்றொர்கள். 

உண்மையிரல ஹிஷொலினியின் ைரைத்துக்குக் கொரைைொன 

அமனவரும், அது எவரொயிருந்தொலும் சொி, தண்டிக்கப்பட 

ரவண்டும். ஆனொல், இமத மவத்து இவர்கள் அரசியல் 

தசய்வது ைிகவும் ஒரு ரவடிக்மகயொன விடயம். இனங்களுக் 

கிமடயில், அதொவது தைிழ் ரபசும் ைக்களுக்கிமடயில் ஒரு 

குழப்பத்மத ஏற்படுத்தும் ஒரு விடயம்.   

அரதரநரத்தில், ைமலயகத்துத் ரதொட்டத் ததொழிலொளர் 

களுக்கு இன்று ஆயிரம் ரூபொய் சம்பளம் ரபொதொது. 

ஏதனன்றொல், தடொலொின் விமல அதிகொிக்குைளவுக்கு இன்று 

2,000 ரூபொயொவது தகொடுக்க ரவண்டும். அத்துடன் ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களுக்கு - ைமலயகத்து ைக்களுக்கு உண்மையிரல 

கல்வி சொர்ந்த பிரச்சிமனகள், சுகொதொரம் சொர்ந்த பிரச்சிமனகள் 

என எவ்வளரவொ பிரச்சிமனகள் உள்ளன. இவற்றிலிருந்து 

பொர்மவமயத் திமச திருப்ப, தைிழ் ரபசும் ைக்களுக்கிமடரய 

ஒரு குழப்பத்மத உருவொக்கி அதனூடொக இலொபைமடய 

நொங்கள் அரசொங்கத்துக்கு இடைளிக்கக்கூடொது என்பமத நொன் 

இந்த இடத்தில் விரசடைொகச் தசொல்ல ரவண்டும்.  

ஒரு சிலர் நொன் ைமலயகத்துச் சிறுைிக்கொகக் குரல் 

தகொடுக்கவில்மல என்று தசொல்வததல்லொம் தபொய்.  

இதற்கொன நீதி கிமடக்கரவண்டுதைன்று முதலொவதொகச் 

தசொன்னது நொன்தொன். இன்றும் நொன் தசொல்கின்ரறன், அந்தச் 

சிறுைியின் ைரைத்துக்கு நீதி கிமடக்க ரவண்டும். ஆனொல், 

அரமசச் ரசொோ்ந்தவர்கள் இதற்கொகப் ரபொரொட்டம் நடத்துவது 

ரவடிக்மக யொனது.  ஏதனன்றொல், நீங்கள்தொன் அதிகொரத்தில் 

இருக்கின் றீர்கள்;  நீங்கள் இதற்கு நீதி வழங்கலொம்.   

විශ ේෂශේන් කිේන්න ඕනන තව ශදේක් තිශබනවා. මා හිතන 

විධිේට National Child Protection Authority එකා 2012 

ව්ධෂශේන් පසුව 2021 ව්ධෂශේ තමයි COPE එකාට කාැඳවා 

තිබුශණ්. COPE වා්ධතාශ  තිශබනවා අපි දැක්කාාඊ අවුරුදු 20ක් 

තිස්ශසේ ෑත්සාහ කාරලාත්ඊ National Child Protection Authority 

එකාට ජාතිකා රතිපත්තිේක් නැති බව.   , සා ජාතිකා රතිපත්තිේක් 

සකාස් කිරීශේ කාටයුත්ත වහාම පටන් ගන්න කිේා මම ගරු රාජය 

ඇමතිතුමිමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   වා්ධතාශ   තිබුණාඊ පසු ගිේ 

අවුරුේදට National Child Protection Authority එශක් budget 

එකා රුපිේල් යගලිේන 38ක් කිේලා. එේ ශේ අවුරුේශේ රුපිේල් 

යගලිේන 40යි. එකා එකා විකාාර මාළිගාවලට සල්ලි විේදේ කාරන 

අතශ්ධඊ ජාතිකා සේපතක් වන දරුවන් ආරක්ෂා කාර ගන්න තව 

තවත් සල්ලි විේදේ කාරන්න කිේා මා ඉල්ලා සිටිනවා. එම 

ආේතනේට ලැශබන complaintsවලින් සිේේට 10යි විභාග 

කාරන්ශන්. එහි helpline එකාක් තිශබනවා. මට මතකා විධිේට   

අංකාේ 1929.   helpline එකාට ලැශබන complaintsවලින් 

සිේේට 10යි විභාග කාරන්ශන්.   complaints විභාග කාරලාඊ 

නීතිේ සාධ්ාරණේ ඉටු කාරවා ශදන්න කිේා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශේ කාාශලෝචිත මාතෘකාාව පිළිබඳ සභාව කාල් තබන 

අවස්ථාශ  ශේෝජනාව ශගන ආ ගරු මන්ත්රීතුමිමාටත් මම 

ස්තුමිතිවන්ත ශවනවා.  
 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මධුර විතානශප මන්ත්රීතුමිමා. ඔබතුමිමා විනාඩි ශදකාකා 

කාාලේක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 1.1ද] 
 

 ු මධුස විත්ානගප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ඇත්තටම ශේ විපක්ෂේ ගරු 

ෑදේ ගේමන්පිල ඇමතිතුමිමාට විරුේධ්ව වි ්වාස භංග ශේෝජනාවක් 

ශගනාවා වාශප ශේ දවස්වල මාධ්යශේන් ශපන්වන ආකාාරේට 

මහා විනා ේක් කාරහු රිසාඩ් බදියුදීන් මන්ත්රීතුමිමාට විරුේධ්වත් 

වි ්වාස භංග ශේෝජනාවක් ශගශනන්ශන් කාවදාද දන්ශන් නැහැ. 

අපි   පිළිබඳත් අවධ්ානශේන් ඉන්නවා. ඇත්තටමඊ අ ්වේා 

පැනලා ගිේාට පසුව ඉස්තාලේ වහලා වැ ක් නැහැ.  
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[ගරු සුදත් මංජුල මහතා] 
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ගරු ඇමතිතුමිමන්ලා කිහිපශදශනක්ම දැන් ශේ ගරු සභාශ  

ඉන්නවා. අපරාධ්ේකා වින්දිතේන් සහ සාක්ෂිකාරුවන්හට සහාේ 

දීශේ සහ ආරක්ෂා කිරීශේ පනත අපි වහාම සංශ ෝධ්නේ කාෙ 

යුතුමියි. ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ශේ දවස්වල අපි දකිනවාඊ සමහර 

මාධ්යවලින් ගිහිල්ලා ශපරට්ටුවලට ඉදිරිපත් කාරන්න ඉන්න 

සැකාකාරුවන් - චූදිතේන් - interview කාරන ආකාාරේ. හුත්තලශේ 

ස්ත්රී දූෂණේක් සේබන්ධ්ශේන් අත්අ ංගුවට ගත් සැකාකාාර 

හුේගලේන් පිරිසක් සේබන්ධ්ශේන් එශහම  කාරනවා. එශහම 

කාොමඊ   අේ ශපරට්ටුවට ඉදිරිපත් කාරන්ශන් ශකාොශහොමද?   

