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ාැනට පවිනන අමා ාාංශයන්ය්දවි ය පය ප යට තන ෙැතනන ්ාය යය න ය ින්ද පාර්ිමතන්දුවවට ිළිගේදවු  ලබන 

ය පයය්ද ්නබ්දධතය්ද ්ලකා බැලීම ්ඳහසා වූ ය තශයන්ේප කා්ක ්භාතේ වාර් ාව 

්යතේ ගිණුන ිළිගබඳ කා්ක ්භාතේ වාර් ාව 

ප්රශයන්පනවලට වාිකක ිළිගුවු 

තපෞද්ෙිමකව ාැු න දීතම්ද ඇසූ ප්රශයන්පනය  
 පාසල් යළි ඇරඹීම සහ අධ්යාපක ෂේශ ්රශේ  ැටටු  ිරරාරරයය ිරීම 

ය ්ර්යන පනත් තකටුනප , 2022  
 පළමුවක වර ිරයවක ලදී 

 ුණ ව්ාකුව්ද (පුහුණු පා්ල්) (්ාංතශයන්ෝධන) පනත් තකටුනප   
 පළමුවක වර ිරයවක ලදී 

ාණ්ඩ නීින ්ාංග්රහසය (්ාංතශයන්ෝධන) පනත් තකටුනප   
 පළමුවක වර ිරයවක ලදී 

තපෞද්ෙිමක ම්දත්රී්දතප පනත් තකටුනපත්  
 යූඑන්වී පදකම (සංස්ථාැත ිරීශේ) – [ැරු ශේු  කුමාර් මහතා]  - පළමුවක වර ිරයවක ලදී 
 අකුරය බයිතුස් සරාත් (සංස්ථාැත ිරීශේ) - [ැරු ඉේරාන් මහරූෆ් මහතා]  - පළමුවක වර ිරයවක ලදී 

ඡ්දා විමිය්ද ිමයාපදාංික කිරීතන (්ාංතශයන්ෝධන) පනත් තකටුනප   
 ශදවක වර සහ තුන්වක වර ිරයවා සංශ ෝධිතාරාරශයන් සේමත රරක ලදී 

ත ේ්වක අර් ්ාධක අ්මුාල් (්ාංතශයන්ෝධන) පනත් තකටුනප   
 ශදවක වර සහ තුන්වක වර ිරයවා සේමත රරක ලදී 

ත ේ්වක අර් ්ාධක අ්මුාල් පන   
 ිරශයෝැය 

කල් ැබීතන ප්රශයන්පන 

කල් ැබීතන තයෝයනාව  
 රලාරරුවන්ශේ ිරර්මාය අයිතිය ආරෂේ ා ිරීම සඳහා ස්වාධීක ආයතකයෂේ 

අ්ද ර්ෙ  ප්රධාන කුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

தற்ரபாதுள்ள அகமச்சுக்களின்கீழ் உள்வாங்கப்படாத அரச நிறுவனங்களால் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற 

விடயங்கள் ததாடர்பில் ஆராய்வதற்கான ததாிகுழுவின் அறிக்கக 

அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கக 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 

    பாடசாகலககள மீள ஆரம்பித்தல் மற்றும் கல்வித்துகறயிலுள்ள பிரச்சிகனககளத் தீர்த்தல்  

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022:  

  முதன் முகற மதிப்பிடப்பட்டது 

இளந்தவறாளர்கள்  (பயிற்சிப் பாடசாகலகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

      முதன் முகற மதிப்பிடப்பட்டது 

தண்டகனச் சட்டக்ரகாகவ  (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

     முதன் முகற மதிப்பிடப்பட்டது 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்: 

     யூஎன்வீ மன்றம் (கூட்டிகணத்தல்) - [மாண்புமிகு ரவலு குமார்] - முதன் முகற மதிப்பிடப்பட்டது 

 அக்குறகண கபதுஸ் ஸகாத் (கூட்டிகணத்தல்) – [மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்] - முதன் முகற மதிப்பிடப்பட்டது 

ரதருநர்ககளப் பதிவுதசய்தல் (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

      இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு திருத்தப்பட்டவாறு நிகறரவற்றப்பட்டது 

ஊைியர் சகாய நிதியம் (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

     இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு நிகறரவற்றப்பட்டது 

ஊைியர் ரசமலாப நிதியச் சட்டம்: 

      கட்டகள  

ஒத்திகவப்பு வினாக்கள்  

ஒத்திகவப்புப் பிரரரகண: 

 ககலஞர்களின் பதிப்புாிகமகயப் பாதுகாப்பதற்கான சுயாதீன நிறுவனம்      
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පූ.භා. 10.00ට පාර්ිමතන්දුවව රැ ප් ය ය.   

ක ානායකුවමා [ෙු මවි්දා යාපා අතේවර්ධන මහස ා]    

මූලා්නාරූඪ ය ය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அரபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 

නිතේාන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
පාර්ිමතන්දුව කටයුුව ිළිගබඳ කා්ක ්භා රැ්පවීම 
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තු රටයුතු පිළිබඳ රාරර සභාශේ රැස්වීමෂේ 2021 

ඔෂේශතෝබර් 07 බ්රහසප්තින්දා  එකේ අද ිනක මධ්යාහ්ක 12000ට 

රාරර සභා රාමර අංර 02හි දී පටවටත්වීමට ිරයමිත බටවින් ඊට 

පටමිය සහභාගි වක ශලස ැරු සාමාජිර මන්ත්රීවරයන් යලයු  

ශදකාටම ශමයින් දටනුේ දීමට රටමටත්ශතමි0 

 
ිමිළ තල්ඛනාදය ිළිගෙැ්දවීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

ෙු සී.බී. ්ත්නායක මහස ා (වන ජීවී හසා වන ්ාං්ක්පණ 

අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

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

ැරු රථාකායරතුමිර  (469 අධිරාරය වූ) වක සත්ව හා 

වෘෂේ ලතා ආරෂේ ර ආඥාපකශත් 2(2) වැන්තිය ය ටශත් වකජීවී 

රැරවරයය  අලිවටට හා අැල් ඉිනිරීම ඇතුළු ආරෂේෂිත වටඩ 

පිළිශවළවල් හා රටලෑ කටවත වැා ිරීම හා වක සේපත් 

සංවර්ධ්ක රාජ්ය අමාතයවරයා වියලන් සාදක ලුවව  2021 අශර්ල් 09 

ිනකටති අංර  2222/62 දරක අති විශ ්  ැටසට් පරශේ  පළ රරක 

ලද  ිරයමය මම ඉිනරිපත් රරමි0 

ශමම ිරයමය වකජීවී හා වක සංරෂේ ය රටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාං  උය ේපශ  ර රාරර සභාව ශවත ශය මු රළ යුතුයටයි 

මම ශයෝජ්කා රරමි0 
 

ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2020 වර් ය සඳහා අපකයක රෘෂිරර්ම ශදපාර්තශේන්තුශේ වාර්ෂිර 

රාර්ය සාධ්ක වාර්තාව0- [වටවිලි අමාතයතුමා ශවනුවට ැරු ශජ් න්ස්ටන් 

රකාන්ුව මහතා] 
 

්භාතන්ය ම  ිනබිය යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ෙු තය ්ද ප්ට්ද ප්රනා්දු  මහස ා (මහසාමාර්ෙ අමා  ්හස 

යණ්ඩු පාර්ශයන්පවතේ ප්රධාන ්ාංය ධායකුවමා) 
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்ரகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 

ැරු රථාකායරතුමිර  තරුය හා ක්රීඩා අමාතය  සංවර්ධ්ක 

සේබන්ධීරරය හා අධීෂේ ය අමාතය සහ ිජජිටල් තාෂේ ය හා 

වයවසාය සංවර්ධ්ක රාජ්ය අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 201  

වර් ය සඳහා සුැතදාස ජ්ාතිර ක්රීඩා සංර්ර්ය අධිරාරිශේ  වාර්ෂිර 

වාර්තාව ඉිනරිපත් රරමි0  

ශමම වාර්තාව ක්රීඩා රටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  උය ේපශ  ර 

රාරර සභාව  ශවත ශය මු රළ යුතුයටයි මම ශයෝජ්කා රරමි0   
 
 

ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ාැනට පවිනන අමා ාාංශයන්ය්දවි ය පය 

ප යට තන ෙැතනන ්ාය යය න ය ින්ද 
පාර්ිමතන්දුවවට ිළිගේදවු  ලබන 

ය පයය්ද ්නබ්දධතය්ද ්ලකා බැලීම 

්ඳහසා වූ ය තශයන්ේප කා්ක ්භාතේ වාර් ාව 

தற்ரபாதுள்ள அகமச்சுக்களின்கீழ் 

உள்வாங்கப்படாத அரச நிறுவனங்களால் 

பாராளுமன்றத்திற்குச் 

சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற விடயங்கள் 

ததாடர்பில் ஆராய்வதற்கான  ததாிகுழுவின் 

அறிக்கக   
  REPORT OF THE SELECT COMMITTEE TO 
CONSIDER THE GOVERNMENT BUSINESS 

PRESENTED TO PARLIAMENT BY THE  
PUBLIC INSTITUTIONS  

THAT DO NOT COME UNDER THE PURVIEW OF 
THE EXISTING MINISTRIES 

 

ෙු තය ්ද ප්ට්ද ප්රනා්දු  මහස ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු රථාකායරතුමිර  දටකට පවතික අමාතයාං යන්හි වි ය 
පථයට ශක ැටශකක රාජ්ය ආයතක වියලන් පාර්ලිශේන්තුවට 
පිළිැන්වනු ලබක වි යයන් සේබන්ධ්ශයන් සලරා බටලීම සඳහා 
වූ විශ ්  රාරර සභාශේ සභාපතිතුමා ශවනුශවන් මම  එම රාරර 

1157 1158 



පාර්ලිශේන්තුව 

සභාව ශවත ශය මු රරක ලද ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි ිරීශේ 
(සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත සේබන්ධ්ශයන් එර් රාරර 
සභාශේ වාර්තාව ඉිනරිපත් රරමි0  

   

්භාතන්ය ම  ිනබිය යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
්යතේ ගිණුන ිළිගබඳ කා්ක ්භාතේ වර් ාව 

அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் 

அறிக்கக 

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 
ACCOUNTS 

ෙු (මහසාචාර්ය) ින්ප් ය  ා්ණ මහස ා 
(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

Hon. Speaker, I present the Third Report of the 
Committee on Public Accounts - COPA - for the First 
Session of the Ninth Parliament. Sir, with your 
permission, I just want to make one or two points 
regarding the Report.  

This Report aims at evaluating the financial discipline 
and the management efficiency of all State institutions, of 
about 840, on an annual basis, using an online 
Management Information System. This Report 
specifically indicates the performance level of all the 
Government institutions, drawing attention to the 
institutions that achieved the highest level of financial 
compliance for the Financial Year 2019. It is the 
responsibility of the respective Ministers and the Chief 
Accounting Officers of all institutions to ensure that the 
highest level is achieved through proper planning and 
decision-making by rectifying their shortcomings.  

Everyone including the general public can access this 
Report through the Parliament website from today. 

Sir, I take this opportunity to extend my gratitude to 
the Hon. Lasantha Alagiyawanna, former Chairman of the 
Committee, for the innovative concept and the initiatives 
taken to implement this programme with the support of 
the COPA Secretariat headed by Mrs. Anusha 
Suriyapperuma. 

Thank you. 
 

ෙු දත්දපප ගුණවර්ධන මහස ා (අධාපන අමා  ්හස 

පාර්ිමතන්දුවතේ ්භානායකුවමා) 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

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

ැරු රථාකායරතුමිර  "එර් වාර්තාව මුද්රයය රළ යුතුය" යි 

මම ශයෝජ්කා රරමි0 
 

ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර් ාව මුද්රණය ක  යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

තපත්්න 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු අශ ෝෂේ අශේයලංහ මහතා - [සභා ැර්භය තුළ කටත0] 
 

ෙු සුාත් මාංජුල මහස ා 
(மாண்புமிகு சுதத் மஞ்சுல)  

(The  Hon Sudath Manjula) 
ැරු රථාකායරතුමිර  රුවන්වටල්ල  ශලවන්ැම  අංර 

එච්/1 /1 දරක ස්ථාක ශයහි පිනංචි වයි0 සුයලලා ප මිිර 

මහත්මියශැන් ලටබුණු ශපත්සමෂේ මම පිළිැන්වමි0 
 

ඉදරිපත් ක්න ලා තපත්්ම මහසයන තපත්්ම ිළිගබඳ කා්ක 
්භාවට පැවරිය යුුව යයි නිතයෝෙ ක්න  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශයන්පනවලට වාිකක ිළිගුවු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

බුලත් අපනයනය  යාායම 
தவற்றிகல ஏற்றுமதி : வருமானம் 

EXPORT OF BETEL: REVENUE   
 

   289/2020 
1.  ෙු බුද්ධික පින්ණ මහස ා 
       (மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

      (The Hon. Buddhika Pathirana)  
වටවිලි අමාතයතුමාශැන් ඇූ  ර ක්ය - (1): 

(අ) (i) බුලත් සඳහා පාිරසත්ාකය වටිර රටවලින් වි ාල 
ඉල්ු මෂේ පවතික බවත්; 

 (ii) අපකයක ශබෝැයෂේ ශලස බුලත් වයාප්ත ත ිරීමට 
සුුවසු පරිසරයෂේ ශ්රී ලංරාශේ පවතික බවත්; 

 එතුමා පිළිැන්ශන්ද? 

(ආ) (i) බුලත් වැාව ශ්රී ලංරාශේ වයාප්ත ත ිරීම සඳහා ශේ 
වකවිට ක්රියාමාර්ැ ශැක තිශේද; 

 (ii) එශස ්කේ  එම ක්රියාමාර්ැ රවශර්ද; 

 යන්ක එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) 2015 හා 2016 යක වර් වලදී බුලත් අපකයකය 
ිරීශමන් ලද ආදායම එෂේ එෂේ වර් ය අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශර පමයද; 

  (ii) බුලත් අපකයකය ිරීශමන් ලබක ආදායම ඉහළ 
කටංවීමට ක්රියාමාර්ැ ශැක තිශේද; 

  (iii) එශස ්කේ  එම ක්රියාමාර්ැ රවශර්ද; 

 යන්කත් එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඈ) ශක එශස ්කේ  ඒ මන්ද?   
 

 

தபருந்ரதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் ரகட்ட 

வினா:  
 

(அ) (i )  பாகிஸ்தான் ரபான்ற நாடுகளில் தவற்றிகலக்கு 

அதிக ரகள்வி நிலவுகின்றததன்பகதயும்; 

1159 1160 

[ැරු  ශජ් න්සට්න් රකාන්ුව  මහතා] 
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 ( i i )  ஏற்றுமதிப் பயிராக தவற்றிகலகய விாிவாக்கு 

வதற்குப் தபாருத்தமான சூைல் இலங்ககயில் 

காணப்படுகின்றததன்பகதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா? 

( ஆ) (I )  தவற்றிகலச் தசய்கககய இலங்ககயில் 

விாிவாக்குவதற்கு இன்றளவில் நடவடிக்கக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 ( i i )  ஆதமனில், அந்த நடவடிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) (i )  2015 மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டுகளில் தவற்றிகல 

ஏற்றுமதிமூலம் ஈட்டப்பட்ட வருமானம் ஒவ் 

ரவார் ஆண்டுக்ககமய எவ்வளதவன் பகதயும்; 

 ( i i )  தவற்றிகல ஏற்றுமதி மூலமான வருமானத்கத 

அதிகாிப்பதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்பட் 

டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 ( i ii )  ஆதமனில், அந்த நடவடிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of  Plantation: 

(a) Will he admit that - 

 (i) there is a big demand for betel from 
countries such as Pakistan; 

 (ii) there is a suitable environment in Sri Lanka 
to promote cultivating betel as an export 
crop? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action has been taken by now to 
promote cultivating betel in Sri Lanka; 

 (ii) If so, the aforesaid action? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the revenue obtained by exporting betel in 
the years 2015 and 2016, separately, on per 
year basis; 

 (ii) whether action has been taken to increase 
the revenue obtained  by exporting betel; 
and 

 (iii) if so,  the aforesaid action? 

(d) If not, why? 

 

ෙු යානක වක්කුඹු් මහස ා (උක්, බඩඉරිඟු, කජු, 

ෙනමිරි ප්, කුුඳු, ක්ාබුනැටි, බුලත් ඇුවළු කුඩා වැය ිම 

තබෝෙ වො ්ාංවර්ධනය, යශ්රි  කර්මා්ද  හසා අපනයන 

ප්රවර්ධන  ්ාය අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர - கரும்பு, ரசாளம், மர 

முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட 

சிறு தபருந்ரதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டு 

இரா ாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Janaka Wakkumbura -State Minister of  
Development of Minor Crops including Sugarcane, Maize, 
Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, Betel Related 
Industries and Export Promotion) 

ැරු රථාකායරතුමිර  වටවිලි අමාතයතුමා  ශවනුශවන් මා එම 

ර ්කයට පිළිතුර ලබා ශදකවා0 

(අ) (i)   ඔේ0  ශ්රී ලංරා ශර් ද දත්තවලට අනුව ශමරට 

වාර්ෂිර බුලත් අපකයක රමායශයන් යලයයට 

95රටත් වටිජ රමායයෂේ අපකයකය රරනු 

ලබන්ශන් පාිරසත්ාකයටයි0 

 (ii)   ඔේ0  

  බුලත් යනු  ශ්රී ලංරාව රාරා වටශඩක සදාහරිත  බ  

වාර්ෂිර වටල්  ාරයිර0 ශ්රී ලංරාශේ සෑම 

රශ  යරම ශමන් බුලත් වැා රළ හටිර අතර  

රඳුරට රශ  ශේ  ඉතා ඉහළ ේච්තත්වයෂේ ඇති 

රශ   හටරුණු විට පහතරට හා මටදරට රශ  වල 

පහසුශවන් වැා ිරීමටත්  සාශප්ත ෂේ ව වටිජ 

අසව්ටන්කෂේ ලබා ැටනීමටත් හටිර ශේ0 

කුරුයෑැල  ැේපහ  රෑැල්ල  රළුතර හා 

ශර ළඹ රශ  වල අපකයකය සඳහා රළු බුලත් 

වැා ිරීමට ඉතාම සුුවසු පාංශු හා රාල දණිර 

සාධ්ර පවතී0 

(ආ) (i) ඔේ0 

 (ii) (a)  රශරෝහය ද්රවය ලබා ැටනීම සඳහා මේ  ාර 

ේදයාක පිහිටුවීම හා පවත්වාශැක යෑම0 

  ශේ මඟින් වැාරරුවන්ට  දයකය රර ැටනීම 

සඳහා අව ය බුලත් දු  ලබා දීමට රටයුතු ශය දා 

ඇත0 එශසම් ිනසත්්රිෂේ මට්ටමින් අව ය බුලත් දු  

ලබා දීම සඳහා අව ය සටලසුේ සරස ්රරශැක 

යනු ලටශේ0 ශේ වක විට අතුරු වැා හා බුලත් 

පර්ශේ  ය මධ්යසථ්ාකය වියලන් මේ  ාර ේදයාක 

හතෂේ පමය පවත්වාශැක යනු ලබක අතර  

පර්ශේ  ය මධ්යසථ්ාකශේ  මෑතරදී ිරදහස ්රරක 

ලද කව බුලත් රශදද ශදරෂේ වක "කාරේමලී" හා 

"කාරේමතී" යක රශදද සඳහා වක කව මේ  ාර 

ේදයාක ද ට ට ඇතුළත් ශේ0  

 

  (විසත්ර ව ද අංර 1 සහ 2 යටශත් පහත දෂේවා 

ඇත0) 

 
 

වගුව 1   
 

මේ ශයන්ාක උාාන මන්්ද ව්කට අත්ක්ත   මේ ා ප ප්රමාණ                  

ිළිගබඳ ාත්  
 

 

මේ  ාර 

ේදයාකය 

මේ  ාර ඉිර 

රමායය 

වරරට අශප්ත ෂේෂිත මේ 

දු  රමායය 

(ශමට්රිෂේශට න්) 

1 300 1,200 

2 135 270 

3 60 240 

4 40 160 

5 200 400 

6 200 400 

7 440 880 

එරතුව 3,550 

1161 1162 



පාර්ලිශේන්තුව 

 

වගුව 2   

තෙ වී්ද තව  නිකුත් ක් ඇින මේ ා ප ිළිගබඳ ාත්  

 

           (b)   බුලත් සහ අශකකුත් අතුරු ශභෝැ 
සේබන්ධ්ශයන් අව ය තාෂේ ණිර ේපශදස් 
ලබාදීම 

  බුලත් සහ අශකකුත් අතුරු ශභෝැ සේබන්ධ්ශයන් 
අව ය තාෂේ ණිර ේපශදස ් පර්ශේ  ය 
මධ්යසථ්ාකයට පටමිය ශහෝ  ුවරරථක මාර්ැශයන් 
ලබා ැටනීම සඳහා අව ය රටයුතු සලසව්ා ඇත0 
එශමන්ම වැාරරුවන්ශේ ඉල්ලීේ මත 
තාෂේ ණිර දටනුම ලබා දීම සඳහා පර්ශේ  ය 
මධ්යසථ්ාකශේ  ශහෝ රශට් විවිධ් රශ  වල රා ණු 
සටයල පවත්වනු ලටශේ0  

  (විසත්ර ව ද අංර 3 සහ 4 යටශත් පහත දෂේවා 
ඇත0) 

වගුව 3   

 ාක්පණික උපතා්ප ලබාදීම ිළිගබඳ ාත්  

 
වගුව 4   

පුහුණු ්ැින පැවැත්වීම ිළිගබඳ ාත්  
 

 

(ඇ) (i) වර් ය - 2015 

  අපකයක රමායය - ශමට්රිෂේශට න් 2 40307 
  අපකයක ආදායම - රුපියල් මිලියක 1 23503 
  වර් ය - 2016 
  අපකයක රමායය - ශමට්රිෂේශට න් 1 95507 
  අපකයක ආදායම - රුපියල් මිලියක 1 12601 

වර් ය ලබා දී ඇති බුලත් 

දු  රමායය 

ිරර්ශ ශිත රමිතිශයන් 

සටරයලය හටිර දු  

රමායය 

(ශමට්රිෂේශට න්) 

2017 6,460 12,920 

2018 12,052 24,104 

2019 8,424 16,848 

2020 8,005 16,010 

2021 ජූලි 

මාසය දෂේවා 

3,479 7,958 

වර් ය පටමිය 

ේපශදස් ලබා 

ැටනීම 

ුවරරථකශයන් ේපශදස් 

ලබා ැටනීම 

2017 192 297 

2018 103 118 

2019 780 1,820 

2020 292 1,672 

2021 110 504 

වර් ය රා ණු සටයල සහභාගීත්වය 

2017 16 809 

2018 15 372 

2019 16 475 

2020 5 123 

2021 2 48 

  (ii) ඔේ0 

  (iii) 010  බුලත් වැාරරුවන්හට වැාව සේබන්ධ්ශයන් 
ඇති වක ැටටු  සඳහා පිළියේ ශලස වටිජිනයුණු 
රළ රශදද සඳහා මේ  ාර ේදයාක සථ්ාපකය 
ිරීම0 

  02.  කව රශදදවල ශරෝපය ද්රවය  දයකය ිරීම 
සඳහා ශැ වීන් ිනරිමත් ිරීම0 

  03. ිනසත්්රිෂේ මට්ටමින් බුලත් මේ  ාර ේදයාක 
පිහිටුවීමට සටලසුේ ිරීම0  

  04.විරල්ප ආධ්ාරර වර්ැ හඳුන්වා දීම0  

  05.බුලත් පාත්ති ක්රමය ශමන්ම ශර ුලල් ක්රමයට 
වැා ිරීම රවර්ධ්කය ිරීම0 

  06.අපකයක රෘෂි ශභෝැ රාල දය විපර්යාසවලට 
අනු රු රරවීම සඳහා  සුුවසු ජ්ල සේපාදක ක්රම 
හඳුන්වා දීම0 

  07. ජ්ල සේපාදක ප ධ්ති සඳහා ආශයෝජ්ක ආධ්ාර 
ක්රම ක්රියාත්මර ිරීම0 (ව ද අංර 5 යටශත් විසත්ර 
දෂේවා ඇත0) 

 

වගුව 5   

යල ්නපාාන පද්ධින ්ඳහසා යතයෝයන යධා් ක්රමය 

 

  08. අපකයක රෘෂි ශභෝැවලට යලුව විය හටිර 
පළිශබෝධ්/සත්ත්ව හාිර වළෂේවා ැටනීශේ ේපාංැ/
ප ධ්ති හඳුන්වා දීම0 

  09. පළිශබෝධ්/සත්ත්ව හාිර වළෂේවා ැටනීශේ 
ේපාංැ/ප ධ්තිය සඳහා ආශයෝජ්ක ආධ්ාර ක්රමයන් 
ක්රියාත්මර ිරීම0 (ව ද අංර 6 යටශත් විසත්ර 
දෂේවා ඇත0) 
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පිගතබෝධ/්ත්ත්ව හසානි ව ක්වා ෙැනීතන උපාාංෙ/පද්ධිනය ්ඳහසා 

යතයෝයන යධා් ක්රම 

(ඈ) පටක ශක කඟී0 

වොතේ වප්රිය ලබා තාන උපරිම මුාල 

(ුිළයල්) 

අෂේරර 0025 (ශහෂේශටයාර 001) 40,000.00 

අෂේරර 005 (ශහෂේශටයාර 002) 50,000.00 

අෂේරර 0075 (ශහෂේශටයාර 003) 60,000.00 

අෂේරර 01 (ශහෂේශටයාර 004) 80,000.00 

ජ්ල සේපාදක ප ධ්තිය අෂේරර 01 (ශහෂේශටයාර 004) වඩා 
වටිජ භූමියර/වපසරියර ස්ථාපකය රර ඇති විට අෂේරර 05 
(ශහෂේශටයාර 2) ේපරිමයෂේ දෂේවා අෂේරර 01 සඳහා ශැවක 
මුදලට අමතරව වටිජ වක සෑම අෂේරර 0025 (ශහෂේශටයාර 
001) ෂේ සඳහාම රුපියල් 10 000000ෂේ බටගින් ශැවිය හටිර ශේ0 

1163 1164 

[ැරු  ජ්ාකර වෂේකුඹුර මහතා] 

වප්රිය අ.කෘ.තා. මන්්ද තෙවන 

මුාල (ුිළයල්) 

අෂේරර 0025 (ශහෂේශටයාර 001) 22,500.00 

අෂේරර 005 (ශහෂේශටයාර 002) 25,000.00 

අෂේරර 0075 (ශහෂේශටයාර 003) 27,500.00 

අෂේරර 01 (ශහෂේශටයාර 004) 30,000.00 

අෂේරර 01 (ශහෂේශටයාර 004) ට වඩා වටිජ ඉඩේ සඳහා ප ධ්තිය 
සවි රර ඇති විට අෂේරර 05 (ශහෂේශටයාර 2) ර ේපරිමය දෂේවා 
වටිජ වක සෑම අෂේරරයරටම රුපියල් 10 000000 බටගින් ශැවිය 
හටිරය0 අෂේරරයරට අඩු ශර ටස් ව ශයන් වටිජ වක විට 
අනුපාතිරව ැයකය රර ශැවිය යුතුය0 
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ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශර අ අතුරු ර ්ක අහන්ක0 ඊශේ  පටය 1 

1/2ෂේ ැත ුලයා  ර ්ක වටයට0 ඒ වාශේම ැරු ඇමතිතුමන්ලාත් 

ශර අ ේත්තර ලබා ශදන්ක0 

 
ෙු බුද්ධික පින්ණ මහස ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ැරු රථාකායරතුමිර, සාමාකයශයන් මා දරක මතය ශේරයි0 

බුලත් සහ රාවෂේ අශප්ත  සේරදායශේ  සංශෂේතයෂේ විධියට සහ 

සංස්රෘතිරමය ව ශයන් අතයව ය ශදයෂේ0 හටබටයි බුලත් සහ 

රාවෂේ යනු මුඛ ශසෞඛය ශරශරහි බලපාක පිළිරා රාරරයෂේ0 

එවටිර ර ්කයෂේ -ැටටු වෂේ- තිබුයා ුලයත් බුලත්, රාවෂේ සහ 

රරුංරා අපකයකශයන් අපට ආදායමෂේ ලබාැත හටිරයි0 ැරු 

රථාකායරතුමිර, ඔබතුමාත් දන්කවා, මාරඳුර රශ  ශේ  

ජ්කතාව රරුංරා එරතු ිරීම සහ අශළවි ිරීම රරක බව0  බුලත් 

සහ රාවෂේ ිරයන්ශන් මාරඳුර රශ  ශේ ත්, අශප්ත  මාතර 

ිනස්ත්රිෂේරශේ  ජ්කතාවශේත් වි ාල ආදායේ මාර්ැයෂේ0 ැරු රාජ්ය 

ඇමතිතුමිර, ර ්කය බුලත් ුලයත්, බුලත්, රාවෂේ සහ රාවෂේවලින් 

අප ලබා ැන්කා රරුංරා අපකයකය ඉලෂේර රර ැන්ක ඕකෑ0 

පිළිරා පිළිබඳ ර ්කය හින්දා ඒවා ඉල්ු ේ ිරීශේ යේිරයල අඩුවෂේ 

ශලෝරශේ ම තිශබකවා0 

මම ඒර දන්කවා0 හටබටයි  පාිරස්තාකය ඇතුළු ශබ ශහෝ 

රටවලට ශේ ශභෝැ ශදරට අදාළ ිර ්පාදක අශළවි ිරීමට ඒ ඒ 

තාකාපති රාර්යාල ශහෝ මහ ශර මසාරිස් රාර්යාලත් එෂේර 

ඔබතුමන්ලාශේ අමාතයාං ය බ ධ් ශවලා ඒ ශවනුශවන් ඉලෂේර 

රළ වටඩ පිළිශවළෂේ සරස් රර තිශබකවාද   එය ක්රියාත්මර 

ශවකවාද ිරයක එර තමයි මම පළමුවටිර අතුරු ර ්කය ව ශයන් 

ඔබතුමාශැන් අහන්ශන්  ැරු රාජ්ය ඇමතිතුමිර0 ශම රද  ශේර 

අශප්ත  රශට් ශඩ ලර් ඌකතාවෂේ තිශබක ශවලාවෂේ0  

රරුංරා ජ්ාවාරම පිළිබඳව යහ පාලක ආණ්ඩුව රාලශේ ත් 

ශතෝදකා ආවා0 මට දටකැන්ක තිශබක විධියට රරුංරා සහ 

ැේමිරිස් සේබන්ධ්ශයන් රලින් රළ ශසල්ලමට ආප  සටරයෂේ 

අර අඳිකවා0 තමුන්කාන්ශස්ලාශේ අමාතයාං ශයනුත් ඒ ඉල්ලීේ 

රරකවා ු 0 ශේ සේබන්ධ්ශයන් ැන්කා ක්රියා මාර්ැය ශම රෂේද?  
 

 
ෙු යානක වක්කුඹු් මහස ා 
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ැරු රථාකායරතුමිර  අශප්ත  රටට රරුංරා ශැශකක එර අපි 

කවත්වා තිශබකවා0 ඒ වාශේම  ැේමිරිස් ශැශකක එරත් 

සේපූර්යශයන්ම කතර රර තිශබකවා0 අද රාවෂේ ලංරාවට 

ශැශකක එර කතර රළ ිරසා රරුංරා මිල රුපියල් 1 000 දෂේවා 

වටිජ වී තිශබකවා0 වියට්කාමශයන් ැේමිරිස ්ශැක ඒම කතර රළ 

හින්දා අද වක ශර ට ැේමිරිස් ිරශලෝවෂේ රුපියල්  50ෂේ  900ෂේ 

ශවකවා0 ැේමිරිස් මිල වටිජ ශවලා තිශබකවා0 ඒ ිරසා අශප්ත  

අතිැරු ජ්කාධිපතිතුමා රතිපත්තිමය තීන්ුවවෂේ ශැක තිශබකවා  

"ආකයකය රරන්ක ශදන්ශන් කටහට" ිරයලා0 හටබටයි  

වයාපාරිරයන් ඇවිල්ලා ිරයකවා  ලංරාශේ රාවෂේ කටති රාලයට 

ඒ ශැ ල්ලන්ට පිට රටත් එෂේර තිශබක business එර කටති 

ශවකවා ිරයලා0 ශම රද  අුලරු ද රාරාම ශමච්තර රමායයෂේ 

ශදන්ක ිරයලා ඉල්ු වාම  අශප්ත  රශට් රාවෂේ හටශදක රාලශේ  ඒවා 

පිට රට යවලා අශකෂේ රාලයට යවන්ක බටරි ුලයාම ඒ ශැ ල්ලන් 

එෂේර තිශබක ැනු ශදනුව කටති වක බව ිරයකවා0 ඒ ිරසා 

වයාපාරිරයන් ඉල්ලීමෂේ රර තිශබකවා0 ඉල්ලීමෂේ රළත් තවම 

අපි ිරයලම ශරශකකුට ඒවා ශැන්වීමට අවසරයෂේ දී කටහට0 අශප්ත  

රශට් ැේමිරිස් වටශවකවා0 ැේමිරිස් වටශවක ිරසා අපි ඒරට 

අවසරයෂේ ශදන්ශන්ත් කටහට0   

 
ෙු බුද්ධික පින්ණ මහස ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ැරු රථාකායරතුමිර  මම රාජ්ය අමාතයතුමාශැන්  අහක 

ශදවටිර අතුරු ර ්කය ශමයයි0  

සාමාකයශයන් 2020 මාර්තුවල යලට ශේ අුලරු ද දෂේවා 

බටු වාම තවමත් අපට  රහ පිළිබඳ සේපූර්ය තෘප්ත තවීමෂේ කටහට0 

රහ ිරශලෝ එර රුපියල් 6000ට ඉහළ  ගිය අවස්ථාවකුත් තිබුයා0 

දටන් යේ රමායයර මිල අඩුවීමෂේ තිශබකවා0 2020න් පස්ශස ්

වැා රරරා රහ බීජ්වල අසව්ටන්ක ලටශබන්ශන් සාමාකයශයන් 

මාර්තු  අශර්ල්  මටයි මාසවල0 සාමාකයශයන් ශදසටේබර්වල ඉඳලා 

රහ ැලවන්ක පටන් ැන්කවා0 ශදසටේබර්වල ැටශලේවාම මාර්තු  

අශර්ල්  ශවකශර ට ආශයත් රහ බීජ් හිටවන්කත් පටන් 

ැන්කවා0 ශේ අුලරු ශ  ලටශබක රහ අස්වටන්ක ශර පමයද 

ිරයලා ඔබතුමන්ලා රාශරෝරථකය රරලා තිශබකවාද? ඒර රශට් 

ඉල්ු මට ඇතිද? අපකයකයටත් රමායවත්ද? එශහම කටත්කේ 

ලබක අුලරු ශ  වැා රළ යුතු භූමි රමායය දටකටමත් හඳුකා 

ශැක මින රමායයට වැා රරන්ක දටකටමත් ූ දාකමෂේ 

තිශබකවාද? ඒ සඳහා වටඩ පිළිශවළෂේ තිශබකවාද? 

 
ෙු යානක වක්කුඹු් මහස ා 
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ැරු රථාකායරතුමිර  එතුමා අහරා ර ්කය ශේර ශක ශවයි0 

ඒත් පිළිතුරු ශදකවා0 ශමශතෂේ රල් ලංරාශේ රහ වැාව රරලා 

තිබුශණ් ශහෂේශටයාර 1000ට අඩු රමායයර0 ශේ අුලරු ශ  

අපකයක රෘෂිරර්ම ශදපාර්ත ශේන්තුශේ අධීෂේ යය යටශත් 

ශහෂේශටයාර 3500ර රහ වවලා තිශබකවා0 අපි  අමු රහ 

අස්වටන්ක ශමට්රිෂේශට න් 6  000ෂේ බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0 

ලංරාශේ අව යතාව රහ කුඩු ශට න් 6 500ත් 7 500ත් අතර 

රමායයෂේ0 9 000රට වටිජ රමායයෂේ අශප්ත  රශට් ිර ්පාදකය 

ශවකවා0 ඒර අතිරිෂේතයෂේ ශවකවා0  අපි බලාශප ශර ත්තු 

ශවකවා අතිරිෂේතයෂේ ුලශය ත් ඒ අතිරිෂේතය අපකයකය 

රරන්ක0 ඒ එෂේරම ඔබතුමා ිරයරා එර හරි0 ලංරාවට රහ 

ශැකක එර කටවටත්තුවාට පස්ශස් වියළි රහ කුඩු ිරශලෝ එරෂේ 

රුපියල් 6 000ට විතර මිල ඉහළ ගියා0 තවමත් රුපියල් 4 000ට 

රුපියල් 5 000ට යකවා0 අපි ආණ්ඩුවෂේ විධියට රජ්ශේ  

ආයතකවලට -සමුපරාර සමිතිවලට  සශත ස ආයතකයට  කුළු 

බඩු සංස්ථාව යක ආයතකවලට- රහ ලබා දීලා ිරශලෝ එර 

රුපියල් 2 000ට ශදන්කත්  ග්රෑේ 100ෂේ රුපියල් 200ට ශදන්කත් 

මම මශේ අමාතයාං ශයන් වටඩ පිළිශවළෂේ හදලා දීලා තිශබකවා0  

ඒ ිරසා ඉිනරි රාලශේ දී මිල වටිජ ුලශය ත්  අපි අපකයක 

රෘෂිරර්ම ශදපාර්තශේන්තුවත් සමඟ එරතු ශවලා   ශේ රශට් රහ 

ිර ්පාදකය රරක ශැ වියාශැන් ශමට්රිෂේශට න් වියලදහසෂේ කුළු 

බඩු සංස්ථාව හරහා මිලට අරශැක රහ මිල පාලකය රරන්ක 

බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0  

1165 1166 



පාර්ලිශේන්තුව 

2015-2020 ාක්වා ඛනිය ත ල් මිල ්ාංතශයන්ෝධනය  

ය ්ප ් 
2015-2020 வகரயான எாிதபாருள் விகலத் திருத்தம்: 

விபரம் 
PRICE REVISION OF PETROLEUM FROM 2015-2020: DETAILS 

      
  311/2020 

2. ෙු චමි්දා ය  තේිනරි මහස ා 
    (மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

    (The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 බල ෂේති අමාතයතුමාශැන් ඇූ  ර ්කය - (1): 

(අ)  (i)  වර්  2015 යලට 2020 දෂේවා ශලෝර ශවළඳශප ශළ ්
ඛිරජ් ශතල් මිල ඉහළ ගිය සහ පහළ ගිය අවසථ්ා 
සංඛයාව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශර පමයද;   

 (ii)  එම මිල ශවකසව්ීේවලට සාශප්ත ෂේ ව ශ්රී ලංරාශේ 
ඛිරජ් ශතල් මිල සංශ ෝධ්කය ිරීමට ැනු ලටබූ 
පියවර රවශර්ද;   

 (iii)  ශලෝර ශවළඳශප ශළ ් ඛිරජ් ශතල් මිල පහළ 
යෑශේ වායලය  ශ්රී ලංරාශේ පාරිශභෝගිර ජ්කතාව 
ශවත ලබා දීමට ැනු ලබක පියවර රවශර්ද; 

 යන්ක එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ)  ශක එශස ්කේ  ඒ මන්ද?   

 
வலுசக்தி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2020ஆம் ஆண்டு 

வகர உலக சந்கதயில் எாிதபாருளின் விகல 

உயர்வகடந்த மற்றும் குகறவகடந்த சந்தர்ப் 

பங்களின் எண்ணிக்கக தவவ்ரவறாக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (ii) குறிப்பிட்ட விகல மாற்றங்களுக்கு ஒப்பீடாக 

இலங்ககயில் எாிதபாருளின் விகலகயத் 

திருத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கககள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (iii) உலக சந்கதயில் எாிதபாருளின் விகல 

குகறவகடந்ததன் நன்கமகய இலங்ககயின் 

பாவகனயாளர்ளுக்கு வைங்குவதற்காக எடுக்கப் 

பட்ட நடவடிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Energy: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of occasions when the prices of 
petroleum fluctuated in the world market 
during the period from the year 2015 up to 
2020, separately; 

 (ii) the steps taken to revise the prices of 
petroleum in Sri Lanka against the aforesaid 
changes of prices; and 

 (iii) the steps taken to provide the consumers 
living in Sri Lanka the advantage of the 
decrease in the prices of petroleum in the 
world market?  

(b)      If not, why? 

ෙු උාය ෙනම්දිළල මහස ා (බලශයන්ක්ින අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில - வலுசக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

ැරු රථාකායරතුමිර  එම ර ්කයට පිළිතුර ශමශස්යි0 

(අ) (i)   ිර ච්ිතව සඳහන් රළ ශක හටර0 

  ශලෝර ශවශළඳ ශප ළ තුළ ඛිරජ් ශතල් මිල 
ැයන් දදිරරව ඉහළ හා පහළ යක බටවින් 
එශස ් ඉහළ හා පහළ ගිය අවසථ්ා රමායය 
ශර පමයද යන්ක ශවන් ශවන් ව ශයන් දටෂේවිය 
ශක හටර0 ශරශස ් කමුත් සංසන්දකය ිරීශේ 
පහසුව තරා මායලර සාමාකය ශලස ැයන් 
බටලීමෂේ යලුව රරක අතර එෂේ එෂේ වර් යට අදාළව 
මිල ැයන් හටයලීශේ මායලර සාමාකය  ඇමුණුම 
01 මඟින් දෂේවා ඇත0 

   තවද ශමම අැයන්හි ශවකසව්ීම අදාළ රාල 
පරාසයට සාශප්ත ෂේ ව පටහටිනලි වක රසථ්ාර 
ඇමුණුම 02 මඟින් දෂේවා ඇත0 

 (ii) 

  ශලෝර ශවශළඳ ශප ළ ඛිරජ් ශතල් මිල 
සේබන්ධ්ශයන් සලරා බලා එවරට වි යභාර 
අමාතයතුමා හා මුදල් අමාතයාං ය සමඟ සාරච්ඡා 
රර 2015-2019 වර් වලදී ශ ශීය ඛිරජ් ශතල් මිල 
තීරයය ිරීමට හඳුන්වා ුවන් මිල ූ රය භාවිත 
රරමින් වි අන් විට මිල ැයන් සංශ ෝධ්කයට 
ලෂේශර ට ඇත0 2020 වර් ය ද ඇතුළත්ව මිල 
ැයන් සංශ ෝධ්කය රළ ිනක  ඇමුණුම 03 මඟින් 
දටෂේශේ0  

  තවද 2015 වර් ය ආරේභශේ  ශලෝර ශවශළඳ 
ශප ළ ශබ ර ශතල් මිල පහළ යෑමට සාශප්ත ෂේ ව 
ශ ශීය ඉන්ධ්ක මිල ැයන් පහළ දටට මට පියවර 
ශැක තිබූ අතර  ඉන් අකතුරුව ජ්ාතයන්තර මිල 
ැයන් විතලකය ශක සලරා 201  වර් ශේ  මටයි 
දෂේවා එශස ් තීරයය රළ මිල ැයන් 
ශක ශවකසව් පවත්වා ැනු ලටබීය0 201  මටයි යලට 
ජ්ාතයන්තර මිල ැයන් ශවකස ්වීමට සාශප්ත ෂේ ව 
ඉහත  සඳහන් මිල ූ රය පදකේව 2019 
සටප්ත තටේබර් මස දෂේවා සෑම මසරම 10 වක ිනකට 
සංශ ෝධ්කය රර ඇත0 

  ඇමුණුේ 01  02  03 ්භාෙ * රරමි0 

 

 (iii) ශේ වක විට ශලෝර ශවශළඳ ශප ශළ ්ඛිරජ් ශතල් 
මිල සීඝ්රශයන් ඉහළ යමින් පවතික අතර 
2021010001 ිනක වාර්තා ුලණු බටරලයරට ශඩ ලර් 
 0 මිල  වසර තුකරදී වාර්තා ුලණු වටිජම මිල ශේ0 

(ආ) අදාළ ශක ශේ0 

 

ෙු චමි්දා ය  තේිනරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු ඇමතිතුමිර  ඔෂේශට්න්  92 වර්ැශේ  ශපට්රල් බටරලයෂේ 

ැත්ශත ත්  මිල වටිජ ශවලා තිශබන්ශන් ඇශමරිරානු ශඩ ලර් 

76ිරන්0 එතශර ට ඒර වරායට එකශර ට රුපියල් 97070ෂේ 

ශවකවා0 ශවශළඳ ශප ශළ් ශේ ඔෂේශට්න් 92 වර්ැශේ  ශපට්රල් 

ලීටරයෂේ විකුයන්ශන් රුපියල් 157ට0 ැරු රථාකායරතුමිර   

1167 1168 

————————— 
*  පු්ප කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මම දන්ක විධියට ශේ රුපියල් 157 ශවන්ශන් සටරසුේ වියදේ 

ිරයලා රුපියල් 10060කුත් එරතු රරලා0 ඒ වාශේම  පසුගිය 

රාලශේ  ලංරා ඛිරජ්ශතල් නීතිැත සංස්ථාශේ තිබුණු පාඩුව 

ශවනුශවන් රුපියල් 10 4කුත් ඒරට එරතු ශවකවා0 පරිපාලක 

වියදේ  ශලස රුපියලකුත්  ලාභය හට අයට රුපියල් 6040කුත්  බ ද 

හට අයට 39033කුත් ඒරට  එරතු ශවකවා0 මම ශේ ිරයන්ශන් 

ඔෂේශට්න් 92 වර්ැශේ  ශපට්රල් ලීටරයර විකුණුේ මිල හටශදක 

ආරාරය0 ඒවා එරතු රරලා තමයි රුපියල් 157රට ශපට්රල් 

ලීටරයෂේ විකුයන්ශන්0 දීර්ඝ රාලයර යලට අධ්යයකය රළාම  

ශඩ ලරශේ  අැය ඉහළ ගියත්  පහළ ගියත් ලංරා ඛිරජ් ශතල් 

නීතිැත සංස්ථාවට පාඩුවෂේ ශවන්ක බටහට  ැරු ඇමතිතුමිර0 

එෂේශරෝ ශමහි බුව රමායය ශප ්ඩඩෂේ අඩු රරලා අඩු මිලට 

ශදකවා0 එශහම කටත්කේ  සටරසුේ වියදේ අඩු රරලාත් ශපට්රල් 

අඩුවට ශදන්ක රාළුවන්0 දටන් ුලයත් අඩු මිලට ශපට්රල් ශදන්ක 

රාළුවන්0 කමුත් ැරු ඇමතිතුමිර  අපට තිශබක ර ්කය ශමයයි0 

ඉතිහාසශේ  ඉඳලා බටු වාම  ලංරා ඛිරජ් ශතල් නීතිැත සංස්ථාව 

තුළ අලාභයි  පාඩුයි ිරයක රාරයය තිශබකවා0 කමුත් ශේ විධියට 

බටු වාම  පාඩු ශවන්කත් බටහට; අලාභ ශවන්කත් බටහට0 ශලෝරශේ  

ධ්කවතුන් ශහ රා රාරා විධිය ශම රෂේද ිරයලා ශහ යන්ක 

ශපට් අයෂේ තිශබකවා0 ලංරා ඛිරජ් ශතල් නීතිැත සංස්ථාශේත්  

එශහම එරෂේ හදන්ක0 එතශර ට ඇමතිතුමා ද  සභාපතිතුමා ද  

ිරලධ්ාරින් ද ශහ රා රෑශේ ිරයලා ශහ යාැන්ක රාළුවන්0  

ැරු රථාකායරතුමිර  ඉතා ශර අශයන් මම අහක ර ්කය 

ශමයයි0 පසුගිය රාලශේ  මිල ූ ර තිබුයා0 පසුගිය රාලශේ  අශප්ත  

ආණ්ඩුව හදරා මිල ූ රය විශේතකයට ලෂේ ුලයා  ැරු ඇමතිතුමිර0 

එම මිල ූ රශයන් පාරිශභෝගිරයාට වායලයෂේ ලටබුශණ් කටහට0  

ඔබතුමන්ලාශේ මිල ූ රය පිළිබඳව  මු ණු ශප ශත් තිශබකවා අපි 

දිරකවා0 මු ණු ශප ශත් තිශබක ඒ මිල ූ රය විදයාත්මරව ශහෝ 

ැණිතානුකූලව හදරා එරෂේ ශක ශවයි0  ''සඟවකවා + හිඟ  ශවකවා 

= මිල වටිජ රරකවා'' ිරයක එර තමයි  ිරරිපි අ ශහෝ ශේවා ශතල් 

ශහෝ ශේවා හටම ශ ටම ඔබතුමන්ලාශේ  මිල ූ රය0 ඒ ිරසා 

වර්තමාකශේ  ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුව ිරර්මායය රර තිශබක 

ශේ මිල ඉහළ පහළ යෑම තුළ රශට් ජ්කතාවට සාධ්නීය විධියට 

වායලය ලටශබන්ක රාළුවන් වක මිල ූ රය ශම රෂේද? 

 
ෙු උාය ෙනම්දිළල මහස ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ශවශළඳ ශප ශළ් යේ යේ භාණ්ඩ හිඟ 

ශවන්ක ඇති; මිල වටිජ ිරීේ ශවන්ක ඇති0 කමුත් ැරු 

මන්ත්රීතුමිර  මශේ අධීෂේ යය යටශත් තිශබක ඉන්ධ්ක මිල 

සේබන්ධ්ශයන්  එශහම කටත්කේ ඛිරජ් ශතල් සේබන්ධ්ශයන් ඒර 

අදාළ  වන්ශන් කටහට0 විපෂේ  කායරතුමාත් ඇතුළුව විපෂේ ශේ  

ශබ ශහෝ මන්ත්රීවරු "ඔන්ක  ඛිරජ් ශතල් හිඟයෂේ ඇති ශවකවා  

ශමන්ක  හිඟයෂේ ඇති ශවකවා" යකාදී  රරා  රළත්  පසු ගිය 

මාස තුශන්ම වරින් වර විපෂේ ශේ  මන්ත්රීවරු ඛිරජ් ශතල් හිඟයෂේ 

ැටක රාශරෝරථක  අකාවටිර පළ රළත් එවටිර තත්ත්වයෂේ ඇති 

ශක වීමට අපි වැ බලා ැත්තා0 ඒ ිරසා ඉන්ධ්ක හිඟයෂේ ඇති රර 

මිල වටිජ ිරීම ිරයක රාරයය අශප්ත  වි යට අදාළ කටහට0 කමුත්  

මිල ූ රශයනුත් සාධ්ාරයයෂේ ුලශණ් කටති ිරසා  පාරිශභෝගිරයාට 

සාධ්ාරයයෂේ ඉටු රරන්ක අපට රළ හටෂේශෂේ කුමෂේද ිරයා 

ඔබතුමා අහක ර ්කය සාධ්ාරයයි0 

ැරු මන්ත්රීතුමිර  පසු ගිය ශපබරවාරි මාසශේ   ශලෝර ශවශළඳ 

ශප ශළ් ඉන්ධ්ක මිල ශීඝ්රශයන් වටිජ ශවකවා ිරයක රාරයය 

ශපන්වා මා අමාතය මණ්ඩලයට පත්රිරාවෂේ ඉිනරිපත් රළා  මිල 

ස්ථා උරරය අරමුදලෂේ පිහිටුවන්ක0 ශලෝරශේ  ඉන්ධ්ක මිල 

සේබන්ධ්ශයන් පාවිච්චි රරක ක්රමශේද ශදරෂේ තිශබකවා0 එරෂේ 

තමයි  මිල ූ රය0 එකේ  ඔබතුමා ිරශයෝජ්කය රළ පසු ගිය 

ආණ්ඩුව පාවිච්චි රරරා මිල ූ රය0 අිරෂේ එර  මිල ස්ථා උරරය 

අරමුදල0 අශප්ත  අධ්යයකශයන් හඳුකා ැත්තා  ශ්රී ලංරාව වටිර අඩු 

ආදායේ ලබක රටරට  කටත්කේ මටින ආදායේ ලබක රටරට 

වඩාත් ැටළශපන්ශන් මිල ූ රය ශක ව මිල ස්ථා උරරය අරමුදල 

බව0 ශලෝරශේ  රටවල් 7ර මිල ූ ර ක්රියා රරක ආරාරය 

අධ්යයකය රරලා තමයි අපි අමාතය මණ්ඩලයට ඒ 

සේබන්ධ්ශයන් පත්රිරාවෂේ ශය මු රශළ්0 එයට භාණ්ඩාැාරශේ  

එරඟතාව ශක ලටබුණු ිරසා අමාතය මණ්ඩලය තීරයය රළා  

අැමටතිතුමාශේ රධ්ාකත්වශයන් තිශබක බල ෂේති අර්බුදය 

විසඳීශේ අමාතය අනුරමිටුවට එය ශය මු රරන්ක0 

විවිධ් රාරයා සේබන්ධ්ශයන් ඇත්තටම මාස පහෂේ තිස්ශස ්

අනුරමිටුශේදී රරුණු සාරච්ඡාවට ලෂේ ුලයා0 ඒවා  අනුමත 

රරලා ලබක සඳුදා අමාතය මණ්ඩලයට පත්රිරාවෂේ ශලස ඉිනරිපත් 

ිරීමට ිරයමිතයි0 

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු තමින්ද විශේයලරි මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාශේ ශදවටිර අතුරු 

ර ්කය අහන්ක0 

 

ෙු චමි්දා ය  තේිනරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු රථාකායරතුමිර  අද මම ශහ ඳයි ශන්ද?  

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වාශේම  ශහ ඳට ශදවටිර අතුරු ර ්කයත් අහන්ක0 

 

ෙු චමි්දා ය  තේිනරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දටන් මම ඔබතුමා ිරයක විධියට ඉන්ශන්0  

ැරු රථාකායරතුමිර  ශදවටිර අතුරු ර ්කය ැරු මුජිබුර් 

ර මාන් මන්ත්රීතුමා අසකවා0 

 

ෙු මුජිබුර් ්හුමා්ද මහස ා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ැරු තමින්ද විශේයලරි මන්ත්රීතුමාශේ 

ර ්කශේ  ශදවටිර අතුරු ර ්කය මම අහකවා0  

ැරු ඇමතිතුමිර  LNG ිරයක වි ය අයිති ශවන්ශන්ත් 

ඔබතුමාශේ වි ය පථයට0 ශරරවලපි අය විුවලි බලාැාරය 

ිරයන්ශන් LNGවලට පරිවර්තකය රරන්ක පහසුරේ තිශබක 

විුවලි බලාැාරයෂේ0 එම විුවලි බලාැාරය LNGවලින් ක්රියා රරක 

විුවලි බලාැාරයෂේ බවට පරිවර්තකය ිරීශේ රටයුත්තට පසු ගිය 

මාසශේ  ශටන්ඩර් පවා රටශඳේවා0 එශස් ශටන්ඩර් රටඳවා ඒ 

රටයුතු රරක අතරතුර තමයි එම ශටන්ඩර් ක්රියා ප අපා අයට 

අයුවේ ශක රළ ඇශමරිරානු සමාැමෂේ සමඟ පසු ගිය දා ඒ 

ශවනුශවන් ගිවිසුේ අත්සන් රරනු ලටබුශේ0 ඇත්තටම ශමය 

ඔබතුමාශේ වි ය පථයට අයත් වක ශදයෂේ0 ඔබතුමා ශේ පිළිබඳව 

දටනුවත්ද ිරයා මා අහන්ක රටමටතියි0  

ැරු ඇමතිතුමිර  "ශසෞභාැයශේ  දටෂේම" තුළ ජ්කාධිපතිතුමා 

පවා ිරයා තිශබකවා  රජ්ශේ  යලයු  රටයුතු විිරවිදභාවයිරන් 

යුතුව රරශැක යකවා ිරයලා0 ඒ ිරයන්ශන්  ශටන්ඩර් 

1169 1170 



පාර්ලිශේන්තුව 

ප අපා අයිරන් ශත රව ිරයලම ආරාරයර ැනුශදනුවෂේ රරන්ශන් 

කටහට ිරයලා එතුමා ශසෞභාැයශේ  දටෂේම තුළ සඳහන් රර 

තිශබකවා0 ැරු ඇමතිතුමිර  ඔබතුමාශේ වි ය පථයට අයත් වක 

ශමම ැනුශදනුව ශටන්ඩර් ප අපා අයිරන් ශත රව ක්රියාත්මර 

ුලශණ් ශර ශහ මද ිරයලා මා දටකැන්ක රටමටතියි0 

 

ෙු උාය ෙනම්දිළල මහස ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ැරු මන්ත්රීතුමිර  විුවලි බලාැාරයරට අව ය ැල් අුරරු 

ශේවා  ඩීසල් ශේවා  ැෑස් ශේවා ඒ අමු ද්රවය මිලදී ැටනීශේ රටයුතු 

අදාළ වන්ශන් මශේ අමාතයාං යට ශක ශවයි0 

'බල ෂේතිය' ිරයක වි ය ැත්ශත ත් බටලූ බටල්මට 

ශපශකන්ශන් විුවලිය ිරයන්ශන්ත් බල ෂේති වි යටම එන්ක ඕකෑ 

ශර ටසෂේ ශලසයි0 කමුත්  අශප්ත  අමාතය මණ්ඩල ශබදීශේ ැටසට් 

ිරශේදකය අනුව 'විුවලිබල' ිරයලා ශවකම රටබිකට් 

අමාතයාං යෂේ ශවන්රර තිශබකවා0 ැරු ැාමිලො ශල කුශේ 

ඇමතිතුමා තමයි ඒ අමාතයාං ශේ  කායරත්වය දරන්ශන්0 ශේ 

වි ය අදාළ ශවන්ශන් ඒ අමාතයාං යට0 ඒ පිළිබඳව මශේ මතය 

මම මාධ්ය හමුවරදීත් ිරේවා0 ඊශේ  ැරු ශහ් ා විතාකශේ 

මන්ත්රීතුමා මශැන් ඒ පිළිබඳව ිර ්චිතව ර ්ක රළාම  මශේ 

මතය මා පටහටිනලිව ඊශේ  පාර්ලිශේන්තුශේදී රරා යට පත් රළා0  

 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ඔබතුමාශේ අවසරය ඇතුව මම ශේ 

ර ්කය අහකවා0  

ැරු ැේමන්පිල ඇමතිතුමිර  ඔබතුමා ඊශේ  ිරේවා  ඉන්ුව - 

ලංරා ගිවිසුම යටශත් ශතල් ටටංිර 100ම ඉන්ිනයාවට ුවන්කා 

ිරයලා0 ඔබතුමා ිරදහසට රරුයෂේ විධියට 'ඉන්ුව - ලංරා ගිවිසුම' 

පාවිච්චි රළා0 මම අහකවා  දහතුන්වක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධ්කයත් ඒ අනුව ක්රියාත්මර රරකවාද ිරයලා0 

 

ෙු උාය ෙනම්දිළල මහස ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ලෂේ ්මන් ිරරිඇල්ල මන්ත්රීතුමාශේ 

වයස ිරසා මම අනුරේපා රරකවා0 එතුමාට හරියට ඇහිලා කටහට0 

මම ිරේශේ- [බාධ්ා ිරීමෂේ] සමාශවන්ක0 අහැන්ක  දටන්0  

ැරු රථාකායරතුමිර  2003 ශපබරවාරි මාසශේ  7වටිර දා 

එතුමන්ලා අත්සන් රරරා ගිවිසුම අනුවයි රටයුතු රශළ් ිරයලා මම 

ඒ ගිවිසුම ඊශේ  සභාැත රළා0 ඔබතුමන්ලා ිරේවා  "ටටංිර 100ම 

ුවන්ශන් කටහට0 ටටංිර 15යි ුවන්ශන්0 2023දී ඒවා ආපසු ලටශබකවා" 

ිරයලා0 මම රබීර් හෂීේ මටතිතුමාට අභිශයෝැ රළා  ඒ ගිවිසුම 

සභාැත රරන්ක ිරයලා0 ැරු රථාකායරතුමිර  දටන් ැරු රබීර් 

හෂීේ මන්ත්රීතුමාත් ශේ සභාශේ කටහට0 
 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ැරු රථාකායරතුමිර  එතුමාට හටම දාම මශේ වයස 

ශපශකකවා0 මම මහින්ද රාජ්පෂේ  මටතිතුමාටත් වඩා වයයලන් 

බාලයි0  

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතටක point of Order  එරෂේ කටහට0  

 

ෙු චමි්දා ය  තේිනරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු රථාකායරතුමිර  - 

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතටක point of Order  එරෂේ කටහට ශන්  ිරරිඇල්ල 

මන්ත්රීතුමා0 මම ඔබතුමාට අවසථ්ාව ුවන්කා ශන්0 ැරු තමින්ද 

විශේයලරි මටතිතුමාටත් point of Order  එරෂේ තිශයකවා0  

 

ෙු චමි්දා ය  තේිනරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ඊශේ  අශප්ත  තාමර සේපත් දසකායර 
මන්ත්රීතුමා ඉතාම වටදැත් රාරයයෂේ ඇ වා0 ඒ රාරයයට 
සේබන්ධ් වූ හිටරා අැමටතිතුමා ඒ ශවලාශේ ශේ සභාශේ හි අයා0 
"මරය තුකෂේ ඇති  මිිරශහෂේ පටණි රෑ ය" ිරයකවා වශේ එතුමා 
ඒ ර ්කයට "කටහට" ිරයලා පිළිතුර ුවන්කා කේ   ආණ්ඩු පෂේ ය 
අමාරුශේ වටශටකවා0 හටබටයි  "ඔේ" ිරේවා කේ එතුමාශේ 
ශ  පාලකය ඉවරයි0  එතුමා පටහටිනලි පිළිතුරෂේ  ශක දීම තුළ අදත් 
ඒර ර ්කයරට ලෂේ ශවකවා0 

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ර ්ක අංර 3 -466/2020- (2)  ැරු ශම හම්ඩ මුසේමිල් මහතා  

 

ෙු තම හසමඩ් මු්නමිල් මහස ා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ැරු රථාකායරතුමිර  මා එම ර ්කය අහකවා0  
 

ෙු තශයන්හසා්ද ත ේ්මිනාංහස මහස ා (්මෘද්ධි, ෙෘහස යර්ථික, 

ක්ෂුද්ර මූල, ප්වයාං රැකියා හසා  වාපා් ්ාංවර්ධන ්ාය 

අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு தசஹான் ரசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

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

ැරු රථාකායරතුමිර  මුදල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම 

ර ්කයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශදරර රාලයෂේ ඉල්ලා යල අකවා0 
 

ප්රශයන්පනය මුව දනකදී ඉදරිපත් කිරීමට නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්ක අංර 4 -514/2020- (1)  ැරු ශහ් ා විතාකශේ  මහතා -  
[සභා ැර්භය තුළ කටත0] 

1171 1172 

[ැරු   මුජිබුර්  ර මාන් මහතා] 
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තක  ඹ, කළු ්, ෙනපහස ්හස ්ත්නපු් ද්පත්රික්ක  

ොංවුව් පාලනය 
தகாழும்பு, களுத்துகற, கம்பஹா மற்றும் 

இரத்தினபுாி மாவட்டங்கள்: தவள்ளக் கட்டுப்பாடு 
COLOMBO, KALUTARA, GAMPAHA AND RATNAPURA 

DISTRICTS: FLOOD MITIGATION 
      

644/2020 
5.  ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 වාරිමාර්ැ අමාතයතුමාශැන් ඇූ  ර ්කය - (1): 

(අ) (i) ශර ළඹ  රළුතර  ැේපහ සහ රත්කරාර යක 
ිනසත්්රිෂේර ැංවතුශරන් ආරෂේ ාරර ැටනීම සඳහා 
ශේ වකවිට සරස ්රර ඇති  සටලසුේ රවශර්ද;  

 (ii) එම රශ   ැංවතුශරන් ආරෂේ ාරර ැටනීම සඳහා 
ශවකත් ශයෝජ්කා පවතී කේ  එම ශයෝජ්කා 
රවශර්ද; 

 යන්ක එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශක එශස ්කේ   ඒ මන්ද? 
 

நீர்ப்பாசன அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i) தகாழும்பு, களுத்துகற, கம்பஹா மற்றும் 

இரத்தினபுாி ஆகிய மாவட்டங்ககள தவள்ளப் 

தபருக்கிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு இன்றளவில் 

வகுக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி பிரரதசங்ககள தவள்ளப்தபருக்கி 

லிருந்து பாதுகாப்பதற்கு ரவறு திட்டங்கள் 

இருப்பின், அகவ யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Irrigation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the plans that have been made to protect 
Colombo, Kalutara, Gampaha and 
Ratnapura Districts from floods, by now; 
and 

 (ii) other proposals to protect those areas from 
floods, if any? 

(b) If not, why?  
 

ෙු ිනරිපාල ෙමලත් මහස ා (මහසවැිම කලාප යශ්රි  

ඇලතේිම හසා යනාවා් තප ු  යටි ල පහසසුකන ්ාංවර්ධන 

්ාය අමා ුවමා)  
(மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத் - மகாவலி வலயங்ககள 

அண்டியுள்ள கால்வாய்கள் மற்றும் குடியிருப்புகள் தபாது 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இரா ாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Siripala Gamalath - State Minister of Canals and 
Common Infrastructure Development in Settlements in 
Mahaweli Zones) 

ැරු රථාකායරතුමිර  වාරිමාර්ැ ඇමතිතුමා ශවනුශවන් මා 

එම ර ්කයට පිළිතුර ලබා ශදකවා0  

(අ) (i) ශර ළඹ සහ ැේපහ ිනසත්්රිෂේරවල ැංවතුර 
පාලකය ිරීම සඳහා ශ   දණිර අවබලපෑම අවම 

ිරීශේ වයාපෘතිය  - CRIP - යටශත් සටලසුේ 
ශදරෂේ  ශයෝජ්කා රර ඇත0 

  • රටලණි ැඟ ශද්රෝණිශේ  ආශයෝජ්ක වයාපෘතිය 

  • අත්තකැු  ඔය ශද්රෝණිශේ  ආශයෝජ්ක 

වයාපෘතිය 

  රටලණි ැඟ ශද්රෝණිශේ  ආශයෝජ්ක වයාපෘතිය 
මඟින් මූලිර ව ශයන් අවධ්ාකය ශය මු 
ශරශරන්ශන් ඉහළ හංවටල්ල යලට රටලණි 
ැංශමෝය දෂේවා ැඟ ශදපස රශ  ශේ  වර්ැ 
ිරශලෝට ටර 2 292ෂේ ආවරයය ිරීම වක අතර  
අත්තකැු  ඔය ශද්රෝණිශේ  ආශයෝජ්ක වයාපෘතිය 
මඟින් ජ්ා-ඇල සහ ැේපහ කැර ඇතුළු ආශ්රිත 
රශ  ශේ  වර්ැ ිරශලෝට ටර 773ෂේ ආවරයය 
ිරීමට සටලසුේ රර ඇත0  

  ශමම ශයෝජ්කාවලට අදාළ  රයතා අධ්යයක ශේ 
වක විට එම වයාපෘතිය මඟින් අවසන් රර ඇති 
අතර  රටලණි ැඟ ශද්රෝණිය හා සේබන්ධ් 
ශයෝජ්කාවලට අදාළ සටලසුේ ක්රියාත්මර ිරීම 
2022 වසර මුල යලට ආරේභ ිරීමට ිරයමිතය0 

  එශමන්ම  රත්කරාර හා රළුතර ිනසත්්රිෂේරවල 
ැංවතුර තත්ත්වය  අවම ිරීම සඳහා ශබ ශහෝ 
රලර යලට විවිධ් අධ්යයක හා පර්ශේ  ය යලුව රර 
ඇත0 අවසන් වරට 2014 වසශර්දී ඊශ්රායලය Tahal 
Group ිරයක ේපශ  ර සමාැම වියලන් රළු ැඟ 
ශද්රෝණිශේ  ැංවතුර තත්ත්වය පාලකය ිරීම සහ 
ජ්ල සේපත් සංවර්ධ්කය ිරීම සඳහා  රයතා 
අධ්යයකයෂේ යලුව රර ඇත0 ශමමඟින් ශමශතෂේ 
පර්ශේ  යවලින් ිරර්ශ   රරක ලද 
ශයෝජ්කාවලට වඩා රාශයෝගිර ශයෝජ්කා ඉිනරිපත් 
රර තිබුණු අතර  ශමම වසශර්දී එම  රයතාවලට 
අදාළව පූර්ය අධ්යයකයෂේ යලුව ිරීමට ිරයමිතය0 
එශසම්  ැංවතුරින් ශමන්ම ලවය ජ්ලය 
ශහත්ුශවන් පීඩා විඳික රළුතර ිනසත්්රිෂේරශේ  
වටයලයන් එම පීඩාශවන් මුදවමින් ශමම වටඩ 
පිළිශවළ සාර්ථර වයාපෘතියෂේ ශලස අවසන් 
ිරීශේ වැර්ම වාරිමාර්ැ ශදපාර්තශේන්තුව සතු 
ශේ0 

  ශමම ශයෝජ්කා මඟින් රළු ැඟ ශද්රෝණිශේ  පහත 
රධ්ාක අංැ 3ෂේ ආවරයය ශරශර්0 

  i.  රත්කරාර ැංවතුර පාලකය ිරීම සඳහා ඉහළ 
ධ්ාරා රශ  ශේ  වියළි බටමි - dry dams - 
ඉිනිරීම0 

   රත්කරාරට ඉහළ රළු ැශේ මල්වල කේ 
සථ්ාකශේ  මල්වල වියළි බටේමත් - dry dam 
එරත් - දෑල සහ වටාශප ත යක සථ්ාකවල 
වියළි බටමි ශදරකුත් ඉිනිරීමට ශයෝජ්කා රර 
ඇත0 "වියළි බටමි" යනු සාමාකය රාලයට 
ැශේ ජ්ලය ැලා යා හටිර පරිින විවර ශය දා 
ශර න්ක්රීට්වලින් ඉිනරරක ලද ශේට්ටු 
ශක මටති බටේමිර0 එමඟින් ැංවතුර රාලයට 
පමයෂේ බටේශේ ඉහළ යේ රශ  යෂේ යටවීම 
යලුව වක කමුත්  සාමාකය රාලයට එවටිර 
යටවීමෂේ යලුව ශක වක ආරාරශේ  විශ ෂ්ිත 
වාරි බටේමිර0 

  ii.  රළු ැඟ ේතුරු ශමෝය රට විවෘත ිරීම සහ 
ලවය බාධ්රය ඉිනිරීම0 

   ශවරළ තීරශේ  සහ මු ශ  අදාළ ිරර්මිත  - 
groynes - ඉිනරර රළු ැඟ ේතුරු ශමෝය රට 

1173 1174 



පාර්ලිශේන්තුව 

විවෘත ිරීමට ශයෝජ්කා රර ඇත0 ශමමඟින් 
රළු ැඟ පහළ ිරේකශේ  ැංවතුර පාලකය 
ඉතා පහසු වනු ඇත0 එශමන්ම රළු ැඟ 
ආශ්රිතව දටකට ඉතා වි ාල ැටටු වෂේව පවතික 
මු ුව ජ්ලය රට තුළට ඒම වළෂේවනු පිණිස 
රළුතර පාලමට මදෂේ පහළින් ලවය 
බාධ්රයෂේ ඉිනිරීමට ද ශයෝජ්කා රර ඇත0  

  iii.  අන්තර් ශද්රෝණි හටරුලේ - transbasin 
diversions - මඟින් ජ්ල සේපත් සංවර්ධ්කය0 

   ශමහිදී රළු ැශේ අතු ැංැා තුකෂේ හරහා 
ජ්ලා  ඉිනරර ඇළවල් සහ ේමං මඟින් එම 
ජ්ලය ේඩවලව ජ්ලා යට රැශැක යාමට 
ිරයමිතය0  

  ඒ අනුව  කුකුශල් ැඟ ජ්ලා යට ඉහළින් 
කුකුශල්ැමදී කුකුශල් ැඟ හරස ් රර ජ්ලා යෂේ 
ඉිනරර  එම ජ්ලය ිරරිඇල ැඟ හරස ්රර ඉිනිරීමට 
ිරයමිත ශදල්වල ජ්ලා යට මුදා හටර  ඉන්පසු එම 
ජ්ලය රෂේවාක ැඟ හරස ්රර ඉිනිරීමට ිරයමිත 
ැශබල ජ්ලා යට මුුව හටීමට ශයෝජ්කා රර ඇත0 
ඉන් පසුව එම ජ්ලය ේඩවලව ජ්ලා යට එක කුඩා 
ඔය අතු ැංැාවරට ශය මු රර ජ්ල විුවලිය 
ිරපදවීශමන් පසුව ේඩවලව ජ්ලා යට මුුව හටශරනු 
ඇත0 

 (ii) කටත0 අදාළ යලයු  ශයෝජ්කා ඉහත අ (i) යටශත් 
පටහටිනලි රරක ලදී0 

(ආ) අදාළ ශක ශේ0 
 

      ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
    (மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

      (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ැරු රාජ්ය ඇමතිතුමිර  සවිස්තර පිළිතුරෂේ ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවකවා0  

විශ ් ශයන්ම ශර ළඹ  ැේපහ ිනස්ත්රිෂේරවල ජ්ල 

රළමකාරරයය රරන්ක කේ  රටලණි ැ ශේත්  අත්තකැු  

ඔශේ ත් ජ්ලය රළමකාරරයය රළ යුතුයි ිරයක එර මම 

පිළිැන්කවා0 හටබටයි ැරු රාජ්ය ඇමතිතුමිර  එතටකදී 

හංවටල්ශලන් පහළට විතරෂේ අධ්යයකය රරලා බටහට0 

විශ ් ශයන් අශප්ත  රශට් ැංැා ප ධ්තිය ැත්ශත ත්  රළු ැඟට 

පස්ශස් වටිජම ජ්ල පරිමාවෂේ තිශබන්ශන් රටලණි ැ ශේ0 එතශර ට 

රටලණි ැ  ශඟන් ේඩ ශර ටශස් වී ඔශේ  ජ්ලය  ැරු සුජිත් සංජ්ය 

ශපශර්රා මටතිතුමාශේ ආසකය වක ය අයන්ශත ට රශ  ශේ දී යේ 

balancing tanks  අරෂේ හදලා  - ඒ ිරයන්ශන් ජ්ලය 

රළමකාරරයය රරලා - පහළට මුදා හටරිශය ත් තමයි ඒර 

රරැන්ක රාළුවන්0 එම ිරසා ඒ ශරශරහි ඔබතුමාශේ අවධ්ාකය 

ශය මු රරවකවා0  

විශ ් ශයන් රළු ැඟ ැටක රථා රර දී ැරු ඇමතිතුමිර  රළු 

ැඟ රළුතර කැරය දෂේවා ිරශලෝට ටර 4 ෂේ එන්ශන් ට ටර් 19ර 

බෑුලමිරන්0 ඒර තමයි අශප්ත  රශට් වටිජම ජ්ල ධ්ාරිතාවෂේ තිශබක 

ැඟ0 ඒ ුලයත්  විශ ් ශයන් කුකුශල් ැඟ අතු ැංැාශවන් හටර 

අපට ජ්ල විුවලිය ිර ්පාදකය රරන්ක බටරිශවලා තිශබන්ශන්  රළු 

ැ ශේ තිශබක එම අවායලදායර පිහිටීම ිරසායි0 එම ිරසා ඔබතුමා 

රරරා ශයෝජ්කාවලින් විශ ් ශයන් තුන්වටිර ශයෝජ්කාව තමයි 

ක්රියාත්මර රළ යුත්ශත්0 ඔබතුමා ිරයරා තටන්වලට අමතරව  

බඹරශර ටුව ැඟත්  රළු ැ ශේ රධ්ාක අතු ැංැාවත් එරතු වක 

තටක dam එරෂේ හටුවශව ත් ඒ ජ්ලය ශේ ැඟට අරශැක  ඊට 

පස්ශස්   වලශේ ැඟට හරවන්ක රාළුවන්0 

ැරු ඇමතිතුමිර  විශ ් ශයන් මම ශේ රථා රරන්ශන් ශමම 

වි ය සේබන්ධ්ශයන් අධ්යයකය රරක ශරකකු විධියට සහ ශමම 

වි ය සේබන්ධ්ශයන් යේ දටනුමෂේ තිශබක ශරකකු විධියට0 

ඒ ිරසා මා ඔබතුමාශේ අවධ්ාකයට ශය මු රරකවා  

බඹරශර ටුව සහ රළු ැ ශේ රධ්ාක අතු ැංැා එරතු වක තටක 

ශේල්ලෂේ හදලා  tunnel එරෂේ ඔස්ශස්  රහවත්තට පහළින් ශේ 

ැඟට ශය මු රරලා  එතටක කටවත ශේල්ලෂේ හදලා ඒ ජ්ලය 

වලශේ ැඟට යවන්ක රාළුවන් ිරයක රාරයය0 ඒ හරහා ජ්ල 

විුවලිය ිර ්පාදකය රරන්කත් රාළුවන්; රළු ැඟ දමකය රරන්කත් 

රාළුවන්0 ඒ ශයෝජ්කාව රරක අතරම  ඒ සඳහා අව ය මූලය 

රතිපාදක ශේ වක විට ඔබතුමන්ලා සතුව තිශබකවාද ිරයලා මා 

අහන්ක රටමටතියි0  
 
 

ෙු ිනරිපාල ෙමලත් මහස ා 
(மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 
ැරු කලින් බණ්ඩාර ජ්යමහ මන්ත්රීතුමිර   ශේ රශ  වල 

ැංවතුර පාලකය ිරීම සේබන්ධ්ශයන් රාලයෂේ තිස්ශස් 
අධ්යයකය රරලා තිශබකවා0 අධ්යයක රටයුතු එදා ඉඳන්ම 
ක්රියාත්මර ුලයත්  CRIP එර හරහා වියළි ශේලි සරස් රරලා  
ැඟට අව ය වතුර රමායය මුදා හරින්කත්  ැංවතු ර අවස්ථාශේදී 
පමයෂේ ඒ ජ්ල මට්ටම පාලකය රරන්කත්  ඉන් පසුව ිනැටම ඒ 
ජ්ලය මුදා හටශරක විධියටත් තමයි ඒ ශයෝජ්කා සරස් රරලා 
තිශබන්ශන්0 ඒ රටයුතු ලබක අුලරු ශ  මුල ඉඳලා පටන් ැන්ක 
ිරයමිතව තිශබකවා0  

ඒ වාශේම  රළු ැඟ සේබන්ධ්ශයන් ඒ ිරයරා වටඩ පිළිශවළ 
සේබන්ධ්ශයන් අධ්යයකය රරලා තිශබකවා0 ඒ වටඩ පිළිශවළ 
ක්රියාත්මර රරකවා0 හංවටල්ශල් යලට ශර ළඹ දෂේවා බටමි බඳික 
එර පමයෂේ ශක ශවයි ශරශරන්ශන්0 ශදපටත්ශත් තිශබක වතුර 
එරතු වක ජ්ලා   ඇළ ශේලි  ශප ිජ ශප ිජ ැංැා වාශේ ඒවාශේ  
තිශබක වතුර  අර කටවතත් ැඟට ශප ේප රරක වටඩ පිළිශවළත් 
ක්රියාත්මර රරකවා0 ඒ වාශේ ශයෝජ්කා ක්රම 1 ෂේ හංවටල්ශල් යලට 
ශර ළඹට එකශතෂේ ක්රියාත්මර ශරශරකවා0 ඒ වාශේ විවිධ් වටඩ 
පිළිශවළ එෂේර තමයි ඒ රශ  වල ැංවතුර පාලකය රරන්ක 
රටයුතු රරන්ශන්0  ඒ වාශේම  වලශේ ැඟට අරශැක යක ඒ 
වතු ශරන් අපි ජ්ල විුවලිය ිර ්පාදකය ිරීමටත් අවධ්ාකය ශය මු 
රරලා තිශබකවා0 
 
 

ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශබ ශහ ම ස්තුතියි0 ැරු රාජ්ය ඇමතිතුමිර  රළ යුතු ශ  

ඒරයි0 රළු ැඟ වලශේ ැඟට හටරවීම තමයි රළ යුතු වන්ශන්0 

රළු ැ ඟ ආශ්රිත රෘෂිරාර්මිර වපසරිය ද ම ැයකෂේ ශවන්ශන්0 

කමුත් වලශේ ැඟ  ෂේතිමත් රශළ ත්  ේඩවලව ජ්ලා ය  තන්ද්රිරා 

වටව ශපෝ යය රරලා  එතටිරන් අුරයශර ළපටලටස්සට  

හේබන්ශත ටට -දකුයට- ජ්ලය ලබා ශදන්ක රාළුවන්0 

විශ ් ශයන්ම හේබන්ශත ට තිශබක දටවටන්ත ආශයෝජ්ක රලාප  

වරාය රශ   ිනයුණු රරන්ක ඒ මඟින්  ෂේතියෂේ ලටශබකවා0 ඒ 

ිරසා ඒ සේබන්ධ්ශයන් ඔබතුමන්ලාශේ අවධ්ාකය ශය මු රරන්ක0 

එශහම කටත්කේ  සජිත් ශර්මදාස මටතිතුමාශේ රජ්යෂේ යටශත් අපි 

අිරවාර්යශයන් ශේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මර රරක බව මා ිරයකවා0 
 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශහ ම ස්තුතියි  ඒ ශයෝජ්කාවට0 
 ප්රශයන්පන අාංක 6 -649/2020- (1), ෙු එ්ප.එන. මරික්කාර් මහස ා - 

[්භා ෙර්භය ුව  නැ .] 
 
Question No. 7 - 948/2020 - (2), the Hon. Sivagnanam Shritharan - 

[Not  in the Chamber.] 
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[ැරු යලරිපාල ැමලත්  මහතා] 
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අඩු යාායනලාභි ්හස මධම පා්දිනක පුලල්වල 

නිවා්  ්හසන මිලට ය ු ිම ්නබ්දධ ා   
குகறந்த வருமானம் தபறும் மற்றும் நடுத்தர வகுப்புக் 

குடும்பத்தவர்களது வீடுகள்: சலுகக விகலயில் 

மின்சார இகணப்பு  
HOUSES OF LOW-INCOME AND MIDDLE-CLASS FAMILIES: 
ELECTRICITY CONNECTIONS AT CONCESSIONARY PRICE 

 

988/2020 

8.  ෙු මුජිබුර් ්හුමා්ද මහස ා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

විුවලිබල අමාතයතුමාශැන් ඇූ  ර ්කය- (1): 

(අ) (i) ශර ළඹ කැරශේ  ඇතටේ රශ  වලට ශෂේබල් 
ශය දා ැිරමින් විුවලි සේබන්ධ්තා ලබා ශදනු ලබක 
බවත්;   

 (ii) එම සේබන්ධ්තා ලබා දීම සඳහා ලංරා විුවලිබල 
මණ්ඩලය වියලන් අධිර මුදලෂේ අය රරනු ලබක 
බවත්; 

 (iii) එම මුදල  අඩු ආදායේලාභි සහ මධ්යම පාන්තිර 
පුලල්වලට දරා ැටනීමට අපහසු බවත්; 

 එතුමා දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) අඩු ආදායේලාභින්ශේ සහ මධ්යම 
පාන්තිරයන්ශේ ිරවාස සඳහා සහක මිලට විුවලි 
සේබන්ධ්තා ලබා දීමට වටඩපිළිශවළෂේ ක්රියාත්මර 
රරනු ලබන්ශන්ද; 

 (ii) එශස ්කේ  එම වටඩපිළිශවළ රවශර්ද; 

 (iii) ශක එශස ් කේ  ඔුලන්ට සහක මිලරට විුවලි 
සේබන්ධ්තාවය ලබා ිනය හටිර  විරල්ප ක්රියාමාර්ැ 
රවශර්ද; 

 යන්ක එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  ශක එශස ්කේ  ඒ මන්ද?   
 

மின்சக்தி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i) தகாழும்பு நகாில் சில பிரரதசங்களில்  கம்பி 

வடங்ககளப் பயன்படுத்தி மின்சார இகணப்பு 

வைங்கப்படுகின்றது என்பகதயும்; 

 (ii) இந்த இகணப்பிகன வைங்குவதற்காக 

இலங்கக மின்சார சகப அதிகூடிய நிதிகய 

அறவிடுகின்றது என்பகதயும்; 

 (iii) இப்பணத் ததாகககயக் குகறந்த வருமானம் 

தபறுரவாருக்கும் நடுத்தர குடும்பத்தினருக்கும் 

தாங்கிக்தகாள்வது சிரமம் என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) குகறந்த வருமானம் தபறுரவாரதும் நடுத்தர 

வகுப்பினரதும் வீடுகளுக்குச் சலுகக விகலயில் 

மின்சார இகணப்பிகன வைங்குவதற்கான 

ரவகலத்திட்டதமான்று முன்தனடுக்கப்படுமா; 

 (ii) ஆதமனில், அந்த ரவகலத்திட்டம் யாது; 

 (iii) இன்ரறல், அவர்களுக்குச் சலுகக விகலயில் 

மின்சார இகணப்புக்ககள வைங்கக்கூடிய 

மாற்று வைிமுகறகள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Power:  

(a) Is he aware that -  

 (i) power connection is provided to certain 
areas in the City of Colombo using cables; 

 (ii) the Ceylon Electricity Board charges a very 
high price to provide that electricity 
connection; and  

 (iii) low-income families and middle-class 
families find it difficult to afford such a 
high price? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) whether a programme will be implemented 
to provide electricity connection at a 
concessionary price to the houses of low-
income earners and middle-class families; 

 (ii) if so, the nature of that programme; and 

 (iii) if not, the alternative measures that can be 
taken to provide them with electricity 
connection at a concessionary price? 

(c) If not, why? 

 

ෙු ොමිණී තල කුතප මහස ා (ය ු ිමබල අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குரக - மின்சக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of  Power)  

ැරු රථාකායරතුමිර  එම ර ්කයට පිළිතුර ශමශස්යි0 

(අ) (i) විුවලි සටපයුශමහි  දයාත්මරභාවය ආරෂේ ාව සහ 
වි ව්සනීයභාවය තවුවරටත් වටිජුවයුණු ිරීම 
සඳහා විුවලි සටපයුේ ශෂේබල් ශය දා ැනු ලබයි0 

 (ii) ශේ සඳහා ලංරා විුවලිබල මණ්ඩලය වියලන් 
ශෂේබල් මඟින් විුවලි සටපයුේ ලබා දීමට වටය වක 
පිරිවටය පමයෂේ අය රර ැනු ලබක බව දන්වා 
ඇත0 

  ශෂේබල් ශය දා විුවලි සටපයුේ ලබා දීම  රණු යලටුවා 
විුවලි සටපයුේ ලබා දීමට වඩා පිරිවටය මඳෂේ වටිජ 
ුලවද  ඉන් පාරිශභෝගිරයාට වි ාල රතිලාභයෂේ 
ලටශබයි0 තවද  ශෂේබල් මඟින් විුවලි සටපයුේ ලබා 
දීම කාැරිර ජ්කයාශේ ආරෂේ ාවට ේපරාී 
වකවා ශමන්ම සහ විුවලිය රාන්ුව වීශමන් සහ 
අපශත් යෑම වළෂේවා ැටනීමට ද ේපරාර ශවයි0  

 (iii) ශර ළඹ කැරය තුළ අඩු ආදායේලාභින් සහ 
මධ්යම පාන්තිර පුලල් ශවශසක ශබ ශහ මයෂේ 
රශ  වල විුවලි සටපයුේ  රණු යලටුවා රණු මත 
අිනනු ලබක රේබි මඟින් ලබා දීමට රටයුතු රරක 
අතර එබටවින්  ශෂේබල් මඟින් විුවලි සටපයුේ ලබා 
දීම අඩු ආදායේලාභි සහ මධ්යම පාන්තිර පුලල් 
සඳහා අවම බලපෑමෂේ ඇති රරයි0 

  තවද  හඳුකා ැත් අඩු ආදායේලාභින් සඳහා ිරයලුව 
අය ිරීමිරන් ශත රව විුවලි සටපයුේ ලබා දීම යලුව 
රරනු ලබක අතර  ශේ වකවිට ශර ළඹ කැරශේ  
එවටිර ිරවාස 24 ෂේ හඳුකාශැක ඇත0 ිරශවස ්
තතටඳුේ රර ඇති ිරවාස 15 ෂේ සඳහා ශක මිශල් 
විුවලි සටපයුේ ලබා දීමට රටයුතු රර ඇත0 
අශකකුත් ිරවාසවලටද ිරවාස තතටඳුේ අවසන් 
රරක ලද විැසම ශක මිශල් විුවලි සටපයුේ ලබා 
දීමට රටයුතු සලසව්ා ඇත0 
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පාර්ලිශේන්තුව 

(ආ) (i), (ii), (iii)  2021 අය වටය ශයෝජ්කා මත අඩු ආදායේලාභි  
විුවලිය ශක මටති ිරවාස සඳහා ශක මිශල් විුවලිය ලබා ශදක 
'සටමට විුවලිය 2021' වටඩසටහක දීප වයාප්ත තව ක්රියාත්මර 
ශේ0 

(ඇ) අදාළ ශක ශේ0 

 
ෙු මුජිබුර් ්හුමා්ද මහස ා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැරු රථාකායරතුමිර  මම ැරු ඇමතිතුමාශැන් අහක 

පළමුවටිර අතුරු ර ්කය ශමයයි0  

ැරු ඇමතිතුමිර  විශ ් ශයන්ම ශර ළඹ කැරය තුළ ජීවත් 

වක අඩු ආදායේලාභි පුලල්වලට ඇත්තටම ශෂේබල් මඟින් විුවලිය 

ලබා දීශේදී වි ාල මුදලෂේ අය රරකවා0 පාරවල් හෑීම වාශේ 

රරුණු රාරයා එෂේර සමහර ිරශවස්වලට රුපියල් ලෂේ ය 

ඉෂේමවා ශැවීමෂේ රරන්ක යලුවශවලා තිශබකවා0 ඒ ිරසා එම මුදල 

ශර ටස් ව ශයන් ශහෝ ශැවන්ක රාළුවන් වක විධිශේ  යේ 

සහකයෂේ ලබා ශදක ක්රමශේදයෂේ හදන්ක රාළුවන්ද   ැරු 

ඇමතිතුමිර? 
 

 

ෙු ොමිණී තල කුතප මහස ා  
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

එවටිර ශයෝජ්කාවෂේ ඉිනරිපත් ුලශය ත්   ඒ සඳහා වටඩ 

පිළිශවළෂේ සරස් රර ශදන්ක අපට රාළුවන්0  
 

 

ෙු මුජිබුර් ්හුමා්ද මහස ා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මශේ ශදවටිර අතුරු ර ්කය ශමයයි0  

අුලරුුව ශදරරට ආසන්ක රාලයෂේ ශර ශරෝකා වසංැතයත් 

එෂේර  අශප්ත  රට lock down රරන්ක යලුව ුලණු බව ඔබතුමා 

දන්කවා0 පසු ගිය දවස් 40ර වාශේ රාලයත් අශප්ත  රට  lock down 

රර තිබුයා0 කැර  තුළ අඩු ආදායේලාභි පුලල් -ස්වයං රැිරයා  

එශහම කටත්කේ එිනශකදා ආදායේ මාර්ැ අනුව ජීවත්  වක- වි ාල 

රමායයෂේ ඉන්කවා0 පසු ගිය රාල පරිච්ශදදය තුළ අශප්ත  රට lock 

down රර තිබුණු ිරසා ඔුලන්ට ආදායේ අහිමිශවලා තිශබකවා0  

පසු ගිය දවස්  අශෂේම ශැවල්වලට ගිහිල්ලා  විුවලිය විසන්ධි 

ිරීම වි ාල ව ශයන්  රළා0 ලංරා විුවලිබල මණ්ඩලයටත් මුදල් 

අව ය බව අපි දන්කවා0 ඒ ැටක ැටටු වෂේ කටහට0 කමුත්  

ශර ශරෝකා වසංැතයත් එෂේර ඇතිශවලා තිශබක තත්ත්වය අනුව 

විුවලිය විසන්ධි ශක රර  ඔුලන්ට ඒ ශැවීේ රරන්ක යේිරයල රාල 

සීමාවෂේ ලබා ශදන්ක රාළුවන්ද  ැරු ඇමතිතුමිර? 
 