දරුවාශගන් විස්තර අහනවා.   වාශපමඊ සැකාකාරුවන් වාහනවලට 

නංවන ද්ධ න ශපන්වනවා.  සමාජ මාධ්යවල වා්ධතාකාරුවන් 

ගිහිල්ලා   චූදිතේන් interview කාරලාඊ   විස්තර සමාජ මාධ්යවල 

පෙ කාරනවා.   , සා ඔබතුමිමන්ලා   සේබන්ධ්ශේන් වහාම 

ක්රිේාත්මකා ශවලාඊ අපරාධ්ේකා වින්දිතේන් සහ සාක්ෂිකාරුවන්හට 

සහාේ දීශේ සහ ආරක්ෂා කිරීශේ පනතට කාඩිනයගන් සංශ ෝධ්න 

ශගශනන්න කිේා මා ශේ අවස්ථාශ දී ඉල්ලා සිටිනවා. චූදිතේන් 

එශහම interview කාොම අවසානශේදී ශවන්ශන් ශමොකාක්ද?   

වාශප trial එකාක් ේන ශකාොට   චූදිතේන්ට වාසි ශවනවා. ශමොකාදඊ 

චූදිතේන් මාධ්යවලින් ශපන්නුවා කිේලා චූදිතේන් ශපරට්ටුවලින් 

ඉවත් කාරන්න හුළුවන්.   වාශපමඊ   චූදිතේන් මාධ්යවලින් 

ශපන්වීම , සාම අගතිේක් ශවනවා. අද   ද්ධ න , කාේ චිත්රපට 

වාශගයි ශපන්වන්ශන්.   , සා දරුවන් පාවි්චචි කාරලා කාරන   

අසාධ්ාරණ මාධ්ය සන්ද්ධ න වහාම නවත්වන්න කිේා මා 

රථමශේන් ඉල්ලා සිටිනවා. අද  කා , කාේ පසු ගිේ දවස්වල ගස ්

කාපහු රැල්ල වාශප වයාප්ත ශවලා ේනවා. අද ෙමා අපචාරඊ දූෂණ 

රැල්ල පිළිබඳත් මාධ්ය සන්ද්ධ න පැවැත්ශවනවා.   , සා   

කාාරණේ ශකාශ්ධ ඔබතුමිමන්ලාශප කාාරුණිකා අවධ්ානේ ශේොමු 

කාරන්න කිේා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

මා අවසාන ව ශේන් ඉල්ීමමක් කාරනවා.   තමයිඊ 

අනුරාධ්හුරේඊ ශපොශෙොන්නරුව වාශප ශබොශහෝ රශේ වලිනුත් 

අපචාර සේබන්ධ්ශේන්ඊ දූෂණ සේබන්ධ්ශේන් වා්ධතා වන , සා   

රශේ වලටත් විදයාත්මකා සාක්ෂි ලබා ගන්න හුළුවන් 

මධ්යස්ථානේක් පිහිටුවන්න කිේන ඉල්ීමම.   මධ්යස්ථාන 

ශකාොෙඹටම විතරක් සීමා කාරන්න එපා. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Then, the Hon. Imran Maharoof. You have two 

minutes. 
 

 
[பி.ப. 5.18] 

 

 ු ඉම්සාන් මහරූෆ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
நன்றி, தகௌரவ சமபக்குத் தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கரள! எங்களுமடய சக பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

உதயகுைொர் அவர்கள் இன்று சமப ஒத்திமவப்புரவமளப் 

பிரரரமையொக ைிக முக்கியைொன ஒரு விடயத்மதக் தகொண்டு 

வந்துள்ளொர். அதற்கொக உண்மையிரல அவருக்கு இந்த 

இடத்திரல எனது பொரொட்டுக்கமளத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்ரறன்.   

சிறுவர் துஷ்பிரரயொகம் ஒன்று நமடதபறும்ரபொது 

அதற்குத் தண்டமன வழங்கரவண்டும் என்பதில் இந்தச் 

சமபயிலுள்ள அமனவரும் உடன்படுவொர்கள் என்பதில் 

எந்ததவொரு ஐயப்பொடுைில்மல. இன்று நொன் எங்களுமடய 

பக்கத்து வீட்டிலிருக்கின்ற ஷொலினி பற்றியும் எனது எதிர் 

வீட்டிலிருக்கின்ற பொத்திைொ பற்றியும் பின் வீட்டிலுள்ள 

சந்தைொலி பற்றியும் சில விடயங்கமளக் கூறரவண்டும். 

குறிப்பொக, 2011ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 30.09.2019 வமர 

இலங்மகயில் தைொத்தைொக 79,259 சிறுவர் துஷ்பிரரயொக 

வழக்குகள் பதிவொகியுள்ளன. இவற்றிரல 37,186 வழக்குகள் 

ைட்டுரை பூர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ளன. இன்னும் 42,073 

வழக்குகள் நிலுமவயொக உள்ளன. இவற்றில் அதிகைொன 

சம்பவங்கள் தகொழும்பு, கம்பஹொ, குருநொகல், கொலி ஆகிய 

ைொவட்டங்களில் நமடதபற்றிருக்கின்றன. இந்தத் தரவுகள் 

Auditor-General's Departmentஇலிருந்து தபறப்பட்டமவ. 

உண்மையில், இதுதொனொ இலங்மகயில் நமடதபறுகின்ற 

தைொத்தச் சிறுவர் துஷ்பிரரயொக எண்ைிக்மக என்றொல், 

இல்மல! ஏதனன்றொல், இது நீதிைன்றுக்குக் தகொண்டு 

வரப்பட்டிருக்கின்ற வழக்குகளினுமடய எண்ைிக்மகயொக 

ைொத்திரரை கொைப்படுகின்றது. நீதிைன்றுக்கு வரொத 

எத்தமனரயொ சம்பவங்கள் நமடதபற்றிருக்கின்றன. 

ஆனொலும், இன்று இலங்மகயில் சிறுவர் துஷ்பிரரயொக 

வழக்குகள் ததொடர்பொக national database எதுவுைில்லொத ஒரு 

நிமலப்பொடு கொைப்படுகின்றது.   

அதுைட்டுைொ? சிறுவர் துஷ்பிரரயொகம் ததொடர்பொன 

ரதசியக் தகொள்மகமய உருவொக்குவதற்குத் ரதசிய சிறுவர் 

பொதுகொப்பு அதிகொரசமபக்கு 20 வருடங்கள் தசன்றுள்ளன 

என்று கூறினொல், உங்களொல் நம்ப முடியுைொ? ஆனொல், 

அதுதொன் உண்மை. National Child Protection Authority Act, 

No. 50 of 1998 இன்மூலம் உருவொக்கப்பட்ட ரதசிய சிறுவர் 

பொதுகொப்பு அதிகொரசமபயினுமடய ரதசியக் தகொள்மகமய 

உருவொக்கி அமைச்சரமவயின் அனுைதி தபற 20 வருடங்கள் 

தசன்றுள்ளன. இவ்வொறு கொைப்பட்டொல், எவ்வொறு நொம் 

சிறுவர் துஷ்பிரரயொகத்மதக் கட்டுப்படுத்த முடியும்?  எனரவ, 

இக்குமறபொட்டுக்கொன கொரைங்கமள இனங்கொைரவண்டும்.   

குறிப்பொக, UNICEFஇன் கைக்தகடுப்பின்படி 2016ஆம் 

ஆண்டிரல இலங்மகயில் 45,71,442 சிறுவர்கள் உள்ளொர்க 

தளன்ற பதிவு கொைப்படுகின்றது. இவர்களில் 1,03,704 

சிறொர்கள் ரவமலக்கைர்த்தப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இது 

தைொத்தச் சிறொர்களில் 2.3 வீதைொகும். ஆமகயொல், இதமனக் 

கருத்திற்தகொண்டும் இன்று தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற 

இந்தப் பிரரரமைமயக் கருத்திற்தகொண்டும் எங்களுமடய 

நொட்டிரல கொைப்படுகின்ற சிறொர்கமளப் பொதுகொக்கின்ற, 

சிறுவர் துஷ்பிரரயொகங்கமளத் தடுக்கின்ற ைிகவும் கடுமை 

யொன சட்டங்கமள உருவொக்கரவண்டுதைன்று இந்த உயொிய 

சமபயிரல ரவண்டி, எனது உமரமய முடித்துக் 

தகொள்கின்ரறன்.   

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු , මල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමිමා. ඔබතුමිමාට විනාඩි 

තුමිනකා කාාලේක් තිශබනවා. 

 
 

[අ.භා. 1.21] 

 

 ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා (කම්කු අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ගරු එේ. ෑදේකුමා්ධ 

මන්ත්රීතුමිමා විසින් අද සභාව කාල් තබන අවස්ථාශ  ඉදිරිපත් කාරන 

ලද ශේෝජනාව පිළිබඳව අශප් රසාදේ පෙ කාරනවා. එතුමිමා ශමම 

ශේෝජනාව ඉදිරිපත් කාරන්නටත් ශපරඊ කාේකාරු විෂේේ භාර 
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පා්ධලිශේන්තුමිව 

අමාතයවරේා ව ශේන් මා අන්තරාදාේකා කාා්ධේේන් ේටශත් 191ද 

අංකා 4ද දරන ස්ත්රීන් තරුණ අේ හා ෙමයින් ශසේවශේහි ශේදවීම 

පිළිබඳ පනශත් 20. (අ) වගන්තිේ ේටශත් , ශේෝග සකාස් කාරලා 

තිශබනවා. එම , ශේෝග මා අද  පා්ධලිශේන්තුමිවට භාර දුන්නා. එම 

, ශේෝග ලබන සතිශේ අශප් ෑපශේ කා කාාරකා සභාශ දී සාකා්චඡා 

කාොට පසුව ශේ මාසේ තුමිෙදීම අපට සේමත කාර ගන්න හුළුවන්. 

එම , ශේෝගවල මම අංකා එකාට දාලා තිශබනවාඊ "ගෘහස්ත 

ශසේවකාේකු ශලස අවුරුදු 18ට අඩු කිසිදු ශකාශනක් ශසේවශේ 

ශේොදවන්න බැහැ" කිේන එකා. එතශකාොටඊ අපි   ර ්නේ විසඳලා 

තිශබනවා.   

ගරු වී. රාධ්ක්රිෂ්ණන් මන්ත්රීතුමිමා ශේ අවස්ථාශ  ගරු සභාශ  
ඉන්නවා. එතුමිමා ගෘහස්ත ශසේවකාේන් පිළිබඳව ක්රමවත් වූ වැ  
පිළිශවෙක් සකාස් කිරීශේ අව යතාව අශප් අවධ්ානේට ශේොමු 
කාො. මම වහාම   පිළිබඳව කාටයුතුමි කාරලාඊ ඉන්දිේාශ  ශේ 
පිළිබඳව තිශබන පනත ශගන්වාශගනඊ අශනකුත් රටවල්වල 
තිශබන පනත් ශගන්වාශගන  වා අධ්යේනේ කිරීම සඳහා 
කායගටුවකුත් පත් කාො. එම කායගටු වා්ධතාව ගැන මම ේෙඟ සතිේ 
වන විට ෑපශේ කා කාාරකා සභාශ දී ඔබතුමිමන්ලා සමඟ සාකා්චඡා 
කාරනවා.  ගෘහස්ථ ශසේවකාේන්ට EPF සහ ETF ලැශබන්නඊ 
gratuity ලැශබන්නඊ ඔවුන්ශප ශසේවා සුරක්ෂිතතාව  ඇති කාරලා 
ශදන්නඊ working environment එකා , වැරදිව ලැශබන ආකාාරේට 
කාටයුතුමි ශකාශරන විධිශේ , ශේෝග සනදීම සඳහා වන පනත් 
ශකාටුේපතක් ඉතාම ඉක්ම, න් ශගන එනවා. 18දදදී සුදු 
අධිරාජයවාදින් විසින් ශගනා ගෘහස්ථ ශසේවකාේන් ලිේාපදිංචි කිරීම 
පිළිබඳ වූ පනතක් විතරයි ශේ සේබන්ධ්ශේන් අශප් රශට් 
තිශබන්ශන්.  ශක් තිශබන්ශන්ඊ ලිේාපදිංචිේ ගැන පමණයි. එයින් 
පරිබාහිරවඊ අශනකුත් සිේලු කාාරණා ආවරණ වන පරිදි පනත් 
ශකාටුේපතක් අශප් රජේ විසින් ශගන එන බව රකාා  කාරන්න 
කාැමැතියි.  