 

ෙු ොමිණී තල කුතප මහස ා  
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

දටකට - ශේ මාස ශදරට - අශප්ත  ලංරා විුවලිබල මණ්ඩලයට 

බිලියක 44ර විතර හිඟ මුදලෂේ අය රර ැන්ක තිශබකවා0 කමුත්  

ලංරා විුවලිබල මණ්ඩලය රතිපත්තියෂේ හට අයට තීන්ුවවෂේ ැත්තා  

විුවලි බිල් හිඟ තිශබක අයට මාස 12ිරන් ඒ හිඟ මුදල ශැවන්කත්  

අදාළ මාසශේ  බිල ශැවන්කත් ලෑස්ති රර ශදන්ක0 මා හිතක 

විධියට ඒ තක්රශල්ඛය ශේ වක විටත් ගිහිල්ලා ඇති0 හිඟ මුදලෂේ 

තිශබක ඕකෑම ශරශකකුට ඒ හිඟ මුදල 12න් ශබදලා එර පං දව 

ැයශන් අුලරු දෂේ තුළ ශැවා අවසන් රරන්ක රාළුවන්0 හටබටයි  

මායලර විුවලිය බිල ශැවන්ක ඕකෑ0 එවටිර වටඩ පිළිශවළෂේ දටන් 

සරස් රර තිශබකවා0  

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්ක අංර 9 -1403/2021- (1)  ැරු සමන්ප්රිය ශහ්රත් මහතා0 

 
ෙු ්ම්දප්රිය තහසේ්ත් මහස ා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய ரஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ැරු රථාකායරතුමිර  මා එම ර ්කය අහකවා0  

 
ෙු තය ්ද ප්ට්ද ප්රනා්දු  මහස ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු රථාකායරතුමිර  එම ර ්කයට පිළිතුර දීම සඳහා මම 

සති ශදරර රාලයෂේ ඉල්ලා යල අකවා0  

 
ප්රශයන්පනය මුව දනකදී ඉදරිපත් කිරීමට නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ර ්ක අංර 10 -1 30/2021- (1)  ැරු තාමර සේපත් දසකායර 

මහතා0 
 

 

ෙු චාම් ්නපත් ා්නායක මහස ා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ැරු රථාකායරතුමිර  මා එම ර ්කය අහකවා0  

 
 

ෙු යනක බණ්ඩා් ත ්දනතකෝ්ද මහස ා (්ාය ත ේ්වා, 

ප ාත් ්භා හසා ප ාත් පාලන අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு  னக பண்டார ததன்னரகான் - அரசாங்க 

ரசகவகள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Janaka Bandara Thennakoon - Minister of Public 
Services, Provincial  Councils and Local Government) 

ැරු රථාකායරතුමිර  මා එම ර ්කයට පිළිතුර ලබා දීම 

සඳහා සති ශදරර රාලයෂේ ඉල්ලා යල අකවා0  
 

ප්රශයන්පනය මුව දනකදී ඉදරිපත් කිරීමට නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවක වටය0 

ර ්ක අංර 4 -514/2020- (1)  ැරු ශහ් ා විතාකශේ මහතා0 
 
 

ෙු බුද්ධික පින්ණ මහස ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ැරු රථාකායරතුමිර  ැරු ශහ් ා විතාකශේ මන්ත්රීතුමා 

ශවනුශවන් මා එම ර ්කය අහකවා0  

1179 1180 

[ැරු  ැාමිලො ශල කුශේ  මහතා] 
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ෙු සුිනල් තප්රේමයය්ද  මහස ා (අධාපන ප්රින්ාං ප්ක්ණ, 

ය වෘ  ය ශයන්පවය ාාල හසා ු ් ප්  අධාපන ප්රවර්ධන ්ාය 

අමා ුවමා)  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்ககலக்கைகங்கள் மற்றும் ததாகலக்கல்வி 

ரமம்பாட்டு இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of Education 
Reforms, Open Universities and Distance Learning 
Promotion)  
ැරු රථාකායරතුමිර  ශේර අධිරරයයට ශය මු ශවලා 

තිශබක රාරයාවෂේ ිරසා අධ්යාපක අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා 

එම ර ්කයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා මාසයර රාලයෂේ ඉල්ලා 

යල අකවා0 
 

ප්රශයන්පනය මුව දනකදී ඉදරිපත් කිරීමට නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ොල්ල ද්පත්රික්කතේ කැටයන ල්ල්න්්ද  ජීවන 

 ත්ත්වය නඟා ිනටුය ම  
காலி மாவட்ட தசதுக்குக் ககலஞர்கள்: வாழ்க்ககத் 

தரத்கத ரமம்படுத்தல்  
CARVING ARTISANS OF GALLE DISTRICT: UPLIFTMENT OF 

LIVING STANDARD 

649/2020 
 

6. ෙු බුද්ධික පින්ණ මහස ා (ෙු එ ප්.එන. මරික්කාර් 

මහස ා තවු වට) 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண - மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 

சார்பாக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)  

රර්මාන්ත අමාතයතුමාශැන් ඇූ  ර ්කය - (1): 

(අ) (i) ැාල්ල ිනසත්්රිෂේරශේ  අෂේට මක මටතිවරය 
ශර ට්ඨාසශේ  පිහිටා ඇති වටරැර  හීන්පටන්දල  
රශල්ැාක  මාේපි අය යක රශ  වල ජීවත් වක 
ජ්කතාවශැන්  0% පමය තම ජීවක වෘත්තිය 
ශලස රටටයේ ශිල්පශේ  ිරරතවක බවත්;  

 (ii) ශර වි්ඩ 19 වසංැත තත්ත්වය ශහත්ුශවන් 
සංතාරර රර්මාන්තශේ  බිඳ වටටීම  එම රටටයේ 
ශිල්පීන්ට අහිතරර ශලස බලපා ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ැාල්ල ිනසත්්රිෂේරය තුළ පිනංචි තම ජීවක වෘත්තිය 
ශලස රටටයේ ශිල්පශේ  ිරරත වක 
රර්මාන්තරරුවන් සංඛයාව ලියා පිනංචි සහ ලියා 
පිනංචි ශක රළ ශලස ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශර පමයද; 

 (ii) එම රටටයේ ශිල්පීන්ශේ ජීවක තත්ත්වය යථා 
තත්ත්වයට පත් ිරීම සඳහා ශැක ඇති පියවර 
රවශර්ද;  

 යන්ක එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  ශක  එශස ්කේ  ඒ මන්ද?   
 

ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  காலி மாவட்டத்தின் அக்மீமன ரதர்தல் ததாகுதி 

யில் அகமந்துள்ள வட்டதரக்க, ஹீன்தபந்தல, 

கரலகான, மாம்பிட்டிய ஆகிய பிரரதசங்களில் 

வசிக்கின்ற மக்களில் சுமார் 80% ஆரனார் தமது 

வாழ்க்ககத் ததாைிலாக தசதுக்குக் ககலயில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பகதயும்; 

 (ii) தகாவிட்-19 ததாற்றுரநாய் நிகலகமயின் 

காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள சுற்றுலாத்துகறயின் 

வீழ்ச்சியானது ரமற்படி தசதுக்குக் ககலஞர் 

களின்மீது பாதகமான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தி 

யுள்ளததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i)  காலி மாவட்டத்தில் வசிக்கின்றவர்களும் தமது 

வாழ்க்ககத் ததாைிலாக தசதுக்குக் ககலயில் 

ஈடுபட்டுள்ளவர்களுமான ககத்ததாைிலாளர் 

களின் எண்ணிக்ககயானது பதிவுதசய்யப்பட்ட 

மற்றும் பதிவுதசய்யப்படாத அடிப்பகடயில் 

தவவ்ரவறாக எத்தகனதயன் பகதயும்; 

 (ii)  ரமற்படி தசதுக்குக் ககலஞர்களின் வாழ்க்கக 

நிகலகமகய இயல்புநிகலக்குக் தகாண்டு 

வருவதற்காக ரமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக் 

கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of Industry:  

(a) Is he aware that - 

 (i) 80 per cent of the people living in 
Watareka, Heenpendala, Kalegana and 
Mampitiya in Akmeemana Electorate in 
Galle District engage in carving as a means 
of livelihood; and 

 (ii) the collapse of tourism owing to the 
COVID-19 pandemic has affected those 
people?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of  people within Galle District 
engaged in carving industry as a means of 
livelihood, separately, as per registered and 
unregistered artisans; and 

 (ii) the steps taken to bring the living standard 
of those carving artisans back to normal?  

(c) If not, why?    
 

ෙු ප්ර්්දන ්ණවී් මහස ා (තේවැල්, ිළත් ල, මැටි, ලී 

බඩු ්හස ග්රාමීය ය කර්මා්ද  ප්රවර්ධන ්ාය අමා ුවමා)   
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர - பிரம்புகள், பித்தகள, 

மட்பாண்டங்கள், மரப்தபாருட்கள் மற்றும் கிராமியக் 

ககத்ததாைில் ரமம்பாட்டு இரா ாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Rattan, 
Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion) 

ැරු රථාකායරතුමිර  රර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා 

එම ර ්කයට පිළිතුර ්භාෙ * රරකවා0 
 

* ්භාතන්ය ම   බන ලා ිළිගුව්  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ැාල්ල ිනසත්්රිෂේරය තුළ හසත් රර්මාන්ත ෂේශ ්රශේ  
ිරයටශළක රර්මාන්තරරුවන්ශැන් රටටයේ ශිල්පශේ  
ිරරත වක ශිල්පීන් බ තරයෂේ අෂේට මක මටතිවරය 
ශර ට්ඨාසශේ  පිහිටා ඇති වටරැර  හීන්පටන්දල  
රශල්ැාක  මාේපි අය හා ශබෝශප්ත  ශපෝ දල යක රශ  වල 
ජීවත් වක පුලල් ශේ0 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 (ii) ැාල්ල ිනසත්්රිෂේරශේ  ජීවත් වක ලී රටටයේ ශිල්පීන් 
ශර ශරෝසා වසංැතශයන් පමයෂේ ශක ව  පාසක්ු රහාරය 
ශහත්ුශවන් ඇති වූ සංතාරර රර්මාන්තය බිඳ වටටීශමන් හා 
සංතරය සීමා සහ ිරශරෝධ්ායක ඇඳිරි නීතිය ක්රියාත්මර 
ිරීම වටිර ැටටු  ිරසා අත්රේ භාණ්ඩ සඳහා වක ශප ුව 
ැටටු  ශමම ිර ්පාදක සඳහා ද බලපා ඇත0 අශළවිරරය 
ැටටු  විසඳීම සඳහා පහත ක්රියා මාර්ැ ශැක ඇත0 

 ලෂේශිල්ප අශළවි සටල් ආරේභ ිරීම0 

 විදුත් අශළවිරරය ප ධ්තියෂේ ආරේභ ිරීම0 

 සුපිරි ශවශළඳ සටල් ජ්ාලය හා ිර ්පාදරයන් සේබන්ධ් 
  ිරීම0 

 ිර ්පාදක හා තාෂේ ණිර ක්රියා මාර්ැ වටිජිනයුණු 

  ිරීම0 

(ආ) (i) ජ්ාතිර ශිල්ප සභාශේ ලියා පිනංචි ශිල්පීන් සංඛයාව 326ිර0 

      (ii) 1.  රළුවර දටව ලබා ැටනීම සඳහා දටව සංසථ්ාව හරහා දටව 
බලපර ලබා දීමට සහාය වීම0 

  2.  ජ්ාතිර ශිල්ප සභා දකුණු පළාත් රාර්යාලය පිහි අ 
යලප්ත කාරා ශැ ඩකටගිලි පරිශ්රශේ  ශර ටසෂේ ශිල්පීන්ශේ 
ිරර්මාය අශළවි ිරීම සඳහා ශවන් රර දීම0 

  3.   දවදය ශහෝ ශවකත් විශ  ් ශහූ්නන් මත රර්මාන්තය 
රරශැක යාමට ශක හටිර ශිල්පීන් ශවත රුපියල් 
3 000ර ශහෝ රුපියල් 2 500ර මායලර දීමකාවෂේ ලබා 
දීම0 

  4.   2021 වසශර් අමාතයාං ය මඟින් ජ්ාතිර ශිල්ප සභාව 
වියලන් ක්රියාත්මර රරක ග්රාට ය හා සාේරදායිර 
ැේමාක ඒරාබ ධ් සංවර්ධ්ක වටඩසටහක යටශත් 
ිරර්මාය වටිජිනයුණු ිරීම  රමිතිය වර්ධ්කය ිරීම  
අශළවිරරය අවසථ්ා රාළුල් ිරීම හා අව ය 
තාෂේ ණිර ේපරරය හා දටනුම වර්ධ්කය ිරීම සඳහා 
රටයුතු රරනු ලටශේ0 

  5.   ලෂේශිල්ප ශවශළඳ කාමය රවර්ධ්කය රර  දීප 
වයාප්ත තව ජ්ාතිර ශිල්ප සභාශේ ලෂේශිල්ප අශළවිසටල් 
හරහා අශළවි ිරීම සඳහා පහසුරේ සටලසීමට රටයුතු 
ිරීම0 

  6.   විදුත් අශළවිරරය ප ධ්තිය මඟින් 
(www.lakshilpa.lk)  අශළවි අවසථ්ා රාළුල් ිරීම0 

(ඇ)   අදාළ ශක ශේ0 

 

"තනඩු්ද ා්කක" යාත්රාතේ ත්ේවතේ නි්  

නිලධාරි්ද  ්පථි් පත්වීන 
'தநடுந்தாரகக' பயணிகள் படகில் ரசகவயாற்றும் 

அலுவலர்கள்: நிரந்தர நியமனங்கள் 
CREW OF PASSENGER VESSEL "NEDUNTHARAKAI": 

PERMANENT APPOINTMENTS 

948/2020 
 

7. ෙු චාල් ප් නිර්මලනාා්ද මහස ා (ෙු ිනවඥානන ශ්රී ්්ද 

මහස ා තවු වට) 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் - மாண்புமிகு சிவஞானம் 

சிறீதரன் சார்பாக) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan on behalf of the Hon. 
Sivagnanam Shritharan)  
රාජ්ය ශස්වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලක අමාතයතුමාශැන් 

ඇූ  ර ්කය - (2): 
 

(අ) යාපකය ිනසත්්රිෂේරශේ   රාශ ශීය සභා බල රශ  යෂේ වක 
ශකඩුන්තීුල දූපශත් රධ්ාක රවාහක මාර්ැය වන්ශන් මු ුව 
මාර්ැය බව එතුමා දන්ශන්ද? 

(ආ)  (i) එම දූපශත් ක්රියාත්මර වක "ශකඩුන්තාරදර" 
කටමටති මගී යාරාශේ ශසව්ය රරනු ලබක 
ිරලධ්ාරින් සංඛයාව ශර පමයද; 

 (ii) එම එෂේ එෂේ ිරලධ්ාරියාශේ තකතුර  පත්වීේ ිනකය 
සහ ශසව්ා පදකම ශවන් ශවන් ව ශයන් රවශර්ද; 

 යන්ක එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) ඉහත සඳහන් ිරලධ්ාරින්ට ශර න්රාත් පදකම මත 
පත්වීේ ලබා දී ඇත්ශත් රුලරුන්ද; 

 (ii)  විලියේ ශේ සුදාසන්  ඇන්ටනී රාේ  යලන්දාකුලේ 
ශමල්ිරයාස ් මිලන්  ඇල්ෆ්ර්ඩ මරියදයාලන්  
ඇන්ටිර අමලදාසන්  ඇන්ඩෘස ්රර්ේලශයෝන් යක 
ිරලධ්ාරින්ට  ඔුලන්ශේ අධ්යාපක සහ වෘත්තීය 
සුුවසුරේ මත සථ්ිර පත්වීේ ලබා ශදන්ශන්ද; 

  (iii)   එශස ් කේ  එම සථ්ිර පත්වීේ ලබා ශදනු ලබක 
ිනකය රවශර්ද; 

         (iv)   ශක  එශස ්කේ  ඊට ශහත්ු රවශර්ද; 

 යන්කත් එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඈ)  ශක  එශසක්ේ  ඒ මන්ද? 
 

 

அரசாங்க ரசகவகள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  
 

(அ) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின், பிரரதச சகப அதிகாரப் 

பிரரதசதமான்றான தநடுந்தீவின் பிரதான ரபாக்கு 

வரத்துப் பாகதயாக கடல் வைிப்பாகத அகமந் 

துள்ளததன்பகத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i)  ரமற்படி தீவில் இயங்கி வருகின்ற 'தநடுந் 

தாரகக' எனும் பயணிகள் ரபாக்குவரத்துப் 

படகில் ரசகவயாற்றுகின்ற அலுவலர்களின் 

எண்ணிக்கக யாது;  

 (ii)  ரமற்படி ஒவ்ரவார் அலுவலாினதும் பதவி, 

நியமனத் திகதி மற்றும் ரசகவ அடிப்பகட 

என்பன தனித்தனிரய யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  (I) ரமற்படி அலுவலர்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்பகட 

யிலான நியமனங்கள் யாரால் வைங்கப்பட்டன 

என்பகதயும்; 

 (ii) வில்லியம் ர சுதாசன் அன்ரனி ராஜ், 

சிந்தாகுலம் தமல்கியாஸ் மிலன், அல்பிரட் மாிய 

தயாளன், அன்ரனி அமலதாஸ், அன்ரூஸ் 

ரகீம்லரயான் ஆகிய அலுவலர்களுக்கு அவர் 

களின் கல்வி மற்றும் ததாைில்சார் தகககம 

களின் அடிப்பகடயில் நிரந்தர நியமனங்கள் 

வைங்கப்படுமா என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், ரமற்படி நிரந்தர நியமனங்கள் 

வைங்கப்படும் திகதி யாததன்பகதயும்; 

 (iv) இன்ரறல், அதற்கான காரணம் யாததன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Public Services, Provincial 
Councils and Local Government:  

 

(a) Is he aware that sea transportation is the main 
mode of transport on the island of Neduntivu, 
which is a Pradeshiya Sabha area in the Jaffna 
District? 

1183 1184 
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(b) Will he inform this House -  

(i) the number of crew members serving 
on the passenger vessel 
“Neduntharakai” operating on the 
aforesaid island; and 

(ii) separately, the designation, date of 
appointment and the basis of 
employment of each of the aforesaid 
crew member? 

(c) Will he also inform this House -  

(i) the name of the authority that has 
given appointments to the aforesaid 
crew members on contract basis; 

(ii) whether the crew members William 
Yesudasan Anthony Raj, Sindakulam 
Melkiyas Milan, Alfred Mariadayalan, 
Anthony Amaladasan, and Andrews 
Rakeemlione will be given permanent 
appointments based on their 
educational and professional 
qualifications; 

(iii) if so, the date on which permanent 
appointments will be given to the 
aforesaid persons; and 

(iv) if not, the reasons for not giving such 
permanent appointments? 

(d) If not, why? 
 

ෙු යනක බණ්ඩා් ත ්දනතකෝ්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு  னக பண்டார ததன்னரகான்)  

(The Hon. Janaka Bandara Thennakoon) 

ැරු රථාකායරතුමිර  එම ර ්කයට පිළිතුර මම ්භාෙ * 

රරකවා0 
 

* ්භාතන්ය ම   බන ලා ිළිගුව්  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) දිරමි0 ේතුරු පළාත් රධ්ාක ශල්රේ වියලන් ශය මු රර ඇති 2021001021 
ිනකටති ලිපිය මඟින් ද දටනුේ දී ඇත0 

(ආ)  (i) පහයි0 

 (ii) ඔේ0 ශත රතුරු පහත ව දශේ සඳහන් රර ඇත0

 

අනු 

අංරය 
කම තකතුර පත්වීේ ිනකය ශස්වා 

පදකම 

01. යලන්දාකුලශජ්යේ 

ශමල්ිරයා ් 

මිලන් මහතා 

කටේ 

ශස්වර 
2017.01.09 ශර න්රාත් 

පදකම 

02. විලියේ 

ශේසුදාසන් 

ඇන්ටිර රාේ 

මහතා 

කටේ 

ශස්වර 
2017.01.09 ශර න්රාත් 

පදකම 

03. ඇන්ඩෘස් රහීේ 

දලශයෝන් 

මහතා 

කටේ 

ශස්වර 
2017.01.09 ශර න්රාත් 

පදකම 

04. ඇල්ර්ඩ 

මරියදයාලන් 

මහතා 

කටේ 

ශස්වර 
2017.01.09 ශර න්රාත් 

පදකම 

05. ආකන්දන් 

ඇන්ටිර 

අමලදාසන් මහතා 

කටේ 

ශස්වර 
2017.01.09 ශර න්රාත් 

පදකම 

(ඇ) (i) ශකඩුන්තීුල රාශ ශීය සභාශේ ශල්රේ0 

 (ii) ශමම තකතුරු සඳහා කව ශසව්රයින් පත් ිරීම පිළිබඳව 
201 011027 වක ිනක රළමකාරරය ශසව්ා 
ශදපාර්තශේන්තුවට අනුමටතිය සඳහා යවා ඇත0 ශේ සඳහා 
අනුමටතිය ලද ශහ ත් සථ්ීර පත්වීේ ලබාදීම පිළිබඳව 
පීෂේ ා රළ හටිරය0 

  (iii)   රළමකාරරය ශසව්ා ශදපාර්තශේන්තුව මඟින් ඉහත 
සඳහන් ශසව්ර සංඛයාව සඳහා අනුමටතිය ලටබීශමන් පසු ඒ 
අනුව තීරයය රළ හටිරය0 

              (iv)   අදාළ ශක ශේ0 

(ඈ)  අදාළ ශක ශේ0 
 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවර ිරශයෝැ 27(2) යටශත් ර ්කය  ැරු සජිත් ශර්මදාස 

මහතා0 

 

තපෞද්ෙිමකව ාැු න දීතම්ද ඇසූ ප්රශයන්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

පා්ල් යිග ඇ්ඹීම ්හස අධාපන ක්තපේත්රතේ ෙැට ප 

නි්ාක්ණය කිරීම 
பாடசாகலககள மீள ஆரம்பித்தல் மற்றும் 

கல்வித்துகறயிலுள்ள பிரச்சிகனககளத் தீர்த்தல் 
RE-OPENING OF SCHOOLS AND RESOLVING ISSUES IN 

EDUCATION SECTOR 

 

ෙු ්ජිත් තප්රේමාා් මහස ා (ය ුද්ධ පාර්ශයන්පවතේ 

නායකුවමා)  
(மாண்புமிகு ச ித் பிரரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ැරු රථාකායරතුමිර  ස්ථාවර ිරශයෝැ 27(2) යටශත් මම 

පහත සඳහන් ර ්කය ඉිනරිපත් රරකවා0 

රටර ආර්ථිර  සමාජීය සහ සංස්රෘතිර ිනයුණුව මුළුමිරන්ම 
පාශහ් රඳා පවතින්ශන් එරට අධ්යාපකශේ   දයාත්මරභාවය 
මතයි0  අධ්යාපකය යනු රටර ඉහළම රමුඛතාවිර0 කමුත්  
වර්තමාක රජ්ය අධ්යාපකශේ  ැටටු  රළමකාරරයයට ිරයල 
සංශේදීතාවෂේ ශක දටෂේවීම ිරසා  සමස්ත යලසු දරුවන්ශේ 
අකාැතය ශමන්ම රශට් අකාැතය ද අකතුශර් ශහළා ඇත0 පසු 
ගිය රාලය තුළ ක්රියාත්මර වූ මාර්ැැත ක්රමය තුළින් අධ්යාපකය 
ලබා දීම සමබරව සෑම දරුවකු ශවත ලටබුශණ් යටයි ිරයලශස්ත්ම 
සෑහීමරට පත්විය ශක හටර0 

ශල ව අශකකුත් රටවල් පවතික තත්ත්වය රළමකාරරයය 
රර ැිරමින් අධ්යාපකය කටවත කඟා යලටුවීම ේශදසා 
රමුඛත්වයෂේ ලබා දී තිශබකවා0 ශරශස් කමුත්  සේපූර්යශයන් 
ලබා ශක ුවන් අශප ස (සාමාකය ශපළ) විභාැශේ  රතිලල ශදසත්  
රල් තටබුණු අශප ස (ේසස් ශපළ) හා ශි යත්ව විභාැ ශදසත් 
අවිිර ්චිතව බලා යලටීමට පමයෂේ ශමරට සමස්ත දරුවන්ට හා 
ශදමාපියන්ට යලුව වී තිශබකවා0 

කටවත පාසල් ආරේභ ිරීම සඳහා  දරුවරුන්  ාීරිරව 

ශමන්ම මාකයලරව ද ූ දාකේ රළ යුතුව තිශබකවා0 "අධ්යාපකය 

යළි ඇරඹීශේ හදවත  දරුවරයාය" යන්ක ශත්මාව රර ැිරමින් 

2021 වසශර් ජ්ාතයන්තර  දරු ිනකය ඔෂේශතෝබර් 05 ිනක ශලෝර 

මට්ටමින් සමරනු ලබකවා0 එවටිර පසු බිමර   දරුවරුන්ශේ 

වෘත්තීය ඉල්ලීේ ඉටු ිරීම පශසරලා  ඔුලන්ශේ ඉල්ලීේ ඉිනරිපත් 

ිරීමට වත් අවස්ථාවෂේ ශක ශදමින්  දරු වෘත්තීය අයිතිවායලරේ 

1185 1186 



පාර්ලිශේන්තුව 

බරපතළ රතිතාර මඟින් මර්දකය රළ යුතු යටයි ඇතටේ අමාතයවරු 

පවසා තිශබකවා0 ශමම අත්තශකෝමතිර ක්රියා මාර්ැ ශහ්තුශවන් 

මාර්ැැත ක්රමය ඔස්ශස් ලබා ශදමින් තිබූ අධ්යාපකය ද අද වක විට 

සේපූර්යශයන්ම ඇක හිට තිශබකවා0 ශමරට අධ්යාපකය 

රතිස්ථාපකය සඳහා රජ්ය දෂේවක ේදාසීක පිළිශවත සමස්ත යලසු 

පරරාශර්ම අකාැතය අඳුශර් ශහළීමෂේ වකවා0 

ැරු රථාකායරතුමිර  යුශකස්ශරෝ  යුිරශසෆ් හා ශලෝර 

බටංකුව යක ජ්ාතයන්තර ආයතක එෂේව ශර වි්ඩ 19 තත්ත්වය 

ශහ්තුශවන් බිඳ වටටී ඇති අධ්යාපකය රතිස්ථාපකය සඳහා 2021 

වර් ය ශවනුශවන් රජ්යන් වියලන් අවධ්ාකය ශය මු රළ යුතු 

රමුඛතා  03ෂේ හඳුන්වා දී තිශබකවා0 එකේ  යලයු  ළමුන් පාසල් 

ශවත කටවත ශය මු ිරීම  අහිමි වූ ඉශැනුේ ආවරයය ිරීම හා 

යලසුන් ශරශරහි පූර්ය අවධ්ාකය ශය මු රළ හටිර පරිින 

 දරුවරුන්ට පහසුරේ සටලසීම0 ශමවන් ජ්ාතයන්තර ිරර්ශ   

පිළිබඳව ශහෝ ශ ශීය තත්ත්ව  සේබන්ධ්ශයන් ශහෝ විධිමත් 

අධ්යයකයෂේ යලුව ිරීම අතයව ය වකවා0 ශරශස් කමුත්  ලංරාශේ 

අධ්යාපකය රතිස්ථාපකය සඳහා රමායවත් අවධ්ාකයෂේ රජ්ය 

වියලන් තවමත් ශය මු රර කටති බව ශපශකකවා0  

ඒ අනුව  ශමය ජ්ාතිර වටදැත්රමිරන් යුතු ැටටු වෂේ 

ව ශයන් සලරා පහත සඳහන් ර ්කවලට ිර ්චිත පිළිතුරු හා 

පටහටිනලි ිරීේ රජ්ශයන් බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0 

1. පාසල් අධ්යාපක රටයුතු කටවත ආරේභ ිරීමට ිර ච්ිත 
වටඩ පිළිශවළෂේ රජ්ය සතු ශේ ද? එශස ්කේ  එම වටඩ 
පිළිශවළ සේබන්ධ්ශයන් බිේ මට්ටශේ  දරුවරුන්  
විුවහල්පතිවරුන් හා රලාප බලධ්ාරින් දටනුවත් රරන්ශන් 
රවදා යලට ද? 

2. වසර 2රට ආසන්ක රාලයෂේ විධිමත් පාසල් අධ්යාපකය 
ිරයල පරිින ශක ලටබීම ශහත්ුශවන් ළමුන්ශේ ශභෞතිර 
වර්ධ්කයට සාශප්ත ෂේ ව මාකයලර සංවර්ධ්කශේ  
අසමතුලිතතා හට ැටනීම ශක වටළටෂේවිය හටිරයි0 
ළමුන්ශේ මශකෝ සමාජ් උය තත්ත්ව රතිසථ්ාපකය ිරීම 
සේබන්ධ්ශයන් රජ්ශේ  අවධ්ාකය ශය මු වී තිශේද? එශස ්
කේ  ඒ සඳහා ිර ච්ිත සටලටසම්ෂේ සරස ්රර තිශේද? එය 
කුමෂේද? 

3. කටවත පාසල් ආරේභ රළ පසු රමුඛතාවෂේ ලබා ිනය යුතුව 
ඇති එෂේ ළමුන් රණ්ඩායමෂේ වන්ශන්  අ0ශප 0ස0 (ේසස ්
ශපළ) හා ශි යත්ව විභාැය සඳහා ශපනී යල අක දරුවන් ය0 
ඔුලන්ශේ වි ය ිරර්ශ  ය ආවරයය සඳහා යලුව රළ යුතුම 
රාර්යය වන්ශන්  සංශ ෝධිත වි ය ිරර්ශ  යෂේ සරස ්
ිරීමයි0 ඒ සඳහා යේ අවධ්ාකයෂේ රජ්ය ශය මු රර තිශේද? 
ඒ සඳහා අව ය වි ය රතිසංසර්රය හඳුකාැටනීම හා 
 දරුවරුන්ට අව ය මඟ ශපන්වීේ ආරේභ රරන්ශන් 
රවදාද? 

4. ශේ වක විට යලයු   දරුවරුන් ශර වි්ඩ එන්කත්රරයයට 
ලෂේ රර ඇති බවට ඇැට උමෂේ යලුව රර තිශේද? එය පාසල් 
ආරේභ ිරීමට රමායවත් බවට රජ්යට සහතිර විය හටිර 
තත්ත්වයෂේද? පාසල් ළමුන් සඳහා ශර වි්ඩ එන්කත් ලබා 
දීශේ රජ්ශේ  ඉිනරි සටලසුම කුමෂේද? 

5. ශර වි්ඩ අකතුර ද ශක තරමින් වටටුප්ත  වි මතා  ිරවටරැින 
රර ැටනීම සඳහා  දරුවරුන් වියලන් රරනු ලබක වෘත්තීය 
අරැල ශරශරහි සංශේදීව සාරච්ඡා මාර්ැශයන් විසඳුමෂේ 
ලබාැත යුතුව තිශබකවා0 ශේ සේබන්ධ්ශයන් මුදල් 
අමාතයාං ය සමඟ සාරච්ඡා ශර ට විසඳුමෂේ ලබා ැටනීම 
සඳහා අධ්යාපක අමාතයාං ය ශලස මටිනහත් වීමෂේ යලුව 
රරන්ශන්ද? එශස ්කේ  ශමම ැටටු ව විසඳීමට රජ්ය වියලන් 
දටකට හඳුකාශැක ඇති ිරර්යායර රවශර්ද?  

මම ැරු ිනශන් ්  දයවර්ධ්ක ඇමතිතුමාට ශේ රාරයයත් 

ිරයන්ක රටමටතියි0 ැරු ඇමතිතුමිර  ඔබතුමාට ශපර අධ්යාපක 

වි ය භාරව රටයුතු රළ ැරු ජී0එල්0 පීරිස් ඇමතිතුමා ශේ 

සභාශේදී රතිඥාවෂේ ුවන්කා  අධ්යාපක අමාතයාං ය මටිනහත් 

ශවලා මුදල් අමාතයාං යට රථා රරලා ශේ යලයල්ල ඉ ්ට යල ධ් 

රරකවා ිරයලා0 එතුමා රළ ඒ රරා  සඳහන් 2020 ශදසටේබර් 01 

ිනකටති හටන්සා්ඩ වාර්තාශේ අදාළ ශර ටස මා ළඟ තිශබකවා0 ැරු 

ිනශන් ්  දයවර්ධ්ක ඇමතිතුමාශේ දටකැටනීම පිණිස මා එය  

්භාෙ * රරකවා0   

ැරු ඇමතිතුමිර  මම ඔබතුමාට එහි පිටපතෂේ එවන්කේ0 ැරු 

ජී0එල්0 පීරිස් ඇමතිතුමා  දරුවරුන්ට වතකයෂේ ලබා ුවන්කා; 

ශප ශර න්ුවවෂේ ලබා ුවන්කා0 එතුමා ුවන් ඒ ශප ශර න්ුවව  රතිඥාව 

ක්රියාත්මර රළ යුතුව තිශබකවා0  

මම ැරු අමාතයතුමාශැන් අවසාක ව ශයන් ඉල්ලීමෂේ 

රරකවා0  දරු ිනකය  ජ්ාතයන්තර ව ශයන් 5වක දා සමරලා  ඊශේ   

අශප්ත  රශට් ඒ සටමීම රළා0 විශ ් ශයන්ම ශේ වක විට 

අධ්යාපිරර රටයුතු ශක ිරීම තුළ -මාර්ැැතව ශහෝ අධ්යාපිරර 

රටයුතු ශක ිරීම තුළ- හතළිස් තුන් ලෂේ යෂේ  හතළිස් හතර 

ලෂේ යෂේ පමය ශේ රශට් දරු පුලල් අන්ත අසරයභාවයට පත් 

ශවලා තිශබකවා0 මම ඔබතුමාශැන් ශබ ශහ ම රාරුණිර 

ඉල්ලීමෂේ රරකවා0 අපි ශේ  දරු  විුවහල්පති වටටුප්ත  වි මතා 

ර ්කයට ආණ්ඩුශවන්  ඉෂේමන් විසඳුමෂේ ලබා ශදයි ිරයලා 

බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0  අශප්ත   දූ දරුවන්ශේ අන්ධ්රාරයට ලෂේ 

වූ අද දවශස් ශලෝරය ආශලෝරවත් යුැයෂේ රරා ශැක යන්කට 

ඔබතුමා කව ඇමතිවරයා හට අයට මටිනහත් ශවන්ක0  

රකැාටුශවන් ුලවත් ිරයන්ක ඕකෑ මහාතාර්ය ජී0එල්0 පීරිස ්

මටතිතුමා ශබ ශහ ම රවීය මහාතාර්යවරශයෂේ ුලවත්  එතුමා ශේ 

ේත්තීතර සභාවට ලබා ුවන්නු ිරයලුව ශප ශර න්ුවවෂේ  ිරයලුව 

රතිඥාවෂේ ක්රියාත්මර රරන්ක රටයුතු රශළ් කටහට ිරයක 

රාරයය0 එතුමා  අශප ශහ සත් ුලයා0 රරුයාරර ඔබතුමාශේ 

ඉිනරි වටඩ පිළිශවළ ැටක ශේ සභාව දටනුවත් රරන්ක0  
 

ෙු දත්දපප ගුණවර්ධන මහස ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ශමම ර ්කය කටුරවාට මම ැරු 

විපෂේ  කායරතුමාට ස්තුතිවන්ත වකවා0 එම ර ්කයට රාජ්ය 

අමාතය සුයලල් ශර්මජ්යන්ත මටතිතුමා වියලන්  පිළිතුරු ලබා ශදකවා 

ඇති0 ඉන් අකතුරුව අව ය ර ්කයට පිළිතුරු ලබා දීමට මම 

බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0 
 

ෙු සුිනල් තප්රේමයය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ැරු විපෂේ  කායර සජිත් ශර්මදාස 

මටතිතුමා වියලන් ස්ථාවර ිරශයෝැ 27(2) යටශත් අසා ඇති 

ර ්කයට මශේ පිළිතුර ශේ ආරාරශයන් ආරේභ රරකවා  පසුබිේ 

වාර්තාවත් සමඟ0  

එෂේසත් ජ්ාතීන්ශේ තිරසර සංවර්ධ්ක ඉලෂේර 17න් 

හතරවටන්ක   දයාත්මර අධ්යාපකය0 එෂේසත් ජ්ාතීන්ශේ 

සංවිධ්ාකශේ  සාමාජිර රටෂේ ශලස 2030 වක විට එම ඉලෂේරය 

1187 1188 

————————— 
*  පු්ප කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ැරු  සජිත් ශර්මදාස   මහතා] 
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ජ්ය ැටනීමට සේමුතිැතව ඇත0 ශර වි්ඩ 19 වසංැත තත්ත්වය 

2020 මාර්තු මස යලට ශ්රී ලංරාවට බලපෑම ආරේභ වක විට 

ලංරාශේ සාෂේ රතාව යලයයට 92ත් යලයයට 95ත් අතර විය0 

එෂේසත් ජ්ාතීන්ශේ සංවිධ්ාකයට අනුවම ශර වි්ඩ - 19 ශලෝර 

වසංැතය තුළ තිරසර සංවර්ධ්ක ඉලෂේරවලින් වටිජම බලපෑමට 

ලෂේ වන්ශන්  පළමු වටන්ක වක  ුවප්ත පත්රම තුරන් ිරීම  හා 

හතරවටන්ක වක  දයාත්මර අධ්යාපකයයි0 ශේ තත්ත්වය තුළ 

ශලෝරශේ  ශබ ශහෝ රටවල් ශමන්ම ලංරාශේ ද පළමු රැල්ල පටවති 

අවධිශේ  2020 මාර්තු මටද භාැශේ  යලට 2020 සටප්ත තටේබර් මස 

දෂේවා පාසල් වසා තටබිණි0 කටවත ශර වි්ඩ ශදවක රැල්ල 

ශහ්තුශවන් 2020 අවසාක වාරශේ  ද  පාසල් වසා තටබිණි0 ශමම 

ශහ්තුශවන් 2020 වර් ශේ  පාසල් ිනක 210න් පාසල් පටවටත්වීමට 

හටිර වූශේ  ිනක 65ෂේ පමණි0  

ශරශස් ශවතත්  අභිශයෝැ මටද 2020 වර් ශේ  පශහ් ශි යත්ව 

විභාැය ද  අශප ස ේසස් ශපළ ද පටවටත්වූ අතර  අශප ස සාමාකය 

ශපළ විභාැය පටවටත්වූශේ  2021 මාර්තු මස දීය0 ශසෞන්දර්ය 

රාශයෝගිර වි යයන් සඳහා පීෂේ ය පටවටත්වීමට ශක හටිර 

වූශයන්  ශසෞන්දර්ය වි යය හටර ශසසු වි යයන්වල රතිලල 

පසුගිය දා ිරකුත් රරක ලදී0  

2021 වර් ශේ  පශහ් ශි යත්ව විභාැය හා අශප ස ේසස් ශපළ 

විභාැය පටවටත්වීම ට ට ශපර ිර ්තය රළ පරිින පටවටත්වීම 

අවිිර ්චිත තත්ත්වයරට පත්ව ඇත්ශත්  2021 අශර්ල් මස යලට 

ශර වි්ඩ-19 ශතවක රැල්ල සඳහා ිරශරෝධ්ායක ඇඳිරිනීතිය යටශත් 

කටවත පාසල් වසා තටබීම ිරසාය0 විුවහල්පති   දරු වටටුප්ත  වි මතා 

මුල් රර ශැක ක්රියාත්මර වක වෘත්තීය ක්රියා මාර්ැය ද තවත් 

ශහ්තුවෂේ විය හටර0 මාර්ැැත අධ්යාපක ක්රමය අශප්ත  රශට් 

සාමාකය අධ්යාපකශේ දී භාවිත ශක වූ අතර  පන්ති රාමරශේ  

ඉැටන්වීම රධ්ාක ඉැටන්වීශේ ක්රමශේදයයි0  

ශර වි්ඩ-19 වසංැත තත්ත්වය තුළ ඉැටන්වීශේ ශවකත් 

විරල්ප වටඩසටහන්වලට (ේදාහරයයෂේ ව ශයන් විදුත් මාධ්යය  

 දවන් විුවලිය  අභයාස මුද්රයය රර දරුවන් ශවත යටවීම) 

අතිශර්රව ස්ශවච්ඡාශවන්  දරුවරු වියලන් සේපත් සපයාශැක 

මාර්ැැත අධ්යාපකශේ  ශයුවණු අතර  එහි සාර්ථරත්වය යලයයට 

40ෂේ පමය ශේ0 මා ට ට සති ශදරරට ශපර ශේ වටඩසටහක 

පිළිබඳව ශප ත් පිංතෂේ මුද්රයය රරලා පාර්ලිශේන්තුශේ ැරු 

මන්ත්රීවරුන් 225ශදකාම දටනුවත් ිරීමට රටයුතු රළා0 

ශලෝරශේ  ිනයුණුම අධ්යාපක ක්රමයෂේ තිශබක ිනන්ලන්තය 

වටිර රටර පවා මාර්ැැත ක්රමශයන් අධ්යාපකය සාර්ථර වූශේ  

යලයයට 60රට ආසන්ක රමායයිර0 ශේ ශලෝර තත්ත්වයයි0  

එමිරසා රජ්ය රමුඛතාව ලබාශදක ල ශ  විුවහල්පතිවරුන්  

 දරුවරුන් හා අකධ්යයක රාර්ය මණ්ඩලය ද රශට් ජ්කැහකශයන් 

එන්කත් දීමට සුුවසු ජ්කැහකශයන් යලයයට 60ෂේ අබිබවා 

එන්කත්රරයය ිරීම මඟින් ශරෝැ වයාප්ත තිය හා මරය අනුපාතය 

පාලකය රර ශසෞඛය මාර්ශැෝපශ   අනුව පාසල් විවෘත රර කව 

සාමාකයරරය තත්ත්වය යටශත් අධ්යාපක රටයුතු යළි ආරේභ 

ිරීමටයි0  

ඒ අනුව  ශේ වක විට යලයු  විුවහල්පතිවරු   දරුවරු  

අකධ්යයක රාර්ය මණ්ඩලය පූර්ය එන්කත්රරයයට අව ය 

පහසුරේ සපයා එන්කත්රරයය ිරමරර ඇති අතර  ශත රතුරු 

අනුව   දරුවරුන් සහ අකධ්යයක රාර්ය මණ්ඩලය 255 000රට 

එන්කත් ශදරම ලබා දී අවසන් රර තිශබකවා0 ශමය සමස්ත 

පිරිශසන් යලයයට  7ෂේ0 සමහර අය විවිධ් සංකූලතා ිරසා 

ස්ශේච්ඡාශවන්ම එන්කත් ශක ශැක ඉන්කවා0 ඒ හටර එන්කත් 

ලබා ැටනීමට ඉිනරිපත් වූ යලයු ශදකාටම එන්කත් ලබා දීම සඳහා 

රජ්ය පියවර ැත්තා0 ට ට ශපර ැරු විපෂේ  කායරතුමා ඉතා රබල 

ශලස ර ්ක කටුරශේ  දරුවරුන් එන්කත් රරන්ශන් රවදාද යන්ක 

සේබන්ධ්ශයන් බව මට මතරයි0  හටබටයි  ඒ ර ්කය දටන් අහන්ක 

බටහට0 ශම රද  දටන් අපි ඒ රාරයය සේපූර්යශයන් සමථයට පත් 

රර තිශබක ිරසා0  

ඒ වාශේම  රශට් ශර වි්ඩ-19 පාලක රටයුතු සතුටුදායර 

මට්ටමරට පටමිය ඇති ිරසා පසු ගිය ඔෂේශතෝබර් මස පළමුවටිර 

ිනක ිරශරෝධ්ායක ඇඳිරිනීතිය ලිහිල් රර ඉිනරිශේ දී තත්ත්වය 

වඩාත් යහපත් ිරීම සඳහා අව ය පියවර ශැක ඇති අතර  

ශසෞඛය මාර්ශැෝපශ   අනුව අිනයශරන් අිනයර රට විවෘත 

ශවකවා0 

ඒ අනුව  දරුවන්  200ට අඩු පාසල් 3 000ෂේ ආරේභ රර   

අිනයශරන් අිනයර  පාසල් විවෘත ිරීමට අධ්යාපක අමාතයාං ය 

ශසෞඛය මාර්ශැෝපශ   අනුව පළාත් අධ්යාපක බලධ්ාරින්ට 

ේප ශදස් ලබා දීලා තිශබකවා0  ර ක්වලට පිළිතුරු හට අයට ඊළඟට 

මම විස්තර ිරයන්කේ0  

ශේ   පාසල් ආරේභ ිරීමට ශපර ැත යුතු ක්රියාමාර්ැ වක  

ේපශ  කය  පාසල් පිරියලුව ිරීම  විුවහල්පති හා  දරුවරුන් 

දටනුවත් ිරීම හා ශපර ූ දාකම සඳහා ේපශදස් ලබා ශදමින් ළමුන් 

පාසල් ශවත කටවත ශය මු ිරීම   අහිමි වූ ඉශැනුේ රාලය 

ආවරයය ිරීශේ ක්රමශේද හා පාසලට අව ය පහසුරේ සටප උමට 

ශේ වක විටත් රටයුතු රරමින් තිශබකවා0 විශ ් ශයන් රාථමිර 

අං වල දරුවන්ශේ මකස  කටවත පන්ති රාමරයට  රු රරවීමට 

හා අතපසු වූ පාඩේ ආවරයය ිරීමට පළාත් මට්ටමින් පියවර 

ැටනීමට ශේ වක විටත් ේපශදස් ලබා දී අවසාකයි0  

 දරු-විුවහල්පති වටටුප්ත  වි මතා ැටටු වට ඇමති අනුරමිටුශේ 

ිරර්ශ   ක්රියාත්මර ිරීමට ඇති ූ දාකම ැටක අමාතයාං  

ශල්රේ වියලන් වෘත්තීය සමිති දටනුවත් රර ඇති අතර  2022 මුදල් 

වර් යට අදාළ අය වටය මඟින් රරා යෂේ යලුව රරනු ඇත0 ශේ 

සේබන්ධ්ශයන් වූ පරිපාලක ැටටු  විසඳීම සඳහා අමාතයාං ය 

මඟින් පියවර ැිරමින් යලටී0 ශේ අනුව  ශක වටේබර් මසදී 

පටවටත්වීමට රලින් ිරයම රර තිබූ 5 ශි යත්ව විභාැය හා  අශප ස 

(ේසස් ශපළ) විභාැය යේ රාලයරට රල් දමා  වි ය ආවරයයට 

හා විභාැයට ූ දාකේ වීමට දරුවන්ට රාලය ලබා දීමත් අව ය 

අතර අධ්යාපක අමාතයාං ය හා විභාැ ශදපාර්තශේන්තුව 

සාරච්ඡා රර  නුුවශර්දී ම ඒ පිළිබඳව ිර ්චිත රරා යෂේ ිරකුත් 

ිරීමට  ිරයමිතව ඇත0  

ශමම වසශර් ශක වටේබර් 14 ිනක 5 ශි යත්ව විභාැයත්  
ශක වටේබර් 15 යලට ේසස් ශපළ විභාැයත් පටවටත්වීමට සටලසුේ 
රර තිබුශණ් ශේ තරේ දීර්ඝ රාලයෂේ  lockdown එරෂේ ශේ යටයි 
බලාශප ශර ත්තුශවන් ශක ශේ0 ඒ ිරසා හිතුවාට වඩා රාලයෂේ 
ැත ුලයා0 පාසල් වසා තිබුයා0 එම ිරසා එම විභාැ පටවටත්වීම 
කටවත reschedule රරන්ක යලුව ුලයා0 දරුවන්ශේ වි ය ආවරයය 
ිරීමට රාලය ලබා දීමටත්   විභාැයරට ූ දාකේ වීම සඳහා 
රාලයෂේ ලබාදීමටත් අව ය ශවලා තිබුයා0 එම රාරයය 
සටලිරල්ලට අරශැක විභාැ ශදපාර්තශේන්තුවයි  අධ්යාපක 
අමාතයාං ශේ  ශල්රේතුමා වියලන් - [බාධ්ා ිරීමෂේ] - මම පසුව 
සවිස්තර පිළිතුරු ලබා  ශදකවා0 ශේ background එර විතරයි0  

 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රවදාට ද විභාැය schedule රරන්ශන්?  
 

ෙු සුිනල් තප්රේමයය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ඒර ශබ ශහෝ ශවලාවට ලබක වර් ශේ  මුල් භාැ ශේ  ශවන්ක 

රාළුවන්0  ශම රද  ශක වටේබර්  මාසශේ  ශන් ඒ විභාැ පවත්වන්ක 

schedule රරලා තිබුශණ්0 

1189 1190 



පාර්ලිශේන්තුව 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ිරයන්ශන් exams ශදරමද?  
 
ෙු සුිනල් තප්රේමයය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ඔේ0 

ස්ථාවර ිරශයෝැ 27(2)  යටශත් ැරු විපෂේ  කායරතුමා  

අහලා තිශබක ර ්ක මාලාශේ පළමුවටිර ර ්කයට පිළිතුර  

ශමශස්යි0  

1.  ඔේ0 

         දටකටමත් දටනුවත් ිරීමට අව ය ේපශදස ් අමාතයාං  
ශල්රේ වියලන්  ලබා දී ඇත0 මම තව ශප ිජ විසත්රයෂේ 
ිරයන්කේ0  

 ඒ සඳහා අව ය ිර ච්ිත වටඩ පිළිශවළෂේ ඇත0 අිනයර 
හතරිරන් තමයි පාසල් ආරේභ ිරීමට අශප්ත ෂේ ා 
රරන්ශන්0 ඒ ශසෞඛය මාර්ශැෝපශ   අනුව0 අධ්යාපක 
අමාතයාං යට අව ය ුලවත්  අපට ලබාදීලා තිශබක 
guidelines අනුව තමයි පාසල් ආරේභ ිරීම සටලසුේ 
රරලා තිශබන්ශන්0  

 අිනයර 01 යටශත් ශි ය සංඛයාව 200ට අඩු පාසල්වල 
රාථමිර අං  2021010021 ිනක ආරේභ ිරීමට ිරයමිතව 
තිශබකවා0 ඊට ිනක ිරහිපයරට ශපර පාසශල් පිරියලුව ිරීශේ 
රටයුතු හා ශපර ූ දාකේ ිරීේ සඳහා අව ය ේපශදස ්
ලබාදීමට රටයුතු රරලා තිශබකවා0  

 අිනයර 02 යටශත්  ශි ය සංඛයාව 200ට වටිජ පාසල්වල 
රාථමිර හා ශි ය සංඛයාව 100ට අඩු පාසල්වල යලයු  
ශශ්රණ්ි ආරේභ ිරීමට ිරයමිතව තිශබකවා0   

 අිනයර 03 යටශත් යලයු  පාසල්වල 10  11  12  13 ශශ්රණ්ි 
සහ මුළු ශි ය සංඛයාව 200ට අඩු පාසල්වල යලයු  ශශ්රණ්ි 
ආරේභ ිරීමට ිරයමිතව තිශබකවා0  

 අිනයර 04 යටශත් යලයු   ශශ්රණ්ි සඳහා පාසල් විවෘත ිරීම 
රරනු ලබකවා0  

 ශේ අිනයර හතර ඉතාම රිජකමින් රරන්ක රාළුවන් අපට 
ශසෞඛය අං වලින් ලටශබක ේපශදස ් අනුව ජ්කතාව 
ශේවාට අනුැතවීම  ආරෂේ ාවීම සඳහා රටයුතු ිරීම 
හරහා0 ඊළඟට  ශර වි්ඩ මරය සංඛයාව අඩුවීම මත0 දටන් 
එය ක්රමානුකූලව අඩුවීශැක ගිහිල්ලා තිශබකවා0 ඊශේ  
ශවකශර ට මරය සංඛයාව 40රට අඩු ශවලා තිශබකවා0 
ඊළඟට  ආශ්රිතයන් සංඛයාව 1000 ට අඩුවීම පසුගිය ිනක 
ැයකාව තුළදීම දිරන්ක ලටශබකවා0 ඒ ිරසා ශේ 
තත්ත්වය තුළ අපි හිතකවා  ට ට වඩා ශේැශයන් ශේ 
රාරයය ඉටු රර ැන්ක රාළුවන්රම ලටශබයි ිරයලා0   

2.   ඔේ0 අධ්යාපක මශකෝ විදයා ක්රමශේදයත්  දරු රා ණුශේ 
එෂේ අංැයිර0 ඒ අනුව පාසල් ආරේභ වූ විට පන්ති 
රාමරශේ  රටයුතු රළ යුතු ආරාරය ැටක ේපශදස ්ලබාදී 
ඇත0 ඒ සඳහා සටලටසම්රට අනුව පළාත්  රලාප  
ශර ට්ඨාස හා වි ය භාර අධ්යෂේ වරුන් මඟින් ද  දරු 
ේපශ  ර මඟින් ද විුවහල්පති හා  දරුවරුන් දටනුවත් 
ිරීමට රටයුතු රර ඇත0 ජ්ාතිර අධ්යාපක ආයතකය සහ 
වි ය භාර අධ්යෂේ වරුන් වියලන් ඒ සඳහා අව ය 
සටලටසම්ෂේ සරස ්රර ඇත0  

3. ආවරයය ශක වූ වි ය ිරර්ශ  යත්  5 ශි යත්වයට සහ 
අශප ස ේසස ්ශපළ සඳහා ආවරයය ිරීමට හා විභාැයට 
ූ දාකේවීමට රාලය ලබා දී විභාැ පටවටත්වීමට අශප්ත ෂේ ා  
රරනු ලටශේ0 අව ය ේපශදස ්ලබාදීමට රටයුතු රර ඇත0 

4. ඔේ0 සංකූලතා කටති එන්කත්  රළ යුතු 247 000ෂේ වක 
 දරුවරුන්  12 000ෂේ පමය වක විුවහල්පතිවරුන් සහ 
14 000 වක අකධ්යයක රාර්ය මණ්ඩල අතරින් ශදලෂේ   
පකසප්න් දහසරට වටිජ පිරිසෂේ පූර්ය එන්කත්රරයයට 
ලෂේ රර ඇති අතර  පාසල්වල සමසත් අධ්යයක  
අකධ්යයක රාර්ය මණ්ඩලවලින් ැත් විට එය රති තයෂේ  
ශලස යලයයට  7ිර0 සංකූලතා ඇති අය හටර අිරෂේ 
යලයු ශදකාට එන්කත් ලබාදීලා තිශබකවා0 යේ 
ශරශකකුට එන්කත ැන්ක එර මඟ හටීම ිරසා එන්කත 
ැන්ක අව යතාවෂේ තිශබකවා කේ  ඒ සඳහාත් අව ය 
පහසුරම සරස ් රරලා තිශබකවා  ඒ රාශ ශීය මට්ටමින් 
ශසෞඛය දවදය ිරලධ්ාරි රාර්යාල මඟින්0 

 පාසල් දරුවන් ැටක රථා රරකශර ට අුලරුුව 12ට අඩු 
දරුවන්ට ශලෝරශේ  ිරයලම තටකර එන්කත් රරන්ශන් 
කටහට0 අුලරුුව 12ට වටිජ අයට ඇශමරිරාශේ 
පර්ශේ  යාත්මරව ආරේභ රරලා තිශබක තත්ත්වය 
තමයි දටන් ශලෝරය රාරා විහිදී ශැක යන්ශන්0 ලංරාශේත් 
අුලරුුව 12ට වටිජ යේ යේ ිර ච්ිත වූ ශරෝැ තිශබන්කා වූ 
දරුවන්ට විශ  ්ඥ දවදයවරුන්ශේ ේපශදස ්මත පසුගිය 
සතිය වක විට එන්කත් දීම ආරේභ රරලා තිශබකවා0 

 ඒ ිරසා දවදය විශ  ්ඥයන්ට අනුව එය අතයව ය කටහට0 
අපි ළඟ එවරා වාර්තා තිශබකවා0 ඔබතුමන්ලාට මතර ඇති  
පළමුවටිර රැල්ශලන් පසුව පාසල් පටන් ැත් බව0 ඒ 
වකවිට ිරයලම  දරුවරශයෂේ ශහෝ ිරයලම දරුශවෂේ 
එන්කත්රරයයට ලෂේ රර තිබුශණ් කටහට0 ඒ වකවිට 
ජ්කතාව එන්කත්රරයයට ලෂේ රර තිබුශණ්ත් කටහට0 
ශදවටිර රැල්ශලන් පසුවත් පාසල් පටන් ැත්තා0 
මන්ත්රීවරුන්ශේ එන්කත්රරයය පටන් ැත්ශත්ත් ශේ 
අුලරු ශ  ශපබරවාරි මාසශේ  ශන්0 ශදවටිර වතාවටත් 
පාසල් පටන් ශැක තිබුශණ්0 තුන්වටිර වාරය ඉවර 
ශවකරේ ගියා0 කමුත්  අශරල්් මාසශේ  ඇති වූ තත්ත්වය 
අකශප්ත ෂේෂිත තත්ත්වයෂේ0 ඒ රාලශේ  මුළු ශලෝරශේ ම 
ශරෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළ යන්ක පටන් ැත්තා0 ඒ ිරසා 
වඩාත් ආරෂේ ාරාී පියවරෂේ - precautionary measure  -  
හට අයට තමයි රජ්ය විධියට අපි ශේ ක්රියා මාර්ැය 
අනුැමකය රශළ0් ඒ ිරසා අුලරුුව ශද ළහට වටිජ ළමුන් 
එන්කත් ිරීශේ රටයුතු ආරේභ රර තිශබකවා0 ශසෞඛය 
මාර්ශැෝපශ   අනුව එම රටයුතු යලුව ිරීමට ිරයමිතව 
තිශබකවා0  

5. වර්තමාක අධ්යාපක ඇමතිතුමා  ිරලධ්ාරින් හා වෘත්තීය 
සමිති ිරශයෝජිතයන් සමඟ වටටුප්ත  වි මතා ැටක සාරච්ඡා 
රර මුදල් අමාතයාං ය දටනුවත් ිරීමට රටයුතු රර 
තිශබකවා0 එම සාරච්ඡාවලදී තිශබක මූලය තත්ත්වය 
පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති දටනුවත් රළා0 ශවකත් රාජ්ය 
ශසව්ා හා ශක ැටළශපක ආරාරශයන් රටයුතු ශක රර  
ශේ තුළින් ශවකත් ර ක්යෂේ මතුවීමට තිශබන්කා වූ 
අවරා යට ඉඩ ශක තබා ශමම ර ක්ය විසඳීම සඳහා 
අව ය රතිපත්තිමය තීන්ුවවෂේ ශැක තිශබකවා0 එය අිනයර 
මඟින් ක්රියාත්මර රරක ආරාරය පිළිබඳව ැරු ඇමතිතුමා 
වියලන් ට ට ිනක ිරහිපයරට ශපර අවසථ්ා ිරහිපයරදීම 
වෘත්තිය සමිති දටනුවත් රර තිශබකවා0 විවිධ් රණ්ඩායේ 
හට අයට වෘත්තීය සමිති ආවා0 දටන් වකවිට ඒ අය දටනුවත් 
ිරීමට අව ය රටයුතු රර තිශබකවා0 මුදල් 
අමාතයාං ශේ  අවධ්ාකයටත් එය ශය මු රර තිශබකවා0 

6. ඇමති අනුරමිටුශේ සාධ්නීය ිරර්ශ   ක්රියාත්මර ිරීමට 
ඇමති මණ්ඩලය අනුමත රර ඇති අතර  ිරර්යායර අනුව 
එම තීරයය ශැක තිශබකවා0 ේදාහරයයෂේ ව ශයන් 
වටටුප්ත  ර ක්ය විසඳන්ශන් ශරශසද් ිරයක රාරයය ැිරමු0 
ඒ සේබන්ධ්ව 201  සරස ් රළ වාර්තාවෂේ තිශබකවා; 
සුශබෝධ්නී වාර්තාව තිශබකවා; ශේ පිළිබඳව වටටුප්ත  
ශර මිසශේ ිරර්ශ   ශවකම තිශබකවා0 ශේ යලයල්ලම 
සලරා බලා එම රමිටුව ුවන් ිරර්ශ   අනුව  අිනයර තුළින් 

1191 1192 
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ශමය ක්රියාත්මර ිරීශේ හටිරයාව පිළිබඳව ශස යා බලා 
පිළිතුරු දීමට ූ දාකේ ශවලා තිශබකවා0  

 ැරු විපෂේ  කායරතුමිර  පරිපාලකමය ැටටු ත් 
තිශබකවා0 විුවහල්පති   දරු ශසව්ා සංයුෂේත ශසව්ාවෂේ 
ිරීම සේබන්ධ්ව 200  ශශ්ර ්ඨ්ාධිරරය කඩු තීන්ුවවිරන් 
පවා ිරයා තිශබකවා0 ශේ පිළිබඳව අව ය පරිපාලකමය 
ක්රියා මාර්ැ ැත යුතුයි0  

 ඊළඟට  විුවහල්පතිවරුන්ශේ යේ යේ දීමකා පිළිබඳව 
ැටටු  තිශබකවා0 ඊළඟට  ඒ අය Staff Grade එශෂේ ශම ක 
grade එරටද ඇතුළත් රරන්ශන් ිරයක ැටටු ව 
තිශබකවා0 වටටුප්ත  හා ශසව්ර සංඛයා රමිටුව වියලන් ශවකත් 
ශසව්ා හා ශක ැටශටක ආරාරයට ශමම ැටටු ව විසඳීම 
සඳහා අව ය පරිපාලකමය තීන්ුව ැටනීශේ රාර්යාවලිය 
රර තිශබකවා0 ැරු අධ්යාපක ඇමතිතුමා වියලන් ඒ 
සේබන්ධ්ව ිරලධ්ාරි සහ වෘත්තීය සමිති දටනුවත් රර 
තිශබකවා0 ඒ අනුව ඇමති අනුරමිටුශේ සාධ්නීය ිරර්ශ   
ක්රියාත්මර ිරීම සඳහා අව ය පියවර ැිරමින් යල අකවා0 

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශහ ම ස්තුතියි0 ඔබතුමා විකාිජ හතෂේ වටිජරාර ැත්තා0 

 

ෙු ්ජිත් තප්රේමාා් මහස ා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிரரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ැරු රථාකායරතුමිර  මම ශේ රාරයය විවාදයට ලෂේ 

රරන්ක හදකවා ශක ශවයි0 ැරු රාජ්ය ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවකවා  ලබා ුවන් පිළිතුර ැටක0 ශේ රශට් අධ්යාපක ෂේශ ්රය 

ශවනුශවන් ශප ිජ පටහටිනලි ිරීේ ශදරෂේ රර ැන්ක මට අව යයි0  

ඔබතුමා දන්කවා  "ඇල්ෆා" ිරයක රශදදශයන් තමයි අශප්ත  රශට් 

ශර වි්ඩ - 19 පටන් ැත්ශත් ිරයලා0 ඊට පස්ශස ්"ශඩල්ටා" ිරයක 

රශදදය ආවා0 රාර්ථකා රරකවා  ඉිනරියට තව රශදද ඇති 

ශක ශේවා! ිරයා0 හටබටයි අපට ිරයන්ක බටහට  ශම ක ශම ක 

ශ වල් ඉස්සරහට යලුව ශේවිද  කට ද ිරයක එර0 මම ඔබතුමාටත්  

ඇමතිතුමාටත් ශේ ශයෝජ්කාව රරකවා0 ශේ ශම ශහ ශත් යලට 

අකාැතශේ දී යලුවවිය හටිර අවදාකේ තත්ත්වයන් ැටක යේිරයල 

ක්රශමෝපායිර සටලටස්මෂේ  එශහම කටත්කේ strategic plan එරෂේ 

හදා මාර්ැැත අධ්යාපකය ශරශලසද ක්රියාත්මර රරන්ශන්  

ුවරරථක සමාැේවලට රථා රරලා යලේකල් කටති රශ  වල ඒ 

අඩු පාඩු මඟ හරවා ැන්ශන් ශර ශහ මද ිරයක එර පිළිබඳව වටඩ 

පිළිශවළෂේ සරස් රරන්ක ිරයක රාරයාව මම මතෂේ රරකවා0 ඒ 

වාශේම අශප්ත  රශට් තිශබක ශපෞ ැලිර සහ රාජ්ය රූපවාහිිර 

කාළිරා ේපශයෝගි රරශැක යේිරයල විධියරට ශේ රටයුතු 

ක්රියාත්මර රරන්ක ඒ සටලටස්ම හදන්ක ිරයලා මම ශයෝජ්කා 

රරකවා0 මම දන්කවා  ඒර පන්ති රාමර ඉැටන්වීේ - classroom 

teaching - වාශේ රාර්යෂේ ම කටහට ිරයලා0  

රාජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් රළා  රටට එන්කත ශදන්ක පටන් 

ැත්ශත් අහවල් මාසශේ දී ිරයලා0 
 
ෙු සුිනල් තප්රේමයය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ශපබරවාරි මාසශේ 0 
 

ෙු ්ජිත් තප්රේමාා් මහස ා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிரரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශපබරවාරි මාසශේ 0 ඔබතුමා ඒර ිරයන්ශන් හිකාවකුත් 

එෂේර0 එන්කත ශදන්ක පටන් ැත යුතුව තිබුශණ්  ඊට ශපර0 ශේර 

සමච්තලයරට ිරයක රථාවෂේ ශක ශවයි0 ඒ ශවනුවට ශවකත් 

ක්රමශේද අනුැමකය රළා0 මුට් අ ැ ඟට දමරා ර ්කය  පටණි ර ්කය 

තිබුයා0 ඇත්ත ව ශයන්ම අපි ිරයරා අවස්ථාශේ එන්කත්  අර 

ශැන්වූවා කේ  ශමලහරටත් අුලරුුව 12න් ඉහළ දූදරුවන්ට 

double dosages දීලා අවසන්0 ශරශස් ශවතත්  දටන් යලුව වූ ශ  යලුව 

ුලයා0 මම ඔබතුමන්ලාශැන් ඉල්ලීමෂේ රරකවා  යේ ිරයල ඉෂේමන් 

ිරීමෂේ රරලා පාසල් දූදරුවන්ශේ එන්කත් වටඩසටහකට අදාළව 

ශසෞඛය ේපශදස් මත ක්රියාත්මර සටලටස්මෂේ හදන්ක ිරයලා0 ඒ 

වාශේම මම සලරා බලන්ක ිරයකවා  ජී0එල්0 පීරිස් ඇමතිතුමා 

වටිර රවීය ඇමතිවරශයෂේ ශේ සභාවට දීරා රතිඥාව ැටක0 

හටන්සා්ඩ වාර්තාශේ තිශබක ඒ රරා ශේ  ශර පියෂේ මම අශප්ත  

ිනශන් ්  දයවර්ධ්ක ඇමතිතුමාටත් එේවා0 
 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු විපෂේ  කායරතුමිර  ශේ ර ක්යට විකාිජ 10ර රාලයෂේ 

අරශැක තිශබකවා0  
 

ෙු ්ජිත් තප්රේමාා් මහස ා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிரரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ැරු රථාකායරතුමිර  මට තව විකාිජයර රාලයෂේ ලබා 

ශදන්ක0  

සුයලල් ශර්මජ්යන්ත  රාජ්ය ඇමතිතුමාටත් මම එය එේවා0 ඒර 

ැටක ශහ යා බලා රරුයාරර  දරු-විුවහල්පති වටටුප්ත  වි මතාව 

විසඳන්කත් රටයුතු රරන්ක0  
 
ෙු සුිනල් තප්රේමයය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ැරු රථාකායරතුමිර  මට මිිරත්තු ශදරෂේ ඕකෑ0 අවසාකශේ  

ර ්ක හතරෂේ මතු ුලයා0 පළමුවටිර රාරයය තමයි  ශේ වසංැතය 

පිළිබඳ යේ රාශරෝරථකයෂේ ඇති රරශැක ක්රශමෝපායිර 

සටලටස්මෂේ හදන්ක ිරයක එර0 ශසෞඛය අං   ශලෝර ශසෞඛය 

සංවිධ්ාකය වටිර ආයතකවලින් ශදක ේපශදස් අනුව තමයි ඒර 

රරන්ශන්0 ඒ වාශේම  පාසල් විවෘත ිරීම රරන්ශන්ත් ශසෞඛය 

අං ය ලබා ශදක මාර්ශැෝපශ   අනුව0 වයස අුලරුුව 12ට අඩු 

දරුවන් තමයි පළමුවටිර අිනයර යලයල්ශල්ම පාසල් විවෘත ිරීමට 

ශැන්වන්ශන්0 වයස අුලරුුව 12ට වටිජ දරුවන්ට එන්කත් ලබා දීම 

ආරේභ රර තිශබකවා0 හටබටයි  දවදය විශ ් ඥයන්ශේ මතය 

අනුව එය අතයව යම කටහට ිරයක රාරයයත් සඳහන් රරලා 

තිශබකවා0 ශලෝර තත්ත්වයත් ඒරයි0  

ශදවටිර රාරයය ශමයයි0 මාර්ැැත අධ්යාපක ක්රමය 

තවුවරටත්  ෂේතිමත් ිරීමට රධ්ාක ව ශයන් අව ය ශවන්ශන් 

ශමවලේ සහ connectivity ලබාදීමයි0 ඒ සේබන්ධ්ශයන් දටන් Sri 

Lanka Telecom  ආයතකයත් සමඟ වටඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මර 

රර තිශබකවා0 ඒ අනුව  අධිශේගී රැහටන් ලබා දීශේ ගිවිසුම 

ක්රියාත්මර ශවකවා0 ඒ ශැ ල්ලන් දටන් towers   අර හදාශැක 

යකවා0 මාර්ැැත ක්රමය ආවත් ට ට වඩා වටිජ රමායයෂේ ශදන්ක 

රාළුවන්0  ඊට අමතරව  පාසල් 5 11 රට ශටලිවි න්  යන්ර ලබා 

දීම අවසාක අිනයරට ඇවිල්ලා තිශබකවා0 ඒවා මිලදී ැත් පසු 

විශ ් ශයන්ම දරුවන් 200ට අඩු පාසල්වලට ශටලිවි න්  යන්ර  

 අර ලබා ශදකවා0  

ඒ වාශේම  විදුත් මාධ්ය මඟිනුත් අධ්යාපක රටයුතු යලුවවකවා0 

මම ලබා ුවන් ශප ත් පිංශච් ඒ යලයු  විස්තර තිශබකවා0 'කටයටස' 

වටඩසටහක යටශත් channels හයෂේ ක්රියාත්මර වකවා0 ශේ වක 

විට 1 ශශ්ර්ණිශේ  යලට 13 ශශ්ර්ණිය දෂේවා අධ්යාපක රටයුතු 

1193 1194 



පාර්ලිශේන්තුව 

යලුවවකවා0 ශහට යලට පූර්ව ළමා අවධියත් දවසරට පටය 

ශදරහමාරෂේ රරකවා0 ඒර දටන් ූ දාකේ0 දටකට කාළිරා හතරර 

ඒ රටයුතු රරකවා0 ඉිනරිශේ දී ඒර හයෂේ ශවකවා0 ජ්කවාරි ඉඳලා 

channels 10ෂේ ශවකවා0 එතශර ට ඒශෂේ තිශබක ආවරයය වටිජ 

ශවමින් යකවා0 ඒර එරෂේ0 ITN  එශෂේ සවසට ිනකපතා පටය 

එරහමාරෂේ අධ්යාපක වටඩසටහන් විරා ය ශවකවා0 

''ස්වර්යවාහිණිශේ '' 5 යලට 6 දෂේවා පටයෂේ විරා ය ශවකවා0 

''යලයශත්'' 4 යලට 5 දෂේවා ැණිත වි යයන් විරා ය ශවකවා0 

රූපවාහිිරශේ  "Channel Eye" සහ "Nethra" channelsවල දවසට 

පටය 16ෂේ දවසෂේ හටර දවසෂේ යලංහල හා ශදමළ ව ශයන් විරා ය 

ශවකවා0   

ඒ යලයු  රටයුතු ශරරිලා තිශබකවා0 ඒ වාශේම  ජී0එල්0 පීරිස ්

ඇමතිතුමා ඒ ශ  සඳහන් රශළ් ට ට වර් යරට ශපර0 අපි මතර 

තියාැන්ක ඕකෑ  ශර වි්ඩ-19ත් එෂේර තත්ත්වය සේපූර්යශයන් 

ශවකස් වූ බව0 රශට් ආර්ථිරය  ශලෝර ආර්ථිරය ශවකස් ුලයා0 

රශට් lockdown  එර දීර්ඝ ව ශයන් ක්රියාත්මර ුලයා0 ඒ ිරසා 

යේ රතිඥාවෂේ ුවන්කා ුලයාට  පවතික පාලකය රළ ශක හටිර 

තත්ත්ව  තුළ ඒවා ශවකස් ශවකවා0 ඉතිහාසශේ ත් ශමවටිර යලුවවීේ 

ඕකෑ තරේ   ශවලා තිශබකවා0  

ැරු රථාකායරතුමිර  අවසාක ව ශයන් ිරයන්ක 

තිශබන්ශන් ශමයයි0  දරුවරු ිරයක හට අයටත්  මා දන්කා පරිිනත් 

ශේ වටටුප්ත  ර ්කය ආශේ 1995 බී0සී0 ශපශර්රා වටටුප්ත  ශර මිසශේ 

ඉඳලා0 හටබටයි  ඔබතුමන්ලාශේ රජ්යන් ිරහිපයෂේ   ශේ රාල සීමාව 

තුළ පත් ුලයා0 ඒ එරරදීවත් ශේ ර ්කයට විසඳුමෂේ ශදන්ක බටරි 

ුලශණ් ඇයි ිරයක රාරයයත් අවසාක ව ශයන් මම සඳහන් 

රරන්ක ඕකෑ0  

 

ෙු ්ුලෆප හසකීන මහස ා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

අශප්ත  ැරු සුයලල් ශර්මජ්යන්ත රාජ්ය අමාතයතුමාශැන් ශප ිජ 
රාරයයෂේ දටකැන්ක තිශබකවා0 එතුමා යටශත් තිශබක ජ්ාතිර 
අධ්යාපක ආයතකය ලබක අුලරු ද ශවකශර ට අු ත් අධ්යාපක 
රතිසංස්රරය යටශත්  අු ත් syllabus එර යටශත් 6     10 යක 
පන්තිවලට pilot projects පටන් ැන්කවා ිරයලා අපට ආරංචි 
ශවලා තිශබකවා0  අුලරුුව ශදරෂේ තිස්ශස් අධ්යාපකය අහිමි වී 
යල අක දරුවන්ට pilot projects රරක එර එතරේ සුුවසුද ිරයලා 
මම දන්ශන් කටහට0 විපෂේ ශේ  අපි  ඉල්ලා යල අකවා ඒ ැටක 
Consultative Committee එශෂේදී සාරච්ඡා රරලා  ඉන් පසුව 
තීරයයෂේ ැන්ක ිරයලා0 

 
ෙු සුිනල් තප්රේමයය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ැරු රුලෆ් හර්ේ මටතිතුමිර  අපි ශදවතාවෂේ දටනුවත් රරන්ක 

ේත්සාහ රළා0 කමුත් ශර වි්ඩ-19 ිරසා පාර්ලිශේන්තුව රල් ගියා0 

මම ඉිනරි අය වටය ශල්ඛකයට ශපරාතුව යලයු  මන්ත්රීවරුන් 

දටනුවත් ිරීශේ වටඩමුළුවෂේ පාර්ලිශේන්තු රැස්වීේ ිනකයරදී 

පවත්වකවා0 ඒ වාශේම  ඔබතුමා ිරයරා රාරයය  වි ය මාලා 

සංවර්ධ්කය පිළිබඳව schedule රළ ශේලාව අපට reschedule 

රරන්ක ශවකවා0 
 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ඔබතුමා පසු ගිය අවස්ථාශේ අපට 

දටන්වූවා අශප්ත  රිසා්ඩ බිනයුදීන් මටතිතුමා  ශවනුශවන් ඔබතුමා 

බලධ්ාරින්ට ලිපියෂේ-  [බාධ්ා ිරීමෂේ] 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිළිබඳ රරුණු පටහටිනලි ිරීම අද පෂේ  කායර රැස්වීශේදී 

රරන්ක0  

 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ඔබතුමා තමයි මන්ත්රීවරුන්ශේ 

අයිතිවායලරේ ආරෂේ ා රරක පාර්ලිශේන්තුශේ රධ්ාිරයා0 දටන් 

රිසා්ඩ බිනයුදීන් මටතිතුමා වහලා ඉන්ශන්; එතුමාශේ කු අය  cell  

එර  හවස 5000ට වහකවා0 එතුමාට මුරා රරන්ක තිශබන්ශන් 

ශබෝතලයරට0 [බාධ්ා ිරීමෂේ] ඉස්ලාේ ආැමට අනුව රාත්රී 

රාලශේ   යාච්ඤා රරන්ක ශපර මු ය ඇතුළුව  ීරශේ  සමහර 

ශර ටස් ශසෝදන්ක ඕකෑ0 ආණ්ඩු පෂේ ශේ  මන්ත්රීවරයකුත් 

බන්ධ්කාැාරශේ  ඉන්කවා0 කමුත් එතුමාට ශැදරිනුත් රෑම 

ශේකවා0 ශේර අසාධ්ාරයයි0 ැරු රථාකායරතුමිර  මම 

ිරයන්ශන් ශේරයි0  ශමතටක පෂේ  ශ  පාලකයෂේ කටහට0 

ශ  පාලක ව ශයන් කඩු දටේමාම ශේරයි ශවන්ශන්0 ශප ලීයලය 

ආණ්ඩුශේ ේපශදස් අනුව- [බාධ්ා ිරීමෂේ] ඔබතුමා දන්කවාද  

රිසා්ඩ බිනයුදීන් මටතිතුමාශේ මස්යලකාට කඩුවෂේ දටේමා 

රාන්තාවෂේ දූ යය රළා ිරයලා? සති ැයකෂේ කු අයරට දාලා 

වහලා තිබුයා0 අන්තිමට දවදය වාර්තාව ශම රෂේද? ඒ 

රාන්තාව රකයාවෂේ ිරයක එර!  දවදය වාර්තාශේ තිශබන්ශන් 

ඇය රකයාවෂේ ිරයලා0 [බාධ්ා ිරීමෂේ] No, you can reply later. 

What I am trying to point out is, all these cases are 

politically motivated. There is no truth. එතුමාට විරු ධ්ව 

අබමල් ශර්ණුවර තරේවත් සාෂේෂියෂේ කටහට0 There is no truth.  
Sir, as the custodian of the rights of the Members of 
Parliament, I urge you to look after him.  

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I have been doing it for the last so many months. But, 
I cannot intervene with the law enforcement affairs.  

 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I know, you have been very cooperative. That is why I 
am telling you this. I know you will help us. When they 
close the cell at 5.00 p.m., he cannot go to the toilet. It is 
very unfair. So, I urge you - [Interruption.] ශත්ශරන්ශන් 
කටති අයට තුන් වතාවෂේ ිරයන්ක ඕකෑ0 

 

ෙු තය ්ද ප්ට්ද ප්රනා්දු  මහස ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.  

එරම ශ  ශන්  ශේ ිරයන්ශන්0  ැරු රථාකායරතුමිර  මම 

හිතක හට අයට ලෂේ ්මන් ිරරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා රිමාන්්ඩ භාරයට 

පත්ශවලා කටහට0 තමුන්කාන්ශස්ලාශේ ආණ්ඩුශවන් තමයි අපි 

හිශර්ට දටේශේ0 අපි යලරැත රර යල අයදීත් හවස 5000ට වට වා0 

ේශ  6000 වකශතෂේ අපිත් ශබෝතශල් තමයි පාවිච්චි රශළ්0 ඒවා 

තමුන්කාන්ශස්ලාට මතර කටහට0 

ැරු රථාකායරතුමිර  ඊශේ  ැරු බන්ුවල  දයවර්ධ්ක 

ඇමතිතුමා ේසාවිශේ  විභාැ වක රාරයයෂේ ැටක රථා රරකවා 

1195 1196 

[ැරු  සුයලල් ශර්මජ්යන්ත  මහතා] 
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ිරයලා එතුමාට විශරෝධ්ය රරා  රළා0 දටන් ැරු ලෂේ ්මන් 

ිරරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා කඩුරාරයා ශවලා  ඒ මන්ත්රීතුමා ිරදහස් 

රරකවා0 ශේර වටරිනයි0 පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිත් එරෂේ ිරයකවා  

පිටතදී තව එරෂේ ිරයකවා0 රාිනකල් හිමිපායන්ට ගිහින් තව 

එරෂේ ිරයකවා0 ැරු රථාකායරතුමිර  එතුමන්ලා එදා බලය 

පාවිච්චි රරරා හට අ අපට මතරයි0 රෑ 12ට ේසාවිය ඇරලා බටයලල් 

රාජ්පෂේ  මටතිතුමා  හිශර් දාරා හට අ ඔබතුමන්ලාට මතරද? ඒවා 

අමතරයි0 ඊළඟට රථාව යලංහශලන් පටන් අරශැක  ඉංග්රීයලශයන් 

රථා රරකවා  ජ්ාතයන්තරයට යන්ක0  

ැරු රථාකායරතුමිර  කටවත පාසල් ආරේභ ිරීම ැටක ැරු 
ිනශන් ්  දයවර්ධ්ක ඇමතිතුමා ඇතුළු අපි ඊශේ   රැස්වීමෂේ තිේබා0 
ඒ සාරච්ඡාව තිශබ ින  ිනවා ආහාරය සඳහා කතර රරන්ශන් කටතුව 
ිනැටම පාර්ලිශේන්තුව පවත්වාශැක යන්ක ිරයලා විපෂේ ශයන් 
ිරේවා0 ඊළඟට ිරේවා  "ආණ්ඩුවට තිශබන්ශන් රෑම රක ර ්කය0 
ඒ ශැ ල්ලන්ට තිශබන්ශන් රට රිරක ර ්කය" ිරයලා0 හටම දාම 
රරන්ශන් ශේරයි0 ඊශේ  රාලය ශවන් රර ැන්ශන්ත් කටතුව 
විපෂේ  කායරතුමා රථා රරන්ක ැත්තා0 එතුමා සඳහන් රළ 
ර ්කය ැටක අතිැරු ජ්කාධිපතිතුමා ේශදන්ම අල්ලස් ශහෝ දූ ය 
ශතෝදකා විමර් ක ශර මි න් සභාවට පීෂේ යයෂේ රරන්ක 
ිරශයෝැ රරලා තිබුශණ්0 ඊට පස්ශස් ිරයකවා  පස්වරු0 12030ට 
ිනවා ආහාරයට පාර්ලිශේන්තුශේ රටයුතු කතර රරන්ක එපා  
ිනැටම වටඩරටයුතු රරශැක යන්ක ිරයලා0 ශම රෂේද ශේශෂේ 
ශත්රුම? දටන් ශවලාව ර්යද?  ශපරවරු 11030ටත් ආසන්කයි0 අද 
වටඩරටයුතු රාශියෂේ තිශබකවා0 ජ්ාතයන්තරයට පණිුලඩයෂේ 
යවන්ක දටන් එතුමන්ලා රථා රරකවා0 ඊළඟට පාස්කු රහාරය 
ැටක ශවක පණිුලඩයෂේ එළිශේ  ශදකවා0 ශමතටකට ඇවිල්ලා තව 
එරෂේ ිරයකවා0 ජ්ාතයන්තරයට ශපන්වන්ක හදකවා  අශප්ත  
ආණ්ඩුව පහට රිමාන්්ඩ එර වහලා මන්ත්රීවරුන් හිර රරකවා 
ිරයලා0 අපිත් ඒ විධියට ුවෂේ වින්දා0 මතර තබා ැන්ක  අපි ඒවාට 
භය ුලශණ් කටහට0 අපි ඒවාට මු ය ුවන්කා0  

ැරු රථාකායරතුමිර  රාලය ැතවී තිශබක ිරසා මා 
ඔබතුමාශැන් ශැෞරවශයන් ඉල්ලා යල අකවා පාර්ලිශේන්තුශේ ඉිනරි 
වටඩරටයුතු රරශැක යන්ක ිරයලා0  

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රධ්ාක රටයුතු ආරේභශේ දී පකත් ශරටුේපත් පිළිැටන්වීම0  
 

 

 

පනත් තකටුනපත් ිළිගෙැ්දවීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ය ්ර්යන පනත් තකටුනප , 2022 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 

APPROPRIATION BILL, 2022 

"2022 මුදල් වර් ශේ  ශස්වා වියදේ සඳහා විධිවිධ්ාක සටලසීම සඳහා ද; ඒ 

ශස්වා රාර්යය සඳහා ශ්රී ලංරාව තුළ ශහෝ ඉන් බටහටර ශහෝ යය ලබා ැටනීමට 

බලය දීම සඳහා ද; ඒ මුදල් වර් ය තුළ ආණ්ඩුශේ ඇතටේ රටයුතු ශවනුශවන් 

මූලය රතිපාදක සටප උම සඳහා ද; එම රටයුතු ශවනුශවන් ඒ මුදල් වර් ය තුළ 

වියදේ සඳහා අව ය වක මුදල් ඒරාබ ධ් අරමුදලින් ශහෝ ආණ්ඩුශේ ශහෝ 

ආණ්ඩුවට සුුවස්සෂේ රළ හටිර ශවකත් යේ අරමුදලිරන් ශහෝ මුදල්වලින් ශහෝ 

අත්තිරාරේ ව ශයන් ශැවීමට ඉඩ සටලසීම සඳහා ද; ඒරාබ ධ් අරමුදලට ඒ 

මුදල් ආපසු ශැවීමට විධිවිධ්ාක සටලසීම සහ ඉහත ර් රාරයා හා සේබන්ධ් 

ශහෝ එයට ආනු ංගිර රාරයා සේබන්ධ්ශයන් විධිවිධ්ාක සටලසීම  සඳහා ද වූ 

පකත් ශරටුේපතිර0 

(අමාතය මණ්ඩලශේ  අනුමතිය දන්වා තිශේ0)" 

ිළිගේදවන ලද්තද්  මුාල් අමා  ෙු බැිනල් ත්ෝහසණ ්ායපක්ප 
මහස ා ය ිනනි. 

2021 තන වැනබර් 12වන ිනකු්ාාා තාවන ව් කියය ය යුුවයයි ා, 
එය මුද්රණය ක  යුුවයයි ා, ්යතේ මුාල් ිළිගබඳ කා්ක ්භාවට   
තය මු ක  යුුවයයි ා නිතයෝෙ ක්න ලදී.    

 
 

நிதி அகமச்சர் மாண்புமிகு தபஸில் ரராஹண ரா பக்ஷ 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 நவம்பர் 12, தவள்ளிக்கிைகம இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்பட ரவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட ரவண்டுதமனவும் 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட 

ரவண்டுதமனவும் கட்டகள யிடப்பட்டது. 
 
 

Presented by the Hon. Basil Rohana Rajapaksa, Minister of 
Finance; to be read a Second time upon Firday,  

12th November, 2021 and to be printed and to be referred to the 
Committee on Public Finance.  

 
 

ෙු ්ජිත් තප්රේමාා් මහස ා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிரரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

මම ආණ්ඩු පාර් ව්ශේ  රධ්ාක සංවිධ්ායර ැරු ශජ් න්ස්ටන් 

රකාන්ුව මටතිතුමාට ිරයන්ක රටමටතියි  පසු ගිය දවසර 

ජ්ාතයන්තර යුශරෝපා හුලශල් ිරශයෝජිතයන් ඇවිල්ලා අප හමුුලය 

බව0 ැරු රථාකායරතුමිර  අපි ඒ අයට පණිුලඩයෂේ ුවන්කා  GSP 

plus ඉවත් රරන්ක එපා ිරයලා0 [බාධ්ා ිරීේ] 
 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළඟ පකත් ශරටුේපත ඉිනරිපත් ිරීමට ැරු අධිරරය 

ඇමතිතුමා  
 

 

 

 

 ුණ ව්ාකුව්ද (පුහුණු පා්ල්) (්ාංතශයන්ෝධන) 

පනත් තකටුනප  
இளந்தவறாளர்கள் (பயிற்சிப் பாடசாகலகள்) 

(திருத்தம்) சட்டமூலம்  
YOUTHFUL OFFENDERS (TRAINING SCHOOLS) 

(AMENDMENT) BILL 
; 

 

"(25 වක අධිරාරය වූ) තරුය වරදරරුවන් (රා ණු පාසල්) 

ආඥාපකත සංශ ෝධ්කය ිරීම සඳහා වූ පකත් ශරටුේපතිර0" 

 
ිළිගේදවන ලද්තද් අධික්ණ අමා ුවමා තවු වට ෙු දත්දපප 

ගුණවර්ධන මහස ා ය ිනනි. 
2021 ඔක්ත ෝබර් 21වන බ්රහස ප්පින්දාා තාවන ව් කියය ය 

යුුවයයි ා, එය මුද්රණය ක  යුුවයයි ා නිතයෝෙ ක්න ලදී. 

 
நீதி அகமச்சர் சார்பாக மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 ஒக்ரராபர் 21, வியாைக்கிைகம இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப் பட ரவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட ரவண்டுதமனவும் 

கட்டகள யிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the 

Minister of Justice; to be read a Second time upon  
Thursday, 21st October and to be printed. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ාණ්ඩ නීින ්ාංග්රහසය (්ාංතශයන්ෝධන) පනත් තකටුනප  

தண்டகனச் சட்டக்ரகாகவ (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
PENAL CODE (AMENDMENT) BILL 

 

"(19 වක අධිරාරය වූ) දණ්ඩ නීති සංග්රහය සංශ ෝධ්කය ිරීම සඳහා වූ 

පකත් ශරටුේපතිර0" 

 
ිළිගේදවන ලද්තද් අධික්ණ අමා ුවමා තවු වට ෙු දත්දපප 

ගුණවර්ධන මහස ා ය ිනනි. 
2021 ඔක්ත ෝබර් 21වන බ්රහස ප්පින්දාා තාවන ව් කියය ය 

යුුවයයි ා, එය මුද්රණය ක  යුුවයයි ා නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
 

நீதி அகமச்சர் சார்பாக மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 ஒக்ரராபர் 21, வியாைக்கிைகம இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்பட ரவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட ரவண்டுதமனவும் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the 
Minister of Justice; to be read a Second time upon  

Thursday, 21st October and to be printed. 

 
තපෞද්ෙිමක ම්දත්රී්දතප පනත් තකටුනපත් 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

යූඑ්දවී පානම (්ාං්ප ාෙ  කිරීතන) පනත් 

තකටුනප  
யூஎன்வீ மன்றம் (கூட்டிகணத்தல்) சட்டமூலம்  

UnV FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 

ෙු තේ ප කුමාර් මහස ා  
(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

Hon. Speaker, I move, 
 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

UnV Foundation.” 

 

ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
ය ින්ද ්පථි් ක්න ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 
Seconded. 
 

ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද ්භා ්නම  ය ය. 
පනත් තකටුනප  ඊට අු කූලව ප මුවන ව් කියවන ලද්ද, එය 

මුද්රණය කිරීමට නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
වාර් ා කිරීම ්ඳහසා 52(6) වන ්ප ාව් නිතයෝෙය යටතත් පනත් 

තකටුනප  ත්ෞඛ අමා ුවමා තව  පව්න ලදී. 
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப் 

படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6) இன்படி சுகாதார 

அகமச்சருக்கு அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Health for report. 

අකු්ණ බයිුව්ප ්කාත් (්ාං්ප ාෙ  කිරීතන) පනත් 

තකටුනප  
அக்குறகண கபதுஸ் ஸகாத் (கூட்டிகணத்தல்) 

சட்டமூலம்  
AKURANA BAITHUZ ZAKATH (INCORPORATION) BILL  

 

ෙු ඉන්ා්ද මහසරූෆප මහස ා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
Hon. Speaker, I move, 

 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Akurana Baithuz Zakath.” 
 

ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
ය ින්ද ්පථි් ක්න ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 
Seconded. 