අද ශමම විවාදශේදී මතුමි වු  කාරු වලට කාේකාරු 
අමාතයවරේා ව ශේන් මම ශමශසේ පිළිතුමිරු ශදයගන්ඊ ෙමා ශ්රමේ 
ලබා ගැනීම පිළිබඳ වූ නීති අතින් ලංකාාව ඉතාම  ඉදිරිශේන් සිටින 
බවත් සඳහන් කාරන්න ඕනන. ෑදාහරණේක් ව ශේන් ගත්ශතොත්ඊ 
ඉන්දිේාශ  ගෘහස්ථ ශසේවකාශේකුශප අවම වේස් සීමාව අවුරුදු 
14යිඊ බංපලාශේ ශේ අවුරුදු 12යිඊ පාකිස්තානශේ අවුරුදු 14යිඊ 
සිංගප්ූරරුශ  අවුරුදු 13යිඊ ඇශමරිකාාශ  අවුරුදු 14යිඊ එක්සත් 
රාජධ්ා, ශේ අවුරුදු 13යිඊ ජ්ධම, ශේ අවුරුදු 14යි. එම වේස් සීමාව 
අපි අවුරුදු 1ද දක්වා වැඩි කාර තිබුණා. නමුත්ඊ අපි අද එම වේස ්
සීමාව අවුරුදු 18 දක්වාම වැඩි කිරීශේ කාා්ධේ කාරශගන ේනවා.  

ෙමා අපචාර සේබන්ධ්ව සහ ේට අදාෙ කාරු  ගරු පිේල් 
,  ාන්ත රාජය අමාතයතුමිමාශප විෂේ පථේට ගැශනන , සා එතුමිමා 
  පිළිබඳව කාරු  රකාා  කාරයි. නමුත්ඊ මම එකා කාාරණේක් 
රකාා  කාරන්න ඕනන.   ශවන කිසිවක් ශනොශවයිඊ  Facebook සහ 
අශනකුත් websites පිළිබඳවයි. එම සමාජ මාධ්ය ජාල ශේ සඳහා 
සිේේට 90ක් වග කිේන්නට ඕනන. ශමවැ,  ශේවල් ෑලුප්පලා 
ශපන්වන ශමවැ,  සමාජ ජාල ම්ධදනේ කිරීම සඳහාඊ එශහම 
නැත්නේ  වා , ේාමනේ කිරීම සඳහා කිසිම , වැරදි නීතිේක් 
අශප් රශට් නැහැ. මම ශේ පිළිබඳව කාැබිනට් මණ් ල රැස්වීේවලදී 
හැම ශවලාශ ම කිේනවා. චීනේ තුමිෙ සමාජ ජාල ක්රිේාත්මකා 
ශවන්ශන් නැහැ. අශප් රශට් එශහම ශනොශවයි. අපි ඉස්තාලේ 
ඇරලා ඉවරශවලා ේට පස්ශසේ අ ්වේා අල්ලාගන්න ේනවා. එම 
, සා   පිළිබඳවත් ගරු මන්ත්රීතුමිමන්ලාශප අවධ්ානේ ශේොමු කාර 
ශේ සඳහා හඬක් නඟන්න. එක්ශකාෝ ශේ සමාජ ජාල තහනේ කාෙ 
යුතුමියිඊ එශහම නැත්නේ අපි  වා , සි ශලස , ේාමනේ කිරීශේ 
වැ  පිළිශවෙක් සකාස් කාෙ යුතුමියි. එශහම නැත්නේ ශේවා 
නවත්වන්න හුළුවන්කාමක් නැහැ.  

ශබොශහොම ස්තුමිතියි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan. You have two 

minutes. 

 
[பி.ப. 5.25] 

 
 ු (ආචාාය) වී. සාධ්ා්රි්ණන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ைன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
நன்றி. தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

நொன் இங்கு 3 விஷயங்கமள ைட்டும் தசொல்லி முடிக்கலொ 

தைன்று நிமனக்கின்ரறன்.  ஒன்று, ஹிஷொலினியின் ைரைம் 

ைமலயகத்துக்கு ஒரு தபொிய இழப்பொக இருந்தொலும்கூட 

அல்லது ைமலயக ைக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற துயரைொக 

இருந்தொலும்கூட, அதன்மூலைொக இன்று ைமலயகத்திரல ஒரு 

விழிப்புைர்வு ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பமத நொன் 

ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன். ைமலயக ைக்கள்  

தங்களது 16 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பிள்மளகமள ரவமலக்கு 

அனுப்பக்கூடொததன்ற எண்ைத்திரல இன்று இருக்கின் 

றொர்கள். அதமன இந்த ைரைம் அவர்களுக்கு எடுத்துக் 

கொட்டியிருக்கின்றது. அந்த ைரைம் எங்களுக்குத் துயமரத் 

தந்தொலும்கூட, அதனூடொக நன்மை கிமடத்திருக்கின்றது.   

ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ ශේ දවස්වල ශපොඩි ෙමයි bus standsවල 

හඳුන්කූරු විකුණනවා.  කාත් නවත්වන්න ඕනන. සමහර 

ඉස්ශකාෝශල් ෙමයි ඇවිල්ලාඊ "අපට ශහට අ, ේදා ඉස්ශකාෝශල් 

ේන්න ඕනනඊ අපට ඇඳුේ ගන්න ඕනනඊ ශපොත් ගන්න ඕනන" කිේලා 

හඳුන්කූරු විකුණනවා.  එේ වයාපාරේක් හැටිේට කාරනවා.  කාත් 

නතර කාරන්න ඕනන.  වාත් කාරන්න ඉ  ශදන්න ශහොඳ නැහැ. 

ශමොකාදඊ  වායින් තමයි පටන් ගන්ශන්. 

 
 ු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

 කාත් තහනේ. 

 
 ු (ආචාාය) වී. සාධ්ා්රි්ණන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ைன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
ඔ ඊ තහනේ.  කා , සා ශපොීමසිේට , ශේෝග කාරන්න ඕනනඊ 

එවැ,  ශේවල්වලට ඉ  ශදන්න එපා කිේලා. 