 

ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද ්භා ්නම  ය ය. 
පනත් තකටුනප  ඊට අු කූලව ප මුවන ව් කියවන ලද්ද, එය 

මුද්රණය කිරීමට නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
වාර් ා කිරීම ්ඳහසා 52(6) වන ්ප ාව් නිතයෝෙය යටතත් පනත් 

තකටුනප  බුද්ධශයන්ා්න, යෙමික හසා ්ාං ප්කෘිනක කටයුුව අමා ුවමා 
තව  පව්න ලදී. 

 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப் 

படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6) இன்படி புத்தசாசன, 

சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சருக்கு அறிக்கக 

தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs for report. 

 

ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ැරු රථාකායරතුමිර  මට ීති ර ්කයෂේ තිශබකවා0 
  

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ ීති ර ්කය ඉිනරිපත් රරන්ක  ැරු මන්ත්රීතුමා0 

       

ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ැරු රථාකායරතුමිර  විශ ් ශයන්ම පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරුන්ශේ වරරසාද ැටක රථා රර දී  ආණ්ඩුවට පාස්කු 

රහාරය ිරයක අකුය ැහ දී රිසා්ඩ බිනයුදීන් ිරයක යරඩය 

එළියට වීයල රරලා හරියන්ශන් කටහට0 පාස්කු මහ ශම ළරරුවා 

රුලද ිරයලා හඳුකාැන්ක0 ශේ මන්ත්රීතුමා වටරින රරලා තිශබකවා 

කේ දඬුවේ රරන්ක0 ඒරට ර ක්යෂේ කටහට0 අපට එතුමා සු ද 

රරන්ක ඕකෑ කටහට0 පාස්කු රහාරය ිරයක අකුය ැහ දී රිසා්ඩ 

බිනයුදීන් ිරයක යරඩය එළියට වීයල රරලා ඇඟ ශේරාැන්කවා0 
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ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a point of Order.    
ට ළඟට  අද ිනක කයාය පරශේ  වි ය අංර 1  2 සහ 3 ඉිනරිපත් 

ිරීම  ැරු ිනශන් ්  දයවර්ධ්ක අමාතයතුමා0 

 
ඡ්දා විමිය්ද ිමයාපදාංික කිරීතන 
(්ාංතශයන්ෝධන) පනත් තකටුනප  

ரதருநர்ககளப் பதிவுதசய்தல் (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்  
REGISTRATION OF ELECTORS (AMENDMENT) 

BILL 
 
තා වන ව් කියවීතන නිතයෝෙය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
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ෙු දත්දපප ගුණවර්ධන මහස ා (අධාපන අමා  ්හස 

පාර්ිමතන්දුවතේ ්භානායකුවමා) 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

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

ැරු රථාකායරතුමිර  "පකත් ශරටුේපත දටන් ශදවකවර 

ිරයවිය යුතුය" යි මා ශයෝජ්කා රරකවා0 

ැරු රථාකායරතුමිර  අද කයාය පරශේ  ිනකට ිරයමිත 

රටයුතුවලට අදාළ වි ය අංර 2  3 දරක ශයෝජ්කා ද මා ඉිනරිපත් 

රරකවා0 

ැරු රථාකායරතුමිර  ජ්කතාවශේ ස්දවී ඡන්ද බලය 

ආරෂේ ා ිරීම සහ වඩාත් පහසු ිරීම සඳහා ශමම පකත් 

ශරටුේපත මඟින් 19 0 අංර 44 දරක ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි 

ිරීශේ පකත සංශ ෝධ්කය රරන්ක තීරයය රළ බව මා සඳහන් 

රරකවා0 ඒ අනුව ශමම සංශ ෝධ්ක ඉිනරිපත් රරකවා0 

ැරු රථාකායරතුමිර  දටකට අුලරු දරට එෂේ වාරයෂේ 

පමයෂේ සීමා වී තිශබක ඡන්දය ලියාපිනංචි ිරීශේ අයිතිය රල් 

ඇතිව යලුව ිරීමට සහ වයස අුලරුුව 1  සේපූර්ය වූ තටකටත්තන්ට 

අුලරු ශ  මුල් භාැශේ දී ඡන්දය ලියාපිනංචි ිරීමට හටිර වක ශලස 

එය සංශ ෝධ්කය ශවකවා0 යේ වර් යර ශපබරවාරි මස 01වටිර 

ිනක යලට මටයි මස 31වටිර ිනක දෂේවාත්  ජුිර මස 01වටිර ිනක යලට 

සටප්ත තටේබර් මස 30වටිර ිනක දෂේවාත්  ඔෂේශතෝබර් මස 01වටිර 

ිනක යලට ජ්කවාරි මස 31වටිර ිනක දෂේවාත් ඡන්දය ලියාපිනංචි 

ිරීශේ අයිතිය ලටබීශමන් ඡන්දදායරයන්ට  විශ ් ශයන්ම තරුය 

පරේපරාවට තම ඡන්දය ඉෂේමිරන් ලියාපිනංචි ිරීශේ අවස්ථාව 

හිමි ශවකවා0 

ඒ වාශේම ඡන්දය පාවිච්චි ිරීමට රමාදවක ක්රියාදාමයරට 

පත් වී තිශබක අශප්ත  ඡන්ද කාම ශල්ඛක ැටසට් ශර ට රරා යට 

පත් ිරීශේදී  මටතිවරය ශර මසාරිස්වරයා මු ය ශදක ැටටු  

ශේ තුළින් ිරරාරරයය ශවකවා0 දත්ත බටංකුවෂේ මඟින් යලයු  

ශත රතුරු එෂේරැස් රර මුළුමහත් ඡන්ද ක්රමයම ට ටත් වඩා පහසු 

ිරීමට ඉිනරි රාලශේ දී අපි බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0 මටතිවරය 

නීතිය ශවකස් ිරීම සේබන්ධ්ශයන් වක රමිටුවද ශේ වක විට 

මටතිවරය ශර මිසම සමඟ සාරච්ඡා රරමින් ඉන්කවා0 ඡන්දශේ  

තිශබක අයිතිය එශලස  ෂේතිමත් ිරීම මඟින් ශේ රශට් ඡන්ද 

ක්රමය වඩාත් රශයෝජ්කවත්භාවයට පරිවර්තකය රරන්ක අව ය 

දත්ත විස්තරයද එශලස ඡන්ද දායරයන්ට ස්ථිර රර ැන්කට 

රාළුවන් ශලස පරිවර්තකය ශවකවා0 

මම ට ට වඩා ශේ ැටක විස්තර රරන්ශන් කටහට0 ට ට අදාළ සුළු 

සරස් ිරීේ ිරහිපයෂේ පිළිබඳ සංශ ෝධ්ක සවසට ඉිනරිපත් ිරීමට 

සභාැත රර තිශබකවා  ැරු රථාකායරතුමිර0  

ස්තුතියි0 
 
ප්රශයන්පනය ්භාභිමුඛ ක්න ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
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ෙු නිමල් ිනරිපාල ා ිනල්වා මහස ා (කනකු අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்) 

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

ැරු රථාකායරතුමිර  අද ිනක කයාය පරශේ  වි ය අංර 2 සහ 

3 ශයෝජ්කා සේබන්ධ්ශයන් ශර අ පටහටිනලි ිරීමෂේ රරන්ක මා 

බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0  

ශදවටිර ශයෝජ්කාශේ තිශබන්ශන්  195  අංර 15 දරක ශස්වර 

අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකත සංශ ෝධ්කය ිරීම සේබන්ධ්වයි0 ඒ 

සංශ ෝධ්කය ැටක මම පටහටිනලි රරන්කේ0 ැරු 

රථාකායරතුමිර  ඔබතුමාත් දන්කවා  සාමාජිරයන්ශේ විශ්රාම 

ිනවිය සුරෂේෂිත ිරීම මූලිර පරමාර්ථය ශර ටැත් සමාජ් 

ආරෂේ ය ක්රමයෂේ ශලස 195  අංර 15 දරක ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් පකත රරාරව ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් රටයුතු යලුව 

වක බව0 එහි පරිපාලක රටයුතු රේරරු ශදපාර්තශේන්තුව මඟින් 

යලුව ශරශරක අතර  අරමුදල් රළමකාරරයය මුදල් මණ්ඩලය 

හරහා ශ්රී ලංරා මහ බටංකුශේ ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් 

ශදපාර්තශේන්තුව මඟින් යලුව ශරශරකවා0 ශ්රී ලංරාශේ වි ාලම හා 

වඩාත් රාළුල්ම සමාජ් ආරෂේ ය ශයෝජ්කා ක්රමය වක ශමම 

අරමුදශලහි වත්රම  2020 වසර අවසන් වක විට රුපියල් බිලියක 

2  14ෂේ ශවකවා0 දටකට ශේ පකත මඟින් ආවරයය වක ශස්වා 

ිරයුෂේතයන්ශේ සංඛයාව මිලියක 206ෂේ පමය ශවකවා0  

විශදස් ශ්රමිරයන් ද ශමරට ශස්වය රරක රාල සීමාව තුළ 

ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදලට දායරත්වයෂේ දටෂේවිය යුතුයි0 එ්් 

ිරයන්ශන්  විශ ශීය අය ඇවිල්ලා ලංරාශේ ශස්වය රරකවා කේ  

ශ්රී ලංරාශේ තිශබක ශේ ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදලට ඒ අයත් 

දායර ශවන්ක ඕකෑ0  ඔුලන් ශස්වා ගිවිසුම ිරමා රර කටවත පිට 

රට යාශේදී -ඔුලන් පිට රට යක අවස්ථාශේදී- ශමරට තුළදී 

දායරත්වය දෂේවක ලද අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් ගිණුශේ ශ ් ය 

ලබා ැටනීමට ඒ පකශත් 23 (ඩී) වැන්තිය යටශත් රතිපාදක 

තිශබකවා0 ැරු රථාකායරතුමිර  ඒ ිරයන්ශන් විශ ශීය 

ශ්රමිරශයෂේ ලංරාවට ඇවිල්ලා ශස්වය රරලා -අපි හිතමු  ඔ  

අුලරුුව ශදරෂේ  ශස්වය රළා ිරයලා0 වයස පිළිබඳ ර ්කයෂේ 

කටහට0 අුලරුුව 30න් ශවන්ක රාළුවන්  40න් ශවන්ක රාළුවන්  50න් 

ශවන්ක රාළුවන්  51න් ශවන්ක රාළුවන්- ආපසු යකශර ට  ශස්වර 

අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් තිශබක තමන්ශේ මුදල අරශැක යන්ක  

රාළුවන්0 එශලසම  ඉන්ිනයාශේ ශස්වශේ  ිරයුතු ශ්රී ලාංිරරයන් ද 

එරට නීතිමය රතිපාදක අනුව අිරවාර්යශයන්ම ඉන්ිනයානු සමාජ් 

ආරෂේ ය අරමුදලට දායරත්වය දටෂේවිය යුතුයි0 එශස් ුලවත්  

ඔුලන්ශේ ශස්වය ිරම රර ආපසු පටමිණියත්  ඔුලන් සමාජ් 

1201 1202 



පාර්ලිශේන්තුව 

ආරෂේ ය අරමුදලට දෂේවක ලද දායර මුදල් ආපසු ලබා ැටනීමට 

කේ වයස අුලරුුව 5 ෂේ වක ශතෂේ යල අය යුතුයි0  

ැරු රථාකායරතුමිර  ශ්රී ලන්රන් එයාර්ලයින්ස්  බ්රටන්ිජෂේස් 

වටිර ශපෞ ැලිර අං ශේ  ආයතක ැයකාවර ශස්වරයන් 

හාරපන්දහසෂේ ඉන්ිනයාශේ ශස්වය රරකවා0 ඒ අය ඉන්ිනයාශේ 

සමාජ් ආරෂේ ය අරමුදලට  EPF එරට contribute රළත්  ඒ අය 

එක ශර ට ඒ අයට ඒ මුදල් ශැශකන්ක බටහට0 ඒ ශස්වරයාට 

වයස අුලරුුව 5 ෂේ ශවක රල් ඒ මුදල් එශහ් තියන්ක ඕකෑ0   

කමුත්  ලංරාශේ ශස්වය රරක අයට කේ ශමශහන් යකශර ට 

ඒ මුදල් අරශැක යන්ක රාළුවන්0 ැරු ිනශන් ්  දයවර්ධ්ක 

මටතිතුමා විශ   රටයුතු අමාතයවරයා ව ශයන් රටයුතු රළ 
රාලශේ දී ශේ පිළිබඳ සාරච්ඡා වට ැයකාවෂේ පවත්වා තිශබකවා0 

එහිදී  සමාජ් ආරෂේ ය ගිවිසුමෂේ ශදරට අතර ඇති රර ැත්ශත ත් 

ඉන්ිනයාශේ ශස්වය රරක අයශේ අර්ථසාධ්ර අරමුදල් ලංරාශේ 

ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදලට ශැවන්ක රාළුවන් ිරයක 

එරඟත්වයට  පටමිය තිශබකවා0 ඒ තුළින් අශප්ත  රටට විශ   

විිරමය යේ රමායයෂේ ැලාශැක එකවා0 ලාංිරර ශස්වරයන්ට 

ලංරාශේ තිශබක නීතිීති අනුව ආපසු ඒ මුදල් ලබා ැන්කත් 

රාළුවන්0 කමුත්  ශ්රී ලංරාවට පටමිණි ශස්වරයන්ට  එශස් ලබා 

ැටනීමට ශක හටිරවූ මුදල් රමායයෂේ තිශබකවා0 ඒ මුදල් රමායය 

රුපියල් මිලියක 93091ෂේ0 බ්රටන්ිජෂේස් සමාැශේ  ශස්වය රළ අය 

ශවනුශවන් විතරෂේ අපට ශඩ ලර් මිලියක 1202ෂේ ලටශබන්ක 

තිශබකවා0 ඒ ිරසා ශේ රටයුත්ත ිරීම ඉතා වටදැත් වකවා0  

එෂේ පටත්තිරන් ශස්වරයන්ශේ අයිතිය ආරෂේ ා ිරීම සඳහා 

වූ ශේ ක්රියාවලියට එරඟත්වය පළ ිරීම පිළිබඳව අපි ඉන්දීය 

ර ජ්යට ස්තුතිවන්ත වකවා0 කමුත් අපිට ශමතටකදී නීතිමය 

ර ්කයෂේ තිශබකවා0 ඉන්දීය රජ්ය ශේ සඳහා එරඟත්වය පළ 

රළත්  සමාජ් ආරෂේ ය ගිවිසුමෂේ සඳහා -EPF, ETF පිළිබඳව- 

ඇතුළත් වීමට බලයෂේ ශේ පකත යටශත් කටහට0  ඒ ිරසා  එවටිර 

ගිවිසුමරට ඇතුළත් වීමට හටිර වක පරිින ශේ පකතට සුළු 

සංශ ෝධ්කයෂේ ශැශකන්ක අව යව තිශබකවා0 අද ශේ ැරු 

සභාවට ඉිනරිපත් රරන්ශන් අන්ක ඒ සංශ ෝධ්කයයි0 ශේ 

සංශ ෝධ්කය අනුමත ුලයාට පස්ශස් විශ   රටයුතු අමාතයාං ය 

වියලන් ශේ රාරයා ඇතුළත් රරක ලද   -නීතිපතිතුමා ශේ පිළිබඳ 

සාරච්ඡා ැයකාවරට සහභාගි ුලයා0- නීතිපතිතුමා අනුමත රරක 

ගිවිසුම ඉන්ිනයාවත්  ලංරාවත් අතර අත්සන් රර ැටනීමට 

දකතිර බලය ලටශබකවා0 ඒ ිරසා ශේ සංශ ෝධ්කය අනුමත රර 

ැටනීම සඳහා සහශයෝැය ලබා ශදක ශලස ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

යල අක විපෂේ ශේ  හා ආණ්ඩු පෂේ ශේ  යලයු  ශදකාශැන්ම මම 

ඉල්ලා යල අකවා0   

ඊළඟට  අද ිනක සාරච්ඡාවට භාජ්ක වක ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් පකත යටශත් වූ ිරශයෝැය පිළිබඳවත් මම රාරයා 

ිරහිපයෂේ ිරයන්ක ඕකෑ0 ඒ ැටක රථා ිරීශේදී මම ශේ 

රාරයයත් ිරයන්ක රටමටතියි0 ඇත්ත ව ශයන්ම දටන් ශස්වර 

අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් සාමාජිරශයකුට හාේරාතා වියලන් ඒ මායලර 

මුදල බටර රළාද  කට ද ිරයක එර බලා ැටනීම  අරෂේ අමාරුයි  

ැරු රථාකායරතුමිර0 ඔුලන් Central Bank එරට ඇවිල්ලා  ඒ 

ශප ත් පත් බලන්ක ඕකෑ0 “මශේ මුදල් බටරශවලා තිශබකවාද?” 

ිරයලා බටංකුශවන් අහන්ක ඕකෑ0 කමුත් දටන් ිජජිටල්රරයය 

තුළින් අපි බලාශප ශර ත්තු වකවා  තමන්ශේ අර්ථසාධ්ර මුදල ඒ 

ඒ මාසශේ  බටර රළ වහාම සෑම ශස්වරශයකුටම  SMS 

පණිුලඩයෂේ යවන්ක0 ඒ සඳහා අපි කව තාෂේ ණිර ක්රමශේදයෂේ 

දටන් සරස් රරලා තිශබකවා0 කමුත් ශේ ක්රමශේදය ඒ දවස්වල 

ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකතින් නීතිැත රරලා තිබුශණ් 

කටහට0 ඒ දවස්වල ශමවටිර තාෂේ ණිර ශමවලේ පිළිබඳව රටයුතු 

රරන්ක ස්ථාකයෂේ තිබුශණ් කටහට0 ඒ ිරසා පළමුශවන්ම ඊට 

අව ය සංශ ෝධ්ක යලුව රළ යුතුයි0 තවම අපිට තිශබන්ශන් ශස්වර 

අර්ථසාධ්ර අරමුදල්වලට අදාළ පටරැණි ශපෝරම0 

ිජජිටල්රරයයට  කවීක තාෂේ යයට සුුවසු පරිින -online රරන්ක 

රාළුවන් ආරාරයට- ශේ තිශබක forms  අර ශවකස් රරන්ක 

ඕකෑ0 දටකට schedules වල තිශබක forms  අර කවීක  රාලීක 

අව යතාවන්ට ැටළශපක පරිින සරස් ිරීම වටදැත් වකවා0 ඒ 

සඳහා අව ය ිරශයෝැය තමයි අද අපි ශේ ශැක එන්ශන්0 

ඒ වාශේම  ශේ සමඟ විශ ්  වටදැත්රමිරන් යුත් 

ිරශයෝැයෂේ ශැශකකවා0 යේ ශස්වරශයකු ශපෞ ැලිර අං ශේ  

ශස්වයට බටඳුයාට පසුව ශබ ශහෝ විට ශස්වා ශයෝජ්රයා මාස 

ැයකෂේ යකරල් ඔ  EPF, ETFවලට ලියා පිනංචි -register - 

රරන්ශන් කටහට0 ශම රද  පකශත් ිරයලම තටකර එය රළ යුතු 

රාල සීමාවෂේ දෂේවා කටහට0 ඒර පකශත් තිශබක අඩු පාඩුවෂේ0 ඒ 

ිරසා මාසයෂේ තුළ එවටිර ලියා පිනංචි ිරීමෂේ අව ය බව සඳහන් 

ිරීම සඳහාත්  එශස් ශක රළශහ ත් ශස්වරයාට රේරරු 

ශදපාර්තශේන්තුවට පටමිය ඒ ලියා පිනංචිය රර ැටනීම සඳහා 

අව ය නීතිමය පසු බිම සරස් රර ැටනීම සඳහාත් අව ය 

ිරශයෝැය අපි ලබා දී තිශබකවා0 ඒ ිරසා විශ ් ශයන්ම 

ශැෝඨාභය රාජ්පෂේ  ජ්කාධිපතිතුමාශේ "ශසෞභාැයශේ  දටෂේම" 

රතිපත්ති රරා ය යටශත්  ශමවටිර රේරරු නීතිවල තිශබක 

හිඩටස් වසා දමා රේරරු සුබසාධ්කය සඳහා අව ය නීතිමය 

ආවරයය - legal framework - ලබා ශදක බවට ශදක ලද 

ශප ශර න්ුවව ඉටු ිරීමෂේ තමයි ශේ රරන්ශන්0 රේරරු 

ඇමතිවරයා ව ශයන් මම රේරරු ශදපාර්තශේන්තුව හරහා ශේ 

පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති සමඟ  හාේරාතුන් සමඟ  නීතිපති 

ශදපාර්තශේන්තුව හා නීති සේපාදරයා සමඟ දීර්ඝ සාරච්ඡා 

ැයකාවෂේ රරලා තමයි ශේ රාර්යය ඉටු රර තිශබන්ශන්0 ඒ 

ිරසා  මා ශේ සඳහාත් ැරු සභාශේ අනුමටතිය බලාශප ශර ත්තු 

ශවකවා0 ශේ සේබන්ධ්ශයන් ර ්ක විමසුශව ත්  අවසාකශේ  මශේ 

පිළිතුරු රථාශේදී ඒවා පටහටිනලි රර දීමට මම ූ දාකේ0 

 

ෙු අජිත් මා්දන්තපුම මහස ා 
(மாண்புமிகு அ ித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ැරු ඇමතිතුමිර  ඒ ශස්වරයාශේ රටමටත්ත මත ද ඒ මුදල් 

transfer රර ැන්ශන්? රටමටත්ත කටතත් සල්ලි  අර ලංරාවට 

ැන්කවාද? 

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු මන්ත්රීතුමා  ඒ රාරයය විවාදශේ දී ඉිනරිපත් රරන්ක0   

The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. Order, 
please! Before he starts, the Hon. Deputy Speaker will 
take the Chair.  

 අනුවුව ෙු ක ානායකුවමා මූලා්නතය්ද ඉවත් වූතය්ද, 
නිතයෝය ක ානායකුවමා [ෙු ්ාංජිත් ිනයඹලාිළටිය මහස ා] 
මූලා්නාරූඪ ය ය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்று அகலரவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன் ித் 
சியம்பலாபிடிய] தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 
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ෙු ්ුලෆප හසකීන මහස ා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මාිරර් රහීේ  

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  අද ිනක ඡන්ද හිමියන් ලියා 

පිනංචි ිරීශේ (සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත ැරු අග්රාමාතයතුමා 

ශවනුශවන් පාර්ලිශේන්තුශේ සභාකායර අශප්ත  ැරු ිනශන් ් 

 දයවර්ධ්ක ඇමතිතුමා ඉිනරිපත් රර තිශබකවා0 ශේ සංශ ෝධ්කය 

දීර්ඝ රාලයෂේ තිස්ශස් සාරච්ඡා රළ ශදයෂේ0 විශ ් ශයන්ම ශේ 

රශට් තරුය තරුණියන්ට තමාහට අටශළ ස් විය  සේපූර්ය වූ 

විැසම ඡන්දය ලබා දීශේ අයිතිය තහුලරු ිරීම සඳහා වූ ශේ 

සංශ ෝධ්කය අපි අැය රරකවා0 ශේ සංශ ෝධ්කය තුළින් පකශත් 

ශක ශයකුත් වැන්ති සංශ ෝධ්කය රරමින් අටශළ ස් විය 

සේපූර්ය රර ඇති තරුය තරුණියන් ශවනුශවන් අව ය වක 

පරිපූරර ලටයිස්තු අුලරු දරට තුන් වතාවෂේ සරස් ිරීශේ 

අවස්ථාව හිමි ශවකවා0 ඒ ිරසා අටශළ ස් විය සේපූර්ය රරලා සති 

ශදරෂේ ඇතුළත ඒ ඉල්ලීම ඉටු රර ැටනීශේ අවස්ථාව ේදා 

ශවකවා0 අපි ඒර අැය ශර ට සලරන්ක ඕකෑ0 කමුත් ඊට වඩා 

වටදැත් රාරයාවෂේ තිශබකවා0 මටතිවරය ඡන්ද විමසීේ වුහශේ  

හා නීති ීතිවල රතිසංස්රරය හඳුකාැටනීමටත්  ඒ සේබන්ධ්ශයන් 

අව ය සංශ ෝධ්ක ඉිනරිපත් ිරීමටත් වක විශ ්  රාරර සභාශේ 

සභාපතිත්වය දරක ැරු ිනශන් ්  දයවර්ධ්ක අමාතයතුමා සහ 

මටතිවරය ශර මිසශේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සාමාජිරයන් එම 

රාරර සභාශේදී ගිය වතාශේත් ශක ශයකුත් අු ත් රාරයා 

ඉිනරිපත් රරලා ඒ ැටක සාරච්ඡා රළා0 

ඒ සමඟම මතු වූ රාරයාවෂේ තිශබකවා0 මටතිවරය 

ශර මිසශේ සභාපතිතුමා ඒ සඳහා ගිය වර සහභාගි වූ ශවලාශේ 

ිරයා යල අ එෂේ විශ ්  රාරයාවෂේ තිශබකවා0 දටකට රල් තබා 

තිශබක පළාත් සභා මටතිවරයය ඉතා ඉෂේමිරන් පටවටත්වීම සඳහා 

ැත යුතු පියවර පිළිබඳව එතුමා තමාශේ අදහස් පළ රර යල අයා0 

විශ ් ශයන්ම සීමා ිරර්යය ිරීම  දටකට අඩාළ ශවලායි 

තිශබන්ශන්0 දටන් අුලරුුව තුකර රාලයෂේ තිස්ශස් පළාත් සභාවල 

බලය ශක මටති  ආණ්ඩුරාරවරුන් පාලක රටයුතු රරශැක යක 

පළාත්වලට ජ්කතා ිරශයෝජිතයන් පත් රරැටනීම සඳහා වූ පළාත් 

සභා මටතිවරයය ඉතා ඉෂේමිරන් පවත්වන්ක ිරයක ඉල්ලීම 

මටතිවරය ශර මිසමත් රළා0 එයට අව ය පරිින ශයෝජ්කාවකුත් 

ඉිනරිපත් රළා  විශ ් ශයන්ම රලින් පටවටත්වූ මටතිවරය ක්රමයට 

ආපසු යෑශමන් එය ඉතා ඉෂේමිරන් අපට පවත්වන්ක රාළුවන් 

ිරයා0 නීතිපතිතුමාශේ ශදපාර්තශේන්තුවත් ඒ පිළිබඳ අදහස් පළ 

රළා0    

 
Especially, they were citing the Interpretation 

Ordinance and certain other difficulties that you may 
encounter.  

Then, the Hon. Sumanthiran, as a Member of 
Parliament, has already submitted a very simple Bill 
before this House. The Government can take charge of 
that Bill, take it to the Cabinet, get it approved and bring 
it as a Government Bill and enable Provincial Councils 
Elections to be conducted without any delay. 

 
ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will also support it.  

ෙු ්ුලෆප හසකීන මහස ා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes, the Opposition is quite willing to; as the Hon. 
Lakshman Kiriella says, we are also willing to support it.  
Sir, today's “Virakesari” newspaper states in Tamil, I 
quote: 

"மாகாணசகபத் ரதர்தகல விகரவாக நடத்தி 13ஆம் 

திருத்தத்கத அமுல்படுத்த ரவண்டும் 

 இந்தியாவின் உறுதியான நிகலப்பாட்கட அரசாங்கத்திடம் 

முன்கவத்துள்ளார் இந்திய தவளிவிவகாரத்துகற தசயலாளர்" 

The visiting Indian Foreign Minister, too, has made a 
specific request about the implementation of the 
Thirteenth Amendment. The implementation of the 
Thirteenth Amendment means conducting elections and 
re-establishing Provincial Councils. Therefore, he is 
making a request to the Government that the Provincial 
Council Elections be conducted early. The former 
Minister of Foreign and current Minister of Education, 
the Hon. Dinesh Gunawardena, is quite aware of the 
interest of the Government of India regarding the need to 
strengthen the Thirteenth Amendment. In order to 
strengthen the Thirteenth Amendment, in the first place, 
we have to conduct the elections.  But, the elections have 
been postponed for several years now. I am sure, with this 
simple Amendment, the Government can enable these 
Provincial Councils Elections to be held fast. Therefore, I 
would, once again, urge that the Government considers 
this so that we need not wait until the next Local 
Government Elections are due to conduct the Provincial 
Councils Elections, which are already well past the due 
date. I must say that as the Opposition and being the 
previous administration, we also must bear responsibility 
for having messed up the electoral system. I am one who 
opposed that Bill from the very start. The Hon. Dinesh 
Gunawardena is aware of my opposition regarding that 
Bill, but, unfortunately, it became law and then, the 
delimitation process became such an antagonistic process. 
Finally, the Hon. Minister himself voted against the 
Delimitation Report. That was the biggest joke we 
encountered in this House.  

Having said that, may I also make another request 
regarding the internally displaced people in this country. 
On the coming 30th October falls the completion of 31 
years after the incident where almost 100,000 Muslims 
were forcibly evicted from the Northern Province by the 
LTTE. That forcible eviction has resulted in all those 
internally displaced people having to live in other parts of 
the country being unable to return to their original homes. 
Even after the war was concluded, though peace has 
returned, they are unable to return there for a variety of 
other practical reasons. A vast number of these people are 
now resident in the Puttalam District and perhaps, in a 
few other districts. So, they have various practical 
reasons. Their children, to  pursue education, have 
already been enrolled in schools in the other areas where 
they are now resident. Though they have been relocated 
and residing in other districts, their desire to be voters in 
their original district of birth - in the Vanni District or the 
other districts of the Northern Province including Jaffna - 
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is something that they are not willing to forgo; it is their 
desire to be voters in that district. .  

So, this particular request can be looked into very 
carefully without insisting on their having a place of 
residence and showing proof that they are residing in a 
particular district to obtain the voting right. Similarly like 
how you prepare a supplementary list, please enable these 
internally displaced people who had been chased away 
from their places of birth by force by the LTTE to be 
voters in that district without depriving them of their 
desire by insisting on this requirement of proof of 
residence. This is a serious problem for those people 
because they still have their lands in that area and they go 
there for cultivation, but the only issue is that most of 
them do not have their residence to prove. That is the only 
difficulty.  

But, we have temporarily accommodated them for 
several years as voters. Until about three years ago, we 
had this practice of preparing a supplementary list. When 
an election is announced, the Election Commission calls 
for applications and registers them in a supplementary list 
and they are allowed to vote from wherever they are 
residing. So, a similar supplementary list, like how you 
are enabling a supplementary list to be prepared for the 
youth of this country when they complete 18 years, can 
also be prepared for those who are willing to vote in the 
Northern areas, from which they have been forcibly 
evicted. This is a special circumstance and even 
internationally, in the international conventions relating to 
refugees and IDPs, this is a right which they would 
always be entitled to and that should be respected by the 
Government. Therefore, I look forward to making this 
request from the Hon. Minister and will also make a 
specific request in the Parliamentary Select Committee 
regarding this, to enable these IDPs to continue to 
exercise their franchise, not in the place of residence but 
in the area of birth, which right they do not want to 
forsake for the reason that they have forcibly been 
displaced. Therefore, that must be respected and the 
injustice that they have been made to suffer for 30 long 
years must be remedied through a simple amendment, 
enabling a supplementary list to be prepared permanently 
as long as they are forced to live outside their areas of 
residence.  

Thank you very much.  
 

ෙු දත්දපප ගුණවර්ධන මහස ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

The Hon. Rauff Hakeem would remember, I, too, 
remember - then, the Speaker was the late Hon. M.H. 
Mohamed - that dreadful news asking people belonging to 
ethnic communities other than Tamils to leave Jaffna 
within 48 hours. The Hon. Speaker  summoned us. We 
were in the Opposition. All of us got together and made 
an appeal, but it was not heard. What the Hon. Rauff 
Hakeem referred to today dates back to a long period, Sir. 
The Select Committee should go into this matter. We will 
discuss and try to make recommendations. A remedy 

could be made through the advance postal voting that we 
are trying to propose.  

Thank you. 

 
ෙු තය ්ද ප්ට්ද ප්රනා්දු  මහස ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  රරුයාරර මට පටහටිනලි 

ිරීමෂේ රරන්ක අවස්ථාව ශදන්ක0 විපෂේ ශේ  රධ්ාක 

සංවිධ්ායරතුමා අද ේශ  ර ්කයෂේ  කටුරවා රිසා්ඩ බිනයුදීන් ැරු 

මන්ත්රීතුමාට හිර ශැදර වටයලිරළි පාවිච්චි රරන්ක ශදන්ශන් කටහට  

5000 ඉඳන් 6000 ශවකරේ ඒවා වසා තිශබකවා  ිරයලා0 මම ඒ 

ශේලාශේ ඒ රාලශේ  අපට තිබුණු තත්ත්වය ැටක ිරේවා0 මම 

වහාම බන්ධ්කාැාර ශර මසාරිසත්ුමාට  රථා රරලා ශේ ැටක 

ඇ වා0 එතුමාට අවසර දී තිශබකවා 5000 ඉඳන් 6000 ශවකරේ 

වටයලිරළිය පාවිච්චි රරන්ක0 ඒ වාශේම  රෑම ර ්කය ැටකත් 

එතුමා ිරේවා0 අපි  හිර ශැදර යල අයදී කේ පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරශයෂේ ලිතවතව ඉල්ලීමෂේ රළාම රෑම එළිශයන් ශේන්ක 

රාළුවන් ුලයා0  කමුත්  ශේ ශර වි්ඩ වසංැතය ිරසා ඒර  

ඔෂේශතෝබර් මස 15වක දා ශවක ශතෂේ කතර රර තිශබකවා0 ඒ 

ිරසා ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඔබතුමාශැන් මම ඉතා ශැෞරවශයන් 

ඉල්ලා යල අකවා ශේ විධියට පාර්ලිශේන්තුව ශක මඟ යවන්ක එපා 

ිරයලා0 ශම කවා හරි ර ්කයෂේ තිශබකවා කේ ිරයන්ක0 මට 

මතරයි  ැරු රුලෆ් හර්ේ මටතිතුමා අපට ඒ රාලශේ  ේදේ රළ 

හට අ0 එතුමා ඒ අවස්ථාශේ ජ්ල සේපාදක ඇමතිතුමා0 එතුමාත් 

එෂේර අශප්ත  ශ  පාලක මතශදද තිබුයාට  අපට දවස ්3ෂේ වතුර 

කටතුව යල අයදී  රංතක විශේශස්රර ැරු මන්ත්රීතුමා හරහා මම 

එතුමාට පණිවිඩයෂේ යටේවා0 රුලෆ ්හර්ේ මටතිතුමා ඒ ශේලාශේම 

අපිට ේදේ රළා0  ඒවා අපි රවදාවත් අමතර රරන්ශන් කටහට0 එම 

ිරසා  ිරරිඇල්ල මටතිතුමාට  මම ිරයකවා ශේ මන්ත්රීවරුන් 

පාවිච්චි රරලා  පටු ශ  පාලක වායල ැන්ක එපා  ිරයලා0 ඔබතුමා 

පාර්ලිශේන්තුව ශක මඟ යවන්ක එපා0 ශලෝරශේ  ශක ශයෂේ 

ආයතක ශක මඟ යවන්ක හදන්ක එපා0  

අපි ශ  පාලක පළිැටනීේ රරන්ශන් කටහට  තමුන්කාන්ශස්ලා 

රළා වාශේ0  තමුන්කාන්ශස්ලා තමයි එශහම රශළ්0 

තමුන්කාන්ශස්ලා තමයි අපි ේසාවි ඇරිශේ 0 තමුන්කාන්ශස්ලා 

තමයි ශ  පාලක පළිැටනීේ  රශළ්0 ේසාවිශයන් රිමාන්්ඩ 

රරන්ක ඉස්ශසල්ලා  රිමාන්්ඩ රරක ිනකය රරා  රශළ් 

තමුන්කාන්ශස්ලා0 තමුන්කාන්ශස්ලාශේ මන්ත්රීවරු තමයි 

ේසාවියට අපහාස රශළ්0 තමුන්කාන්ශස්ලාශේ මන්ත්රීවරු තමයි 

කඩුරාරවරුන්ට රථා රළා ිරයලා සේපූර්යශයන් සමාජ්ැත 

ශවලා තිශබන්ශන්0 කමුත් අපි  තමුන්කාන්ශස්ලා වාශේ ඒවා 

රරන්ක යන්ශන් කටහට0 සමහරු ිරයකවා ඒර අශප්ත  අඩුපාඩුවෂේ 

ිරයලා0 හටබටයි  අපි එශහම ශ  පාලක පළිැටනීේ රරන්ක 

යන්ශන් කටහට0 එම ිරසා තවුවරටත් මන්ත්රීවරුන් පාවිච්චි රරන්ක 

එපා0 තමුන්කාන්ශස්ලා රරන්ශන් මන්ත්රීවරු පාවිච්චි රරක එර0 

ඒ තමුන්කාන්ශස්ලාශේ පෂේ ශේ  හට අ0 අදටත් තමුන්කාන්ශස්ලා 

රරන්ශන් රිසා්ඩ බිනයුදීන්   මන්ත්රීතුමා පාවිච්චි රරක එර0 ඒර 

තමයි ඇත්ත0 ඊට පසු අපට මඩ ැහන්ක හදකවා0 එශහම රරක 

ආණ්ඩුවෂේ ශකශවයි  අශප්ත  ආණ්ඩුව0 ඒර තමයි ඇත්ත තත්ත්වය0 

ඒ ිරසා රරුයාරර ශේ පාර්ලිශේන්තුව ශක මඟ යවන්ක එපා0 

රිසා්ඩ බිනයුදීන්  මන්ත්රීතුමාට ලටබිය යුතු ශම කවා හරි ශදයෂේ 

තිශබකවා කේ  නීතයනුකූලව ලටශේවි0  

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  ශේ සේබන්ධ්ශයන් රිසා්ඩ 

බිනයුදීන් ැරු මන්ත්රීතුමාශේ නීතිඥවරු රවදාවත් ේසාවිශේ  

පටමිණිලි රරලා  කටහට  ශමශහම රරකවා ිරයලා0 Toilet  යන්ක 
ශදන්ශන් කටත්කේ  රෑම ශේන්ක ශදන්ශන් කටත්කේ  -ඒ විධියට 

අඩුපාඩු රරකවා කේ-  ේසාවි ගිහින් පටමිණිලි රරන්ක රාළුවන්0 
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[ැරු  රුලෆ් හර්ේ  මහතා] 
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ලෂේ ්මන් ිරරිඇල්ල ැරු මන්ත්රීතුමා  ඔය වාශේ පහත් ශ  පාලක 

තත්ත්වයට පත් ශවන්ක එපා0 ශේර ශබ ශහ ම රජ්ාතන්රවාදී 

ආණ්ඩුවෂේ0 ශැෝඨාභය රාජ්පෂේ  ජ්කාධිපතිතුමා ිරයන්ශන් 

රාශැන්වත් පළි ැන්ශන් කටති කායරශයෂේ0 ඉතාම  

රජ්ාතන්රවාදී විධියට එතුමා වටඩ රටයුතු රරකවා0 ඒ ිරසා 

රරුයාරර පටු ශ  පාලක වායල ැන්ක එපා ිරයලා ඔබතුමාශැන් 

ඉතා ශැෞරවශයන් ඉල්ලා යල අකවා0  

 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  එතුමා මශේ කම සඳහන් 

රළා- 

 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශේර විවාදයෂේ රරැන්ක එපා0 එතුමා පටහටිනලි ිරීමෂේ 

රශළ්0 

 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කටහට  කටහට0 මම කටගිට්ටාම තමයි ඔබතුමාට හිනයලය0 එතුමාට 

ඕකෑ තරේ ශේලාව ුවන්කා0 [බාධ්ා ිරීේ] 

 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශර අශයන් ිරයන්ක0 

 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  මම විපෂේ ශේ  රධ්ාක 

සංවිධ්ායර0 මට රිසා්ඩ බිනයුදීන් මටතිතුමා ශදක ේපශදස් අනුව 

තමයි මම රථා රරන්ශන්0 එශහම කටතිව මට ශේශරන් 

ශපෞ ැලිර ලාභයෂේ කටහට0 මශේ යුතුරම මම ඉ ්ට රරකවා0  ශේ 

ඇමතිතුමා හටම දාම ිරයකවා  එතුමා එශහම වහලා ඉන්කශර ට 

රුලරුවත් රථා රශළ් කටහට ිරයලා0 එතුමා රලිනුත් ඒර ිරේවා0 

පසු ගිය යහ පාලක රජ්ශේ  සභාකායර හට අයට රටයුතු රශළ් මම0 

මම හටන්සා්ඩ වාර්තා බටු වා0 එතුමා ශවනුශවන් එර 

මන්ත්රීවරශයෂේවත් රථා රරලා කටහට0 මට ශපන්වන්ක එරෂේ හරි 

එශහම තිශබකවා කේ0 

 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හරි මන්ත්රීතුමා  පටහටිනලියි0 [බාධ්ා ිරීේ] 
 

ෙු තය ්ද ප්ට්ද ප්රනා්දු  මහස ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  එතුමා  මම ැටක ශන් 

ිරයන්ශන්0 [බාධ්ා ිරීේ] ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර - [බාධ්ා 

ිරීේ] එතුමා ශතෝදකාවෂේ ශන් රශළ්0 
 
 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු ලෂේ ්මන් ිරරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා   රාරයය ිරයලා 

අවසන් රරන්ක0 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මට රථා රරන්ක ඉඩ ශදන්ක0  

 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු ලෂේ ්මන් ිරරිඇල්ල මන්ත්රීතුමිර  ඔබතුමා දටන් ඔය 

රාරයය අවසන් රරන්ක0   

 

ෙු ලක්පපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  පසු ගිය ආණ්ඩුශේ 

සභාකායර මම0 ැරු ශජ්්ාන්ස්ටන් රකාන්ුව මටතිතුමා 

අත්අඩං දවට ැත්තාම එතුමා ශවනුශවන් රුලරුවත් රථා රරලා 

කටහට ිරයලා මම දන්කවා0 ඒ ිරයන්ශන්  ඒ රාලශේ  හිටරා 

විපෂේ ශේ  රධ්ාක සංවිධ්ායරවරයා යුතුරේ ඉ ්ට රරලා කටහට0 

මම නීතිඥවරශයෂේ0 [බාධ්ා ිරීමෂේ] ැරු ිරශයෝජ්ය 

රථාකායරතුමිර  මම රථා රරන්ශන් මන්ත්රීවරුන්ශේ වරරසාද 

ැටක0 ඒවා ේසාවිශේ  රථා රරන්ක බටහට0 මන්ත්රීවරුන්ශේ 

වරරසාද ැටක පාර්ලිශේන්තුශේ රථා රරන්ක ඕකෑ0 එතුමා ඒර 

දන්ශන්ත් කටහට0 ඒවා ේසාවිශේ  රථා රරන්ක බටහට0  

 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි දටන් රධ්ාක වටඩ රටයුතුවලට යමු0 රරුයාරර ශේර 

විවාදයෂේ රර ැන්ක එපා0   

 

ෙු තය ්ද ප්ට්ද ප්රනා්දු  මහස ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  පාර්ලිශේන්තුව තුළදී මශේ 

කඩුවෂේ ැටක රථා රරන්ක රවදාවත් මම පාර්ලිශේන්තු වරරසාද 

පාවිච්චි රශළ් කටති බව ඔබතුමාට ඉතා ශැෞරවශයන් ිරයකවා0 

ිරරිඇල්ල මන්ත්රීතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුව තිශබකශර ට  එතුමන්ලා 

දමරා අසතය කඩුවලින් අපි ජ්යග්රහයය රර දීවත් අඩුම ැයශන් 

ිරයලුව රරා යෂේ මම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී රශළ් කටහට ිරයක 

එර මතර තබා ැන්ක0 

ඒ වාශේම  මම රිමාන්්ඩ රරලා දවස් ශදශරන් 

තමුන්කාන්ශස්ලාශේ කායරයා පණිුලඩ එේවා  "රටබිකට් 

ඇමතිරමෂේ ශදන්කේ  හිර ශැරින් එළියට දමන්කේ" ිරයලා0 අපි 

ඒවාට ඔළුව කවරා කටති මිිරස්සු ිරයක එරත් මතර තබා ැන්ක  

ලෂේ ්මන් ිරරිඇල්ල මටතිතුමිර0 අපි ඒ තරේ පහත්  ුවර්වල 

තත්ත්වයරට වටටුශණ් කටහට0  

ඊළඟට  තමුන්කාන්ශස් ශදන්ක හදරා පණිුලඩය තමයි  එදා 

හිටරා විපෂේ ශේ  රධ්ාක සංවිධ්ායර අපි ශවනුශවන් රථා රශළ් 

කටහට ිරයක එර0 එදා හිටරා විපෂේ  කායරත් 

තමුන්කාන්ශස්ලාශේ0 විපෂේ ශේ  රධ්ාක සංවිධ්ායරතුමාත් 

තමුන්කාන්ශස්ලාශේ0 මතර කට ද? [බාධ්ා ිරීමෂේ] එදා 

විපෂේ යෂේ තිබුශණ් කටහට0 තමුන්කාන්ශස් හරියට ිරන්ශදන් අවින 

ුලයා වාශැයි රථා රරන්ශන්0 තමුන්කාන්ශස්ලා රරරා 

ශරරුවාවල්වලට අද ඉන්ක ඕකෑ හිර ශැවල්වල0 ශැෝඨාභය 

රාජ්පෂේ  ජ්කාධිපතිතුමාශේ ශේ රජ්ාතන්රවාදී ශර ිජය ිරසා 

තමයි තමුන්කාන්ශස්ලා ශේරිලා ඉන්ශන්0 එශහම තිශබකශර ටත් 

මඩ ැහන්ක හදකවා0 අශප්ත  කඩු ැටක එදා තිබුණු වාර්තා ැටක 

අශප්ත  මන්ත්රීවරුන්ට ිරයලා පාර්ලිශේන්තුශේ රථා රරන්ක අපි 
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පාර්ලිශේන්තුව 

බටැෑපත් ුලශණ් කටහට0 තමුන්කාන්ශස්ලා රරරා ශ වල්  අසතය 

පටමිණිලි දමලා රරරා අසාධ්ාරයරේ රවදාවත් අපි අමතර 

රරන්ශන් කටහට0 හටබටයි  අපි ඒ අසාධ්ාරයරේ රරන්ක හදන්ශන් 

කටහට0 ඒර මතර තියා ැන්ක0 

 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ැරු වාසුශ ව කාකායෂේරාර ඇමතිතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 

13ර රාලයෂේ ලටශබකවා0 

 

 

[අ0භා0 11054] 

 

ෙු වාසුතද්ව නානායක්කා් මහස ා (යල ්නපාාන 

අමා ුවමා)  
(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாணாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  මම බලාශප ශර ත්තු 

වන්ශන් අද ඉිනරිපත් රර තිශබක ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් 

(සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපශතන් ශැක එක සංශ ෝධ්කත්  

ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකත යටශත් පකවක ලද අු ත් 

ිරශයෝැයත් ශවනුශවන් රථා රරන්කයි  ඒ සඳහා මශේ 

සහශයෝැය දෂේවක බව ිරයන්කයි0 ඒ පිළිබඳ අශප්ත  ිරමල් යලරිපාල 

ද යලල්වා ඇමතිතුමාට ඉමහත් ර ංසාවෂේ අපි රළ යුතුයි0 ඉතා 

ශල කු අඩු පාඩු ශදරෂේ තමයි ශේ තුළින් පිරිමට ශණ්0 

විශ ් ශයන්ම හාේරාතුන්ශේ තිශබක ශහ ර මටරරේ ිරසා අශප්ත  

ශස්වරයන්ශේ අර්ථසාධ්ර අරමුදල් ලබාැටනීමට ශක හටිර 

ශවකවා0 දටන් ශේ ශස්වරයාටත් ඒ අයිතිවායලරම ලබාදීශමන් 

ඔබතුමා ඓතිහායලර ව ශයන් ඉිනරි පිේමෂේ ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් ඉතිහාසයට එරතු රර තිශබකවා0 ඒ ිරසා අපි ඔබතුමාශේ 

ශේ පියවර ර ංසාවට ලෂේ රරකවා0 

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  අශප්ත  රශට් ශස්වර ජ්කතාව 

මු ය ශදක ර ්ක ිරහිපයෂේ ැටක රථා රරන්ක ශේ ශේලාව මා 

රශයෝජ්කයට ැන්කවා0 ඇත්තටම  මූර්ත වටටුප ිනහා බලා තමයි 

ජීවක වියදේ තත්ත්වය ැටක අපි සලරා බලන්ක ඕකෑ0 මූර්ත 

වටටුප ශම රෂේද ිරයක එර ඔබතුමන්ලා හටශමෝම දන්කවා0 

කාමිර වටටුප  ශක ශවයි  මූර්ත වටටුප බටු වාම 2019 වසරට 

සාශප්ත ෂේ ව 2020 වසශර් විධිමත් ශපෞ ැලිර අං ශේ  මූර්ත වටටුප 

යලයයට 402ිරන් පහළ වට අලා තිශබකවා0 අවිධිමත් ශපෞ ැලිර 

අං ශේ  මූර්ත වටටුප යලයයට 207ිරන් පහළ වට අලා තිශබකවා0 

එයින් ශපශකන්ශන් ජීවක වියදම පිළිබඳ ර ්කයට ශේ වටටුශප්ත  

ර ්කය ශර යි තරේ අදාළ ද ිරයක එරයි0 ඒ අනුව බලමින් අපි 

ශපෞ ැලිර අං ශේ  -විධිමත් ශපෞ ැලිර අං ශේ ත්  ශක විධිමත් 

ශපෞ ැලිර අං ශේ ත්- වටටුප්ත  වටිජවීමෂේ විය යුතු බව ඉතාම 

ශහ ඳින් ශපන්නුේ රරකවා0 දටන් ශේ අනුව තමයි  වතු 

ශස්වරයන්ශේ දදිරර වටටුප රුපියල් 1 000 දෂේවා වටිජ රරන්ක 

අපි තීන්ුව රශළ්0 එය ලබා ැටනීමට ශක හටිර ශවකශර ට ැරු 

ිරමල් යලරිපාල ද යලල්වා ඇමතිතුමා සාරච්ඡා ැයකාවෂේ 

පටවටත්ුලවා0  

ඒ ිරයලම සාරච්ඡාවිරන් හාේරාතුන්ශේ සංැමය වතු 

ශස්වරයන්ශේ දදිරර මුදල වටිජ රරන්ක එරඟ ුලශණ් කටහට0 

කමුත්  එය ඉතාම සාධ්ාරය ඉල්ලීමෂේ බව ශපශකකවා0 

ශපෞ ැලිර විධිමත් අං ශේ  මූර්ත වටටුප යලයයට 402ිරන් පහළ 

වට අලා තිශබක තත්ත්වය තුළ ශේ වතු ශස්වරයන්ට රජ්ශේ  නීති 

මඟින් ඒරට අශප්ත  පිජපාලර සභා ආඥා පකත ශය දා ැන්ක 

අව ය ුලයා0 ඒ ආඥා පකත ශය දා ශැක ැරු ිරමල් යලරිපාල ද 

යලල්වා ඇමතිතුමා වියලන් ශමම වතු ශස්වරයන්ශේ දදිරර වටටුප 

රුපියල් 1 000ෂේ ිරීමට රටයුතු රළා0 කමුත්  ශේ වතු ශස්වර 

සමාැේ එම වටටුප ශැවන්ශන් කටහට0 දටන් ඒ සඳහා ඒ අයශේ 

norm එර ඉිනරිපත් රරමින් ිරයකවා  ශමච්තර අසව්ටන්කෂේ 

ශැකාශව ත් තමයි ඒ රුපියල් 1 000 ශදන්ශන් ිරයලා0 දටන් ඒ අය 

ඉටු රරන්ක බටරි විධිශේ  norm එරෂේ දමා තිශබකවා0 

විශ ් ශයන්ම වර් ාව වටිජ රාලවලට ශත් දු  අසව්ටන්ක අඩු 

ශවකවා0 එතශර ට ඒ අය ශැශකක අස්වටන්ක මත ඒ රුපියල් 

1 000ර දදිරර ශැවීම රතිෂේශ ්ප රරකවා0 2020 මහ බටංකු 

වාර්තාශේ සඳහන් ශවන්ශන් වතු සමාැේ වියලන් මූලිර  දදිරර 

වටටුප රුපියල් 500 ඉඳලා 700ට වටිජ රළා ිරයලායි0 ඒ සමඟම ඒ 

අය පටමිලොශේ දීමකාවත්  ලලදා උතා දීමකාවත් කතර රළා0 

ශමන්ක ශමශහමයි ශේ වතු ශර ේපටිර වටඩ රරශැක යන්ශන්0 

එම ිරසා වතුරරශේ  ශරෝලාහල ඇති ශවක එර රාුවමයෂේ ද? ශේ 

ශරෝලාහල ඇතිවීමට ශහ්තුව  ශේ වතු පාලරශයෝයි0 වතු 

ශස්වරයන් ඒ තරේ පීඩකයරටත් රශරෝපවීමරටත් ලෂේ ිරීම 

ශමම ශරෝලාහල සඳහා ශහ්තුව බව මම රරා  රරන්ක රටමතියි0  

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  ඊළඟට තවත් රාරයයෂේ 

ැටක ිරයන්ක මම රටමටතියි0 වතු සමාැේ වෘත්තීය සමිතිවලට 

ලටශබන්ක ඕකෑ සාමාජිර මුදල් වටටුශපන් අඩු රරලා ඒ 

සාමාජිරයන් වියලන් අත්සන් රරරා ශපෝරමය අනුව බලා ලටයිස්තු 

හදලා  වටටුශපන් අඩු රරක ඒ  සාමාජිර මුදල ශරළින්ම වෘත්තීය 

සමිතියට එවකවා0 අද ශවකශර ට යලයු  වතු සමාැේ ශමය 

රතිෂේශ ්ප රර තිශබකවා0 මම හිතන්ශන් ශේර අුලරුුව  70ර 

පමය යලට තිබුයා වූ අශප්ත  භාවිතයෂේ; අශප්ත  රාරු දෂේ; අපි අතර 

තිබුයා වූ එරඟත්වයෂේ0 දටන් ඒ අයශේ නීති ර ්ක ේඩ තමයි ශේ 

ර ්කය මතු ශවලා තිශබන්ශන්0 ඒ අය ිරයකවා  "දටන් අශප්ත  

ගිවිසුමෂේ කටහට0 ගිවිසුම අනුව ක්රියාත්මර ුලශණ් කටහට0 ගිවිසුශේ 

රාලය අශහෝයලයි0 ඒ ිරසා දටන් අපි සමිතිවලට ශේ මුදල අඩු 

රරලා එවන්ශන් කටහට" ිරයලා0 ඒ ිරසා ශම රෂේද ශවලා 

තිශබන්ශන්? ශේ සමිති ඔෂේශර ම අක්රිය ශවලා0 ඒ ඒ රාලවල දී 

ශේ වතු සමිති සාමාජිර මුදල වටටුශපන් අඩු රරලා ශරළින්ම 

යවන්ක තීරයය ර ශළ් වෘත්තීය සමිති  ෂේතිමත් රරන්කයි0 

කමුත්  අද ශේ අය වෘත්තීය සමිති අක්රිය රරන්ක ශේ වටඩ 

පිළිශවළ අරශැක තිශබකවා0 ශම රෂේද  රතිලලය? රතිලලය  

ශරෝලාහල ඇතිවීම0 ඔෂේශර ම අය ශවනුශවන් රථා රරන්ක එදා 

වෘත්තීය සමිතියෂේ පිහිටුවා තිබුයා0 ඒ වෘත්තීය සමිතිය අද 

අක්රියයි0 ඒ වෘත්තීය සමිතියට අද තමන්ශේ පූර්යරාලීකයන් 

කඩත්තු රරන්ක බටහට0 ශේ පාලරශයෝ වටඩ රරක විධිය ැටක අද 

ශස්වරයන් ඒ ඒ තටන්වල කුපිතශවලා ඉන්කවා0 ඒ කුපිත ශවක 

ශස්වරයන්ට ශවකදා තිබුණු අස්වටයලල්ල තමන්ශේ සමිතිශයන් 

ිරශයෝජිතශයකුට ගිහිල්ලා ර ්කයෂේ ැටක රථා රරන්ක රාළුවන් 

ිරයක එරයි0 අද ඒ අයට ඒරත් අහිමිශවලා තිශබකවා0 ඒ ිරසා 

ඇත්තටම ශේ රුපියල් 1 000 සටශන් ශහ්තුව මත එය වතු පාලර 

සංැේ රරරා පළිැටනීමෂේ බව ඔබතුමාට මම ශේ ශවලාශේ 

ිරවයුතුව තිශබකවා0 මම අහන්ශන් ශේ විධිශේ  පළිැටනීේවලට 

ශේ වතු සමාැේවලට ඉඩ දීලා අපට ිරහඬ ශවන්ක රාළුවන්ද 

ිරයලායි0 මම කේ ශේ ශස්වර සංැේ ඔෂේශර ටම ිරේශේ අපි 

එරතු ශවලා වටඩ වර්ජ්කයෂේ රරමු ිරයලායි0 ශේ සඳහා 

ඉතිරිශවලා තිශබක ශවකත් පිළිතුරෂේ කටහට0 ඒර අශප්ත  රශට් 

ිර ්පාදකයට පාඩුවෂේ0 ඒර අශප්ත  රශට් අපකයකයට පාඩුවෂේ0  ඒ 

ුලයත් රරන්ක ශදයෂේ කටහට0  

මම කේ පණිුලඩ යටේවා  ආණ්ඩු පෂේ ශේ  සහ විපෂේ ශේ  
ඉන්ක අශප්ත  ඔෂේශර ම වෘත්තීය සමිතිවලට  අපි වටඩ වර්ජ්කයරට 
ූ දාකේ ශවමු ිරයලා0 ශේ රුපියල් 1 000 ශැවන්ක බටහට ිරයක 
එර ඇත්ත රථාවෂේ ද? කුඩා හා මධ්ය පරිමාය ශපෞ ැලිර 

1211 1212 

[ැරු  ශජ් න්සට්න් රකාන්ුව  මහතා] 



2021 ඔෂේශතෝබර් 07 

වතුවල  අශකකුත් යලයු  දීමකා සමඟ රුපියල් 1 000 ශැවකවා0 
මම ඒර ශපෞ ැලිරව දන්කවා0 ඒ ිරසා දදිරර වටටුප රුපියල් 
1 000ෂේ ශැවන්ක බටහට ිරයක රථාව ශේ ශර ේපටිරරාරයන්ශේ 
රලාපයෂේ0 ශර ේපටිරරාරයන් සහ රශට් ආණ්ඩුව අතර ගිවිසුමෂේ 
තිබුයා0 එශහම කටත්කේ රාශ ශීය වටවිලි සමාැේ සහ 
ශර ේපටිරරාරයන්ට ඒවා පාලකය ිරීමට ලබා ුවන්කාවූ 
අවරා ය ැටක ගිවිසුමෂේ තිබුයා0 ශරෝ  ඒ ගිවිසුම? පසු ගිය 
සුමාකශේ   කටත්කේ ශේ සුමාකශේ  මුල ශහෝ ශේ සභාශේදී 
එෂේතරා ර ්කයෂේ මතු රළ ශවලාවර ඒ සේබන්ධ්ව අශප්ත  ැරු 
රථාකායරතුමාශැන් අවරා ය ලබාශැක මම ශේ ර ්කය මතු 
රළා0 එයට අපට පිළිතුරෂේ ලටබිය යුතුයි0 ශේ ගිවිසුශේ පිටපතෂේ 
ශේ සභාශේ සභාැත රරන්ක0 ඒරයි මශේ ඉල්ලීම0 එතශර ට අපි 
රුලරුත් දන්කවා  ශේ හාේරාතුන්ශේ බලයත්  අශප්ත  ශස්වරයන්ශේ 
අයිතියත්  අශප්ත  රජ්ශේ  රාශ ශීය වටවිලි සමාැේවල අයිතියත් 
ශර යි විධියටද සටබටවින්ම ඒ ගිවිසුම මඟින් ිරයම රර 
තිශබන්ශන් ිරයලා0 කමුත්  ඒ ගිවිසුශේ පිටපතෂේ අද කටහට0 මම 
දීර්ඝ රාලයෂේ වෘත්තීය සමිතිවල වටඩ රරක ශරකකු හට අයටත්  
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු හට අයටත් ශේ ගිවිසුශේ පිටපතෂේ ලබා 
ැන්ක ශහ යකවා0 කමුත්  ලබා ැන්ක කටහට0 නීතිපතිතුමා ළඟත් 
කටහට0 අශප්ත  වටවිලි සමාැේවල පාලරශයෝ ළඟත් කටහට0 ආණ්ඩුව 
අශත්ත් කටහට0 ශේර මහා භයාකර  අරාජිර තත්ත්වයෂේ0 ඒ 
ගිවිසුම කටහට0 ඒ ිරසා ගිවිසුශේ ශර න්ශ යල අපි ඉිනරිශේ  කටහට0 ඒ 
ිරසා වතු සමාැේ හිතුවෂේරාර ශලස ඕකෑම ශදයෂේ රර ශැක  
යකවා0 ශේ අරාජිර තත්ත්වය ඉිනරියටත් පවතින්ක ඉඩ ශදන්ක 
ආණ්ඩුව ූ දාකේ විය යුතු කටහට ිරයලා මම ිරයකවා0 ශේ වතු 
අධිරාජ්ය ිරයාමකය ිරීමට ශේ රජ්ය වියලන් යේ නීතියෂේ හා 
අධිරාරියෂේ පිහිටුවීමට තීරයය රළත් එය තවම අපට රර 
ැන්කට බටරි ුලයා0 එය ඇමතිතුමාශේ වරදෂේ ශක ශවයි0 අශප්ත  ැරු 
රශේ ් පතිරය ඇමතිතුමා ඒ ශවනුශවන් ශවශහශසකවා0 කමුත්  
එතුමාට තවමත් ශමය ඉටු රර ැන්ක බටරි වී තිශබකවා0 ශේ ැටක 
අපි ිරයාශැක යකශර ට අශප්ත  සමහර අය හිතාවි  "කටහට  කටහට0 
වතු සමාැේවලට රටමටති විධියට පාලකය රරන්ක ඉඩ ශදන්ක 
ඕකෑ0 එතශර ට තමයි ශේ වතු ිනයුණු ශවන්ශන්" ිරයලා0 පසු ගිය 
දීර්ඝ රාලය තුළ වතු ිනයුණු ුලයාද? කටහට0 වතුවල පරිහාිරයෂේ 
තමයි  ශවලා තිශබන්ශන්0 ශර ච්තර පරිහාිරයෂේ ද ිරේශව ත්  
තිශබක ශහෂේශටයාර ශදලෂේ  ැයිරන් එෂේලෂේ  ැයකෂේ වැා 
රරලා කටහට0 ශමන්ක ිනයුණුව!  

ඊළඟට  මම තවත් රාරයයෂේ ැටක රථා රරකවා0 ILO එශෂේ 
තිශබකවා C190 ිරයක සේමුතිය0 මම දන්ක විධියට අපි තවම ඒ 
සේමුතිය අනුමත රරලා කටහට  ratify රරලාත් කටහට0 එහි 
තිශබන්ශන් ශස්වා ස්ථාකවල ශස්විරාවන්ට ඇති වක ලිංගිර 
අතවර ැටක0 එර පටත්තිරන් අතවර පමයෂේ ශක ශවයි0   ලිංගිර 
අල්ලස්  කටත්කේ ඇසුරු මිතුරුරේවල ආස්වාදය ලබාශදක 
තරමට ඔුලන්ට පහසුරේ හා ේසස්වීේ ලබා ශදකවා0 ශේර 
රුලරුත් දන්කා වූ සතයයෂේ0 ඒ ිරසා අපි රුලරුත් ඉතාම 
ඕකෑරමින් ආණ්ඩුශවන් ඉල්ලා යල අන්ශන්  ශස්වා ස්ථාකවල 
රාන්තාවන්ට  ශස්විරාවන්ට තිශබක අතවරය කටවටත්වීමට  ඒ 
ආරෂේ යය ඇති ිරීමට ILO C190 සේමුතිය පිළිශැක ඊට 
ුලවමකා රරක යේ ආරාරයර යන්රයයෂේ ඇති රරන්කය 
ිරයලායි0 අශප්ත  රේරරු ඇමතිතුමාත් ශේ අවස්ථාශේ ැරු සභාශේ 
යල අක ිරසා එතුමාටත් මම ශේ රාරයය ශය මු රරකවා0 ඒ 
වාශේම වතු ශර ේපටිරරාරයන්ශේ බලය ද  ශස්වරයන්ශේ 
අයිතිය ද  රජ්ශේ  බලය ද ිරයලා ශල කු ර ්කයෂේ සමාජ්ශේ  
ශතරශපමින් තිශබක බවත් මතෂේ රරමින් මශේ වතක ිරහිපය 
හමාර රරකවා0  

 

 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු තාල්ස් ිරර්මලකාදන් මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ දහයර 

රාලයෂේ තිශබකවා0  

[பி.ப. 12.07] 

 

ෙු චාල් ප් නිර්මලනාා්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கரள! இன்று 

நகடதபறுகின்ற ரதருநர்ககளப் பதிவுதசய்தல் (திருத்தம்) 

சட்டமூலம், ஊைியர் சகாய நிதியம் (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

மற்றும் ஊைியர் ரசமலாப நிதியச் சட்டத்தின் கீைான கட்டகள 

என்பன ததாடர்பான விவாதத்தில் ரபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

தந்தகமயிட்டு நான் நன்றி  ததாிவிக்கின்ரறன்.  

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் தகலவர் தகௌரவ றவுப் 

ஹகீம் அவர்கள், தமிைீை விடுதகலப் புலிகள் வடக்கிலிருந்து 

முஸ்லிம்ககள தவளிரயற்றியகம ததாடர்பில் ஒருசில கருத்துக் 

ககளக் கூறியிருந்தார். நான் அவகர நன்கு மதிப்பவன். யுத்த 

சூழ்நிகலயில் சில முடிவுககள எடுக்கின்றரபாது, அவற் 

றினால் சாதக, பாதகங்கள் ஏற்படும்; அது தவிர்க்க முடியாதது. 

தமிைீை விடுதகலப் புலிகளின் தகலவர் ரமதகு 

ரவலுப்பிள்கள பிரபாகரன் அவர்கள் தகௌரவ றவுப் ஹகீம் 

அவர்ககள ரநரடியாக அகைத்துக் கூறியிருந்தார், “நாங்கள் 

ரபாராடுவது தமிழ் மக்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல; தமிைர் 

களுக்குக் கிகடக்கின்ற சம உாிகமயும் சம அந்தஸ்தும் 

முஸ்லிம் மக்களுக்கும் கிகடக்கும்; அதில் எந்தவிதச் சந்ரதக 

மும் தகாள்ளரவண்டாம்” என்று. அதகன நான் இச்சந்தர்ப் 

பத்தில் அவருக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்ரறன். 

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கரள, இன்று ரதருநர் 

ககளப் பதிவுதசய்கின்ற தசயற்பாடானது, வட மாகாணத்தில் 

எந்தளவுக்குத் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பகத, 

தமிைர்களுகடய இனவிகிதாசாரம் எந்தளவுக்குக் குகறக்கப் 

பட்டுள்ளது என்பகத நான் ஒருசில விடயங்களினூடாகச் 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்ரறன். வட மாகாணம் அல்லாத 

ரவதறாரு மாகாணத்தின் கிராம அலுவலர் பிாிவுககள வட 

மாகாணத்துடன் இகணக்கின்ற தசயற்பாட்டுக்கு நாட்டி 

னுகடய தற்ரபாகதய சனாதிபதி அவர்கள் ஆரலாசகன 

வைங்கியிருக்கின்றார். இச்தசயற்பாடானது, தமிைர் பிரரதசங் 

களில் தமிைர்களுகடய இன விகிதாசாரத்கதக் குகறப்பதற்கு 

எடுக்கின்ற அல்லது அவர்ககள அந்தப் பிரரதசத்தில் 

ஆளமுடியாமற் தசய்வதற்கு எடுக்கின்ற நடவடிக்ககயாகும். 

இந்த விடயத்ரதாடு நான் மாகாண சகபத் ரதர்தகலத் 

ததாடர்புபடுத்த விரும்புகின்ரறன். இவ்வாறான நடவடிக்கக 

ககள ரமற்தகாண்டு, வாக்காளர்ககளப் பதிவுதசய்ததன் 

பிற்பாடா மாகாண சகபத் ரதர்தகல நீங்கள் நடத்தப் 

ரபாகின்றீர்கள்? என நான் ரகட்க விரும்புகின்ரறன். 

ஏதனன்று தசான்னால், வடக்கு மாகாண சகபயின் 

பதவிக்காலம் 2018ஆம் ஆண்டுடன் முடிவகடந்துவிட்டது. 

அதன் பின்பு முன்னாள் சனாதிபதி கமத்திாிபால சிறிரசன 

அவர்களுகடய அரசாங்கத்தில் அகமச்சராக இருந்த தகௌரவ 

கபஸர் முஸ்தபா அவர்கள் மாகாண சகபத் ரதர்தல் முகற 

மாற்றம் ஒன்கறப் பாராளுமன்றத்தில் முன்தமாைிந்தார். 

அவ்வாறு முன்தமாைிந்த அகமச்சரர அதற்குச் சார்பாக 

வாக்களிக்கவில்கல. அப்படியான ஒரு சூழ்நிகலயில்தான் 

மாகாண சகபத் ரதர்தல் பிற்ரபாடப்பட்டது. 

2019ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நாட்டினுகடய 

தற்ரபாகதகய சனாதிபதி ரகாட்டாபய ரா பக்ஷ அவர்கள் 

சனாதிபதியாகத் ததாிவுதசய்யப்பட்டார். அதன் பிற்பாடு, 

அப்ரபாது  நிதி அகமச்சராக இருந்த அமரர் மங்கள சமரவீர 

அவர்கள் அப்பதவியிலிருந்து விலகினார். அதன் பின்னர், 

மாண்புமிகு ரகாட்டாபய ரா பக்ஷ அவர்களுகடய 
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පාර්ලිශේන්තුව 

தகலகமயில் புதியரதார் அரசாங்கம் அகமக்கப்பட்டது. 

இன்னும் ஒரு மாத காலத்தில் இந்த அரசாங்கத்தின் இரண்டு 

வருடங்கள் முடிவகடயவுள்ளது. நீங்கள் எதிர்க்கட்சியினராக 

இருந்தரபாது, அப்ரபாதிருந்த அரசாங்கத்திடம் ஏன் மாகாண 

சகபத் ரதர்தகல நடத்த முடியவில்கல? என்று 

ரகட்டிருந்தீர்கள். அரதரபால், நான் உங்களிடம் ரகட்கிரறன், 

நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து 02 வருடங்கள் நிகறவகடயவுள்ள 

நிகலயில் ஏன் இன்னும் உங்களுகடய அரசாங்கத்தால் 

மாகாண சகபத் ரதர்தகல நடத்த முடியாமல் இருக்கின்றது? 

என்று. உங்களிடம் 2/3 தபரும்பான்கமப் பலம் இருக்கின்றது. 

பத்ததான்பதாவது திருத்தத்தினூடாக வைங்கப்பட்ட அதிகாரம் 

ரபாதாது என்று அரசியலகமப்புக்கான 20ஆவது திருத்தச் 

சட்டமூலத்கதயும் நிகறரவற்றி, சனாதிபதி முழுகமயான 

அதிகாரங்ககள கவத்திருக்கின்றார். அதுமட்டுமல்ல, சனாதி 

பதியினுகடய 03 சரகாதரர்கள் நாட்கட ஆளுகின்ற 

அரசாங்கத்தில் மிக முக்கிய அகமச்சர்களாக இருக்கின்றார்கள். 

இப்படியான  சூழ்நிகலயில், ஏன் உங்களால் மாகாண சகபத் 

ரதர்தகல நடத்த முடியாமல் இருக்கின்றது? ரதர்தல் 

முகறகமயில் தகாண்டுவரப்பட்ட திருத்தம் காரணமாகத்தான் 

இந்தத் தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கின்றததன்று நீங்கள் கூறலாம். 

எனரவ, ஏதாவது ஒரு முகறயில் - பகைய முகறயிலாவது - 

உடனடியாக அதகன நடத்த ரவண்டுதமன்று நான் இந்த 

அரசாங்கத்திடம் எங்களுகடய கட்சி சார்பாகக் ரகாாிக்கக 

விடுக்கின்ரறன்.  

மாகாண சகபத் ரதர்தல் இடம்தபறாகமயால்  மக்களால் 

ததாிவுதசய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மாகாண சகபயில் இல்கல. 

அதன் காரணத்தினால் எங்களுகடய பிரரதசத்தில் பல 

பிரச்சிகனகள் ஏற்பட்டுள்ளன. மற்கறய மாகாணங்களுகடய 

நிகலகம ரவறு; வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களின் நிகலகம 

ரவறு!  அங்கு மாகாண சகபமூலமாகத்தான் சில விடயங் 

ககளத் தடுக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. அதாவது, 

சட்டவிரராதக் குடிரயற்றங்ககளயும் நில ஆக்கிரமிப்புக் 

ககளயும் தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால், தற்ரபாது 

ரவறு பிரரதசங்களிலிருந்து எங்களுகடய பிரரதசங்களுக்கு 

மக்ககள அகைத்துவந்து தசய்யப்படுகின்ற குடிரயற்றங்ககள, 

நில ஆக்கிரமிப்புக்ககளத் தடுப்பதற்கு மாகாண சகப 

இயங்குநிகலயில் இல்கல. தற்தபாழுது நீங்கள் வாக்காளர் 

ககளப் பதிவுதசய்வது என்று தசால்லித் ரதாோ்தகலப் 

பிற்ரபாடுவது நாட்டு மக்களுகடய இகறகமக்கு மிகவும் 

பாதிப்பாக அகமயும்.   

ஆட்சியாளர்களுடன் ரநரடியாகத் ததாடர்பிலிருப்பவர்கள் 

அல்லது அரசாங்கத்ரதாடு ரநரடியாகத் ததாடர்பிலிருப் 

பவர்கள் இன்று வடக்கு, கிைக்குப் பிரரதசங்களில் பல 

இடங்களில் காணிககள அபகாிக்கின்றார்கள். இது அகமச்சர் 

களுக்கும் நன்கு ததாியும். “ரதாோ்தலின்ரபாது நீங்கள் எங்களுக்கு 

ரவகல தசய்தீர்கள். ஆனால், தற்ரபாது நாட்டின் 

தபாருளாதாரச் சூழ்நிகல காரணமாக உங்களுக்கு எதுவும் 

தசய்ய முடியாது. எங்காவது ரபாய் நிலங்ககளப் பிடியுங்கள் 

அல்லது மணல் permit எடுத்ரதா அல்லது கற்குவாாி permit 

எடுத்ரதா அல்லது கிரவல் permit எடுத்ரதா உகையுங்கள். 

எங்ககளத் ததாந்தரவு தசய்ய ரவண்டாம்” என்று சில 

அகமச்சர்கள் கூறியதாக ஒருசிலர் என்னிடம் கூறியிருந் 

தார்கள். ஆளுங்கட்சிகயச் சார்ந்தவர்கள் இவற்கற இப்ரபாது 

ததாைிலாக கவத்திருக்கின்றார்கள். ஆகரவ, மாகாண சகபத் 

ரதாோ்தகலப் பிற்ரபாடுவது மிகவும் பாதகமான ஒரு 

நிகலகமயாகும்.    

1987ஆம் ஆண்டு மாகாண சகப முகறகம 

உருவாக்கப்பட்டு, 13ஆம் திருத்தம் நகடமுகறப்படுத்தப்பட 

ரவண்டுதமன்று ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டாலும், கிட்டத்தட்ட 33 

வருடங்கள் முடிந்தும் இன்னும் அதகன முழுகமயாக 

நகடமுகறப்படுத்த முடியாத அரசாங்கங்களாக இலங்கக 

அரசாங்கமும் இந்திய அரசாங்கமும் இருக்கின்றன என்பகத 

நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.  நான் 

ஒரு விடயத்கதத் ததளிவாகக் கூற ரவண்டும்.  தமிைீை 

விடுதகலப் புலிகளுகடய ரபாராட்டத்கத ஒருசில தமிைர்கள் 

ஏற்றுக்தகாள்ளவில்கல. ஆனால், இன்று வடக்கு, கிைக்கில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்ற சிங்களக் குடிரயற்றங் 

ககளப் பார்த்து, “இதற்கு அவர்கள் தசய்தது சாி; அவர்கள் 

இருந்திருக்கலாம்!” என்ற கருத்கத அவர்கரள கூறுகின் 

றார்கள்.  தமிைீை விடுதகலப் புலிககள 90 சதவீதமான மக்கள் 

ஏற்றுக்தகாண்டார்கள். மிகுதி 10 சதவீதமான மக்களும் 

இன்கறக்கு ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வககயில் இந்த 

அரசாங்கத்தினுகடய தசயற்பாடுகள் இருக்கின்றன. 

அப்ரபாதிருந்த இலங்ககயினுகடய நிகறரவற்று அதிகார 

முள்ள சனாதிபதியும் பாரதப் பிரதமரும் தசய்துதகாண்ட 

ஒப்பந்தத்தின்மூலம் தகாண்டுவரப்பட்ட இந்த 13ஆம் 

திருத்தத்கத ஏன் 33 வருடங்களாகியும் நகடமுகறப்படுத்த 

முடியாமலிருக்கின்றது? என்பகத நான் ரகட்க விரும்பு 

கின்ரறன். இந்த 13ஆம் திருத்தத்திலிருக்கின்ற அதிகாரங்கள் 

தமிைர்ககளத் திருப்திப்படுத்தாது என்ற ரபாதிலும், 

அகதயாவது தற்ரபாது நகடமுகறப்படுத்து வதற்கு 

இலங்கக, இந்திய அரசாங்கங்கள் நடவடிக்கக எடுக்க 

வில்கல.   
 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඔබතුමාට තව විකාිජ ශදරර රාලයෂේ  

තිශබකවා. 
 

ෙු චාල් ප් නිර්මලනාා්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி. பாரதப் பிரதமர் பாராளுமன்றில் ஓர் 

உகரயாற்றினார். அப்ரபாது, கூட்டுறவுச் சமஷ்டி முகறயில் 

இலங்ககயின் அரசியல் யாப்பு அகமயரவண்டும் என்று 

கூறியிருந்தார். ஆனால், இந்தியாவிலிருந்து வருகின்ற அகமச் 

சர்கள், அதிகாாிகள் 13ஆம் திருத்தம் நகடமுகறப்படுத்தப்பட 

ரவண்டுதமன்று ததாடர்ச்சியாக இலங்கக அரசாங்கத்துக்குக் 

கூறுகின்றரபாதும், அதில் எந்தளவு அழுத்தங்கள் பிரரயாகிக் 

கப்படுகின்றன என்பதில் தமிழ் மக்களுக்குச் சந்ரதகமாக 

இருக்கின்றது. ஏதனன்றால், ஆசியாவில் மிகவும் பலம் 

தபாருந்திய, வல்லகமமிக்க ஒரு நாடான இந்தியாவுடன் 

ரமற்தகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்கத நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு 

33 வருடங்கள் ரதகவயா? என்று நான் ரகட்டுக்தகாள்ள 

விரும்புகின்ரறன். இன்றும்கூட அதுததாடர்பான சந்ரதகங்கள் 

எழுந்துதகாண்ரட இருக்கின்றன. மாகாண சகப முகறகம 

தகாண்டுவரப்பட்டரபாது இருந்த அதிகாரங்களில் கிட்டத் 

தட்ட 50 சதவீதமான அதிகாரங்கள் மீளப் தபறப்பட்டிருக் 

கின்றன. அவ்வாறு மீளப் தபறப்பட்டரபாதிலும், மிகுதி 

அதிகாரங்ககளக்கூட பயன்படுத்த முடியாத சூழ்நிகலயில் 

இன்கறக்கு மாகாண சகபகள் இருக்கின்றன. இப்படியான 

சூழ்நிகலயில்தான் இன்று இந்த அரசாங்கம் தசன்று 

தகாண்டிருக்கின்றது.  மக்களுகடய நிகலகமயும் ரமாசமாக 

இருக்கின்றது.   

நான் இங்கு மிகவும் அழுத்தமாகக் கூற விரும்புவது, 

வடக்கு, கிைக்கிலிருக்கின்ற நிலங்ககளக் காப்பாற்றுவதற் 
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காவது உடனடியாக மாகாண சகபத் ரதாோ்தகல நடத்த 

ரவண்டும் என்றுதான். மக்களுகடய மனநிகலக்கு ஏற்ப 

ததாிவுதசய்யப்படுகின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் அந்த 

மக்களுகடய ரதகவககளப் பூர்த்திதசய்யக்கூடிய வககயில் -   

ஆளக்கூடிய வககயில் - மாகாண சகபயினுகடய 

அதிகாரங்கள் இருக்க ரவண்டும். இதுதான் மக்களுகடய 

ரகாாிக்கக! ஆகரவ, இந்தத் ரதாோ்தகலப் பிற்ரபாடாது 

உடனடியாக நடத்த ரவண்டுதமன்று நான் இந்தச் சகபயில் 

அரசாங்கத்கதக் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  நன்றி. 

 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු ඩේලිේ0ඩී0ශේ0 ශසශකවිරත්ක මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට 

විකාිජ 13ර රාලයෂේ තිශබකවා0 

 
[අ0භා0 12017] 

 

ෙු තයෝ්ද ත්තනය ්ත්න මහස ා 
(மாண்புமிகு ர ான் தசனவிரத்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  අද ශමම ැරු සභාශේ 

අනුමටතිය සඳහා ඉිනරිපත් රර තිශබක ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් (සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත සහ එම පකශත් 46 වක 

වැන්තිය යටශත් වූ ිරශයෝැයත් ඉතා වටදැත්0 මම ඒ සේබන්ධ්ව 

ඇත්ත ව ශයන්ම රේරරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවන්ක 

ඕකෑ0 ශම රද  ශේ රශට් වි ාලතම අරමුදල වක ශස්වර 

අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් සාමාජිරයන්ට තවමත් ශේ අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල සේබන්ධ්ව ශක ශයෂේ ර ්ක තිශබකවා0 එම ර ්ක අවම 

රරන්ක ශහ්තු ුලණු ශයෝජ්කා ිරහිපයෂේ ශමහි තිශබකවා0 එරෂේ 

තමයි ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් සාමාජිරයන්ට තමන්ශේ 

මායලර ලටබීම -වාරිරය- ශර පමයද ිරයක එර දටක ැන්කට ශේ 

තුළින් ඉඩරඩ සටලසීම0 ඒ වාශේම  ඒ අයශේ ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් ආපසු ශැවීශේදී ඒරට පහසු වක විධියට අව ය විස්තර  

ුලවමකා රරුණු එම ශස්වා ශයෝජ්රයා වියලන් සටපයිය යුතුයි ිරයලා 

ඔ ට බලපෑමෂේ ශරශරක විධිවිධ්ාක ශේ තුළ තිශබකවා0 ශේ 

ිරශයෝැය ිරසා 195  ඉඳලා ශේ රශට් ක්රියාත්මර වක ශමම 

ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් එෂේතරා කව කටේමෂේ ඇති ශවකවා 

ිරයලා මා හිතකවා0 

ඊළඟට මම විශ ් ශයන් සන්ශතෝ  වක රාරයයෂේ 
තිශබකවා0 ශමශතෂේ රල් අපි රාටත් මු ය ශදන්ක යලුව ුලණු 
ර ්කයෂේ තිශබකවා0 මම රේරරු අමාතයාං ය භාරව යල අයදී 
මටත් ශේ ර ්කයට මු ය ශදන්ක යලුව ුලයා0 අපි ඒර විසඳාැන්ක 
මහන්යල ැත්තත්  බටරි ුලයා0 ශමය  ඉන්ිනයාවට ගිහිල්ලා වටඩ 
රරක ලංරාශේ ශස්වරයන්ට මු ය ශදන්ක යලුව ශවලා තිශබක 
ර ්කයෂේ0 අපි දන්කවා  ලංරාශේ ශස්වරයන් ගිහිල්ලා ශක ශයෂේ 
විශ ශීය ආයතකවල වටඩ රරක බව0 ඉන්ිනයාශේ මාස ්
ශහෝල්ිජන්ේස්  බ්රටන්ිජෂේස් යක ආයතකවල සහ  දවන් ශස්වාවල 
ලාංිරරයන් ශබ ශහ ම ශදශකෂේ ශස්වශේ  ිරයුතුව ඉන්කවා0 තවත් 
ශක ශයෂේ තටන්වල ඉන්කවා0 කමුත් ඒශැ ල්ලන් ශස්වශයන් 
ඉවත් ුලයාම ඒ අයශේ ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල්  කටත්කේ 
සමාජ් ආරෂේ ය අරමුදල් ඒ අයට ැන්ක බටහට0 ලංරාශේ කේ 
ඉන්ිනයාශවන් ඇවිල්ලා වටඩ රරක අයටත්  ශවකත් අයටත්  ඒ 
අයශේ ශස්වය අවසාක රර යකවා කේ  වයස සීමාවෂේ කටතුව එම 
අර්ථසාධ්ර අරමුදල්  කටත්කේ සමාජ් ආරෂේ ය අරමුදල් ිරදහස ්
රරකවා0 කමුත් ඉන්ිනයාශේ ඒර රරන්ක බටහට0 ඉන්ිනයාශේ 
ශස්වය රරක අය වයස අුලරුුව 5  වකතුරුම ඉන්ක ඕකෑ  ඒ 
අරමුදල් ලබාැන්ක0 ඉන්ිනයාවට ගිහිල්ලා වටඩ රරක ශ්රී 
ලාංිරරයන්ට ශේර ශල කු ර ්කයෂේ ශවලා තිශබකවා0 එම ිරසා 
එය විසඳීම සඳහා අව ය   විසඳුමෂේ ශමම ශැශකක සංශ ෝධ්ක 

තුළින් ඉිනරිපත් ශවලා තිශබකවා0 එයට අනුව  ඉන්ිනයාශේ ගිහිල්ලා 
වටඩ රළත්  ඒ අයට ලංරාශේ ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදලට 
දායර ශවන්ක රාළුවන්රම ලටශබකවා0  

ඒ වාශේම  ඉන්ිනයාශේ අයට ඉන්ිනයාශේ සමාජ් ආරෂේ ය 

අරමුදලට දායර ශවන්ක රාළුවන්රම තිශබකවා0 ශේර  ශේ 

ර ්කයට  රාශයෝගිර විසඳුමෂේ ිරයලා මා හිතකවා0  ඒ අනුව 

රටයුතු රරන්ක අද ශයෝජ්කාවෂේ ඉිනරිපත් ශවලා තිශබකවා0 ශමම 

ිරශයෝැයත් ැටසට් රරලා ක්රියාත්මර රරන්ක වාශේම  ශස්වර 

අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකත සංශ ෝධ්කය රරන්කත්  අද රාළුවන් 

ශවලා තිශබකවා0  

ඊළඟට  මා විශ ් ශයන් ශමම අමාතයාං ය යටශත් තිශබක 

විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ය ැටකත් මතෂේ රරන්ක ඕකෑ0 

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  අශප්ත  රශට් විශ   විිරමය ැටක 

රථා රරකශර ට විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ය ඉතා වටදැත්0 

ශම රද  අශප්ත  රශට් වි ාල සංඛයාවෂේ අද විශ  වල ශස්වය 

රරකවා0 විශ ් ශයන්ම ැෘහ ශස්විරාවන් ව ශයන් ශස්වය 

රරකවා0 ශේර සමහර විට ශහ ඳ ශදයෂේ ශක ශවයි ශවන්ක 

රාළුවන්0 ශහ ඳ කරර ශම කවා ුලයත්  අප තුළ තිශබක මත 

ශම කවා ුලයත් විශ   විිරමය වි ාල රමායයෂේ ශේ මාර්ැශයන් 

අද ශේ රටට ලටශබකවා0 

2020දී අපට ලටබුණු විශ   විිරමය රමායය ඇශමරිරානු 

ශඩ ලර් බිලියක 702යි0 ඒ වාශේම  2021දී -ශේ අුලරු ශ - විශ   

විිරමය ව ශයන් ඇශමරිරානු ශඩ ලර් බිලියක  ෂේ ශේ 

මාර්ැශයන් අප බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0   

ඒ හටරුණු ශර ට ඒජ්න්යලරරුවන්ට ලටශබකවා commission 

එරෂේ0 ඒ commission එර ශලසත් ශඩ ලර් බිලියක 3ෂේ පමය 

ලටශබයි ිරයා බලාශප ශර ත්තු වකවා0 ඒ අනුව ශඩ ලර් බිලියක 

10ෂේ පමය ඉෂේමවා යක ආදායමෂේ ශේ තුළින් ලටශබකවා0 ඒ 

ිරසා විශ   ශස්වාවලට අශප්ත  ශස්වර ශස්විරාවන් යවක තාෂේරල් 

අපි ශ්රී ලංරා විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ය ආරෂේ ා රර 

ැන්කට ඕකෑ0 ශම රද  ශේ ආයතකය තමයි ඒ ශස්වර 

ශස්විරාවන්ශේ සුබ යල ධිය සටලටස්වීම සඳහා තිශබන්ශන්0 ඒ අයට 

විශ   රටරදී යේිරයල ආපදාවෂේ යල ධ් ුලශය ත්  ඒ සඳහා ඉිනරිපත් 

ශවලා රටයුතු රරන්කත්   ඊට විසඳුේ ශදන්කටත් තිශබක අශප්ත  

ආයතකය තමයි  ශ්රී ලංරා විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ය0  

මා ඉස්ශසල්ලා ිරේවා වාශේ ශේ රටට අද වි ාල ව ශයන් 

අව ය ශවලා තිශබක  විශ   මුදල් ලබා ශදන්ශන් විශ   ශස්වා 

ිරයුෂේතිරයන් වියලන්0 කමුත්  මා ිරයන්ක ඕකෑ  ශ්රී ලංරා විශ   

ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ශේ  සමහර අයශේ ක්රියා රලාපය ැටක0  

මමත් රාලයෂේ ශේ ආයතකය භාරව යල අයා0 මම ඒ ආයතකශේ  

ිනයුණුවට  ඟෂේ රටයුතු රළා0 කමුත් මම අද රකැාටු ශවකවා  ශ්රී 

ලංරා විශ   ශස්වා ිරයුෂේති  රාර්යාං ශේ  සමහර ිරලධ්ාරින්ශේ 

ක්රියා රලාපය ැටක0 විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ශේ  

පටවටත්මට එම ආයතකයට වි ාල ආදායමෂේ ලටශබකවා  පිටරට 

යක ශස්වර ශස්විරාවන්ශේ ලියා පිනංචිය තුළින්0 කමුත්  අද ශවලා 

තිශබන්ශන් ශම රෂේද? ඒ ශස්වර ශස්විරාවන්  දවන් 

ශත ටුශප ළට ගියාම ලියා පිනංචි වීමට අව ය පහසුරේ අද 

සලස්වා තිශබකවා0 කමුත්   ඟ ශදශකෂේ ලියා පිනංචි ශවන්ශන් 

කටහට0 ඒ ශැ ල්ලන් ලියා පිනංචි වන්ශන් කටත්ශත් ශම රද? ඒ 

ශැ ල්ලන් ලියා පිනංචි වීම අව ය වන්ශන් කටහට0 ඒ ඇයි? අශප්ත  

රශට් නීතිශයන් ඒර අිරවාර්ය රර තිබුයත්  එතටක වටඩ රරක 

සමහර ිරලධ්ාරින් ලියා පිනංචි ශක වී විශ  වලට යන්ක රාළුවන් 

මාර්ැ ඒ අයට  හදලා තිශබකවා0 ඒ ශැ ල්ලන් ශම රද රරන්ශන්? 

ලියා පිනංචිය සඳහා ශැවිය යුතු මුදල ඒ ශැ ල්ශලෝ ැන්කවා0 අද ඒ 

විධියට රුපියල් ලෂේ  ැයකර මුදලෂේ ශ්රී ලංරා විශ   ශස්වා 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ිරයුෂේති රාර්යාං යට දවසරට අහිමි ශවකවා0 මම ශේ රාරයය 

එදා සේබන්ධීරරය රමිටු රැස්වීශේදී ැරු ඇමතිතුමාට පටහටිනලිව 

ිරේවා0 ශේ සේබන්ධ්ව අව ය පියවර ැන්ක ිරයා මම ිරේවා0  ඒ 

මුදල් ශ්රී ලංරා විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ය ිනයුණු රරන්ක    

විශ   රටවල ගිහින් ශස්වය රරක අයශේ සුබ සාධ්කය සඳහා 

ශය දන්ක රාළුවන්රම තිශබකවා0 කමුත්  ශේ ිරයරා විධියට මුදල් 

අයථා ශලස වංතා රරකවා කේ  ඒ මුදල් ඒ ආයතකයට අහිමි 

ශවකවා0 ඒ ිරසා ශේ සේබන්ධ්ව වි ාල ේකන්ුවවෂේ දෂේවා රටයුතු 

රළ යුතුයි ිරයලා මම පටහටිනලිව ිරේවා0  

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  මා ශහ ඳින්ම දන්කා ශදයෂේ 

තිශබකවා0 එදා ශ්රී ලංරා විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ය 

පිහිටුවා ිනයුණු රරශැක එකශර ට ඇත්ත ව ශයන්ම අපට වි ාල 

ආස්වාදයෂේ ලටබුයා0 ශහ්තුව තමයි  කුශේට් යු ධ්ය0 මම ඇත්ත 

ිරයන්ක ඕකෑ0 එය කුශේට් රටට යු ධ්යෂේ ුලයත්  ඒ හරහා අපට 

වි ාල මුදලෂේ ලටබුයා0 අශප්ත  ර අන් කුශේට් රටට ගිහිල්ලා ශස්වය 

රරරා දහස් ැයකෂේ වූ අයශේ රැිරයා අහිමි ුලයා0 ඒ අයට වන්ින 

ව ශයන් අශප්ත  රටට වි ාල මුදලෂේ ලටබුයා0 ඒ මුදල ඒ ශවලාශේ 

ලංරාවට ආර්ථිර අශහ්ිරය මඟහරවා ැන්ක   ඟෂේ ශහ්තු ුලයා0 

කුශේට් රශට් රැිරයා සඳහා ගිහිල්ලා රැිරයා අහිමි ශවච්ත ේදවියට 

වි ාල මුදලෂේ වන්ින ව ශයන් ශැේවා0 ඒ හටම ශරකාටම ඒ වන්ින 

මුදල් ශැේවා0 වන්ින ශැවලා අවසාක ුලයාට පසුවත් අපට 

රාළුවන්රම ලටබුයා  ශඩ ලර් බිලියක 3ෂේ ඉතිරි රරන්ක0 ඒ 

ශඩ ලර් බිලියක 3 අපි තටන්පත් රළා  ස්ථිර තටන්පතුවර0 ඒ ස්ථිර 

තටන්පතුශේ මුදල් තටන්පත් ිරීම ිරසා අද ඒශරන් ලබක ශප ලිය 

ශ්රී ලංරා විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ශේ  ේන්කතිය 

ශවනුශවන් පාවිච්චි රරන්ක  එහි ඉිනරි ැමක ශවනුශවන් පාවිච්චි 

රරන්ක රාළුවන් ශවලා තිශබකවා0 මම හිතකවා  ශේ යලයු  රරුණු 

සටලිරල්ලට ශැක ඒ ආයතකය ැටක ට ට වඩා ේකන්ුවවෂේ 

දෂේවන්ක ඕකෑ ිරයලා0 ඒ ආයතකය සටලසුේ සහැත 

පරිපාලකයරට යටත් රරන්ක ඕකෑ0   

විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ශේ  හිටරා සභාපති රමල් 

රත්වත්ශත් මහත්මයා මෑතරදී මිය ගියා0 එතුමා මිය යන්ක සති 

ර්පයරට ඉස්ශසල්ලා  ජ්කාධිපතිතුමාට ලිපියෂේ භාර ුවන්කා  "ශේ 

ආයතකශේ  තිශබක දූ ය කටති රරන්ක  ශහ රරේ කටති රරන්ක 

බටහට  ඒ ිරසා මා ශමතටිරන් අයින් රරන්ක" ිරයලා0 ඒ තරමට ඒ 

ස්ථාකය අද දූ යවලින් ැහක තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබකවා0 

ශේ තත්ත්වය කටති රරන්ක  ඒ ආයතකය රටට වටඩදායර  රටට 

රශයෝජ්කවත් ආයතකයෂේ බවට පත් රරන්ක වහාම රටයුතු රළ 

යුතුයි0 එශහම කටත්කේ  ශේ රටට අද වි ාල සහකයෂේ  වි ාල 

රශයෝජ්කයෂේ ශවලා  තිශබක ශේ ආයතකය කටති ශවන්ක  

රාළුවන්0 

ැරු ිරශයෝජ්ය රථාකායරතුමිර  ඊළඟට  මම තව වතක 

ර්පයෂේ රථා රරන්ක ඕකෑ  ැරු වාසුශ ව කාකායෂේරාර 

අමාතයතුමා ිරයරා  වතුරරශේ  තිශබක තත්ත්වය ැටක0 ඇත්ත 

ව ශයන් මමත් දන්කවා  වතුරරශේ  ශක ශයෂේ ැටටුේ ඇති වක 

තත්ත්වයෂේ අද ඇති ශවලා තිශබක බව0 රධ්ාක ව ශයන්ම ඒ 

තත්ත්වය ඇති ශවලා තිශබන්ශන් රුපියල් 1 000ර පිජ වටිජ වීම 

ිරසා0 රේරරුවන් වියලන් ඉ ්ට රළ යුතු norm එර  ඒ ශැ ල්ලන් 

ශැක ආ යුතු දු  රමායය අද වටිජ රර තිශබක ිරසා0 

අපි ශේ ශදපටත්තම බලන්ක ඕකෑ0 ශම රද  දු   ිරශලෝ දහයෂේ  

පහශළ වෂේ ශැකාවත් දවසරට රුපියල් 1 000ෂේ ශැවන්ක 

ිරේශව ත්  එතටක සාධ්ාරයයෂේ කටහට0 ශම රද  එතශර ට එම 

ආයතක පවත්වා ශැක යන්ක බටහට0 ඒර හරියට රත්තරන් බිජු 

දමක ිරිරළිය විකා  රළා වාශේ වටඩෂේ0 එයින් වතු විකා  

ශවන්ක රාළුවන්0 ඒ ිරසා ශදශැ ල්ලන් අතර සාරච්ඡාවෂේ 

පටවටත්ශවන්ක ඕකෑ0 රේරරු අමාතයාං ය අද වතුරරශේ  

තිශබක ර ්ක සේබන්ධ්ව සාරච්ඡාවෂේ රළාද ිරයන්ක මම 

දන්ශන් කටහට0 මෑතරදී අපි රාවත් පත්වල දටෂේරා  රේරරුවන් 

පිරිසෂේ වතු අධිරාරිවරුන්ශේ ිරල ිරවාසවලට පටකලා  වතු 

අධිරාරිවරුන්ට  ඒවාශේ  ිරලධ්ාරින්ට ැහරා  ඊට පසුව ඒ 

ිරලධ්ාරින්  ශපරළා ඒ රේරරුවන්ට ැහරා යල ධියෂේ ැටක0 ශේ 

විධියට ශල කු රටලඹිලි ඇති ුලයා  වතු ිරහිපයරම0 ශේර පටන් 

ැටන්මෂේ විතරෂේ ශවන්ක රාළුවන්0 ශේවා ිනැටම ශවන්ක 

ුවන්ශක ත්  වි ාල අර්බුදයෂේ  ැටටුමෂේ  ැටටුේ සහැත තත්ත්වයෂේ 

වතුරරශේ  ඇති ශවකවා0 එශහම ුලශය ත්  ඒශරන් ශේ රශට් 

ආර්ථිරයට වි ාල පාඩුවෂේ ශවකවා  විතරෂේ ශක ශවයි  ශේ රශට් 

සාමරාමි වාතාවරයයත් කටති වක තත්ත්වයෂේ ඇති ශවන්ක 

රාළුවන්0 අන්ක ඒ ිරසා මම විශ ් ශයන් ඉල්ලා යල අකවා  ශේ 

ැටක ශස යා බලන්ක ිරයලා0 

ඊළඟ රාරයය තමයි  වතුරරශේ  තිශබක ශප ශහ ර ර ්කය0 

අද ශප ශහ ර කටතිරම වතුවලට බලපා තිශබකවා0 මම ඒර 

ිරයන්ක ඕකෑ0  රාබිරර ශප ශහ ර කුඹුරුවල වී වැා රරන්ක 

සුුවසු ුලයත්  ශත් වැාවට සුුවසුයි ිරයලා අද පිළිැටශකන්ශන් 

කටහට0 ශත් වැාව සේබන්ධ්ශයන් දන්කා හටම ශරකාම ිරයන්ශන් 

රාබිරර ශප ශහ ර ශත් වැාවට සුුවසු කටහට ිරයලායි0 ශත් 

වැාවට සුුවසු කටති රාබිරර ශප ශහ ර ශයදීම ිරසා අද ශත් 

අස්වටන්ක අඩු ශවලා; දු  අඩු ශවලා; සමහර තටන්වල දු  

දටකටමත් රහ පාට ශවලා0 ශමවටිර තත්ත්වයෂේ ශීඝ්රශයන් ඇති 

ශේශැක යකවා0 ඒ ිරසා ඒ ැටක බලන්ක ඕකෑ0 විශ ් ශයන්ම ඒ 

අං ය භාර ඇමතිවරුන්ශැන් මම ඉල්ලා යල අකවා, ශේ ැටක 

ශස යා බලා වහාම පිළියේ ශය දන්ක ිරයලා0 ඒරට වහාම පිළියේ 

ශක ශයුවශව ත් අපට විශ   විිරමය ලබා ශදක රධ්ාකම 

මාර්ැයෂේ වක ශත් රර්මාන්තශයන් ලටශබක ආදායම අඩු ශවන්ක 

රාළුවන්0 ඒ වාශේම, ශේ රශට් වි ාල විරැිරයා තත්ත්වයෂේ ඇති 

වන්කත් රාළුවන්0 වතුවල ආදායම මින ශවලා, වතු පාලකය 

රරන්ක බටරිව, ශක සන්සුන්තාවෂේ ඇති වන්ක රාළුවන්0 අපි 

ශේවා ැටක ශර ච්තර කේ ශපන්වා ුවන්කාද? සාරච්ඡාවලදීත් 

ශපන්වා ුවන්කා0 කමුත්, තවම විසඳුමෂේ කටහට0 අපිත් රටමටතියි, 

රසායිරර ශප ශහ ර කටති රරකවාට; රසායිරර ශප ශහ ර ිරසා 

ජ්කතාවට ඇති වක යේ යේ අපහසුතා, හාිර වටළටෂේවීම සඳහා 

වක විරල්පයරට යන්ක0 කමුත්, එම විරල්පය සුුවසු විරල්පයෂේ 

වන්කට ඕකෑ0 

රසායිරර ශප ශහ ර අයින් රරලා ශත්වලට ශයිනය හටිර 

ශවකත් ශප ශහ රෂේ තවම ශස යාශැක කටහට0 ඒ ිරසායි අපි 

ිරයන්ශන් රසායිරර ශප ශහ ර අයින් රරකවා කේ ඊ ට 

ැටළශපක ශප ශහ රෂේ ශදන්ක, රාබිරර ශප ශහ ර හරි යන්ශන් 

කටහට ිරයලා0 ඒර ශේ රශට් යල අක ලෂේ  ැයකෂේ වක 

රේරරුවන්ටත් බලපාක ර ්කයෂේ0 ඒ වාශේම, මශේ ිනස්ත්රිෂේරය 

වක රත්කරාර ිනස්ත්රිෂේරශේ  කුඩා ශත්වතු හිමියන්ටත් අද බරපතළ 

විධියට ශේර බලපාකවා0 ඒ කුඩා ශත්වතු හිමියන්ශේ ආදායම 

දටකටමත් වට අලා0 ඒ අයශේ ශත් දු  රමාය අද අඩු ශවලා0 ඒ 

ිරසා ශේ සේබන්ධ් වත් වහාම අවධ්ාකය ශය මු රශළ් කටති කේ 

කටවත වි ාල විරැිරයා තත්ත්වයෂේ ඇති ශවකවා, 

ශක සන්සුන්තාවෂේ ඇති ශවකවා, රශට් ආර්ථිරයට ඉතාම 

හාිරරර, බරපතළ බලපෑමෂේ ඇති ශවකවා ිරයක රාරයා මතෂේ 

රරමින් මශේ රථාව අවසන් රරකවා, ැරු ිරශයෝජ්ය 

රථාකායරතුමිර0 
 

ෙු නිතයෝය ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  ිනවා ආහාර විශේරය සඳහා පස ් වරු 1030 

දෂේවා සභාශේ රටයුතු තාවරාලිරව අත්හිටුවකවා0 
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රැ ප්ය ම ඊට අු කූලව  ාවකාිමකව අත්විටුවන ලද්ද, අ.භා. 
1.30ට නැව  පවත්වන ලදී. 

அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப.1.30 மணிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

 
්හසකා් මහස තල්කන 
(உதவிச்  தசயலாளர்  நாயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 
රරුයාරර, රුලරුන් ශහෝ ැරු මන්ත්රීවරශයෂේ මූලාසකය 

සඳහා ැරු මන්ත්රීවරයකුශේ කමෂේ ශයෝජ්කා රරන්ක0 

 

ෙු ත්ෝවිණී කුමාරි ය තේ්ත්න මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) ரராஹினி குமாாி விர ரத்ன)  

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

“ැරු අජිත් රාජ්පෂේ  මන්ත්රීතුමා දටන් මූලාසකය ැත යුතුය” යි 

මා ශයෝජ්කා රරකවා0 

 

ෙු තේ ප කුමාර් මහස ා  
(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
 

ය ින්ද ්පථි් ක්න ලදී 
ஆரமாதித்தார். 

Seconded. 

 
ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුවුව ෙු අජිත් ්ායපක්ප මහස ා මූලා්නාරූඪ ය ය. 
அதன்படி, மாண்புமிகு  அ ித் ரா பக்ஷ அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු (ආතාර්ය) හරිිර අමරූ රිය මටතිිරය0 ඔබතුමියට විකාිජ 

10ර රාලයෂේ තිශබකවා0  

 
 

[අ0භා0 1031] 

 

ෙු (යචාර්ය) හසරිනි අම්සූරිය තමතනය ය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ශබ ශහ ම ස්තුතියි  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0  

අද ඉිනරිපත් රර තිශබක ශස්වර අර්ධ්සාධ්ර අරමුදල් 

(සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත සේබන්ධ්ශයන් අශප්ත  ිරයල 

විශරෝධ්යෂේ කටහට0 ඒර විය යුතු ශදයෂේ0 කමුත් මම රටමටතියි ශමම 

අවස්ථාව පාවිච්චි රරන්ක  ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල පිළිබඳව 

සහ අශප්ත  ශප ුවශේ තිශබක සමාජ් ආරෂේ ය ක්රමය පිළිබඳව 

යේිරයල අදහස් ිරහිපයෂේ ඉිනරිපත් රරන්ක  විශ ් ශයන් අශප්ත  

අවධ්ාකය යා යුතු තවත් පටති ිරහිපයෂේ  ැටක0 අපි දන්කවා  අශප්ත  

ශ්රම බලරාශයන් EPF වටිර සමාජ් ආරෂේ ය ක්රම  එශහම 

කටත්කේ ශවකත් ආයතකවල තිශබක සමාජ් ආරෂේ ය ක්රමවලින් 

ආවරයයෂේ ලබන්ශන් වටිජම ුලශය ත් ලෂේ  40ෂේ වාශේ 

රමායයෂේ බව0 ඒ ිරයන්ශන් අශප්ත  ශ්රම බලරාශයන් භාැයරටවත් 

සමාජ් ආරෂේ ය ශහෝ ශවකත් ක්රමයිරන් ිරයලම ආවරයයෂේ 

ලටශබන්ශන් කටහට0  

ේදාහරයයෂේ හට අයට ැත්ශත ත්  EPF තිශයක ආයතකත්  

සමහර අර්ධ් ශපෞ ැලිර අං ශේ  ආයතකත් හරියට ඒ අරමුදල 

ශස්වරයන්ට ලබා ශදන්ශන් කටති ිරසා විවිධ් ර ්ක මතු ශවලා 

තිශබකවා0 ඒරට ේදාහරයයෂේ ැත්ශත ත්  JEDB වටිර 

රේපටිරවලට  කඩු වට අලාත් තිශබකවා  අර්ථසාධ්ර මුදල් 

ශස්වරයන්ට ශක ශැවක තත්ත්වයෂේ තුළ0 මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර  අශප්ත  ශ්රම බලරාශයන් වි ාල ශර ටසරට ිරයලම 

ආවරයයෂේ කටහට0 විශ ් ශයන්ම අශප්ත  ශ්රම බලරාශේ  බ තරයෂේ 

වටඩ රරන්ශන් අවිධිමත් ෂේශ ්රශේ 0 අවිධිමත් ෂේශ ්රශේ  වටඩ 

රරක අශප්ත  ශ්රම බලරාශේ  රාටවත් ිරයලම සමාජ් ආරෂේ ය 

ක්රමයෂේ ශහෝ pension එරෂේ ශහෝ ශම රෂේ ශහෝ ශදයෂේ ශේ 

ශවලාව ශවක ශර ට ඇත්තටම ලටශබන්ශන් කටහට0 අශප්ත  ශ්රම 

බලරාශයන් වටිජ පිරිසරට ිරයලම ආවරයයෂේ කටහට0  

ැරු අමාතයතුමා ශේ රාරයය ශහ ඳටම දන්කවා0 ඒ අරමුදලට 

සහභාගි රරවා ැන්ක manpower agencies වටිර ආයතක ුලයත් 

නීතිශයන් බටඳිලා හි අයාට  manpower agenciesවල වටඩ රරක 

ශස්වරයන් දන්ශන් කටහට ඔුලන්ශේ EPF රපකවාද  කට ද 

ිරයලා0 ඒර ලටශබකවාද  කට ද ිරයක ඒ ශත රතුරුවත් ඔුලන්ට 

ලටශබන්ශන් කටහට0 ඒ වාශේම  ැෘහස්ථ ශස්වරයන්ට ිරයලම 

ආවරයයෂේ කටහට0 ස්වයං රැිරයා රරක අයට ිරයලම සමාජ් 

ආරෂේ යයෂේ කටහට0 ශමවටිර ෂේශ ්රවල වටඩ රරක බ තරයෂේ 

ස්ත්රීන්0 අශප්ත  ශ්රම බලරාශේ  ශර ශහ මටත් රාන්තා සහභාගිත්වය 

අඩුයි0 සහභාගි ශවක වි ාල පං දවත් ඉන්ශන් අවිධිමත් ෂේශ ්රශේ 0 

ඒ අවිධිමත් ෂේශ ්රය තුළ ශේ සමාජ් ආරෂේ යය කටති වීම ඉතාම  

බරපතළ රාරයයෂේ0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මම විවෘත වි ්වවිදයාලශේ  

වටඩ රරක රාලශේ  අශප්ත  cleaning service එර outsource රළා0 

ඒර හටම වි ්වවිදයාලයරටම ශප ුවයි0 ශේ ශ  ශබ ශහෝ රාජ්ය 

ආයතකවල මම දටරලා තිශයක ශදයෂේ0 මහු   යේිරයල ශලඩ 

ශරෝැවලට පත් ශවලා තිශබක අය තමයි ශබ ශහෝ ුවරට cleaning 

servicesවලට බඳවා ැන්ශන්0 ඒ වටඩ රරක අයට ිරයලම සමාජ් 

ආරෂේ ය ක්රමයෂේ කටහට0 ඒ අය  contract basis කටත්කේ daily 

wage එරෂේ ලබක අය0 ශම රෂේ හරි ශහ්තුවරට ඔුලන්ට වටඩ 

ලටශබන්ශන් කටත්කේ ඔුලන්ට පිජයෂේ කටහට0 ඒ වාශේම  ඒ 

ශර ේපටිරය ිරයලම වැර්මෂේ ැන්ශන්ත් කටහට0  ඒ ශර ේපටිරය 

hire රරක ආයතකවත් ඔුලන්ට ිරයලම සටලිරල්ලෂේ දෂේවන්ශන් 

කටහට0 ේදාහරයයෂේ හට අයට ැත්ශත ත්  ශර වි්ඩ ිරසා සෑශහක 

රාලයෂේ වි ්වවිදයාල තුළ හරියට වටඩ රශළ් කටහට0 ඒ රාලය තුළ 

පිරියලුව රරන්ක තිබුණු වටඩ අඩු වීම ිරසා ශැ ඩෂේ අයශේ රැිරයා 

කටති ුලයා0 අශප්ත  සමාජ් ක්රමශේ  තිශබක වි ාල අඩු පාඩුවෂේ 

ශේශරන් ශපන්නුේ රරකවා0 ශමච්තර වයසට ගිහිල්ලාත්  ඔුලන් 

අිරවාර්යශයන්ම කුමෂේ ශහෝ රැිරයාවර ශයශදන්ක ඕකෑ  

ඔුලන්ශේ ජීවිතය ශැක යන්ක0  ඇත්තටම ශේර පිළිැත හටිර 

තත්ත්වයෂේ ශක ශවයි0 ශබ ශහෝ ුවරට අවිධිමත් ෂේශ ්රශේ  වටඩ  

රරන්ක යලුව ශවලා තිශබන්ශන් ශවක ිරයලම ශහ්තුවෂේ ිරසා 

ශක ශවයි  ජීවත් වීමට ිරයලුව මාර්ැයෂේ ශක මටතිරම ිරසායි0 

ශබ ශහෝ ශේලාවට ිරයලම ආරෂේ ාවෂේ කටති ශර ටස් තමයි 

ශමවටිර ෂේශ ්ර තුළ වටඩ රරන්ශන්0  Free Trade Zone එර 

තුළත් ශර ේ්ඩ වසංැතයත් සමඟ පටක කටුරනු  අර්බුදය ිරසා  

වි ාල පිරිසෂේ රැිරයා විරහිත තත්ත්වයට පත් ුලයා0 ශමම 

පිරිසටත් ිරයලම ආරෂේ ාවෂේ කටති ුලයා0 හිනයලශේ  රැිරයාවෂේ කටති 

ුලයාම ශම ක විධිශේ  ආරෂේ ාවෂේද  ශම ක විධිශේ  සමාජ් 

ආරෂේ ය ක්රමයෂේද තිශබන්ශන් ිරයක එර ඇත්තටම ර ්කයෂේ0 

ඒ ිරසා ශේ වකවිට අපට ර ්ක රරන්ක ශවකවා  අශප්ත  සමාජ්ය 

ශර ච්තර රෲර සමාජ්යෂේ බවට පත් ශවලා තිශබකවාද ිරයලා0  

එර පටත්තිරන්  වි ාල ව ශයන් මුදල් හේබ රරක පිරිස් 
ඉන්කවා0 I think the Pandora Papers that everyone is 
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talking about now have revealed the wealth that is 
generated in this country. There are people who have so 
much money that they do not know how to spend it and 
they spend that money on purchasing objects of art, which 
are then stored in warehouses depriving even the public of 
having access to those works of art. As we all know, 
works of art should be accessible to the public; the works 
of art are created by the artists for the public enjoyment, 
for the people to see and enjoy those creative works. But 
today, in our society, these objects of art have become a 
source of investing, through which people who have too 
much money or money earned in illegal ways use their 
wealth to buy up those and then deprive even the general 
public of having access to them. That is just one example 
of the utter level of inequality in our country, which 
creates such a huge disparity among those who have 
access to wealth and those who have not.       

ඒ සමඟම මම වතක ස්වල්පයෂේ ිරයන්ක ඕකෑ  ඡන්ද හිමියන් 

ලියාපිනංචි ිරීශේ නීතිය පිළිබඳව0  ඡන්ද නීතිය සංශ ෝධ්කය 

ිරීමත් එෂේර සමාජ්ය තුළ  විශ ් ශයන් රාන්තා අයිතිවායලරේ 

ශවනුශවන් වටඩ රරක පිරිස් අතර  සාරච්ඡාවට බඳුන් ශවක 

රරුයෂේ තිශබකවා0 ඒ තමයි ඡන්ද නීතිය සංශ ෝධ්කය ිරීම තුළ 

රාන්තා ිරශයෝජ්කශේ  යේ ිරයල අඩු ිරීමෂේ යලුව ශවන්ක රාළුවන් 

ිරයක රාරයය0 අපි ඉතාම අමාරුශවන් තමයි දටකට තිශබක 

තත්ත්වය  යලයයට 25 quota එර ලබාශැක තිශබන්ශන්0 ඒ යලයයට 

25 quota එර ිරයලශස්ත්ම අඩු රළ යුතු එරෂේ ශක ශවයි0 සෑම 

ෂේශ ්රයරම රාන්තා ිරශයෝජ්කය වටිජ ිරීමට අපට වි ාල 

වැර්මෂේ  තිශබකවා0 එය ආරෂේ ා ිරීම සහ තිශබක රමායය 

වටිජ ිරීම මිස   තිශබක රමායය තව ුවරටත් රප්ත පාුව ිරීම ඉතාම 

භයාකරයි0  ඒර අද සමාජ්ශේ  තිශබක අව යතාවට සහ 

රවයතාවට පටහටිරව ක්රියාත්මර ශවක ශදයෂේ ශවයි  ඇත්තටම 

එශහම ශදයෂේ යලුව ුලශය ත්0   

අද ශේ ශැකටත් තිශබක පකත් සංශ ෝධ්කයට අපි එරඟ වක 

අතර  ඡන්ද නීතිය සංශ ෝධ්කය ිරීමට අදාළ විවිධ් ශයෝජ්කා 

සාරච්ඡා ශවක ශම ශහ ශත් අශප්ත  රටට රටළලෂේ බවට පත් වී 

තිශබක ඉතාම  අඩු රාන්තා ිරශයෝජ්කය -අ ශප්ත  තීරය ැන්කා 

ස්ථාකවල තිශබක අඩු රාන්තා ිරශයෝජ්කය- ැටකත් අවධ්ාකය 

ශදන්ක ිරයක ඉල්ලීම රරමින් මම ිරහඬ ශවකවා0  

ස්තුතියි0 

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ැාමිණි ශල කුශේ ඇමතිතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 12ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0  
 

 

[අ0භා0 1040] 

 

ෙු ොමිණී තල කුතප මහස ා (ය ු ිමබල අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குரக - மின்சக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Power)  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අපි අද වටදැත් රාරයාවෂේ 

පිළිබඳව තමයි සාරච්ඡා රරන්ශන්0 ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල 

ිරයන්ශන් රාජ්ය ශක වක  ශපෞ ැලිර අං ශේ  ශස්වරයන්ශේ 

අරමුදලෂේ0 ශේ අරමුදල අද වක විට දකුණු ආයලයාශේ ශල කුම 

අරමුදල බවට පත් ශවලා තිශබකවා0 ශේ අරමුදලට ඒ තත්ත්වයට 

පත් ශවන්ක රාළුවන් ුලශණ්  අශප්ත  අග්රාමාතය මහින්ද රාජ්පෂේ  

මටතිතුමා රේරරු ඇමතිවරයා ව ශයන් හිටරා රාලශේ  ශස්වර 

අර්ථසාධ්ර අරමුදල විවිධ් ආයතකවල අරමුදල් හට අයට 

පවත්වාශැක යන්ක රාළුවන්රමෂේ ඇති රළ ිරසායි0 එතුමා 

තීන්ුවවෂේ ැත්තා  ලංරාශේ සෑම අර්ථසාධ්ර අරමුදලෂේම ශස්වර 

අර්ථසාධ්ර අරමුදලට බටර ශවන්ක ඕකෑ ිරයලා0 ඒ ිරසා අද  

කුමර ශහෝ ආයතකයෂේ අර්ථසාධ්ර අරමුදල් ශැවකවා කේ  ඒ 

යලයල්ල ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදලට බටර ශවන්ක ඕකෑ0 ඒ ිරසා 

එය අද  ෂේතිමත් අරමුදලෂේ බවට පත්  ශවලා තිශබකවා0 පසුගිය 

වරවානුවල සමහර සමාැේවල අර්ථසාධ්ර අරමුදල් හරියාරාරව 

ශක තිබුණු ිරසා  අර්ථසාධ්ර අරමුදල් බංශර ශල ත් ශවලා 

තිබුණු ිරසා  ඒ සමාැේවල ශස්වරයන් විශ්රාම ගියාම ඒ මුදල් 

ැන්ක ේසාවියට යන්ක යලුව ුලයා0  

ඒ එෂේරම  ශේ අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් ශප ිජ රාරයාවෂේ 

ශවකස්  රරන්ක අපි රටයුතු රළා0  කමුත්  ඒර සේපූර්ය  ශවලා 

කටහටයි ිරයලා මට දටකැන්ක ලටබුයා0 ශම රද  අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් ලබක ශස්වරශයකු තමන්ශේ තරුය රාලශේ දී සමාැේ 

තුක හතරර ශස්වය රරන්ක රාළුවන්0 අවසාකශේ දී තවත් 

සමාැමර ශස්වය රරන්ක රාළුවන්0 එතශර ට ඒ ශස්වරයාට 

අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් ගිණුේ ිරහිපයෂේ තිශබකවා0 එම ිරසා අපි 

පසු ගිය රාලශේ  වටඩ පිළිශවළෂේ ආරේභ රළා  තමන්ශේ 

Identity Card number එර යටශත් ඒ යලයු  ගිණුේ එර ගිණුමෂේ 

යටතට ශේන්ක0 එතශර ට ඒ රා ැලයා අුලරුුව වියලපහෂේ  තිහෂේ 

ශස්වය රරලා විශ්රාම යකශර ට තමන් වටඩ රළ හටම 

ආයතකයිරන්ම තටන්පත් රළ මුදල් එරම ගිණුමරට ගිහිල්ලා 

තිශබකවා0 එතශර ට  එර ඉල්ු ේ පරයෂේ මඟින් ඒ යලයු  මුදල් 

ැන්ක රාළුවන්0 ඒ රාර්යශේ  යලයයට 50ෂේ විතර ක්රියාත්මර ුලයා  

තවත් ශර ටසෂේ ඉතිරි  ශවලා තිශබකවා0 ැරු ඇමතිතුමිර  ඒ 

රටයුත්ත තවත් ඉෂේමන් රරලා ලංරාශේ යලයු  අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල්   ශස්වරයාශේ Identity Card number එර යටශත් 

ගිණුේැත රරන්ක ිරයලා මම ඔබතුමාශැන් ඉල්ලා යල අකවා0 

එතශර ට එම ශස්වරයා සමාැේ පහර  හයර  හතර  අටර 

ශස්වය රළත් විශ්රාම යකශර ට එර ඉල්ු ේ පරයිරන් ඒ යලයු  

මුදල් ලබා ැන්ක  රාළුවන්රම ලටශබකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  සමහර ශස්වරයන් ශස්වයට 

බට ශඳක රාලශේ දී මහා භාණ්ඩාැාරයට ලබා දීරා කශේ අඩු පාඩු  

වටරින  තිශබකවා; කශේ ශර ටස් ශවකස්ශවලා තිශබකවා0 එම 

ිරසා අවසාකශේ  මුදල් ැන්ක ගියාම වි ාල ැටටු වෂේ ඇති 

ශවකවා0 සමහර ශවලාවට එර ගිණුමර 'සුමකශස්රර' ිරයලා 

තිශබකවා  තව එරර 'ශසෝමශස්රර' ිරයලා තිශබකවා0 අන්තිමට 

මුදල් ැන්ක ගියාම ර ්ක ඇති ශවකවා0 ඒ වාශේ ර ්ක වටිජරාරම 

ඇති වන්ශන් වතු රේරරුවන්ශේ ශල්ඛකවලයි0 ශම රද  එර 

වාශේ කමින් වි ාල පිරිසෂේ යල අක ිරසා0 එම ිරසා ශප ුව ක්රමයෂේ 

සරස් රරලා  කුඩා විභාැයිරන් එවටිර ර ්ක ිරරුලල් රරක වටඩ 

පිළිශවළෂේ සරස් රරන්ක ිරයලාත් මා ඉල්ලා යල අකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අද ශර වි්ඩ අර්බුදය ිරසා 

වි ාල සමාැේ ශබ ශහ මයරට අර්ථසාධ්ර අරමුදල් ශැවන්ක 

බටරිශවලා තිශබකවා0 ඒ  ආදායම කටතිවීම සහ විවිධ් ර ්ක ිරසා0 

එම ිරසා ඒ පිළිබඳව යේිරයල වටඩ පිළිශවළෂේ ඇති රශළ ත් 

ශහ ඳයි ිරයලාත් මම ැරු ඇමතිතුමාට ශයෝජ්කා රරකවා0  

ැරු ිරමල් යලරිපාල ද යලල්වා ඇමතිතුමිර  තමුන්කාන්ශස්ශේ 

අමාතයාං ය යටශත් ශ්රී ලංරා විශ   රැිරයා ිරශයෝජිත ඒජ්න්යලය 

තිශබකවා0 අද ඒ ඒජ්න්යලය අශප්ත  රටට ඉතා වටදැත් ආයතකයෂේ 

බවට පත්ශවලා තිශබකවා0 ශේ ශර වි්ඩ අර්බුදයත් සමඟ අශප්ත  

රශට්ත් විශ   විිරමය හිඟයෂේ තිශබකවා0 අද විවිධ් රටවල ශස්වය 

රරක ශ්රී ලාංිරරයන් ශේ රටට එවක ශඩ ලර් එරට ශල කු 
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[ැරු   (ආතාර්ය) හරිිර අමරූ රිය ශමශකවිය] 
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ව අකාරමෂේ ලටබිලා තිශබකවා0 ඒ විශ   ශස්වය  ෂේතිමත් 

රරන්ක වටඩ පිළිශවළෂේ ආරේභ රරන්ක ිරයලා මම ැරු 

ඇමතිතුමාශැන් ඉල්ලා යල අකවා0 ඒ වාශේම විශ   රටවලට 

රා ණු ශ්රමිරයන් යටේශව ත් අපට වටිජ ආදායමෂේ ැන්ක රාළුවන්0 

අශප්ත  රශට්ත් රා ණු ශ්රමිරයන් යවක වටඩ පිළිශවළෂේ තිශබකවා0 

අු ත් ආයතක ඇති රරන්ශන් කටතිව ශේ රශට් තිශබක 

ආයතකවලින්ම ඒ රා ණුව ලබා ශදන්ක රාළුවන්0 විශ ් ශයන්ම 

ඛිරජ් ශතල් සංස්ථාශේ Refinery එර වාශේ තටකර තරුය 

ළමයින් refinery operating, water management වාශේ විවිධ් 

අං වලින් රා ණු රරලා ජ්ාතයන්තර ශ්රම ශවශළඳ ශප ළට අව ය 

ශ්රමිරයන් යවන්ක රාළුවන්0  

අශකෂේ පටත්ශතන් ශේ රශට් රේරරු අමාතයාං ශයන් තමයි  

boiler operator licence එර ශදන්ශන්0 ඒ වාශේම coxswain 

licence එර සහ barge master licence එර ශදන්ශන්0 ඒවා 

සේබන්ධ්වත් පාඨමාලා ඇති රරලා තරුය තරුණියන්ට boiler 

operator licence එර ැන්ක  coxswain licence එර ැන්ක  

barge master licence එර ැන්ක වටඩ පිළිශවළෂේ ඇති රශළ ත් 

ඒ අයට ජ්ාතයන්තරශේ  වටිජ පිජයෂේ ලබක රැිරයාවෂේ ශස යා 

ැන්ක රාළුවන් ශවකවා0  

අශකෂේ එර  එවටිර රැිරයා සඳහා විශ   රටවල ඉල්ු මෂේ 

තිශබකවා0  දවන් ශත ටුශප ශළ්ත් bunker supervisor, bunker 

master වාශේ විවිධ් තකතුරු තිශබකවා0 එවටිර තකතුරු සඳහා 

අපට තිශබක ආයතකවලම තරුය රණ්ඩායේ රා ණු රරන්ක 

රාළුවන්0 විුවලිබල මණ්ඩලයටත් ඒර රරන්ක රාළුවන්0 අපි 

රල්පකා රරකවා  විුවලිබල මණ්ඩලය යටශත් තිශබක 

යන්රාැාරවල අු තින් ළමයි රා ණු රරක වටඩ පිළිශවළෂේ ඇති 

රරන්ක0 එවටිර වටඩ පිළිශවළෂේ ඇති රශළ ත් ජ්ාතයන්තරශයන් 

වටිජ පිජයෂේ ැන්ක  රටට වටිජ ආදායමෂේ ැන්ක තකතුරුවලට 

අශප්ත  දරුවන් යවන්ක රාළුවන්0  

විශ ් ශයන් අශප්ත  ේ භිද ේදයාක මඟින් gardener වාශේ 

තකතුරරට ILO එරත් එෂේර syllabus එරෂේ සරස් රරලා  

රා ණුවෂේ ශදන්ක රාළුවන් කේ  එවටිර තකතුරුවලට 

ජ්ාතයන්තරශේ  ශහ ඳ ඉල්ු මෂේ තිශබකවා0 ඒ ිරසා ශේ අවස්ථාශේ 

අපි බලන්ක ඕකෑ  අශප්ත  රශට් තරුයයන්ට රැිරයා හිඟරමෂේ 

තිශබක ිරසා ඒ රැිරයා අවස්ථා සඳහා යන්ක වටඩ පිළිශවළෂේ 

හදන්කයි0 ැරු ඇමතිතුමිර  ඒ සඳහා තමුන්කාන්ශස්ශේ 

අමාතයාං ශයන් රුකුලෂේ ශදන්ක රාළුවන්0 තමුන්කාන්ශස්ලාට 

රාළුවන්  ජ්ාතිර තරුය ශස්වා සභාව හා NAITA එර එරතු 

රරශැක  ඒ වාශේ පහසුරේ තිශබක තවත් ආයතක එෂේරත් 

සාරච්ඡා රරලා වටඩ පිළිශවළෂේ සරස් රරන්ක0 ඒ රටයුත්ත 

රරන්ක ිරයලා මම තමුන්කාන්ශස්ශැන් ඉල්ලකවා0 එවටිර වටඩ 

පිළිශවළරට අශප්ත  අමාතයාං වලිනුත් සහශයෝැය ලබා ශදන්ක 

රාළුවන්0 ඒ සඳහා අපටත් අවස්ථාව ලබා ශදන්ක0 අශප්ත  

අමාතයාං ය යටශත් රාසල්රි රශ  ශේ  තිශබකවා  තරුය 

ශ්රමිරයන්ට රා ණුව ලබා ශදක Technical Training Centre 

එරෂේ0 අපට රාළුවන්  එම ආයතකශේ  රා ණුවීමට අවස්ථාව ලබා 

ශදන්ක0 ජ්ාතයන්තරශේ  ශහ ඳ ඉල්ු මෂේ තිශබක වි ය ෂේශ ්ර 

පිළිබඳව ශේ රශට් රා ණු රරන්ක අපට රාළුවන් කේ  ිරයල 

ර ්කයෂේ කටතිව ශහ ඳ ශේතකයරට ඔුලන් විශ   රටවලට 

යවන්ක රාළුවන්0 එතශර ට ඒ අය ශහ ඳ  ෂේතිමත් ේදවිය බවට 

පත් ශවයි0 ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකත  සංශ ෝධ්කය රරක 

ැමන් අපි රල්පකා රරන්ක ඕකෑ  අශප්ත  රශට් යල අක 

තරුයයන්ශේ රැිරයා ර ්කයටත් ශම ක යේ ආරාරයිරන් ශහෝ 

ේදේවෂේ රරන්ක රාළුවන්ද ිරයලා0 අශප්ත  රශට් තිශබක වෘත්තීය 

රා ණු ආයතක පාවිච්චි රරලා ජ්ාතයන්තරව පිළිැත් රා ණුවෂේ 

ලබා ුවන්ශක ත්  අශප්ත  තරුයයන්ට ශහ ඳ අකාැතයෂේ වාශේම  

අශප්ත  රටට විශ   රැිරයාවලින් ලටශබක අදායම ට ට වඩා වටිජ 

රරැන්කත් රාළුවන්0 

ැරු ඇමතිතුමිර  පසු ගිය දවස්වල මට ර ්කයෂේ ඇති ුලයා0 

එයට තමුන්කාන්ශස්ශේ අමාතයාං ශයන් ලබා ුවන් සහශයෝැයට 

මා ස්තුතිවන්ත වකවා0 ැරු ඇමතිතුමිර  කුශේට් ර ටට ගිය අශප්ත  

රශ  ශේ  රාන්තාවන් ිරහිප ශදශකකු අුලරුුව ශදරයි  මාස හතෂේ 

ැතශවලාත් කටවත ශැන්වා ැන්ක බටරි ුලයා0 කමුත්  මම 

කුශේට්හි තාකාපතිතුමාටත්  රේරරු අමාතයාං ශයන් කුශේට් 

රටට යවා තිබුණු අට ර් ිරයක ිරලධ්ාරි මහතාටත් රථා රළා0 එවිට 

ඒ අය ශේ ර ්කයට මටිනහත්ශවලා ේසාවි ිරශයෝැයෂේ ැත් ිරසා  

ගිය සුමාශන් එම රාන්තාවන් ලංරාවට ශැන්වා ැන්ක රාළුවන් 

ුලයා0 ඒ ිරලධ්ාරින් මට රරා  රළා  විශ   ශ්රමිරයන්ශේ ැටටු  

සේබන්ධ්ව රටයුතු රරකශර ට ිරල කාමයෂේ ශක මටති ිරසා 

අපහසුතා ඇතිවක බව0 ඒ ිරසා ශම රෂේ ශහෝ ිරල කාමයෂේ  ලබා 

ශදන්ක ිරයලා ඉල්ලීමෂේ රළා0 මම හිතන්ශන් අට ර් ිරයක 

ිරලධ්ාරි මහතා interpreter ශරශකෂේ0 එම ිරලධ්ාරින්ට PRO ශහෝ 

'සේබන්ධිරරය ිරලධ්ාරියා' ශලස ිරල කාමයෂේ ුවන්ශක ත් ඒ 

රශට් ආණ්ඩුවත්  ේසාවියත්  ශප ලීයලයත් ඒ අය පිළිැන්කවා0 ඒ 

ිරසා මම තමුන්කාන්ශස්ශැන් ඉල්ලා යල අකවා  ඒ සේබන්ධ්ව 

ශස යා බලා රටයුතු රරන්ක ිරයලා0 ිරල කාමයෂේ දීශමන්  පිජ 

වටිජවීමෂේ ශහෝ ශවකත් දීමකා වටිජ වීමෂේ ශවන්ශන් කටහට0 ඒ 

රාරයය ැටකත් සලරා බලා  එවටිර අව යතා ඇති ශවකත් 

තටන්වලටත් ඒ අව යතාව ඉ ්ට රරලා ශදන්ක0 ඒශරන් අශප්ත  

ශ්රමිරයන්ට වි ාල පහසුවෂේ ඇතිවකවා0 කුශේට් රශට් විතරෂේ ශ්රී 

ලාංිරරයන් 17 000ෂේ විතර ශස්වය රරකවා0 රේරරු 

අමාතයාං යත්  ඒ සුබසාධ්ර රටයුතු ශවනුශවන් ශපනී යල අක 

ිරලධ්ාරි මහත්වරුත්  ෂේතිමත්ව යල අය යුතු බවයි මා යලතන්ශන්0 

එම ිරලධ්ාරින්  ෂේතිමත් කේ  විශදස්ැත අශප්ත  ශ්රමිරයන්ට ර ්ක 

ඇති වූ ශවලාවට ඒ ර ්කවලට මටිනහත් ශවලා ඒ අයට සහකයෂේ 

ලබා ශදන්ක රාළුවන්0 ඒ ිරසා ශේ පිළිබඳවත් රල්පකා රරන්ක 

ිරයලා මම ඔබතුමාශැන් ඉල්ලා යල අකවා0  

ැරු ඇමතිතුමිර  ඔබතුමා ශමම වි යයට අදාළව අතයව ය 

රටයුතු ැයකාවෂේ රළා0 ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකත 

සංශ ෝධ්කය රළා වාශේම මම තමුන්කාන්ශස්ශැන් ඉල්ලා 

යල අකවා  ශේ ැටටු වටත් විසඳුමෂේ ලබා ශදන්ක ිරයලා0 ැරු 

ඇමතිතුමිර  ශස්වරශයෂේ රේරරු විිර ්තය සභාවට පටමිණිලෂේ 

ඉිනරිපත් රරලා ඒ කඩුව ජ්යග්රහයය රශළ ත්  අද තිශබක නීතිය 

තමයි එම ශස්වරයා අභියාතකයෂේ ඉිනරිපත් රරකවා කේ ඔ ශේ 

හිඟ පිජත් තටන්පත් රරලා තමයි ඒ අභියාතකය රරන්ක ඕකෑ0 මම 

තමුන්කාන්ශස්ශැන් ඉල්ලන්ශන්  අභියාතකයෂේ රරකවා කේ ඒ 

ශස්වරයා ශස්වශේ  පිහිටුවා අභියාතකය රරන්ක අවස්ථාව සලසා 

ශදන්ක ිරයලායි0 අභියාතකය විභාැ රර අවසන් ුලයාම ඒ 

ශස්වරයාට කටවත රැිරයාව ලටබුශය ත් ශස්වශේ  තබාැත හටිරයි  

කටත්කේ අස් රළ හටිරයි0 එශහම කටත්කේ ශවන්ශන්  

අභියාතකයෂේ රළාම අුලරුුව තුක-හතරෂේ ගිහිල්ලා අභියාතකය 

විභාැ රරකශර ට එම ශස්වරයාශේ වයස අුලරුුව හටට ඉෂේමවා 

තිබීම ිරසා ඔ ට කටවත ශස්වයට ඒශේ හටිරයාවෂේ 

ශක මටතිවීමයි0 ඒ ිරසා දටකට තිශබක සංශ ෝධ්කයට තව 

ශර ටසෂේ එරතු රරන්ක  "LT එශෂේ කඩුව ිනකලා අභියාතකයෂේ 

රරකවා කේ  ශස්වශේ  පිහිටුවා ඒ අභියාතකය රරන්ක" ිරයලා0 

කටත්කේ සමහර සල්ලිරාර සමාැේ රල්පකා රරකවා  "ශේ 

ශස්වරයා රස්තියාුව රරන්ක ඕකෑ" ිරයලා0 රේරරු ේසාවිශයන් 

තීන්ුවව ුවන්කාට පස්ශස් අභියාතකය රරකවා0 අභියාතකයට දෂේ  

නීතිඥවරු ඉිනරිපත් රරන්ක ඒ ශස්වරයාට  ෂේතියෂේ කටහට0 

කමුත්  සමාැේ ඉහළ ශපශළ් නීතිඥශයෝ ඉිනරිපත් රරකවා0 

සමාැමට ර ්කයෂේ කටහට0 ශම රද  ඒ ශැ ල්ලන්ශේ balance 

sheet එශෂේ වියදමෂේ හට අයට ඒ වියදම ඇතුළත් රරක ිරසා0 

ශස්වර මහතා රැිරයාව කටතිව යල අයදී ඔ ට රාළුවන්රමෂේ කටහට  

දෂේ  නීතිඥයන් අභියාතකයට ඉිනරිපත් රරන්ක0 රේරරු 

අමාතයාං යට රාළුවන්රමකුත් කටහට  ට ට මටිනහත් ශවලා 

නීතිඥයන් ශදන්ක0 ඉතින්  අර මනුස්සයා කඩුව ඉවර වකශර ට 

1225 1226 



පාර්ලිශේන්තුව 

ආර්ථිර අතිනුත් වි ාල අසීරුතාවරට පත් ශවලා0 රැිරයාශේ 

පිහිටුවා එම රටයුත්ත රරකවා කේ  ඒ ශස්වර මහත්මයාට 

යහපතෂේ ශවකවා0 මම ට ට වඩා රථා රරන්ශන් කටහට0 ැරු 

ඇමතිතුමිර  ශේ පිළිබඳව රල්පකා රරලා  ඒ සඳහා අව ය සහක 

ලබා ශදන්ක ිරයමින් මශේ වතක ස්වල්පය අවසන් රරකවා0  

ස්තුතියි0 

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ැරු ිරශරෝ න් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 6ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 
 

[අ0භා0 1051] 

 
ෙු නිත්ෝප්ද තපතර්්ා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අද මට රථා රරන්කට 

අවස්ථාව ලබා දීම සේබන්ධ්ශයන් රථමශයන්ම ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවකවා0 විශ ් ශයන්ම අද රශට් ජීවත් වක ජ්කතාව  

වටඩ රරක ජ්කතාව ඉතාම අමාරු යුැයෂේ පසු රරක ශේ 

ශවලාශේ  ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල තුළින් ඒ යලයු  ශදකාට යේ 

ිරයල සහකයෂේ ලබා දීම සඳහා විවිධ් සංශ ෝධ්ක ශැකටල්ලා 

තිශබකවා0 විශ ් ශයන්ම රැිරයා ේත්පාදකය  ඒ වාශේම 

 ෂේතිමත් රේරරු රජ්ාවෂේ බිහි ිරීම සඳහා වටඩ රළ යුතුයි 

ිරයක මතශේ  අපි ඉන්කවා0 කමුත්  අද ශවශළඳ මාිනයාවෂේ 

ක්රියාත්මර ශවකවා0 විශ ් ශයන්ම බඩු මිල ඉහළ යෑම ිරසා ඇති 

වක ජීවක බර තුළින් වටඩ රරක ජ්කතාව අද වි ාල පීඩකයරට 

ලෂේශවලා තිශබකවා0 අද ිරරි පි අ ැත්තත්  යලශමන්ති ැත්තත්  LP 

gas ැත්තත්  සහල් ආදී විවිධ් අතයව ය භාණ්ඩ ැත්තත්  ඒවා හරි 

හට අ පාලකය ශවකවාද  ඒවා සාධ්ාරය මිලරට ජ්කතාවට 

ලටශබකවාද ිරයා ශල කු ැටටු වෂේ තිශබකවා0  

ශර වි්ඩ වසංැතය ිරසා අද සංතාරර රර්මාන්තය ඇතුළුව 

රර්මාන්ත රාශියෂේ රඩා වට අලා තිශබකවා0 රශට් පවතික මූලය 

අර්බුදය සහ ශඩ ලර් හිඟය ිරසා අශප්ත  අපකයක රර්මාන්තය 

වාශේම ආකයකරරුවන් වි ාල අර්බුදයරට වට අලා තිශබකවා0 ඒ 

සඳහා ආණ්ඩුශවන් යේ විසඳුමෂේ බලාශප ශර ත්තු ුලයත්  ශේ 

ආණ්ඩුශවන් ඒ විසඳුම ලටශබන්ශන් කටහටයි ිරයලා ජ්කතාව අද 

ශත්රුේ අරශැක ඉවරයි0 ශේ ආණ්ඩුව තමන්ශේ ැජ් මිතුරන්ට 

රශට් ජ්කතාවශේ ධ්කය  සේපත් ශර ල්ල රන්ක ඉඩ දීලා 

තිශබකවාය ිරයක පණිුලඩය අද රට රාරාම ගිහිල්ලා තිශබකවා0 අද 

තාරුයයය රට අතහටර යක තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබකවා0 පසු 

ගිය දවස්වල පාස්ශපෝර්ට් ඔිනස ් එර ළඟ වි ාල ශපෝළිමෂේ 

තිශබකවා අපි දටෂේරා0 රශට් ආර්ථිරය තුළින් ඉස්සරහට යන්ක 

බටහටයි ිරයක මතය තමයි ඒ යලයු ශදකාටම තිශබන්ශන්0  

අපි විශ   ශ්රමිරයන් ැටක රථා රරකවා0 ඒ තුළින් රටට 

ශඩ ලර් බිලියක 7ෂේ විතර එකවා ිරයලා රථා රරකවා0 කමුත්  

අපි මතර තියාැන්ක ඕකෑ  ඒ ශඩ ලර්  අර එන්ශන් ශේ රශට් 

ආර්ථිරය තුළින් ශක ශවයි0 අශප්ත  ජ්කතාව ශේ රට අතහටර 

ගිහිල්ලා ශවක රටර ආර්ථිරයෂේ තුළින් තමයි මුදල් ේපයලා ශේ 

රටට ශේන්ශන්0 රශට් ආර්ථිර රළමකාරරයයෂේ කටති බව තමයි 

ඒ තුළින් ඔප්ත රා ශවන්ශන්0 

ඒ ජ්කතාව සඳහා අපට රට තුළ රැිරයා ේත්පාදකය රරන්ක 

බටරි ඇයි? අශප්ත  අපකයක රර්මාන්තය  ශ ශීය වයාපාර  විශ ශීය 

ආශයෝජ්ක අපට හරියට රළමකාරරයය රර ැන්ක බටරි ිරසා 

තාරුයයයට ශේ ඉරයම අත්ශවලා තිශබක බව තමයි අපි 

දිරන්ශන්0වයාපාර ිරීශේ පහසුව  - ease of doing business - 

ැත්ශත ත් අපට ශපශකකවා  අශකෂේ රටවල් -ඉන්ිනයාව පවා- 

අශප්ත  රට අභිභවා ගිහිල්ලා වයාපාර ඉතාම පහසුශවන් සහ 

රිජකමින් රර ැටනීම සඳහා රටයුතු රර තිශබක බව0 

අපි ශේවා ැටක රථා රරකශර ට පාස්කු ඉරිදා ශබෝේබ 

රහාරය ැටකත් මම වතක ිරහිපයෂේ රථා රරන්ක ඕකෑ0 පාස්කු 

රහාරය යල ධ්ශවලා දටන් අුලරුුව ශදරහමාරෂේ ශවකවා0 ශමම 

ර ්කය අුලරුුව ශදරහමාරෂේ ගිහිල්ලාත් විසඳන්ක බටරිශවයි 

ිරයලා අපි හීශකිරන්වත් හිතුශේ කටහට0  යේ යේ අයට කඩු 

දාකවා ිරේවත්  එම රහාරශේ  මහ ශම ළරරුවන් රුලද  ඒර 

පිටුපස යල අශේ  රුලද  ඒරට අනුබල ුවන්ශන් රුලද  ඒරට මුදල් 

ුවන්ශන් රුලද ිරයලා අද ශවකශර ට ශස යාශැක කටහට0 

රශතෝලිර සභාව  රාිනකල්තුමන් ඇතුළු ඒ යලයු ශදකා ඒ 

පිළිබඳව අද ඉතාම රකැාටුශවන් ඉන්ශන්0 අද ජ්කාධිපතිතුමා  

අැමටතිතුමා ඇතුළු ලංරාශේ කායරයන් විශ   රටවලට 

යකශර ට එම විශ   රටවල යල අක අශප්ත  රාරවටයලයන් 

ේ ශඝෝ යය රරක තත්ත්වයෂේ ඇති ශවලා තිශබකවා0 ශේ 

ඉරිදාත් ඉතාලිශේ  තවත් ේ ශඝෝ යයෂේ තිශබකවා0 පිටරටවල 

ඉන්ක ශ්රී ලාංිරරයන්  ඒ වාශේම ශේ රශට් ඉන්ක අශප්ත  

රාරවටයලයන්  රශතෝලිර සභාව ඇතුළු යලයු ශදකාම ිනගින් ිනැටම 

ඉල්ලන්ශන්  පාස්කු රහාරයට මු ය ුවන් අයට සාධ්ාරයයෂේ ඉ ්ට 

රරන්ක ිරයලායි0 ශේ රජ්ය ඉතාම අපහසුතාවට පත් ශවලා 

තිශබකවා0 නීතිපතිතුමා ුලයත් එදා ිරේවා  ඒ පීෂේ ය හරියට 

ශරශරන්ශන් කටහට ිරයලා0 පීෂේ ය හරියට ශරශරන්ශන් 

කටත්කේ  ඒ වැර්ම තිශබන්ශන් රාටද? ශේ රට පාලකය රරක  

ආරෂේ ර අං  පාලකය රරක යලයු ශදකාටම එහි වැර්මෂේ 

තිශබකවා0 ඒ ිරසා එය ශ  පාලක ව ශයන් දඩට මා රර ැන්ශන් 

කටතුව  පාස්කු රහාරය පිටුපස යල අ යලයු ශදකාටම නීතිය 

ක්රියාත්මර රරන්ක ිරයලා මා ඉල්ලා යල අකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 ඔුලන්ට නීතිය ක්රියාත්මර 

රරකශර ට තමයි අශප්ත  රශට් ජ්ාතිර ආරෂේ ාව තහුලරු 

ශවන්ශන්0 ජ්ාතිර ආරෂේ ාව තහුලරු ිරීමට එදා  ශප  ශර න්ුව 

ුවන්කා ශස්ම  එය ඉටු රරන්ක ිරයමින්  මශේ රථාව අවසන් 

රරකවා0  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ශැවිඳු කුමාරතුංැ මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ දහයර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 

 
[අ0භා0 1057] 

 

ෙු තෙය ඳු කුමා්ුවාංෙ මහස ා 
(மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අද ිනක 19 0 අංර 44 දරක 

ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි ිරීශේ පකශත් විධිවිධ්ාකවලට ශැක 

එක සංශ ෝධ්ක මඟින් බලාශප ශර ත්තු වන්ශන්  වයස අුලරුුව 1  

සේපූර්ය රරක තරුය තරුණියන්ට අුලරුුව 1  සේපූර්ය ිරීමත් 

සමඟම එළටශඹක මටතිවරයවලදී ඡන්දය භාවිත ිරීමට ඉඩ 

සටලටස්වීමටයි0 මා හිතක විධියට ශේ සේබන්ධ්ශයන් ශේ සභාශේ 

රාශේත් එරඟතාව තිශබකවා0 ශේ අවස්ථාශේදී ඡන්ද බලය 

1227 1228 

[ැරු ැාමිලො ශල කුශේ  මහතා] 



2021 ඔෂේශතෝබර් 07 

වඩාත්  ෂේතිමත් රරන්ක  කටත්කේ ඡන්ද අයිතිය වඩාත් 

 ෂේතිමත් රරන්ක ශැක ආ විවිධ් සංශ ෝධ්ක  ේදාහරයයෂේ 

හට අයට සභාකායර ැරු ිනශන් ්  දයවර්ධ්ක ඇමතිතුමාශේ 

දායරත්වශයන් ට ට ශපර ශැක ආ ඡන්දය භාවිත ිරීම සඳහා 

ජ්ාතිර හටඳුනුේපත අිරවාර්ය ිරීම වටිර සංශ ෝධ්ක 

සේබන්ධ්ශයනුත් අපශේ රෘතඥතාව පළ රරකවා0 ශේ 

තාෂේ ණිර රරුණුවලින් පරිබාහිරව ඡන්ද දායරයා හා මහජ්ක 

ිරශයෝජිතයා අතර සහසේබන්ධ්ය -බටඳීම - 1977දී හඳුන්වා ුවන් 

සමානුපාතිර ඡන්ද ක්රමය ිරසා බිඳ වටටී ඇති බව මා හිතක විධියට 

අප රුලරුත් දන්කා රාරයයෂේ0 මුළුමහත් ිනස්ත්රිෂේරයෂේ රාරාම 

එරම පෂේ ශේ  ඡන්ද අශප්ත ෂේ රයන්ට පවා යලය රතාරය රටයුතු 

සඳහා අතිමහත් වියදමෂේ දටීමට යලුවවීම සහ අද රශට් යලුවවක දූ ය 

අතර සහසේබන්ධ්යෂේ ඇති බවත්  ශේ ඡන්ද ක්රමය පවත්වාශැක 

යකතාෂේ දූ ය පිටුදටර්ම යලහිකයෂේ බවත් අද මහජ්ක මතය බවට 

පත් වී තිශබකවා0 පළාත් පාලක ආයතක සඳහා ශර ට්ඨාසයට 

මහජ්ක ිරශයෝජිතශයකු ලටශබක මටතිවරය ක්රමයෂේ සටරසුවද                

ඒ ඒ පෂේ වලට ලටශබක ඡන්ද අනුපාතයම මහජ්ක 

ිරශයෝජිතයන්ශේ අනුපාතය විය යුතු බවට ජ්කතා විමුෂේති 

ශපරමුය  මුස්ලිේ ශර ංග්රසය ආදී පෂේ  ශැක ආ සංශ ෝධ්ක ිරසා 

'එල්ලූ ආසක' ආදී විරෘති තුළ ශප ශළ ශේ රාශයෝගිර යථාර්ථය වී 

අත්ශත්  ශර ට්ඨාසයෂේ ිනකා ැන්කා මන්ත්රීවරයා ශේ මහජ්ක 

බටඳීම බලාශප ශර ත්තු ආරාරශයන්  ෂේතිමත්  ශක වීමයි0 ශේ 

ිරසා ැණිතමය යුෂේතියුෂේත ිරීේ  එශහම කටත්කේ තර්රමය 

යුෂේතියුෂේත ිරීේවලට වඩා ශේ ශප ශළ ශේ මහජ්ක ිරශයෝජිතයා 

සහ ඔ  ශතෝරා ැනු ලබක ඡන්ද දායරයා අතර සහසේබන්ධ්ය 

සවිබල ැටන්වීම අද අතයව ය රාරයයෂේව තිශබකවා0 ශේ වක 

විට මටතිවරය පිළිබඳ විශ ්  රාරර සභාවෂේ මඟින් ශමන්ම  රටට 

කව වයවස්ථාවෂේ සේපාදකය ිරීශේ ක්රියාවලියෂේ මඟින්ද අප 

රශට් මහජ්ක අභිලා ය රරා යට පත් වීම ක්රියාවට කටඟීම 

පිළිබඳව  ක්රියාවට කඟක ආරාරය පිළිබඳව සංවාදයෂේ ශරශරමින් 

තිශබකවා0 වි ාල ජ්කතා රති විශරෝධ්යෂේ තිබියදී  ඉන්ුව-ලංරා 

ගිවිසුම මඟින්  රෲර මර්දකයෂේ මඟින් පිහිටවූ පළාත් සභාවල 

රාර්යභාරය පිළිබඳව වි ාල අදහස් සමුදායෂේ වයවස්ථා 

සේපාදකය සඳහා පත් රර ඇති විශ ් ඥ රමිටුව ශවත විවිධ් 

ශ  පාලක පෂේ   ජ්ාතිර බලශේැ හා මහජ්ක සංවිධ්ාක වියලන් 

ඉිනරිපත් රරක ලද බව දටක ැන්ක තිශබකවා0  

ශසෞඛයය  අධ්යාපකය වටිර වි යයන් සේබන්ධ්ශයන් මුළු 
රටටම බලපාක ඒර්යත්වයෂේ පවත්වා ැටනීම පිළිබඳව අතිැරු 
ජ්කාධිපති ශැෝඨාභය රාජ්පෂේ  මටතිතුමාත් 2020 වසශර් ිරදහස් 
ිනකශේ  ජ්ාතිය අමතමින් රරා  රර තිශබකවා0 ශේ ිනකවල පළාත් 
සභා ඡන්දය පටවටත්වීම පිළිබඳව ද යේ යේ අදහස් රරා  ශවමින් 
පවතිකවා0 පළාත් සභා ඡන්දය පටවටත්වීමට සුුවසු වාතාවරයයෂේ 
රශට් ශක මටති බව පසුගිය දා ැරු ජ්කර බණ්ඩාර ශතන්කශරෝන් 
අමාතයතුමා ශේ ැරු සභාවට රරා  රර තිබුයා0 පසුගිය රජ්ශේ  
ිරල  ශක ිරල පාර් ්වරරුවන් යලයු ශදකාම එරතුව පළාත් සභා 
පකතට ශැක ආ සංශ ෝධ්ක මඟින් පළාත් සභා ඡන්දය පටවටත්විය 
ශක හටිර තත්ත්වයෂේ ිරර්මායය රළ බව අපි රුලරුත් දන්කා 
රරුයෂේ0  

ඔුලන් අද සමගි ජ්ක බලශේැය හට අයට ශවන්ව යල අයත්   එදා 
එෂේසත් ජ්ාතිර පෂේ ය  ශදමළ ජ්ාතිර සන්ධ්ාකය  කටත්කේ 
ශදමළ ජ්ාතිර විමුෂේති ශපරමුය  මුස්ලිේ ශර ංග්රසය  - අද අපි 
දටෂේරා එහි කායරතුමා පළාත් සභා ඡන්දය පටවටත්වීශේ 
අව යතාව ැටක  රරුණු දෂේවකවා0 පළාත් සභා ඡන්ද ක්රමය 
විරෘතිශර ට  ඡන්දය පටවටත්වීමට ශක හටිර තත්ත්වයට පත් 
ිරීමට එතුමාත් ඡන්දය ලබා ුවන්කා-  රිසා්ඩ බිනයුදීන් මටතිතුමාශේ 
පෂේ ය ආදී ව ශයන් අද පළාත් සභා ඡන්දය සේබන්ධ්ශයන් ශේ 
අදහස් දෂේවක යලයු  පෂේ  එදා තමන්ශේ බලය ුවර්වල වීමට වඩා 
ශේ පළාත් සභා අක්රිය ිරීම සුුවසු යටයි රල්පකා රළ බව අපට 
ශපනී ගිය රාරයයෂේ0 

පළාත් සභා මටතිවරයය රිජකමින් පටවටත්වීමට ශදමළ 

ශ  පාලක පෂේ  ඉන්ිනයාවට එල්ල රරක පීඩකය ලංරා රජ්යට ද  

එල්ල ශක ිරීම වි ාල ර ්කයෂේ බව පසුගිය දා ශමරටට පටමිණි 

ඉන්දීය විශ   ශල්රේතුමා ද රරා  රර තිබුයා0 එශස් ිරීශේ 

හටිරයාව  සුජ්ාතභාවය ඔුලන් වියලන්ම අත්හටරශැක ඇති බව 

ඉන්දීය රජ්ශේ ම ආධ්ාර  අනුග්රහය ලබමින් බලයට ආ යහ පාලක 

රජ්ය යටශත්ම එය යලුවරර තිබීම සටලිරල්ලට ශැක ඉන්දීය රජ්ය 

ද ශේ රශට් බ තරයෂේ ජ්කයාශේ මතයට සංශේදී වීම වඩා ශයෝැය 

බව අශප්ත  අදහසයි0 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඇත්ත ව ශයන්ම සමස්ත 

ඡන්ද ක්රමය සේබන්ධ්ශයන් අපශේ "යුතුරම සංවිධ්ාකය" ඇතුළු 

විවිධ් සංවිධ්ාක ශේ වකශර ට කව වයවස්ථාවෂේ සේපාදකය ිරීම 

සඳහා පත්ශර ට තිශබක විශ ් ඥ රමිටුවටත්  මටතිවරය 

සේබන්ධ්ශයන් පත්ශර ට ඇති විශ ්  රාරර සභාවටත් ශයෝජ්කා 

ඉිනරිපත් රර තිශබකවා0 විශ ් ශයන් 2015 ජ්කාධිපතිවරයශේ දී 

ශේ රශට් පටතිරුණු භූමියර -වි ාල රශ  වලින්- පරාජ්ය වූ 

අශප්ත ෂේ රයා  යේ යේ සුවිශ ්ෂී මටතිවරය ශර ට්ඨාසවල ලටබූ 

සුවිශ ්ෂී වටිජ ඡන්ද රමායය පමයෂේ සටලිරල්ලට ැිරමින් 

රශට්ම කායරයා වීම සේබන්ධ්ශයන් විරල්ප ශයෝජ්කා 

ඉිනරිපත්ශර ට තිශබකවා0  

ජ්කැහකයත්  භූමියත් යක ශදරම සටලිරල්ලට ැිරමින් 

ඇශමරිරාශේ යලුව රරක වටිර රශට් රධ්ාක කායරයා  කටත්කේ 

ජ්කාධිපතිතුමා ශතෝරා ැටනීශේ මටතිවරය ක්රමයෂේ අප වියලන් 

ශයෝජ්කාශර ට තිශබකවා0 ඒ වාශේම  ශේ සමානුපාතිර ඡන්ද 

ක්රමය තුළ ඡන්ද දායරයා සහ මහජ්ක ිරශයෝජිතයන් අතශර් යලුව වී 

ඇති විතටන් වීම ිරවටරැින ිරීමට කේ  අවම ව ශයන් සමස්ත 

මහජ්ක ිරශයෝජිතයන්ශැන් යලයයට 70ෂේවත් ඒ ඒ ශර ට්ඨාසය 

ිරශයෝජ්කය රරක මන්ත්රීවරුන් ශලස පත් රළ හටිර ඡන්ද 

ක්රමයෂේ අප වියලන් බලාත්මර රළ යුතුව ඇති බව අශප්ත  අදහසයි0 

එහිදී සමානුපාතිර ිරශයෝජ්කය -විවිධ් ජ්ක ශර ටස්  විවිධ් අදහස් 

ිරශයෝජ්කය වීම- සඳහා යලයයට 20ර රති තයෂේ ශහ ඳම 

පරාජිතයන්ට ලටශබක ආරාරයටත්  ජ්ාතිර ලටයිස්තුශේ යලයයට 

10ෂේ මුළු රශට්ම ඡන්ද අනුපාතය මත පත්  ිරීම මඟිනුත්  ඒ යලයු  

ශර ටස්වල මතය ශේ ැරු පාර්ලිශේන්තුශේ ිරශයෝජ්කය වීම 

සුරෂේෂිත රළ හටිර බව අශප්ත  අදහස වකවා0 

පළාත් සභාවල ශමන්ම පළාත් පාලක ආයතකවල ඒ 

ආරාරයටම ඡන්ද පවත්වා  එම පළාත් පාලක ආයතකවල 

ිරශයෝජ්කයෂේ මඟින් ඒ ඒ පළාත සංවර්ධ්කය ිරීම වාශේම 

සේබන්ධීරරය ආයතකයෂේ බවට පළාත් සභා පත් රර ැටනීම 

ශේ රටට වඩා වටඩදා උ බව අශප්ත  අදහසයි0 

ඒ අනුව ැත් රළ අප ශේ අවස්ථාශේදී විශ ් ශයන්ම යලහිපත් 

රළ යුතු රාරයයෂේ තිශබකවා0 එකේ  ශැෝඨාභය රාජ්පෂේ  

ජ්කාධිපතිතුමාට ලබා ුවන්නු හටටකවලෂේ යර ජ්කවරමත්   

සාමාකය තත්ත්වය යටශත් ශේ සමානුපාතිර ඡන්ද ක්රමය යටශත් 

ලබා ැටනීම ඉතා ුව ්රර වන්කා වූ තුශකන් ශදශෂේ පාර්ලිශේන්තු 

බලයෂේ ලබා ුවන් පසුගිය මහ මටතිවරයශේ  මහජ්ක වරමත් ලබාදී 

ඇත්ශත් අශප්ත  රටට ැටළශපක කව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

සේපාදකය ිරීම සඳහායි; ඒ ශබඳුේවාදී කුරිරු රස්තවාදය 

පරාජ්යශර ට ශේ රට එෂේශස්සත් රළාට පසු  ඒ එෂේශස්සත්භාවය 

ිරරූපයය රරන්කා වූ  මුළු රශට්ම ජ්කතාවට ශසත සලසන්කා වූ 

කව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවෂේ සේපාදකය ිරීම සඳහායි; ඒ හා 

බටඳුණු ශේ රශට් ජ්කවරම  ජ්කතා පටතුේ ිරශයෝජ්කය රළ හටිර 

අු ත් ඡන්ද ක්රමයෂේ සේමත ිරීම සඳහායි0 ශේ සේබන්ධ්ශයන් 

අතිැරු ශැෝඨාභය රාජ්පෂේ  ජ්කාධිපතිතුමා එතුමාශේ පදවි 

රාප්ත තිශයන් ශදවසරෂේ පිීමට ශපර කව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 

ශරටුේපත රට හමුශේ තබක බවට ැරු අධිරරය ඇමතිතුමා 

1229 1230 



පාර්ලිශේන්තුව 

මඟින් ශේ ැරු සභාවටත්  මුළු රටටත් රතිඥාවෂේ ලබා ුවන් බව අපි 

රුලරුත් දන්කා රරුයෂේ0 ඒ රතිඥාව ඉ ්ට යල ධ් රර ැටනීම ශේ 

රටට ආදරය රරක යලයු  ශදකාශේම අශප්ත ෂේ ාවයි0 

ස්තුතියි0 
 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ැරු එස්0එේ0 මරිෂේරාර් මන්ත්රීතුමා0  ඔබතුමාට විකාිජ 9ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 

 

[අ0භා0 2007] 

 

ෙු එ ප්.එන. මරික්කාර් මහස ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර   මටතිවරය ක්රමය ැටක රථා 

රරන්ක රලින් ශේ දවස්වල රට තුළ මතු ශවලා තිශබක Pandora 

Papers සේබන්ධ් මාතෘරාව පිළිබඳව රථා රළ යුතුයි ිරයා මා 

හිතකවා0 ශේ Pandora Papers තුළින් මතු ශවලා තිශබකවා  අශප්ත  

රශට් හිටරා ිරශයෝජ්ය ඇමති ිරරූපමා රාජ්පෂේ  මටතිිරය සහ 

ඇයශේ ස්වාමි රාරු යා වූ තිරුකුමාර් කශ්ඩසන් මටතිතුමාශේ 

ැනුශදනු සේබන්ධ්ශයන්0 ශේ ශහළිශවලා තිශබක ැනුශදනු 

1994ට ශපර යලුව වූවා යටයි රරා  රරමින්  ශේ මුදල් රාජ්පෂේ  

ආණ්ඩු රාලය තුළ ශහ යරා වත්රේ ශක ශවයි ිරයමින් ශමය යට 

ැටසීශේ කූට ේත්සාහයෂේ දරක බව අපට  ශපශකකවා0 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මම වැර්ශමන් ිරයකවා  

තිරුකුමාර් කශ්ඩසන් මහත්මයා 1995 ශවකරේ ලංරාශේ රබල 

ශපෞ ැලිර සමාැමර ශස්වරශයෂේ පමයයි ිරයක එර0 ඔ  ඒ 

රාලශේ  එශහම වයාපාර රශළ් කටහට0 එතුමාශේ බිරිඳ 

ඇමතිවරියෂේ බවට පත් ුලශණ් 1994දී0 2015දී යහ පාලක ආණ්ඩුව 

ආරා ැමන් තිරුකුමාර් කශ්ඩසන් මහත්මයා 'මල්වාශන් මන්ිනරය' 

සේබන්ධ්ශයන් අත්අඩං දවට පත් ුලණු බවත් මම විශ ් ශයන්ම 

ිරයන්ක රටමටතියි0 මම ඒ සේබන්ධ්ශයන් විස්තර දටන් ශමතටක 

ිරයන්ක යන්ශන් කටහට0 කමුත්  එතුමාශේ ැනුශදනුවල විස්තර 

 අරෂේ විතර මම ිරයන්ක රටමටතියි0  

ඇත්ත ව යන්ම ඒ රරරා විමර් කවලදී ශහ ංශර ංහි 

එච්එස්බීසී බටංකුශේ ගිණුමිරන් Red Ruth Investment ිරයක 
සමාැශේ තිබිච්ත සල්ලිවලින් තිරුකුමාර් කශ්ඩසන් මහත්මයාශේ 

කුරුඳුවත්ත ශන් න්ස් ට්රස්ට් බටංකුවට 2010012014වටිර දා ඉඳලා  

201401102 වටිර දා දෂේවා ඇශමරිරානු ශඩ ලර් 2 413   0ෂේ 

ඇවිල්ලා තිශබකවා ිරයලා ඔප්ත රා ශවලා තිශබකවා0 ඒ විතරෂේ 

ශක ශවයි  ඊට පස්ශස් එතුමාශේ ශවකත් ගිණුමරට 

2014001022වටිර දා ඉඳලා  2015011013වටිර දා දෂේවා ඇශමරිරානු 

ශඩ ලර් 1 329 543ෂේ ඇවිල්ලා තිශබකවා0 ඒ ශදශෂේ එරතුව 

හට අයට ඇශමරිරානු ශඩ ලර් 3 743 423ෂේ ශේ ගිණුේවලට 

ඇවිල්ලා තිශබකවා0 ශේ ගිණුේවලට ආරා ඇශමරිරානු ශඩ ලර් 

ශර ශහන්ද ලටබුශණ් ිරයලා ශස යාශැක ය දී ඔන්ක 

විමර් කවලින් ශහළිශවකවා  ශේ මුදල් ඇවිල්ලා තිශබන්ශන් 

China CAMC Engineering Company Limited එශරන් සහ 
China National Machinery ිරයක සමාැේවලින් බව0 ඇත්ත 
ව ශයන්ම ඇශමරිරානු ශඩ ලර් පකස්කව ලෂේ  ැයකෂේ 

ඇවිල්ලා තිශබකවා0 එතශර ට ශේ මුදල් ඇවිල්ලා තිශබන්ශන් 

පසුගිය රාජ්පෂේ  ආණ්ඩු රාලය තුළ  කශ්ඩසන් මහතා ශේ බිරිඳ 

එම ආණ්ඩුශේ ඇමතිවරියෂේ ශවලා රටයුතු රරරා රාලය තුළයි0 

එතශර ට ඒ බිරිඳ රුලද? තවත් රාජ්පෂේ වරියෂේ0 ඒ ිරසා දටන් ශේ 

1994 රථාවෂේ දාන්ශන් ශම රටද? ලංරාශේ මුදල් විශු ධිරරයය 

සේබන්ධ් නීතිමය ිරයාමකයෂේ ආශේ 2006දී0 1994ට රලින් 

ශවච්ත ශදයෂේ ිරයලා ශපන්වලා   දටන් ශේ ැටක විභාැ රරන්ක 

බටහට ිරයලා ශර මිසමෂේ දාලා ශප ිජ රැවටීශේ ේපායෂේ තමයි ශේ 

යන්ශන්0   

ඒ වාශේම  ශේ රළු සල්ලි දටකටමත් ලංරාවට ඇවිල්ලා ඇති0 

ශම රද ශහ්තුව? දටන් ශේ ආණ්ඩුව ජ්කතාව ුවන්නු තුශකන් 

ශදරර බලය පාවිච්චි රරන්ශන්ම වටරැින වටඩවලට ශන්0 දටන් ශේ 

සභාශේ ට ට මාසයරට විතර රලින් රළු සල්ලි සුුව ිරීශේ පකත් 

ශරටුේපතෂේ සේමත රළා0 එතශර ට ශේ හේබ රරරා රළු සල්ලි 

 අර දටකටමත් සුුව ශවලා ඇති ිරයලා අපට සටර රරන්ක රාළුවන්0 

ඇත්ත ව ශයන්ම ශේ තිරුකුමාර් කශ්ඩසන් මහත්මයා අර්ථලාභි 

හිමිරාරශයෂේ ශවච්ත Red Ruth Investment ශර ේපටිරයට ශේ 
චීක සමාැේවලින් සල්ලි ුවන්ශන් ශම රද ිරයක එර තවුවරටත් 

ශහ යාශැක ය දී අපට දටකැන්ක ලටබුයා  2015 

ජ්කාධිපතිවරයයට ිනක ිරහිපයරට රලින් ර ්කැත ගිං-ිරල්වලා 

වයාපෘතිශයන් බිලියක 401ර මුදලෂේ අර චීක සමාැේවලට තමයි 

ශැවලා තිශබන්ශන් ිරයලා0  

2014.12.24වක දා මිලියක 1 000ෂේ -ඒ ිරයන්ශන්  

බිලියකයෂේ- 2015001001වක දා මිලියක ශදදහස් කවයයි ැයකෂේ 

-ඒ ිරයන්ශන්  බිලියක 2ෂේ විතර- ශැවා තිශබකවා0 ඒ වාශේම 

2015001006වක දා -මටතිවරයයට දවස් ශදරරට රලින්- තවත් 

බිලියකයෂේ ව ශයන් බිලියක 401ෂේ ශැවා තිශබකවා0 ශේවා 

රශළ් රාජ්පෂේ  ආණ්ඩුව රාලශේ 0 ශවක ආණ්ඩු රාලයර 

ශක ශවයි0 ඒ ිරසා ශබ රු ශර මිසේ පත් රරලා රවට්ටන්ක එපා0 

එශහම රරලා ශේ කාටයය ඉවර රරන්කයි හදන්ශන්0 මතර 

තියාැන්ක  අශප්ත  පටවටති ආණ්ඩුශේ හිටරා අැමටතිතුමාත් මහ 

බටංකු බටඳුේරර ශර ල්ලය ුලයාම ශේ වාශේම රමිටු දාලා තමයි 

රවට්ටන්ක හටුවශේ0 අන්තිශේදී ඒශරන්  තමයි කටත්තටම කටති 

ුලශණ්0 තවත් ශත රතුරු එන්ක ිරයමිතයි0 ඒ ශත රතුරු ආවාම අපි 

ඉතුරු ඒවාත් ශහළි රරන්කේ0 ඒ ිරසා ේඩ බලා ශැක ශරළ 

ැහන්ක එපා0 ඒ ශත රතුරු ආවාම තවත් ශ වල්  අරෂේ ශහළි 

ශේවි0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මට තවත් රාරයයෂේ 

ිරයන්ක ඕකෑ0 වර්තමාක ආණ්ඩුව දටන් මටතිවරය රල් දාකවා0 

පළාත් පාලක මටතිවරයය දටන් රල් දාන්කයි යන්ශන්0 ශම රෂේද 

ශහ්තුව? දටන් ඇප කටතුව ඉන්ශන්0 ලබක වසශර් ශපබරවාරි 

මාසශේ  09වක දාට පළාත් පාලක මටතිවරයය පවත්වන්ක ඕකෑ0 

කමුත්  ඒර රල් දාකවා0 ශම රෂේද ශහ්තුව? ආශයත් ඇවිල්ලා 

තිශබන්ශන් රශට් ආර්ථිරය කුඩුපට්ටේ රරරා  1970-1977 

රාලශේ  වාශේ ශපෝලිේ යුැයෂේ0 අද ිරරි පි අ ශපෝලිම තිශබකවා; 

ශතල් ශපෝලිම තිශබකවා; රුපියල් 5 000 ශපෝලිම; රුපියල් 2 000 

ශපෝලිම තිශබකවා; හාල් ශපෝලිම තිශබකවා; හාල් 

මාිනයාරාරශයෝ මිල ිරයම රරකවා0 ශේ විධියට රරුණු 

ශර ත්තෂේ මට ිරයන්ක රාළුවන්0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මට මතෂේ ශවකවා 1970 

මටතිවරයය0 අශප්ත  ැාමිලො ශල කුශේ ඇමතිතුමා ඒ ැටක දන්කවා0 

ඩ්ඩලි ශස්කාකායර මටතිතුමා හාල් ශස්රුවෂේ ශදකවා ිරේවාම 

මටතිිරය ිරේවා "හාල් ශස්රු ශදරෂේ ශදන්කේ" ිරයලා0 

ශර ශහන්ද ශදන්ශන් ිරයලා ඇ වාම ිරේවා "හ ශඳන් හරි 

ශැකාත් ශදන්කේ" ිරයලා0 ඒ රාලශේ ත් අර බයිශයෝ හි අයා0 ඒ 

රාලශේ  ඒ ශැ ල්ලන් ශපළපාළි ගිශේ  ශර ශහ මද දන්කවා ද? 

"සීිර කටතුව ශත් ශබ න්කේ0 මිරිස් කටතුව ශහ ින රන්කේ0 මටතිිර 

ිරයකවා කේ පිුවරු ුලයත් අපි රන්කේ" ිරයමින්0 එශහම ිරයලා 
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ඡන්දය ිනනුවා0 ඊට පසු ශේ විධියටම -අද රරක විධියටම- 

මර්දකශයන් මාධ්ය පාලකය රළා; මාධ්ය ආයතක  අර ආණ්ඩුවට 

පවරා ැත්තා0 ඒ විධියට මාධ්ය මර්දකය රරලා ජ්කතාවට 

ශත රතුරු වසන් රරන්ක ේත්සාහ රළා0 අවසාකශේ දී ශම රෂේද 

රශළ්? මිිරසුන්ට කටවත ශපළපාළි යන්ක යල ධ් ුලයා  "යලරිමාශවෝ 

සී ශ වී - සීිර කටතුව ශත් ශ වී" ිරයලා0 අද අශප්ත  රටට ශවමින් 

පවතින්ශන්ත් ඒර0 ශම රෂේද ඒරට ශහ්තුව? තමන්ශේ ැජ් 

මිතුරන්  අර අල්ලාශැක සහක ුවන් ිරසා  කටවත  ලයිසන්  

ුවන්කත් සීිර ශැන්වන්ක මිිරස්සු කටහට; ඉන්ිනයාශේ 

ිර ්පාදරශයෝ ලංරාවට සීිර ශදන්ශන්ත් කටහට0  

මා තවුවරටත් ිරයන්ශන් ශමච්තරයි0 එදාත් ශේ විධියට ශපෝලිේ 
යුැයෂේ හදලා   සංවෘත ආර්ථිරය ිරයලා එරෂේ හදලා  මාධ්ය 
පාලකය රරලා  මර්දක  රතිපත්තියෂේ ශැකාවා0 අවසාකශේ දී ඒ 
අයශේ මන්ත්රී ආසක ැයක  ට බටස්සා0  හශයන් පහර බලයිරන් 
ශේ0ආර්0 ජ්යවර්ධ්ක ජ්කාධිපතිතුමා ිනනුශේ0 ශමදා ශප ශට්ත් ඒ 
අභිමුව තමුන්කාන්ශස්ලා ඉන්ශන්0 ඡන්දය රල් දටට ශමන් 
ශවන්ශන් ඒ තත්ත්වය තවත් වටිජ වක එර0 වර්තමාක ආණ්ඩුවට 
මම අභිශයෝැ රරකවා  රාළුවන් කේ ශපබරවාරි 09වක දාට 
වියලශරක පළාත් පාලක ආයතකවලට අදාළ ඡන්දය තියන්ක 
ිරයලා0 එතශර ට ජ්ක මතය ශර ශහ්ද තිශබන්ශන් ිරයලා ශහ යා 
ැන්ක රාළුවන්0 ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඇතුළටත්  මාධ්ය 
ඉස්සහරහටත් ඇවිල්ලා ැහක රයිය  ශේ බිශේ  තියකවාද කට ද 
ිරයක එර එතශර ට ශහ යා ැන්ක රාළුවන්0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ජ්කමාධ්ය ඇමතිතුමා ශේ ැරු 
සභාශේ ඉන්ක ශේ ශේලාශේ ශමන්ක ශේ රාරයය මම මතෂේ 
රරකවා0 පසු ගිය දවස්වල සශත ස වංතා ශහළි ිරීම ිරසා මාධ්ය 
ආයතකවල රධ්ාිරන් -විශ ් ශයන් ැරු අැමටතිතුමා එපා ිරය දී- 
CID එරට රටඳවා තිබුයා0 ඒ රාරයය ශේ ැරු සභාශේ මතු 
ුලශණ් කටහට0 මා හිතන්ශන්  ඩලස් අලහප්ත ශපරුම ැරු ඇමතිතුමා 
ඒ ැටක රකැාටුව රරා  රළා0 රුලද ඒ රටඳවා තිබුශණ්? මම ඒ 
ඔෂේශරෝම කේ ිරයන්ශන් කටහට0 එෂේශරශකෂේ තමයි  "ලංරාදීප" 
රාවත් පශත් රධ්ාක රර්තෘ යලරි රයයලංහ මහත්මයා0 යලරි රයයලංහ 
මහත්මයා ිරයන්ශන්  ශේ රශට් වර්තමාක මාධ්ය රලාශේ ඉන්ක 
ශජ්ය ්ඨ  විශි ්ට රාවත් පත් රලාශේිනශයෂේ0 එතුමා CIDයට 
රටඳවකවා ඒ ශත රතුරු වාර්තා රළා ිරයලා0 මූලාසකාරූඪ ැරු 
මන්ත්රීතුමිර  රාවත් පත් මණ්ඩල පකත තුළම මාධ්යශේදීන්ට 
මුෂේතියෂේ දීලා තිශබකවා  ශත රතුරු මූලාශ්ර ශහළි ශක රළ යුතුයි 
ිරයලා0 එශහම තිශබ දීත්  දටන් CID එරට රටඳවරා මාධ්යශේදී 
මහත්වරුන් අතර වර්තමාක ජ්කාධිපතිතුමාශේ  දය රථක ලියරා 
මාධ්යශේදීනුත් ඉන්කවා0 මාර වටශ්ඩ ිරයන්ශන්  අන්තිමට තමන් 
හදරා ආණ්ඩුව යටශත් තමන්ටම CID එර රරදර රරක 
තත්ත්වයට ඒ අය පත් ශවලා තිශබකවා0   

මම දන්කවා  මා මිර ඩලස ් අලහප්ත ශපරුම මටතිතුමා 

මාධ්යශේදීන් සමඟ ඉතාම ශළන්ැතු බව0 එතුමාත් හිටරා 

මාධ්යශේිනශයෂේ0 එම ිරසා මාධ්යශේදීන් මු ය ශදක ර ්ක 

පිළිබඳව එතුමාට අවශබෝධ්යෂේ තිශබකවා0 කමුත්  ඒ ක්රියා 

එතුමාටත් පාලකය රර ැන්ක බටහට; අැමටතිටත් පාලකය රර 

ැන්ක බටහට0 ශමන්ක ශේ ිරසා තමයි  අපි ිරයන්ශන්  අැමටති 

ිරයක ශ ත් අහන්ශන් කටති  ශප ලියලය භාර ඇමති ිරයක ශ ත් 

අහන්ශන් කටති ශප ලිස් රාජ්යයෂේ අද හදලා තිශබක බව0 

ේදාහරයයෂේ ිරයන්කේ0 අද මට "ශකත් එෆ්එේ"  දවන් 

විුවලිශයන් රථා රරලා ිරේවා  පාකුවර  පින්වත්ත  ශප ලීයලශේ  

ශප ලිස් ස්ථාකාධිපතිවරයාශේ ක්රියා පිළිබඳව ඔුලන් වටඩසටහකෂේ 

රළාම  ඔ  ශකත් එෆ්එේ  දවන්විුවලි කාළිරාවට රථා රරලා 

තර්ජ්කය රරක තත්ත්වයෂේ ඇති ශවලා තිශබකවා ිරයලා0   

අද ශපෝලිේ යුැයෂේ හදලා  ආර්ථිරය කුඩුපට්ටේ රරලා  

දරුවන්ශේ අධ්යාපකය විකා  රරලා  ශප ශහ ර  අර කටති රරලා  

ිරරි පි අ කටති රරලා  සීිර කටති රරලා  අතයව ය ආහාර 

අර්බුදයෂේ ිරර්මායය රරලා තිශබකවා0 ඒ විතරෂේ ශක ශවයි  

ශඩ ලර් අර්බුදයෂේ මටදත් ඇන් අජ්න් මාිනයාව වාශේ  ඖ ධ් 

මාිනයාව වාශේ ැජ් මිතුරු ඩීල්   අර යහමින් රරශැක යකවා0 

ඊශේ  ේසාවිශේ දීත් ඒ  රරුණු ශහළි ුලයා0 මම තමුන්කාන්ශස්ලාට 

එරෂේ ිරයන්කේ0 ශේ ඩීල්වල අවසාකශේ  තමුන්කාන්ශස්ලාට ඇප 

කටතිව තමයි ශැදර යන්ක ශවන්ශන්0  

ස්තුතියි0  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  ැරු ජීවන් ශත න්ඩමන් රාජ්ය ඇමතිතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 

10ර රාලයෂේ තිශබකවා0  

 

 
[பி.ப. 2.17] 

 

ෙු ජීව්ද ත  ්දඩම්ද මහස ා (වුව නිවා් හසා ප්රයා යටි ල 

පහසසුකන ්ාය අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு  ீவன் ததாண்டமான் - ரதாட்ட வீடகமப்பு 

மற்றும் சமுதாய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இரா ாங்க 

அகமச்சர்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman - State Minister of Estate 
Housing and Community Infrastructure) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்கறய ததாைில் அகமச்சு சம்பந்தமான விவாதத்திரல 

கலந்துதகாண்டு சில முக்கியமான விஷயங்ககளப் பற்றிப் 

ரபசலாதமன்று நிகனக்கின்ரறன். சமீபத்தில் எம்மீது நிகறயக் 

குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்கவக்கப்பட்டன. குறிப்பாக, ரதாட் 

டத்தில் மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள்; அது எங்களுகடய 

கண்ணுக்குத் ததாிவதில்கல என்று தசான்னார்கள். 