அடுத்ததொக, நொன் தசொல்லரவண்டிய விஷயம் என்ன 

தவன்றொல், இந்த ைொதிொியொன ஒரு பொலியல் துன்புறுத்தல் 

ததொடர்பொன வழக்கு நடக்கும்ரபொது விரசடைொக 3 

ைொதங்களுக்குள் அல்லது 6 ைொதங்களுக்குள் நீதிைன்றம் 

மூலைொக அதற்தகொரு சட்டத் தீர்ப்புக் தகொடுக்கப்பட ரவண்டும் 

என்றுதொன். அவ்வொறின்றி 3 வருடங்கள், 6 வருடங்கள் என 

அமத  இழுத்துக்தகொண்டுரபொனொல், இங்கு எந்தத் தீர்வும் 

கிமடக்கொது.     

 ගරු ඇමතිතුමිම, ඊ මම කිේන එකා ඔබතුමිමාට ශත්ශරනවා ඇති. 

මාස තුමිනකින් තීන්දුවක් ශදන්න ඕනන  මාස හේකින් තීන්දුවක් 

ශදන්න ඕනන. අවුරුදු ගණනක් ගිහිල්ලා ශේ ගැන තීන්දුවක් 

දුන්නාට වැ ක් ශවන්ශන් නැහැ. අශනක් යග, හා බේ ශවන්ශන්ත් 

නැහැ. එම , සා කාරුණාකාරලා ශේ නීතිරීති හදලාඊ ශේකාට 

විසඳුමක් ශසොේා ශදන්න කිේා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  
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[ගරු , මල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ] 



2021 අශගෝස්තුමි  04 

කාේකාරු ඇමතිතුමිමා domestic servantsලා ගැන කාථා කාො.  

  ගැන ශබොශහොම ස්තුමිතියි.  අපි එකාතුමි ශවලා වැ  කාරමු.   අේටත් 

විසඳුමක් ශහොේලා ශදමු  ක්රමේක් හදලා ශදමු.   

ස්තුමිතියි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ෙඟටඊ පිළිතුමිරු කාථාව.  ගරු පිේල් ,  ාන්ත ද සිල්වා රාජය 

ඇමතිතුමිමාඊ  ඔබතුමිමාට විනාඩි 1කා කාාලේක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 1.28] 

 
 ු ිළයල් නිශයීයාන්ත් ද ිංල්වා මහත්ා (කාන්ත්ා හා ළමා 

සාංවාධ්න  ගපස පාසල් හා ප්රාථයගක අධ්ාපන  පාසල් 

යටිත්ල පහසුකම් හා අධ්ාපන ගසේවා සාජ අමාත්තුමා) 
(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த சில்வொ - ைகளிர் ைற்றும் சிறுவர் 

அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி ைற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, பொடசொமலகள் 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ைற்றும் கல்விச் ரசமவகள் 

இரொேொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of 
Women and Child Development, Preschools and Primary 
Education, School Infrastructure and Education Services)   
ශබොශහොම ස්තුමිතියිඊ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, .  

අශප් ෑදේ කුමා්ධ මන්ත්රීතුමිමා ශගන ආ කාාීමන ශේෝජනාව 

ඉතාම ශහොඳ ශේෝජනාවක්. එතුමිමාට අශප් ශගෞරවේ හුද කාර 

සිටිනවා.  මට තිශබන කාාල ශ ලාවත් එක්කා මම දී්ධඝව කාථා 

කාරන්න බලාශපොශරොත්තුමි ශවන්ශන් නැහැ.  2018ඊ 2019ඊ 2020 

සහ 2021 ව්ධෂ තුමිෙ ශේ වන විට වා්ධතා වූ ස්ත්රී දුෂණඊ වා්ධතා වූ 

ෙමා අපශේෝජන පිළිබඳ වා්ධතාව මම සවා ත්* කාරනවා.  

පසු ගිේ ව්ධෂවලට ව ා ශේ ව්ධෂේ ශවනශකාොට ස්ත්රී දූෂණ හා 

ෙමා අපශේෝජන ශමොනතරේ රමාණේක් අඩු ශවලාද කිේන එකා 

එයින් පැහැදිලි ශවනවා.  හැබැයි ශේ අඩුවීමදඊ වැඩිවීමද කිේන එකා 

ශනොශවයි වැදගත්.  අවදානේ සහිත අවසාන දරුවා දක්වාඊ    

දරුවාත් සුරක්ෂිත කාරනතුමිරු  පක්ෂඊ විපක්ෂ සිේලුශදනා එකාට 

එකාතුමි ශවලා අශප් කාා්ධේභාරේ ක්රිේාත්මකා කාෙ යුතුමියි. ශේ රශට් 

අනාගතේ දරුවන් නේඊ ශේ රශට් අනාගතේ දරුවන් කිේා වි ්වාස 

කාරනවා නේඊ   දරුවන් ශේ රශට් සේපත නේඊ   සේපත ආරක්ෂා 

කිරීශේ ශලොකු වගකීමක් අප සිේලුශදනාටම තිශබනවා.   

ශේ සේබන්ධ්ව රජේක් හැටිේට අප කාෙ යුත්ශත් කුමක්ද? ශේ 

වන විට රාශේය ේ ශල්කාේ කාා්ධේාල , ලධ්ාරින්ඊ දිස්ත්රික් ශල්කාේ 

කාා්ධේාල , ලධ්ාරින්ඊ අමාතයාං ශේ , ලධ්ාරින්  ජාතිකා ව ශේන් 

ඉතා සුවිශ ේෂ වූ වැ  ශකාොටසක් ක්රිේාත්මකා කාරශගන ේනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ශේ වන විට  අමාතයාං වලින්  

ශගන ඇති ක්රිේාමා්ධග පිළිබඳව මම විශ ේෂශේන්ම මතක් 

කාරන්නට ඕනන.  ෙමා අපශේෝජනඊ ස්ත්රී දූෂණ ඇතුමිළු කාාන්තා 

හිංසන වැෙැක්වීම සඳහා රජේ ඇතුමිළු සිේලු පා්ධ ්ව සේබන්ධ් කාරඊ 

 කාාබේධ් රශ  ේකින් යුතුමිව  "සහන් එළිේ" නයගන් දිස්ත්රික් 

මට්ටයගන් වැ සටහන් ආරේභ කාර තිශබනවා. දැනටමත් 

නුවරඑළිේ සහ කාළුතර දිස්ත්රික්කාශේ ශේ වැ සටහන් ආරේභ කාර 

තිශබනවා. ශමේ නව මුණු වරකින් සංවාදය ලි වැ සටහනක් 

ශලස අපි ක්රිේාත්මකා කාරනවා.  