அரதரபால், JEDB காணிககளத் தனியார்துகறக்குக் 

தகாடுத்தது சம்பந்தமாக நாங்கள் தமௌனம் காப்பதாகக் 

கூறினார்கள். முதல் விஷயம் ததாடர்பாக எடுத்துக் 

தகாண்டால், ரதாட்டங்களில் நிகறய பிரச்சிகனகள் 

இருக்கின்றன. தவளியாட்ககள contract அடிப்பகடயில் 

ரவகலக்கு அமர்த்துகிறார்கள். அகதவிட முக்கியமான 

பிரச்சிகனயாக 180 நாட்கள் கடந்தும் அதிகமானவர்ககளப் 

பதிவுதசய்யாத நிகலகம உள்ளது. இவற்கறயும் தாண்டி 

பல்ரவறு தவறுகள் ரதாட்டக் கம்பனிகள்மூலமாக நகட 

தபற்றுக் தகாண்டிருக்கின்றன. இவற்கறதயல்லாம் நாங்கள் 

தட்டிக்ரகட்டுக்தகாண்டுதான் இருக்கிரறாம்.  

இப்ரபாது கூட்டு ஒப்பந்தம் நகடமுகறயில் 

இல்லாதரபாதிலும், கடந்த சில மாதங்களாக நாங்கள் 

எங்களுகடய ததாைிற்சங்க ரசகவகயச் தசய்துதகாண்டுதான் 

இருக்கின்ரறாம். அரதரநரம், இப்தபாழுது மாற்றுத் ததாைிற் 

சங்கங்கள் மக்களுக்கு என்ன ரசகவயாற்றியிருக்கின்றன 

என்று பாருங்கள்! கூட்டு ஒப்பந்தம் அமுலில் இருக்கும்ரபாது, 

அது ஓர் அடிகமச் சாசனம் என்றும் மிகவும் ரமாசமானது 

என்றும் தசான்னவர்கள் இன்கறக்கு அகமதியாக இருக் 

கிறார்கள். இதகன நாம் சிந்திக்க ரவண்டும். ஏதனன்றால், 

கூட்டு ஒப்பந்தம் ககச்சாத்திடப்படாத காலத்தில்தான் அதன் 

முக்கியத்தும் என்னதவன்று பலருக்குப் புாிந்திருக்கிறது. கூட்டு 

ஒப்பந்தம்  முக்கியம்; அது மக்களுக்குத் ரதகவ, அது எமது 

மக்ககளப் பாதுகாக்கிறது என்று நாங்கள் எவ்வளரவா 

தசான்ரனாம். எனினும், “கூட்டு ஒப்பந்தம் ததாைிலாளர்கள் 

எல்ரலாகரயும் கட்டுப்படுத்துகிறது, அது மக்ககளக் 

கஷ்டப்படுத்துகிறது என்று மக்கள் மத்தியில் வதந்திகயக் 

கிளப்பினார்கள். ஆனால், இன்கறக்கு எல்ரலாருக்கும் அதன் 

முக்கியத்துவம் என்னதவன்று ததாிந்திருக்கிறது.   
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அதுமட்டுமல்ல, கூட்டு ஒப்பந்தம் ககத்திடப்படாத இந்த 

நிகலயில் கடந்த சில மாதங்களாக நாங்கள் ததாைிற்சங்க 

ாீதியாக நிகறய மக்களுக்கு உதவிககளச் தசய்து 

வருகின்ரறாம். LT caseஆக இருக்கட்டும் அல்லது எதுவாக 
இருந்தாலும் நாங்கள் இன்னும் உணர்வுபூர்வமாகத்தான் 

தசயற்பட்டு வருகின்ரறாம். ஆனால், இன்கறக்கு இருக்கின்ற 

நிகலகமயில், இரத விஷயத்கதப் பற்றி மாற்றுத் ததாைிற் 

சங்கங்களால் எதுவும் தசால்ல முடியாது. இக்காலப் பகுதியில் 

சிலர் மிகவும் அகமதியாக இருக்கிறார்கள்.  “கூட்டு ஒப்பந்தம் 

இருப்பதனால்தான் எங்களால் ரபசமுடியவில்கல. அதிரல 

இ.ததா.கா. மட்டும்தான் இருக்கிறது. அவர்களால் மட்டுந்தான் 

ரபசமுடியும்” என்று சில நாட்களுக்கு முன்னர் அவர்கள் 

கூறியிருந்தார்கள். தற்ரபாது கூட்டு ஒப்பந்தம் தசய்யப் 

படவில்கல. யார் ரவண்டுமானாலும் ரபசலாம்! இ.ததா.கா. 

தசய்த ஒரரதயாரு தவறு என்னதவன்றால், எல்லாத் 

ததாைிற்சங்க அங்கத்தவர்ககளயும் சமமாகப் பார்த்ததுதான். 

அத்தருணத்திரல நாங்கள் எங்களுகடய அங்கத்தவர்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் தகாடுக்கவில்கல. இனிரமல் அந்த நிலவரம் 

மாறும். இனிரமல் இ.ததா.கா. தன்னுகடய அங்கத்தவர் 

களுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவத்கத வைங்கும். மாற்றுத் 

ததாைிற்சங்கங்களில் இருக்கின்ற அங்கத்தவர்களுக்கு 

பிரச்சிகன ஏற்பட்டால், அவர்கள் தங்களின் காாியால 

யங்களுக்குச் தசன்று அகதத் தீர்த்துக்தகாள்ள ரவண்டும். 

ஏதனன்றால், அவர்களும் மாற்றுத் ததாைிற்சங்கங்களுக்குச் 

சந்தா கட்டுகிறார்கள். அவர்கள் தாராளமாகப் ரபாய் 

தங்களுகடய பிரச்சிகனகயப் ரபசித் தீர்க்க முடியும். யார் 

மக்களின் நலன்களுக்காக உண்கமயாகரவ பணியாற்று 

கின்றார்கள் என்பது மக்களுக்கு நன்றாகரவ ததாியும்! 

அரதரபால், ரதாட்டத்ததாைிலாளர்களின் பிரச்சிகனகள் 

சம்பந்தமாக நாங்கள் ததாைில் அகமச்சர் தகௌரவ நிமல் 

சிறிபால த சில்வாவுடனும் கலந்துகரயாடிரனாம். அதன்ரபாது 

அவர் எம்மிடம், “இந்தப் பிரச்சிகனகள் அகனத்திற்கும் 

இன்னும் ஓாிரு மாதங்களுக்குள் தீர்வு கிகடக்கும்” என்று 

ததாிவித்தார்.  

அடுத்து, JEDB காணிகள் சம்பந்தமாக சமீபத்தில் தகௌரவ 

மஹிந்தானந்த அளுத்கமரக அவர்கள், பால் உற்பத்திக்காக 

பாற்பண்கணத் திட்டதமான்று உருவாக்கப்பட இருப்ப 

தாகவும், அதகன முன்தனடுக்க குறித்த காணிககளத் 

தனியார்துகறக்கு ஒப்பகடப்பதாகவும் ததாிவித்திருந்தார். 

இந்த விஷயம் ததாடர்பில் இ.ததா.கா. தமௌனம் காக்கிறது; 

அது இதற்கு உடந்கதயாக இருக்கிறது என்று எதிர்த்தரப்பில் 

இருக்கின்ற சிலர் ததாிவித்திருந்தார்கள். நாங்கள் எங்களுகடய 

நிகலப்பாட்கட mediaவுக்குச் தசான்னது மட்டுமல்லாது, 

தகௌரவ அகமச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமரக மற்றும் 

தகௌரவ அகமச்சர் ரரமஷ் பத்திரண ஆகிரயாாிடமும் எடுத்துச் 

தசால்லியிருக்கின்ரறாம். இது சம்பந்தமாகப் ரபச்சுவார்த்கத 

நடத்தி, அங்ரக இருக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு என்தனன்ன 

நன்கமககளச் தசய்துதகாடுோ்க்க ரவண்டுரமா, அவற்கறக் 

கட்டாயம் தசய்து தகாடுப்ரபாம் என்று அவர்கள் உறுதியளித் 

திருக்கிறார்கள். ஆககயால், அங்ரகயிருக்கின்ற 1,424 

குடும்பங்களும் பாதுகாக்கப்படும். 1,000 ஏக்கர் காணியில் 

புதிதாக உருவாக்கப்படவுள்ள பாற்பண்கணத் திட்டம் 

சம்பந்தமாக ஒரு விஷயத்கதச் தசால்ல விரும்புகின்ரறன். 

JEDB காணிககளப் தபாறுத்தவகரக்கும் அங்கு ரதயிகல 

உற்பத்தி மிகவும் குகறவு! அங்குள்ள குடும்பங்களில் மிகவும் 

குகறந்த எண்ணிக்ககயான குடும்பங்ககளச் ரசாோ்ந்தவர்கரள - 

10 குடும்பங்கள் இருந்தால், அவற்றில் 3-4 குடும்பங்ககளச் 

ரசாோ்ந்தவர்கரள - ரதயிகலக் தகாழுந்து பறிக்கும் ததாைிலில் 

ஈடுபடுகின்றார்கள்.  மிகுதியானவர்கள் ரதயிகலக் தகாழுந்து  

பறிப்பவர்கள் அல்லர்.  

இப்படியானததாரு project வந்தால், அங்கிருக்கின்ற 

மக்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிகடக்கும்; தபாருளாதார 

அபிவிருத்தி ஏற்படும். நாங்கள் இவற்கற எல்லாம் புாிந்து 

தகாள்ளாமல் அத்திட்டத்கத நிறுத்தப் பார்க்கிரறாம். 

அரசாங்கத்தில் மகலயகத் தமிைர்களின் பிரதிநிதிகளாக 

நாங்கள் இருக்கின்ரறாம் என்பகதத் ததளிவாகச் தசால்லி 

யிருக்கிரறாம். நாங்கள் அரசாங்கத்தில் அங்கம்வகிக்கின்ரறாம் 

என்றால், கட்டாயம் அங்கு இருக்கின்ற 1,424 குடும்பங் 

ககளயும் பாதுகாப்ரபாம். கிரரட்தவளி ரதாட்டத்தில் 248 

குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. ததல்ரதாட்ட ரதாட்டத்தில் 510 

குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. கலதபாட ரதாட்டத்தில் 210 

குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. தமௌன்ட்  ீன் ரதாட்டத்தில் 228 

குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. இந்தக் குடும்பங்கள் அகனத் 

கதயும் பாதுகாக்க ரவண்டியது இ.ததா.கா.வின் 

தபாறுப்பாகும். இது சம்பந்தமாக நாங்கள் ரபச்சுவார்த்கத 

நடத்தி இருக்கிரறாம். இது ததாடர்பில் கட்டாயம் ஒரு 

முடிதவான்கற எடுப்ரபாம். இந்தத் திட்டம் வருவதனால், 

அங்குள்ள 1,424 குடும்பங்களுக்கும் கட்டாயம் தபாருளாதார 

ாீதியில் அபிவிருத்தி ஏற்படும். அப்படி நடந்தால், அவர்களுக் 

குப் புதிய வாய்ப்புககள உருவாக்க முடியும்.  “இந்த 

விடயத்தில் இ.ததா.கா. தமௌனம் காக்கிறது. காணிககளத் 

தனியார்த்துகறக்குப் பிாித்துக் தகாடுக்கிறார்கள். ஏன் 

இப்படிச் தசய்கிறார்கள்? ஏன், காணிககள மக்களுக்குப் 

பிாித்துக் தகாடுக்க முடியாது?” என்று என்மீது சிலர் குற்றச் 

சாட்டுக்ககள சுமத்தினார்கள்.  

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் அதாவது, 2015 - 2019ஆம் 

ஆண்டு வகரயான காலப் பகுதியில் நடந்த அநியாயங்ககள 

நான் இப்ரபாது தசால்கின்ரறன். அவ்வாறு நடக்கவில்கல 

என்று யாராவது தசால்லட்டும்! நான் இங்ரகரய நிற்கிரறன். 

ரபாகில், கலஹா, கிரரட்தவளி, ஹந்தான, ரபாப்பிட்டிய, 

நாகஸ்தன்ன, வியமுள்ள, மாததாலகந்த, குடததாலகந்த, 

கரனகந்த ஆகிய ரதாட்டங்களிலுள்ள கிட்டத்தட்ட 550 ஏக்கர் 

காணி தனியார்த்துகறயினருக்குப் பிாித்துக் தகாடுக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. இகவ பாற்பண்கண அகமப்பதற்ரகா, 

விவசாய நடவடிக்கககளுக்ரகா வைங்கப்படவில்கல. மாறாக, 

தனியார்த்துகறயினருக்கு corporate companies அகமப் 

பதற்ரக வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால், அங்கிருக்கின்ற 

அகனத்துக் குடும்பங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தக் 

குடும்பங்களுக்கு என்ன நன்கம கிகடத்திருக்கிறது? ஏன், 

இகதப் பற்றி யாரும் ரகட்காமல் இருக்கிறார்கள்? 

“இ.ததா.கா. தமௌனம் காக்கிறது” என்று எம்மீது குற்றச் 

சாட்கட முன்கவத்தவர்கள், 2015 ததாடக்கம் 2019ஆம் 

ஆண்டு வகரயான காலப் பகுதியில் ஏன் தமௌனம் 

காத்தார்கள்?  

அதுமட்டுமல்ல, முன்னர் இருந்த SPC நிருவாகமானது, 
Woodside Estate, Medamahanuwara and Galdooriya 
Estate, Rangala ஆகிய இரண்டு ரதாட்டங்களிலுமுள்ள 
கிட்டத்தட்ட 200 ஏக்கர் காணிககள  Cabinet approval 
இல்லாமலும், Treasury approval இல்லாமலும், tender 
procedure இல்லாமலும், newspaperஇல் publish பண்ணா 
மலும், தனியார்த்துகறயினருக்குக் தகாடுப்பதற்கு முடிவு 

பண்ணியிருந்தது. அரசாங்கம் மாறிய பிற்பாடு நாங்கள் 

அதகன நிறுத்தி இருக்கிரறாம். நாங்கள் DCCஇலும் 
முக்கியமானததாரு விடயத்கதக் தகாண்டுவந்திருக்கிரறாம். 

அதாவது, இனிரமல் ரதாட்டக் காணிககள வைங்குவ 

ததன்றால், அவற்கற விவசாயத்துகறக்கு மட்டுரம வைங்க 
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ரவண்டுரம தவிர, private organizationsக்கு வைங்கக்கூடாது 
என்று. இது பற்றி அப்தபாழுது ரபசாமல் இருந்தவர்கள், ஏன் 

இப்தபாழுது ரபசுகிறார்கள்? காரணமில்லாமல், எல்லா 

வற்கறயும் தவறு என்று தசால்ல முடியாது. இத்திட்டத்தினால் 

மக்களுக்குப் தபாருளாதார ாீதியான நன்கமகள் கிகடக்கப் 

ரபாகின்றன.  

எமது நாட்கடப் தபாறுத்தவகரயில், வருடதமான்றுக்கு 

கிட்டத்தட்ட 722 மில்லியன் லீற்றர் பால் ரதகவ. அதில் 40%

தான் எங்களால் உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்றது; மிகுதிகய 

இறக்குமதி தசய்கின்ரறாம். இவ்வாறு இறக்குமதி 

தசய்வதனால்தான், இன்கறக்குப் பால்மாவின் விகல 

அதிகாித்திருக்கின்றது. இவ்வாறான projectsமூலம் நாங்கள் 
எமது நாட்கடப் பால் உற்பத்தியில் self-sufficientஆன ஒரு 
நாடாக மாற்றினால், கட்டாயம் பால்மாவின் விகல குகறயும்! 

இது மக்களுக்கும் புாிய ரவண்டும்; மக்களுக்குப் புாியும் என 

நான் நிகனக்கின்ரறன். ஏதனன்றால், இன்று படித்த 

இகளஞர்கள் ரதாட்டப் பகுதிகளில் இருக்கின்றார்கள். 

அவர்களுக்கும் ததாியும், உண்கமயான நிலவரம் என்ன? 

என்று. இகத கவத்து அரசியல் தசய்யரவண்டும் என்று 

அவசியமில்கல. நாகள அங்குள்ள மக்களுக்குப் புதியததாரு 

வைியில் வாழ்வாதாரம் கிகடக்க இருக்கிறது என்றால், ஏன் 

அகத இல்லாமல் தசய்யரவண்டும்.  

இறுதியாக, இரண்டு விடயங்ககளச் தசால்லி 

ஆகரவண்டும். சமீபத்தில் நாங்கள் இந்திய வீட்டுத்திட்டத்கதத் 

திறந்து கவத்ரதாம். இதன்ரபாதும், சில விமர்சனங்கள் 

எழுந்தன. அதாவது, இன்தனாருவர் தபற்ற பிள்களக்கு 

நாங்கள் தபயர் கவத்துவிட்டதாகச் தசான்னார்கள். பிள்கள 

கயப் தபற்தறடுத்தால் மட்டும் ரபாதாது; அகதத் தாண்டியும் 

நிகறய விடயங்கள் இருக்கின்றன. இங்ரக பாருங்கள்! இதில் 

ஆதாரபூர்வமாக இருக்கின்றது. 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

2019ஆம் ஆண்டு வகரயான காலப்பகுதியில் இந்திய வீட்டுத் 

திட்டத்தின் உட்கட்டகமப்பு வசதிகளுக்காக - மின்சார வசதி 

மற்றும் தண்ணீர் வசதிக்காக - தவறுமரன  108 மில்லியரன 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், இந்த அரசாங்கத்தில் ஒரு 

வருடத்தில் 636 மில்லியகன நாங்கள் தசலவு தசய்திருக் 

கின்ரறாம். இந்த உட்கட்டகமப்பு வசதிககளச் தசய்துமுடித்து, 

அவற்கற மக்களிடம் ககயளிப்ரபாம். இத்திட்டத்கத வைங்கிய 

இந்திய அரசாங்கத்திற்கு நான் நன்றி தசால்கின்ரறன்.  

அடுத்து, அகமச்சினூடாக வைங்கப்படுகின்ற வீட்டுத் 

திட்டம் சம்பந்தமாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது. வீடு 

கட்டிக் தகாடுக்கப்படவில்கல என்று யாரும் தசால்ல 

முடியாது. நாங்கள் ஏற்தகனரவ seven perchesஆக இருந்த 

காணித் துண்டின் அளகவ ten perchesஆக அதிகாித்துக் 

தகாடுத்திருக்கிரறாம். இன்று அந்த வீதடான்றின் தபறுமதி 13 

இலட்சம் ரூபாய்! முன்கனய அரசாங்க காலத்தில் அது 10 

இலட்சம் ரூபாயாக இருந்தது. நாங்கள் அகமச்சு மூலமாகக் 

தகாடுக்கின்ற வீட்டுத்திட்டத்தினூடாக வீடுககளக் 

தகாடுக்கும் ரபாது, தற்காலிகக் குடியிருப்பில் - temporary 

shedஇல் - வாழ்கின்றவர்களுக்ரக முன்னுாிகம வைங்கு 

கின்ரறாம். மாறாக, அவற்கற அரசியல் ாீதியாகரவா அல்லது 

எங்ககளச் சார்ந்த நபர்களுக்ரகா வைங்கவில்கல.  

Sir, I just want to say one last thing. There is one more 
issue which has come to our notice. As everyone knows, 
Sri Lanka is a country where we revere religions; 
religions are held in high regard. Let it be Buddhism or 
Hinduism, we worship "Gana Deviyo" or "Pillaiyar". 
Though we worship the "Elephant God", whom we keep 

in such high regard, yet, it is shameful to say, we are the 
ones who abuse elephants. Therefore, I think our mindset 
needs to change. Mahatma Gandhi once stated, I quote:  

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by 
the way its animals are treated."  

So, I think it is time that we take a step back and 
honestly see how great we are.  

Thank you.  
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අතශර ළුවෂේ බවට රට පත් වීශැක යකවා0 ශේ රශට් ඉන්ක 

සමහර අය පිටරටවල ඒජ්න්ට්ලා හට අයට වටඩ රරකවා වාශේ 

අපට ශපශකකවා0 ඒ ිරසා අපි යලයු ශදකාම එරතු ශවලා ශේ රට 

ැලවා ැතයුතුයි ිරයක  ශයෝජ්කාව  පළමුශවන්ම ඉිනරිපත් රරමින් 

තමයි මා රථා රරන්ශන්0  

අද තමුන්කාන්ශස්ලා දන්කවා විුවලියත්  ඛිරජ් ශතු ත්  ඒ 

වාශේම ශර ළඹ වරායත් එෂේරම ශර ළඹ යලයු  රශ  ත්  රශට් 

රධ්ාක මර්මස්ථාක  අරත් විශ   රටවලට පාවා ශදක රාලයෂේ 

ේදා වී තිශබක බව0 අද ශේ රශට් මහ ශප ශළ ව වාශේම මහ 

මු දත් ශේ ශවකශර ට ඉන්ිනයාවට දීලා තිශබන්ශන්0 අද 

ඉන්ිනයාශේ ධීවරයන් ඇවිල්ලා අශප්ත  ධීවරයන්ට ැහලා අත පය 

රඩලා තමයි මාළු අල්ලාශැක යන්ශන් trawling ක්රමය යටශත්0 
අශප්ත  ආරෂේ ර අං ත්  අශප්ත  ධීවරශයෝත් අසරය ශවලා යල අකවා0 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඒ ිරසා ආණ්ඩුශවන් අහන්ශන්  ශේ තිශබන්ශන් ජ්ාතයන්තරයත් 

එෂේර අශප්ත  තිශබක සේබන්ධ්තාවෂේ ද  එශහම කටත්කේ 

ජ්ාතයන්තරයට අශප්ත  රට පාවා දීලා ද ිරයක ර ්කයයි0  ශේ යලයු  

ශ  අරශැක බලලා තමයි ජ්ාතිර ආරෂේ ාව ැටක මම ිරේශේ0    

ජ්ාතිර ආරෂේ ාවට රබල තර්ජ්කයෂේ ුලණු එරෂේ තමයි පාස්කු 

ඉරිදා රහාරය0 හටබටයි  පාස්කු ඉරිදා රහාරශේ  වින්ිනතයන්ට 

සාධ්ාරයය ඉ ්ට ුලයාද?  කටහට0 ඒ සාධ්ාරයය ඉ ්ට ශවලා කටති 

ශම ශහ තර තමයි රාිනකල් ේන්වහන්ශස් රමුඛ රශතෝලිර 

සභාවත්  ශේ රශට් සමස්ත ජ්කතාවත්  ැරුතර ස්වාට න් 

වහන්ශස්ලාත්  -සෑම ආැමෂේම අදහක ජ්කතාව- එළියට ඇවිල්ලා 

ිරයන්ශන්  "පාස්කු රහාරයට ලෂේ වූ අයට සාධ්ාරයය ඉ ්ට 

රරන්ක  ශමහි මහ ශම ළරරුවන් රුලද  ශමහි අයිතිරරුවන් රුල  

ිරයලා ිරයන්ක'' ිරයලා0 එවටිර අවස්ථාවර තමයි ඥාකසාර 

ස්වාට න් වහන්ශස්  රරක රරා යෂේ අපි දිරන්ශන්0 ේන්වහන්ශස් 

රරා  රරකවා  "කටවත වතාවෂේ ශේ රශට් පාස්කු ඉරිදා රහාරය 

වාශේ රහාරයෂේ යල ධ් ශවකවා  එය යල ධ් රරක රණ්ඩායමත් 

දන්කවා  ඒ අය ඉන්ක තටකත් දන්කවා0 රහාරය ශර යි 

ශම ශහ ශත් හරි යල ධ් ශවයි'' ිරයලා0 එශහම ිරය දීම කාවිර 

හමුදාව රශතෝලිර ශ වස්ථාක 4රට ගිහිල්ලා ිරයකවා  

"පියතුමන්ලා හට අයට ශවස් වළාශැක ඇවිත් ශබෝේබ රාරාරවන්ක 

රණ්ඩායමෂේ එකවා" ිරයලා0 ශේ රථා ශදර සමාක ශවක බවෂේ 

අපි දිරකවා0 ඒ ිරයන්ශන්  ඥාකසාර ස්වාට න් වහන්ශස් ිරයක 

රථාවත්  කාවිර හමුදාව ගිහිල්ලා ිරයක රථාවත් සමාක ශවකවා0 

එශහම සමාක වක ිරසා තමයි  විශ ් ශයන්ම අද රශට් ජ්ාතිර 

ආරෂේ ාවට වි ාල ර ්කයෂේ ඇති වී තිශබන්ශන්0 ශප ලීයලය භාර 

අමාතයතුමා  ශේ ැරු සභාශේදී ිරේවා   ISIS ිරයක මුස්ලිේ 
තරුයයන්  ඕකෑ ශවලාවර තුවෂේකුවෂේ අරශැක පත්තු රරන්ක 

රාළුවන් ිරයලා0 ඒ ිරසා  තමුන්කාන්ශස්ලාශේ බංශර ශල ත්  

ක්රමශේදය තුළින් තමුන්කාන්ශස්ලා අසමත් ශවකශර ට ශේ රට 

පාලකය රරන්ක බටහට ිරයක එර අපි ආණ්ඩුවට ිරයකවා0 ශේ 

රශට් ශබෞ ධ් ජ්කතාවත්  හින්ුව ජ්කතාවත්  රශතෝලිර ජ්කතාවත්  

මුස්ලිේ ජ්කතාවත් රස්තවාදීන් රරන්ක ූ දාකේ ශවන්ක එපා0 ඒ 

අය රස්තවාදීන් ශක ශවයි0 ඇත්ත රස්තවාදීන් හඳුකාැන්ක0 

ඇත්ත ව ශයන්ම ශේ රට විකා  රරක රණ්ඩායම හරියට 

හඳුකාැන්ක0 එශහම කටතිව  ආැම අදහක ශර ට්ඨාසයරට 

ඇඟිල්ල ිනෂේ රරන්ක එපා0 ශම රද  ඒර තමයි ශේ රශට් 

සංහිඳියාව කටති රරකවා ිරයන්ශන්0 එශහම කේ  ශේ රශට් 

සංහිඳියාව කටති රරන්ක හදන්ශන් ආණ්ඩුව අසමත් ිරසා සහ 

ආණ්ඩුවට රට පාලකය රරන්ක බටරි ිරසායි0 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මම ශේ ශවලාශේ තවත් 

රාරයාවෂේ  ිරයන්ක රටමටතියි0  විශ ් ශයන්ම පාස්කු රහාරය 

ැටක රාිනකල් හිමිපායන් රථා රළා0 ඒ ශවකත් රාරයාවෂේ ිරසා 

ශක ශවයි0 තමන්ශේ දරුශවෝ රුධිරය හළා ශේ මහ ශප ශළ ශේ 

ිනවි ුවන්කාම ඒශෂේ බර තිශබන්ශන්   ඒශෂේ ශේදකාව තිශබන්ශන් 

අේමාට  තාත්තාට0 රාිනකල් වහන්ශස් එළියට ඇවිල්ලා ඒ ැටක 

රථා රශළ් තාත්තා ශරශකෂේ -පිශයෂේ- වාශේ0 ඒ වාශේම තමයි 

ැරුතර ස්වාට න් වහන්ශස්ලා එළියට බටහටලා ශේ ැටක රථා 

රරන්ශන්ත් පියවරු විධියටයි0 අපි හටමශදශකෂේම රථා රරන්ශන් 

ඒ විධියටයි0 ඒ ිරසා අපි හිතකවා  ශේ යලයු ශදකා රථා රරන්ශන් 

ඒ විධියටයි ිරයලා0 ශප ලීයලය භාර ැරු අමාතයතුමාත් දරුවන් 

ඉන්ක අමාතයවරශයෂේ0 හටබටයි  පාස්කු රහාරයට සේබන්ධ් රුලරු 

ශහෝ ැලවා ැන්ක හටුවශව ත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්ක අපි 

හටමශදකාටම විතරෂේ ශක ශවයි  ශේ රට පාලකය රරක 

ආරෂේ ර අං ශේ  යලයු ශදකාටත් ඒ  ාපය ඉිනරි රාලය තුළ 

විනකවා0 රටටත් ඒරට මු ය ශදන්ක ශවකවා0 ඒ ිරසා අපි 

ිරයකවා  ඒ පීෂේ ය රටයුත්ත ිරවටරිනව රරන්ක ිරයලා0 ඒ 

වාශේම  ඉිනරි රාලය තුළ ශේ රශට් කටවත වතාවෂේ රාංචි දරුවන් 

මටශරක  අහිංසර මිිරස්සු මටශරක ශබෝේබ රහාරයෂේ යල ධ් 

ුලශය ත් ඥාකසාර ස්වාට න් වහන්ශස්ත්  ආණ්ඩුවත් ඒරට වැ 

ිරවයුතුයි ිරයලා ශේ අවස්ථාශේදී මම රරා   රරන්ක රටමටතියි0 

ඒර තමුන්කාන්ශස්ලා ඉිනරි රාලය තුළ පිළිැන්ක0 ශේර 

හංැන්ක බටහට0 ශම රද  ශමවටිර ශදයෂේ ශහ ශරන් රරන්ක 

බටහට0 ශේ ශවලාශේ ශේ රථාව අහන්ක ආණ්ඩුශේ රුලරුවත් 

කටහට0 හටබටයි  මම ශේර ිරයන්ක ඕකෑ0 ආණ්ඩු ව තමන්ශේ 

බංශර ශල ත්භාවය වහැන්ක ඉිනරි රාලය තුළදී ශේ රශට් 

ශබෝේබ රාරාරවන්ක රාළුවන්0 එම ිරසා අපි ජ්කතාවට ිරයකවා  

ඒශරන් ශේශරන්ක යලයු ශදකා ශපළ ැටශහන්ක  ඒ වාශේම 

ශහ ඳ යලහි රල්පකාශවන් ඉන්ක ිරයලා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මම විශ ් ශයන්ම ශේ 

රාරයයත් ිරයන්ක ඕකෑ0 ආරෂේ ර ශල්රේතුමා ිරේවා  

"මුස්ලිේ අන්තවාදී තරුයයන් රාකරුත්ථාපකය රරක එර 

වටළටෂේවූශේ  රාිනකල් හිමිපායන්" ිරයලා0 ශම රෂේද  ඒ රථා ශේ 

ශත්රුම? රාිනකල් හිමිපායන් වියලන් ශේ රස්තවාදී රහාරය 

සේබන්ධ්ව යුෂේතිය ඉල්ු වාම  රාිනකල් හිමිපායන් ිරසා ශේ අය 

අල්ලාශැක ඉන්කවා ිරයලා ශේ අල්ලාශැක ඉන්ක අයට 

ිරයන්ක එපා0 නීතිය ක්රියාත්මර රරන්ක ශක හටිරවීමට ඒ අය 

සේබන්ධ් රරැන්ක එපා0 අපි ිරයකවා  හින්ුව  මුස්ලිේ  

රශතෝලිර  ශබෞ ධ් යක  යලයු ශදකාට එර පුලලෂේ විධියට ශේ 

රශට් ජීවත් ශවන්ක ඉඩ ශදන්ක ිරයලා0 ශේ   යලයු ශදකා සුනු 

විසුනු රරලා යලයු ශදකා ැහ මරා ැන්කා තත්ත්වයරට පත් 

රරන්ක එපා; ශේ රට විකා  රරන්ක එපා0 අපි ආණ්ඩුවට 

ිරයකවා  ශේ ආණ්ඩුවට එවටිර ආරාරශේ  වටඩ රටයුතු රරන්ක 

යල ධ් ශවලා තිශබන්ශන් තමුන්කාන්ශස්ලා අසමත් ිරසා  

තමුන්කාන්ශස්ලාට ශේ රට පාලකය රර ැන්ක බටරි ිරසා  ශේ 

රශට් මිිරසුන්ට රන්ක ශදන්ක බටරි ිරසා ිරයලා0  

තමුන්කාන්ශස්ලාශේ අඩු පාඩු ජ්කතාවශේ පි අන් යවන්ක එපා0 

ශේ රට විකා  රරන්ක එපා ිරයා ආණ්ඩුවට බල රරමින් මම 

කතර ශවකවා0  

ස්තුතියි0  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු අජිත් මාන්කප්ත ශපරුම මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 6ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 

 

[අ0භා0 2033] 

 

ෙු අජිත් මා්දන්තපුම මහස ා 
(மாண்புமிகு அ ித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මට රථා රරන්ක අවස්ථාව 

ලබා ුවන්කාට ස්තුතිවන්ත වකවා0 අද  සාරච්ඡා රරක එර පකත් 

ශරටුේපතෂේ වන්ශන් ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් (සංශ ෝධ්ක) 

පකත් ශරටුේපතයි0 අද ැරු ඇමතිතුමා රරා  රළා  ශමම 

ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකතට යලුව රරක සංශ ෝධ්කය අනුව 

ඉන්ිනයාවට ගිහිල්ලා වටඩ රරක අශප්ත  ශස්වරයන්ශේ සල්ලි  අර 

ලංරාශේ තිශබක ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදලට බටර ශවකවා 

ිරයලා0 ඒ ිරසා මට ශපශකන්ශන් ශේර ශස්වරයන්ට තිශබක 

ආදරයිරන් රරක ශදයෂේ ශක ශවයි ිරයලායි0 ශේ ආණ්ඩුව 

ශඩ ලර් හිඟයරට මටිනශවලා ඉන්ක ිරසා  ආණ්ඩුව විශ   සංචිත 

කටති රරශැක ඉන්ක ිරසා  ආණ්ඩුශේ වටරින රතිපත්ති ිරසා  රට 

බංශර ශල ත් රර තිශබක ිරසා ඉන්ිනයාශේ වටඩ  රරක අශප්ත  

1239 1240 

[ැරු  ශහෂේටර් අප්ත රාහාමි  මහතා] 
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ශස්වරයන්ශේ සල්ලි  අරත් ආණ්ඩුව බශලන් පවරා ැන්ක හදක 

වෑයමෂේ විධියටයි මම ශමය දිරන්ශන්0  

අද වක විට ශස්වරයන්ට රට ැටක වි ්වාසයෂේ කටහට0 අපි 
දිරකවා  වෘත්තිරයන් ශපළ ැටහිලා ර අන් ඉවත් ශවන්ක ේත්සාහ 
රරක ආරාරය0 Immigration and Emigration Department  
එරට ගිහිල්ලා බටු ශව ත් අද ින ද ශපෝලිේ දිරන්ක ලටශබකවා0 
තරුය තරුණියන්ට ශේ රශට් ශස්වය රරන්ක තරේ වි ්වාසයෂේ 
කටතිශවලා තිශබකවා0 එශහම ශවලාවර ආණ්ඩුව රරන්ශන් 
ශඩ ලර් හිඟා රෑම විතරෂේ ශක ශවයි  රශට් තිශබක සේපත් 
විකුයක එර විතරෂේ ශක ශවයි0 දටන් රරන්ක හදන්ශන් ශවකත් 
රටවල ශස්වය රරක ශස්වරයන්ශේ අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් 
තිශබක සල්ලි  අරත් ආණ්ඩුව බශලන් ශැන්වා ශැක විකා  
රරන්ක ලෑස්ති වීමෂේ බව මට ශත්ශරකවා0 ශේ රරක වටඩ 
පිළිශවළ ශම රෂේද ිරයලා අපට හට ශඟකවා0 ඒ ිරසා මම ිරයකවා  
අද පිටරට ශස්වය රරක ශස්වරයන් අර්ථසාධ්ර අරමුදලට විතරෂේ 
ශක ශවයි  තමුන්ශේ පිජයවත් ලංරාවට එවන්ක රටමටති කටහට 
ිරයලා0 ශම රද  ශඩ ලර්   එේවාම ඔුලන්ට එය ැන්ක රාළුවන්ද? 
ලංරාව බංශර ශල ත් රරලා  ලංරාශේ සල්ලි  අර විකා  රරලා 
එර එර රටවල ශහ ශරන් තටන්පත් රරකවා0 ශේවා අද මිිරසුන්ට 
රා වටිනලා තිශබකවා0 ඒ ිරසා මම ිරයකවා  රරුයාරර  පකත 
සංශ ෝධ්කය රර ින ශේ ශස්වරශයෝ රටමති කේ විතරෂේ 
තමුන්ශේ සල්ලි  අර ැන්ක ඉඩ ශදන්ක ිරයලා0 ශස්වරයන්ශේ 
අරටමටත්ශතන් විශ   රැිරයාවල ිරරත ඒ අයශේ අර්ථසාධ්ර 
අරමුදල් බශලන් පවරා ැන්ක එපා ිරයලා මම ිරයකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඒ විතරෂේ ශක ශවයි0 ශස්වර 
අර්ථසාධ්ර අරමුදලට  එදා ුලශණ් ශම රෂේද ිරයලා අපට මතෂේ 
ශවකවා0 එදා අජිත් ිරවා්ඩ රේරාල් මටතිතුමා මහ බටංකු අධිපති 
ධුරය දර ින  රාජ්පෂේ  පාලක රාලශේ  ග්රීයලශේ  බටඳුේරරවල 
රුපියල් බිලියක 10ර ට ආසන්ක රමායයෂේ ආශයෝජ්කය රරලා 
විකා  රළා0  

ඒ වාශේම  එදා අජිත් ිරවා්ඩ රේරාල් මටතිතුමාශේ 
අධිපතිත්වශයන් මහ බටංකුව තිබියදී ශස්වර අර්ථසාධ්ර 
අරමුදලත් විකා  රළා0 ඔබතුමන්ලා කටවතත් අජිත් ිරවා්ඩ 
රේරාල් මටතිතුමා මහ බටංකුශේ මුල් රාටුවට ශැකටල්ලා 
තිශබකවා0 එම ිරසා දටන් ශස්වරයන්ට භයෂේ තිශබකවා  ඒ වාශේ 
ශ වල් කටවතත් යලුවශවයිද ිරයලා0 අපි දටෂේරා  අජිත් ිරවා්ඩ 
රේරාල් මටතිතුමා ගිහිල්ලා ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් මුදල් 
ශර ටස් ශවශළඳ ශප ශළ් තටන්පත් රළ බව0 ඒ මුදල් විකා  ුලයා; 
පාඩු ුලයා; කටති ුලයා0 කමුත්  ඒරට ේත්තරයෂේ ව ශයන් ශේ 
ආණ්ඩුව කටවත රශළ් ශම රෂේද? එතුමා ආපසු මහ බටංකු අධිපති 
ධුරයට පත් රළා0 රුලද ශේවාට වැ ිරයන්ශන්? එදා ග්රීයලශේ  
බටඳුේරරවල රුපියල් බිලියක 10රට වටිජ රමායයෂේ 
ආශයෝජ්කය රළ අජිත් ිරවා්ඩ රේරාල් මටතිතුමා ආපසු ශේ 
ආණ්ඩුශවන් මහ බටංකුශේ මුල් රාටුශේ ඉන්ශදේවාම  ශේ 
සල්ලිවලට වැ ිරයන්ශන් රුලද? ශස්වරයන්ට ආපසු  ශමශහම 
ශදයෂේ ශව න්ශන් කටහට ිරයලා වැ ිරයන්ශන් රුලද? ආපසු 
ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදශල් සල්ලි විකා  රරන්ශන් කටහට 
ිරයක එරට වැ ිරයන්ශන් රුලද? ඒ ැටක ශස්වරයන්ට තිශබක 
වි ්වාසය ශම රෂේද? එදා රුපියල් බිලියක 10ෂේ විකා  රළාම 
ආණ්ඩුව ැත්ත පියවර ශම රෂේද? ඒ විකා  ුලශණ් ලංරාශේ 
රුපියල්  ත පමයෂේ ශක ශවයි  ලංරාශේ ශස්වර අර්ථසාධ්ර 
අරමුදශල් තිබූ ශස්වරයන්ශේ සල්ලි පමයෂේ ශක ශවයි  ලංරාශේ 
තිබුණු විශ   සංචිතත් ඒ ිරසා විකා  වූ බව මම විශ ් ශයන්ම 
ිරයන්ක ඕකෑ0 ආණ්ඩුශේ වටරින රතිපත්ති ිරසා අද වි ාල විශ   
සංචිත අර්බුදයරට අශප්ත  රට මු ය පා තිශබකවා0 ිරරි පි අ  අර 
රටට ශැන්වාැන්ක බටහට; සීිර  අර රටට ශැන්වාැන්ක බටහට0 
අිරකුත් අතයව ය ආහාර ද්රවය රටට ශැන්වාැන්ක බටරි 
අර්බුදයර ආණ්ඩුව අද යල අකවා0  

ශවකත් රටවල තටන්පත් ශවලා තිශබක පිටරට ශස්වය රරක 
අශප්ත  ශස්වරයන්ශේ සල්ලි  අරත් බලහත්රාරශයන් ලංරාවට 

ශැශකන්ක හදක සංශ ෝධ්කයෂේ විධියට අපි ශේ සංශ ෝධ්කය 
දිරකවා0 ශස්වරයන් වටඩ රරලා තමන්ට බටරි අවස්ථාශේදී  විශ්රාම 
ශැ ස් යල අක අවස්ථාශේදී රශයෝජ්කයට ැන්ක තිශබක ශේ මුදල් 
 අර විකා  ශක රර ඒරට ආණ්ඩුශවන් සහතිරයෂේ ශදන්ක 
ිරයලා මම විශ ් ශයන් ිරයකවා0 ශේ ශර වි්ඩ වසංැතය ිරසා අද 
වකශර ට ශස්වරයන්ට ඇති වී තිශබක ර ්ක ැටක රජ්ය ශස යා 
බටු වාද? බලන්ක  සමහර ශස්වරයන් ආයතකවලින් ඉවත් රර 
තිශබකවා0 සමහර අයශේ වටටුශපන් භාැයයි ශදන්ශන්0 සමහර 
අයට වටටුප්ත  ශදන්ශන් කටහට0 මුදල් ඇමතිවරයා ිරයකවා  අු තින් 
ශස්වරයන් බඳවා ැටනීම තහකේ රරන්ක රටබිකට් තීන්ුවවෂේ 
ැන්කවා ිරයලා0 ශස්වරයන්ශේ දීමකා පවා අත්හිටුවන්ක ිරයලා 
දටන් ිරයකවා0 බස් වයාපාරශේ  ශයදී යල අක අය ිරයකවා  "බස් 
ශස්වාව පවත්වා ශැක යන්ක විධියෂේ කටහට  ශස්වරයන් 
ශස යාැන්ක බටහට  ඒ ශැ ල්ලන් එශහ් ශමශහ් වියලරිලා ගිහිල්ලා  
දටන් ඒ ශැ ල්ලන් ශවක ශවක තටන්වල රැිරයා රරකවා" ිරයලා0 
අද ශස්වරයන්ට ශමවටිර ශක ශයකුත් ර ්ක තිශබකවා0 පාසලර 
රටන් අමෂේ රළ රණ්ඩායේවලට ශේ වකශර ට රැිරයාව 
කටතිශවලා තිශබකවා0 ශේ වාශේ ශබ ශහෝ ර ්ක තිශබකවා0 
ආණ්ඩුව ශේ ැටක තුට්ටුවරට ශහෝ මායිේ රරලා ශේ රශට් වටඩ 
රරක ජ්කතාව ැටක ශහේවාද ිරයලා මම විශ ් ශයන් අහකවා0 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  බලන්ක යුැදකවි බලාැාරය 
ැටක යල ධිය0 අපි ශහ ඳට ලාභ ේපයමින් වටඩ රළ එශරන් යලයයට 
40ෂේ ඇශමරිරාවට ුවන්කා0 ශහට-අිර දා වකශර ට ශවකත් 
රටවල ශස්වරයන් එහි වටඩට ැනීවි0 ශේ ර ජ්ශේ  තිශබක අශප්ත  
රශට් සේපත් විිරලොශේ ක්රමශේදය තුළ අශප්ත  රට තුළත් අශප්ත  ශ්රී 
ලාංිරරයන්ට ශස්වය රරන්ක තිශබක අවස්ථා කටතිශවමින් 
යකවා ිරයලා මා සඳහන් රරකවා0  

ස්තුතියි  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0   

 

ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  සභාශේ ැයපූරයය කටහට0 

එෂේ ඇමතිවරශයකු විතරයි යල අන්ශන්0 අදාළ අමාතයාං ශේ  

ඇමතිවරයාත් කටහට0 ැයපූරයය බලන්ක  මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර0 
 
 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දටකට සභාශේ ඇමතිවරු ශදශදශකකු යල අකවා0 
 

ෙු තක්.න්.එ ප්. කුමා්ිනරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

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

ැයපූරයය කටහට ිරයලා  ඒ මන්ත්රීතුමාත් සභාශවන් එළියට 

යකවා0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  සභාශවන් පිටත මන්ත්රීවරු 

යල අකවා0 
 

 

පාර්ිමතන්දුවව ෙණ්ද තක ට ෙණපූ්ණයක් තන මැින වූතය්ද, 
තබු න සීු  ශයන්ේා කිරීමට නිතයෝෙ ක්න ලදී. 

පසුව ෙණපූ්ණයක් ිනබුතණ්ද- 
 

பாராளுமன்றம் கணக்கிடப்பட்டு, கூட்டநடப்தபண் இல்கல 

தயனக் கண்டதனால், பிாிவு மணி அடிக்கப்பட ரவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

பிறகு, கூட்டநடப்தபண் இருந்ததனால் - 
 

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division 
Bells were ordered to be rung. 

Later, a Quorum being present- 

1241 1242 



පාර්ලිශේන්තුව 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු සාැර රාරියවසේ මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ දහයර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 

 
[අ0භා0 2040] 

 

ෙු ්ාේ කාරියව්න මහස ා 
(மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்)  

(The Hon. Sagara Kariyawasam) 
මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර   අද ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි 

ිරීශේ පකත සඳහා ශමන්ම ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකත 

සඳහා සංශ ෝධ්ක ඉිනරිපත් රර තිශබකවා0 ඒ වාශේම ශස්වර 

අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකත යටශත් වූ ිරශයෝැයෂේ 

සේබන්ධ්ශයන්ද සාරච්ඡා ශවකවා0 ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි 

ිරීශේදී ශමශතෂේ පටවති ජූිර මාසශේ  දී ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි 

ිරීශේ ක්රමශේදය ශවනුවට ශපබරවාරි මාසශේ  දී එම රාර්ය  

ිරීශේ ක්රමශේදයෂේ ශේ මඟින් හඳුන්වා දී තිශබකවා0 අපට 

ශපශකක ආරාරයට ශේර  ශදෂේම පරිපාලකමය පහසුව සඳහා 

ඉිනරිපත් රර ඇති ක්රමශේදයෂේ0 ඊට අමතරව  වසශර් ශපබරවාරි 

මස පළමුවටිර ිනකට පසු  වයස අුලරුුව 1  සේපූර්ය රරක තරුය 

තරුණියන් සඳහා වසර ඇතුළත ිරහිප අවස්ථාවරදී ඡන්දය 

ලියාපිනංචි ිරීම සඳහා අවසථ්ාව ලබාදීම ඉතා සාධ්නීය 

තත්ත්වයෂේ බව අපි පිළිැන්ක ඕකෑ0 ශරශස් ුලවත්  ඡන්ද 

ලියාපිනංචි ිරීශේ රටයුතුවලදී කේ දටකට ශලෝරශේ  පවතික 

තාෂේ ය ිනයුණුව සමඟ ඉිනරියට ැමන් ිරීමට රටෂේ හට අයට අපි 

ශප ශහ සත් ශවලා කටහට ිරයක එර තමයි මශේ හටඟීම0 

රජ්ාතන්රවාදී අප රශට් ඡන්ද බලය යනු  වයස අුලරුුව 1  සරාරක 

ලද සෑම රාරවටයලශයකු සතු අිරවාර්යය අයිතියෂේ0 මූලාසකාරූඪ 

ැරු මන්ත්රීතුමිර  ශමම අයිතිය රාරවටයලයන්හට ලබා දීම මටතිවරය 

ශර මි න් සභාශේ පරම වැර්මෂේ0 ශරශස් ුලයත්  දටකට අප 

රශට් පවතින්ශන් ශමම අයිතිය ඉල්ලා යල අය යුතු තත්ත්වයෂේ0 

වයස අුලරුුව 1  සරාරක තරුය තරුණියන් තම ඡන්ද අයිතිය 

ඉල්ලා යල අයශහ ත් පමයයි ඔුලන්ට එය ලටශබන්ශන්0 ඒර ඒ තරේ 

ශහ ඳ රවයතාවෂේ ශක ශවයි ිරයලා මා හිතකවා0 ඇත්ත 

ව ශයන්ම ඡන්ද අයිතිය තරුය පරරාර ශවත ිරතටතින්ම ලබා ිනය 

යුතුයි ිරයක තටකට අපි රටෂේ හට අයට පත් විය යුතුයි0 ඒ සඳහා 

තමන්ශේ ඡන්ද අයිතිය ලබාැන්ක තරුය තරුණියන් ඉල්ු ේ 

රළ යුතුයි ිරයක තටිරන් ඉිනරියට යන්ක රටෂේ හට අයට අපිට දටන් 

රාලය එළටඹිලා තිශබකවා ිරයා මා හිතකවා0  

අද ශලෝරය  ැත්ශත ත්  විශ ් ශයන්ම තරුය පරරාර 

තමන්ශේ ඡන්ද අයිතිය භාවිත ිරීම සේබන්ධ්ශයන් සතුටුදායර 

මට්ටමර කටහට0 අප රශට්ත්  ඒ තත්ත්වය ඇති ිරීම සඳහා විවිධ් 

කුමන්රය යලුවශවමින් පවතිකවා ද ිරයක සටරය ශේ වක විට ඇති 

ශවමින් තිශබකවා0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  රජ්ාතන්රවාදී 

රටර ශ  පාලක පෂේ  තිබීම  ඡන්ද පටවටත්වීම සහ මහජ්ක 

ිරශයෝජිතයන් පත් ිරීම අිරවාර්ය සහ අතයව ය අංැයෂේ0 

එශහම ශක ුලශය ත්  සමාජ් රජ්ාතන්රවාදය ක්රියාත්මර වන්ශන් 

කටහට0 කමුත් අපට ශපශකකවා  අද ශවකශර ට ජ්කතාව 

රජ්ාතන්රවාදී ක්රියාදාමශයන් ඔේබට තල්ු  ිරීශේ ිරයලයේ 

කුමන්රයරාී තත්ත්වයෂේ ක්රියාත්මර ශවමින් පවතික බව0 අපි 

සමාජ් මාධ්ය  බටු වත්   විවිධ්  ආරාරශේ  ශ වල්  අපට දිරන්ක 

ලටශබකවා0 ශේර ආණ්ඩු පෂේ යට සහ විරු ධ් පෂේ යට යක 

ශදරටම ශප ුවයි  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 "ශේ 225 

ශදකාම එපා0  අපට ඡන්දය ඕකෑ කටහට0 අපි හේබ රශළ ත් අපි 

රකවා0 අපට ශ  පාලකය අව ය කටහට" වාශේ රජ්ාතන්රවාදයට 

ඉතා අහිතරර වූ මතයෂේ සමාජ්ය තුළ පටතිරවීම  විශ ් ශයන්ම 

තරුය පරරාර තුළ එවටිර මතයෂේ ඇති ිරීශේ රවයතාවෂේ  

ක්රියාත්මර ශවමින් පවතිකවා0 රජ්ාතන්රවාදයට ආදරය රරක  

රජ්ාතන්රවාදයට ැරු රරක යලයු ශදකා ශේ සේබන්ධ්ශයන් 

විශ ්  අවධ්ාකයෂේ ශය මු ිරීම සුුවසුයි ිරයා මා හිතකවා0 

ශම රද   රජ්ාතන්රවාදී ශ  පාලකය අව ය කටති බවට ජ්කතාව 

තුළ  අදහස් ඇති රරන්ශන් රට අස්ථාවර ිරීමට  රජ්ාතන්රවාදී 

පාලකය බිඳ වටට්ටවීමට සහ ඒ තුළින් යලය අභිමතාර්ථ මුුවන් 

පමුණුවා ැටනීමට ේත්සාහ දරක විවිධ් බලශේැ ශවන්ක රාළුවන්0  

එම ිරසා ශේ ිරයක රාරයය සේබන්ධ්ශයන් විශ ්  අවධ්ාකයෂේ 

ශය මු ිරීම රාශලෝචිත බවයි මශේ හටඟීම0 රජ්තන්රවාදී රටර 

ජ්කතාවශේ අයිතිවායලරම සුරෂේෂිත වන්ශන් ඒ වාශේම  

ජ්කතාවට යහපත් අකාැතයෂේ ේදා රර ැත  හටිර වන්ශන් 

ඔුලන්ශේ අකාැතය තීරයය රළ හටිර මහජ්ක ිරශයෝජිතයන් 

පත් ිරීශේ රාර්යය සඳහා ඔුලන් බු ධිමත්ව මටිනහත් ුලවශහ ත් 

පමයයි0 අපි රශට් ජ්කතාවට  විශ ් ශයන්ම තරුය පරරාරට ශේ 

රාරයය එ්්ත්තු ැන්වා ශත්රුේ රළ යුතු තත්ත්වයෂේ ඇති ශවලා 

තිශබකවා0 හටබටයි  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ශේ රාරයය 

සේබන්ධ්ශයන් අපශේ මටතිවරය ශර මි න් සභාවට අත්හල 

ශක හටිර රාර්ය භාරයෂේ සහ වැර්මෂේ තිශබකවා0 විශ ් ශයන්ම 

රජ්ාතන්රවාදය  එහි ඇති ව අකාරම  ඡන්දය දීම  ඒ සඳහා 

ජ්කතාවට ඇති අයිතිය ක්රියාත්මර ිරීශේ වටදැත්රම ිරයක 

රරුණු සේබන්ධ්ශයන් තරුය පරරාර දටනුවත් ිරීම  ඒ සඳහා 

ඍජුව දායරවීමට ඔුලන් ශපළඹවීම  ිනරිමත් ිරීම  සක්රියව ඔුලන් 

ඒ සඳහා සහභාගි රරවීම මටතිවරය ශර මි න් සභාශේ පරම 

වැර්මෂේ0 ශමවටිර ුවර්මත රට ඇතුළත යකවා කේ  එය කතර 

ිරීමට රජ්ාතන්රවාදය ආරෂේ ා ිරීශේ කාමශයන් මටිනහත් 

ශවලා පියවර ැන්ක අව ය රාලය එළඹිලා තිශබකවා ිරයක එර 

තමයි මශේ මතය0  

ඒ වාශේම  තරුය ඡන්ද ලියාපිනංචි ිරීශේදී  ඔුලන් ඡන්දය 

ලියාපිනංචි ිරීම සඳහා ඉල්ු ේ ිරීශේ ක්රමශේදය ශවනුවට 

ශවකත් සුුවසු ක්රමශේදයෂේ අව යයි0 ශම රද  අද තාෂේ යය 

ශබ ශහ ම ිනයුණුයි0  ඡන්ද ලියාපිනංචි ිරීම සඳහා ඔුලන් ඉල්ු ේ 

ිරීශේ ක්රමශේදය ශවනුවට  රා ැලයන් ලියාපිනංචි ිරීශේ 

ශදපාර්තශේන්තුශවන් අව ය ශත රතුරු ලබා ැන්ක රාළුවන්0 

ශම රද  යලයු  තරුය තරුණියන්ට වයස අුලරුුව 16 ශවකශර ට 

රා ැලයන් ලියාපිනංචි ිරීශේ ශදපාර්තශේන්තුශවන් ජ්ාතිර 

හටඳුනුේපතෂේ ිරකුත් රරකවා0 ඒ ිරසා එම ආයතකය සතුව යලයු  

දත්ත  තිශබකවා0 ඒ දත්ත  ඒ ආයතකශයන් ැටනීශමන් පසුව 

ඉල්ු වත් කටතත් යලයු  තරුය තරුණියන්ට ඡන්ද අයිතිය 

ලබාදීශේ ක්රමශේදයෂේ සරස් ිරීම දටකට තිශබක තාෂේ යයත් 

එෂේර එතරේ අපහසු රාර්යයෂේ ශක ශවයි0 මටතිවරය ශර මි න් 

සභාවට ශේ සේබන්ධ්ශයනුත් මටිනහත් ශවලා රටයුතු රරන්ක 

ශවකවා0 පාර්ලිශේන්තුව හට අයට අපිත් ඊට අව ය  ෂේතිය 

ලබාදීශේ අව යතාව ඉතා තිනන් තිශබකවා0  

ශේ ිනකවල විශ ්  පාර්ලිශේන්තු රාරර සභාවෂේ පවතිකවා 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර   මටතිවරය ඡන්ද විමසීේ වුහශේ  

හා නීති ීතිවල රතිස්ස්රරය හඳුකාැටනීමටත්  ඒ සේබන්ධ්ශයන් 

අව ය සංශ ෝධ්ක ඉිනරිපත් ිරීමටත් වක විශ ්  රාරර සභාව 

කමින්0 පසුගිය සතිශේ  ශමම රාරර සභාශේදී ඉතාම රාුවම සහැත 

තත්ත්වයෂේ මම අත්වින්දා0 මම ර ්ක රළා  එරම ජ්ාතිර 

හටඳුනුේපත් අංරය හිමි රා ැලශයකුට ලංරාශේ ශදතටකර ශහෝ 

තුන් තටකර ශහෝ තමන්ශේ ඡන්දය ලියාපිනංචි ිරීම සඳහා 

ඔුලන්ශේ  ක්රමශේදය  system එර  අවසර ශදකවාද ිරයලා0 මට 

ලටබුණු පිළිතුර කේ  ඒ ක්රමශේදය යටශත් එරම රා ැලශයකුට 

ශදතටකර එශස් ඡන්දය ලියාපිනංචි ිරීශේ හටිරයාව පවතික බවයි0 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  එය ඔුලන් ස භාවශයන් රරක 

රටයුත්තෂේ ශවන්ක රාළුවන්0  ඔුලන් රරා  රර යල අයා  ශදතටකර 

ඡන්දය ලියාපිනංචි රළාම   ඉන් ශර යි  තටක ද ඉවත් රරන්ක 
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ඕකෑ ිරයක එර ඔුලන්ශැන් අසා යවකවා ිරයලා0 මම හිතන්ශන් 

එය කේ එතරේ ේචිත තත්ත්වයෂේ ශක ශවයි0 ඒ වාශේ 

තත්ත්වයෂේ යේිරයල ප ධ්තියර තිශබකවා කේ  ප ධ්තියෂේ එවටිර 

ශ රට ඉඩ ශදකවා කේ  එයත් වටරින සහැතයි0 ශේ තත්ත්වය 

ිරවටරින ිරීම ශර මි න් සභාශේ රාර්යභාරයෂේ0  ශදතුන් ශප ළර 

තමන්ශේ ඡන්දය ලියාපිනංචි රරලා තිශබක ඡන්ද දායරයන් ඒ 

යලයු  තටන්වලින් ඉවත් රරලා ශහෝ ඔුලන්ට ිරයන්ක ඕකෑ  

"රටමටති එර තටකර ඡන්දය ලියාපිනංචි රරන්ක" ිරයලා0 එශහම 

කටතුව ඔුලන්ට රටමටති රටමති තටන්වල ඡන්දය ලියාපිනංචි 

රරන්ක අවසර දීලා  ඊට පසුව  ඉන් ශරෝරද අයින් රරන්ක ඕකෑ  

ශරෝර ද තියන්ක ඕකෑ ිරයලා ඔුලන්ශැන් රරුණු විමස විමසා 

ඉන්කවා කේ   ඒර මටතිවරය ශර මි න් සභාවරට ේචිත 

තත්ත්වයෂේ ශක ශවයි0 ශේ තත්ත්වය සේබන්ධ්ශයනුත් මටිනහත් 

ශවන්ක ිරයා ඉල්ලීමෂේ රරකවා0  

මම කටවත වරෂේ අවධ්ාරයය රරකවා  රජ්ාතන්රවාදයට 

එශරහි වූ මතවාද ශබ ශහ ම දටිජව පටතිශරමින් තිශබක බව0 ශේ 

සේබන්ධ්ශයන් ආණ්ඩු පෂේ යට  විපෂේ යට  අපි හටශමෝටම 

වැර්මෂේ තිශබකවා0 අපි රජ්ාතන්රවාදයට ආදරය රරකවා කේ  

ශැෞරව රරකවා කේ   ශේ තත්ත්වයට එශරහිව ජ්කතාව දටනුවත් 

ිරීම සඳහා දටිජ වැර්මෂේ සහ අයිතියෂේ අපට තිශබකවා0 ඒ සඳහා 

අව ය රටයුතු රරන්ක අදාළ පියවර ැන්ක ිරයක ඉල්ලීම 

රරමින් මා ිරහඬ ශවකවා0  

ස්තුතියි0 

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ිනලිප්ත  ශවදආරච්චි මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 6ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 

 

[අ0භා0 2050] 

 

ෙු දිම් තවාය්ච්ික මහස ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අශප්ත  හේබන්ශත ට 

ිනස්ත්රිෂේරය ිරශයෝජ්කය රරක ඔබතුමා මූලාසකශේ  යල අක 

අවස්ථාශේදී මට රථා ිරීමට අවස්ථාව ලටබීම ැටක මම 

ශබශහවින් සන්ශතෝ  ශවකවා 

ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් (සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත 

සේබන්ධ්ශයනුත් සාරච්ඡා ශරශරක ශේ අවස්ථාශේ මම රජ්ශයන් 

ඉල්ලීමෂේ රරකවා  ශමම පකත් ශරටුේපත සංශ ෝධ්කය රරක 

ැමන්ම  අශප්ත  හිටරා ජ්කාධිපති රයයලංහ ශර්මදාස මටතිතුමාශේ 

රාලශේ  ලබා දී තිබුණු ශැ වියාශේ විශ්රාම වටටුප  ධීවරයාශේ 

විශ්රාම වටටුප ශේ සංශ ෝධ්කත් එෂේරම ලබා ශදන්ක රටයුතු 

රරන්ක ිරයලා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරශේ  

ජ්කතාව හශතන් හයර බලයෂේ ඔබතුමන්ලාට ලබා ුවන්කා0 

ඔබතුමාත් එයින් එෂේශරශකෂේ0 අශප්ත  ිනස්ත්රිෂේරශයන් මන්ත්රීවරු 

හත්ශදශකකු පාර්ලිශේන්තුවට පත් ශවකවා0 එශස් පත් ශවක 

මන්ත්රීවරු හත්ශදකාශැන් හයශදශකකුම එම ජ්කතාව 

ඔබතුමන්ලාශේ පාර් ්වශයන් ශතෝරා ැත්තා0 ඒ වාශේම  රශට් 

ජ්කතාව ඔබතුමන්ලාට පාර්ලිශේන්තුශේ තුශකන් ශදරර බලයෂේ 

ලබා ුවන්කා0 ඒ සමඟම වියලවක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්කය 

රරලා විධ්ායර ජ්කාධිපතිට  ඒරාධිපති බලයෂේ ලබා ුවන්කා0 එශස් 

ලබා ුවන් බලශේ  රතිලලය වන්ශන් අද ශේ රශට් ජ්කතාවට ජීවත් 

ශවන්ක බටරි තත්ත්වයෂේ ේදා රරරා එරයි0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මම විශ ් ශයන්ම ශේ 

ශවලාශේ හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරය ැටක රථා රරන්ක 

බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0 ශම රද  අශප්ත  ිනස්ත්රිෂේරය ැටක රථා 

රරන්ක රුලරුවත් කටහට0 ඒ  ැටක රථා රරන්ක පසුගිය දවස්වල 

මට අවස්ථාවෂේ ලටබුශණ්ත් කටහට0 හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරශේ  

රෘෂිරර්මාන්තශේ  ශයශදක ශැ වීන් යල අකවා0 ශහෂේශටයාර 

50 000ර විතර ශැ විබිේ තිශබකවා0 ශැ වීන් 4  000ෂේ විතර 

යල අකවා0 ශේ ශැ වීන් යල රන්කශේ  වැා රළා0 කමුත් ඒ අයශේ 

කුඹුරු පාළු ුලයා; වී විකුයා ැන්ක බටරි ුලයා; ඉතිරි වී  අර 

ආණ්ඩුව අඩු මිලට ශර ල්ල රෑවා0 රක  රර ේරස් තබා  බඩු 

මුට්ටු ේරස් රරලා ශැ විතටන් රළ අය යය ුලයා;  පාඩු ුලයා0 ඒ  

යල රන්කශේ දී0  දටන් ඔුලන්ට ශේ රන්කයත් රරැන්ක විධියෂේ 

කටහට0 ශම රද  ශප ශහ ර කටහට0  

වී ශැ විතටක විතරෂේ ශක ශවයි  හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරශේ  

සෑම රර්මාන්තයෂේම තිශබකවා0 ශත් රර්මාන්තය තිශබකවා  

කුරුඳු වැාව තිශබකවා  ැේමිරිස්  වැාව තිශබකවා0 ශහ්න් 

ශැ විතටශන් ශයශදක ශැ වීන් වි ාල ව ශයන් යල අකවා0  ඒත් 

එෂේරම ශප ල් රර්මාන්තයත් තිශබකවා0 ධීවර රර්මාන්තය 

හටරුයාම අශකෂේ සෑම ශතත් බිේ රර්මාන්තයෂේම අශප්ත  

ිනස්ත්රිෂේරශේ  තිශබකවා0 අද වකවිට ශේ සෑම රර්මාන්තයෂේම 

අඩපය ශවලා0 ඒ ශැ වීන් වට අලා0 ඔුලන්ට ජීවත් ශවන්ක විධියෂේ 

කටහට0 රශට් ආර්ථිරයට ආදායම ේත්පාදකය රරක  විශ   

විිරමය ේත්පාදකය රරක ශත්  ශප ල්  රබර්  කුරුඳු  ැේමිරිස් 

ශැ වීන්ශේ ආර්ථිරය අද රඩා වට අලා තිශබන්ශන්0 

මම ිරයන්ශන් ශේරයි0 රාජ්පෂේ  පුලශල් ශැෝඨාභය 

රාජ්පෂේ  මටතිතුමා තමයි ශේ රශට් ජ්කාධිපති0 මහින්ද රාජ්පෂේ  

මටතිතුමා අැමටතිතුමා0 මුදල් ඇමතිවරයා බටයලල් රාජ්පෂේ  

මටතිතුමා0 ඉඩේ ඇමති තමල් රාජ්පෂේ  මටතිතුමා0 ඊළඟට කාමල් 

රාජ්පෂේ  මටතිතුමා තමයි ක්රීඩා ඇමතිතුමා0 ඒ ඔෂේශරෝම 

හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරශේ 0 එතශර ට හේබන්ශත ට 

ිනස්ත්රිෂේරශේ  ජ්කතාවට  රශට් ජ්කතාවට ශමශහමද සලරන්ශන්? 

එතුමන්ලා අද යල අක තටකට යන්ක අවස්ථාව ුවන්ශන් 

හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරශේ  ජ්කතාව; ඒ ශැ වීන්  ඒ ධීවරයන්  ඒ 

රේරරුවන්0 අද ඒ මිිරස්සු අන්ත අසරය තත්ත්වයට පත් ශවලා 

ඉන්කවා0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඔබතුමාත් ඒ ැටක 

දන්කවා ශන්0 ඔබතුමාත් හේබන්ශත ට ශන්0 ශප ශහ ට්ටුශේ 

මන්ත්රීවරශයෂේ ුලයාට හදවතට එරඟව ඔබතුමා ිරයන්ක  ශරෝ  

අද හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරශේ  ජ්කතාවට ශවලා තිශබක  ශ 0  
 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඔබතුමාට තව විකාිජ ශදරර රාලයෂේ 

තිශබකවා0 

 

ෙු දිම් තවාය්ච්ික මහස ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මට තව විකාිජ ශදරෂේ 

ශදන්ක0 අශප්ත  ශහ් ා විතාකශේ මන්ත්රීතුමාත් අද කටහට0 ැරු 

ලෂේ ්මන්  ිරරිඇල්ල මන්ත්රීතුමිර  මට තව විකාිජ ශදරෂේ ලබා 

ශදන්ක0  

අද අශප්ත  ිනස්ත්රිෂේරශේ  යල ධ් ශවක ඉඩේ  ශර ල්ලය ිනහා 

බලන්ක0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ශේ ඉඩේ ශර ල්ලය 

සාධ්ාරයද? හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරශේ  ශැ වීන්ශේ ඉතිරි ඉඩේ 

1245 1246 



පාර්ලිශේන්තුව 

ඔෂේශරෝම  අර අද  ශර ල්ල රකවා0  තිස්සමහාරාමශේ   

ේ දැන්දර බල රශ  ශේ  ජ්පන් පාශර් ශැ වීන් 7 000ෂේ විතර 

ඉන්කවා0 ඒ අය රජ් රාශල් ඉඳලා පාරේපරිරව ශැ විතටශකහි 

ශයශදක ශහ්න් ශැ වීන්0 ඒ ශැ වි ඉඩේ අද  ශර ල්ල රකවා0 

"රෘෂි අපකයක ැේමාක"  පිහිටුවකවා ිරයලා පි අන් ඇවිල්ලා  

අෂේරර පශහ් ශර ටස්  ශර ල්ල රකවා0 ඒ විතරෂේ ශක ශවයි  

යලයඹලාැස්වටව රශ   ශේ  අෂේරර 20  25  30  40 අද වකවිට 

ශු ධ් රරකවා0 යාල ජ්ාතිර ේදයාකයට යාබද ැේමාකවල රබාකා 

ැහකවා0 ශේවා ැටක ශහ යන්ක බලන්ක ශරශකෂේ කටහට0 ආණ්ඩු 

පෂේ ශේ  මන්ත්රීවරු අතර ශේවා ැටක බලන්ක ශරශකෂේ කටහට; 

ිරයන්ක ශරශකකුත් කටහට0 ඒ වාශේ ර ්ක තිශබකවා0 

ඊළඟට  ිරධ්න් හාරකවා0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  

ඔබතුමා දන්කවා ශන්  යලතුල්පේව දතතයය සේබන්ධ් රාරයය0 

මටෂින් ශැකටල්ලා රපලා  දතතයයට බටහටලා තමයි ිරධ්න් 

අරශැක ගිහින් තිශබන්ශන්0 ඊළඟට  මන්ත්රීවරු පිරිසෂේ 

ු ණුැේශවශහර ේඩමත්තල වටශේ ිරධ්න් හාරන්ක ැත්තා0 අපි 

රථා රරලා ඒර කතර රරැත්තා0 ඒ වාශේම ගිය සතිශේ  

රාශ ශීය සභා මන්ත්රීවරු  පිරිසෂේ වීරරට අශේ  කයිැල රජ්මහ 

විහාරශේ  ිරධ්න් හාරන්ක ගිහින් තිබුයා0 ශප ලීයලය ිනසාපතිතුමාට 

රථා රරලා එය කතර රරැත්තා0 ඊශේ  ඇඹිලිපි අය රාශ ශීය සභා 

මන්ත්රීවරශයෂේ machine අරශැක ිරධ්න් හාරන්ක වීරරට අශේ  

අශකෝදාැමට ඇවිල්ලා  අ ශවලා  ශප ලීයලයට ඉිනරිපත් රළා0 ශේ 

වාශේ විපර්යාස හේබන්ශත ට ිනස් ත්රිෂේරශේ  යල ධ් ශවන්ශන් ඇයි? 

රශට් බිහි ුලණු කායරයන්  ඉන්ශන් එශහ්0 ශේවා කතර රරන්ක0 

ඉඩේ  ශර ල්ලය විතරෂේ ශක ශවයි  ඒ සෑම  ශර ල්ලයෂේම කතර 

රරන්ක0  

හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරශේ  ජීවත් ශවක ශැ වි ජ්කතාව අද 

අන්ත අසරය තත්ත්වයට පත් ශවලා ඉන්ශන්  මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර0 ඒ ිරසා මම ඔබතුමන්ලාශැන් ඉල්ලීමෂේ රරකවා 

ශේ ැටක අවධ්ාකය ශය මු රරන්ක ිරයලා0 ිනස්ත්රිෂේරශේ  ජ්කතාව 

ශවනුශවන් රථා රරන්ක ශරශකෂේ කටහට0 විපෂේ ශේ  මම විතරයි 

ඒරට ඉන්ශන්0 ඒ ිරසා ශමවටිර  ශර ල්ලරෑේ  අසාධ්ාරයරේ 

සේබන්ධ්ව පියවර ැන්ක ිරයා මා ඉල්ලා යල අකවා0 

අද වකවිට අහිංසර මිිරසුන්ශේ සේපත් ේුවරාශැක රකවා0 

අද පාසල් දරුශවකුට ඉශැක ැන්ක විධියෂේ කටහට0 ිරරිපි අ ැයන් 

ගිහිල්ලා; සීිර ැයන් ගිහිල්ලා; යලශමන්ති ැයන් ගිහිල්ලා; සෑම 

බඩු මුට්ටුවෂේම ැයන් ගිහිල්ලා0 අද රශට් ජ්කතාවට ජීවත් ශවන්ක 

බටරි තත්ත්වයෂේ ේදා ශවලා තිශබකවා0 ඒ ිරසා ඔබතුමන්ලාට ශේ 

ස්ථාකයට එන්ක අවස්ථාව ලබා ුවන් ශැ වි ජ්කතාවශේ ර ්ක 

විසඳන්ක0 ලබක රන්කය ශවකශර ට ශැ වීන්ට වස බී මටශරන්ක 

තමයි ශවන්ශන්0   හේබන්ශත ට ිනස්ත්රිෂේරශේ  ශැ වීන්ට විතරෂේ 

ශක ශවයි  රශට්ම  ශැ වීන්ට ඒ තත්ත්වයට මු ය ශදන්ක යල ධ් 

ශවලා තිශබකවා0  

ස්තුතියි  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0    

 

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු අශ ෝර ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා - [සභා ැර්භය තුළ කටත0] 

ැරු ජ්ැත් කුමාර සුමිරාරච්චි මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 

10ර රාලයෂේ තිශබකවා0  

[අ0භා0 2056] 

 

ෙු යෙත් කුමා් සුමිත්රාය්ච්ික මහස ා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  පළමුව මම ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවකවා  ශේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව0 අද ඉිනරිපත් 

රර තිශබක ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි ිරීශේ (සංශ ෝධ්ක) පකත් 

ශරටුේපත සහ ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් (සංශ ෝධ්ක) පකත් 

ශරටුේපත ැටක අදහස් දටෂේවීමට මම බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0  

ඡන්දශයන් පත් වක මහජ්ක ිරශයෝජිතයන් විධියට අපි ඡන්ද 

දායරයන්ශේ අයිතිවායලරේ සුරෂේෂිත රරන්ක රටයුතු රරන්ක 

ඕකෑ0 විශ ් ශයන්ම අශප්ත  රට බටහිර අධිරාජ්යයට කතු ශවලා 

තිබුණු රාල පරිච්ශදදශේ  පවා අශකකුත් රටවලට රලින් සර්වජ්ක 

ඡන්ද අයිතිය රලින්ම ලබා ැන්ක අපට අවස්ථාව ලටබුයා0 කමුත් 

ඒ අයිතිය ලටබුයා ුලයත් අද අපි ශපන්වා ශදක සමහර අඩු පාඩු  

ුවර්වලතා අශප්ත  අයපකත්වල  ශර දලායලවල තිශබකවා0 

විශ ් ශයන්ම අශප්ත  රශට් වයස අුලරුුව 1  සේපූර්ය ශවක තරුය 

පිරිසට ඡන්ද අයිතිය ලබා ැටනීමට රටයුතු රරක ශර ට  තිශබක 

ශර දලායල අනුව ැටටු වෂේ තිශබක බව අපි රුලරුත් පසුගිය 

රාලශේ  දටෂේරා0 සමහර විට වයස අුලරුුව 1  ශක ශවයි  වයස 

අුලරුුව 20  21 ුලයත්  ඡන්දයරදී තමන්ශේ ඡන්ද අයිතිය අයිතිය 

රරා  රරන්ක අවස්ථාව ශක ලටශබක අවස්ථා අපි දටෂේරා0 අද 

ඉිනරිපත් රරක සංශ ෝධ්ක හරහා ඒ අවස්ථා ිරවටරැින රරලා ඒ 

අයට ඒ අවස්ථාව ලබා දීම  රජ්ාතන්රවාදී වටපිටාව වඩාත් රාළුල් 

ිරීශේ පියවරෂේ විධියටයි අපි දිරන්ශන්0  

ශේ රශට් ජ්කතාව හටම අවස්ථාවරම ආණ්ඩු පිළිබඳව 

වි ්වාසය තියකවා0 මිලිටරි බලය ශහෝ ශවකත් ආයුධ් බලයෂේ 

ැටක හිතන්ශන් කටතුව රටයුතු රරලා තිශබන්ශන් මහජ්ක 

ිරශයෝජිත රජ්ාතන්රවාදය පිළිබඳව තිශබක වි ්වාසය ිරසායි0 ඒ 

රජ්ාතන්රවාදය රාළුල් ශවන්ක කේ තරුයයන්ට මූලිර 

ව ශයන්ම ලටබිය යුතු අයිතිවායලරම ලබා දීශේ යුතුරම අපි ඉ ්ට 

රරන්ක ඕකෑ0 ඒ රාර්යභාරය ඉ ්ට රරන්ක රටයුතු ිරීමට 

මටිනහත් ශවච්ත අශප්ත  රජ්යටත් ඒ වාශේම මටතිවරය ශර මිසශේ 

සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ ශර මිසමටත් අපි ස්තුතිවන්ත ශවකවා0 ඒ 

වාශේම  ශේවා වතකවලට සීමා රරන්ශන් කටතුව එළටශඹක 

ඕකෑම මටතිවරයයරදී  ශේවාශේ  රශයෝජ්කය  ජ්කතාවට ලබා 

ැන්ක අව ය වටපිටාව රිජකමින්  සරස් රරන්ක ිරයක 

රාරයාවත් අපි මතෂේ රරකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මම ශේ ශවලාශේ ශේ 

රාරයයත් මතෂේ රරන්ක ඕකෑ0 විපෂේ ශේ  සමහර රථිරයන් 

'මටෂේරාශේ රථාව' වාශේ එරම රාරයය ිරයකවා0 ශම ක 

ර ්කයෂේ ආවත්  ශම ක ශයෝජ්කාවෂේ ආවත් ඔුලන් හටම තිස්ශස්ම 

ආණ්ඩුවට විශේතකයෂේ ශැශකන්කයි ේත්සාහ රරන්ශන්0 අද 

ආණ්ඩුවට එදා හටටකව ලෂේ ශේ  ජ්කවරශේ රසාදය තිශබකවාද 

එශහම කටත්කේ ඒ ජ්කතා වි ්වාසය තිශබකවාද ිරයලා රුලරු 

හරි අශපන් අහන්ක ේත්සාහ රරකවා කේ  ඒ ඕකෑම ශරශකකුට 

අපි ශේ රාරයය ිරයකවා0 ආණ්ඩුවෂේ බලයට පත් ුලයාට පස්ශස් 

යේ මට්ටමරට ජ්කතාවශේ ර ්ක විසඳන්ක යේ රාලයෂේ ැත 

ශවක ශර ට යේ රලිරීේ  අපටහටදීේ ඇති ශවන්ක රාළුවන්0 

හටබටයි  ආණ්ඩුවට ජ්කවරම දීලා තිශබන්ශන් දවසරට ශදරරට 

ශක ශවයි    වර්  පහරට0  ජ්කාධිපතිතුමාට ඒ අවස්ථාව දීලා 

තිශබන්ශන් වර්  පහරට0 ඒ රාලපරිච්ශදදය තුළ අශප්ත  

ආණ්ඩුශවන් ඒ යුතුරම ඉ ්ට රරන්ක අපි ේපරිමශයන් රටප 

ශවලා තිශබකවා0 ඒ සඳහා අව ය ශබ ශහෝ ශ  අපි රරකවා0 එෂේ 

පටත්තිරන් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ නීති-ීති සරස් ිරීශේ 

රාර්යයන් රරකවා0 අශකෂේ පටත්ශතන් අපි බිේ මට්ටශේ 

ජ්කතාවට අව ය ශබ ශහෝ තීන්ුව-තීරය අරශැක තිශබකවා0  
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අද විපෂේ ශේ  ඉන්ක අය එදා බලයට ආශේ අශප්ත  රලින් 

පටවටති ආණ්ඩුව  ැටක පට්ටපල් අසතය රතාර රාශියෂේ රරලා   

රාජ්පෂේ  පුලල සේබන්ධ්ව ජ්කතාව තුළ දවරය සහ විශරෝධ්තා 

රාශියෂේ ඇති රරලායි0 හටබටයි  ඔුලන්ශේ අුලරුුව පහර පාලක 

රාලය තුළ ඔුලන් ිරයරා පට්ටපල් ශබ රු රශට් ජ්කතාවට තහුලරු 

ුලයා0 කමුත් අදත් ඔුලන් විවිධ් ශතෝදකා රරකවා0 විශ   රටවල 

යේ යේ සංවිධ්ාකවලින් රරක රරා  අරශැක  ඒවා රාජ්පෂේ  

පුලලට තිශබක ශතෝදකා විධියට ිරයන්ක ේත්සාහ රරකවා0 

හටබටයි  අපි පටහටිනලිව ිරයන්ක ඕකෑ  තමුන්කාන්ශස්ලා පසු 

ගිය යහ පාලක ආණ්ඩුව හදන්ක ජ්කවරම ැන්ක ඉස්ශසල්ලාත් 

විවිධ් ශ වල් රළ බව0 එශහම රරලා තමුන්කාන්ශස්ලා ජ්කවරම 

ලබා ැත්තා0 ඒ යහ පාලක ආණ් ඩුව රාලය තුළත් විවිධ් කඩු හබ 

පටටු වා; විවිධ් ශර මිසේ පත් රළා0 හටබටයි  තමුන්කාන්ශස්ලා 

ිරයරා එරෂේවත් ඇත්ත ශක ශවයි ිරයක රාරයාව 

අධිරරයශයන් සහ සමාජ්ය තුළින් තහුලරු රර ැන්ක රාළුවන් 

ුලයා0  

 වටරැ දෂේ රළ බවට යේ රා ැලශයකුට ශතෝදකාවෂේ 

තිශබකවා කේ  ඒ තටකටත්තා රාජ්පෂේ  පුලශල් ඥාතිශයකු ුලයත්  

ශවකත් ශරශකකු ුලයත් ඒ සේබන්ධ්ව රටයුතු රරන්ක ිරයා 

අතිැරු ජ්කාධිපතිතුමා පටහටිනලිවම ිරයා තිශබකවා0 සමහරු පසු 

ගිය රාලශේ  ිරේවා  පාිරස්තාකශේ  අැමටතිතුමා රරරා රරා  

ැටක0 ඒ වාශේම තමයි  අශප්ත  රශට් ජ්කාධිපතිතුමාත් අල්ලස් ශහෝ 

දූ ය ශතෝදකා විමර් ක ශර මි න් සභාවට පටහටිනලිව ිරයා 

තිශබකවා  ශේ යල ධි සේබන්ධ් පීෂේ ය මාසයෂේ ඇතුළත -ඉතාම 

රිජකමින්- අවසන් රරන්ක  එයට වැිරව යුත්තන්   නීතිය ඉිනරියට 

ශැශකන්ක ිරයලා0 ඒ ආරාරයට අපි අශප්ත  වැර්ම ඒ 

සේබන්ධ්ශයන් ඉ ්ට රරකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අද ජ්කතාවශේ පටත්ශතන් යේ 

ර ්ක  අරෂේ තිශබකවා0 ශේ ශර වි්ඩ වයසකයත් එෂේර අර්බුද 

රාශියරට මු ය ශදන්ක අපට යලුව ුලයා0 රටෂේ ශලස අප 

බලාශප ශර ත්තු ශවච්ත විධියට  සුමට විධියට රට පාලකය 

රරශැක යන්ක බටරි තත්ත්වයෂේ ඇවිත් තිශබකවා0 විශ ් ශයන්ම 

ශේ ශර වි්ඩ වයසකය ිරසා රශට් ආර්ථිරය රඩා වටටීම 

ශහ්තුශවන් ඇති වූ ර ්ක රාශියරට අපි මු ය ශදමින් යල අකවා0 

ආදායම අඩු වක ශර ට  අශකෂේ පටත්ශතන් වියදම වටිජ වකවා0 ඒ 

තත්ත්වය තුළ  බලාශප ශර ත්තු ශවච්ත සහක  අර ජ්කතාවට ලබා 

ශදන්ක සහ බලාශප ශර ත්තු ශවච්ත යලයු  රටයුතු රරන්ක බටරි 

ුලයා0 හටබටයි  යහ පාලක ආණ්ඩුව තුට්ටුවට දමා තිබුණු ජ්ාතිර 

ආරෂේ ාව අපි තහුලරු රළා0 ඒ වාශේම තරුය ේපාධිධ්ාරින්ට 

රැිරයා ලබා දීම  අඩු ආදායේලාභි පුලල්වල අයට රැිරයා ලබා දීම 

වටිර රටයුතු රාශියෂේ රරන්ක අපට රාළුවන් ුලයා0 ඒ වාශේම  පසු 

ගිය රාල පරිච්ශදදය තුළ රජ්ාතන්රවාදය තහුලරු රරක අය 

පකත් රාශියෂේ ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශැක එන්ක පවා අපට 

රාළුවන් ුලයා0 රශට් ආර්ථිරය -ශ ශීය ආර්ථිරය-  ෂේතිමත් 

රරමින් ශේ අර්බුදවලට මු ය දීම සඳහා අව ය වටපිටාව සරස ්

ිරීමට ැරු මුදල් අමාතයතුමා ලබක මාසශේ  ශැශකක අය වටය 

තුළ වි ාල වටඩ පිළිශවළෂේ තිශබකවා0 එම වටඩ පිළිශවළ තුළින්  

අශප්ත  රට අද වටටී තිශබක අැාධ්ශයන් ශැ ඩ එන්ක අව ය 

ශයෝජ්කා ශබ ශහෝ ුවරට ඉිනරිපත් රරයි ිරයා අපි වි ව්ාස රරකවා0 

ඒ වාශේම අපි ශේ රශට් ජ්කතාවට ිරයකවා ඒ වි ්වාසය  

බලාශප ශර ත්තුව  අශප්ත ෂේ ාව  අත් හරින්ක එපා ිරයලා0 ශම රද  

ද ර තුකර රස්තවාදය අවසන් රර සුන්දර රටෂේ ිරර්මායය රළ 

රාජ්ය කායරයන් ශදපළෂේ තමයි මහින්ද රාජ්පෂේ  මටතිතුමා සහ 

ශැෝඨාභය රාජ්පෂේ  මටතිතුමා0 විශ ් ශයන්ම  බටයලල් රාජ්පෂේ  

මටතිතුමාත් එශහමයි0 එතුමන්ලා අශප්ත  පසු ගිය ආණ්ඩු රාලශේ  

ද ර තුකර යු ධ්ය අවසන් රරලා  යලයයට 703 දෂේවා වූ ආර්ථිර 

වර්ධ්කයෂේ ශැකටල්ලා ිරදහස් ශ්රී ලංරාවෂේ හටුවශේ  එතුමන්ලා 

රළ රටපවීම සහ ශේ රශට් ජ්කතාව ශවනුශවන් වැර්ේ ඉ ්ට 

රරයි ිරයා ජ්කතාව තටබූ බලාශප ශර ත්තුව එතුමන්ලා හරියට 

ඉ ්ට රළ ිරසා0 ඒ බලාශප ශර ත්තුව ඉ ්ට රරන්ක ආ 

එතුමන්ලාට අද තිශබක රධ්ාක බාධ්රය  ශේ ශර වි්ඩ වයසකය 

ිරසා ආර්ථිරය යේ පසු බෑමරට ලෂේ වීමයි0 කමුත් අපට ඉිනරි 

රාලශේ  ඒ තත්ත්වය යේ මට්ටමරට පාලකය රර ැන්ක රාළුවන් 

ුලයාම එතටිරන් ඉසස්රහට යන්ක රාළුවන් ිරයා අපි වි ්වාස 

රරකවා0  

ශමතුමන්ලා සමහර අවස්ථාවල ිරයන්ක හදකවා  ශේ රශට් 

vaccines ලබා  ශදන්ක අප රමාද රළා  vaccines ලබා දීම අප 

හරියට රශළ් කටහට ිරයලා0 හටබටයි  ශලෝර ශසෞඛය සංවිධ්ාකය 

ශමන්ම එෂේසත් ජ්ාතීන්ශේ සංවිධ්ාකශේ  මහ ශල්රේතුමා පසු ගිය 

දවස්වල ශේ රශට් එන්කත්රරයය ැටක ිරේවා0 ඒ වාශේම  

ආයලයානු සංවර්ධ්ක බටංකුශේ අධ්යෂේ  ජ්කරාල්තුමා ඊශේ  ඒ 

පිළිබඳ රරා යෂේ රර තිබුයා0 අපි ශේ රශට් එන්කත්රරයය 

සාර්ථරව යලුව රරමින් තිශබකවා0 පසු ගිය ිනකවල ිනකරට යලුව ුලණු 

215ෂේ පමය වූ ශර වි්ඩ මරය සංඛයාව ඊශේ  වක ශර ට 43 

දෂේවා අඩු රර ැන්ක අපට රාළුවන් ුලයා0 ඒ වාශේම දදිරර 

ශර වි්ඩ ශරෝගීන් සංඛයාව ඉතාම සුළු රමායයෂේ දෂේවා  එකේ 

776රට අඩු රර ැන්ක අපට රාළුවන් ුලයා0 ඒ වාශේම අපට 

රාළුවන්රම ලටබී තිශබකවා  ශේ රශට් ශර වි්ඩ පාලකය යේ 

තරමරට ශසෞඛය අං  අතට ැන්ක0 කමුත්  පසු ගිය යහ පාලක 

ආණ්ඩුව බලශේ  යල අයා කේ  රිරල් වික්රමයලංහ මහත්මයා  සජිත් 

ශර්මදාස මහත්මයා බලශේ  යල අයා කේ අද දහස ්ැයන් ශක ශවයි  

ලෂේ  ැයිරන් ජ්කතාව මියටශදන්ක ඉඩ තිබුයා ිරයලායි රශට් 

ජ්කතාව ිරයන්ශන්0 එතුමන්ලා අද අපට  අයු න් ශදන්ක හටුවවාට  

ඇත්තටම එතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුව රාලශේ  හරියට රටයුතු රළා 

කේ ශේ රට සුරරාරයෂේ ශවන්ක ඉඩ තිබුයා0 ශම රද  එදා 

යු ධ්යෂේ තිබුශණ්ත් කටහට; ස්වාභාවිර විපතෂේ තිබුශණ්ත් කටහට0 

එය  රශට් යලයයට 703ර ආර්ථිර වර්ධ්කයෂේ තිබුණු රාලයෂේ0 

එශහම තිබුණු රට හරියට රරශැක යන්ක බටරි ශවච්ත අය අද 

රශට් ජ්කතාව ඉස්සරහා ිරඹුල් රඳුළු හලමින් විවිධ් ශතෝදකා 

එල්ල රරකවා0 රශට් ජ්කතාවට ර ්ක තිශබක බව අපි දන්කවා0 ඒ 

ර ්ක විසඳන්ක ආණ්ඩුව විධියට අපට වැර්මෂේ තිශබකවා0 ඒ 

වැර්ම ඉ ්ට ිරීමට අද ජ්කාධිපතිතුමා  අැමටතිතුමා  මුදල් 

ඇමතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුව පටහටිනලි වටඩ පිළිශවළෂේ සමඟ 

ඉිනරියට යකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අද ඉිනරිපත් රර තිශබක 

සංශ ෝධ්ක අතර ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකතට ශැක එක 

සංශ ෝධ්ක ැටකත් මම ිරයන්ක ඕකෑ0 විශ ් ශයන් ඉන්ිනයාශේ 

ශස්වශේ  ිරයුතු ශ්රී ලාංිරරයන්ට ඒ රශට් ඔුලන්ශේ ශස්වා රාලය 

අවසන් ුලයාට පසුව  තමාට ලටබිය යුතු පාරිශතෝෂිර මුදල්  අර 

ඔුලන් රැිරයාශවන් ඉවත් වක ශවලාශේම ශේ රටට ලබා ැටනීමට 

හටිර වක විධියට අවස්ථාවෂේ හදන්කයි ශේ සංශ ෝධ්ක හරහා 

බලාශප ශර ත්තු වන්ශන්0 ශමරට ශස්වය රරක ඉන්ිනයානුවන්ටත් 

ඒ අවස්ථාව සලසා තිශබකවා0 ඒ ආරාරයට අශප්ත  රශට් 

ශස්වරයන්ශේ අයිතිවායලරේ අපි ආරෂේ ා රර තිශබකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  රේරරු අයිතිවායලරේ 

රිරමින් රටයුතු රරක ආණ්ඩුවෂේ විධියට අපි ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදශල් රතිලාභ ජ්කතාවට ලබා ශදක ශර ට  සමෘ ධි 

ිරලධ්ාරින්ශේ පටත්ශතන් තිශබක එෂේ ර ්කයෂේ ැටකත් මා ශේ 

ශවලාශේ මතෂේ රරන්ක ඕකෑ0 සමෘ ධි ිරලධ්ාරින් සමෘ ධි 

අධිරාරිය යටශත් යල අයදී ඔුලන්ශේ අර්ථසාධ්ර මුදල් 

සේබන්ධ්ශයන් පසු ගිය ආණ්ඩුව රළ ඉතාම වටරැින රටයුත්තෂේ 

ිරසා ඔුලන්ට විශ්රාම වටටුප්ත  ැන්ක බටරි තත්ත්වයෂේ ඇති ශවලා 

තිබුයා0 ඒ ිරසා අද වක ශර ට සමෘ ධි ිරලධ්ාරින්ශේ විශ්රාම 

වටටුප පිළිබඳ යේ ර ්කයෂේ තිශබකවා0 ඒ ර ්කය විසඳන්ක ඕකෑ0 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඔුලන්ට ලබා ුවන් අර්ථසාධ්ර මුදල් කටවත ශැවන්ක යලුව ශවලා 

තිශබකවා0 කමුත්  ඔුලන් විවිධ් රටයුතු රරැන්ක ඒ මුදල් වියදේ 

රර තිශබකවා0 එශහම කේ  ඒ මුදල් ශැවීශේදී ඔුලන්ට සහකයෂේ 

ලබා ශදන්ක ඕකෑ0 එෂේශරෝ  ශප ලිය අඩු රරන්ක ඕකෑ0 එශහම 

කටත්කේ ඒ මුදල කටවත අය ශක රර ඔුලන්ට සහකයෂේ ශදන්ක 

ඕකෑ0 ශම රද  ඔුලන් පසු ගිය රාලශේ  විශ ් ශයන් ශේ ර ට 

ශවනුශවන්  රශට් සංවර්ධ්කය ශවනුශවන් වි ාල වටඩ ශර ටසෂේ 

රර තිශබකවා0 ඒ ැටකත් රජ්ශේ  අවධ්ාකය ශය මු රරක ශලස 

ඉල්ලා යල අමින්  අද ඉිනරිපත් රර තිශබක පකත් ශරටුේපත් ශදර 

සහ ිරශයෝැයට අපශේ සහාය ලබාශදක බවත් මතෂේ රරමින් 

මශේ අදහස් දටෂේවීම අවසන් රරකවා0  

ස්තුතියි0  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ළඟට  ැරු ශේු  කුමාර් මන්ත්රීතුමා - [සභා ැර්භය තුළ කටත0] 

 ැරු ශෂේ0 සුජිත් සංජ්ය ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට විකාිජ 

6ර රාලයෂේ තිශබකවා0  
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ෙු තක්.  සුජිත් ්ාංයය තපතර්්ා මහස ා  
(மாண்புமிகு ரக. சு ித் சஞ் ய தபரரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි 

ිරීශේ (සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත  ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් (සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත සහ ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් පකත යටශත් ඉිනරිපත් රර තිශබක ිරශයෝැය පිළිබඳව 

අදහස් දෂේවන්ක අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවකවා0  

විශ ් ශයන්ම ඉන්ිනයාශේ ශස්වය රරක ශ්රී ලාංිරරයන්ට තමා 

දායරත්වය දරක සමාජ් ආරෂේ ය අරමුදලින් තමන්ට හිමි මුදල  

තමන්ශේ ිරයමිත ශස්වා රාලය අවසන් වකවාත් සමඟම ශේ රටට 

ශැක ඒමට හටිරයාවෂේ ශක මටති ිරසා ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් පකතට ශේ සංශ ෝධ්කය ශැක එක බව ිරේවත්  ැරු 

ඇමතිතුමා පටහටිනලි රශළ් කටහට  ඒ ශස්වරයන්ශේ රටමටත්ත 

ඇතිවද ඒ මුදල ශේන්ශන් ිරයලා0 මම විශ ් ශයන්ම ඒ ැටක දටක 

ැන්ක රටමටතියි0 ශම රද  විශ   අරමුදලර තමයි ඒ මුදල 

තටන්පත් ශවන්ශන්0 සමහර ශවලාවට ඒ ශස්වරයන් රටමටති 

ශවන්ක රාළුවන්  ඒ මුදල් ඒ රශට්ම තබා  තමන්ට අව ය රාලයර 

ැන්ක0 ශරශස් ශවතත්  ඒ සේබන්ධ්ශයන් ැරු ඇමතිතුමා 

පටහටිනලි රරයි ිරයා මම බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0  

ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල ැටක රථා රරක ශර ට 

විශ ් ශයන් ශේ රශට් රේරරු පන්තිය  ශේ රශට් ශස්වරයන් 

අමතර රරලා රථා රරන්ක රාළුවන්රමෂේ කටහට0 වටවිලි 

ෂේශ ්රය තමයි ශේ රශට් රේරරුවන්  එශහම කටත්කේ ශස්වර 

ශස්විරාවන් වටිජශයන්ම යල අක ෂේශ ්රය0 මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර  මා හිතක විධියට  ලෂේ  හතරරට ආසන්ක පිරිසෂේ 

එම ෂේශ ්රශේ  ශස්වය රරකවා0 ඒ ෂේශ ්රශේ  ශස්වය රරක වතු 

රේරරු ජ්කතාව අද ඉතාම අසරය තත්ත්වයට පත් ශවලා 

ඉන්කවා0 ශම රද  අපි දන්කවා  අද ශේ රශට් තිශබක ජීවක 

වියදමත් එෂේර  බඩු මිල ඉහළ යෑමත් එෂේර ශේ රශට් සාමාකය 

ජ්කතාවට ජීවත් ශවන්ක ඉතාම අමාරු බව0 ඉතාම ශස ච්තේ 

වටටුපෂේ ැන්කා ඒ වතු රේරරු ජ්කතාවට අද තමන්ශේ ශ්රමයට 

සරිලක වටටුපෂේ ලටශබන්ශන් කටහට0 අපි දන්කවා  ශේ රජ්ය 

මටතිවරය ශප ශර න්ුවවෂේ ඉටු රරකවා ිරයා වතු රේරරුවන්ට 

දදිරරව රුපියල් 1 000ෂේ ලබා ශදන්ක පසු ගිය දවස්වල 

රටයුතු රර තිබූ බව0 ඒ රුපියල් 1 000 ලබා ුවන්කාට ඒශරන් 

ිරයලයාරාර රශයෝජ්කයෂේ ැන්ක ඒ වතු රේරරු ජ්කතාවට 

රාළුවන්රමෂේ ලටබිලා කටහට  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 

ඒරට ශහ්තුව ශේරයි0 ඉස්සර වෘත්තීය සමිති සහ වතු සමාැේ 

අතර සාමූහිර වැර්මෂේ තිබුයා; සාමූහිර ගිවිසුමෂේ තිබුයා0 ඒ 

ගිවිසුේ රරාරව තමයි  ඟෂේ අවස්ථාවලදී වටටුප්ත  වටිජ වීේ යල ධ් 

ුලශණ්0 කමුත්  ශේ වතාශේදී ඒර ඒ ආරාරයට යල ධ් ුලශණ් කටහට0 

විශ ් ශයන්ම අශප්ත  වටවිලි සමාැේවල රළමකාරරය අධිරාරිය  

එශහම කටත්කේ අශකකුත් අය එම ශයෝජ්කාවට රටමටත්ත පළ 

රශළ් කටහට0 ඒ අය ිරේශේ  අප සාමූහිර ගිවිසුශමන් අයින් ශවලා 

තමයි ශේරට රටමටත්ත ශදන්ශන් ිරයලායි0 ඒ අනුව රේරරු 

ඇමතිතුමා මටිනහත් ශවලා පිජ පාලර සභාශේ තීරයයෂේ අනුව 

ේසාවියට ගිහිල්ලා  තීන්ුවවෂේ ලබා ශැක තමයි ිරේශේ  පිජ 

පාලර සභාශේ ිරයමයන්ට අනුව ඒ රුපියල් 1 000 ලබා ශදකවා 

ිරයලා0 කමුත්  අද ඒ රුපියල් 1 000 ලබා ශදන්ක ය දී වතු 

රේරරුවන්ට ශක ශයකුත් ශර න්ශ යල යටශත් තමයි ශස්වය 

රරන්ක යල ධ් ශවලා තිශබන්ශන්0 අද වතු සමාැේවල පාලක 

අධිරාරිය  වතු අධිරාරිවරු ශක ශයකුත් ආරාරශේ  ශර න්ශ යල 

දමකවා  ඒ රුපියල් 1 000 ලබා ැන්ක කේ ශේ ශේ රටයුතු 

සේපූර්ය රරන්ක ිරයලා0  

ඒ අයට ිනක 26ෂේ වටඩ ලබා ශදකවා ිරයලා ශර ශහ්වත් 
සඳහන් ශවලා කටහට0 ඒ විතරෂේ ශක ශවයි මූලාසකාරූඪ ැරු 
මන්ත්රීතුමිර0 ඒ රුපියල් 1 000 ැන්ක කේ  ඒ අය ශක ශයකුත්  
ආරාරශේ  ශර න්ශ යලවලට යටත් විය යුතුයි0 විශ ් ශයන් ශත් 
දු  ශකළන්ිරයරට -ශත් දු  ශකළක රා ැලයකුට- ිනකරට ශත් 
දු  ිරශලෝ 20ර අිරවාර්ය ඉලෂේරයෂේ ලබා දී තිශබකවා0  රබර් 
ිරරි රපක අයටත් ඒ වාශේම ඉලෂේර ලබා දී තිශබකවා0 ශේ 
තත්ත්වයත්  අද තිශබක ශප ශහ ර තහකමත්  ශප ශහ ර ශක මටති 
ිරසා අස්වටන්ක අඩු වීමත් එෂේර වතු රේරරු ජ්කතාව ඉතාම 
අසරය තත්ත්වයට පත් ශවලා ඉන්කවා0 ඒ අයට ඒ ිරයමිත 
ඉලෂේරයට - target එරට - යන්ක බටරි ිරසා අද වතු සමාැේ 
ශම රෂේද රරන්ශන්? ඒ අය වතු රේරරුවන්ශේ අර වටටුප 
රප්ත පාුව රරකවා0 ඒ ිරසා අද වතු රේරරු ජ්කතාවට ඒ වටටුශපන් 
ශදශරන් පං දවෂේ ශහවත් යලයයට 50ෂේ විතර තමයි ලටශබන්ශන්0  

අශප්ත  වටවිලි අමාතයතුමාත් ශේ ශවලාශේ ැරු සභාශේ යල අක 
ිරසා මම ශේ රාරයයත් ිරයන්ක ඕකෑ0 විශ ් ශයන්ම පසුගිය 
රාලශේ  වතු සමාැේ වෘත්තීය සමිතිත් එෂේර යේ ිරයල 
සේබන්ධ්තාවෂේ තිබුයා0  රේරරු ආරුලලෂේ ඇති ුලණු ශවලාවර  
රේරරු ැටටු වෂේ ඇති ුලණු ශවලාවර වෘත්තීය සමිතිවලට ඒ 
සඳහා මටිනහත් ශවන්ක අවසථ්ාව තිබුයා0 කමුත්  තිබුණු සාමූහිර 
ගිවිසුම අශහෝයල ිරීම ිරසා දටන් ඔුලන් අතර ිරයලම 
සේබන්ධ්තාවෂේ කටහට0 අඩුම තරමින් වතු රේරරුවන් දරක 
දායරත්වය  ඒ ිරයන්ශන් යේ යේ වෘත්තීය සමිතිවලට ලබාශදක 
තමන්ශේ සාමාජිර මුදල්  -සාමූහිර ගිවිසුම කටති ිරසා-  වතු 
සමාැේවලින් රපලා  වෘත්තීය සමිතිවලට එවන්ශන් කටහට0 එම 
ිරසා වතු සමඟත්  ඒ වාශේම රේරරුවන් සමඟත් තිශබක 
සේබන්ධ්තාව සේපූර්යශයන්ම ගිලිහිලා තිශබකවා0 ඒ ිරසා තමයි 
අද ශබ ශහෝ ශවලාවට වතු සමාැේ අතරත්   වතු රේරරුවන් 
අතරත් ශල කු ආරුලල්  එශහම කටත්කේ අර්බුද  ඇතිශවලා 
තිශබන්ශන්  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 ඒර අපි පසුගිය 
රාලශේ  දටෂේරා  වටවිලි අමාතයතුමිර0  සමහර ශවලාවට රේරරු 
ආරුලල්වලට මටිනහත් ශවන්ශන් වෘත්තීය සමිති කායරශයෝ 
ශක ශවයි0 වතු ෂේශ ්රශේ  ඉන්ක අය ගිහිල්ලා එර පාරටම වතු 
පාලකාධිරාරියත් එෂේර රථා රරකවා0 ඊළඟට  එතටිරන් යේ යේ 
ර ්ක ඇතිශවලා විවිධ් අය එෂේර ැටටු  සහැත තත්ත්ව  ඇති 
ශවකවා0 

1251 1252 

[ැරු  ජ්ැත් කුමාර සුමිරාආරච්චි  මහතා] 
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ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඔබතුමාට තව විකාිජ ශදරර රාලයෂේ 

තිශබකවා0 

 
ෙු තක්.  සුජිත් ්ාංයය තපතර්්ා මහස ා  
(மாண்புமிகு ரக. சு ித் சஞ் ய தபரரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ඊට අමතරව මට තව විකාිජයෂේ  ශදරෂේ ශදන්ක  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 

ශේ ිරසා තමයි රේරරු ආරුලල්  වතු ෂේශ ්රය තුළ අද අර්බුද  

මතුශවලා තිශබන්ශන්0 ැරු ඇමතිතුමිර  ඔබතුමාත් දන්කවා  ඊශේ  

ශපශර්දා තලවරටශල් වතු අධිරාරිතුමා එෂේරත් එවටිරම රේරරු 

ආරුලලෂේ ඇතිවීම ිරසා වතු අධිරාරිතුමා ශරෝහල්ැත රරන්ක යලුව 

ුලණු බව0 ශේර ඉතාම  භයාකර තත්ත්වයෂේ0 ඇත්ත ව ශයන්ම 

අද වතු සමාැේවල වතු අධිරාරිවරු ිරයකවා  ඒ වාශේම 

පාලකාධිරාරිය ිරයකවා  "ඉස්සරහට අපට වතු පාලකය රරන්ක 

රාළුවන්රමෂේ කටහට  ශමශහම ගිහිල්ලා වතු රේරරුශව ත් එෂේර 

සහශයෝැශයන්  සාමූහිරව වටඩ රටයුතු රරන්ක බටරි තත්ත්වයෂේ 

ඇති ුලශය ත් අපට වතු සමාැේ දාලා යන්ක ශවකවා0" ිරයලා0 

අද වතු රේරරුවාශේ පටත්ශත්ත් ශල කු ශක සන්සුන්තාවෂේ 

තිශබකවා0 ශම රද  ඒ අයට අව ය වටටුප ලටශබන්ශන් කටති 

තත්ත්වයෂේ තිශබකවා0 ශේ ිරසා ඒ අයට අව ය  ඉලෂේරයට 

යන්ක අවස්ථාව  කටහට0  අද එතටකත් ශක සන්සුන් තත්ත්වයෂේ 

ඇතිශවලා තිශබකවා0 එම ිරසා වටවිලි ෂේශ ්රය දටිජ අර්බුදයරට 

ගිහිල්ලා තිශබක බව මම මතෂේ රරන්ක ඕකෑ0 

ඒ විතරෂේ ශක ශවයි ැරු ඇමතිතුමිර  ඔබතුමා 

ශපෞ ැලිරවම දන්කවා  දටන් වටවිලි ෂේශ ්රශයන් ලටශබක 

අස්වටන්ක අඩුයි ිරයලා0 විශ ් ශයන්ම  කුඩා ශත් වතු හිමියන්ශේ 

වාශේම  වටවිලි සමාැේවල අස්වටන්ක අඩු ශවකශර ටත්  වටවිලි 

සමාැේවල ආදායම කටති ශවකශර ටත් ඒ බර පටටශවන්ශන්ත් 

වතු රේරරුවන්ට ිරයලා අපි දන්කවා0 

වටවිලි ෂේශ ්රයට සේබන්ධ් කුඩා ශත් වතු හිමියන් අද අන්ත 

අසරය තත්ත්වයට පත්ශවලා ඉන්කවා  ැරු ඇමතිතුමිර0  

රසායිරර ශප ශහ ර තහකම තමයි ඒරට ශහ්තුව ශවලා 

තිශබන්ශන්0 රසායිරර ශප ශහ ර තහකම පිළිබඳව අපි ිනගින් 

ිනැටම රථා රළා; ේ ශඝෝ ය රළා0 කමුත්  රජ්ය පටත්ශතන් 

ිරයලම සාධ්නීය තත්ත්වයෂේ ශපන්නුේ රරන්ශන් කටහට0 ඒරට 

විරල්පයෂේ හට අයට ඒ අය ිරයකවා  රාබිරර ශප ශහ ර 

ශැන්වකවා ිරයලා0 කමුත්  ශේ වක තුරු  රාබිරර ශප ශහ ර  අර 

ශැකටල්ලා කටහට0 එම ිරසා අද ශැ වි ජ්කතාවට අව ය ශප ශහ ර 

 අර ලබා ශදන්ක හටිරයාව ලටබී කටහට0 අද ශත් දු  අස්වටන්ක 

කටහට0 ඒ  ශත් දු වල  දයාත්මරභාවය අඩුශවලා තිශබකවා0 ශත් 

රර්මාන්ත ාලාවල අය මටයලවිලි කඟකවා0 අපි දන්කවා  "Ceylon 

Tea" ිරයක කාමය අුලරුුව 100ෂේ  150ෂේ පවත්වාශැක ආරා රටෂේ 

ශේර0 ඒර තමයි අපට තිබුණු ශල කුම අකකයතාව0 ඒර තමයි 

අශප්ත  brand එර0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  කමුත් අද ඒරට 

ශම රෂේද ශවලා තිශබන්ශන්? ශේ විධියට ශත් දල්ශල් තත්ත්වය - 

quality එර - බාල ශවකශර ට  අන්තිමට quality එර බාල ුලණු 

ඒ ශත් දල්ශලන් තමයි අපට ශත් ිර ්පාදකය රරලා යවන්ක 

ශවන්ශන්0 ඉතින්  ශේර ශල කු අර්බුදයෂේ  මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර0 මම ිරයන්ශන්  චීකශයන්  එශහම කටත්කේ ශවකත් 

රටිරන් රාබිරර ශප ශහ ර ශැන්වන්ක බිලියක ැයකෂේ වටය 

රරක එර නුසුුවසු බවයි0 ඉිනරිශේ දී ඒ සේබන්ධ්ශයන් ක්රමානුකූල 

වටඩ පිළිශවළරට යන්ක රාළුවන්0 අපි ිරයන්ශන් කටහට  රාබිරර 

ශප ශහ ර අව යම කටහට ිරයලා0 කමුත්  දටකට එය ෂේ ණිරව 

රරන්ක බටරි ිරසා ශේ ආර්ථිරය ැටක හිතලා  වටවිලි ෂේශ ්රය 

ැටක හිතලා  වී ශැ විතටක ැටක හිතලා  එළවු  ශැ වියා ැටක 

හිතලා රිජකමින් ශප ශහ ර  අර ශැන්වලා ඒවා ශැ වීන්ට 

ලබාශදක වටඩ පිළිශවළෂේ ක්රියාත්මර රරන්ක ිරයා ශයෝජ්කා 

රරමින්   මට ශේ අවස්ථාව ලබාදීම  ැටක ඔබතුමාට  ස්තුතිය  

පිරිකමමින් මා ිරහඬ ශවකවා0   

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු සුශර්න් රාඝවන් මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 10ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 
 

[3.15 p.m.] 
 

ෙු (යචාර්ය) සුතර්්ද  ්ාඝව්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுரரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Hon. Presiding Member, I am glad to speak today on 
these two critically important Bills which are being 
debated in this august House. The Registration of 
Electors (Amendment) Bill has been brought to reform 
the registration of electors that we have been practising. 
The other Bill  is not directly related to it, but is indirectly 
and structurally related to the rights of our labourers and 
their security in a working democracy.  

A working democracy must have minimum 
conditions. Elections are one such condition. Fair, 
frequent and transparent elections are a demonstration of 
the commitment of the society and that of the State to the 
citizens of the land. Sri Lanka, my motherland as well as 
yours, has a proud history of electoral politics which had 
started in 1911, almost 110 years ago. In 1911, 1923, 
1930 and then in 1940, there were drastic revolutionary 
changes that Sri Lanka, as a one-time colonial country, 
had introduced, if not to the whole world, at least to the 
South Asian Region. Sri Lanka was one of the first 
countries to recognize and fulfil the citizens’ right to 
vote, by which we exercised representative democracy in 
this land.  

But, Sir, unfortunately, I also have to reiterate certain 
truths about our own electoral journey. In 1948, one of 
the reasons why we received Independence was that our 
forefathers fought, not with arms but with ideas and 
ideologies to enhance democracy in this country and 
winning electoral rights was one of the forefront struggles 
that the Muslims and the Tamils dedicated themselves to 
led by the Sinhalese leaders in this country. But, 
unfortunately, the first decision of the first Cabinet of the 
first Government in 1948 was to disenfranchise nearly 
300,000 citizens of this country. They were not just 
citizens, but those who were, for more than 100 years, 
supporting the economy - the tea industry - of this 
country. I think that wrong turn - we can only read about 
it historically and time can judge it - took our motherland 
on a different trajectory altogether, completely.  

Even today, when I listened to the Debate in this 
House, I could see how ethno-nationalist we have 
become instead of paying attention to the deepening 
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පාර්ලිශේන්තුව 

issues, to our economy and the place that Sri Lanka 
should be holding internationally and in the region. We 
are still blaming each other. The reason for this is that we 
have adopted the ethno-nationalist fever as our 
fundamental way of doing politics.  

මටතිවරය පිළිබඳව දීර්ඝ ඉතිහාසයෂේ තිබුයත්  ප ්තාත් 

ිරදහයලන් පසුව වාර්ගිර ජ්ාතිරත්වය ිරසාම ශක මඟ ගිය ශ  යෂේ 

හට අයටයි අප කේ රර ැන්ක ශවන්ශන්  මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර0 අද ුලයත් ශේ ැරු සභාව තුළ ශ්රී ලංරාව -අශප්ත  මාතෘ 

භූමිය- මු ය ශදක අභිශයෝැ විසඳා ැන්ශන් ශරශස්ද යක 

ර ්කයට ශ  පාලිරරව  සමාජ් උයව  විදයාත්මරව පිළිතුරු 

ශස යකවා ශවනු වට අපි රරන්ශන් පෂේ  හට අයට ශබදී  වර්ැ 

හට අයට ශබදී එිරශකරාට ශදෝ ාශරෝපයය රර ැටනීමයි0 එය 

ඉතා රකැාටුදායර තත්ත්වයෂේ0 ඒ තත්ත්වශයන් මිශදන්ක කේ  

අු ත් රාජ්යයර රාරවටයලයන් හට අයට අපි ශර ශහ මද සමාජ් 

සංස්ථාව පිහිටුවා ැන්ශන් ිරයලා පරිරල්පකයෂේ අව ය 

ශවකවා0 We need a reimagination of our State where all 
the citizens are equal, where democracy will be the most 
qualifying condition to draw a social contract between the 
State and society, for which I think we have the 
opportunity. In my humble learning as a political 
scientist, my prediction is that there would not be a 

stronger Government than this in the future. අකාැතශේ දී 
14 ශදශකකු ආණ්ඩු පෂේ ශේ  වාිජ ශවක ආණ්ඩුවෂේ බිහි ශවයිද 

ිරයක එර ැටක මට ශල කු සටරයෂේ තිශබකවා0 ඒ ිරසා ශමයයි 

අවස්ථාව0 අශප්ත  රාජ්යශේ  වුහාත්මර ශවකසෂේ රළ යුතු අවස්ථාව 

ශමයයි0 අප සමාජ් සේබන්ධ්තා පිළිබඳව රළ යුතු මහා 

පරිමායශේ  ශවකස්රේ රරකවා කේ  ශමය තමයි අවස්ථාව0  

අතිැරු ජ්කාධිපතිතුමා ජ්ාතයන්තරය ඉිනරිශේ  රළ ිරර්ීතත  

ිරර්මායශීලි රථාව සේබන්ධ්ශයන් යමෂේ මතෂේ රරන්ක මා 

රටමටතියි0   

His Excellency President Gotabaya Rajapaksa 
addressing the most important international body, the 
UNGA - United Nations General Assembly - for the first 
time referred very clearly to three critical areas. In his 
speech, he mentioned that Sri Lanka is willing and ready 
to work with the international community for economic 
development and international security. It is very 
important for us.  

Then, to me, as a Tamil in this country, the most 
welcoming statement my President made was that Sri 
Lanka is committed to restorative justice and 
accountability based on a home-grown solution to address 
our violent past.        

මෑත ඉතිහාසශේ  අප ැත රළ රතණ්ඩ  ශ  පාලකයට 

විසඳුමෂේ හට අයට  රතිස්ථාපක යුෂේතියත්  ැයන්දීශේ හටිරයාවත් 

ඇති රරක ස්වශ ශිර ක්රියාමාර්ැයරට ශය මු ශවන්ක අශප්ත  රජ්ය 

ූ දාකේ බව අතිැරු ජ්කාධිපතිතුමා ජ්ාතයන්තරය හමුශේ ිරයා 

යල අයා0 

ඒ වාශේම  එතුමාශේ රථාශේ ඉතිරි ශර ටස ුලශණ්  ශේ 

රාර්යය රරැන්ක ජ්ාතයන්තරව යලයු ශදකා සමඟත්  ශ්රී ලංරාශේ 

ඩයස්ශපෝරාව ඇතුළු රණ්ඩායේ සමඟත් සාරච්ඡා රළ යුතු බවයි0 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  පණ්ිජත ජ්වහර්ලාල් ශන්රු 

මටතිතුමා ිරයා තිශබකවා  there is no democracy without 

dialogue ිරයලා0 ඒ ිරයන්ශන්  සාරච්ඡාශවන් ශත රව 

රජ්ාතන්රවාදයෂේ බිහි ශවන්ශන් කටහට ිරයක එර0 ඒ ිරසා අප 

යලයු ශදකා සමඟ සාරච්ඡා රළ යුතුයි0 අපි ඩයස්ශපෝරාවත් එෂේර 

රථා රරකවා ිරේවාම සමහර ශදමළ ජ්ාතිවාිනන් බය ශවලා 

ඉන්කවා0 අපි ඔුලන් සමඟ රථා රළ යුතුයි0 හටබටයි  ඒ රථා රරක 

ශම ශහ ශත්දී අප මතර තබා ැන්ක ඕකෑ ශදයෂේ තිශබකවා0 

එකේ  we must be ready to change. Dialogue must 
demand listening and change. අපි ශවකස ් ක්රමයෂේ ඇතිව ඒ 

සාරච්ඡාවලට සහ සංවාදවලට ඇතුළු විය යුතුයි0 ඒ ිරසා අතිැරු 

ජ්කාධිපතිතුමාශේ ඒ රරා ය ක්රියාවට කටංවීශේ වැර්ම 

පාර්ලිශේන්තුශේ සාමාජිරයන් හට අයට අපටත්  එතුමාශේ රාර්ය 

මණ්ඩලයටත් තිශබක බව මා හිතකවා0 ශේ ශබුවේවාදී  වර්ැවාදී 

ශ  පාලකයට ශල කුම ේදාහරයය ශම රෂේද? ශ්රී ලංරාව 

ආර්ථිර ව ශයන් වටටී තිශබක ශේ අවස්ථාශේදී GSP සහකය 

සේබන්ධ්ශයන්  යුශරෝපා සංැමය ලංරාවට පටමිණි ශම ශහ ශත්දී 

ශදමළ ජ්ාතිවාිනන් ගිහින් ිරේවා  ලංරාවට GSP සහකය ශදන්ක 

එපා  ලංරාවට ආර්ථිර සේබාධ්ර පකවන්ක ිරයලා0 මා ඒ අයට 

ිරයන්ක රටමටතියි  අපට ශ  පාලකය රරන්ක රාළුවන් වන්ශන් 

රාජ්යයෂේ පටවතුශය ත් පමයෂේ බව0 රාජ්ය විශරෝධීව අපට 

ශ  පාලකය රරන්ක බටහට0 ඔබතුමන්ලා ජ්කතා විශරෝධී ශවන්ක 

එපා0 ඔබතුමන්ලා ැන්ක වටටුප  ඔබතුමන්ලාට ලටශබක යලයු  

වරරසාද ලටශබන්ශන් ශේ රශට් අහිංසර ජ්කතාව ශැවක බුව 

මුදල්වලින්0 ඒ ිරසා පටු  වර්ැවාදී ශ  පාලකය ිරසා මශේ ශේ 

මේ බිමට එශරහිව වටඩ රරන්ක එපා ිරයලා ශදමළ ජ්ාතිර 

සන්ධ්ාකශයන් සහ ඔුලන්ශේ අශකෂේ රණ්ඩායශමන් මා ඉතා 

ඕකෑරමින් ඉල්ලා යල අකවා0 අප ලබා ැන්කා සුළු ජ්යග්රහය 

ුලයත් අපට වටදැත් වකවා0 

ැරු සාැර රාරියවසේ මන්ත්රීතුමා ිරේවා වාශේ  මටතිවරය 

ශර මිසම සක්රියව - proactively - අශප්ත  තරුයයන්ට ඡන්ද 

අයිතිය ලබා ිනය යුතුයි0 දහඅටවටිර ේපන් ිනකශේ දී මටතිවරය 

ශර මිසශමන් ඔුලන්ට සුබ පතලා ලියුමෂේ යවන්ක ඕකෑ0 ශම රද  

තමන්ශේ දහඅටවටිර ේපන්ිනකශේ දී තරුයයන්ට ිරයා ිනය යුතුයි  

රාජ්යය ිරර්මායය ිරීශේ රාරවටයලශයෂේ ශලස ඔබ දටන් සුුවසුරේ 

ලබා තිශබක බව0 එවටිර වූ සංසර්ෘතියෂේ සඳහා ශය මු ශේවායි 

රාර්ථකා රරමින්  මා ිරහඬ ශවකවා0  

ස්තුතියි0  

 
 

ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ශප ිජ පටහටිනලි ිරීමෂේ රර 

ැන්ක මට අවස්ථාව ශදන්ක0 ැරු සුශර්න් රාඝවන් මන්ත්රීතුමා 

ශමතටකට ඇවිල්ලා එර රථාවෂේ ිරයකවා0 කමුත්  ජ්කාධිපතිතුමා 

ඇශමරිරාවට ගිහිල්ලා ඩයස්ශපෝරාවට ආරාධ්කා රරකවා  

සාරච්ඡා රරන්ක එන්ක ිරයලා0  ශේ පරස්පර රථාව ශම රෂේද 

ිරයා මම දන්ශන් කටහට0 එන්ක එපාද  ඇත්තද - [බාධ්ා ිරීමෂේ] 

 
ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමා  ඒර ශේ විවාදයට අදාළ රාරයයෂේ 

ශක ශවයි0   

ට ළඟට  ැ රු ශේු  කුමාර් මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ හතර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

1255 1256 

[ැරු  (ආතාර්ය) සුශර්න්  රාඝවන්  මහතා] 



2021 ඔෂේශතෝබර් 07 

[අ0භා0 3026] 

 

ෙු තේ ප කුමාර් මහස ා  
(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ශමම ැරු සභාශේ අද ිනකට 

ිරයමිත රටයුතු අතර ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකතට 

සංශ ෝධ්ක ිරහිපයකුත් ශැකටවිත් තිශබකවා0 ශේ අවසථ්ාශේදී 

මම විශ ් ශයන්ම සඳහන් රරන්ක ඕකෑ  ශේ ැරු සභාව හරහා 

අපි අය පකත්  ශැශකකවා වාශේම පකත්වලටත් සංශ ෝධ්ක 

ශැශකක බව0 අපි ශේ ැරු සභාව තුළින් නීති-ීති හදකවා0 කමුත්  

ඒ විධියට ශැශකක අය පකත්  සංශ ෝධ්ක  නීති පිළිපිනන්ශන් 

රුලද  ඒවා පිළිපිනන්ක ඕකෑ රුලද ිරයක ර ්කය අපට පටක 

කඟිකවා0 

 ශේ පකත්වලින් ඉිනරිපත් රරක නීති මූලිර ව ශයන්ම වැ 
ිරව යුතු රජ්යෂේ වියලන් පිළිශැක ඒවා ඉිනරියට පවත්වාශැක 
යන්ක ඕකෑ0 ඒ වාශේම රජ්ශේ  ආයතක ශේ නීති-ීතිවලට යටත්ව 
රටයුතු රරන්ක ඕකෑ0 කමුත්  ශේ නීති-ීති ැටක රථා 
රරකශර ට  අවාසකාවන්ත තත්ත්වයෂේ තමයි අද වකවිට 
ඇතිශවලා තිශබන්ශන්0 විශ ් ශයන්ම රජ්යට අයිති ආයතකවල 
ශස්වය රරක ශස්වරයන්ට ශේ අය පකත් අනුව නීතයනුකූලව 
ලටශබන්ක ඕකෑ EPF, ETF, gratuity වටිර ශ වල් ලටශබශන් න් 
කටහට0 

වටවිලි රර්මාන්තයට සේබන්ධ් Janatha Estates 
Development Board එරට අදාළව විතරෂේ ශේ EPF,  ETF 
ශැවීේ රඩ ිරීම සේබන්ධ්ශයන් වූ කඩු දටකට 1 200ෂේ පමය 
තිශබක බව අපි දන්කවා0 වටවිලි ඇමතිතුමා ශමම ැරු සභාශේ 
දටන් ඉන්කවා0 ැරු ඇමතිතුමිර  ඔබතුමා යටශත් තිශබක SLSPC 
ආයතකශේ  පමයෂේ ශේ නීති රඩ ිරීම සේබන්ධ්ශයන් වූ කඩු 
700ෂේ තිශබකවා0 ඒ වාශේම Elkaduwa Plantation Limited 
එරත් නීති රඩ රරලා  EPF, ETF ශැවීේ හරියාරාරව රරන්ශන් 
කටතිව  ුවප්ත පත් රේරරුවන් අමාරුශේ දටට ම සේබන්ධ්ශයන් 
පටකවූ කඩු දටකට 200ෂේ පමය තිශබකවා0 අුලරුුව ැයකාවෂේ 
තිස්ශස් ශේ ර ්කය ඇශදමින් පවතිකවා0 මම ිරයන්ශන් ශේරයි0 
ශේ නීති-ීති අපි හටුවවාට  අය පකත් සංශ ෝධ්කය රළාට  ඒවා 
බිේ මට්ටමින් ක්රියාත්මර ශක වීශේ වැර්ම රජ්ශේ  ආයතක වියලන් 
භාර ැන්ක ඕකෑ0 රජ්ශේ  ආයතක ඒ වැර්ම භාරශැක ඒ රටයුතු 
හරියාරාරව ඉ ්ට රරන්ශන් කටත්කේ  අපිම ඒ නීති-ීති රඩ 
රරකවා කේ  ඒ ශවනුශවන් අපි අධිරරයයට යන්ක ඕකෑ කේ  
නීති-ීති  සංශ ෝධ්ක ශේ ැරු සභාවට ශැක ඒශේ අව යතාව 
ශම රෂේද ිරයලා  අපි අහකවා0  

වටවිලි ඇමතිතුමාත් ශේ ැරු සභාශේ ඉන්ක ශවලාශේ මම 
ිරයන්ක ඕකෑ  අද වකශර ට වටවිලි රර්මාන්තය අකතුරුදායර 
තත්ත්වයරට පත්ශවලා තිශබක බව0 වටවිලි රර්මාන්තය යටශත් 
පවතික මූලිර ආයතකය Janatha Estates Development Board 
එර බව අපි දන්කවා0 වටවිලි රර්මාන්තය යටශත් පවතික ඒ මූලිර 
ආයතකයවත් දටන් වටවිලි ඇමතිතුමා යටශත් කටහට0 ඒ ආයතකය 
දටන් තිශබශන් න් රෘෂිරර්ම අමාතයතුමා යටශත්යි0 වටවිලි 
රර්මාන්තය යටශත් පවතික මූලිර පදකේ ආයතකය  වක ජ්කතා 
වතු සංවර්ධ්ක මණ්ඩලය වටවිලි රර්මාන්තය රරකවා ශවනුවට 
දටන් රෘෂිරර්මය තමයි රරන්ශන්0 එම ආයතකශයන් ශත්  රබර් 
වැා රටයුතු රරකවා ශවනුවට දටන් මිරිස ් වැා රරකවා0 ශේර 
අකතුරුදායර තත්ත්වයෂේ0 ශේ රටට සාමාකයශයන් අුලරු දරට 
ශඩ ලර් බිලියක 204ර ආදායමෂේ ලබා ශදන්ශන් වටවිලි 
රර්මාන්තය බව අපි දන්කවා0   

දටන් ජ්කතා වතු සංවර්ධ්ක මණ්ඩලය තම ආයතකය යටශත් 
තිශබක වතු කුඩා රෑලිවලට රඩලා මිරිස් වැා රරන්ක සහ 
අශකෂේ පටත්ශතන් farming රරන්ක ලබා දීශැක යකවා0 
ශපෞ ැලිර ශහ්තුන් මත  ශ  පාලකය මත ිරයලම රතිපත්තියෂේ 

කටතිව අද ශේ ශ වල් ක්රියාත්මර රරමින් යල අකවා0 අපි දන්ශන් 
කටහට ශේ විධියට ශේ ෂේශ ්රය රඩාරප්ත පල් රරන්ශන් ඇයි ද 
ිරයලා0  

අපි දන්කවා  අශප්ත  රේරරු ඇමතිතුමා වතු ෂේශ ්රශේ  පිජ 
ර ්කය විසඳන්ක  වතු රේරරුවන්ශේ දදිරර අවම වටටුප 
රුපියල් 1 000ෂේ රරලා ැටසට් ිර ශේදකයෂේ ිරකුත් රළ බව0 ඒ 
ැටසට් ිර ශේදකයත්  ශේ ආණ්ඩුශවන් සහල් මිල පාලකය 
සේබන්ධ්ශයන් ිරකුත් රළ ැටසට් එර වාශේ  සීිරවලට ිරකුත් 
රරරා ැටසට් ිරශේදකය වාශේ තවත් ැටසට් ිරශේදකයෂේ බවටයි 
පත්ශවලා තිශබන්ශන්  රේරරු ඇමතිතුමිර0 ඔබතුමා දන්කවා  ඒ 
ැටසට් ිරශේදකය ිරකුත් රළාට පස්ශස් හාේරාතුන්ශේ සංැමය ඒ 
සඳහා තහකේ ිරශයෝැයෂේ ඉල්ලා යල අ බව0 ඒර ලබා ුවන්ශන් 
කටහට0 ඒ තහකේ ිරශයෝැය ලබා ුවන්ශන් කටත්කේ  දටකට ශේ 
ැටසට් ිරශේදකය ක්රියාත්මර ශවකවා0 ඒර ක්රියාත්මර ශවකවා 
කේ වතු රේරරුවන්ට ඒ වටටුප ලටශබකවා0 ැරු ඇමතිතුමිර  
ඔබතුමාම ශේ සභාශේදී පටවසුවා  රාලය අනුවයි කුලිය තීරයය 
ශවන්ශන් ිරයලා0 Time wage එර දටන් තිශයන්ශන්0 ඒ 
ිරයන්ශන්  රේරරුශවෂේ තමන්ශේ වටඩශප ශළ් පටය 9ෂේ 
හි අශය ත්  පටය  ෂේ වටඩ රශළ ත් රුපියල් 1 000ර අවම කුලියෂේ 
ලබා ශදන්කට ඕකෑ0 ඒරයි නීතිය0 රට තුළ ඒ නීතිය තිශබකවා; 
රේරරුවන් ශවනුශවන් රේරරු අමාතයවරශයෂේ ඉන්කවා; 
රේරරු ශර මසාරිස්වරශයෂේ ඉන්කවා; ආණ්ඩුවෂේ තිශබකවා; 
ශේ සෑම ශදයෂේම තිශබකවා0 ආණ්ඩුශේ ශජ්ය ්ඨ ඇමතිවරශයකු 
වක වාසුශ ව කාකායෂේරාර මටතිතුමා අද ේශ  ශේ ැරු සභාශේදී 
ඇ වා  "ශේර විසඳන්ක බලය තිශයන්ශන් රාශේ අශත් ද; 
ආණ්ඩුව අශත් ද; රේරරුවශන් ේ අශත් ද; කටත්කේ 
ශර ේපටිරරාරයන්ශේ අශත්ද?" ිරයලා0 ශේ තත්ත්වයටයි අද රට 
පත් ශවලා තිශබන්ශන්0 ඒර ිරසා සහල් මිල පාලකයට ැටසට් 
ිරශේදක ිරකුත් රළා වාශේ  සීිර මිල පාලකයට ැටසට් ිරශේදක 
ිරකුත් රළා වාශේ  රේරරුවන්ශේ අවම කුලිය පිළිබඳව ිරකුත් 
රර තිශබක ැටසට් ිරශේදකයත් අද ක්රියාත්මර ශක වක 
තත්ත්වයරට පත් ශවලා තිශබකවා0  

වතු තුළ අද වි ාල ැටටුේරාී තත්ත්වයෂේ ිරර්මායය ශවලා 
තිශබක බව අපි දන්කවා0 එවටිර ැටටුේරාී තත්ත්වයෂේ 
ිරර්මායය ශවලා තිශබන්ශන් අහිංසර රේරරුශවෝ තමන්ශේ 
අවම කුලිය ඉල්ලා යල අක ිරසායි0 රජ්ය ැටසට් ිරශේදකයෂේ මඟින් 
ිරයම රර තිශබක අවම දදිරර කුලියයි ඒ අය ඉල්ලන්ශන්0 ශේ 
ැටටුේරාී තත්ත්වශේ දී යලුව ශවලා තිශබන්ශන් ශම රෂේද? 
ශර ේපටිරවල හාේරාතුන්ශේ සංැමය රජ්ශයන් ඉල්ලා යල අකවා  
 වතු රරශැක යන්ක හමුදා ආරෂේ ාව ලබා ශදන්ක ිරයලා0 ශේ 
රජ්ය ිනගින් ිනැටම වතු ශස්වරයන්  ඒ වත්ශත් ජීවත් ශවක අශප්ත  
අේමලා අද යලරබත් රක තත්ත්වයරට පත් රරලා තිශබකවා0 ැරු 
ඇමතිතුමිර  ශේ ැටක ඔබතුමා ශස යා බලන්ක0 වටවිලි රර්මාන්ත 
ඇමතිතුමිර  ඔබතුමාත් ශේ පිළිබඳව ශස යා බලන්ක0 කටත්කේ 
ඔබතුමාශේ අමාතය ධුර රාලය අවසන් ශවකශර ට ශ්රී ලංරාශේ 
වටවිලි රර්මාන්තය කටත්තටම කටති ශවලා යාවි0 [බාධ්ා ිරීමෂේ] 
ඒ තත්ත්වය තමයි ආරේභ ශවලා තිශබන්ශන්0  

මම දන්කවා  ඔබතුමා ිරහතමානී ඇමතිවරශයෂේ බව0 එම 
ිරසා ශේ පිළිබඳව ශස යා බලා ිරවටරැින විසඳුමෂේ ලබා ශදන්ක  
ැරු ඇමතිතුමිර0 එශහම කටති ුලශය ත් ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩු 
රාලය අවසන් ශවකශර ට ශේ වතු  අර ඔෂේශරෝම කටති ශවලා 
යයි0 

 

 

ෙු (කවා) ්තනපප පින්ණ මහස ා (වැය ිම අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரண - 

தபருந்ரதாட்ட அகமச்சர்) 

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

ැරු ශේු කුමාර් මන්ත්රීතුමිර  ශේ ශ වල්වලට හමුදාව 

මටිනහත් රර ැන්ක අශප්ත  ිරයලම බලාශප ශර ත්තුවෂේ කටහට0 ඒර 

ඔබතුමාට මම වැර්ශමන් ිරයකවා0  

1257 1258 



පාර්ලිශේන්තුව 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ට ළඟට  ැරු මංජුලා ිනසාකායර මන්ත්රීතුමිය0 ඔබතුමියට 

විකාිජ 10ර රාලයෂේ තිශබකවා0 

  
[අ0භා0 3034] 

 

ෙු මාංජුලා ද්ානායක මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අද දවශස් ශේ විශ ්  

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත 

ශවකවා0 අශප්ත  රශට් ජ්කතාවට සර්වජ්ක ඡන්ද බලය ලබා දී වසර 

90ෂේ සහ වයස අුලරුුව 1 ට වටිජ රාරවටයලයන්ට ඡන්ද බලය ලබා දී 

වසර 63ෂේ ැත ශවක ශේ ශම ශහ ශත් වයස අුලරුුව 1 ට වටිජ 

දරුවන්ට තමන්ශේ වයස සේපූර්ය ශවකවාත් සමඟම ඡන්ද 

අයිතිය ලබා ශදන්ක ඓතිහායලර තීන්ුවව ලබා ැත් අද දවශස් ශමම 

විවාදයට සහභාගි ශවන්කට අවස්ථාව ලටබීම පිළිබඳව මම සතුටු 

ශවකවා0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  රශට් ආණ්ඩු හදන්කට; 

රශට් මහජ්ක ිරශයෝජිතයන් පත් රරන්කට එදා -1931 දී-  

සර්වජ්ක ඡන්ද බලය ලටබුශණ් වයස අුලරුුව 21ට වටිජ අයට 

විතරයි0 කමුත්  ිරද හශසන් අුලරුුව 10 රට පසුව වයස අුලරුුව 1 ට 

වටිජ යලයු  ශදකාට ඡන්ද බලය ලටබුයත්  ඡන්ද හිමි කාම 

ශල්ඛකයට ඔුලන්ශේ කම ඇතුළත් රර  රශට් රධ්ාක 

මටතිවරයවලට ඡන්දය රරා  රරන්ක අයිතිය ලටශබකශර ට 

පළමුවටිර මටතිවරයය ගිහිල්ලා ඉවරයි0 සමහර ශේලාවට  

ජ්කාධිපතිවරයයරදී ශහෝ පාර්ලිශේන්තු මටතිවරයයරදී තම යි 

ඡන්ද අයිතිය රරා  රරන්ක ලටශබන්ශන්0 එතශර ට ඔුලන්ශේ 

වයස අුලරුුව 21ෂේ  22ෂේ  23ෂේ ශවකවා0 එමිරසා අකාැතය බාර 

ැන්ක ඉන්ක වයස අුලරුුව 1  සේපූර්ය ශවක දරුවාට ිරයල වයස 

පටමිණි රළ  ඔුලන් රශට් වැර්ේ දරක රාරවටයලයන් බවට පත් 

රරන්කට අද දවශස් ැත්ත ශේ තීන්ුවව මම ඉහළින් අැය රරකවා0 

ශේ සඳහා පරිපූරර ලටයිස්තුවෂේ විධියට වයස අුලරුුව 1  සේපූර්ය 

ශවක දරුවන් ශපබරවාරි 01 වටිරදා යලට මටයි  31 දෂේවා එෂේ 

රාණ්ඩයෂේ ව ශයනුත්  ජුිර  01 වටිරදා යලට සටප්ත තටේබර්  30 

දෂේවා එෂේ රාණ්ඩයෂේ ව ශයනුත්  ඔෂේශතෝබර්  01 වටිරදා යලට 

ජ්කවාරි  31 වටිරදා දෂේවා එෂේ රාණ්ඩයෂේ ව ශයනුත් ලියා පිනංචි 

ර් සති ශදරෂේ ඇතුළත ඔුලන්ශේ ඡන්ද හිමි අයිතිය ලබා ැටනීම 

සඳහා රටයුතු රරන්ක ශමම සං ශ ෝධ්කය තුළින් අවස්ථාව 

ලටශබකවා0 විශ ් ශයන්ම මා මිර ැරු සාැර රාරියවසේ  

මන්ත්රීතුමා රරා  රළා වාශේම  ැරු  සුශර්න්  රාඝවන් මන්ත්රීතුමා 

රරා  රළා වාශේම වයස අුලරුුව 1   සේපූර්ය ශවකශර ට ඡන්ද 

අයිතිය ලබා ැන්ක ේත්සුර රරකවාට වඩා වයස අුලරුුව 16 

සේපූර්ය ශවක දරුවාට ජ්ාතිර හටඳුනුේපත ලබා ශදන්කට 

රාළුවන්රම සරස් රර තිශබක ශම ශහ තර  මම ශයෝජ්කා 

රරකවා වයස අුලරුුව 1  සේපූර්ය වූ පසුව ඡන්ද හිමි කාම 

ශල්ඛකයට ඔුලන්ශේ කම ඇතුළත් රරන්ක රාළුවන් ක්රමශේදයෂේ 

ශේ තුළින් සරස් රරන්ක ිරයලා0 ශම රද  යේිරයල ශරශකකු  

අත්හටරුශය ත් ඊළඟ මටතිවරයයරදී ඔ ට ඡන්දය රරා  

රරන්කට අවස්ථාව ලටශබන්ශන් කටහට0 අද තාෂේ යය ඉතා 

ිනයුණුයි0 එම ිරසා ශේ වටඩ පිළිශවශළ් දී ඡන්දය රරා  රරන්ක 

ඔ ට අතපසුවීමෂේ ඇති ශක වක ආරාරයට  වයස අුලරුුව 1  

සේපූර්ය ශවකශර ටම ඒ සඳහා අව ය රරක පසුබිම සරස ්

රරන්ක රජ්යෂේ විධියට අපි රටයුතු රරමු ිරයා මම ශයෝජ්කා 

රරකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අශප්ත  ජ්කැහකශයන් යලයයට 

53ෂේම රාන්තාවන්0 එම ිරසා රාන්තාවන් ශවනුශවන් රථා රළ 

යුතුම ශම ශහ තෂේ  ශේර0  

අද ශබ ශහ ම අමාරුශවන්  රාශ ශීය සභාවට  එශහම 

කටත්කේ පළාත් පාලක ආයතකවලට යලයයට 25ර රාන්තා 

ිරශයෝජ්කයෂේ  ලබාදීමට හටිරයාව ලටබී තිශබකවා0 එම රාන්තා 

ිරශයෝජ්කය යලයයට 53 දෂේවා වටිජ රරන්ක  ඒ තුළින් ඒ අයට 

සරිලක ිරශයෝජ්කයෂේ ලබා ශදන්ක ිරයා ශේ අවස්ථාශේදී මා 

ශයෝජ්කා රරකවා0 මටතිවරය ක්රමයට යේ යේ සංශ ෝධ්ක එරතු 

රළ යුතු රාලය දටන් ඉෂේමවා ගිහින් තිශබකවා0 ඒ පිළිබඳව අපි 

ිරරන්තරශයන් රථා රරකවා0 ඒ සඳහා අපිට ඉඩ හසර ලබාශදක 

ශලසත් මා ශැෞරවශයන් ඉල්ලා යල අකවා0 ශ්රී ලංරාශේ සමස්ත 

රාන්තාවන් ශවනුශවන් ශේ ශයෝජ්කාව මා ඉිනරිපත් රරකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අද දවශස් අපි සාරච්ඡා රරක 

අශකෂේ රාරයය තමයි  ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් 

(සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත යටශත් ශැක එක සංශ ෝධ්ක0 

තමන් රැිරයාවරට ගිහිල්ලා වයස අුලරුුව 55ෂේ  60ෂේ ුලයාට 

පස්ශස්  අත පය හතර වාරු කටති ුලයාම ඒ අයශේ ජීවිරාව 

ශැකයන්ක  ජීවිතය ැටට ැහැන්ක තමන්ශේ ශ්රම දායරත්වය 

ලබාශදක රාල වරවානුව තුළ ඔුලන් ඉතිරි රරැන්කා එරම ශ  

අර්ථසාධ්ර අරමුදලයි0 එම අරමුදල ිරසා තමයි ඔුලන් තමන්ශේ 

ජීවිතශේ  ඉතුරු ශර ටස රාටවත් අත ශක පා ජීවත් ශවන්ක 

රාළුවන් තත්ත්වය සරස් රරැන්ශන්0  

1958 අංර 15 දරක ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකශත්   

වක වැන්තිය සමඟ ිරයවිය යුතු 46 වැන්තිය රරාරව  අද දවශස්  

පාර්ලිශේන්තුවට ඉිනරිපත් රර ඇති ශයෝජ්කාව පිළිබඳවත් අපි 

එරශහළාම සතුටු ශවකවා0 විශ ් ශයන්ම ශපෞ ැලිර අං ශේ ත්  

අර්ධ් රාජ්ය අං ශේ ත් ශස්වරයන්ශේ සමාජ් ආරෂේ ය ක්රමය 

සුරෂේෂිත රරන්කයි එම ිරශයෝැය ඉිනරිපත් රර තිශබන්ශන්0  

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරියන්ශේ සංසදය අශප්ත  රේරරු 

අමාතයතුමා සමඟ සාරච්ඡා රළා0 ැරු ඇමතිතුමිර  රාන්තා 

හිංසකය වටළටෂේවීම සඳහා ILO C190 සේමුතිය රට තුළ 

ක්රියාත්මර ිරීම සඳහා සේමත රර ශදන්ක0 විශ ් ශයන්ම වටඩ 

බිශේදී රාන්තාවන්ට යලුවවක ලිංගිර අතවරවලින් ිරදහස්ව  

ඔුලන්ට පිරිමින් හා එරට ැටශටමින් රටයුතු රරන්ක හටිරයාව  

 ෂේතිය ලබාදීම සඳහා C190 සේමුතිය අශප්ත  වටඩ බිම තුළ 

ක්රියාත්මර ිරීමට අව ය රටයුතු යලුවරර  ශදක ශලස 

පාර්ලිශේන්තුව ිරශයෝජ්කය රරක මන්ත්රීතුමියලා යලයු ශදකා 

ශවනුශවන් ශේ අවස්ථාශේදී මා ඔබතුමාශැන් ඉල්ලා යල අකවා0 

විශ ් ශයන්ම ශ්රම බලරාශේ  වි ාල පිරිසෂේ සමාජ් ආරෂේ ය 

වටඩ පිළිශවළට දායරත්වය ලබාදී තිබුයත්  මට රලින් රථා රළ 

සශහෝදර පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීතුමන්ලා රරා  රළා වාශේ 

දදිරර වටටුප්ත  ලබක -කුලීරරුවන් විධියට රටයුතු රරක- අයට 

සමාජ් ආරෂේ ය ක්රමය තුළින් යේ දායරත්වයෂේ ලටශබන්ශන් 

කටහට0 ඒ ිරසා ඔුලන් ශබ ශහ ම අස්ථාවරභාවයට පත් ශවලා 

තිශබකවා0 විශ ් ශයන්ම ශර වි්ඩ වසංැතය වටිර තත්ත්වයරට 

මු ය ුවන්කාම තමයි  ශේ වාශේ වටඩ පිළිශවළර අව යතාව ඒ 

අයට දටශකන්ශන්0 විශ ් ශයන්ම අද දවශස් පකත් ශරටුේපත් 

ශදරෂේ ඉිනරිපත් රළ අවස්ථාශේ ඒ සඳහා අදහස් රරා  රරන්ක 

අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මා සත්ුතිවන්ත වකවා0 විශ ් ශයන්ම 

රේරරු ජ්කතාවශේ අයිතිවායලරේ ශවනුශවන් එදා ඉඳලාම   

ශපරට විත් රටයුතු රළ අශප්ත  ැරු මහින්ද රාජ්පෂේ  මටතිතුමා ශේ 

අවස්ථ ් ාශේදී යලහිපත් රළ යුතුමයි0 එතුමා රේරරු 

අමාතයවරයාව යල අ යුැශේ දී තමයි ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදලට 

වටිජ දායරත්වයෂේ ලබාශදමින් ජ්කතාවට  රේරරුවන්ට වාශේම 

ශස්වාදායරයන්ට සහක සලසා ුවන්ශන්0 මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර  එම ිරසා අද දවශස් එතුමාත් යලහිපත් රරමින්  ශේ 

විවාදයට සහභාගිවීමට මට ඉඩ  සලසා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් 

ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා ිරහඬ ශවකවා0   
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ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ශසල්වරාජ්ා රශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 6ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 

 
[பி.ப. 3.43] 

 

ෙු ත්ල්ව්ායා කතේ්දද්ර්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கர ந்திரன்)  

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

இன்கறய தினம் நான் அண்கமயிரல நகடதபற்ற 

அசம்பாவிதங்கள் ததாடர்பாகச் சில விடயங்ககள இங்ரக 

முன்கவக்க விரும்புகின்ரறன்.  

கடந்த தசப்தரம்பர் மாதம் 15ஆம் திகதி ததாடக்கம் 26ஆம் 

திகதி வகரக்கும் தமிழ் மக்கள் ஒட்டுதமாத்தமாகத் தங்களு 

கடய விடுதகலக்காக அஹிம்கச வைியிரல உண்ணா 

ரநான்பிருந்து உயிர்நீத்த ‘தியாக தீபம்’ திலீபன் அவர்ககள 

நிகனவுகூருகின்ற ஒரு புனிதமான காலம். அந்தக் காலப் 

பகுதியிரல அவருகடய திருவுருவப் படத்துக்குச் சுடரரற்றி, 

மலர் மாகல அணிவித்து, மலர் தூவி அஞ்சலி தசலுத்துவது 

தமிைர்களுகடய ஒரு மரபாக இருந்து வருகின்றது. அந்த 

வககயிரல, கடந்த 15ஆம் திகதியிலிருந்து நான் அந்த அஞ்சலி 

நிகழ்விரல தனியாளாகப் பங்தகடுத்து வந்திருக்கின்ரறன். 

‘தகாவிட்’ ததாற்றுக் காரணமாக நான் ரவறு யாகரயும் 

அகைத்துச் தசல்லவில்கல.  

அரதரபான்று, கடந்த தசப்தரம்பர் மாதம் 23ஆம் திகதி 

நான் அந்த நிகனரவந்தலுக்காகச் தசன்றிருந்தரபாது, 

யாழ்ப்பாணப் தபாலிஸ் நிகலயப் தபாறுப்பதிகாாி தகலகம 

யில் ஒரு குழு வந்து “நிகனரவந்தல் தசய்யமுடியாது” என்று 

என்கனத் தடுத்தார்கள். இந்த நாட்டினுகடய சட்டப்படி 

இறந்தவர்ககள நிகனவுகூருவதற்கான அனுமதி உண்தடன்று 

அரசாங்கம் உலக நாடுகளுக்குச் தசால்கின்றது. “இறந்தவர்கள் 

விடுதகலப் புலிகளாக இருந்தாலும்கூட, இறந்தவர்ககள 

நிகனவுகூர முடியும். ஆனால், விடுதகலப் புலிககள 

தமச்சுகின்ற வககயிரல தசயற்படாமல் இறந்தவர்ககள 

நிகனவுகூர முடியும்” என்று இந்த அரசாங்கம் சர்வரதச 

சமூகத்துக்குக் கூறிக்தகாண்டிருக்கின்றது. அந்தவககயிரல, 

நான் அந்தப் தபாலிசாாிடம் “என்கனத் தடுப்பதாக இருந்தால் 

உங்களிடம் நீதிமன்றத் தகடயுத்தரவு இருக்கின்றதா?” என்று 

ரகட்டிருந்ரதன். நான் சுமார் அகர மணிரநரம் அந்தத் 

தகடயுத்தரவு எனக்குத் தரப்படக்கூடும் என்கின்ற ஒரு 

நிகலயிரல பார்த்துக்தகாண்டிருந்ரதன். ஆனால், அவ்வாறான 

ஒரு தகடயுத்தரவு எனக்குத் தரப்படவில்கல. அந்த இடத்திரல 

நான் சட்டத்கத மீறவில்கல என்ற அடிப்பகடயிரல அந்த 

நிகனரவந்தகலச் தசய்திருந்ரதன். ஆனால், யாழ்ப்பாணப் 

தபாலிஸ் நிகலயப் தபாறுப்பதிகாாியினுகடய குழு என்கன 

வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து, நான் ஏற்றிய தீபத்கதக் காலால் 

அகணத்து, மிகக் ரகவலமாக நடந்துதகாண்டு, என்கனத் 

துன்புறுத்திச் சித்திரவகத தசய்து வாகனத்தில் ஏற்றிக் 

தகாண்டுதசன்று தபாலிஸ் நிகலயத்தில் அகடத்து 

கவத்தார்கள்.  

நான் ககதுதசய்யப்படுகின்றதபாழுது “நிகனரவந்தல் 

தசய்தால் ககதுதசய்ரவாம்!” என்று தசான்னார்கள்; அந்த 

நிகனரவந்தகலச் தசய்தகமக்காகத்தான் அவர்கள் என்கனக் 

ககதுதசய்தார்கள். ஆனால், தபாலிஸ் நிகலயத்துக்குக் 

தகாண்டுதசன்று ஒரு மணி ரநரத்தின் பிற்பாடு என்னிடம் 

வாக்குமூலம் தபறத் ததாடங்கும்ரபாது, “உங்ககள 

நிகனரவந்தல் தசய்ததற்காகக் ககதுதசய்யவில்கல” என்றும் 

மாறாக, தனிகமப்படுத்தல் சட்டத்கத மீறியகமக்காகக் 

ககதுதசய்ததாகவும் தசான்னார்கள். ஆனால், அங்கு நான் 

மட்டும்தான் தசன்றிருந்ரதன், அப்படியிருக்க, நான் தனிகமப் 

படுத்தல் சட்டத்கத மீறியதாக அவர்கள் எனக்தகதிராகச் 

ரசாடிக்கப்பட்ட வைக்தகான்கறப் பதிவு தசய்திருக்கின் 

றார்கள். எதிர்வரும் 27ஆம் திகதி என்கன நீதிமன்றில் 

ஆ ராக ரவண்டுதமன்றும் தசால்லப்பட்டிருக் கின்றது.  

இந்த நிகலகமயிரல என்னுகடய சிறப்புாிகம மீறப் 

பட்டதாக நான் ஒரு பிரரரகணகயச் தசயலாளர் நாயகம் 

ஊடாக எழுத்துமூலம் சபாநாயகருக்குச் சமர்ப்பித்திருந்ரதன். 

ஆனால், எனக்கு அதகனச் சகபயில் முன்கவப்பதற்கான 

அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. “இதில் சிறப்புாிகம மீறல் 

இல்கல” என்று தசால்லப்படுகின்றது. தகௌரவ சபாநாயகர் 

அவர்கள் தான்ரதான்றித்தனமாக அதற்கான மறுப்கபத் 

ததாிவித்திருப்பது மிகவும் கவகலக்குாிய விடயம். இந்த 

நாட்டினுகடய சட்ட திட்டங்கள் அகனத்துரம தபரும் 

பான்கம இனத்கதச் சார்ந்த சிங்கள நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினர்களின் நலன்களுக்காகவும் தசௌகாியங்களுக் 

காகவும் மட்டும்தானா? தமிைர்கள் என்பதற்காக நாங்கள் நாய் 

ரபான்று நடாத்தப்பட்டாலும் அகதக் ரகட்பதற்கு இங்கு 

யாருமில்கல என்பகதத்தான் உங்களுகடய தீர்மானங்கள் 

எடுத்துக் காட்டுகின்றது என்பகத நான் இந்த இடத்தில் 

குறிப்பிட்டுச் தசால்ல விரும்புகின்ரறன். அப்ரபாது என்னுடன் 

ரசர்த்து எங்களுகடய இரண்டு கட்சி உறுப்பினர்கள் - 

ர ீவ்காந் மற்றும் ரா சிறிகாந்தன் ஆகிரயார் ககதுதசய்யப் 

பட்டிருந்தார்கள். இந்த நடவடிக்கககய நான் மிகவும் 

வன்கமயாகக் கண்டிக்கின்ரறன்.  

அடுத்ததாக, நான் இன்னுதமாரு விடயத்கதயும் இங்கு 

பதிவு தசய்துதகாள்ள விரும்புகின்ரறன். கடந்த ஆட்சிக் 

காலத்திரல வடக்கு, கிைக்கிரல பத்தாயிரத்திற்கும் ரமற்பட்ட 

வர்களுக்கு வீட்டுத் திட்டங்கள் தருவதாகக்கூறி ஓர் இலட்சம் 

ரூபாய் வைங்கப்பட்டகதயடுத்து, அவர்கள் அதகன நம்பி 

ரமலும் கடன்ககளப் தபற்று வீட்டுத்திட்ட ரவகலககள 

ஆரம்பித்திருந்தார்கள். பின்னர் அரசாங்கம் மாறியரதாடு 

இப்தபாழுது அந்த மக்கள் நடுத்ததருவிரல நிற்கின்றார்கள். 

இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இன்றுவகர எந்த 

விதமான நியாயமும் கிகடக்கவில்கல. அதற்கான மீதிக் 

தகாடுப்பனவுகளும் வைங்கப்படவில்கல. இதனால் பலர் 

தற்தகாகல தசய்யரவண்டிய நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டு 

இருக்கின்றார்கள். இந்த நிகலகமயில் இவ்வாறு கடந்த 

அரசாங்கத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு குகறயிரல விடப்பட்ட 

வீட்டுத் திட்டங்ககளப் பூர்த்தி தசய்வதற்காக வவுனியா 

மாவட்டத்திரல சிங்கள மக்களுக்காக மட்டும் 79.8 மில்லியன் 

ரூபாய் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதுதவாரு நியாய 

மற்ற, இனவாதச் தசயற்பாடாகும். அண்கமயில் ஐரராப்பிய 

ஒன்றியத்தினர் இங்கு வருகக தந்தரபாதுகூட தாங்கள் 

இனவாதம் இல்லாது தசயற்படுவதாகக் கூறியிருந்தார்கள். 

அதனால், இவ்வாறான இனவாதச் தசயற்பாடுகள் நிறுத்தப் 

படரவண்டும் என்பகத நான் இந்த இடத்திரல பதிவுதசய்து 

தகாள்கின்ரறன். அடுத்ததாக - [இகடயீடு] 

      

 
ෙු කුලිනාංහසන ිනලීප්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  

Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු  මන්ත්රීතුමා  ශම රෂේද ීති ර ්කය?  
    
ෙු කුලිනාංහසන ිනලීප්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
சிங்கள மக்களுக்காக ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டததன்றால் 

எப்ரபாது, எங்ரக ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது என்பகத 

நிரூபிக்கரவண்டும்.  
         

ෙු ත්ල්ව්ායා කතේ්දද්ර්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கர ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
நீங்கள் மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தகலவராக இருப் 

பதனால் அதகன அங்கு தசன்று ரதடிப் பாருங்கள்! 
        
ෙු කුලිනාංහසන ිනලීප්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
உங்ககள மாதிாி தகாகலகயச் தசய்துவிட்டு நாங்கள் 

இங்கு வந்து கத்திக்தகாண்டு இருக்கிரறாமா? தபாய் தசால்ல 

ரவண்டாம். - [இகடயீடு] 
 

ෙු ත්ල්ව්ායා කතේ්දද්ර්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கர ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
அடுத்ததாக, அனுராதபுரம் சிகறச்சாகலயிரல தடுத்து 

கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் ககதிகள் மிகுந்த ஆபத்தான 

நிகலயில் இருக்கின்றார்கள். தங்களுக்கு தலாஹான் ரத்வத் 

ரதயால் நடந்த அநீதிகள் ததாடர்பாக முகறப்பாடு தசய்தகமக் 

காக அவர்களுக்கு எதிராகக் கடும் அழுத்தங்கள் பிரரயாகிக்கப் 

பட்டு வருகின்றன. [இகடயீடு]  
 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දටන් රථාව අවසන් රරන්ක  ැරු මන්ත්රීතුමා0  
   
ෙු ත්ල්ව්ායා කතේ්දද්ර්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கர ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Please give me one more minute, Sir. 

அதனால் அவர்ககள வவுனியா சிகறச்சாகலக்கு மாற்று 

வதற்குாிய நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படரவண்டு தமன்பகத 

நான் இங்கு மிகவும் தபாறுப்புணர்ரவாடு தசால்கின்ரறன்.  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ශර්මකාත් සී0 ශද ලවත්ත මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 

6ර රාලයෂේ තිශබකවා0  

 
 

[අ0භා0 3049] 

 

ෙු තප්රේනනාත් සී. තා ලවත්  මහස ා 
(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ස්තුතියි  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 අපි ේතුශර් 

සශහෝදරවරුන්ශැන් ඉල්ලා යල අකවා  රරුයාරර ජ්ාතිවාදී 

දවරශේ  ගිිරදටල් කටවත වතාවෂේ අුලළන්ක ේත්සාහ රරන්ක 

එපා ිරයලා0 ඔබතුමන්ලා ිනගින් ිනැටම ශේ ේත්සාහ රරන්ශන් සුව 

ශවන්ක ළං ශවලා තිශබක ඒ තුවාල කටවත කටවත අු ත් 

රරන්කයි0 එවටිර තත්ත්වයෂේ තමයි අපට ශපශකන්ක 

තිශබන්ශන්0 කමුත්  දමිළ සශහෝදරවරුන්ශේ ඇත්ත තත්ත්වය 

ඕර ශක ශවයි ිරයක රාරයය අපි පසු ගිය රාලය රාරාවටම 

දටෂේරා0 ේතුශර් දමිළ සශහෝදරවරුන්ට  සටබෑ ිරදහස ලබා ුවන්ශන් 

තමුන්කාන්ශස්ලා ශක ශවයි0 ේතුශර් දමිළ සශහෝදරවරුන්ට සටබෑ 

ිරදහස ලබා ුවන්ශන් ඒ ශවනුශවන් සටන් වටුවණු දකුශණ් ජ්කතාව0 

මහින්ද රාජ්පෂේ  මටතිතුමා එයට ශ  පාලක කායරත්වය ුවන්කා0 

හමුදාවට කායරත්වය දීලා සරත් ශෆ න්ශස්රා මහත්මයා ඇතුළු 

අශප්ත  රය විරුවන් තමයි ඒ සටබෑ ිරදහස ලබා ුවන්ශන්0 

තමුන්කාන්ශස්ලාට ඒ සටබෑ ිරදහස ලබා ුවන්ශන් එදා ශේ රටට 

ශ  පාලක කායරත්වය ුවන් මහින්ද රාජ්පෂේ  මටතිතුමා සහ රය 

විරුවන් බව පටහටිනලිව ිරයන්ක ඕකෑ0 අද තමුන්කාන්ශස්ලාට බය 

කටතිව ශ  පාලකය රරන්ක රාළුවන්0 අද තමුන්කාන්ශස්ලාශේ 

සාමාජිරයන් මටශරන්ශන් කටහට0 එදා එල්ටීටීඊ සංවිධ්ාකය 

තමුන්කාන්ශස්ලාශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු ර් ශදශකකු කේ 

මටරුවා ද? ඒ ිරසා මා ිරයකවා  රරුයාරර තවුවරටත් ජ්ාතිවාදය 

පතුරන්ක එපා ිරයලා0  

පසු ගිය ද ර ශදර තුළ අප ඉශැක ැත් පාසල්වල දමිළ 
සශහෝදරවරු හි අයා0 දමිළ සශහෝදරවරු අදත් ශමශහ් ඉන්කවා; 
සමහර අය දකුශණ් වයාපාර රරකවා0 හටබටයි  තමුන්කාන්ශස්ලා 
හටමදාම ඉල්ලන්ශන් ශම රෂේද? "ේතුශර් ඉන්ක යලංහල මිිරසුන්ට 
වයාපාර රරන්ක ශදන්ක එපා0 ේතුශර් ඉන්ක යලංහල මිිරසුන් 
රරුයාරර දකුයට එළවන්ක" ිරයලායි තමුන්කාන්ශස්ලා 
ිරයන්ශන්0 තමුන්කාන්ශස්ලා පසු ගිය රාලශේ  සජිත් ශර්මදාස 
මහත්මයාට සහශයෝැය ශදකවා ිරයලා එතුමාශැන් රළ ඉල්ලීේ 
13 තුළ තිශබන්ශන් ශම කවාද? ේතුශර් ඉන්ක යලංහල මිිරස්සු වටිජ 
හරියෂේ දකුයට එළවන්ක ිරයකවා0 රරුයාරර ඔය ජ්ාතිවාදය 
ඇති රරන්ක එපා0 Highways හදලා ේතුර දකුය යා රරලා අපි 
ඔෂේශර ම එරට ජීවත් ශවමු0 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මට ලටබුණු ශේ අවසථ්ාශේදී  
ශය හාිර ද යලල්වා තරුය ැායිරාවට මශේ ශුභාශිංසක 
පිරිකමකවා0 ඒ ැමන්ම මම ිරයකවා  ඇය ශේ රශට් රලාව තුළ 
සංස්රෘතිරමය ව ශයන් වි ාල ඉිනරි පිේමෂේ සිරටුහන් රරරා 
බව0 කව විධියට යලතීශේ  කව විධිශේ  ආරල්ප දටීශේ හටිරයාව 
එෂේර තමයි ඇයට එම ඉිනරි පිේම සිරටුහන් රරන්ක 
ලටශබන්ශන්; ඒ ජ්යග්රහයය ලටශබන්ශන්0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  පසු ගිය රාලශේ  සමහර 
අවස්ථාවල අපි දටරරා ශදයෂේ තිශබකවා0 සභය  අසභය  
සංස්රෘතිර  අසංස්රෘතිර ආදී ශ වල් එෂේර හිර ශවලා  තහකමට 
මුල් තටක දීලා රටයුතු ිරීම ිරසා සමහර රාරයාවල දී අප එර 
තටක පල් ශවක ස්වභාවයෂේ තිශබකවා0  මම වි ්වාස රරකවා  
රලාව  සංස්රෘතිය ිරයක රාරයා එෂේර බටු වාම  සභය  අසභය 
ිරයලා ඉරි ැහන්ක ශබශහවින් අමාරු බව0 සංස්රෘතිර  
අසංස්රෘතිර ිරයලා ඉරි ැහන්ක අමාරුයි0 ඒ ිරසා සමහර ඒවා 
තහකශමන්ම පාලකය රරන්ක යන්ශන් කටතිව අවශබෝධ්ය තුළින් 
ඉස්සරහට යන්ක රාළුවන් කේ  විය යුත්ශත් එයයි ිරයක රාරයය 
මා පටහටිනලිව ිරයකවා0  

අද ඉිනරිපත් රර තිශබක ඡන්ද හිමියන් ලියා පිනංචි ිරීශේ 
(සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත සේබන්ධ්ශයන් පාර්ලිශේන්තුශේ 
පෂේ  විපෂේ  ශදදයෂේ කටතිව එරඟතාවරට පටමිලොම ැටක මම 
ශබශහවින්ම සතුටු ශවකවා0 පසු ගිය රාලය තුළ අපි දටෂේරා  අශප්ත  
තරුය දූ රාතුන්ට  සශහෝදර සශහෝදරියන්ට අුලරුුව 1  ලටබුවත්  
ඡන්ද හිමිරම -ඡන්ද අයිතිවායලරම- ලටබුයත් ඡන්දය පාවිච්චි 
රරන්ක අුලරු දෂේ ශදරෂේ ැත ශවච්ත අවස්ථා  තිබුණු බව0 ඒර 
මඟ හරවන්ක තමයි අද ශේ අවසථ්ාව ේදා රර තිශබන්ශන්0 අපි 
දන්කවා රාජ්ය ශස්වරයන් මාර්තු  අශර්ල් ිරයක රාලවල  ඟෂේ 
රාර්ය බ ල වක බව0 එතශර ට ඡන්ද හිමි කාම ශල්ඛකය හදක 
ශර ට සමහර ශවලාවට අඩු ු  ඬුරේ ඇති ශවකවා0 ඒර මඟ 
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හරවා ැන්ක රාළුවන්රමෂේ අද ශේ මඟින් ලටශබකවා0 ඡන්ද 
හිමියන් ලියා පදංචි ිරීශේ හටිරයාව වර් යරට අවසථ්ා ර්පයරම 
-රාර්තු ව ශයන්- ලබා  දී තිශබකවා0 මූලාසකාරූඪ ැරු 
මන්ත්රීතුමිර, පසු ගිය රාලය රාරාවටම අපට ඒ රටයුත්ත රරන්ක 
බටරිව ගියා0 කමුත්, ඒ ඌක පූරයය අද යථාර්ථයෂේ බවට පත් 
ශවකවා0 විශ ් ශයන්ම මටතිවරය ශර මිසශේ හිටරා සභාපති 
මහින්ද ශ  ප්රිය මහත්තයාට -එතුමා සුකන්ද ශ  ප්රිය 
මහත්මයාශේ සශහෝදරයා0- ශල කු අව යතාවෂේ තිබුයා ශේ 
රාරයය ඉ ්ට රරන්ක0 අද පෂේ , විපෂේ  ශදදයෂේ කටතිව ශේ 
පකත් ශරටුේපත සේමත ිරීම ඉතාම සුුවසු ශදයෂේ0  

අශප්ත  රශට් රේරරු නීතිය ශදස බලක ශර ට  ැරු ිරමල් 

යලරිපාල ද යලල්වා අමාතයතුමා අද ඒ සේබන්ධ්ශයන් ඉිනරි පිේමෂේ 

සිරටුහන් රර තිශබකවා0 අද එය සුවිශ ්ෂී කවයරරයයරට ලෂේ 

ශවලා තිශබකවා0 අශප්ත  රශට් ජ්කාධිපති අතිැරු ශැෝඨාභය 

රාජ්පෂේ  මටතිතුමා ැටක මම ඉතා ආඩේබර ශවකවා0 අශප්ත  රශට් 

කායරයා හට අයට එතුමා ැන්කා තීන්ුව තීරය එෂේර වටඩ රරන්ක 

රාළුවන්  රේරරු ඇමතිවරශයකු අපට යලටීම ැටකත් මා ආඩේබර 

ශවකවා0   

අද ශක ශයකුත් විශ   ආශයෝජ්රයන් ඇවිත් සාරච්ඡා 

රරකවා0 ඒ අවස්ථාවලදී  සමහර ආශයෝජ්රයන් අශප්ත  

ජ්කාධිපතිතුමාශැන්  අශප්ත  රේරරු අමාතයතුමාශැන් ඉල්ලා 

තිශබකවා  ඒ ආශයෝජ්රයන්ට ඕකෑ ශවලාවර අශප්ත  ශස්වරයන් 

ශස්වශයන් පහ රරන්ක රාළුවන් - hire and fire ක්රියාවලියට - 

අවස්ථාව ලබා ශදන්ක ිරයලා0 එම ඉල්ලීම රළ අවස්ථාවර එතුමා 

පටහටිනලිව ිරයා තිශබකවා  "ආශයෝජ්රයන්ට ඕකෑ ඕකෑ විධියට 

හිස කමන්ශන් කටහට" ිරයලා0 ඒර තමයි ශේ රශට් වටඩ රරක  ුවෂේ 

විඳික අහිංසර ජ්කතාව ශවනුශවන් තීන්ුව තීරය ැන්කවා 

ිරයන්ශන්0 අශප්ත  ර අන් පිටට ගිහින් ශවකත් රටවල වටඩ රරක 

අශප්ත  රශට් රේරරුවන්ට  ශ්රමිරයන්ට තමාට හිමි අර්ථසාධ්ර 

මුදල් තම ශස්වාව අවසන් වූ ශම ශහ ශත්ම ලබා ැටනීශේ හටිරයාව 

ලටශබක කව ආරාරශේ  පකත් ශරටුේපතෂේ තමයි අද සේමත 

වන්ශන්0  

ඒ එෂේරම  මම ඉල්ලීමෂේ රරකවා0 අද අශප්ත  රාන්තා 

මන්ත්රීවරියන් ිරහිප ශදශකකුත් ශේ ඉල්ලීම රළා0 ILO එර 

සේමත රර තිශබක C190 සේමුතියට ඇතුළත් ශවන්ක අපට 

රාළුවන් කේ වඩා ශහ ඳයි0 ශම රද  අපි අද දිරකවා ශස්වා ස්ථාක 

තුළ වටිජ ව ශයන් රාන්තාවන් හිංසකයට ලෂේ වක බවෂේ0 ඒ 

එෂේරම ඒ හිංසකශයන් එහාට ගිය තවත් අමුතු විිනශේ  රටාවකුත් 

තිශබකවා0 සමහර අවස්ථාවල  තමන්ශේ රැිරයාශේ ඉිනරි පටවටත්ම 

සඳහා  රැිරයාශේ පටවටත්ම වටිජ ිනයුණු රරැටනීම සඳහා  තමන්ශේ 

ඉිනරි ේසස්වීම සඳහා රාන්තාවන් තමන් වියලන්ම ඒ ශ වල්වලට 

අනුැත වක ස්වරූපයෂේ තිශබකවා0 ඒ ැටක සමහර තටන්වලදී 

තර්ර රරන්ක අපට රාළුවන්0 කමුත්  ශමවටිර පටහටිනලි 

සේමුතිවලට ඇතුළත් වීේ තිශබකවා කේ  අපට රාළුවන් රේරරු 

නීතිය තවුවරටත් ඉිනරියට ශැක යන්ක0 තවත් ිරයන්ක ශ වල් 

තිබුයත් ඒවා ිරයන්ක මට ලටබී තිශබක රාලය රමායවත් කටහට0 

ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි ිරීශේ (සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත 

සහ ශස්වර අර්ථසාධ්ර අරමුදල් (සංශ ෝධ්ක) පකත් ශරටුේපත 

ශැක ඒම සේබන්ධ්ශයන් ස්තුතිවන්ත ශවමින්  මට රාලය ලබා 

දීම සේබන්ධ්ශයන් ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම ිරහඬ 

ශවකවා  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0   

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු එස්0 ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 9ර රාලයෂේ 

තිශබකවා0 

[பி.ப. 3.55] 

 

ෙු ිනවඥානන ශ්රී ්්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்கறய தினம் நகடதபறுகின்ற ரதருநர்ககளப் பதிவு 

தசய்தல் திருத்தச் சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு மற்றும் 

ஊைியர் ரசமலாப நிதியச் சட்டத்தின் கீைான கட்டகள 

என்பன ததாடர்பான விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு, நான் 

முக்கியமாக இரண்டு விடயங்ககளப் பதிவுதசய்ய 

விரும்புகின்ரறன்.   

முதலாவதாக, ரகாப்பாய் பிரரதச தசயலகத்திரல 

அபிவிருத்தி உத்திரயாகத்தராகப் பணிபுாிந்த யாழ்ப்பாணம், 

சண்டிலிப்பாகயப் பிறப்பிடமாகக் தகாண்ட முன்னாள் 

ரபாராளியான மாணிக்கம் த யக்குமார் என்பவர் கடந்த 

2021.09.28ஆம் திகதி காணாமற் ரபானதாகச் சமூக 

வகலத்தளங்களிரல தசய்திகள் தவளியாகியிருந்தன. இவர் 

யாழ்ப்பாணப் பல்ககலக்கைகத்தில் 1994இல் இளநிகலப் 

பட்டத்கதப் தபற்றவர். கடந்த 2021.09.30ஆம் திகதி 

இவருகடய வீட்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 06 கிரலாமீற்றர் 

தூரத்திலுள்ள நவாலியில் ககவிடப்பட்ட கிணற்றிலிருந்து 

இவரது உடல் சடலமாக எடுக்கப்பட்டது. தபாருளாதார 

அபிவிருத்தி உத்திரயாகத்தரான இவாின் உடலிரல இரத்தக் 

காயங்கள் உள்ளதாகச் சுயாதீன ஊடகங்களின் ஊடகவிய 

லாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.  “ஆதவன்” என்ற இயக்கப் 

தபயாிரல அகைக்கப்படுகின்ற முன்னாள் ரபாராளியான 

இவர், காகல நகடப் பயிற்சிக்காகச் தசன்றரபாதுதான்  

காணாமற்ரபானதாகக் கூறப்படுகின்றது. கராத்ரத கற்றுத் 

தினமும் உடற்பயிற்சியுடன் நகடப் பயிற்சியும் தசய்கின்ற, 

நீச்சலும் ததாிந்த த யக்குமார் தகாஞ்சத் தண்ணீருள்ள 

கவனிப்பாரற்ற கிணற்றில் சடலமாக எப்படி இருக்கமுடியும்? 

என்ற சந்ரதகம் இன்று மக்களிடம் இருக்கின்றது. ஆகரவ, 

இந்த முன்னாள் ரபாராளியான ஆதவன் அவர்களுகடய 

மரணம் ததாடர்பில் ஒரு நீதியான விசாரகணகய ரமற் 

தகாள்ள ரவண்டுதமன நான் இந்த உயர்ந்த சகபயினூடாக 

நான் ரகட்டுக் தகாள்கின்ரறன்.    

அரதரபால, திருரகாணமகல மாவட்டத்திரல சண்முக 

ரா ா விதுலக்ஷன் என்பவர் கடந்த 2021.07.02ஆம் திகதி 

தவள்ளிக்கிைகம காகல 9.30 மணியளவில் திருரகாணமகல 

சிரரஷ்ட தபாலிஸ் அத்தியட்சகாின் பணிமகனக்கு வருமாறு 

அகைக்கப்பட்டதற்கிணங்க, அவர் அங்கு தசன்றிருந்தார். 

ஆனால், நாட்டுக்கு ஒவ்வாத, விடுதகலப் புலிகள் சார்ந்த 

விடயங்ககள தன்னுகடய முகநூலில் பதிவிட்டதாகக் 

குறிப்பிட்டு, பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ் அவர் 

ககதுதசய்யப்பட்டிருக்கின்றார். 24 வயதான இந்த இகளஞன் 

ககதுதசய்யப்பட்டு 03 மாதங்களாகின்றன. அவருகடய 

தந்கதயான சண்முகரா ா 03 மாதங்களாக அழுதகண்கரளாடு 

அவகரப் பார்க்க முடியாமல் இன்றும் அகலந்து திாிகின்றார்.  

இது மிகவும் ரவதகனயானதவாரு சம்பவமாகக் காணப்படு 

கின்றது.   

அரதரபால், திருரகாணமகல, வரராதயநககரச் 

ரசர்ந்தவரும் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட முன்னாள் ரபாராளியு 

மான 39 வயது நிரம்பிய திரு. மரனாகரதாஸ் சுபாஸ் என்னும் 

குடும்பஸ்தர் கடந்த 2021.09.28ஆம் திகதி காகல 6.00 

மணியளவில் அவரது வீட்டில் கவத்து துப்பாக்கி முகனயில் 

கடத்திச் தசல்லப்பட்டுள்ளார். தம்கம உப்புதவளி தபாலிஸ் 

நிகலயத்தில் கடகமயாற்றும் தபாலிஸாதரன அகடயாளப் 

1265 1266 
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படுத்திய சிவில் உகட தாித்த, ஆயுதம் தாங்கிய நபர்கள் 

அவரது வீட்கடச் சுற்றிவகளத்தரதாடு, அவகரக் தகாண்டு 

தசல்வகதத் தடுத்த குடும்பத்தினகரத் துப்பாக்கி முகனயில் 

அச்சுறுத்தி திரு. மரனாகரதாஸ் சுபாஸ் அவர்ககள அகைத்துச் 

தசன்றுள்ளனர். இச்சம்பவத்தின் பின்னர் அகைத்துச் தசல்லப் 

பட்டவாின் தாயாரும் மகனவியும் உடனடியாக உப்புதவளிப் 

தபாலிஸ் நிகலயத்திற்குச் தசன்று விபரம் ததாிவித்தரபாது, 

தாம் யாகரயும் அவ்வாறு அகைத்து வரவில்கல எனப் 

தபாலிஸார் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் நகடதபற்று 

பத்து நாட்கள் கடந்த நிகலயில், இன்றுவகர தபாலிஸாரால் 

அகைத்துச் தசல்லப்பட்ட புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட முன்னாள் 

ரபாராளியான திரு. மரனாகரதாஸ் சுபாஸ் அவர்களின் நிகல 

என்ன என்பது பற்றிரயா, அவர் எங்கு இருக்கின்றார் என்பது 

பற்றிரயா எந்தவிதத் தகவலுமற்று அவரது குடும்பம் அந்தாித்து 

நிற்கிறது.  

இவ்வாறு அடிக்கடி இந்த நாட்டில் அரங்ரகற்றப்படும் 

ககதுகள் மற்றும் காணாமலாக்கல்கள் உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் 

அகனத்தும் இந்த நாட்டில் தமிழ்த் ரதசிய இனத்தின் அவல 

நிகலகயயும் அதிகார வர்க்கத்தினாின் எரதச்சதிகாரத் 

தனத்கதயும் தவளிப்படுத்தும் அரதரவகள, புனர்வாழ்வளிக் 

கப்பட்டு, தமது குடும்பங்களுடன் இகணந்து இயல்பு வாழ்கவ 

ஆரம்பித்துள்ள முன்னாள் ரபாராளிகளின் பாதுகாப்புக்கு இந்த 

நாட்டில் எந்த உத்தரவாதமும் இல்கல என்பகத உறுதிப் 

படுத்துவதாகவும் அகமந்துள்ளது. குடும்பத்தார் முன்னிகல 

யில் கவத்து, எந்தக் குற்றச்சாட்டுக்களுமற்று உப்புதவளிப் 

தபாலிஸாரால் ஆயுதமுகனயில் அகைத்துச் தசல்லப்பட்ட 

திரு. மரனாகரதாஸ் சுபாஸ் அவர்ககள உடனடியாக 

விடுவிப்பதற்கு உாிய தரப்புகள் விகரவான நடவடிக்ககககள 

ரமற்தகாள்ள ரவண்டுதமன நான் இந்த உயர்ந்த சகபயினூ 

டாகக் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  

அரதரபால், கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திலுள்ள ககரச்சி, 

பச்சிகலப்பள்ளி, பூநகாி ஆகிய மூன்று உள்ளூராட்சி மன்றங் 

களினதும் தகௌரவ தவிசாளர்கள் உள்ளிட்ட 08 உறுப்பினர்கள் 

கடந்த 2021.03.09ஆம் திகதிக்கும் 2021.08.08ஆம் திகதிக்கும் 

இகடப்பட்ட காலப் பகுதியில் கிளிதநாச்சி பயங்கரவாதக் 

குற்றத்தடுப்புப் பிாிவினரால் விசாரகணக்கு உட்படுத்தப் 

பட்டிருந்த நிகலயில், அதன் ததாடர்ச்சியாக 2021.09.16ஆம் 

திகதியன்று ககரச்சிப் பிரரதச சகபயின் கல்மடுநகர் வட்டார 

உறுப்பினர் தகௌரவ சண்முகரா ா  ீவரா ா அவர்களும் 

கிளிதநாச்சி பயங்கரவாதக் குற்றத்தடுப்புப் பிாிவினரால் 

விசாரகணக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.  

2021.09.16ஆம் திகதி எமது கட்சிகயப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்தும் தகௌரவ உறுப்பினர்  ீவரா ா அவர்ககள 

விசாரகணக்கு உட்படுத்திய TIDயினர், அவரது கட்சிச் 

தசயற்பாடுகள் குறித்தும், என்னால் முன்தனடுக்கப்பட்டு வரும் 

கட்சி ாீதியான பணிகள் குறித்தும், அவரது சமூகப் பணிகள் 

குறித்தும் அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் வககயில் பிற்பகல் 3.00 

மணியிலிருந்து 6.30 மணிவகர மூன்றகர மணித்தியாலங்கள் 

விசாரகண தசய்துள்ளகம, தமிழ்த் ரதசியம் சார்ந்து 

தசயற்படும் தகௌரவ உறுப்பினர்களின் சுயாதீன இயங்கு 

திறகனக் ரகள்விக்குட்படுத்துவதாக அகமந்துள்ளது. 

அண்கமயிரல சண்டிலிப்பாயிரல காணாமல்ரபாய் தகால்லப் 

பட்டிருக்கின்ற மாணிக்கம் த யக்குமார் அவர்களு கடய 

நிகலகம மற்றும் திருரகாணமகல மாவட்டத்திரல ககது 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்ற முன்னாள் ரபாராளியான திரு. 