වි ශ ේෂශේන්ම මම නුවරඑළිේ දිස්ත්රික්කාේට ගිහිල්ලාඊ එම 

දරුවා පිළිබඳව එම ශදම පිේන් එක්කා සාකා්චඡා කාො. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ එම දරුවාශප , වස සාදා ශදන්නඊ 

  ශගොල්ලන්ශප ආ්ධථිකාේ  ක්තිමත් කාරන්නඊ අශනකුත් 

දරුවන්ට ස්වේං රැකිේා ලබා ශදන්න  අව ය කාටයුතුමි මම කාො.     

ශමම සිේධිේ ගැන කාථා කාරේදීඊ "වතුමිකාරශේ" කිේලා කාථා 

කාරනවාට මම ශකාොශහත්ම විරුේධ්යි.  ශමොකාදඊ වතුමිකාරශේ විතරක් 

ශනොශවයි ශමවැ,  සිේධි  වන්ශන්. එකා කාණ් ාේමකාටඊ එකා 

ජාතිේකාටඊ එකා ආගමකාට සීමා කාරලා  ශනොශවයි ශේවා ගැන  

කාථා කාරන්න ඕනන. සමස්ත රශට්ම ශමවැ,  තත්ත්ව  ඇති ශවලා 

තිශබනවා. අශප් යුතුමිකාම වන්ශන්ඊ එවැ,  තත්ත්ව  නවත්වලාඊ ශේ 

රශට් දරුවන්ට සුරක්ෂිතව ජීවත්වීමට අව ය  වාතාවරණේ 

, ්ධමාණේ කිරීමයි.  

ශදවැ,  කාාරණේ හැටිේට මම ශේ කාාරණේ සඳහන් කාරනවා.   

ෙමා අපශේෝජන හා කාාන්තා හිංසන වැෙැක්වීම ඇතුමිෙත්ව ෙමා 

හා කාාන්තා සංව්ධධ්න  ක්ශෂේත්රශේ සිේලු වැ සටහන් දැනටත් රජේ 

මඟින් පවත්වාශගන ේනු ලබන දිස්ත්රික් සංව්ධධ්න කායගටු සහ 

රාශේය ේ සංව්ධධ්න කායගටු ක්රමශ දේට බේධ් කිරීමටත්ඊ එම 

කායගටුශ දී ශමම විෂේ පිළිබඳව සාකා්චඡා කාර අව ය තීරණ 

ගැනීමටත් ශේෝජනා කාර තිශබනවා.    සඳහා ස්වශේ  කාටයුතුමි 

අමාතයාං ශේන් ඉල්ීමමක් කාර තිශබනවා.  අපි හැම දාම 

රාශේය ේ සේබන්ධීකාරණ කායගටුශ ඊ දිස්ත්රික් සේබන්ධීකාරණ 

කායගටුශ  කාථා කාරන්ශන් ශමොනවාද? පාර ගැන කාථා කාරනවා  

කාානුව ගැන කාථා කාරනවා  ශබෝක්කුව ගැන කාථා කාරනවා  

ජාතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොෙ  ගැන කාථා කාරනවා  ජාතයන්තර 

වරාේ ගැන කාථා කාරනවා.   ඔක්ශකාොම international වැ . 

හැබැයි රාශේය ේ සේබන්ධීකාරණ කායගටුශ ඊ දිස්ත්රික් 

සේබන්ධීකාරණ කායගටුශ  ශේ අහිංසකා දරුවන් පිළිබඳව කාථා 

කාරනවාද?   , සා අපි අමාතයාං ේක් හැටිේට තීන්දුවක් ගත්තාඊ 

අ, වා්ධේශේන්ම රාශේය ේ සේබන්ධීකාරණ කායගටුශ  සහ දිස්ත්රික් 

සේබන්ධීකාරණ කායගටුශ  ශේ කාාරණා ගැනත් සාකා්චඡා කාරන්න 

ඕනනඊ   කායගටුවල නයාේ පත්රේට ශේවාත් ඇතුමිෙත් ශවන්න ඕනනඊ 

  වාශපම ේෙඟ මාසශේ අ, වා්ධේශේන්ම එහි රගතිේ අශප් 

අමාතයාං ේට දන්වන්න ඕනන කිේලා. ෙමයින්ට හා 

කාාන්තාවන්ට එශරහිව සිදුවන අපශේෝජන හා හිංසනවලට 

එශරහිව කාඩිනයගන් මැදිහත් වීම සඳහා දුරකාථන ශසේවාව 

 ක්තිමත් කාරඊ ශේ වන විට පැේ 24 හුරාම එේ ක්රිේාත්මකා 

කාරනවා. පැේ 8කාට සීමාශවලා පැයගණිලි කීපේක් ලබා ගත්ත 

ක්රමශ දේට තිත තිේලාඊ app එකාක් මා්ධගශේන් සහ දුරකාථන 

මා්ධගශේන් පැේ 24 හුරාම දරුවන්ට සහ කාාන්තාවන්ට සිදුවන 

හිංසන සහ අපශේෝජන පිළිබඳව පැයගණිලි ලබා ගැනීමට හැකි අපි 

වැ  පිළිශවෙක් සකාස් කාරලා තිශබනවා.   වැ  පිළිශවෙ තුමිෙ 

ඉතාම  ඉක්ම, න්  වාට විසඳුේ ලබා දීමටත් ශේ වන විට වැ  

කාටයුතුමි කාරලා තිශබනවා. හිංසනේට හා අපශේෝජනේට ලක් විේ 

හැකි දරුවන් හා ඔවුන් සිටින පවුල් කාල්ශ ලා ඇතිව හඳුනාශගන 

අදාෙ අං  හා එක්ව   සඳහා පිළිේේ ශේදීම සහ අවදානේ 

තත්ත්වශේන් සිටින දරුවන් හා පවුල් හඳුනා ගැනීශේ විශ ේෂ 

පරිගණකා දත්ත පේධ්තිේක් ආරේභ කිරීමට අපි කාටයුතුමි කාර 

තිශබනවා. අපි නුවරඑළිශේ සහ කාළුතර ශේ වැ සටහන ආරේභ 

කාො. තව සති ශදකාක් ේනශකාොට අනුරාධ්හුරේඊ ශපොශෙොන්නරුව 

සහ ශමොනරාගලටත් අපි සේබන්ධ් ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ  දරුවන්ට ශමවැ,  අපරාධ් 