மரனாகரதாஸ், சிவில் சமூகத்கதச் ரசர்ந்தவரான விதுலக்ஷன் 

ஆகிரயாரது விடுதகல என்பன ததாடர்பில் இந்த உயர்ந்த 

சகப கவனம் தசலுத்தி, உாிய நீதி கிகடக்க வைிதசய்ய 

ரவண்டுதமன நான் இந்த இடத்திரல வலியுறுத்துகிரறன்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

ரதருநர்ககளப் பதிவுதசய்கின்ற இந்தக் காலகட்டத்தில், மிக 

முக்கியமாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திரல 18,000இற்கு ரமற் 

பட்டவர்களினதும், கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திரல 4,000இற்கு 

ரமற்பட்டவர்களினதும் தபயர்கள் ரதருநர் இடாப்பிலிருந்து 

நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால்தான் கிளிதநாச்சி, யாழ்ப் 

பாண மாவட்டங்கள் இகணந்ததான யாழ்ப்பாணத் ரதர்தல் 

மாவட்டத்தில் 7ஆகவிருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

களுகடய ததாகக 6ஆகக் குகறக்கப் பட்டிருக்கின்றது.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுகடய வலிகாமம் வடக்கில் 45 

கிராம அலுவலர் பிாிவுகள் உண்டு. அவற்றில், 18 கிராம 

அலுவலர் பிாிவுகளில் பகுதியளவில்தான் மக்கள் மீளக்குடி 

ரயற்றப்பட்டு இருக்கின்றார்கள்; 3 கிராம அலுவலர் பிாிவு 

களில் முழுகமயாகரவ மக்கள் மீள்குடிரயற்றப் படவில்கல. 

தற்தபாழுதும் முகாம்களிரல வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கின்ற 

யாழ்ப்பாணம் வலி. வடக்ககச் ரசர்ந்த மக்களுகடய தபயர்கள் 

ரதருநர் இடாப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கக்கூடாது. அவ்வாறு 

நீக்கப்பட்டது சட்டவிரராதமாகும். ஆகரவ, அவர்களுகடய 

தபயர்ககளத் ரதருநர் இடாப்பிரல ததாடர்ந்தும் ரபணக் 

கூடிய வககயில், நடவடிக்ககககள எடுக்க ரவண்டுதமன 

நான் இந்த இந்த இடத்திரல வலியுறுத்துகிரறன். அரதரபால, 

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தின் ஆகனயிறகவச் ரசர்ந்த 465 

ரபரும் இத்தாவிகலச் ரசர்ந்த 113 ரபரும் முகமாகலகயச் 

ரசர்ந்த 585 ரபரும் ரவம்தபாடுரகணிகயச் ரசர்ந்த 505 

ரபருமாக தமாத்தம் 1,668 ரபர் இன்னும் அந்த இடங்களில் 

மீளக்குடி ரயறுவதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்கல. அங்கு 

கண்ணி தவடிகள் உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டு, மீளக்குடிரயற்ற 

நடவடிக் ககக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

அரதரபால, கிளிதநாச்சி த யபுரத்கதச் ரசர்ந்த மக்கள் 

இடம்தபயர்ந்து இந்தியாவிரல வாழ்ந்து தகாண்டிருக் 

கிறார்கள். இதனால், அவர்களுகடய பதிவுகளும் உாிய 

முகறயில் ரமற்தகாள்ளப்படவில்கல. இவ்வாறு இந்தப் 

பகுதிககளச் ரசாோ்ந்த மக்களுகடய தபயர்கள் வாக்காளர் 

இடாப்பிரல பதிவுதசய்யப்படாகமயினால், யாழ்ப்பாணத் 

ரதாோ்தல் மாவட் டத்துக்கு ஓர் ஆசனம் குகறந்திருக்கின்றது. 

ஆகரவ, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்கறய விவாதத்தின் கருப்தபாருளாக இருக்கின்ற ரதருநர் 

ககளப் பதிவுதசய்தல் ததாடர்பில் நான் குறிப்பிட்ட விடயங் 

களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தகாடுக்குமாறு வலியுறுத்தி, 

எனது உகரகய நிகறவுதசய்கின்ரறன். 
 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා - [සභා ැර්භය තුළ කටත0] 

ැරු මුජිබුර් ර මාන් මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ හතර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 

[අ0භා0 4003] 

 

ෙු මුජිබුර් ්හුමා්ද මහස ා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මට ශේ අවස්ථාව ලබාදීම 

ැටක ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවකවා0  
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[ැරු  යලවඥාකේ ශ්රීතරන්  මහතා] 
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 රේරරු නීති සේබන්ධ්ශයන් ශරශරක ශේ විවාදය අතරතුර 

මම විශ ් ශයන්ම ශේ රාරයය ිරයන්ක ඕකෑ0 අද ශේ රශට් 

ඉතාම ආන්ශදෝලකාත්මර රරුණු රාශියෂේ Pandora Papers 

මඟින්  ශහළිදරේ වී තිශබක බව අපට ශපශකකවා0 ඇත්තටම ශේර 

මුළු ශලෝරයම රළඹක රාවතෂේ0 සමහර ශලෝර කායරයන්ශේ 

කේ පවා එහි ඇතුළත් ුලයා0 අපි දටෂේරා  ශේ Pandora Papersවල 

ිරරූපමා රාජ්පෂේ  මටතිිරයත්  තිරුකුමාර් කශ්ඩසන් මහත්මයාත් 

සේබන්ධ්ව ඇශමරිරානු ශඩ ලර් මිලියක 165ෂේ පිළිබඳ ශහළිදරේ 

වීමෂේ යල ධ් වූ බව0 විශ ් ශයන්ම Pandora Papersවල ශේ 

ශහළිදරේ වීමත් එෂේරම අපි දන්කා ශ  තමයි   ශේ මුදල් අයථා 

ශලස ේපයා ැත් මුදල් බවට ශලෝරය රාරාම පිළිැත් බව0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ශේ සේබන්ධ්  යේ 

පීෂේ යයෂේ රරකවාද ිරයක ර ්කය අද පටක කටඟී තිශබකවා0  

ඊශේ  ශපශර්දා ජ්කාධිපතිතුමා අල්ලස් ශහෝ දූ ය ශතෝදකා 

විමර් ක ශර මි න් සභාවට ිරශයෝැයෂේ ලබා දීලා තිශබකවා  

යේිරයල රාලසීමාවෂේ තුළ ශේ පිළිබඳ  විස්තරයෂේ එතුමාට ලබා 

ශදන්ක ිරයලා0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  දහකව වක 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්කය හරහා අපි ශේ රශට් අධිරරය 

ශර මිසම  අල්ලස් ශහෝ දූ ය ශතෝදකා විමර් ක ශර මිසම  

මටතිවරය ශර මිසම  රාජ්ය ශස්වා ශර මිසම  ශප ලිස ්ශර මිසම 

වාශේ ආයතක හදලා ඒ යලයු  ආයතකවලට ස්වාධීකව වටඩ 

රරන්ක රාළුවන් ආරාරශේ  පරිසරයෂේ ශැ ඩකටුරවා0  ඒ ිරසා 

තමයි එදා අශප්ත  ආණ්ඩුව තුළ යල අ මටති ඇමතිවරුන්ට විරු ධ්ව 

පවා කඩු පවරන්කට රාළුවන්රම ලටබුශණ්; ඒවා විභාැ රරන්ක 

රාළුවන්රම ලටබුශණ්0 අශප්ත  හිටරා මන්ත්රී රන්ජ්න් රාමකායර 

මටතිතුමා සේබන්ධ්ශයන් රටයුතු රරන්ක පවා එදා අධිරරයයට 

අවස්ථාව ලටබුශණ් දහකව වක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්කය 

හරහා  ඒ ලබා දීරා ස්වාධීකත්වය හා ිරදහස ිරසායි0 කමුත්  අද 

වියලවක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්කය ශැකටල්ලා  

අධිරරයය   අල්ලස් ශහෝ දූ ය ශතෝදකා විමර් ක ශර මි න් 

සභාව ඇතුළු යලයු  ශර මි න් සභා ජ්කාධිපතිතුමාශේ විධ්ායර 

බලයට යටත් රරලා තිශබක බව අපට ශපශකකවා0 ඒවා 

ජ්කාධිපතිතුමාශේ විධ්ායර බලයට යටත් ිරීම  ිරසා ඒ යලයු  

ආයතක -අධිරරයය ශවන්ක රාළුවන්  අල්ලස්  ශර මිසම  

ශවන්ක රාළුවන්- අද වටඩ රරන්ශන් ජ්කාධිපතිතුමාශේ රටමටත්තට 

අනුව ිරේශව ත් ිරවටරිනයි0 ශම රද  ඒවාශේ  ිරලතලවලට පත් 

ිරීශේ බලය  ශශ්ර් ්ඨාධිරරයයට විිර ්තයරරුවන් පත් ිරීශේ 

බලය  අල්ලස් ශහෝ දූ ය  ශතෝදකා විමර් ක ශර මි න් සභාවට 

ිරලධ්ාරින් පත් ිරීශේ බලය ආදී යලයු  බලතල අද තිශබන්ශන් 

ජ්කාධිපතිතුමා යටශත්0   

ජ්කාධිපතිතුමාට ඒ ිරලධ්ාරින් පත් රරන්කත් රාළුවන්; 

ජ්කාධිපතිතුමාට ිරලධ්ාරින් ඉවත් රරන්කත් රාළුවන්; 

ජ්කාධිපතිතුමාට promotions ශදන්කත් රාළුවන්0 ඒ යලයු  ශ වල් 

ශදන්ක රාළුවන් ශවලා තිශබන්ශන් වියලවක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධ්කය හරහා එතුමාට ලබා දීරා ඒ අසීමිත බලය ිරසායි0 ඒ 

අසීමිත බලය තුළ එතුමා දටන් අල්ලස් ශහෝ දූ ය ශතෝදකා 

විමර් ක ශර මිසමට ිරයකවා  "එතුමාශේ ඥාති සශහෝදරිය 

පිළිබඳ පීෂේ යයෂේ රරන්ක" ිරයලා0 ශේර පිළිැන්ක රාළුවන් 

වටඩෂේද? සාධ්ාරය පීෂේ යයෂේ රරන්ක රාළුවන් ශවයි ිරයලා 

අපට තිශබක වි ්වාසය ශම රෂේද? අපට එශහම වි ්වාස රරන්ක 

බටහට0 අල්ලස්   ශහෝ දූ ය ශතෝදකා විමර් ක ශර මිසම 

ිරයන්ශන් ජ්කාධිපතිතුමාශේ ඒරාධිපති විධ්ායර බලතල යටතට 

පත් ුලණු   ස්වාධීකව වටඩ රරන්ක බටරි ශර මිසමෂේ0 අන්ක ඒ 

ශර මිසමට ජ්කාධිපතිතුමා ිරයකවා  ිරරූපමා රාජ්පෂේ  ැටකත්  

තිරුකුමාර් කශ්ඩසන්ශේ අයථා මුදල් ඉප උම ැටකත් ශහ යන්ක 

ිරයලා0 "හරියට ශහ රාශේ අේමාශැන් ශප්ත ක අහකවා වාශේ" 

වටඩෂේ තමයි ජ්කාධිපතිතුමා ඒ ිරේශේ0 එතශර ට තිරුකුමාර් 

කශ්ඩසන් මහත්මයා ඉල්ලීමෂේ රරමින්  ජ්කාධිපතිතුමාට ලියුමෂේ 

යවලා තිශබකවා  එතුමාට සහ එතුමාශේ බිරිඳට ඇවිල්ලා තිශබක 

ශතෝදකා ැටක ශහ යන්ක ස්වාධීක රා ැලයකු පත් රරන්ක 

ිරයලා0 ශහ ඳ ශවලාවට ඒ රා ැලයාශේ කම එතුමා ඒ ලියුශේ 

ලියලා යවලා කටහට0 ඒර විතරයි ඒ ලියුශේ කටත්ශත්0 එශහම 

ඉල්ලීමෂේ රරමින් ලියුමෂේ යවලා තිශයකවා0 මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර  විපෂේ  කායරතුමා ිරේවා වාශේ  අපි 

ජ්කාධිපතිතුමාට සහ ආණ්ඩුවට ිරයකවා  ශේ ැටක ස්ශර ට්ලන්්ඩ 

යා්ඩ පීෂේ යයරට යන්ක ිරයලා0 තමන්ශේ රටවල තිශයක 

ශහ රරේ ැටක ශහ යන්ක ශලෝර කායරයන් අද ඉිනරිපත් ශවලා 

තිශබකවා0  ස්ශර ට්ලන්්ඩ යා්ඩ පීෂේ යයරට යන්ක  ඟෂේ 

රටවල කායරයන් එරඟත්වය හා අනුමටතිය ලබා දීලා තිශබකවා0 

එම ිරසා අපි ජ්කාධිපතිතුමාට ිරයන්ක රටමටතියි  ඔය අල්ලස් 

ශහෝ දූ ය ශතෝදකා විමර් ක ශර මිසශේ  තමුන්කාන්ශස් පත් 

රරරා ිරලධ්ාරින් තමයි ඉන්ශන් ිරයලා0 ජ්කාධිපතිතුමා පත් රරරා 

ිරලධ්ාරින්ශැන් අපට ස්වාධීක පීෂේ යයෂේ බලාශප රාත්තු 

ශවන්ක බටහට0 එම ිරසා ස්ශර ට්ලන්්ඩ යා්ඩ පීෂේ යයරට 

යන්ක ිරයලා අපි ජ්කාධිපතිතුමාට ිරයන්ක ඕකෑ0  

 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  තිරුකුමාර් කශ්ඩසන් 

මහත්මයා පිළිබඳව අපි දන්කවා0 2010-2015 රාලය තුළ  එතුමා 

ශේ ආණ්ඩුශේ ඉන්ක කායරයන් එෂේර ැනුශදනු රළාය ිරයක 

එර අප යලයු ශදකාම දන්ක රාරයයෂේ0 විශ ් ශයන්ම 

මල්වාශන් අයිතිරාරයකු කටති ශැයෂේ අ  ුලණු බව අපි දන්කවා0 

ඒ ශැදර තිරුකුමාර් කශ්ඩසන් මටතිතුමාශේ ශැදර ිරයලා අපි 

දන්කවා0 රුපියල් මිලියක ැයකෂේ වියදේ රරලා හදරා ඒ ශැදරට 

ඉස්ශසල්ලාම ගිහිල්ලා ිරරි  අර ඉතිශරේශේ රා ප්ා රාජ්පෂේ  

මහත්මිය බවත් අපි යලයු ශදකාම දන්කවා0 ඒ ශර න්රාත්රරුවා 

ිරයක විධියට ඒ ශේ හදන්ක අව ය යලයු ශ වල් සඳහා එතුමාත් 

එෂේර ැනුශදනු රශළ් බටයලල් රාජ්පෂේ  මටතිතුමා ිරයලාත් 

ශහළිදරේ ශවලා තිශබකවා0 එම ිරසා අපට ශපශකකවා  ශේ 

රාජ්පෂේ  පුලල අතශර් ැටවශසක මුදල් තමයි තිරුකුමාර් 

කශ්ඩසන් මහත්මයාශේ අශත් ති ශබක ශේ ශඩ ලර් මිලියක 

ැයකර -ඇශමරිරානු ශඩ ලර් මිලියක දසලෂේ  තිස්තුන්දහසර - 

මුදල ිරයක එර පසුගිය රාලශේ  ුලණු යේ යේ රරුණු  රාරයාත් 

එෂේර අද ශවකශර ට ශහළිදරේ ශවලා තිශබක බව0 එම ිරසා 

තමයි අපි ජ්කාධිපතිතුමාට ිරයන්ශන් ශේ සේබන්ධ්ශයන් 

ස්ශර ට්ලන්්ඩ යා්ඩ පීෂේ යයරට යන්ක ිරයලා0 ඇයි අපි 

එශහම ිරයන්ශන්? අශකෂේ රාරයාව තමයි  තිරුකුමාර් කශ්ඩසන් 

මහත්මයාට තිශයක ශ පළ වි ාල රමායයෂේ තිශබන්ශන් 

එංැලන්තශේ 0 තව රමායයෂේ තිශයකවා ඕස්ශරේලියා ශේ0 තව 

 අරෂේ තිශබකවා යුශරෝපශේ 0 එම ිරසා ස්ශර ට්ලන්්ඩ යා්ඩ 

පීෂේ යයරට යකවා කේ ඔය ැනුශදනු ැටක ශහ යාැන්ක 

පහසුයි0 ශේ රශට් ඉන්ක අල්ලස ් ශහෝ දූ ය ශතෝදකා විමර් ක 

ශර මිසමට ස්ශර ට්ලන්්ඩ යා්ඩවලට තියා ජ්කාධිපති 

මන්ිනරයටවත් යන්ක හයියෂේ කටහට0 ඒ ිරසා ඒ ශැ ල්ලන්ට 

පීෂේ යය භාර දීලා  හරි යන්ශන් කටහට0  

එම ිරසා අපි ිරයකවා  රශට් ජ්කතාව අන්දන්ක  ශක මඟ 

යවන්ක ශ වල් රරන්ක එපා ිරයලා0 එම ිරසා ශේ හේබ රර 

ැත්ත මුදල්  අයථා ශලස ඉපයූ ශේ රශට් ජ්කතාවට අය විය යුතු 

මුදල් ැටක සාධ්ාරය පීෂේ යයෂේ රරන්ක  ස්ශර ට්ලන්්ඩ යා්ඩ 

පීෂේ යයරට ලෂේ රරන්ක ිරයලා අපි ආණ්ඩුශවන් ඉල්ලා 

යල අකවා0  

ශබ ශහ ම ස්තුතියි0 

 

ෙු (මහසාචාර්ය) චරි  තහසේ්ත් මහස ා 
(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) சாித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order? 

 

ෙු (මහසාචාර්ය) චරි  තහසේ්ත් මහස ා 
(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) சாித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  විශ ් ශයන්ම 

පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර ිරශයෝැ 91(ඉ) යටශත් තිශයන්ශන් ශේ 

සභාශේ අපි සාරච්ඡා රරක රරුය සේබන්ධ්ව තමයි විවාදශේ  දී 

රරුණු දටෂේවිය යුත්ශත් ිරයලා0 මම ශේ එර රාරයයෂේ ැටක 

විතරෂේ ශක ශවයි ිරයන්ශන්0 කමුත් රුලරු රථා රළත්  එම 

විවාදයට අදාළ වි යය සේබන්ධ්ව වතකයෂේවත් රථා ශක රර 

ශවකත් රාරයයෂේ  පිළිබඳව රථා රරන්ක සේපූර්ය රාලය ැත 

ිරීම ැටක ඔබතුමා තීරයයෂේ ැත යුතුයි ිරයා මා වි ්වාස 

රරකවා0  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශේ සභාශේ රුලරු රථා රළත්  අදාළ මාතෘරාවට පි අන් තමයි 

ශැ ඩෂේ රරුණු ඉිනරිපත් රරන්ශන්0 එය ශේ සභාශේ සාමාකය 

ස්වභාවයෂේ; ඒර ශබ ශහෝ ශවලාවට ශේ සභාශේ යල ධ් ශවක 

ශදයෂේ0 ඉිනරිශේ දී ඒවා වඩාත් ිරවටරින ුලශය ත්  වඩාත් ශහ ඳයි 

ිරයා මා වි ්වාස රරකවා0 

 

ෙු මුජිබුර් ්හුමා්ද මහස ා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මම රථා රරරා වි ය  ශේ 

රශට් රේරරුවන්ශේ මුදල් සේබන්ධ් වි යයෂේ0 අද තිශබන්ශන් 

රේරරුවන්ට සේබන්ධ් විවාදයෂේ0 

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
පිළිතුරු රථාව  ැරු ිරමල් යලරිපාල ද යලල්වා අමාතයතුමා0 

 
[අ0භා0 4011] 

 

ෙු නිමල් ිනරිපාල ා ිනල්වා මහස ා (කනකු අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்) 

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

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර   රේරරු අමාතයාං ය 

හට අයට අපි වටදැත් රාරයා ශදරෂේ අද ශේ සභාශේ විවාදයට 

භාජ්ක රළා0 එරෂේ තමයි  ඉන්ිනයාශේ ශස්වය රරක අශප්ත  

ශ්රමිරයන්ශේ අර්ථසාධ්ර අරමුදල් ලංරාවට බටර ිරීම සඳහා 

ඉන්ිනයානු රජ්ය සමඟ ගිවිසුමෂේ අත්සන් ිරීමට හටිර වක පරිින 

අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකත සංශ ෝධ්කය ිරීම0 ශමය 

රේරරුවන්ට වායලයෂේ; අශප්ත  රටට වායලයෂේ0 කමුත් සමහර අය 

අහකවා  ශේ තුළින් අපි රේරරුවන්ශේ මුදල් ැසා රන්ක යකවාද 

ිරයලා0 ශේ රශට් අර්ථසාධ්ර අරමුදල ැත්ශත ත්  එය ආයලයාශේ 

තිශබක ශල කුම අරමුදල0 අපි ශේ අරමුදශල් මුදල් ආශයෝජ්කය 

රරලා රේරරුවන්ශේ අර්ථසාධ්ර මුදල් ශවනුශවන් ඔුලන්ට 

යලයයට 9ර ශප ලියෂේ ලබා ශදකවා0 මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර  අර්ථසාධ්ර අරමුදල් ැන්ක වයස අුලරුුව 5 න් පසු 

ඉන්ිනයාවට ලියුේ ලිය-ලියා ඉන්ශන් කටතිව  ඉන්ිනයාශේ ශස්වය 

අවසන් රරලා එකශර ටම ඒ මුදල් ලංරාවට බටර රරන්ක 

රාළුවන් වක විධියට අපි ශේ නීති-ීති සරස් ිරීම පිළිබඳව 

වෘත්තීය සමිතිත්  ඒ වාශේම වටඩ රරක ජ්කතාවත් ඔුලන්ශේ 

සතුට හා ර ංසාව පළ රරක බව මම පළමුශවන්ම රරා  

රරන්ක රටමටතියි0  

ඊට අමතරව  අපි තවත් රාරයයෂේ පිළිබඳව අද ිරශයෝැයෂේ 

ඉිනරිපත් රළා0 ඒ ිරශයෝැයට අර්ථසාධ්ර අරමුදල් සඳහා 

දායරවීමට මාසයෂේ ඇතුළතදී අව ය ලිපිශල්ඛක ඉිනරිපත් ිරීම  

ඒවා ිජජිටල්රරයය ිරීම තුළින් SMS පණිවිඩයෂේ යවා ඒ මුදල් 

ලටබුණු බව සකාථ ිරීම යක රරුණු ඇතුළත් වකවා0 ශේ තුළින් 

රේරරු ජ්කතාවට හිතවාදී නීති සංශ ෝධ්ක තමයි අපි ශැකටල්ලා 

තිශබන්ශන්0 රේරරු ජ්කතාව  තෘප්ත තිමත් වක ආරාරශේ  වටඩ 

රටයුතු තමයි ශේ තුළින් අපි රරලා තිශබන්ශන්0 ශබ ශහෝ අය 

හිතකවා  රේරරුවන් ශවනුශවන් ශේ නීති ශැකාවාම 

ආශයෝජ්රයන් එන්ශන් කටහට ිරයලා0 ඒර ුවර්මතයෂේ පමයයි0 

ශම රද  අද GSP plus ැන්ක ඕකෑ කේ   අන්තර්ජ්ාතිර රේරරු 

සංවිධ්ාකය - ILO එර -  එෂේසත් ජ්කපදශේ  State Department  

එර යක ශේ ඔෂේශරෝම බලන්ශන් අශප්ත  ශස්වා ස්ථාකවල 

රේරරු අයිතීන් සුරිරකවාද  ඔුලන්ට වටඩ රරන්ක යහපත් 

වාතාවරයයෂේ තිශබකවාද ිරයක රාරයායි0 එශහම ුලශය ත් 

විතරයි ශේ garment orders විතරෂේ ශක ශවයි  හටම ශදයෂේම 

ලටශබන්ශන්0 කමුත්  ශේර ශබ ශහෝ අය දන්ශන් කටහට0 ඉතින් 

එවටිර පටහටපත් වාතාවරයයෂේ ඇති ිරීම අපට අතයව ය 

ශවකවා0  

ඒ වාශේම ලිංගිර හිංසකය -රාන්තා හිංසකය සහ රාරු යන්ට 

යලුව වක හිංසකය- පිළිබඳව අන්තර්ජ්ාතිර රේරරු සංවිධ්ාකය 

මඟින් ඉිනරිපත් රරක ලද සේමුතිය අපි පාර්ලිශේන්තුවට ඉිනරිපත් 

රළා0 දටන් අපි ඒ  රටයුතු ඉතාම ශහ ඳින් රරශැක යකවා0 ඒර 

දවසිරන් ශදරිරන් රරන්ක රාළුවන් ශදයෂේ ශක ශවයි0  ඉතා 

රාළුල් ශලස අපි ඒ වටඩ රටයුතු දටන් රරශැක යක බව මම රරා  

රරන්ක රටමටතියි0  

ඊළඟට  වතු රේරරුවන්ට ලබා ුවන් රුපියල් 1 000 වටටුප 

ැටකත් මම සඳහන් රරන්ක ඕකෑ0 අපට Collective Agreement 

එරරට යන්ක බටරි ුලශණ් ඇයි? එශහම ුලශණ්  වෘත්තීය සමිතිවල 

තිශබක ුවර්වලතාව ිරසා0 Collective Agreement එරරට යන්ක 

ිරයා බල රරන්ක ඇමතිතුමාට බලයෂේ කටහට0 මට රාළුවන්  

අ ්වයා වතුරට ශැකයන්ක0 කමුත්  වතුර ශප වන්ක මට බටහට0 

මම  හාේරාතුන් සහ රේරරු වෘත්තීය සමිති අතර සාරච්ඡා වට 

12ෂේ පමය පටවටත්වූවා0 හාේරාතුන් ඔෂේශරෝම එරට ඉන්කවා0 

කමුත්  වෘත්තීය සමිති ශබිනලා ඉන්කවා0 අද වෘත්තීය සමිතියරට 

තමන්ශේ  ෂේතිය ශපන්වන්ක රාළුවන්රමෂේ කටහට0  

එම ුවර්වලතාව ිරසා තමයි අද ශමවටිර තත්ත්වයෂේ ඇතිශවලා 

තිශබන්ශන්0 රේරරුවන්ශේ අයිතිවායලරේ ුලයත් නීතිශයන් රැර 

ශදන්ක රාළුවන් රමායයෂේ තිශබකවා0 අශකෂේ ඒවා ලබාැන්ක 

රේරරු වෘත්තීය සමිති  ෂේතිමත් ශවන්ක ඕකෑ0 ඒ ශැ ල්ලන් 

එිරශකරා ඇක ශර ටා ශැක ශබදී ඉන්කශර ට ඒශෂේ වායලය 

හාේරාතුන් ැන්කවා0 මමත් හිතකවා  සාමූහිර ගිවිසුමෂේ - 

Collective Agreement එරෂේ - තිබුයා කේ ඉතාම ශහ ඳයි 

ිරයලා0 කමුත්  වෘත්තීය සමිති අතර තිශබක ශබදීම ිරසා  ඒ අය 

අතර තිශබක කුළල් රාැටනීම ිරසා ඒර රරැන්ක බටරි ුලයා0 

මම ඒරත් ිරයන්ක ඕකෑ0 කමුත් මට රරන්ක රාළුවන් ඉහළම -

ේපරිම- ශස්වය මම රළා0 මම දටන් ේසාවිශේ  වැ 

ේත්තරරරුශවෂේ ශවලා තිශබකවා0 කමුත් අපට රාළුවන් ුලයා  

නීතිඥ මහත්වරු ඉිනරිපත් රරලා තහකේ ිරශයෝැයෂේ  එශහම 

කටත්කේ Stay Order එරෂේ ලබා දීම වළෂේවා ැන්ක0 ඒ ිරසා 

දටන් රුපියල් 1 000ර පිජය ශැවකවා0 ඒර ශැවකශර ට යේ යේ 

අඩු පාඩු ශවකවා ඇති0 
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ඊළඟට  ැරු වාසුශ ව කාකායෂේරාර ඇමතිතුමාත් ශපන්වා 

ුවන්කා  වෘත්තීය සමිතිවල දායර මුදල් රපලා  ඒවා ලබා දීම කතර 

රර තිශබක බව0 ශේ පිළිබඳව මම ශස යා බටු වා  මූලාසකාරූඪ 

ැරු මන්ත්රීතුමිර0 පිජපාලර සභාශවන් ශදක ශේ ිරශයෝැ පිළිබඳව 

ශශ්ර ්්ඨාධිරරයශේ  කඩු තීන්ුවවෂේ තිශබකවා0 එම ශශ්ර් ්ඨාධිරරය 

කඩු තීන්ුවව අනුව ඒර mandatory කටහට0 ඒ ිරයන්ශන් ඒර 

රටපිය යුතුයි  රපලා ලබා ිනය යුතුයි ිරයලා බල රරන්ක අපට 

රාළුවන්රමෂේ කටහට0 ඒ ිරසා මම බලාශප ශර ත්තු ශවකවා  දටකට 

ේසාවිශේ  තිශබක කඩුව අවසන් වූ වහාම අිරවාර්යශයන්ම 

වෘත්තීය සමිතිවලට ඒ මුදල් රපා ලබා දීම සඳහා නීතියෂේ 

ශැශකන්ක සහ ඒ කඩුශවන් ලටශබක තීරයය අනුව ඉිනරිශේ දී 

රුපියල් දහශස් පිජය වඩාත් අර්ථාන්විත රරලා ඔුලන්ශේ ශස්වා 

ශර න්ශ යල ශම කවාද ිරයා ශස යා බලා රටයුතු ිරීමටත්  ඒ 

සඳහා නීතිමය පසුබිමෂේ අව ය කේ සරසා දීමටත්0 ඒ සඳහා 

රේරරු ශදපාර්තශේන්තුව ලටහටස්ති ශවලා  යල අක බව මම රරා  

රරන්ක රටමටතියි0 

ඊළඟට  ැරු ශේු  කුමාර් මන්ත්රීතුමා ිරේවා  අපි ැටසට් 

ැහකවා; අයින් රරකවා ිරයලා0 මම එතුමාට ිරයන්ක රටමටතියි  

මම රශළ් පිජපාලර සභාව යටශත් පීෂේ යයෂේ පවත්වා එම 

පිජපාලර සභාශේ තීන්ුවව ැටසට් ිරීම බව0 ඒර තමයි දටන් 

ක්රියාත්මර ශවන්ශන්0 ඒ ිරසා ශේර ශවකත් ැටසට්වලට සමාක 

රරන්ක එපා ිරයක එර මම ඉතාම පටහටිනලිව රරා  රරන්ක 

ඕකෑ0  

ැරු හරිිර අමරූ රිය මන්ත්රීතුමිය ඉතාම වටදැත් රාරයා 

රාශියෂේ රරා  රළා0 එරෂේ තමයි  අවිධිමත් ෂේශ ්ර තුළ  ැෘහ 

ශස්විරාවන් විධියට සහ එිනශකදා -දදිරර- වටටුප්ත  ලබක ශවකත් 

ෂේශ ්රවල ශස්වශේ  ශයශදක අයට EPF, ETF පහසුරේ 

ලටශබන්ශන් කටහට ිරයක රාරයය0 ඒර ඇත්ත0 ඒ ිරසා මම 

විශ ් ශයන්ම ැෘහ ශස්වර-ශස්විරාවන්ශේ ර ්කය සේබන්ධ්ව 

පියවර ශදරෂේ ක්රියාත්මර රර තිශබකවා0 

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශේ අවස්ථාශේදී ැරු රථාකායරතුමා 

මූලාසකයට පටමිශයකවා ඇති0 

 
අනුවුව ෙු අජිත් ්ායපක්ප මහස ා මූලා්නතය්ද ඉවත් 

වූතය්ද, ෙු ක ානායකුවමා මූලා්නාරූඪ ය ය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அ ித் ரா பக்ஷ அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair and THE 

HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ෙු නිමල් ිනරිපාල ා ිනල්වා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ැරු රථාකායරතුමිර  අපි අන්තරාදායර වටඩ ලටයිස්තුවට 

ැෘහ ශස්වය ඇතුළත් රරලා  ැෘහ ශස්වය සඳහා අුලරුුව 1 ට අඩු 

අය බඳවා ැන්ක බටහට ිරයක ිරශයෝැය පාර්ලිශේන්තුශේ ඊළඟ 

රැස්වීේ සති ශදර තුළදී ඉිනරිපත් ිරීමට බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0 

එපමයෂේ ශක ශවයි0 ශමශතෂේ රල් ැෘහ ශස්වශේ  ශයදී යල අ අයට 

අර්ථසාධ්ර අරමුදල් ශැේශේ කටහට0 ශේ වකවිට මම රටබිකට් 

පත්රිරාවෂේ ඉිනරිපත් රර තිශබකවා  ඒ අයත් අර්ථසාධ්ර අරමුදලට 

හසුශවක ශස්වර රණ්ඩායමෂේ හට අයට කේ රරක විධියට 

අර්ථසාධ්ර අරමුදල් පකත සංශ ෝධ්කය රරන්ක ිරයලා0 ඒ 

විධියට ඔුලන්ශේ එම අයිතිවායලරමත් ලබා දීමට අපි රටයුතු 

රරකවා0  

ඊළඟට  සමාජ් ආරෂේ යය ැටකත් ිරේවා0 විශ ් ශයන්ම 

විශදස්ැත අශප්ත  ශ්රමිරයන්ට ශමශතෂේ රල් විශ්රාම වටටුප්ත  ක්රමයෂේ  

pension scheme එරෂේ  හදා ශදන්ක අපට බටරි ුලයා0 ඒ පිළිබඳ 

විශ ් ඥ රමිටුවෂේ  එශහම කටත්කේ expert committee එරෂේ 

එෂේර ශේ වකවිට මම එවටිර වටඩ පිළිශවළෂේ හදාශැක යකවා0 

දායරත්ව විශ්රාම වටටුප්ත  ක්රමයෂේ  එශහම කටත්කේ contributory 

pension scheme එරෂේ සෑදීමට සේබන්ධ් එම වටඩ පිළිශවළ 

ලබක සතිශේ  ශහෝ ඊළඟ සතිශේ  රටබිකට් මණ්ඩලයට ඉිනරිපත් 

රරකවා0  

රශට් ශපෞ ැලිර අං ය  සඳහා සමාජ් ආරෂේ ය අරමුදලෂේ 

ිරයලම රජ්යිරන් පිහිටුවලා කටහට 0 මම ඒ අරමුදල ඇති ිරීම සඳහා 

රටයුතු රරශැක යකවා0 සමාජ් ආරෂේ ය අරමුදලෂේ 

පිහිටුවකවා0 ශර වි්ඩ වසංැතය ශේවා  ශවකත් වසංැතයෂේ 

ශේවා  අපි ශක යලතක තත්ත්වයෂේ තුළ රැර් රෂේ ා අහිමි ශවක 

අවස්ථාවලදී ශේවා ශස්වරයන්ට සහක සටප උම සඳහා සමාජ් 

ආරෂේ ය අරමුදලෂේ අපි ස්ථාපකය රරන්ක ඕකෑ0 ඒ විතරෂේ 

ශක ශවයි0 විශ ් ශයන්ම හාේරාශතෂේ ශස්වර අර්ථසාධ්ර 

අරමුදල් ශැේශේ කටත්කේ අපි මශහස්රාත් අධිරරයශේ  කඩුවෂේ 

පවරන්ක ඕකෑ0 එයට දීර්ඝ රාලයෂේ ැත ශවකවා0 මශහස්රාත් 

අධිරරයශේ  එවටිර කඩු 16 000ෂේ තිශබකවා0 ඒර ිරසා රේරරු 

විිර ්තය සභාවලට සමැාට  අධිරරය බලයෂේ ලබා දීම සඳහා අපි 

දටන් රටයුතු රරශැක යකවා0 ඒ තුළින් ඉතා ඉෂේමිරන් ශේ මුදල් 

අය රර ැටනීශේ ක්රමශේදයෂේ ැටකත් දටන් අපි රල්පකා රරලා 

තිශබකවා0  

ශමයට අදාළ ශක ුලයත්  විශ   ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ශේ  

අක්රමිරතා පිළිබඳව ඩේලිේ0ඩී0ශේ0 ශසශකවිරත්ක හිටරා 

අමාතයතුමා අශප්ත  අවධ්ාකය ශය මු ශරශරේවා0 ඒ ැටකත් 

ිරයන්ක ඕකෑ0 ඒ පිළිබඳව අතිැරු ජ්කාධිපතිතුමා ශවත විශ   

ශස්වා ිරයුෂේති රාර්යාං ශේ  හිටරා සභාපති මියගිය රමල් 

රත්වත්ශත් මටතිතුමා වියලන්ම රරක ලද පටමිණිලි අනුව විමර් ක 

රණ්ඩායමෂේ පත් රරලා විශ ්  විමර් කයෂේ අපි රරශැක 

යකවා0 ඒ වාශේම  විැයරාධිපතිවරයාත් අක්රමිරතා රාශියෂේ 

පිළිබඳව පටමිණිලි රරලා තිශබකවා0 විශ ් ශයන්ම  මම 

බලාශප ශර ත්තු ශවකවා  විැයරාධිපතිවරයා ශපන්වලා දී ඇති 

ඒ පටමිණිලි පිළිබඳව COPE එර සාධ්නීය ශලස රටයුතු රරයි 

ිරයලා0 මට අමාතයවරයා ව ශයන් ඒ ැටක රටයුතු රරන්ක 

රාළුවන්රමෂේ කටහට0 ඒ බවත් විශ  ්ශයන් මම මතෂේ රරකවා0  

අපි අවිධිමත් ෂේශ ්රය ැටක ිරයා යල අයා0 වෘත්තීය සමිතිවල 

රාර්යයන් පිළිබඳව මම ඉිනරිශේ දී ඒ වෘත්තීය සමිති සමඟ 

සාරච්ඡා රරකවා0 ැරු රථාකායරතුමිර  ඇඟු ේ ෂේශ ්රශේ  

යලයයට 99ෂේ වටඩ රරන්ශන් රාන්තාවන්0 හටබටයි  වෘත්තීය 

සමිතිශේ  ඉන්ශන් පිරිමි විතරයි0  ඒ වෘත්තීය සමිති ිරශයෝජිතයකු 

ව ශයන් අපි ළඟට එරම රාන්තාවෂේවත් ඇවිල්ලා ඔුලන්ශේ 

ුවෂේැටකවිලි ිරයන්ශන් කටහට0 ඇත්ත ව ශයන්ම අපි ඒ රාන්තා 

ිරශයෝජ්කය පාර්ලිශේන්තුවට  පළාත් සභාවට  රාශ ශීය සභාවට 

අිරවාර්යශයන්ම ිනය යුතුයි0 දටකට තිශබක යලයයට 25ත් මින0 

ඒරත් වටිජ රරන්ක ඕකෑ0 ඒ වාශේම වෘත්තීය සමිති ෂේශ ්රය 

තුළත් රාන්තා ිරශයෝජ්කය අිරවාර්යශයන්ම ලබා ිනය යුතු 

ආරාරයට වෘත්තීය සමිති ලියාපිනංචි ිරීශේ ආඥා පකත ශවකස ්

ිරීමට මම ඉිනරිශේ දී බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0 ඒ සඳහා 

ඔබතුමන්ලාශේ සහශයෝැය ඉල්ලා යල අක බව රරා  රරමින්  අද 

අප අමාතයාං ය මඟින් ඉිනරිපත් රරක ලද පකත් ශරටුේපත 

පිළිබඳව රරුණු දටෂේවූ ආණ්ඩු පෂේ ශේ  හා විපෂේ ශේ  යලයු  මටති 

ඇමතිතුමන්ලාට මශේ ස්තුතිය රාද රරමින්  ශමය සේමත රර 

ශදක ශලස ඔබ යලයු ශදකාශැන් මා රාරුණිරව ඉල්ලා යල අකවා0  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
පනත් තකටුනප  ඊට අු කූලව තාවන ව් කියවන ලදී.   
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

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

 
මුව ප වන තයෝයනාව ්භා ්නම  ය ය.  
''පනත් තකටුනප  පූර්ණ පාර්ිමතන්දුව කා්ක ්භාවකට පැවරිය 
යුුව ය.'' - [ෙු එන.යූ.එන. අිම ්ේරි මහස ා]  
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 
[மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி] 

 

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

Parliament." - [The Hon. M.U.M. Ali Sabry.] 

 
කා්ක ්භාතවවිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ෙු ක ානායකුවමා මූලා්නාරූඪ ය ය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

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

 
1 වන වේදිනය.- ( පහුඬු නාමය) 
வாசகம் 1.- (சுருக்கப் தபயர்) 

CLAUSE 1.- (Short title) 

 

ෙු එන.යූ.එන. අිම ්ේරි මහස ා (අධික්ණ අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நீதி அகமச்சர்) 

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

ැරු සභාපතිතුමිර  මා පහත සඳහන් සංශ ෝධ්කය ඉිනරිපත් 

රරකවා: 
 

" 1 වක පිටුශේ  3 වක 4 වක ශප්ත ළි ඉවත් රර ඒ ශවනුවට පහත දටෂේශවක 

වැන්තිය ආශ   රරන්ක: 

 
" ු  ඬු කාමය සහ 10 ශේ පකත 2021 අංර   

දරක ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි 
ිරීශේ (සංශ ෝධ්ක) පකත 
යනුශවන් හඳුන්වනු ලබක 
අතර  2022 ශපබරවාරි මස 1 
වක ිනක යලට  ක්රියාත්මර විය 
යුතු ය0"සහ ක්රියාත්මර වක 
ිනකය   

්ාංතශයන්ෝධනය ිළිගෙ  යුුවය යන ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා 
්නම  ය ය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

1 වන වේදිනය, ්ාංතශයන්ෝධි ාකා්තය්ද, පනත් තකටුනපත වි  
තක ට්ක් හසැටියට ිනබිය යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී. 

1ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்க ரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
2 ිනට 4 ත ක් වේදින පනත් තකටුනපත වි  තක ට්ක් හසැටියට 

ිනබිය යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
2ஆம் வாசகத்திலிருந்து 4ஆம் வாகசம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்க ரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 2 to 4 ordered to stand part of the Bill. 

5 වන වේදිනය.- (ප්රධාන ප්රඥ්ිනතේ 20අ අ පත් 

වේදිනය ඇුව ත් කිරීම) 
வாசகம் 5.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தில் 20அ 

என்னும் புதிய பிாிகவ உட்புகுத்துதல்) 
CLAUSE 5.- (Insertion of new section 20A in the principal enactment) 

 

 

 

ෙු එන.යූ.එන. අිම ්ේරි මහස ා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ැරු සභාපතිතුමිර  මා පහත සඳහන් සංශ ෝධ්ක ඉිනරිපත් 

රරකවා: 
 

 

(1) "2 වක පිටුශේ 26 වක ශප්ත ළිය ඉවත් රර ඒ ශවනුවට පහත දටෂේශවක 
ශර ටස ආශ   රරන්ක: 

 'ලියාපිනංචි වීම සඳහා 4 වක වැන්තිශේ  (2) වක ේපවැන්තිය රරාරව 
එම තටකටත්තාශේ සුුවසුරේ ලටබීශේ ලිපිකය පිහිටා ඇති මටතිවරය' " 

 

(2) "3 වක පිටුශේ 1 වක ශප්ත ළිශේ  යලට 9 වක ශප්ත ළිය දෂේවා වක ශප්ත ළි 

(එම ශප්ත ළි ශදර ද ඇතුළත්ව) ඉවත් රර ඒ ශවනුවට පහත දටෂේශවක 

ේපවැන්තිය ආශ   රරන්ක:  
 

'(3) (1) වක ේපවැන්තිය යටශත් ඡන්ද හිමියකු ශලස 

ලියාපිනංචි වීමට සුුවසුරේ ලත් සෑම තටකටත්තකු වියලන්ම පහත 

දටෂේශවක ශල්ඛක ද සමඟ එම ඉල්ලීම 4 වක වැන්තිශේ  (2) වක 

ේප වැන්තිය රරාරව එම තටකටත්තාශේ සුුවසුරේ ලටබීශේ ලිපිකය 

පිහිටා ඇති මටතිවරය ශර ට්ඨාසශේ  ලියාපිනංචි ිරීශේ ිරලධ්ාරියා 

ශවත ඉිනරිපත් රරනු ලටබිය යුතුය0     

 (අ)  එම තටකටත්තාශේ ේප්ත පටන්ක සහතිරශේ  පිටපතෂේ;  ශහෝ 

  (ආ) එම තටකටත්තාශේ ජ්ාතිර හටුවනුේ පශත් පිටපතෂේ0' " 
 

(3) "5 වක පිටුශේ  1 වක ශප්ත ළිශේ   යලට 6 වක ශප්ත ළිය දෂේවා වක 

ශප්ත ළි (එම ශප්ත ළි ශදර ද ඇතුළත්ව) ඉවත් රර ඒ ශවනුවට පහත දටෂේශවක 

ේපවැන්තිය ආශ   රරන්ක:  
 

'(8) හිමිරේපෑේ හා විශරෝධ්යපෑේ පිළිබඳව තීරයය ිරීම 

සඳහා ශේ පකශත් අදාළ වක යේ විධිවිධ්ාක අව ය ශවකස ්ිරීේ 

සහිතව ශේ වැන්තිය යටශත් වක යේ හිමිරේපෑේ සහ 

විශරෝධ්යපෑේ සඳහා අදාළ විය යුතුය0' " 
 

ෙු ්භාපිනුවමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! Now, the House resumes to seek 

permission to extend the time. 

 

ඊට  අු කූලව පාර්ිමතන්දුවව එක්රැ ප් ය ය.  
அதன்படி பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 
 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද  සභාශේ රටයුතු යලයල්ල අවසන් වක ශතෂේ  රාලය ලබා 

ැටනීමට සභාව එරඟද?   
 

ෙු ම්දත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
කා්ක ්භාතවවිද  වු ්ටත් ්ලකා බලන ලදී -  
[ෙු ක ානායකුවමා මූලා්නාරූඪ ය ය.] 
 

குழுவில் ரமலும் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered further in Committee.  
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 
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ෙු එන.යූ.එන. අිම ්ේරි මහස ා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
 
(4) "5 වක පිටුශේ  12වක ශප්ත ළිශේ  යලට 14 වක ශප්ත ළිය දෂේවා වක 

ශප්ත ළි (එම ශප්ත ළි ශදරද ඇතුළත්ව) ඉවත් රර ඒ ශවනුවට පහත දටෂේශවක 

ේපවැන්තිය ආශ   රරන්ක0 
  

'ිරීශමන් පසු  එම ලටයිස්තු සහතිර රරක ලද පරිපූරර කාමශල්ඛකය 

ශලස හඳුන්වනු ලටබිය යුතු අතර  එය එම මටතිවරය ශර ට්ඨාසය සඳහා වූ 

මටතිවරය කාමශල්ඛකයට ඇමුණුමෂේ ශලස අමුයනු ලටබිය යුතු ය0' ” 
 

(5) "5 වක පිටුශේ  14 වක ශප්ත ළියට ඉෂේබිතිව ම පහත දටෂේශවක අු ත් 

ේපවැන්ති ඇතුළත් රරන්ක: 

 '(10) 20අ වක වැන්තිශේ  (9) වක ේපවැන්තිය 

යටශත් යේ පරිපූරර කාමශල්ඛකයෂේ සහතිර රරනු ලටබූ 

විට ලියාපිනංචි ිරීශේ ිරලධ්රයා වියලන් එම කාම ශල්ඛකය 

සහතිර රරනු ලටබූ බවට ැටසට් පරශයහි සහ එෂේ එෂේ 

ජ්ාතිර භා ාශවන් වූ යටත් පිරිශසයින් එෂේ රවෘත්ති පරයර 

ශහෝ දටන්වීමෂේ පළිරීශමන් එම කාමශල්ඛකය සහතිර 

රර ඇති බව දටනුේ ිනය යුතු ය0 

 

(11) යේ මටතිවරය ශර ට්ඨාසයෂේ සඳහා වූ සහතිර 

රරක ලද පරිපූරර කාමශල්ඛකය 10 වක ේපවැන්තිශේ  

සඳහන් ිරශේදකය ැටසට්පරශේ  පළ රරනු ලබක ිනකශේ  දී 

බලාත්මර විය යුතු අතර 15 වක වැන්තිශේ  (4) වක 

ේපවැන්තිය ශහෝ 1  වක වැන්තිය අනුව පසු රාලයර දී 

රරනු ලටබිය හටිර යේ ශවකස ් ිරීේ ුලවශහ ත්  ඒවාට 

යටත්ව සහතිර රරක ලද ඊළඟ කාමශල්ඛකය බලාත්මර 

වීශමන් ිර ්රභා වකශතෂේ එම සහතිර රරක ලද පරිපූරර 

ශල්ඛකය තවුවරටත් බලාත්මරව පටවතිය යුතු ය0' ” 
  

(6) "5 වක පිටුශේ  15 වක ශප්ත ළිශේ  යලට 20 වක ශප්ත ළිය දෂේවා (එම ශප්ත ළි 

ශදර ද ඇතුළුව) ඉවත් රරන්ක0" 
 

්ාංතශයන්ෝධන ිළිගෙ  යුුවය යන ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා 
්නම  ය ය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

5 වන වේදිනය, ්ාංතශයන්ෝධි ාකා්තය්ද, පනත් තකටුනපත වි  
තක ට්ක් හසැටියට ිනබිය යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී. 

5ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்க ரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

6 වන වේදිනය, පනත් තකටුනපත වි  තක ට්ක් හසැටියට ිනබිය 
යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී. 

6ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க ரவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 6 ordered to stand part of the Bill. 

 

අ පත් වේදින 
புதிய வாசகங்கள் 

NEW CLAUSES  
 

ෙු එන.යූ.එන. අිම ්ේරි මහස ා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ැරු සභාපතිතුමිර  මා පහත සඳහන් අු ත් වැන්ති ඉිනරිපත් 

රරකවා: 
 

(1) "1 වක පිටුශේ  24 වක ශප්ත ළියට ඉෂේබිතිවම පහත දටෂේශවක අු ත් 

වැන්තිය ඇතුළත් රරන්ක: 

 

 

 

 

 

 

 

 

'රධ්ාක 

රඥප්ත තිශේ  13 

වක වැන්තිය 

සංශ ෝධ්කය 

ිරීම  

50 රධ්ාක රඥප්ත තිශේ  13 වක වැන්තිශේ  

(1) වක ේපවැන්තිශේ  “ජ්කවාරි මස තිස් එෂේ 

වක ිනක” යක වතක ශවනුවට “සටප්ත තටේබර් 

මස තිස් එෂේ වක ිනක” යක වතක ආශ   

ිරීශමන් එම වැන්තිය සංශ ෝධ්කය රරනු 

ලටශේ0' " 

(2) "5 වක පිටුශේ  20 වක ශප්ත ළියට ඉෂේබිතිව ම පහත දටෂේශවක අු ත් 

වැන්තිය ඇතුළත් රරන්ක: 

 

ඉදරිපත් ක්න ලද්ද, ප මුවන ව් කියවන ලදී. 
தகாண்டுவரப்பட்டு முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது. 

Brought up, and read the First time 

'24අ වක 
වැන්තිය 
ඇතුළත් ිරීම 

70 රධ්ාක රඥප්ත තිශේ  24 වක වැන්තියට 
ඉෂේබිතිවම පහත සඳහන් අු ත් වැන්තිය 
ඇතුළත් රරනු ලබක අතර  එය එම පකශත් 24අ 
වක වැන්තිය ශලස බලාත්මර විය යුතු ය0 

විධ්ාක ිරකුත් 
ිරීමට 
මටතිවරය 
ශර මි න් 
සභාව සතු 
බලතල 

 24අ0 මටතිවරය ශර මි න් සභාව වියලන් 
ඡන්ද හිමියන් ලියාපිනංචි ිරීශේ පකතට අදාළව 
යේ ුව ්රරතාවයෂේ ශහෝ රලින් අශප්ත ෂේ ා 
ශක රළ රරුණු පිළිබඳව තීරයය ිරීම ශහෝ 
ශවකස් ිරීමෂේ යලුවිරීම සඳහා ශහෝ යේ 
ර ්කයෂේ ශහෝ රාරයයෂේ තීරයය ිරීම ශහෝ 
ශවකස් ිරීම සඳහා අව ය යටයි සලරනු ලබක 
විධ්ාක ිරකුත් රළ හටිර ය0' "  

''රධ්ාක 
රඥප්ත තිශේ  29 
වක වැන්තිය 
සංශ ෝධ්කය 
ිරීම 

 0 රධ්ාක රඥප්ත තිශේ  29 වක වැන්තිශේ  
'ඡන්ද හිමි කාම ශල්ඛකය' යක ශයුවශේ අර්ථ 
ිරරූපයශයහි 'යේ මටතිවරය ශර ට්ඨාසයෂේ 
සඳහා' යක වතක ශවනුවට  '20අ වක වැන්තිය 
යටශත් සරස් රරක ලද සහතිර රරක ලද 
පරිපූරර කාම ශල්ඛකය ඇතුළුව යේ මටතිවරය 
ශර ට්ඨාසෂේ සඳහා' යක වතක ආශ   ිරීශමන් 
එම වැන්තිය ශමයින් සංශ ෝධ්කය රරනු 
ලටශේ0 " 

''රධ්ාක 
රඥප්ත තිශේ  
ේපශල්ඛකය 
සංශ ෝධ්කය 
ිරීම  

90රධ්ාක රඥප්ත තිශේ  ේපශල්ඛකය පහත 
දටෂේශවක පරිින ශමයින් සංශ ෝධ්කය රරනු 
ලටශේ0 

 
(1) ේපශල්ඛකශේ  'අ' වක ආරෘතිශයහි (2) 

වක  (3) වක සහ (5)(ii) අයිතමයන්හි '19 0000 ෂේ 
වූ ජුිර මස 1 වක ිනක' යක වතක සහ අංර 
ශවනුවට '20 000 ෂේ වූ ශපබරවාරි මස 1 වක ිනක' 
යක වතක සහ අංර ආශ   ිරීශමන්; 

 
(2) ේපශල්ඛකශේ  'ආ' වක ආරෘතිශේ  (2) 

වක  (3) වක සහ (5) (ii) වක අයිතමයන්හි 
'19 0000 ෂේ වූ ජුිර මස 1 වක ිනක' යක වතක සහ 
අංර ශවනුවට '20 00000 ෂේ වූ ශපබරවාරි මස 1 වක 
ිනක' යක වතක සහ අංර ආශ   ිරීශමන්" ; 

''ිර ්චිත 
රාලසීමාවෂේ 
සඳහා වූ 
පරිපූරර 
ලටයිස්තුව  

100 (1) 3 වක වැන්තිශේ  විධිවිධ්ාකවල 
කුමෂේ සඳහන් ුලවද  2021 ජුිර මස පළමුවක ිනක 
යලට ශේ පකත ක්රියාත්මරවීම ආරේභ වක ිනක 
දෂේවා වක රාලසීමාව ඇතුළත යේ ිනකයර දී 
වයස අුලරුුව දහඅටට එළශඹන්කා වූ යේ 
තටකටත්තකු  ඡන්ද හිමියකු ව ශයන් ඡන්ද හිමි 
කාමශල්ඛකශේ  එර් තටකටත්තාශේ කම ඇතුළත් 
රරවා ැටනීමට ශහෝ තබා ැටනීමට සුුවසුරේ 
ලටබිය යුතු අතර  එවටිර සෑම තටකටත්තකු වියලන් 
ම 20අ වක වැන්තිශේ  (3) වක ේපවැන්තිශේ  
ිර ්චිතව දෂේවා ඇති ශල්ඛක ද සමඟ එම 
තටකටත්තාශේ සුුවසුරේ ලටබීශේ ලිපිකය පිහිටා 
ඇති මටතිවරය ශර ට්ඨාසශේ  ලියා පිනංචි ිරීශේ 
ිරලධ්රයා ශවත ඉල්ු ේ රරනු ලටබිය යුතු ය0 

 
(2) සෑම ලියාපිනංචි ිරීශේ ිරලධ්රයකු 

වියලන් ම  (1) වක ේපවැන්තිශේ  සඳහන් වක 
රාර්යය සඳහා පරිපූරර ලටයිස්තුවෂේ සරස ්
රරනු ලටබිය යුතු අතර එම පරිපූරර ලටයිස්තුව 
සරස් ිරීම සඳහා 20අ වක වැන්තිශේ  (5) යලට 
(11) දෂේවා වක ේපවැන්තිවල ිර ්චිතව දෂේවා 
ඇති රාර්ය ප අපා අය අව ය ශවකස්රේ සහිතව 
අදාළ රරැනු ලටබිය යුතු ය0" 

1277 1278 



පාර්ලිශේන්තුව 

ෙු එන.යූ.එන. අිම ්ේරි මහස ා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ැරු සභාපතිතුමිර  "අු ත් වැන්ති ශදවක වර ිරයවිය යුතුය" 

යි මා ශයෝජ්කා රරකවා0 
 
ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අ පත් වේදින පනත් තකටුනප ට එකුව ක  යුුවය යන ප්රශයන්පනය 
ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 

අ පත් වේදින, පනත් තකටුනපත වි තක ට්ක් හසැටියට ිනබිය 
යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී. 

 

புதிய வாசகங்கள் சட்டமூலத்தில் ரசர்க்கப்பட ரவண்டுதமன்ற 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

புதிய வாசகங்கள்  சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க ரவண்டு 

தமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Question, that the New Clauses be added to the Bill, put and agreed 
to. 

New Clauses ordered to stand part of the Bill. 
 
 

ප්රඥ්ින වේදිනය ්හස නාමය පනත් තකටුනපත වි තක ට්ක් 
හසැටියට ිනබිය යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී.  

පනත් තකටුනප , ්ාංතශයන්ෝධන ්වි ව වාර් ා ක්න ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

ரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
 
 

ෙු එන.යූ.එන. අිම ්ේරි මහස ා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

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

ැරු රථාකායරතුමිර  "පකත් ශරටුේපත දටන් 

සංශ ෝධිතාරාරශයන් තුන්වක වර ිරයවිය යුතුය" යි මා ශයෝජ්කා 

රරකවා0 

තවද  පකත් ශරටුේපශතහි ශසෝුවපත්වල භා ා ශදෝ   මුද්රය 

ශදෝ   වයාරරය ශදෝ  හා අංර ශදෝ  ිරවටරැින රර ැටනීම සඳහා 

සහ ආනු ංගිර සංශ ෝධ්ක සඳහා අවසර ශදක ශලසද ඉල්ලා 

යල අමි0 
 

ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
පනත් තකටුනප  ඊට අු කූලව  ්ාංතශයන්ෝධි ාකා්තය්ද, ුව්දවන 

ව් කියවා ්නම  ක්න ලදී. 
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகற 

மதிப்பிடப்பட்டு நிகறரவற்றப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

  
ත්ේවක අර් ්ාධක අ්මුාල් (්ාංතශයන්ෝධන) 

පනත් තකටුනප  
ஊைியர் சகாய நிதியம் (திருத்தம்) சட்டமூலம்  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND (AMENDMENT) 

BILL 
 

 
තා වන ව් කියවීතන නිතයෝෙය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

ෙු නිමල් ිනරිපාල ා ිනල්වා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ැරු රථාකායරතුමිර  "පකත් ශරටුේපත දටන් ශදවක වර 

ිරයවිය යුතුය" යි මා ශයෝජ්කා රරකවා0 

 
ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
පනත් තකටුනප  ඊට අු කූලව තාවන ව් කියවන ලදී. 
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

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

 
මුව ප වන තයෝයනාව ්භා ්නම  ය ය.  
''පනත් තකටුනප  පූර්ණ පාර්ිමතන්දුව කා්ක ්භාවකට 

පැවරිය යුුව ය.'' - [ෙු නිමල් ිනරිපාල ා ිනල්වා මහස ා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா] 
 

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

- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 

 
කා්ක ්භාතවවිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[ෙු ක ානායකුවමා මූලා්නාරූඪ ය ය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

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

 
1 ිනට 3 ත ක් වේදින පනත් තකටුනපත වි තක ට්ක් හසැටියට 

ිනබිය යුුව යයි නිතයෝෙ ක්න ලදී. 
 

1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 3ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

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

 
 

ප්රඥ්ින වේදිනය ්හස නාමය පනත් තකටුනපත වි තක ට්ක් 
හසැටියට ිනබිය යුුවයයි නිතයෝෙ ක්න ලදී.  

පනත් තකටුනප , ්ාංතශයන්ෝධන ්වි ව වාර් ා ක්න ලදී. 
 

சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

ரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 
 

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

 
ෙු නිමල් ිනරිපාල ා ිනල්වා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ැරු රථාකායරතුමිර  "පකත් ශරටුේපත දටන් තුන්වක වර 

ිරයවිය යුතුය" යි මා ශයෝජ්කා රරකවා0 

 
ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
පනත් තකටුනප  ඊට අු කූලව ුව්දවන ව් කියවා ්නම  

ක්න ලදී. 
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகற மதிப்பிடப்பட்டு நிகற 

ரவற்றப்பட்டது. 
 

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

1279 1280 
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ත්ේවක අර් ්ාධක අ්මුාල් පන   
නිතයෝෙය 

ஊைியர் ரசமலாப நிதியச் சட்டம்: கட்டகள  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACT: ORDER 
 

ෙු නිමල් ිනරිපාල ා ිනල්වා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ැරු රථාකායරතුමිර  මා පහත සඳහන් ශයෝජ්කාව ඉිනරිපත් 

රරකවා: 
 

"1958 අංර 15 දරක පකශත්   වැන්තිය සමඟ ිරයවිය යුතු 46 වැන්තිය 

යටශත් රේරරු අමාතයවරයා වියලන් සාදනු ලුවව  2021009021 ිනක 

ඉිනරිපත් රරක ලද ිරශයෝැය අනුමත රළ යුතු ය0 

(අමාතය මණ්ඩලශේ  අනුමතිය දන්වා තිශේ0)" 

 
ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල් ැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
ෙු තය ්ද ප්ට්ද ප්රනා්දු  මහස ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු රථාකායරතුමිර  "පාර්ලිශේන්තුව දටන් රල් තටබිය 

යුතුය" යි මා ශයෝජ්කා රරකවා0 
 
ප්රශයන්පනය ්භාභිමුඛ ක්න ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට ළඟට  සභාව රල් තබක අවස්ථාශේ ර ්ක0 

 
කල් ැබී තන ප්රශයන්පන 

ஒத்திகவப்பு வினாக்கள்  
ADJOURNMENT QUESTIONS  

 
ෙු යර්.එන. ්ාංජිත් මද්ු ම බණ්ඩා් මහස ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ැරු රථාකායරතුමිර  ැරු ඉඩේ අමාතයතුමාශැන් තමයි මම 

ශේ ර ්කය අහන්ශන්0 

ශම යරාැල ිනස්ත්රිෂේරශේ   ශම යරාැල  යලයඹලාණ්ඩුව  

බුත්තල වටිර රාශ ශීය ශල්රේ ශර ට්ඨාසවල රශ   රැසර ශැ වි 

පුලල් 20 000රට අයත් අෂේරර 60 000ර පමය පාරේපරිර 

ශහ්න් ශැ වි බිේ අහිමි වීශේ අවදාකමෂේ මතු වී ඇත0 

එම ශැ වි බිේ අහිමි වීශමන් ශැ වීන්ශේ ආදායේ මාර්ැ ඇහිී 

දරු පුලල් ඉතා අසරය තත්ත්වයරට පත්ව ඇත0 ඇතටේ පිරිස් ශේ 

වක විට අත් අඩං දවට ශැක අධිරරයයට ඉිනරිපත් රර ඇත0 

ශේ ශහ්තුශවන් එම රශ  ශේ  පාරේපරිර ශහ්න් ශැ වීන් 

මු ය දී ඇති පහත ර ්කවලට පිළිතුරු අශප්ත ෂේ ා රරමි0 

1. ශහන්් ශැ වීන්ශේ පාරේපරිර ඉඩේ අවශ  ් රටලෑ ශලස 
කේ රර  එම ඉඩේ මහා පරිමාය සමාැේවලට ශහෝ 
වයාපාරිරයන්ට ලබා දීමට රටයුතු රරන්ශන්ද? 

2. ශමශලස ශහන්් ශැ විතටශකන් ජීවත් වක පාරේපරිර 
ශැ වීන්ශේ ශැ වි බිේ අත් පත් රර ැටනීම මඟින් 
ඔුලන්ශේ ජීවක තත්ත්වය පිරිහීමරට ලෂේ වක බව 
පිළිැන්ශන්ද? එශස ්කේ  ඔුලන්ශේ ජීවක තත්ත්වය කඟා 
යලටුවීම සඳහා ශැක ඇති ක්රියා මාර්ැ රවශර්ද? 

3. ශමශතෂේ එම ඉඩේවල පාරේපරිර ශහන්් ශැ විතටන් රළ 
ජ්කතාව ශවනුශවන් එම ඉඩේ කටවත ලබා දීමට රටයුතු 
රරන්ශන්ද? 

 

ෙු එ ප්.එන. ච්දද්රත ේ්න මහස ා (ඉඩන අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன - காணி அகமச்சர்) 

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

ැරු රථාකායරතුමිර  ැරු ආර්0එේ0 රංජිත් ම ුවම බණ්ඩාර 

මන්ත්රීතුමා වියලන් අද ිනක සභාව රල් තබක අවස්ථාශේ අසක ලද 

ර ්කයට පිළිතුරු ශමශස්යි0 

1. කටත0 

2. වක සංරෂේ ය ශදපාර්තශේන්තුව භාරශේ  පවතික රටලෑ 
ශක වක ඉඩේ හා ශේ වක විටත් ජ්කතාව පිනංචිව යලට වැා 
රටයුතු යලුව රරක ඉඩේ  ඉඩේ අමාතයාං  ශල්රේශේ 
අංර 02/2021 හා 202100 006 ිනකටති තක්රශල්ඛශේ  
ේපශදස ් අනුව රාශ ශීය ශල්රේවරුන්ශේ භාරයට පත් 
රර තිශේ0 එම ඉඩේ අතුරින් දටකටමත් ජ්කතාව පිනංචිව 
යල අක හා වැා රටයුතු යලුව රරක ඉඩේ සේබන්ධ්ශයන් 
සට ෂේ යයෂේ යලුව රර ඉඩේ රච්ශච්රි පවත්වා සුුවසුරේ 
පීෂේ ා රර එම ඉඩේ භුෂේති විඳික රා ැලයන් ශවත ලබා 
දීමට අව ය ක්රියා මාර්ැ ැිරමින් තිශේ0 

3. ඉහත 2 පිළිතුර අදාළ ශේ0 

 ශේ සඳහා වක පසුබිේ වාර්තාවත් මම සරස ් රර 
තිශබකවා0 එම වාර්තාවත් ඔබතුමාට ලටශබන්ක 
සලසව්න්ක රාළුවන්0 

 
ෙු යර්.එන. ්ාංජිත් මද්ු ම බණ්ඩා් මහස ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ැරු රථාකායරතුිර  මට ශප ිජ පටහටිනලි රර ැටනීමෂේ 

අව යයි0 දටකට ශහ්න් ශැ විතටක සඳහා වක මහ රන්කශේ  

රාලය පසු ශවමින් පවතිකවා0 තවත් රල් ගිශය ත් ඔුලන්ට රලට 

ශේලාවට ඒ ශැ විතටන් රර ැන්ක ශවන්ශන් කටහට  ැරු 

ඇමතිතුමිර0 එම ිරසා ශදක එරෂේ රිජකමින් ශදන්ක0 ශම රද  

දටන් ඔුලන් අත් අඩං දවට ශැක කඩු පවරමින් යකවා0 

 
ෙු එ ප්.එන. ච්දද්රත ේ්න මහස ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ැරු මන්ත්රීතුමිර  ශේ ර ්කය දටන් රට රාරා තිශබක ර ්කයෂේ0 

අප ඒ තක්රශල්ඛය ිරකුත් රළාට පස්ශස් රාශ ශීය ශල්රේවරු එම 

ඉඩේවල පිනංචි අයට එම ඉඩේ ලබා ශදන්ක දටන් රටයුතු 

රරශැක යකවා0 කඩු තිශබකවා කේ  ඒවා ඉවත් රරන්ක ිරයාත් 

අපි ේපශදස් දී තිශබකවා0 ඔබතුමාශේ ඉල්ලීම අනුව ඉතාම 

ඉෂේමිරන් ශේර රරන්ක ිරයලා ශම යරාැල ිනසාපතිතුමාට 

ේපශදස් ශදන්ක මම බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0 

 

ෙු යර්.එන. ්ාංජිත් මද්ු ම බණ්ඩා් මහස ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒර රිජකේ රරන්ක  ැරු ඇමතිතුමිර0 

1281 1282 



පාර්ලිශේන්තුව 

ෙු එ ප්.එන. ච්දද්රත ේ්න මහස ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශහ ඳයි  ැරු මන්ත්රීතුමා0 

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට ළඟ ර ්කය  ැරු මංජුලා ිනසාකායර මන්ත්රීතුමිය0 

 
ෙු මාංජුලා ද්ානායක මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

ැරු රථාකායරතුමිර  ැරු අධ්යාපක අමාතයතුමාශැන් මා 

ශේ ර ්කය අහන්ශන්0  

ශ්රී ලංරාශේ අිරවාර්ය රාථමිර හා  විතීයිර අධ්යාපකය රජ්ය 

මඟින් ශක මිශල් ලබා ශදනු ලබයි0 කමුත් අිරවාර්ය ශක වක ශපර 

පාසල් අධ්යාපකය ලබා දීම රජ්ය මඟින් ක්රියාත්මර ශක රරයි0 

ශේ ිරසා ිනවයික රාරා ශපර පාසල් හා ිනවා සුරැකුේ මධ්යස්ථාක 

ශබ ශහෝ විට පවත්වාශැක යනු ලබන්ශන් ශපෞ ැලිර අං ය 

මඟිිර0 

 

1.  ිනවා සුරැකුේ මධ්යසථ්ාක හා ශපර පාසල් ිරයාමකය සඳහා 
දටකට වටඩ පිළිශවළෂේ තිශේද? තිශේ කේ ඒ කුමෂේද? 

2.   එම මධ්යසථ්ාකවල ඉැටන්වීේ හා පවත්වාශැක යෑශේ 
රටයුතුවල රමිතින් ිරයම රර තිශේද? ඒවාශේ  ැාසත්ු 
පිළිබඳ පාලකයෂේ තිශේද? 

3.  එම ැාසත්ු දටරිය ශක හටිර අඩු ආදායේලාභි පුලල්වල 
දරුවන්ශේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධ්කය සමඟ ශපර පාසල් 
අධ්යාපක රටයුතු යලුව ිරීම සඳහා වටඩ පිළිශවළෂේ තිශේද? 

 

ෙු ය ජි  තේුතෙ ඩ මහස ා (ාහසන පා්ැල්, ිළරිතව්ද හසා 

භික්ෂූ අධාපන ්ාය අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு வி ித ரபருதகாட - அறதநறிப் பாடசாகலகள், 

பிாிரவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இரா ாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda - State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
ැරු රථාකායරතුමිර  අද ැරු පියල් ිර ාන්ත ද යලල්වා රාජ්ය 

අමාතයතුමා විශ ්  රාජ්රාරියරට ශැ ස් තිශබක ිරසා ැරු 

මංජුලා ිනසාකායර මන්ත්රීතුමිය වියලන් ඉිනරිපත් රරක ලද 

ර ්කවලට අධ්යාපක අමාතයාං ශේ ම රාජ්ය අමාතයවරශයකු 

විධියට මා පිළිතුරු ලබා ශදකවා0  

 

1.  දටකට වටඩ පිළිශවළෂේ තිශේ0 ඊට අදාළ වටිජ ිනයුණු ිරීේ 
ශේ වක විට තවුවරටත් යලුව ශරශරමින් පවතී0 

 ශ්රී ලංරා රජ්ාතාන්ත්රිර සමාජ්වාදී ජ්කරජ්ශේ  ආණ්ඩුක්රම 
වයවසථ්ාශේ දහතුන්වක සංශ ෝධ්කය අනුව "ශපර පාසල් 
ලියාපිනංචි ිරීම සහ ඒවා අධීෂේ යය ිරීම" පළාත් සභා 
ශවත පටවටී ඇත0 ඒ රරාරව  අනුමතව ක්රියාත්මර වක 
පළාත් රඥප්ත ති හරහා පළාත් මට්ටශමන් අධීෂේ ය රටයුතු 
යලුව ශරශර්0  

 එශසම්  ජ්ාතිර මට්ටශමන් ද රාන්තා හා ළමා සංවර්ධ්ක  
ශපර පාසල් හා රාථමිර අධ්යාපක  පාසල් ය අතල 
පහසුරේ හා අධ්යාපක ශසව්ා රාජ්ය අමාතයාං ය  මුල් 
ළමාවිය සංවර්ධ්කය පිළිබඳ ජ්ාතිර ශල්රේ රාර්යාලය 

හරහා ශේ සේබන්ධ් රටයුතු ිරයාත්මර ිරීම ආරේභ රර 
ඇත0  

 ශේ වක විට "ශසෞභාැයශේ  දටෂේම" රතිපත්ති රාමුවට 
අදාළව "ශපර පාසල් ිරයමිත ජ්ාතයන්තර රමිතියිරන් 
යුතුව පවත්වා ැටනීමට අව ය යන්රයය" සරස ්
ශරශරමින් පවතී0 ඒ යටශත් මුල් ළමාවිය අධ්යාපක 
රළමකාරරය හා ිරයාමක ජ්ාතිර රමිටුව අමාතය 
මණ්ඩල අනුමටතියෂේ රරාරව පිහිටුවා ඇති අතර  
ෂේශ ්රශේ  හඳුකාශැක ඇති රමුඛ අව යතා ශවනුශවන් 
සහ ජ්ාතිර රාමුව සරස ්ිරීම සඳහා ශමම රමිටුව ශේ වක 
විට රටයුතු රරමින් යලටී0 එශසම්  දටකට ක්රියාත්මර මුල් 
ළමාවිය රැරවරයය සහ සංවර්ධ්කය පිළිබඳ ජ්ාතිර 
රතිපත්තිශේ  ආංශිර රතිපත්තියෂේ ශලස මුල් ළමාවිය 
අධ්යාපකය පිළිබඳ ජ්ාතිර රතිපත්තිය සරස ්ශර ට ඇති 
අතර  එය ඉතාම රිජකමින් ක්රියාත්මර ිරීමට ිරයමිතව 
ඇත0  

2.  ජ්ාතිර මට්ටශමන් මුල් ළමාවිය සංවර්ධ්ක මධ්යසථ්ාක / 
ශපර පාසල් සඳහා අවම රමිතින් හඳුන්වා දී ඇති අතර  ඊට 
අදාළව පළාත් මට්ටමින් රඥප්ත ති හරහා රමිතින් ිරයම වී 
ඇත0 තවද  "මුල් ළමාවිය අධ්යාපක රළමකාරරය හා 
ිරයාමක ජ්ාතිර රමිටුව" මඟින් රමුඛ අව යතා ශලස 
හඳුකාශැක ඇති රාර්යයන් අතර ශමම රමිතින් වටිජ 
ිනයුණු ිරීම ශවනුශවන් වක ක්රියාත්මර වීේ 
ශබ ශහ මයෂේ පවතී0  

 දටකට ක්රියාත්මර මුල් ළමාවිය සංවර්ධ්ක මධ්යසථ්ාක / 
ශපර පාසල් බ තරයෂේ ශපෞ ැලිර අං ය මඟින් 
ක්රියාත්මර වක අතර  ැාසත්ුවට අදාළ ශසව්යෂේ සපයක 
බවට තහුලරු රරැනු පිණිස තත්ත්ව සහතිර ිරීශේ 
ක්රමශේදයෂේ ඉිනරිශේ දී ක්රියාත්මර ිරීමට 
බලාශප ශර ත්තු ශේ0 

3.  රාන්තා හා ළමා සංවර්ධ්ක  ශපර පාසල් හා රාථමිර 
අධ්යාපක  පාසල් ය අතල පහසුරේ හා අධ්යාපක ශසව්ා 
රාජ්ය අමාතයාං ය  මුල් ළමාවිය සංවර්ධ්කය පිළිබඳ 
ජ්ාතිර ශල්රේ රාර්යාලය හා මුල් ළමාවිය සංවර්ධ්ක 
වයාපෘතිය හරහා ශේ ශවනුශවන් විවිධ් වටඩසටහන් 
ක්රියාත්මර රරනු ලබයි0  

 "අතයව ය දරුවන් ශවනුශවන් ැාසත්ු ිරදහස ් ිරීශේ 
වටඩසටහක" සහ අති යින් අවදාකමට ලෂේ විය හටිර සහ 
අවායලදායර තත්ත්වශේ  ශවශසක දරුවන් ශවනුශවන් මුල් 
ළමාවිය රැරවරයය සහ සංවර්ධ්කය පිළිබඳ ජ්ාතිර 
රතිපත්තිය ඔසශ්ස ් ක්රියාත්මර වටඩසටහන් ඒ අතරින් 
මූලිර ශේ0  

ැරු රථාකායරතුමිර  ැරු මන්ත්රීතුමියශේ ර ්කවලට ලබා දී 

තිශබක පිළිතුරු එපමයයි0  

 

 

ෙු මාංජුලා ද්ානායක මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

ශබ ශහ ම ස්තුතියි  ැරු රාජ්ය අමාතයතුමිර0 
 

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව රල්තබක අවස්ථාශේ ශයෝජ්කාව  ැරු (මහාතාර්ය) 

තරිත ශහ්රත් මන්ත්රීතුමා0 
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කලාකුව්දතප නිර්මාණ අයිිනය ය්ක්පා කිරීම 
්ඳහසා ්පවාධීන යය නයක්  

ககலஞர்களின்  பதிப்புாிகமகயப் 

பாதுகாப்பதற்கான சுயாதீன நிறுவனம்   
INDEPENDENT BODY TO SAFEGUARD OWNERSHIP RIGHTS 
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ෙු (මහසාචාර්ය) චරි  තහසේ්ත් මහස ා 
(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) சாித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ැරු රථාකායරතුමිර  අද ිනක සභාව රල් තටබීශේ ශයෝජ්කාව 

ඉිනරිපත් ිරීමට අවස්ථාව ලටබීම පිළිබඳව මම සතුටු වකවා0 අද ශ්රී 

ලාංිරර ැායිරාවෂේ ශලෝරයම ජ්යශැක තිශබකවා0 එවන් පිළිැත් 

ස්ථාකයරට සංගීත ෂේශ ්රය ැමන් රරලා තිශබක ශවලාවර ඒ 

ිනයණියට අශප්ත  ආශීර්වාදය සහ අ ශප්ත  පිළිැටනීම පිරිකමමින් මා 

පහත සඳහන් ශයෝජ්කාව ඉිනරිපත් රරකවා: 

"අද ශ්රී ලාංිරර ැායිරාවෂේ ශලෝරය ජ්යශැක ඇති ශම ශහ තර 

රලාරරුවන්ශේ ිරර්මාය අයිතිය පිළිබඳව වඩා ේකන්ුව විය යුතු 

තත්ත්වයෂේ ේ ැත වී තිශේ0 විශ ් ශයන්ම පවතික බු ධිමය ශ පළ 

පකත යටතට ැටශකක වපසරිය ඉතා වි ාලයි0   

කව රලා රටයුතු සේබන්ධ්ව ශලෝරශේ  ශබ ශහෝ රටවල ිනයුණු ක්රමශේද  

කව නීති හඳුන්වා දී තිශබකවා0 ගීත ිරර්මායශේ දී  රතිපූර්යශේ දී තටිරන් 

තටක කව රලා රෘතීන් යලුව ිරීශේදී කව නීති අව ය ශේ0 විශ ් ශයන්ම 

සංගීතශයන් ශහෝ රලා රටයුතු රර්මාන්තයෂේ ශලස ිනයුණු ිරීමට කේ 

ශමම නීතිමය ආවරයය අව ය ශේ0 

අද ඉතා දෂේ  තරුය ිරර්මායරරුවන්  බිහි ශවමින් පවතිකවා0 

පාර්ලිශේන්තුව හට අයට අශප්ත  යුතුරම හා වැර්ම තමයි ඒ තරුය 

පිරිස්වලට තමන්ශේ ිරර්මාය අයිතිය තහුලරු රරක ැමන්ම අශප්ත  

ශජ්ය ්ඨ රලාරරුවන්ශේ ිරර්මාය අයිතිය සුරෂේ ා ිරීම0 

ශර වි්ඩ රාල සීමාශේදී සංගීත රසංැ වාශේම අශකකුත් රලා රටයුතු 

කතර ුලයා0 එයින් රලාරරුවන් අසරය ුලයා0 හටබටයි  ඒ රාලශේ  

රූපවාහිිර කාලිරාවල   දවන් විුවලි කාලිරාවල ිනවා රෑ ඔුලන්ශේ ගීත 

රතාරය ුලයා0 ඒ වාශේම YouTube, Facebook, TikTok වටිර සමාජ් 

මාධ්ය තුළ ශමම ිරර්මාය ශයදවීශේදී අදාළ රර්තෘ සහාය පිළිබඳව අපි 

අවධ්ාකය ශය මු රළ යුතුය0 

එම ිරසා රලාරරුවාශේ ිරර්මාය අයිතිය සුරෂේෂිත ිරීමට අව ය නීති 

රිජකමින් සේපාදකය ිරීමත්  ඒ හරහා යලයු  රලාරරුවන්  

ිරර්මායරරුවන්  රලා ිරර්මාය ලියාපිනංචි ිරීමටත්  යලයු  

රර්තෘවරුන්ට සහක ශැවීමටත් අව ය නීතිමය බටඳීේ කාලිරාවල ට ලබා 

ශදක බලපර ශර න්ශ යලවලට ඇතුළත් රරමින් ඒ සඳහා රටයුතු රළ 

හටිර ස්වාධීක ආයතකයෂේ ඇති ිරීමටත් අව ය රටයුතු යලුව රරක ශමන් 

ශමම ැරු සභාවට ශයෝජ්කා රරමි0" 

අශප්ත  රශට් රධ්ාක ජ්කමාධ්ය තුකටත්  සමාජ් මාධ්ය තුළටත් 

ශමම නීතිමය බටඳීේ ඇතුළු විය යුතු රාලය පටමිය තිශබක බව 

මම ශේ ැරු සභාවට ශයෝජ්කා රරකවා0 

ැරු රථාකායරතුමිර  ශේ අවස්ථාව වකවිට ිජජිටල් මාධ්ය 

හරහා ඉතා  ෂේතිමත් තටකරට ශලෝරශේ  සමහර රටවල් පටමිය 

තිශබකවා0 කමුත් ජ්කතාවෂේ විධියට ිජජිටල් මාධ්ය ශම ක තරේ 

පාවිච්චි රළත් එ්් පිළිබඳ දකතිර තත්ත්වයෂේ රට තුළ 

ක්රියාත්මර රරන්ක අපිට බටරිශවලා තිශබකවා0 එය තහුලරු ිරීම 

එර පෂේ යර විතරෂේ ශක ව පාර්ලිශේන්තුව ශලස අපි 

හටශමෝශැම වැර්මෂේ0 ඒ ිරසා එය අපි අතින් පසුගිය වසර 

ැයකාවර ශවතච් අතපසුවීමෂේ ශලස යලතීශේ වටරැ දෂේ කටහට0 ඒ 

ිරසා ශේ රශට් රලාරරුවශන් ේ රලා රෘති සේබන්ධ්ශයන් 

ලටශබක ලාභාං  ිරයමාරාරශයන් ඔුලන්ට ශැශවක පරිින 

ක්රියාත්මර රරන්ක අපි වටඩ රටයුතු රළ යුතුයි0 සමහර කාළිරා 

ශේ රාරයය පිළිබඳව හිතලා  සමහර   වශයෝවෘ ධ් රලාරරුවන්ට 

විවිධ්ාරාරශයන් රතිලාභ ලබා ශදක අවස්ථා අපි දටරලා 

තිශබකවා0 ඒ සේබන්ධ්ශයන් අපි එම කාළිරාවලට 

රෘතශේිනත්වය පළ රරකවා0 

ැරු රථාකායරතුමිර  ශ්රී ලංරා  දවන් විුවලි සංස්ථාව 

ඉන්ිනයාශේ හිටරා ශම ශහ ම්ඩ රාින වාශේ ශජ්ය ්ඨ  ශශ්ර් ්ඨ 

රලාරරුවන්ට පවා රර්තෘ භාැය ශැවරා රාලයෂේ තිබුයා0 කමුත් 

අද ශේ දකතිර තත්ත්වය රඩා වටටී ඇති ිරසා ශමය  ෂේතිමත් 

සාරච්ඡාවෂේ බවට පත් ිරීම අව ය බව මා ශේ ැරු සභාවට 

ශයෝජ්කා රරකවා0  

ස්තුතියි  ැරු රථාකායරතුමිර0  
 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝජ්කාව ස්ථීර ිරීම  ැරු ඉේතියාස් බාර්ර් මාරාර් 

මන්ත්රීතුමා0 

 
[අ0භා0 4057] 

 

ෙු ඉනිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහස ා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ැරු රථාකායරතුමිර, මහාතාර්ය ැරු තරිත ශහ්රත් මටතිතුමා 

අද  ශැකා  සභාව රල් තබක අවස්ථාශේ ශයෝජ්කාව මම ඉතාම 

සතු අන් ස්ථීර රරකවා0 ඉතාම වටදැත් රරුයෂේ තමයි එතුමා 

ශයෝජ්කා රරලා තිශබන්ශන්0 මමත් එතුමා අනුව යමින් අශප්ත  රටට 

ර්ර්තියෂේ ලබා ුවන් ශය හාිර දටරියට සුබ පතන්කත් ශේ  අවස්ථාව 

ශය දා ැන්කවා0 ආණ්ඩුව රමුඛතාව දීලා ඉිනරිපත් රළ යුතු 

රටයුත්තෂේ තමයි අද මන්ත්රීවරයකු හට අයට එතුමා ශේ සභාව 

රල් තබක අවස්ථාශේ ශයෝජ්කාව හට අයට ඉිනරිපත් රරලා 

තිශබන්ශන්0 ැරු මන්ත්රීතුමිර, ශේ සඳහා ඉිනරියට ඒම 

සේබන්ධ්ශයන් ඔබතුමාට ස්තුතියි0  

ැරු රථාකායරතුමිර, ශ්රී ලංරාවත්  එෂේසත් ජ්ාතීන්ශේ 

සංවිධ්ාකයට අනුබ ධ් ශලෝර බු ධිමය ශ පළ සංවිධ්කශේ  

සාමාජිරශයෂේ බව ඔබතුමාත් දන්කවා0 අපි අුලරුුව පතා අශප්ත  

සාමාජිර ැාස්තු එම සංවිධ්ාකයට ශැවකවා0 ිනයුණු වක රටවල 

රලා ෂේශ ්රශේ  ශිල්පීන්ශේ බු ධිමය ශ පළ ආරෂේ ා ිරීම 

සේබන්ධ්ශයන් වැර්ේ දරක සංවිධ්ාකයෂේ තමයි එම සංවිධ්ාකය0 

ශමවන් ආයතක පිහිටුවීශේදී රටවල් සඳහා මඟ ශපන්වීේ සහ 

සහශයෝැය ලබා ශදකවා, ශලෝර බු ධිමය ශ පළ පිළිබඳ 

සංවිධ්ාකය0 ශේ සංවිධ්ාකය එෂේසත් ජ්ාතීන්ශේ සංවිධ්ාකය හා 

සේබන්ධ් ආයතකයෂේ0 ශේ ආයතකයට සේබන්ධ්ව වටඩ රරරා ශ්රී 

ලාංිරරයන් ිරහිපශදශකකු මශේ මතරයට කට ශඟකවා0 

ලෂේ ්මන් රිනර්ැාමර් මටතිතුමා ඉන් ශරශකෂේ0 එතුමා ආයලයානු 

රටයුතු භාරව ශේ ආයතකශේ  රධ්ාිරයා හට අයට රටයුතු රළා0 

ඊට පස්ශස් රලා ෂේශ ්රශේ  ර්ර්තිමත් කමෂේ තිශබක 

රරුයාරත්ක අශේශස්රරයන්ශේ ශස ශහ යුරා, රන්ජ්න් 

අශේශස්රර මහතා එහි ඉහළම තකතුරෂේ දටරුවා0 එතුමා 

ශක ශබෝදා විශ්රාම ගියා0 අපි සාමාජිරත්වය දරක ශමම 

සංවිධ්ාකශයන්, ආණ්ඩුව අශප්ත  රට ශවනුශවන් ශමවටිර 

ආයතකයෂේ පිහිටුවන්ක සහාය ලබා ැටනීමට ඉල්ලීමෂේ රශළ ත් 

එයට ලලදා උ රතිතාරයෂේ ලටශබනු ඇතටයි ිරයා මම තරශේ ම 

වි ්වාස රරකවා0 

ැරු ඇමතිතුමිර0 මට මතරයි, ට ට ද රයරට ශපර ශ්රී ලංරාව 

සේබන්ධ්ශයන් ශේ ෂේශ ්රශේ  වටඩමුළු සහ අධ්යයක  ර්පයෂේම 

ශේ ආයතකය යල ධ් රරලා තිබුණු ආරාරය0 කමුත් අද යුැශේ  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඇති ශවලා තිශබක ශවකස්රේවලට අනුව ශමම අධ්යයක 

යාවත්රාලීක රර ැටනීම අව ය ශවකවා0  ඒවාට අව ය අනුග්රහය 

ලබා ැන්කට රජ්ය මඟින් ඉල්ලීමෂේ රරන්ක ිරයක එර මම ශේ 

අවස්ථාශේදී ිරයා යල අන්ක රටමටතියි0 ඒ වාශේම, ශේ ආයතකයත් 

එෂේර සේබන්ධ්ව රටයුතු රරරා එ්් ශ්රී ලාංිරර ශජ්ය ්ඨ 

ිරලධ්ාරින්ශේ සහශයෝැය සහ මඟ ශපන්වීම ලබා ැටනීම සඳහා 

අමාතයතුමා ඉල්ලීමෂේ රශළ ත්, ඒ ශ්රී ලාංිරර සේභවයෂේ ඇතිව 

අද ස්වි ට්සර්ලන්තශේ  ජීවත් ශවක ඒ ිරලධ්ාරින් අිරවාර්යශයන්ම 

අපට අව ය සහශයෝැය ලබා ශ වි0 ඒ ශැ ල්ලන්ශේ අත් දටර්ේ 

අපට ශබදා හදා ැන්කටත් රාළුවන්රමෂේ ලටශේවි0 මම ට ට වඩා 

ශේ ැටක රථා රරන්ක බලාශප ශර ත්තු වශන් න් කටහට0 කටවත 

වරෂේ ැරු තරිත ශහ්රත් මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවන්ක ඕකෑ, 

ශේ ආරාරශේ  ශයෝජ්කාවෂේ ශැක ඒම පිළිබඳව0 අවසාක 

ව ශයන් මම තව එර රා ැලශයෂේ යලහිපත් රරන්ක රටමටතියි0 ඒ 

තමයි සුිරල් ශපශර්රා මහතා0 ශේ රටයුත්ත ැටක රථා 

රරකශර ට එතුමා අපට අමතර රරන්ක බටහට0 තමන් 

ශවනුශවන් ලියරා ගීත ශවනුශවන්, තමන්ශේ ගීතවලට සංගීතය 

සපයරා ේදවිය ශවනුශවන්, ඒ අය ශස යාශැක ගිහිල්ලා, "අද මම 

ශේ මුදල් ේපයන්ශන් ඔයශැ ල්ලන් ුවන්නු දායරත්වය ිරසායි0" 

ිරයලා, ඒ රර්තෘ භාැයට ේරුම ැයකට වඩා වටිජශයන් ලබා 

ශදමින් ඒ ේදවිය  ෂේතිමත් රරන්ක වටඩ රරරා ශරශකෂේ තමයි 

සුිරල් ශපශර්රා මටතිතුමා0 ඒ ිරසා ඒ ආදර් වත් රලා රරුවාත් 

යලහිපත් රරමින් මශේ වතක ස්වල්පය අවසන් රරකවා0  

ැරු රථාකායරතුමිර, මට රාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

ශබ ශහ ම ස්තුතියි0 

 
ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ශර්ේකාත් සී0 ශද ලවත්ත මන්ත්රීතුමා රථා රරන්ක0 

 
[අ0භා0 5000] 

 

ෙු තප්රේනනාත් සී. තා ලවත්  මහස ා 
(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ැරු රථාකායරතුමිර  ශය හාිර දටරියට කටවත වතාවෂේ 

ශුභාශිංසක එෂේ රරක ැමන්  ශය හාිරශේ තරමට අශප්ත  

රලාරරුවන්ට ශමවටිර ආරාරශයන් ඉිනරියට යන්ක බටරි ුලශණ් 

ඇයි ිරයක රාරයය සේබන්ධ්  යේ ැටටු වෂේ තිශබකවා0 1979 

අංර 52 දරක බු ධිමය ශ පල සංග්රහ පකතින් තමයි බු ධිමය 

ශ පළ සේබන්ධ්ශයන් රථා රරන්ක අපි පටන් ැන්ශන්0 ැරු 

රථාකායරතුමිර  2006 අංර 1 දරක බු ධිමය ශ පළ පකත අපි 

සංශ ෝධ්කය රරකවා; ශර දලායල පූර්ය රතිසංස්රරයයරට ලෂේ 

රරකවා0 ඊට පස්ශස් 2003 අංර 36 දරක බු ධිමය ශ පළ පකතින් 

සංස්ථාපකය රරරා ජ්ාතිර බු ධිමය ශ පළ රාර්යාලයෂේ තමයි 

අපට තිශබන්ශන්0 බු ධිමය ශ පළ  ිරයන්ශන් මිිරස්සු තමන්ශේ 

බු ධිය ශමශහයවා රරනු ලබක ිරර්මායවලින් මතු ුලණු 

අයිතිවායලරේ ිරේශව ත් ිරවටරිනයි0 බු ධිමය ශ පළ මූලිරව 

රාරයා ශදරරට ශබදකවා0 එරෂේ තමයි   ාස්ත්රීය රලාත්මර 

රෘති  රාසංගිර රලාරරුවා  ේද ප අැත ිරීේ හරහා ඇතිවක 

ිරර්මාය0 අශකෂේ පටත්ශතන් කව ිරපටයුේ ශප්ත ටන්ට් බලපර හරහා 

ශවළඳ ලකුණු වටිර රාර්මිර ිරපටයුේ ිරයක රාරයා0 හටබටයි  ශේ 

හටම ශ රටම අශකකුත් ශ පළවල තිශබක අයිතිවායලරේ  ැති 

ලෂේ ය ලටශබකවා0 හිමිරේ ලබා ැන්ක ැන්ක රාළුවන්; අන්සතු 

රරන්ක රාළුවන්; බලපර හිමි රර ැන්ක රාළුවන්0 බු ධිමය ශ පළ 

සේබන්ධ්ශයන් ජ්ාතයන්තර සේමුති ැයකාවිරන් ශමම 

අයිතිවායලරේ පිළිශැක තිශබකවා0 හටබටයි  ශේ පිළිැත්ත 

අයිතිවායලරේවලට දකතිරභාවයෂේ ලටබිලා  ඒ බු ධිමය ශ පළ 

හිමිරාරිත්වයට  අව ය ිරයම අයිතිවායලරේවලට දකතිර 

ආනු ංගිර ව ශයන් ඒ අයට යේ වායලයෂේ ලටශබකවා ද ිරයක 

ැටටු ව තමයි අපට තිශබන්ශන්0 ඒ ිරසා අපි ශේ ිරර්මායවල 

අයිතිවායලරේ ආරෂේ ා රරැන්ක ශක ශයකුත් ආරාරශේ  

රාර්යාං  අපි කටවත කටවතත් ේත්පාදකය රරන්ක ඕකෑ0  

බු ධිමය ශ පළ පකත රරාරව තිශබක ශේ බු ධිමය 

ශ පළවල ිරපටයුේරරුවන් ආරෂේ ා ිරීශේ අව යතාව පිළිබඳව 

අද අපට රථා රරන්ක ශවකවා0 මාකව ශි ්ටාතාරශේ  රැතිශේ  

සහ යහපටවටත්ශේ පදකම තමයි  මිිරසාට තිශබක 

ිරර්මායශීලිත්වය0 ැරු රථාකායරතුමිර  ශේ ිරර්මායශීලිත්වය 

තුළ අපට ශරෞඪ ඉතිහාසයෂේ තිශබකවා0 එම ඉතිහාසය තුළ 

ශක ශයකුත් ිරර්මාය බිහිශවලා තිශබකවා0 සීගිරි ලලකාවන්ශේ 

චිර අපි දටර තිශබකවා0 හටබටයි  ශය හාිර ද යලල්වාශේ තරමට 

අපට යන්ක බටරිශවලා තිශබන්ශන් අශප්ත  රට තුළ සමහර 

ශේලාවට සංස්රෘතිය  අසංස්රෘතිය ිරයලා යේ සීමා දමා ැන්ක 

ගිහිල්ලා  එශහම කටත්කේ ශි ්ටත්වය  අශි ්ටත්වය ිරයක යේ 

රාමුවරට ශර ටු ශවලා තිශබක ිරසාය ිරයලා මා දිරකවා0 

සමහරු හිතකවා  "සාහිතයය" ිරයන්ශන් ළමා සාහිතයය විතරයි 

ිරයලා0 හටබටයි වටිජහි අ සාහිතයය  වටිජහි අ චිරපට ඉිනරියට යක 

ක්රමය දටන් අඩපයශවලා තිශබකවා0 සමහර ශේලාවට Public 

Performance Board එශරන් ඒ හා සේබන්ධ් සමහර රාරයා 

රපකවා0 එම ිරසා ඒවා ජ්ාතයන්තරයට යන්ශන් කටහට0 එවටිර 

ැටටු  අද දිරන්ක තිශබකවා0  

ැරු රථාකායරතුමිර  රලාව ිරයන්ශන් අපට ශවන්රර 

දෂේවන්ක බටරි ශදයෂේ0 රලාව ිරයන්ශන් ඉතාම විශි ්ට ශදයෂේ0 

ඒර වටිජහි අයන් රස විඳින්කත් ඕකෑ; මිිරස් රජ්ාවටම වැිරයන්ක 

රාළුවන් ශදයෂේ ශවන්කත් ඕකෑ0 එහි ිරර්මායාත්මර බව ආරෂේ ා 

රර ැන්ක තමයි අද ැරු තරිත ශහ්රත් මන්ත්රීතුමා ශේ ේත්සාහ 

රරන්ශන්0   රලාරරුවන්ශේ ිරර්මායශීලිත්වය තවුවරටත් අැය 

රරකවා කේ  ඒ අයට අව ය මුදල් ලබා ශදකවා කේ  ඒ තුළින් 

අපට ඒ අයට අත්වටලෂේ ශදන්ක රාළුවන්0 කමුත් ැරු 

රථාකායරතුමිර  බලවත් ශමන්ම වරරසාදලත් පන්තිය වියලන් 

ඔුලන්ශේ ිරර්මායාත්මර හටිරයාව  ූ රාරක ස්වරූපයෂේ තමයි 

අද පටහටිනලිවම ශපශකන්ක තිශබන්ශන්0 ඔුලන් ිනගින් ිනැටම 

රුපියල් ලෂේ  ැයන්වලින් මුදල් ේපයකවා0 කමුත්  ඒ අහිංසර 

වශයෝවෘ ධ් රලාරරුවන්ට සමහර ශේලාවට ඒ අයශේ අවසන් 

රාලය ැත රරන්ක යලුවශවලා තිශබන්ශන් වටිජහි අ ිරවාසයර0 එම 

ිරසා අපි පටහටිනලිව ිරයන්ක ඕකෑ  ශේ ිරර්මායවල මුල් 

අයිතිරරුවන්ට සහ ඒ ිරර්මාය ෂේශ ්රය වටිජ ිනයුණු රරරා  

අව ය සහශයෝැය ලබා ුවන් අශකකුත් රලාරරුවන්ශේ අව යතා 

සරාරාලිය හටිර ක්රියාවලියෂේ අනුැමකය රළ යුතු බව0 ගීත  

කර්තක වාශේ අං  සඳහා ශමවටිර රාර්යාං යෂේ තවුවරටත් 

අව ය ශවකවා0 ශහ්තුව  රලාරරුවන්ශේ ජීවිතය  ෂේතිමත් 

රරන්ක  විශ ් ශයන් ඔුලන්ශේ ජීවිතශේ  අවසාක රාලය 

 ෂේතිමත් රරන්ක අව යයි0  

ැරු රථාකායරතුමිර  අශප්ත  රට කුඩා රටෂේ ිරසා 

රලාරරුවන් ශේ විධිශේ  ුවෂේතවත තත්ත්වයරට පත්ශවලා 

තිබුයාට  අසල්වටයල ඉන්ිනයාව   යුශරෝපා රටවල් සහ අශකකුත් 

රටවල් ිනහා බටු වාම ඒ රටවල රලා රෘතීන්ට දායරත්වය ලබා 

ශදක රලාරරුවන් මිල මුදල් අතින් ඉහළ තටකර යල අක බව අපි 

දන්කවා0 එශහම බටු වාම සංස්රෘතිරමය ව ශයන්  කාටයමය 

ව ශයන් ශේ විධිශේ  රාර්යාං යෂේ ඇති රර රලාරරුවන්ට යේ 

සහකයෂේ ලබා ශදන්ක අපට රාළුවන් කේ  ඒ අව ය රටයුතු ිරීම 

සඳහා ඉිනරිපත් රළ ශේ  ශයෝජ්කාව අපි කටවත වතාවෂේ අැය 

රරකවා0 මම හිතක විධියට අද ශමය විය යුතුම ශදයෂේ0 ිනගින් 

1287 1288 

[ැරු ඉේතියාස් බාර්ර් මාරාර්  මහතා] 
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ිනැටම තාෂේ යය ේපශයෝගි රර ශැක රලාරරුවන්ශේ 

හටිරයාව  ඔුලන්ශේ බු ධිමය ශ පළ ශර ල්ලරක ස්වරූපයෂේ 

අපට ශපශකන්ක තිශබක ිරසා ඒවා වටළටෂේවීම සඳහා අව ය 

දායරත්වය ලබා ිනය යුතුයි ිරයක රාරයයත් මතෂේ රර යල අමින් 

මම ිරහඬ ශවකවා0  

ස්තුතියි0 

 

 

[අ0භා0 5005] 

 

ෙු තේ.සී. අලවුවවල මහස ා 
(மாண்புமிகு ர .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ැරු රථාකායරතුමිර   මහාතාර්ය ැරු තරිත ශහ්රත් මටතිතුමා 

වියලන් අද ිනක සභාව රල් තබක අවස්ථාශේදී ඉිනරිපත් රළ 

ශයෝජ්කාව ඉතාම රාශලෝචිත වාශේම  වටදැත් ශයෝජ්කාවෂේ0 එම 

ශයෝජ්කාව ැරු ඉේතියාස් බාර්ර් මාරාර් මන්ත්රීතුමා වියලන් ස්ථිර 

රළා0  

 

ෙු ක ානායකුවමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Premnath C. Dolawatte to the Chair? 