සිේධ් වුණාට පස්ශසේ   අපරාධ්කාරුවන්ට දඩුවේ ලබා ශදන්න 

ශමොන තරේ කාාලේක් ේනවා ද? සමහර ශවලාවට දවමවේ ලබා 

ශදන්න අවුරුදු 21ක් විතර ේනවා. ේශේ-ශපශ්ධදා මම මාධ්ය 

තුමිළින් දැක්කාා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ එකා දැරිේකාට 

ශව්චච සිේධිේකාට සේබන්ධ් තීන්දුවක් ශදන්න අවුරුදු 21ක් 

299 300 

————————— 
*  පුස්ත්කාලගේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිශේන්තුමිව 

ගිහිල්ලා තිශබනවා කිේලා. එශහම නේ අපට ශකාොතැන ශහෝ 

තැනකා වැරදිලා තිශබනවා. අපි වුවමනාශවන් වරේදාශගන 

තිශබනවා. දැනට ලංකාාශ  වීඩිශේෝ සාක්ෂි පටිගත කිරීශේ 

මධ්යස්ථාන තිශබන්ශන් 3යි. ශේ තාක්ෂණේ ලංකාාශ  පොත් 

නවශේම ඇති කාරන්නට ශේ වන විට මම කාැබිනට් පත්රිකාාවක් 

ශේොමු කාරලා තිශබනවා. විශ ේෂශේන්ම අපි රත්නහුර දිස්ත්රික්කාශේ 

හා හුත්තලම දිස්ත්රික්කාශේ ශමවැ,  වැ සටහන් ක්රිේාත්මකා 

කිරීමට දැනටමත් කාටයුතුමි කාරලා තිශබනවා.   වාශපමඊ ගෘහස්ත 

ශසේවේ සඳහා කාාන්තාවන් හා ෙමයින් ශේොදවා ගැනීශේදී ඇතිවන 

ගැටලු වෙක්වා ගැනීශේ විශ ේෂ පිේවරක් ව ශේන් ශේය ේ 

ව ශේන් ගෘහ ශසේවේට සේබන්ධ් වන අේඊ ගෘහ ශසේවේට 

සේබන්ධ් ශවන්න ඉස්ශසල්ලා සේූර්ධණ කාෙ යුතුමි අව යතා 

, ්ධශේ  කාරලා තිශබනවා. විශ ේෂශේන්ම මම අශප් කාේකාරු 

ඇමතිතුමිමා එක්කාත් ශේ පිළිබඳව සාකා්චඡා කාරන්න 

බලාශපොශරොත්තුමි ශවනවා.   පිළිබඳව අපි දැනටමත් ස්වශේ  

කාටයුතුමි රාජය අමාතයාං ේ සහ දිස්ත්රික් ශල්කාේවරුන් දැනුවත් 

කාරලා තිශබනවා. ඉදිරිශේදී ශකාශනකු ලංකාාව තුමිෙ ගෘහ ශසේවශේ 

ශේශදනවා නේ එේා අ, වා්ධේශේන්ම කාාන්තා හා ෙමා සංව්ධධ්න 

විෂේ භාර අමාතයාං ශේ , ලධ්ාරින් වන ව, තා සංව්ධධ්න 

, ලධ්ාරිශප සහ ග්රාම , ලධ්ාරිශප අධීක්ෂණේ සහ මඟ ශපන්වීම 

ේටශත් රාශේය ේ ශල්කාේ කාා්ධේාලශේ ලිේාපදිංචි විේ යුතුමියි කිේන 

ශේෝජනාව ක්රිේාත්මකා කාරන්නට මම සිේලු පා්ධ ්වේන්ශගන් 

සහශේෝගේ ඉල්ලා තිශබනවා.   කාටයුතුමිවලට සහශේෝගේ ශදන්න 

කිේන ඉල්ීමම කාරනවා. 

  වාශපමඊ අපශේෝජනේට හා හිංසනේට ෙමයින් ශගොදුරුවීම 

වැෙැක්වීම සඳහා හඳුනාගත්ඊ එවැ,  අවදානමක් සහිත ෙමුන් 

පිළිබඳව අඛ්ණ්  පසු විපරමකා ශේශදයගන් ඔවුන් ශවනුශවන් 

රැකාවරණ සැලසුේ සකාස් කාර අව ය ශසේවා  ලබා දීමට කාටයුතුමි 

කාර තිශබනවා. අපි පා්ධලිශේන්තුමිශ යිඊ  පා්ධලිශේන්තුමිශවන් පිටයිඊ 

මාධ්ය සංද්ධ නවලයි කාථා කාොට වැ ක් නැහැඊ ශේ දරුවන්ශප 

පවුල්වල ආ්ධථිකාේ ශගො  නඟන්න බැරි නේ. ශමතැන තිශබන 

රධ්ානම ගැටලුවක් තමයි   යග, සුන්ට ආ්ධථිකා  ක්තිේක් 

ශනොමැති වීම. විශ ේෂශේන්ම  ේට පිළිේමක් ශලස  කාාන්තා හා 

ෙමා සංව්ධධ්න අමාතයාං ේ මඟින් ස්වේං රැකිේා පාඨමාලා 

ආරේභ කාරනවා.  සව්ේං රැකිේා සඳහා භාණ්  ලබා ශදනවා. ශේ 

විධිේට   අේ  ක්තිමත් කාරන්න වැ  පිළිශවෙ ක්රිේාත්මකා 

කාරනවා. මම ශේ සභාශ  ඉන්න සිේලු මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඉල්ලා 

සිටිනවාඊ එවැ,  අවදානේ සහිත දරුවන් සිටින පවුල් පිළිබඳව අප 

දැනුවත් කාරන්න කිේලා. එවිටඊ අශප් අමාතයාං ශේ තිශබන 

රතිපාදනවලින් අපට ලබා ශදන්න හුළුවන් සහශේෝගේ අපි   අේට 

ලබා ශදනවා.  

ට ට ශපරඊ කාාන්තා හා ෙමා සංව්ධධ්න අමාතයාං ේ ශවනමයි 

ක්රිේාත්මකා වුශණ්  ශ්රී ලංකාා ශපොීමසිේ ශවනම ක්රිේාත්මකා වුශණ්  

කාේකාරු අමාතයාං ේ ශවනම ක්රිේාත්මකා වුශණ්  අධිකාරණ 

අමාතයාං ේ ශවනම ක්රිේාත්මකා වුශණ්.   කාවුරු ශවනුශවන් ද? 

එකා අරමුණක් ශවනුශවන්.   තමයි දරුවා. අපි ශේ ගමන ේන්ශන් 

දරුවා ශවනුශවන් නේඊ අපි සිේලුශදනා එකාට එකාතුමි ශවලා ශේ 

ගමන ේන්න ඕනන.   , සා අපි දැනටමත් ශේ සිේලු අමාතයාං ත් 

එක්කා එකාට බැඳි්චච වැ  පිළිශවෙක් ශේ මහ ශපොශෙොව මත 

ක්රිේාත්මකා කාරශගන ේනවා. 