 

ෙු (යචාර්ය) බ්දු ල ගුණවර්ධන මහස ා (තවත ඳ 

අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

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

Sir, I propose that the Hon. Premnath C. Dolawatte do 
now take the Chair. 
 

ප්රශයන්පනය ය ම්න ලද්ද, ්භා ්නම  ය ය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුවුව ෙු ක ානායකුවමා මූලා්නතය්ද ඉවත් වූතය්ද, ෙු 

තප්රේනනාත් සී. තා ලවත්  මහස ා මූලා්නාරූඪ ය ය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த அவர்கள் 
தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
PREMNATH C. DOLAWATTE took the Chair. 

 
ෙු තේ.සී. අලවුවවල මහස ා 
(மாண்புமிகு ர .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අශප්ත  රශට් තරුණියෂේ වක 

ශය හාිර ද යලල්වා රලාරාරිිරය අද අශප්ත  ර අන් එශතරට ශැ ස ්

ශලෝරයම ජ්යශැක තිශබකවා0 ඒ වාශේම විශි ්ට ජ්යග්රහය 

ැයකාවෂේ ලබා ශැක ශලෝරය තුළ ජ්කප්රිය තරිතයෂේ බවට 

පත්ශවලා තිශබකවා0 ඒ අනුව  අශප්ත  රලාව තුළින් ශලෝරයටම 

අහන්ක රාළුවන් යලංහල ගීතයෂේ අද බිහිශවලා තිශබකවා0 ඒ 

සේබන්ධ්ශයන් අශප්ත  සුබ පටතුේ පිරිකමකව ් ා0  

වර්තමාකශේ  අශප්ත  රශට් රලාරරුවන් ැටක රථා රර ින මම 

ශමන්ක ශේ රාරයය ිරයන්කම ඕකෑ0 අද ශේ අයට ඉතාම 

රකැාටුදායර තත්ත්වයෂේ ේදාශවලා තිශබකවා0 ශර වි්ඩ - 19 

තත්ත්වයත් සමඟ රලාරරුවන් ැයකාවරට තමන්ශේ හටිරයාව 

ඉිනරිපත් ිරීමට  සංගීත සංදර් කවලට සහභාගි වීමට ශක හටිර 

වීම ිරසා අුලරුුව එරහමාරර පමය රාලයර යලට ඔුලන්ශේ 

ආදායේ මාර්ැ අහිමිශවලා තිශබකවා0 

ශේ ශයෝජ්කාශේම තිශබක පරිින  ශේ රාලය තුළ 

විශ ් ශයන්ම රූපවාහිනී මාධ්ය තුළ   දවන්විුවලි මාධ්ය තුළ 

රලාරරුවන්ශේ ගීත  කාටය වටිර ශක ශයකුත් ශ වල් රතාරය 

ුලයා0 ඒ තුළින් ශේ අයට යේ ආදායමෂේ ලටබුයාද කට ද ිරයක 

එර අපි ශස යා බලන්ක ඕකෑ0 විශ ් ශයන්ම පසු ගිය අුලරුුව 

එරහමාර තුළ  රණ්ඩායේ සංගීතශේ  ශයුවණු වි ාල පිරිසරශේ 

ආදායේ ඇක හිටලා දටිජ අසරයභාවයරට ඔුලන් පත්ශවලා 

තිශබකවා0  ශේ වක විට  දෂේ තාව තිශබක වෘත්තිශයන් 

ඉවත්ශවලා  ශවකත් ශවකත් වටඩ -විශ ් ශයන්ම කුලී වටඩ පවා- 

රරක ැායර ැායිරාවන්  කර්තක ඉිනරිපත් රරක වි ාල පිරිසෂේ 

අද  ඉන්කවා0 ඒ ිරසා විශ ් ශයන්ම අපි වි ය භාර රාජ්ය 

අමාතයතුමාශැන් ඉල්ලීමෂේ රරකවා  ශමවටිර අවස්ථාවර ශේ 

අයට යේ ආදායේ මාර්ැයෂේ ලටශබක විධිශේ  ක්රමශේදයෂේ සරස් 

රරන්ක ිරයලා0 ශම රද  අද ශලෝරය තුළ තිශබක ශර වි්ඩ 

වසංැත තත්ත්වය වටිර ශ වල් ඉිනරියටත් ඇති ශවන්ක රාළුවන්0 

ශේ තත්ත්වය ිරසා අද වි ාල පිරිසෂේ අසරයභාවයට පත්ශවලා 

යල අකවා0  

අද තාෂේ යය ඉතා ිනයුණු තත්ත්වයර තිශබශන් න්0 ඒ 

තාෂේ යයට ැටළශපක ආරාරශයන් නීති-ීති සරස්ශවලා 

ශක තිබීම ිරසා යේ බු ධිමය ශ පළර හිමිරාරිත්වය ලිහිලා   ඒ 

අයශේ ිරර්මායයට ලටශබන්ක තිශබක අයිතිය අහිමිවක 

තත්ත්වයෂේ ේදා ශවලා  තිශබකවා   යේ යේ ස්ථාකවල0  අද ිනයුණු 

ශවලා තිශබක තාෂේ යයත් එෂේර ඒවාට ැටළශපක විධියට නීති-

ීති සරස් රරලා  ිරර්මායරරුවන්ට අසාධ්ාරයයෂේ ශක වක 

ආරාරශයන් යේ වටඩ පිළිශවළෂේ සරස් රරන්ක අපට රාළුවන් 

කේ එය ඉතා වටදැත් වකවා0  

විශ ් ශයන්ම ශේ ශයෝජ්කාව ඉතා රාශලෝචිත ශයෝජ්කාවෂේ 

බව ශේ ශවලාශේ මම මතෂේ රර යල අකවා0 කටවත වතාවෂේ අශප්ත  

ශය හාිර ද යලල්වා තරුය ැායිරාවට අශප්ත  රශට් කම තවත් 

ඉිනරියට ශැකයන්ක අවස්ථාව ලටශේවා ිරයා මම රාර්ථකා 

රරකවා0 ඒ වාශේම කව පරරාශර් තරුය තරුණියන්ට ශමවටිර 

ිරර්මාය  තුළින් ශලෝරය ජ්ය ැන්ක අවස්ථාව ේදාශේවා ිරයා 

රාර්ථකා රරමින්  ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ශවමින් මශේ වතක 

ස්වල්පය අවසන් රරකවා  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ේ ිනර ශර්මරත්ක මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 3ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 
 

[අ0භා0 5009] 

 

ෙු උද්දක තප්රේම්ත්න මහස ා 
(மாண்புமிகு உத்திக பிரரமரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

යලයු  ැරු මන්ත්රීතුමන්ලාශැන් අවසරයි0 ැරු තරිත ශහ්රත් 

සශහෝදරයා අද රාලීක අව යතාවෂේ සේබන්ධ්ව රල් තටබීශේ 

ශයෝජ්කාවෂේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉිනරිපත් ිරීම සේබන්ධ්ව මශේ 

හෘදයංැම ස්තුතිය රාද රරන්ක රටමටතියි0  

ඇත්තටම අප යලයු ශදකා අද බු ධිමය ශ පළ සේබන්ධ්ව 

රථා රරන්ශන්  1979 වර් ශේ  ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහතා 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශේ සේබන්ධ්ව රථා රළාට පස්ශස්0 1979 

1289 1290 



පාර්ලිශේන්තුව 

වර් ය ිරයන්ශන්  මම ඉපශදන්කත් වර් යරට රලින් වර් ය0 මම 

ඉපුවශණ් 19 0 වර් ශේ 0 ශේ වකතුරු ශේ රට තුළ බු ධිමය ශ පළ 

සේබන්ධ්ව තිබුණු ර ්ක  අර ඒ විධියටම තිබුයා0 සමහර විට 

ඒරට ශහ්තුව ශවන්ක ඇත්ශත් බු ධිමය ශ පළ  ශපශකන්ශන් 

කටති ිරසාද දන්ශන් කටහට0 බු ධිමය ශ පළ භාණ්ඩයෂේ විධියට 

අත පත ැාන්ක බටහටශන්0 ඒර ශක ශපශකක ිරසාද දන්ශන් 

කටහට  ශමශතෂේ රල් ශේ සේබන්ධ්ව ශේ ේත්තීතර සභාව තුළ 

රථාවෂේ ශරරුශණ් කටත්ශත්0 හටබටයි  මම වි ්වාස රරකවා ඒවා  

අතින් අල්ලන්ක රාළුවන් ිරයලා0 අපි ඉතිහාසයට ගිශය ත්  

අනුරාධ්රාරය ිනස්ත්රිෂේරය ැත්තාම  ශන්රුතුමා එදා සමාධි පිළිමය 

ිනහා බලා ිරේවා  "ඉන්ිනයාශේ තිශබක බුුව රූපයම අපට ශමතටක 

දිරන්ක රාළුවන්" ිරයලා0 අුලරක රතිමාව ඉිනරියට ගියත් අප 

යලයු ශදකාශේ හදවත සසල ශවකවා0 ඒ බු ධිමය ශ පළ අපට 

ලටබී තිශබන්ශන් ඉතිහාසශේ  යල අ අශප්ත  රශට් ශිල්පීන්ශේ තිබුණු 

දෂේ තා ිරසායි0 මම හිතකවා  ඒ ශ වල් අද පාසලට ශැශකන්ක 

ඕකෑ රාලය ේදාශවලා තිශබකවා ිරයලා0 එශහම ශක ුලණු ිරසා 

තමයි  අද ශේ ශ වල් අවභාවිතයට රාරුුවශවලා තිශබන්ශන්0 

බු ධිමය ශ පළ සේබන්ධ් අය පකත් ිරවටරැිනව සරස් රරලා 

පාසල් දරුවන්ශේ අධ්යාපකය තුළින් ඒවා ිරවටරැින රරන්ක ඕකෑ0 

එශහම ුලයා කේ  මෑතර අපි දටරරා ශ  යලුව ශක ශවන්ක තිබුයා0 

අධ්යාපක රටයුතුවල ශක ශයදීම සේබන්ධ්ශයන් දඬුවේ දීශේදී 

තමන්ශේ පියාශේ අතින් දරුශවකු ඝාතකය වීශේ යල ධියෂේ පසු 

ගිය ිනකර අසන්ක ලටබුයා0 එය ඉතා ශ ෝතනීය අවස්ථාවෂේ0 

එශහම ශවන්ශන් දරුවා තුළ රලා කුසලතා වටිර ශක ශයකුත් 

කුසලතා තිබුයත්  ශදමුලපියන් ිරයල ශලස ඒවා හඳුකා ශක ශැක  

ඒ දරුවන් ශඩ ෂේටර් ශරශකෂේ රරන්ක  එශහම කටත්කේ ශවකත් 

වෘත්තියරට ශය මු රරන්ක ේත්සාහ ැටනීම ිරසායි0 ඒ ිරසා 

බු ධිමය ශ පළවල ව අකාරම ශත්රුේ ැටනීම අශප්ත  රටට  

අධ්යාපකයට අතයව යයි0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  බු ධිමය ශ පළ සේබන්ධ්ව 

රථා රරකශර ට රධ්ාක ව ශයන් ශර ටස් ශදරෂේ තිශබකවා0 ඒ 

තමයි  රරා ක හිමිරේ සහ රාර්මිර හිමිරේ0 රරා ක හිමිරේ 

විධියට ැත්තාම  ශප ත් පත්  ශ  ක  ගීත  චිරපට  කාටය ආදී 

ශබ ශහෝ ශ වල් අපට රට අරර දෂේවන්ක රාළුවන්0 ඒ ශවනුශවන් 

අද වකශර ට රශට් නීති සේපාදකය රර තිබුයාට  ඒවා ඒ තරේම 

සාර්ථරව ක්රියාත්මර වන්ශන් කටහට0  

මෑතර දී අප අතරින් ශවන් ුලණු ජ්යලාල් ශරෝහය මහතා අපට 

තිශබක ශහ ඳම ේදාහරයයෂේ0 රලාරරුවකු විධියට එතුමාශේ 

කම ිරයශවක විටම  අපි ශබ ශහ ම ආසාශවන්  ආස්වාදශයන් 

යුතුව තමයි එතුමා ැටක රථා රරන්ශන්0  එතුමාශේ මළ ශැදර 

පවා රර ැන්ක යල ධ් ුලශණ් රලාරරුවන්ශේ එරමුතුරමින්0 මම 

වි ්වාස රරකවා රලාරරුවන්ට insurance එරෂේ අව ය කටහට  

රලාරරුවන්ට ආධ්ාර ශදන්ක අව ය කටහට  මළ ශැදරට ආධ්ාර 

ශදන්ක අව ය කටහට ිරයලා0 ශමන්ක ශේ බු ධිමය ශ ශප ළ 

යන්රයය ිරවටරිනව සරස් ිරීම තුළින් යලුව වන්ශන්  රලාරරුවා 

ිරර්මායය රරරා ශදයෂේ රූපවාහිනී ශහෝ ශවකත් කාළිරාවර  

එශහම කටත්කේ ශවකත් platform එරර විරා කය ශවකවා කේ  

අදටත් ඒ ශැ ල්ලන්ට  මුදල් ලබා ැටනීශේ හටිරයාව ලටශබක එර0 

අශප්ත  රශට් ඒ අයිතිවායලරම තහුලරු විය යුතුයි0  විශ ් ශයන් 

YouTube වාශේ කාළිරා තුළත් එය තහුලරු විය යුතුයි0 ඒ හරහා 

තමයි අද වක විට ශලෝරශේ  හටම ශදකාම රථා රරක ශය හාිර 

ජ්ාතයන්තරය රරා ඉතා ශීඝ්රශයන් ැමන් රරමින් ඉන්ශන්0 ඇය 

දන්කවා ඒ හරහා ශඩ ලර්වලින් රටට ආදායම ලටශබන්ශන් 

ශර ශහ මද ිරයලා0 ඒ වාශේම  ජ්යග්රහය ලබන්කත් ශල කු 

අවරා යෂේ තිශබකවා0  කමුත් අපි ඒ ශ වල් අතපත ැාන්ශන් 

කටහට0  

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු මන්ත්රීතුමිර  දටන් රථාව අවසන්  රරන්ක0 ඔබතුමාට 

ිරයමිත රාලය අවසාකයි0  

 

ෙු උද්දක තප්රේම්ත්න මහස ා 
(மாண்புமிகு உத்திக பிரரமரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර   මට  තව විකාිජයර රාලයෂේ 

ලබා ශදන්ක0 මම රථාව අවසන් රරන්කේ0 

අපි දටරරා "Star Wars" චිරපටශේ  ශර ටස් 1  2  3 විධියට 

තමයි ිරර්මායය ුලශණ්0 ඒ  චිරපටය ිරර්මායය රශළ් ශජ්ෝර්ේ 

ලූරස් මහතායි0 ඒ චිරප අයට අදාළ toys මටෂේශඩ කල්්ඩස් එශරන් 

ැන්ක රාළුවන්0 දරුශවෂේ මටෂේශඩ කල්්ඩස් එරට යන්ශන් බර්ැර් 

එරෂේ රන්ක ශක ශවයි  toy එර ැන්ක0 හටබටයි  ඒ toy එශරනුත් 

ශඩ ලර් එරෂේ ශජ්ෝර්ේ ලූරස්ට අදටත් යකවා0 කමුත්  "ැේ 

ශපරළිය"  "ිරධ්ාකය"  "ශැ ළු හදවත"  "සංශ  ය" ිරර්මායය 

රරරා ශලස්ටර් ශේේස් පීරිස් මටතිතුමාශේ බිරිඳට අද ඉන්ක 

තටකෂේවත් කටහට0 Dickman's Road එශෂේ තිබුණු ශැදරත් ඇයට 

අහිමි ුලයා0 එවටිර තත්ත්වයෂේ අශප්ත  රලාරරුවන්ට තිශබන්ශන්0 

අපි හටශමෝම මවශේ ේකුශළ් කටළටශවන්ශන් ගීතශයන්0 අපි 

හටශමෝම දරුවන්ශේ කටටුේ ැටයුේ බලන්ක රටමටතියි0 ඒර 

වෘත්තියෂේ ුලයාට පස්ශස්  මුදල් ේපයක මාර්ැයෂේ ුලයාට පස්ශස් 

රලාරරුවන්ට තිශබක අවායලදායර තත්ත්වය  ිරම රරලීම අශප්ත  

වැර්මයි0 අකාැතශේ  ිනයුණු යලකමාවෂේ  ිනයුණු ශටලිවි න් 

වටඩසටහන් අශප්ත  රටට ශැක එන්ක ආණ්ඩුවෂේ විධියට අපි 

මටිනහත්වී වටඩ රරකවා0  

ස්තුතියි0  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු  ායෂේිරයන් රාජ්රාත්තිරන් රාසමාණිෂේරේ මහතා - 

[සභා ැර්භය තුළ කටත0] 

ට ළඟට  ැරු වීරසුමක වීරයලංහ මන්ත්රීතුමා0 

 
 

[අ0භා0 5015] 

 

ෙු වී්සුමන වී්ිනාංහස මහස ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ැරු තරිත ශහ්රත්  මන්ත්රීතුමා 

ඉතාම  වටදැත්  රාලීක ශයෝජ්කාවෂේ අද ිනක සභාව රල් තබක 

අවස්ථාශේ ඉිනරිපත් රරලා තිශබකවා0 එතුමා ජ්කමාධ්ය 

අමාතයාං ශේ  ර්ර්තිමත් ශල්රේවරයකු විධියට ලබරා අත් දටර්ේ 

ශමම ශයෝජ්කාව ඉිනරිපත් ිරීමට පදකේ ශවන්ක ඇති ිරයලා මම 

හිතකවා0 මට ශපරාතුව රථා රරරා ේ ිනර ශර්මරත්ක මටතිතුමා 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයකු වාශේම රලාරරුශවෂේ0 සමස්ත 

රලාරරුවන්ශේ ශේදනීය තත්ත්වය එතුමාට ලටබුණු විකාිජ 

ිරහිපය තුළ එතුමා ඉතාම  පටහටිනලිව සඳහන් රළා0 වි ය භාර 

ැරු අමාතයතුමා ශේ ැරු සභාශේ ඉන්ක ශවලාශේ  රලාවට 

ආදරය රරක මහජ්ක ිරශයෝජිතයන් රැඳිලා යල අක ශවලාශේ මා 

ිරයකවා අශප්ත  රලාරරුවන් ැටක කටවත ිරයවීමෂේ අව යයි  සෑම 

ෂේශ ්රයරම යල අක ඔුලන්ශේ අයිතීන් සුරැර්ම සඳහා යේිරයල 

මටිනහත් ශවන්ක අව යයි ිරයලා0  

1291 1292 

[ැරු ේ ිනර ශර්මරත්ක  මහතා] 
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අන්තර්ජ්ාලය අද ශලෝරයම ශවළාශැක ඉවරයි0 අන්තර්ජ්ාලය 
අද ශලෝරය ශව ළාශැක තිශබන්ශන් බූවල්ලන් 1 000ෂේ එර 
හිසෂේ තුළ ඉන්කා ආරාරයට0 අන්තර්ජ්ාලය තුළ ශේ සමස්ත 
ක්රියාවලියෂේම  සමස්ත  ෂේශ ්රයෂේම ආවරයය රරලා  
ශවළාශැක අවසාකයි0 ඒ තුළ ශහ ඳ කරර ශබදා හදා ැන්ක බටරි 
ආරාරයට දටවටන්ත ශේදනීය තත්ත්වයන් ිරර්මායය ශවමින් 
තිශබකවා0 අද අන්තර්ජ්ාලය තුළ රලාරරුවා ශර යි තරේ 
 ශදරලා  අසරය ශවලා තිශබකවා ද ිරයක රාරයයත් යේ 
ආරාරයරට රල්පකා රරලා බලන්ක ඕකෑ0 අද Google search 
රරලා යලන්ුවවර පද ැන්කශර ට ඒ යලන්ුවව  ආයතක ැයකාවෂේ  
රා ැලයන් ැයකාවෂේ එර එර ආරාරශයන් බාැත රරලා - 
download -  අන්තර්ජ්ාලය තුළ තමන්ශේ ශවශළඳ ශප ළ සරස් 
රරශැක තිශබකවා0 සමහර විට ඒ ගීතය ලියරා  ගීතය ැායකා 
රරරා  සංගීතය ිරර්මායය රරරා ඒ රලාරරුවන් අද අර ිරයරා 
විධියට  ශදරලාව ජීවත් ශවකවා ඇති   එිනශකදා ජීවත් 
ශවන්කවත් ක්රමශේදයෂේ කටතිව0 ඒ ිරසා සමස්ත  රලා ෂේශ ්රයම 
ආරෂේ ා ශවක  ඔුලන්ශේ බු ධිමය ශ ශප ළ ආරෂේ ා ශවක  
ක්රමශේදයර අව යතාව තිශබකවා0 අපි බටහිර රටවලට යේ 
එිනරිවාිනරමෂේ  විශරෝධ්යෂේ තිශබකවා0 කමුත්  ශලෝරශේ  ිනයුණු 
රටවල් රලාරරුවා රිරන්ක අද අයපකත් නීති ීති රැසෂේ 
අරශැක තිශබකවා0 අපි තවමත් අසමත් ශවලා තිශබකවා ඒ 
රලාරරුවන් රැර්ම සඳහා වක බු ධිමය ශ ශප ළ ආරෂේ ා 
ිරීශේ ක්රමශේදයට යන්ක0  

ශේ හා සමාකවම ශේ ශයෝජ්කාශේ තවත් ශදදයර  රධ්ාක 
රාරයාවෂේ සඳහන් ශවකවා0 COVID-19 වසංැතය ැටක රථා 
ශවකශර ට ශලෝරශේ  සෑම ෂේශ ්රයෂේම හතරැාශතන් රඩා 
ශැක වටශට ින  ශලෝරශේ  ඇතටේ ෂේශ ්ර ඉතා අමාරුශවන්  ශැ ඩ 
කට ශඟමින් තිශබකවා0  

හටබටයි  ැත ුලණු මාස 20ර රාල සීමාව තුළ සංගීතය ඇතුළු 
රලා  ෂේශ ්රශේ  රඩා වටටීම ිරසා රලාරරුවන් සහ රලා 
ෂේශ ්රයට අනුබ ධ් රා ැලයන් යළි ශැ ඩකටඟිය ශක හටිර 
තරමට ආර්ථිර අශහ්ිරරේවලින් අසරය බවට පත්ශවලා 
තිශබකවා ිරයා මා හිතකවා0 සංගීත රසංැ ශේිනරාව කටති 
වකශර ට රසංැ ශේිනරාශේ යල අක ැායරයා  වාදරයා පමයෂේ 
ශක ශවයි  අන්කායල ශවශළන්දාශේ යලට ශේිනරා තකන්කන්   
ශේිනරා සරසන්කන්  ලයිට් සපයන්කන් ඇතුළු සමස්ත ෂේශ ්රයම 
ශැුලණු මාස 20ර රාල සීමාව තුළ බරපතළ රඩා වටටීමරට 
ලෂේශවලා තිශබකවා0 ඒ ිරසා ඔුලන්ශේ සුරෂේ යය ශවනුශවන් 
යේ වටඩ පිළිශවළෂේ ිරර්මායය ශවකවා කේ එය ඉතා වටදැත් බව 
මා වි ්වාස රරකවා0 ඒ ිරසා ශශ්ර් ්ඨ රලාරරුවාශේ යලට ඒ 
රලාරරුවා ිරර්මායය වන්කට පාදර ුලණු   ඔුලන් ඔසවා තබක 
ඒ රාර්මිරයන් යලයු ශදකාම රැර ැන්ක ක්රමශේදයෂේ වාශේම යේ 
ආයතකයෂේ ිරර්මායය ශවකවා කේ ශහ ඳයි ිරයක රාරයාව මා 
යලහිපත් රරකවා0 ශේ ශයෝජ්කාවට රස්තුත රාරයාව වක ඒ 
රලාරරුවාශේ බු ධිමය ශ පල අයිතිය සුරිරක යන්රයයෂේ -ශේ 
තාෂේ ණිර විප්ත ලවයත් එෂේර  තාෂේ ය ක්රමශේදයත් එෂේර ඒරට 
ැටළශපක අනුැත වක ක්රමශේදයෂේ- වහ වහා ිරර්මායය රරන්ක 
ිරයක රාරයාවත් යලහිපත් රරමින්  අශප්ත  රශට් වටළලී යක 
සංස්රෘතිර ේරුමය  රැර ැන්කට වර්තමාක වි යභාර 
අමාතයතුමා දරක ර ස්ත මටිනහත්වීම  ේතුරු-කට ශඟකහිර තිශබක 
 ඓතිහායලර ව අකාරේ රැර ැන්කට රරක මටිනහත් වීම හා 
සමාකවම ශේ රාරයාව සේබන්ධ්වත් දෂේවන්ක ිරයක 
රාරයාවත් යලහිපත් රරකවා0  මූලාසකාරූඪ මන්ත්රීතුමිර  මට ශේ 
ශවලාව ලබා ුවන්කාට ස්තුතියි0  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
මට ලටබී තිශබක බලය රරාරව  ස්ථාවර ිරශයෝැ 139 යටශත් 

සහ ස්ථාවර ිරශයෝැ 910(ේ) යටශත් ැරු ේ ිනර ශර්මරත්ක 

මන්ත්රීතුමා වියලන් මූලාසකය "සශහෝදරයා" ිරයලා ආමන්රයය 

රළා0 අදාළ  "සශහෝදරයා" ිරයක රාරයය ඉවත් ිරීමට මා 

ිරශයෝැ රරකවා0   
 

ෙු උද්දක තප්රේම්ත්න මහස ා 
(மாண்புமிகு உத்திக பிரரமரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

ඒ ශවනුශවන් මම සමාව අයටද යල අකවා  මූලාසකාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමිර0  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු රාවින්ද ජ්යවර්ධ්ක මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ පහර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

 
[අ0භා0 5019] 

 

ෙු (කවා) කය ්දා තහසේපා්ද යයවර්ධන මහස ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ரஹஷான் 

 யவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

ස්තුතියි  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 විශ ් ශයන්ම  අශප්ත  

ශ්රී ලාංිරර ිනයණියෂේ  කටැණියෂේ ලංරාශේ ශරෞඪත්වය  

ලංරාශේ ගීතය  ජ්ාතයන්තරයට ශැක ශැ ස් තිබීම ැටක ශේ 

ශවලාශේ  ශ්රී ලාංිරරයන් හට අයට අපි ිරහතමානීව සන්ශතෝ  

වන්කට  ආඩේබර වන්කට අව යයි0 අපි දිරකවා  වර්තමාක 

ශලෝරශේ  සමාජ් මාධ්ය  YouTube  එෂේර අපට ජ්ාතයන්තරය 

තරයය රරන්ක රාළුවන් බව0 ශමවටිර තරුය තරුණියන්  

හටිරයාව දෂේ තාව තිශබක පිරිස් අද අශප්ත  සමාජ්ය තුළ යල අකවා  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 අපි ශ  පාලකඥයන් හට අයට  

රජ්යන් හට අයට   පාර්ලිශේන්තුව හට අයට ශමවටිර දෂේ  තරුය 

රජ්ාව ිනරි ැටන්වීම ඉතාම වටදැත්0  රවදාවත් තරුයයන්ශේ 

රකුශලන් අිනන්ශන් කටතිව  තරුයයන්ට ඉිනරියට යන්ක අව ය  

 ෂේතිය  දධ්ර්ය ලබාදීම තමයි අශපන් යලුවවන්කට අව ය ිරයා 

මා හිතකවා0 එදා අපි ඉන්ිනයාශේ චිරපට  ඉන්ිනයාශේ සංගීතය 

තමයි රස වින්ශ 0 අද ඉන්ිනයාව ලංරාශේ සංගීතය රස විඳික 

තටකට ඇවිල්ලා තිශබකවා0 ඒරට ශහ්තුව තමයි  ශේ තරුය 

ිනයණිය  ශස යුරිය ැත්තා වූ ශවශහස මහන්යලය සහ ඇශේ 

දෂේ තාව  කුසලතාව0 ඒ ිරසා අශප්ත  රශට් සභයත්වය  සංස්රෘතිය 

ආරෂේ ා රරමින් සංගීත ිරර්මාය ිරීම  චිරපට ිරර්මායය 

ිරීම  රලාරරුවන් ිනරිමත් ිරීම ඉතාම වටදැත් ිරයා මම 

හිතකවා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  සමහර ශවලාවට සමහර 

රලාරරුවන් ිරයාැත් රා ැලයන් YouTube  හරහා  සමාජ් 

මාධ්ය හරහා අිරකුත් අයට මඩ ැහන්ක  මඩ ිරර්මායය රරන්ක  

රශට් සභයත්වය කටති රරන්ක   අශප්ත  ශරෞඪ ඉතිහාසය විකා  

රරන්ක රටයුතු රරක හට අ අපි දිරකවා0 එශහමකේ  ඒ විධියට 

රටයුතු රරක අයට විරු ධ්ව නීතයනුකූලව රටයුතු රරන්ක අපි 

නීති සේපාදකය රරන්ක අව යයි0 අශප්ත  රශට් එශහම නීතියෂේ 

කටහට  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 මම ශේ ැරු සභාවට 

ශයෝජ්කා රරකවා  රශට් සභයත්වය  අශප්ත  ඉතිහාසය එෂේර එරතු 

ශවලා තිශබක සංස්රෘතිය ආරෂේ ා රරන්ක අව ය නීති 

සේපාදකය රරන්ක ිරයලා0 ශම රද  YouTube එරට දමක 

සමහර වීිජශයෝ  ශර අ චිරප අ ිරසා ශලෝරශේ  මිිරස්සු අශප්ත  රට 

ිනහා බලක විධිය ැටක ලේජ්ා හිශතකවා0 ැුලේ ඇඳ ැත්ත අය 

විධියට  තවත් අයට අපහාස වක අයුරින් ඇතටේ අය සමාජ් මාධ්ය 

ඔස්ශස් රටයුතු රරකවා අප දිරකවා0 ැරු රාජ්ය ඇමතිතුමිර  ඒ 

පිළිබඳව ඔබතුමාශේ අවධ්ාකය ශය මු රරන්ක ිරයලා මා ශේ 

අවස්ථාශේදී රරා  රර යල අකවා0  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශමම ැරු සභාශේ ඉන්ක රථිරයන් ැයකාවෂේ අද 

රලාරරුවන් ැටක රථා රළා0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  

අුලරුුව ැයකාවෂේ තිස්ශස්  අපිත් එෂේර ශමම ැරු සභාශේ 

රටයුතු රරරා රන්ජ්න් රාමකායර රලාරරුවා අද අත්අඩං දවට 

පත් ශවලා යලරැත ශවලා තිශබකවා0 එතුමා  බලන්ක මම ට ට 

සතියරට රලින් ගියා0 එතුමා ිරේවා  "මා ශ  පාලක යලරරරුවකු 

බවට පත් ශවලා තිශබන්ශන්0 මට ශක ශහ බිකා විධියට දඬුවේ 

ලබා දීලා මා  යලරැත රරලා තිශබන්ශන් මම සතය රථා රරරා 

රලාරාරශයෂේ ශ  පාලකඥශයෂේ ිරසා" ිරයලා0 මම ශමම ැරු 

සභාශවන් සහ අතිැරු ජ්කාධිපතිතුමාශැන් ශැෞරවශයන් ඉල්ලා 

යල අකවා  රන්ජ්න් රාමකායර ිරයක අශප්ත  හිතවතාට ජ්කාධිපති 

සමාව දීලා   ිරදහස් රරන්ක ිරයලා0  

එදා ශහළශේ  මහා සංගීතශේිනයා වූ පණ්ිජත් අමරශ වයන්ශේ 

භස්මාවශ ්  තටන්පත් රරක රටයුතුවත් තවම හරියට යලුවශවලා 

කටහට ිරයක රාරයය මාධ්ය ඔසශ්ස් අපි දටෂේරා0 ශේර ආරේභ 

රරරා ශරකා ශහ ය ශහ ය ඉන්ක එපා  වර්තමාක රජ්ය මටිනහත් 

ශවලා වහාම ඒ රටයුත්තට අව ය  අිජතාලම දමන්ක ිරයක 

ඉල්ලීම මම ශමම ැරු සභාශේදී රරකවා0 

මම දීර්ඝව රථා රරන්ක බලාශප රාත්තු ශවන්ශන් කටහට0 

ශය හාිර ද යලල්වා සශහෝදරියට  ඒ කටඟණියට  ඒ ිනයණියට අපි 

ශුභාශිංසක පතකවා; ශැෞරව රරකවා0 ඒ වාශේම  ඉිනරියට 

ගිහිල්ලා අශප්ත  රශට් ධ්ජ්ය තවුවරටත් ශලළ ශදන්ක අව ය  

 ෂේතිය  දධ්ර්යය ඇයට ලටශේවා  ිරයා රාර්ථකා රරමින් මශේ 

වතක ස්වල්පය අවසන් රරකවා0  

 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට  විකාිජ 3ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 
 

 

[අ0භා0 5024] 

 

ෙු ව්්ද  යාපාබණ්ඩා් මහස ා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ැරු මහාතාර්ය තරිත ශහ්රත්  

මටතිතුමා වියලන් අද සභාව රල් තබක අවස්ථාශේ රාශලෝචිත 

මාතෘරාවෂේ පිළිබඳ ශයෝජ්කාවෂේ  ශැක ඒම පිළිබඳව මම සතුටු 

ශවකවා0 

ඇත්තටම ශේ අවස්ථාව අශප්ත  රලාරරුවන් පිළිබඳව අශප්ත  

අවධ්ාකය වටිජශයන්ම ශය මු ශවන්ක ඕකෑ අවස්ථාවෂේ0  ශම රද   

ශවකත් අයට වඩා ඉතා ශර අ රාලයෂේ තුළ රේපකයට ලෂේවක 

සමාජ්  ජ්ක රණ්ඩායමත් තමයි ශේ රලාරරුවන් ිරයන්ශන්0 අද 

ශවකශර ට අපට වි ාල සතුටෂේ තිශබකවා  ශය හාිර ද යලල්වා 

තරුණිය  එශහම කටත්කේ ඒ ැායිරාව ශේ ශලෝරශේ  ජ්කප්රියම 

ැායිරාවන් ිරහිපශදකා අතරට එෂේ ශවමින් තිබීම පිළිබඳව0 එය 

එෂේ පටත්තිරන් රටෂේ විධියට අපට ලටබුණු භාැයයෂේ0 ඇය ඉතා 

ශවකස් ආරාරයට සංගීතය හරහා ශේ ශලෝරය ආක්රමයය 

රරන්ක දටවටන්ත රාර්යභාරයෂේ ිරීම සේබන්ධ්ශයන් අපි ඇයට 

සුබ පතකවා0  

ඒ වාශේම  මා ිරයන්ක ඕකෑ  ශේ රලාරරුවන්ශේ අවසාක 

රාලය කේ එතරේ ම සතුටුදායර සහ වින්දනීය කටහට ිරයක 

රාරයය0 අශප්ත  ආකන්ද ශපශර්රා  බණ්ඩාර අතාුලද   ාන්ත 

ජ්යලත් තිශස්රා වටිර මහනුවර ිනස්ත්රිෂේරශේ දී අපි ඇසුරු රළ   

රාලයෂේ ඉතා ජ්කප්රියව හිටරා ඒ රලාරරුවන් රැසෂේ පිළිබඳ අද 

ශවකශර ට සමහර ශවලාවට ඉතා රකැාටුවෂේ දටශකකවා0 

විශ ් ශයන් සමහර අයශේ අවසාක රාලය ශවකශර ට  

ශබශහත්  අර පවා ලබා ැටනීමට තරේවත් මුදලෂේ ඒ  අය  සතුව 

ඉතිරි වන්ශන් කටහට0 එම ිරසා රජ්යෂේ විධියට මා හිතකවා   ශේ 

පිළිබඳව අශප්ත  අවධ්ාකය ශය මු විය යුතුයි ිරයලා0 

ශේ රාරයාවට අදාළ වටදැත් රාරයාවෂේ ැටක මම අද 
ජ්ාතිර ේරුම  රාසාංැ රලා හා ග්රාට ය රලා ශිල්පි රවර්ධ්ක 
රටයුතු රාජ්ය අමාතය විුවර වික්රමකායර මටතිතුමාශැන් ඉල්ලීමෂේ 
රරකවා වාශේම  එතුමාට ලිපියෂේ භාර දීමටත් ශේර අවස්ථාවෂේ 
රර ැන්කවා0  ඔබතුමා දන්කවා  1 12-1 1  රාලශේ  ශ්රී 
ලංරාශේ ආණ්ඩුරාරවරයා විධියට ක්රියා රශළ්  ජ්කරාල් ශ්රීමත් 
ශර බට් බ්රුලන්රිේ මහත්මයා බව0 එතුමාශේ රාලශේ  ශස යා ැත්  
“තාරා ශ වි” යයි ිරයක   -කාථ ශදවියන් ිරයක  මතු භවශේ  
දමත්රී බුුවන් වහන්ශස් යටයි අදහක ශදවියන්ශේ-  පිළිමයෂේ 
එංැලන්තශේ  ලන්ඩන් ශරෞතුරාැාරශේ  ඉිනරිපස තිශබකවා0 
ඇත්තටම එය අතිවි ාල ව අකාරමෂේ තිශබක ශරෞතුර වස්තුවෂේ; 
රලා රෘතියෂේ0  ඊට අමතරව  ඉතා ව අකා රාස්ශර ළ ශප ත් 
3 000රට අධිර රමායයෂේ ලන්ඩන් ශරෞතුරාැාරශේ  
තිශබකවා0 එයින් 50ෂේ  60ෂේම  ආයුර්ශේද දවදය විදයාවට අදාළ 
අති ය වටදැත් රෘතී0 

ඒ වාශේම සටළලිහිණි සංශ  ය  සහ ශවකත් සංශ   රාවය  
ැයකාවෂේම ඒ අතර තිශබක බව මට දටක ැන්කට ලටබුයා0 මට 
ඒ ැටක ශත රතුරු ිරේශේ  බීබීසී ශලෝර ශස්වශේ  රටයුතු රරක 
ඉතාම වටදැත් මාධ්යශේිනයකු වක අශප්ත  කන්දක වීරරත්ක 
මහත්මයායි0  එම ශරෞතුර වස්තු  රාස්ශර ළ ශප ත් ඇත්තටම 
ලන්ඩන් ශරෞතුරාැාරශයන් එළියට ශැක යන්ක ශදන්ශන් 
කටහට0 විශ ්  කු අයර තියලා තමයි ඒවා කටරඹීමට පවා අවස්ථාව 
ශදන්ශන්0 කමුත් ඒවා මහනුවර ිනස්ත්රිෂේරයට  ඒ වාශේම ේඩරටට 
ඉතා  ආශේණිර රලා රෘති ව ශයන් හඳුකා ශැක තිශබකවා  
ැරු රාජ්ය අමාතයතුමිර0 ඇත්තටම ැරු අග්රාමාතයතුමා තමයි ශේ  
වි යභාර රටබිකට් අමාතයතුමා0 ැරු රාජ්ය ඇමතිතුමිර  මම අද 
ඔබතුමා හරහා එතුමාට ශේ ලිපිය භාර ශදකවා0  ලන්ඩන් 
ශරෞතුරාැාරශේ  තිශබක එම රාරා වස්තු පිළිබඳව රටබිකට් 
මණ්ඩලය අමතා රරා  රරලා  ඒවා කටවත ලබා ැටනීම සඳහා 
රාජ්ය තාන්ත්රිර රශේ යෂේ ලබා ැන්ක ිරයලා මා ඉල්ලා යල අකවා0 
හතරවක යලයවස වටිර ඈත අතීතයට හිමිරේ ිරයක  කාථ ශදවි 
හාමුුවරුවන්ශේ එම පිළිමය යළිත් මහනුවර මහා කාථ ශ වාලයට 
ලබාදීමට අදාළ රාජ්ය තාන්ත්රිර ක්රියාමාර්ැ ැන්කා ශලස 
ඔබතුමාශැන් ඉතාම රරුයාශවන් ඉල්ලා යල අකවා0 ශහළශේ  
අති ය වටදැත් ඓතිහායලර ව අකාරේවලට කව ජීවයෂේ ලබාදීමට 
රටයුතු රරක අමාතයවරයකු හට අයට ඔබතුමාට වි ාල ර්ර්තියෂේ 
තිශබකවා0 ඒ ිරසා ඔබතුමා ශේ සේබන්ධ්ශයන් රටයුතු ිරීමයි 
ේඩරටට රරක මහුරම  ශස්වය වන්ශන්0 ලන්ඩන් 
ශරෞතුරාැාරශේ  තිශබක ඒ රලා රෘති පිළිබඳව   රාස්ශර ළ 
ශප ත් ඇතුළු ඒ ව අකා ලියවිලි අඩුම ැයශන් අන්තර්ජ්ාලශේ  ශහෝ 
පළ රරන්ක ිරයා අපි ඉල්ලීමෂේ රරකවා0 අපි ට ට ශපර එවටිර 
ඉල්ලීමෂේ රළා0 කමුත්  තවම සාර්ථර ශවලා කටහට0 එය සාර්ථර 
ුලශය ත් අපට ඒ හරහා ශහෝ බලා ැන්ක රාළුවන්0  මම ශේ  ලිපිය 
ශේ ශවලාශේ ඔබතුමාට භාර ශදකවා0 

ස්තුතියි  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0   

 
 

ෙු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුවමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු කලින් බණ්ඩාර ජ්යමහ මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට විකාිජ 3ර 

රාලයෂේ තිශබකවා0 

1295 1296 

[ැරු (දවදය) රවින්ද ශහ් ාන් ජ්යවර්ධ්ක  මහතා] 



2021 ඔෂේශතෝබර් 07 

[අ0භා0 5029] 

 

ෙු නිම්ද බණ්ඩා් යයමහස මහස ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අශප්ත  ැරු තරිත ශහ්රත් 

මටතිතුමා සභාව රල් තබක අවස්ථාශේ ශයෝජ්කාව ශැක ඒශේදී   

මුලින්ම සඳහන් රර තිශබන්ශන් ශය හාිර ද යලල්වා අශප්ත  

රලාරාරිිරයශේ ඒ හටිරයාව  ැටකයි0 මම හිතක හට අයට  මුලින්ම 

ශේ ැටක පාර්ලිශේන්තුශේ රථා රශළ් මමයි0  ඒ ැටක මම සතුටු 

ශවකවා0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඇයට ශැෞරවයෂේ 

විධියට ඇයශේ  ගීතශේ  ශර ටසෂේ මශේ  ජ්ංැම ුවරරථකශයන් 

වාදකය රරන්කට මම  ඔබතුමාශැන් තත්පර ිරහිපයෂේ ඉල්ලා 

යල අකවා0  

[ශේ අවස්ථාශේදී ගීතශේ  ශර ටසෂේ වාදකය රරක ලදී] 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඔබතුමාට ශබ ශහ ම ස්තුතියි0 

ශේ රාරයය මම  අරෂේ ශවකස් විධියරට දිරකවා0  ශය හාිර 

ද යලල්වා ැායකා රරක එම ගීතය මුලින් ැායකා රශළ්  තමිත් 

සංගීත්0  දටන් ැායකා රරන්ශන්  සතී ාන් සහ ශය හාිර ද යලල්වා0 

එතශර ට  අපි බු ධිමය ශ පළ ැටක රථා රර දී  සමහරු 

ිරයන්ක රාළුවන් ශය හාිරත් අනුන්ශේ යලංුවවෂේ තමයි ැායකා 

රරන්ශන් ිරයලා0 ඒ ිරසා ශේ ශවලාශේ මම ිරයකවා  අපි එශහම 

ඊර් යාශවන්  කුහරත්වයිරන් ශත රව රටයුතු රරමු ිරයලා0 

ශම රද   ශේ ගීතය ශය හාිර ශක ිරයන්ක ජ්ාතයන්තරයට 

යන්ශන් කටහට0 හටබටයි  අපි දන්කා විධියට  රලින්  ැායරයා  ශේ 

ගීතය ැායකා   රළාට  ඒර රතලිත ුලශණ්  "හිට්" ුලශණ් කටති  

ිරසා ඔ  ශබ ශහ ම ස භාවශයන් රටයුතු රළ ිරසා තමයි 

ශය හාිර වියලන් ශේ ගීතය ැායකා රරන්ක තීරයය  ශවන්ශන්0 ඒ 

ිරසා  ඒ රලාරාරිිරයශේ හටිරයාවට අශප්ත  ශැෞරවය රාද රළ 

යුතුයි0 අද ජ්ාතයන්තර සන්කාමයෂේ බවට ඇය පත් ශවලා 

තිශබකවා; ඇය විශ   රටවල ශැෞරවයට පාර ශවලා තිශබකවා0 

මිලියක එරයලය හතළිස් තුකෂේ YouTube ඔස්ශස් ශමම ගීතය  

කරඹා තිශබකවා0 ඒ ිරසා ශය හාිර ිනහා ඊර් යාශවන්  

කුහරත්වශයන් ශක බලා රටයුතු රළ යුතු බව මා ිරයකවා0   

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ගීතයර ව අකාරම වටිජ 

ශවන්ශන් සමහර අවස්ථාවල ගීතශේ  පද රතකය ිරසා; සමහර විට 

තනුව ිරසා; සමහර විට ැායරයා ඉවහල් ශවකවා0 ශේ තුශකන් 

සමහර විට වටිජ දායරත්වයෂේ ශදන්ශන් පද රතකය ශවන්ක 

රාළුවන්0  ැරු බන්ුවල  දයවර්ධ්ක ඇමතිතුමිර  ඔබතුමා ශේ ැටක 

ශහ ඳින් දන්කවා0  

ශේ  ශයෝජ්කාව ඉතාම ශහ ඳ ශයෝජ්කාවෂේ0 ඒ ිරසා අපි ශේ 

ශ  ඉස්සරහට අරශැක යමු  බු ධිමය ශ පළ අයිතිය යටශත් ශේ 

හටම ශරශකකුටම සාධ්ාරයයෂේ ඉ ්ට ශවන්ක0  රුලරු ශහෝ එෂේ 

ශරශකෂේ ශවන්ක රාළුවන් ශේරට දායරත්වය ශදන්ශන්; 

කායරත්වය ශදන්ශන්0 ඒ අය ිරසා ශවන්ක රාළුවන්  ශමය රතලිත 

ශවන්ශන්0 ඒ ශරශස් ශවතත්  ඒ සෑම පාර් ්වයරටම සාධ්ාරයය 

ඉ ්ට ශවක විධියට අපි ශේ රටයුතු ඉස්සරහට ශැක යමු0  

ශම රද  අද වක විට අන්තර්ජ්ාලය හරහා YouTube වටිර 

ශක ශයෂේ social media තුළ ශේවා මූලය ව අකාරමෂේ ඇති 

ිරර්මාය බවට පත් වී තිශබකවා0 සමහර විට ඒවාශේ  අයිතිය හිමි 

කටති  ශවකත් ශර ශහ් ශහෝ යල අක පාර් ්ව ඒවා රරපින්කා ශැක 

ගිහින් ආදායේ ලබක තත්ත්වයට පත් ශවකවා0 ඒ ිරසා ැරු තරිත 

ශහ්රත් මන්ත්රීතුමා සභාව රල්තබක අවස්ථාශේ ශැක ආ ශමම 

ශයෝජ්කාව ශහ ඳ එරෂේ0 මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  මම 

ඔබතුමාශැන් ඉතාම ශැෞරවශයන් ඉල්ලා යල අකවා  අශප්ත  තරිත 

ශහ්රත් මහාතාර්යතුමා ශැක ආ ශමම ශයෝජ්කාව යථාර්ථයෂේ 

බවට පත් ිරීමට අපි යලයු ශදකා ඒර රාශි ශවලා රටයුතු රරමු 

ිරයලා0 ශබ ශහ ම ස්තුතියි0 

 

[අ0භා0 5033] 

 

ෙු (යචාර්ය) බ්දු ල ගුණවර්ධන මහස ා (තවත ඳ 

අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

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

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අශප්ත  ැරු මහාතාර්ය තරිත 

ශහ්රත් මටතිතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සුළු ශහෝ 

බලාශප ශර ත්තුවෂේ ඇති වක ආරාරයට සභාව රල්තබක 

අවස්ථාශේ ශමවටිර ශයෝජ්කාවෂේ ඉිනරිපත් ිරීම සේබන්ධ්ශයන් 

මශේ ස්තුතිය රාද රරකවා0 මශේ පටරැණිම මිර අශප්ත  ැරු 

ඉේතියාස් බාර්ර් මාරාර් මන්ත්රීතුමා එම ශයෝජ්කාව ස්ථිර රළා0 

දවරශයන් මුසපත්ව ඔුලශක ුලන් පරයා මඩ ැසා ැන්කා 

තත්ත්වයෂේ පවතික ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ ජ්ාතිර ව ශයන් 

වටදැත් වක ශමවටිර රරුයෂේ පිළිබඳව ශර අ අදහස් දටෂේවීමෂේ 

රරන්ක අවස්ථාව ලටබීම ැටක මම සතු ටු ශවකවා0 

ජ්ාතිර බු ධිමය ශ පළ රාර්යාලය ශවශළඳ අමාතයාං ශේ  

වි ය පථයට අයත් එරෂේ0 බු ධිමය ශ පළ ආරෂේ ා ිරීම සඳහා 

අනුැමකය රර තිශබක ක්රියා පිළිශවත් යකාිනය පිළිබඳව දටනුේ 

ශදන්ක මට ලටබී තිශබක ශේ ඉතාම ශර අ ශවලාව රමායවත් 

කටහට0 රරා ක අයිතිය  ලිපි හිමිරම  රර්තෘ භාැය  ශවශළඳ 

ලකුණු  ශප්ත ටන්ට් බලපර  ස්වාධිරාරය යකාින යලයු  

විධිවිධ්ාකවලට අදාළ පකත තමයි බු ධිමය ශ පළ නීති සංග්රහය 

පකත0 ශවශළඳ අමාතයාං ය යටශත් තිශබන්ශන් ශමය වාණිජ් 

ැනුශදනුවෂේ වක ිරසායි0 බු ධිමය ශ පළ නීති සංග්රහය පකශත් 

තිශබක විධිවිධ්ාකවලට අනුව ශපෞ ැලිරව රතිලාභ හිමි වක 

තටකටත්ශතෂේ තමයි  මම0 මම ශේය පද රතරශයෂේ0 "දටශේ  විරුවා 

ඔබයි"  "ශේ අශප්ත  පන්සලයි"  "රටර වාසකා මහිමය රටට 

වාසකා"  "සකුන්තලා" යකාදී ව ශයන් ගීත ිරහිපයෂේ මා රතකා 

රර තිශබකවා0 "සකුන්තලා" ගීතශේ  ශර ටසෂේ මම ශවකස් රළා  

අශප්ත  ශය හාිර ද යලල්වා ැායිරාව ශවනුශවන්0 ඒ ශමශස්යි: 

 

"මටණිශෂේ වදිරන් ශල වෂේ රටලඹූ 

මිහිරි ගීශයන් සවන් පිකවූ 

යලහික කුසුමන් ශද ඇස තටවරූ 

ිරසංසල ඇය ශය හාිර යලල්වා"   

ශමය ඇයට ේපහාරයෂේ ශේවා  ඇයශේ දෂේ තා  කුසලතා  

ිරර්මායාත්මර හටිරයා වර්ධ්කය ශේවා ිරයා මා රාර්ථකා 

රරකවා0 

රරා ක අයිතිය හා රර්තෘ භාැය හිමි වූ "සු ිනලාශේ රථාව" 

හදලා  ශේ රශට් ශහ ඳම චිරපට ිර ්පාදරට හිමි සේමාකය 

ිනකාශැක තමයි මා ශේ පාර්ලිශේන්තුව පළමුවක වතාවට වර්  

19 9දී ිරශයෝජ්කය රශළ්0 ැරු ඉේතියාස් බාර්ර් මාරාර් 

මන්ත්රීතුමා ඒ ැටක දන්කවා0 ඊට පසුව අපි හදරා "යලරිමටුවර" 

චිරපටශේ   වි ාරද අමරයලරි පීරිස් ැයරා  ශෂේමදාස මාස්ටර් 

සංගීතය සටපයූ  ලූ න් බුලත්යලංහල ශූරින් රතකා රළ "මරය 

තුකෂේ ඇති මිිරසා බලා යලටී" ිරයක ගීතයට සරසවි සේමාක 

ේශළශල්දී සේමාක තුකෂේ හිමි ුලයා0 එහිදී වර් ශේ  ශහ ඳම ගීත 

රතරයාට හිමි සේමාකය ලූ න් බුලත්යලංහලයන්ටත්  ශහ ඳම 

සංගීත අධ්යෂේ වරයාට හිමි සේමාකය ශර්මයලරි ශෂේමදාසයන්ටත්  

ශහ ඳම ැායකයට හිමි සේමාකය අමරයලරි පීරිස් මහත්මයාටත් හිමි 

ුලයා0 ඒ හරහා "රකයාවි" කමින් රටසට් පටයකුත් ිරකුත් ුලයා0 

1297 1298 



පාර්ලිශේන්තුව 

 එම ගීතය අද වකරල් අමරලොය ගීතයෂේ ශලස අශප්ත  ගීත 

ඉතිහාසශේ  තිශබකවා0  

ඊට පසුව මම "අශයෝමා" චිරපටය හටුවවා0 මෑත ඉතිහාසශේ දී 
අපි  "ද ිරුලස් ශප්ත පර්" චිරපටය හටුවවා0 රධ්ාක රලාරරුවකු වක 
ආරියරත්ක ඇතුැල ශූීන්ශේ වි ව්විදයාල ජීවිතය හා ශි ය අරැළ 
පිළිබඳව "සශහෝ" කමින් චිරපටයෂේ හදලා තිශබකවා0 එම ිරසා 
චිරපට පහර රර්තෘ භාැ මට හිමි ශවකවා0 ආර්ථිරය  වාණිජ්ය හා 
ශවකත් වි ය ධ්ාරා සේබන්ධ්ශයන් ශප ත් 52ෂේ දටකට ලියා 
අවසන් රර තිශබක ිරසා  ඒවාශේ  රර්තෘ භාැ ශර ටසකුත් මට 
හිමි ශවකවා0 ඒ ිරසා රලා ෂේශ ්රය පිළිබඳ සංශේදී මනු යශයකු 
ශලස මාහට එම ෂේශ ්රය ශරශර් විශ ්  ඇල්මෂේ  ආදරයෂේ හා 
දටෂේමෂේ තිශබකවා0  

විශ ් ශයන් වර්  1977න් පසු ිරර්මායය වූ මුදල් පසුපසම 
හඹා යක තරැරාරි ක්රමය තුළ සංස්රෘතිර අපැමකයෂේ  
සදාතාරාත්මර පිරිහීමෂේ හා මනුසස්රශේ දරුණු කාය යෑමෂේ අශප්ත  
රශට් ඇති ුලයා0 ශේ සමාජ්ය දවරශයන් රත් ශවලා තිශබක 
සමාජ්යෂේ බව සමාජ් මාධ්ය ශදස බටු වාම අපට වට ටශහකවා0 
රබු ධ් සංවාද ඇති ශවච්ත ශේ රශට් එෂේතරා යුැයර  විවිධ් මත  
ශවකස් මත දටීම රරක ශර ටශැක ිරරායුධ් අවිහිංසර මිිරසුන් 
මරා  මිිරය දය හිශසන් පහළට දාලා ශැක ශැ ස ් වළලන්ක 
ිරයලා ිරයම රළා0 එවටන්කෂේ රළාට පසුව ශේ රශට් සංස්රෘතිර 
හර ප ධ්තිය බිමට වටටුයා0 ඒ තත්ත්වය ඇති වීම ිරසා ීත ය 
යුැවලදී ශ්රී ලාංර්ය රලාරරුවන්  සමහර ශදශකෂේ ලංරාශවන් 
පටක ගියා0 ඒ ීත ය රාලය තුළ කන්දා මාලිිර  ධ්ර්මයලරි 
බණ්ඩාරකායර වටිර අය ජීවත් ුලශණ් ලංරාශේ ශක ශවයි; 
ඉන්ිනයාශේ0 ඒ ගිය මහාතාර්ය සුිරල් ආරියරත්ක වටිර අයට 
ඉන්ිනයාශේදී ශදමළ භා ාව ඉශැක ැන්කත් ඉඩ රඩ ලටබුයා0  

ඊට පසුව  බු ධිමය ශ පළ නීති සංග්රහය යටශත් සංගීත 
ිරර්මායරරුවන්ශේ අයිතිය ආරෂේ ා රරන්ක විවිධ් විධිවිධ්ාක 
සටලටස්වූවා0 ඒ ශවනුශවන් ශර වි්ඩ - 19 වසංැතය අවස්ථාශේදී 
රරරා ක්රියා එළියට ඉිනරිපත් රරන්ක අවාසකාවරට අපට බටරි 
ුලයා0 ශැෝඨාභය රාජ්පෂේ  මටතිතුමා  ජ්කාධිපති ධුරයට පත් 
ශවලා තාවරාලිර ව ශයන් ආණ්ඩුව පිහිටුවරා අවස්ථාශේ 
තාෂේ ය සහ කශවෝත්පාදක  ේසස් අධ්යාපක වි ය භාර 
අමාතයවරයා ව ශයන් පත් වූ මශේ වි යයට බු ධිමය ශ පළ 
රාර්යාලය ද පටවටරුවා0 ඒ අවසථ්ාශේදී ඓතිහායලර රාර්යයෂේ 
ඉ ්ට රරන්ක අපට රාළුවන්රම ලටබුයා0 අපි 2020 ශපබරවාරි 
මාසශේ  2 වටිර දා බු ධිමය ශ පළ පකත යටශත් ගී පද රතකා 
සේබන්ධ්ශයන් ිරශයෝැ සඳහන් ැටසට් ිරශේදකයෂේ ිරකුත් රළා0 
ඒ ැටසට් ිරශේදකය අනුව ගීතයෂේ ශහෝ සංගීතමය රෘතියෂේ ශහෝ 
පදමාලාවෂේ ශහෝ එවටන්කර සටලිරය යුතු ශර ටසෂේ 
සේබන්ධ්ශයන් වක විට  එම ගීතය ශහෝ සංගීතමය රෘතිය ශහෝ  
පදමාලාව ශහෝ එවටන්කර සටලිරය යුතු ශර ටසෂේ  දවන් විුවලිය 
මඟින් එෂේ වතාවෂේ විරා කය ිරීම සඳහා අවම ව ශයන් 
රුපියල් 20ර මුදල් රමායයකුත්  ගීතයෂේ ශහෝ සංගීතමය 
රෘතියෂේ ශහෝ පදමාලාවෂේ ශහෝ එවටන්කර සටලිරය යුතු 
ශර ටසෂේ සේබන්ධ්ශයන් වක විට  එම ගීතය ශහෝ සංගීතමය 
රෘතිය ශහෝ පදමාලාව ශහෝ එවටන්කර සටලිරය යුතු ශර ටසෂේ 
රූපවාහිිරය මඟින් එෂේ වතාවෂේ විරා කය ිරීම සඳහා අවම 
ව ශයන් රුපියල් 100ර මුදල් රමායයකුත් පාර් ්ව තුකෂේ අතශර් 
ශබශදන්ක ඕකෑ0 ගී පද රතරයා  සංගීතඥයා සහ ැායරයා ිරයක 
පාර් ්ව තුකටම අයිති වක ශලස නීතිය සේමත රරලා ැටසට් 
පරශේ  පළ රරලා දටකට එය ක්රියාත්මර ිරීම සඳහා සංවිධ්ාක 
ශදරෂේ පිහිටුවා තිශබකවා0 ඒ සංවිධ්ාක ශදශෂේ අය  තමයි ඒ සඳහා 
ශැවීේ රරනු ලබන්ශන්0 ඒ පිළිබඳ රයල ධියෂේ ශහෝ රතාරයෂේ 
ලටබුශණ් කටති ුලයත් අපි ඒ හා සේබන්ධිතව රධ්ාක රාවත් පත්වල  
දටන්වීේ පළ රර තිශබකවා0  "ේසස් අධ්යාපක  තාෂේ ය 
කශවෝත්පාදක අමාතයාං ය ශ්රී ලංරාශේ ජ්ාතිර බු ධිමය ශ පළ 
රාර්යාං ය ගීත හා සංගීතමය රෘතිවල ිරර්මායරරුවන්ට 

රර්තෘභාැ හිමිරේ අයිතිය ලබා දීම පිළිබඳව මහජ්කතාව ශවත 
දටනුවත් ිරීමයි" ිරයලා ඒ දටනුවත් ිරීේ රළා0 දටකට පිහිටුවා 
තිශබක ඒ සංවිධ්ාක ශදර ැටක රුලරුත් දන්කවා0 "OSCA" 
සංවිධ්ාකය අශප්ත  ජ්යන්ත ධ්ර්මදාස මටතිතුමා රමුඛ 
රලාරරුවන්ශේ එරතුශවන් හටුවණු එරෂේ0 එයට ිරයන්ශන් ගීත 
ිරර්මාය ශෂේන්ද්රය; "OSCA" ිරයලා0 අශකෂේ සංවිධ්ාකය තමයි  
ශ්රී ලංරා සංගීත රර්තෘ  සංගීත ිරර්මාය හා රරා ක සංවිධ්ාකය0 
ශේ සංවිධ්ාක ශදර මඟින් තමයි ඒ ලටශබක ශ වල් පිළිබඳව 
සාරච්ඡා රරන්ශන්0 දටකට ර ්කයෂේ මතු ශවලා තිශබකවා  
reality showsවලට ශැවක රමායය පිළිබඳව0 මම රටබිකට් 
පත්රිරාවෂේ ඉිනරිපත් රර තිශබකවා  ඒ සේබන්ධ්ශයන් විශ ් ඥ 
රමිටුවෂේ පත් රරන්ක0 අශකකුත් අමාතයාං  යලයල්ල එරතු 
රරශැක ඔබතුමන්ලාශේ අදහසුත් එෂේර ඒ අය ශවනුශවන් 
අව ය රටයුතු රරන්ක අපි බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0  

ශේ වක විට  ශේ ආයතක සමඟ සාරච්ඡා රරමින්  මාධ්ය 
ආයතකවලින් ඒවා රතාරය වක විට ඇති වක තත්ත්වය ැටක 
සලරා බලමින් ඔුලන් අතර ඇති වක ආරුලල් විසඳාලීම සඳහා මම 
පසු ගිය රාලය රාරාම සක්රිය දායරත්වයෂේ දෂේවා තිශබක අතර  
ඔබතුමන්ලාශේත් අදහස් අනුව  -ශේ සඳහා ශවකම සව්ාධීක 
ආයතකයෂේ පිහිටුවන්ක බටහට- දටකට පකශත් තිශබක 
විධිවිධ්ාකවලට අනුව  බු ධිමය ශ පළ නීති සංග්රහය ිරයක ශේ 
ේත්තීතර සභාව සේමත රළ පකශත් විධිවිධ්ාකවලට අනුව 
පකත් සංශ ෝධ්කය සහ ශවකත් විය යුතු  ශ වල් පිළිබඳ රබු ධ් 
සාරච්ඡාවෂේ සටප උමට අදාළ යලයු  පාර් ්ව  අපට ේදුල රරන්ක 
ිරයක ඉල්ලීම රරමින්   ශර වි්ඩ-19 ිරසා ඇති වී තිශබක 
වයසකශයන් රලාරරුවන් ශේරා ැටනීම සඳහා රජ්ශේ  මුදල් 
අමාතයතුමා  විශ ් ශයන්  ඉිනරි අය වටය ශල්ඛකශේ දී යේ ිරයල 
සහකදායි වටඩ පිළිශවළරට එයි ිරයක බලාශප ශර ත්තුව ඇතිව 
මශේ වතක ිරහිපය අවසන් රරකවා0  
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ෙු ය ු ් ය ක්රමනායක මහස ා (යාිනක උුම, ප්රා්ාාංෙ කලා 

හසා ග්රාමීය ය කලා ල්ල්ිළ ප්රවර්ධන කටයුුව ්ාය අමා ුවමා) 
(மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க - ரதசிய மரபுாிகமகள், 

அருங்ககலகள் மற்றும் கிராமியச் சிற்பக்ககலகள் ரமம்பாட்டு 

அலுவல்கள் இரா ாங்க அகமச்சர்) 
(The Hon. Vidura Wickramanayaka - State Minister of 
National Heritage, Performing Arts and Rural Arts 
Promotion) 
මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  රාශලරට පස්ශස් ශහ ඳ 

ශයෝජ්කාවෂේ ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉිනරිපත් ුලයා0 මම එශහම 
ිරයන්ක ශහ්තුවෂේ තිශබකවා0 රලාව  ශසෞදර්යය  සාහිතයය  
සංස්රෘතිය වාශේ ශ වල් අද ඊශේ  ඇති  ශවච්ත ශ වල් ශක ශවයි0 
මිිරසාශේ ේත්පත්තිය රවදාද   එදා පටන් ශේවා තිබුයා0 ශේ 
ඔෂේශරෝම එරට එරතු රරලා අපි ිරයකවා "මනුස්සරම" ිරයලා0 
හටබටයි  ඒ මනුස්සරම ඇති ශවකශර ටම අමනුස්සරමත් ඇති 
ුලයා0 ඒ අමනුස්සරමත් එෂේර තමයි  ශහ රරම එන්ශන්0 අන්ක ඒ 
ශහ රරම එක ිරසා තමයි අද අපි බු ධිමය ශ පළ පකත ැටක 
රථා රරන්ශන්0 එවටිර වංතා සහැත ශ වල් යල ධ් ශක වීමට 
රජ්යෂේ ව ශයන් පමයෂේ ශක ශවයි  රශට් රාරවටයලයන් හට අයට 
අපටත්  වැර්මෂේ තිශබකවා0 ැරු බන්ුවල  දයවර්ධ්ක ඇමතිතුමා 
බු ධිමය ශ පළ පකත පිළිබඳව හා එතුමාට ශපෞ ැලිරව ඒ 
පිළිබඳව තිශබක අත්දටර්ේ සහ අත්විඳීේ පිළිබඳවත් රථා රළා0  

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ශේ ශයෝජ්කාව ඉිනරිපත් ිරීම 

පිළිබඳව  ැරු මහාතාර්ය තරිත ශහ්රත් මටතිතුමාට  ඒ වාශේම ශේ 

ශයෝජ්කාව ස්ථිර රළ ැරු ඉේතියාස් බාර්ර් මාරාර් මටතිතුමාට හා 

ශේ පිළිබඳ අදහස් දටෂේවූ යලයු ශදකාට සහ ඔබතුමාට අපශේ 

ස්තුතිය  රයාමය සහ ශැෞරවය රාද රරකවා0  ට ට අුලරු දරට 

පමය ශපර ජ්ාතිර ේරුම  රාසාංැ රලා හා ග්රාට ය රලා ශිල්පි 

රවර්ධ්ක රටයුතු  රාජ්ය අමාතයාං ය පිහිටුවකශර ට ිරකුත් රළ 

විශ ්  ැටසට් ිරශේදකශේ  අඩං ද ශවලා තිබුයා  "ශ ශීයත්වය 

1299 1300 

[ැරු (ආතාර්ය) බන්ුවල  දයවර්ධ්ක  මහතා] 



2021 ඔෂේශතෝබර් 07 

මුල් රරැත් රර්තෘ භාැ ශැවීම සඳහා පිළිැත් ජ්ාතයන්තර 

සේමුතිවලට අනුව විධිමත් යන්රයයෂේ හඳුන්වා දීම" ිරයලා0 ශේ 

වි ය භාරව තිශබන්ශන් ශවශළඳ අමාතයාං යට0 කමුත් ශේ 

රලාරරුවන් පිළිබඳව  ඔුලන්ශේ අයිතීන් පිළිබඳව  ඔුලන්ශේ 

වරරසාද පිළිබඳව රථා රරන්කට ආයතකයෂේ තිබුශණ් කටහට0 ඒ 

ිරසා තමයි  ඒ රටයුතු අශප්ත  අමාතයාං ය යටතට භාර දීලා 

තිශබන්ශන්0 මම ශබ ශහ ම ශර අශයන් රරුණු ිරහිපයෂේ 

ශැකහටර දෂේවන්කේ0 අුලරු දෂේ රාරා  යේ යේ  ක්රියාදාමවලට අපි 

එළඹිලා තිශබකවා0 ශමය විශ ්  වයාපෘතියෂේ ශලස  කේ රරලා ඒ 

රටයුතු රරශැක යකවා0 ඒ වාශේම  දටකට ලංරාශේ ක්රියාත්මර 

ශවක රර්තෘ භාැ ලබා ැටනීශේ සාමූහිර සංැේ වක OSCA- 

Outstanding Song Creators' Association - සහ Composers', 

Authors' and Publishers' Association සමඟ අමාතයාං ය 

සාරච්ඡා පවත්වා ඇති අතර  අමාතයාං ය මඟින් ශේ සඳහා යලුව 

රරක ක්රියාරාරරේ සාර්ථර රර ැටනීමට ඔුලන්ශේ සහාය ලබා 

දීමටද එරඟ ශවලා තිශබකවා0 ඒ පිළිබඳව ැරු බන්ුවල 

 දයවර්ධ්ක ඇමතිතුමා සඳහන් රළා0 

ඒ අනුව  ැරු ඉේතියාස් බාර්ර් මාරාර් මන්ත්රීතුමා ශහ ඳ 
ශයෝජ්කාවෂේ ඉිනරිපත් රළා0 ඒ ශයෝජ්කාවට අපි එරඟයි0 ඉිනරි 
රාලශේ දී ඒ රා ැලයන් සමඟත් සේබන්ධ් ශවන්ක අපි 
බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0 ඒ වාශේම  අද ශේ ශයෝජ්කාව ඉිනරිපත් 
රළ ැරු තරිත ශහ්රත් මන්ත්රීතුමා  ශයෝජ්කාව ස්ථිර රළ ැරු 
ඉේතියාස් බාර්ර් මාරාර් මටතිතුමා ඇතුළු අශකකුත් යලයු  
මන්ත්රීවරුත් එරතු රරශැක ශේ පිළිබඳව තවුවරටත් සාරච්ඡා 
රරන්ක අපි බලාශප ශර ත්තු ශවකවා0  

රර්තෘ භාැ ශැවීම සේබන්ධ්ශයන් රාජ්ය සාහිතය ේපශ  ර 
සභාව සහ ලංරා ශල්ඛර සංවිධ්ාකශේ  සාමාජිරයන් සමඟ ශේ 
වක විටත් සාරච්ඡා යලුව රර අව ය ක්රියාමාර්ැ ැිරමින් යලටී0 ඒ 
අනුව ිනස්ත්රිෂේ 25 තුළම ශේ වක විට ශල්ඛර සංැේ පිහිටුවා 
අවසන් රර ඇත0 කර්තක සංැේ සමඟ සාරච්ඡා අවසන් රර ඉිනරි 
ක්රියාමාර්ැ ැිරමින් පවතී0 ශටලි - යලකමාරරුවන්ශේ ජ්ාතිර 
සංවිධ්ාකය පිහිටුවීශේ මූලිර රටයුතු ආරේභ ිරීමට ිරයමිතය0 ඒ 
සමඟම  ඡායාරූප ශිල්පීන්ශේ ජ්ාතිර සංවිධ්ාකය පිහිටුවීශේ 
රටයුතු ආරේභ ිරීමට ිරයමිතය0 

මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  අශප්ත  එර ුවර්වලරමෂේ තමයි  
එර පටත්තිරන් රලාරරුවන් ශහෝ ශේවා ශවකත් වෘත්තීන්වලට 
අයත් අය ශහෝ ශේවා සංවිධ්ාකැත වීමෂේ කටති එර0 ඒ 
සංවිධ්ාකැත වීම අතයව යය0ි ඒ ිරසා ඒ සංවිධ්ාක ිරර්මායය 
ිරීශේ රටයුත්තටත් අපි අත ැහලා තිශබකවා0 ශේ ආරාරයට 
තමයි  ඉිනරි රාලශේ දී ශව ශ්ළඳ අමාතයාං යත් සමඟ 
එරතුශවලා  ශේ නීති ශරටුේපත් රරලා රලාරරුවන්ශේ අයිතීන් 
ආරෂේ ා  රරන්ක රටයුතු රරන්ශන්0 

මම දීර්ඝව රථා රරන්ශන් කටහට  ශබ ශහෝ රරුණු රාරයා 
ශයෝජ්කාව ඉිනරිපත් ිරීශේ පටන්ම ිරයටුලණු ිරසා0 එර 
රාරයයත් මතු රරන්ක රටමටතියි  ශේ ශයෝජ්කාවට සේබන්ධ් 
ශක ුලයත්0 ශේ විවාදශේ දී රලාරරුවන්ශේ අසරයභාවය ැටක 
රරුණු ඉිනරිපත් ුලයා0 ඔේ  අපි පිළිැන්කවා0 පසු ගිය වසර 
එරහමාර තුළ සමාජ්ශේ  යේ ශර ටසෂේ දටිජ පීඩකයරට ලෂේ 
ුලයාද  ඉන් වටිජම පීඩකයෂේ එල්ල ුලශණ් රලාරරුවන්ට සහ 
ශිල්පීන්ට0 රජ්යෂේ හට අයට අපි අශප ශහ සත් ුලයා  ඔුලන්ට 
යේිරයල සහක ලබා ශදන්ක0 අපි රුපියල් ලෂේ  5ර යය මුදලෂේ 
ලබා ශදන්ක වටඩ පිළිශවළෂේ  හදලා  ඒ යය ලබා ශදක අතරතුර 
ඒර කවත්වන්කට යල ධ් ුලයා0 ශේ වි ය භාරව රටබිකට් 
අමාතයවරයා හට අයට ඉන්ශන් අශප්ත  ැරු අග්රාමාතයතුමා0 
එතුමාශේ ආශිර්වාදයත් එෂේර ඉිනරි අය වටශේ දී රලාව ශවනුශවන් 
අව ය රටයුතු රරකවා0  

අමතර රරන්ක එපා මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ශේ 
රශට් ජ්කාධිපතිවරු හි අයා  "සාහිතයය  රන්කද?" ිරයලා අහරා0 
එිනරිවීර සරච්තන්ද්ර මටතිතුමාට ශබ රැල්ල YMBA එර ඉස්සරහ 

රානුශේ දාශැක ැහරා රාලයෂේ  යුැයෂේ තිබුයා0 මම ඒවා කටවත 
කටවත යලහිපත් රරමින් ඒ තුවාල පාරවන්කට ේත්සාහ රරන්ශන් 
කටහට0 කමුත්  එදා පටන් ඇති ශවච්ත සමාජ් පරිහාිරය  සමාජ් 
ශසෝදාපාළුව ිරසා රලාව  සාහිතයය  ශසෞන්දර්ය අශපන් ඈත් 
ුලයා0 ඒවා ඈත් ශවකවා ිරයන්ශන් මනුස්සරම අශපන් ඈත් 
ශවකවා ිරයක එරයි0 ඒ ශවනුවට ශම කවාද අපට ලටබුශණ්? අපි 
එිරශකරා අතර දරන්ක බටරි තරැයෂේ ඇති ුලයා0 ඒ තරැය 
හරහා  ආදරය  ශළන්ැතුරම  හිතවත්රේ ශවනුවට ශක්රෝධ්ය  
දවරය  ඊර් යාව තමයි අපට ලටබුශණ්0 

අන්ක ඒ ිරසායි අපි රලාව  සාහිතයය  ශසෞන්දර්ය හා 
සංස්රෘතිය ආරෂේ ා රර ැත යුත්ශත්0 හටබටයි ඒ එෂේරම අපි 
මතර තබා ැත යුතුයි  තාෂේ යය සහ ශිල්පීය ඥාකය ඉතා 
ශේැශයන් ිනයුණු ශවමින් ඉිනරියට යක බව0 ශවකත් රටවල 
බු ධිමය ශ පළ  රර්තෘ භාැ සේබන්ධ්ව ට ට ද රයරට ශහෝ 
ශදරරට ශපර නීති සේපාදකය රළත්  අශප්ත  රශට් තවමත් ඒ 
රටයුතු රර ැන්ක බටරි ශවලා තිශබකවා0 හටබටයි 2003දී ශේ 
පිළිබඳ පළමු ලියවිල්ල ශේ ැරු සභාවට ඉිනරිපත් ුලයා  
මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0 දටන් රරන්ක තිශබන්ශන් අශකෂේ 
රටවලිනුත් ආදර්  අරශැක  අශප්ත  අත්දටර්ේ එෂේර රලාව 
ආරෂේ ා රරන්ක  රලාරරුවා ශපෝ යය රරන්ක හා ශිල්පීන්ට 
හිමි අයිතිය ලබා ශදන්ක වටඩ පිළිශවළෂේ ශයදීමයි0 ඒ ශවනුශවන් 
ැරු තරිත ශහර්ත් මටතිතුමා ඉිනරිපත් රරරා ශයෝජ්කාව ව අන්ශන් 
අද රාලයට පමයෂේ ශක ශවයි0 ශමය අකාැතයටත් වලං දයි0 
අශප්ත  නීති සේපාදකය විය යුත්ශත් අකාැතයටත් බලපවත්වක 
ආරාරයටයි0 ඒ රටයුත්ත අපි රරකවා0 ඒ සඳහා යලයු ශදකාශේ 
ේදුල ේපරාර අපි ඉල්ලකවා0  

රලාරරුවන් හා ශිල්පීන් පමයෂේ ශක ශවයි  වි වතුන්ද  ශේ 
ශවනුශවන් ඉිනරිපත් විය යුතුයි0 ඒ වාශේම ශ  පාලකය 
පටත්ශතන් අශප්ත  තිශබක පාට රණ්යාිජ  අර අයින් රරලා  අපි 
යලයු ශදකා එරතු ශවලා ශේ රටයුත්තට සහශයෝැය ශදමු0 
මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර  ඡන්ද රාලයට අශප්ත ෂේ රශයෝ 
රලාරරුශවෝ ශහ යාශැක යක බව අපි දන්කවාශන්0 
රලාරරුවන් ශර ශහ ම හරි මටතිවරය ශේිනරාවට ශැන්වා 
ැන්කවා0 රලාරරුවන් ිරයන්ශන් අතයව ය රණ්ඩායමෂේ0 
හටබටයි  අන්තිමට ඔුලන් වටශටන්ශන් රරපිංතා තත්ත්වයට0 ඡන්ද 
රාලයට විතරයි රශයෝජ්කයට ැන්ශන්0 එතටිරන් පස්ශස් අත 
හරිකවා0 එම ිරසා රලාරරුවන්ශේ සහ ශිල්පීන්ශේ අයිතිවායලරේ 
හා වරරසාද ආරෂේ ා රර ශදන්ක අපි අු ත් වටඩ පිළිශවළරට මුල 
රාරා තිශබකවා0 ඒ සඳහා අපි ආරේභයෂේ ශැක තිශබකවා0 ශේ 
අුලරු ද තව මාස ශදරිරන් අවසන්0 ලබක අුලරු ශ  මුල් මාස 
හය ඇතුළත අපි බලාශප ශර ත්තු වකවා  ශේ රටයුතු යලයල්ල 
ඉවර රරලා ශව ශළඳ අමාතයාං යත් එෂේර එරට එරතු ශවලා 
ශේ ේත්තීතර සභාවට ශේ නීති ශරටුේපත ඉිනරිපත් රරන්ක0  

ස්තුතියි  මූලාසකාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමිර0  
 

එකල්වි තේලාව අ.භා. 5.30 පසු ක් ිනබුතණ්ද මූලා්නාරූඪ 
ෙු ම්දත්රීුවමා ය ින්ද ප්රශයන්පනය තන ය ම්ා පාර්ිමතන්දුවව කල්  බන 
ලදී. 

පාර්ිමතන්දුවව ඊට අු කූලව, අ.භා. 5.55ට 2021 ඔක්ත ෝබර් 
08 වන ිනකු්ාාා පූ.භා. 10.00 වන ත ක් කල් ගිතේය. 

 
அப்தபாழுது ரநரம் பி.ப. 5.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால், 

மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா 

விடுக்காமரலரய பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

இதன்படி, பி.ப. 5.55 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2021 

ஒக்ரராபர் 08, தவள்ளிக்கிைகம மு.ப.10.00 மணிவகர 

ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

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

Parliament adjourned accordingly at 5.55 p.m. until 10.00 a.m. on 
Friday, 08th  October, 2021. 
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්ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාක මුද්රයය සඳහා ස්වර්ය රථාවල ිරවටරින රළ යුතු තටන් දෂේවනු රියල මන්ත්රීන් මින් පිටපතෂේ ශැක 
 ිරවටරින රළ යුතු ආරාරය එහි පටහටිනලිව ලකුණු ශර ට  පිටපත ලටබී ශදසතියෂේ ශක ඉෂේමවා  

හසැ්ද්ාඩ් සංස්රාරර ශවත ලටශබක ශස් එවිය යුතුය0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර් ා  

තක  ඹ 5, තප ල්තහසේ්දතෙ ඩ, කිු පන පා්, අාංක 163 ා්න ්ප ානතයවි ිළවිටි 

්යතේ ප්රවෘත්ින තාපාර් තන්දුවතේ ිළවිටි ්යතේ ප්රකාශයන්න කාර්යාාංශයන්තය්ද  

මිල දී ෙ  හසැක. 
 

තමම හසැ්ද්ාඩ් වාර් ාව  www.parliament.lk තවේ අඩය තය්ද  

බාෙ  හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்ரஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංරා රජ්ශේ  මුද්රය ශදපාර්තශේන්තුශේ මුද්රයය රරක ලදී0 