  වාශපමඊ ජාතිකා රතිපත්තිේක් ගැනත් අද කාථා කාො. ශේ 

ජාතිකා රතිපත්තිේ ගැන කාථා කාරන්ශන් ආත්ම ගණනාවක් 

තිස්ශසේයි. ශමශතක් කාල් ෙමයින් සේබන්ධ්ව ජාතිකා රතිපත්තිේක් 

හදා ගන්න බැරි වූ ෑදවිේ තමයි ශේ ගැන කාථා කාරන්ශන්. එම 

, සා මම පැහැදිලිවම කිේනවාඊ   ජාතිකා රතිපත්තිේ සකාස ්

කිරීශේ වැ  පිළිශවෙ අපි ආරේභ කාර තිශබන බව. ශකාටි 

කාාලේක් ඇතුමිෙත ශේ ජාතිකා රතිපත්තිේ සකාස ් කාරලා 

පා්ධලිශේන්තුමිවට ඉදිරිපත් කාරන බවට මම ශේ අවස්ථාශ දී 

රතිඥා ලබා ශදනවා.  පැහැදිලි ශලසම අපි ශේ දරුවන් පිළිබඳව 

වැඩි අවධ්ානේක් ශේොමු කාරමු. 

නැවතත් මම කිේනවාඊ දරුවන්ශප ර ්න සේබන්ධ්ශේන් 

ශේ පාලන සංද්ධ න එපාඊ තමන්ශප පටු ශේ පාලන ආකාල්ප 

හිශත් තිේාශගන වැ  කාරන්න එපා කිේලා. අපි එකාට එකාතුමි ශවලා 

වැ  කාරන්න ඕනන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිම, ඊ ශමවර ශලෝකා ෙමා දිනේ 

සඳහා අපි ක්රිේාත්මකා කාරන වැ  පිළිශවෙ මා ෙඟ තිශබනවා.   

වාශපමඊ දැනට මාස කිහිපේකාට ඉහතදී අපි "ඇේශප සතිේ" 

ේනුශවන් සතිේකා කාාලේක් නේ කාරඊ "රටකිඊ දැේකිඊ ශලොවකි 

ඇේ" ේන ශත්මාව ේටශත් ආදරණීේ කාාන්තාව පිළිබඳ දවස් හතක් 

හුරා වැ සටහන් 2දක් ක්රිේාත්මකා කාො. 

මා ෙඟ තිශබනවාඊ ශලෝකා ෙමා දින ජාතිකා සැමරුේ 

වැ සටහන. "සිේල්ලටම රථම දරුවන්" ේන ශත්මාව ඔස්ශසේ 

දවස් හතක් තිස්ශසේ ශේ මහ ශපොශෙොශ  පැෙ කාරන්න හුළුවන් 

ආකාාරශේ වැ සටහන් කීපේක් අපි සකාස් කාර තිශබනවා. 

ශමොකාදඊ ආකාල්පමේ ශවනසක් ඇති ශනොකාර වැ  පමණක් 

ක්රිේාත්මකා කාර රශේෝජනේක් ලැශබන්ශන් නැහැ.  කා , සා 

ශහොඳ ආකාල්පමේ වැ  පිළිශවෙක් ක්රිේාත්මකා කාරන්න අපි ශේ 

වන විට කාටයුතුමි කාර ශගන ේන බවත් රකාා  කාරයගන්ඊ ශේ 

ශේෝජනාව ඉදිරිපත් කාරහු අශප් ගරු මන්ත්රීතුමිමාටත්ඊ ශේ 

ශවනුශවන් ශබොශහොම සේභාවශේන් අදහස් ඉදිරිපත් කාරහු 

සිේලුශදනාටමත් අශප් අමාතයාං ශේ සහ රජශේ ස්තුමිතිේ ශේ 

අවස්ථාශ දී මා හුද කාරනවා.  

අවසාන ව ශේන් ශේ සභාශ  සිේලුශදනාශගන්ම "අපි 

දරුවන් රැකා ග, මු" කිේන ඉල්ීමම කාරනවා. 

 
එකල්හි ගේලාව අ.වා. 5.30 පසු කස තිබුගණන් මූලාසනාරූඪ 

 ු මන්ත්රීතුමා විිංන් ප්රශයීය්නය ගනොවිමසා පාාලිගම්න්තුව කල් ත්බන 
ලදී. 

පාාලිගම්න්තුව ඊ  අනුකූලව  අ.වා. 5.38   2021 අග ෝස්තු 05 
වන බ්රහස්පතින්දා පූ.වා. 10.00 වන ගත්ක් කල් ගිගේය. 

 
அப்தபொழுது ரநரம் பி.ப. 5.30 ைைிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொைரலரய பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப. 5.38க்கு பொரொளுைன்றம், 2021 ஓகஸ்ட் 05, 

வியொழக்கிழமை மு.ப. 10.00 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 

And it being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 5.38 p.m. until 10.00 a.m. on 
Thursday, 05th August, 2021. 
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[ගරු පිේල් ,  ාන්ත ද සිල්වා මහතා ] 



 

 

 

 

සැ.යු. 
 

ශමම වා්ධතාශ  අවසාන මුද්රණේ සඳහා ස්වකීේ කාථාවල , වැරදි කාෙ යුතුමි තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් යගන් පිටපතක් ශගන 
 , වැරදි කාෙ යුතුමි ආකාාරේ එහි පැහැදිලිව ලකු  ශකාොටඊ පිටපත ලැී  ශදසතිේක් ශනොඉක්මවා  

හැන්සා්  සංස්කාාරකා ශවත ලැශබන ශසේ එවිේ යුතුමිේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හැන්සා්  වාාත්ා  

ගකොළල 5  ගපොල්ගහේන්ග ොඩ  කිුළපන පාස  අාංක 163 දසන ස්ථානගයහි ිළහිටි 

සජගේ ප්රවිත්වති ගදපාාත්ගම්න්තුගේ ිළහිටි සජගේ ප්රකාශයීයන කාායාාංශයීයගයන්  

යගල දී  ත් හැක. 
 

ගමම හැන්සා්  වාාත්ාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  

බා ත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකාා රජශේ මුද්රණ ශදපා්ධතශේන්තුමිශ  මුද්රණේ කාරන ලදී. 


