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අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාරක ෙවා වාර්ත්ා 
 

ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතුරු 
 

නපෞ ගලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ප්රශයීයනනය  
 නැශෙනහිර ශ ේවාගම් ශ ෝරළශේ විවිධ ශ ේවා  
 මුප ාර බැැංකුශේ තැන්පතු වැංචා කිරීම 

 

විෙර්ජන පනත් නකටුම්පත්, 2022 – [නදොන ොෙනවැනි 

නවන් ක  දිනය]  
  [ශීර්ෂය 135 (වැවිලි): ශීර්ෂ 410, 293 ( මාගම් වතු 
ප්රතිස ැං ක ර,, ශේ  ා රබර් වතු ආශ්රිත  ශ ෝග වගා    

අන්ත්ර්ගත් ප්රධාාන කුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 
REPORTS 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
Deposit Fraud at East Hewagam Korale Multi-Purpose   

Co-operative Bank 
  

APPROPRIATION BILL, 2022 - [Twelfth Allotted 
Day]: 

Considered in Committee – [Head 135 (Plantation); 
Heads 410, 293 (Company Estate Reforms, Tea and 
Rubber Estates Related Crops Cultivation and 

PRINCIPAL  CONTENTS 

 ර්මාන්ත ාලා නවී ර,ය  ා ශේ  ා රබර් අපනයන 
ප්රවර්ධන)  ශීර්ෂය 431 (ශපොල්, කිතුල්  ා තල් වගා 
ප්රවර්ධනය  ා ආශ්රිත  ාර්ක    ාඩ න ෂ්ෂකපා න  ා 
අපනයන විවිධාැංගී ර,)  ශීර්ෂ 432, 289 (උක්, 
බනඉරිඟු,  ජු, ගම්ක රි ක, කුරුඳු,  රාබුනැටි, බුලේ 
ඇතුළු කුනා වැවිලි ශ ෝග වගා  ැංවර්ධනය, ආශ්රිත 
 ර්මාන්ත  ා අපනයන ප්රවර්ධන)  ශීර්ෂ 122, 28  – 
288, 327 (ඉනම්)] -  ාර    ාශේදී  ල ා බලන ලදී 
 

කල් ත්ැබීනම් නයෝජනාව  
පල කතීනයට ශ්රී ලැං ාශේ   ශයෝතාතාව      ාය 
ප්ර ා   කිරීම 

Factories Modernization and Tea and Rubber Export 
Promotion); Head 431 (Coconut, Kithul and 
Palmyrah Cultivation Promotion and Related 
Industrial Product Manufacturing and Export 
Diversification); Heads 432, 289 (Development of 
Minor Crops Plantation including Sugarcane, Maize, 
Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, Betel Related 
Industries and Export Promotion); Heads 122, 286 - 
288, 327  (Lands);  

 
 

ADJOURNMENT MOTION:  
   Expression of Sri Lanka's Solidarity and Support to  

Palestine  

அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு அறிக்கககள் 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 

கிைக்கு லஹவாகம லகாரகள பலலநாக்குக் கூட்டுறவுச் 

சங்க வங்கியில் இடம்தபற்ற கவப்புத்ததாகக 

லமாசடி 
 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 - [ஒதுக்கப்பட்ட 

பன்னிரண்டாம் நாள்]: 
[தகலப்பு 135 (தபருந்லதாட்டம்); தகலப்புக்கள் 410, 

293 (கம்பனித் லதாட்டங்ககளச் சீர்திருத்துதல், 

லதயிகல மற்றும் இறப்பர் லதாட்டங்கள் சார்ந்த 

பயிர்ச்தசய்கககள், ததாைிற்சாகலககள நவீன 

மயப்படுத்துதல் மற்றும் லதயிகல மற்றும் இறப்பர் 

ஏற்றுமதி லமம்பாடு); தகலப்பு 431 (ததன்கன, 

கித்துல், பகன மற்றும் இறப்பர் தசய்கக லமம்பாடு 

மற்றும் அது சார்ந்த ககத்ததாைில் பண்டங்கள் 

உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வககப்படுத்தல்); 

தகலப்புக்கள் 432, 289 (கரும்பு, லசாளம், 

மரமுந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல 

உள்ளிட்ட சிறு தபருந்லதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக 

அபிவிருத்தி மற்றும் அது சார்ந்த ககத்ததாைில்கள் 

மற்றும் ஏற்றுமதி லமம்பாடு); தகலப்புக்கள் 122, 

286 - 288, 327 (காணி)] – குழுவில் ஆராயப் 

பட்டது.    
 

ஒத்திகவப்புப் பிலரரகண: 
     பாலஸ்தீனுக்கு இலங்ககயின் ஒத்துகைப்கபயும் 

 ஆதரகவயும் வைங்குதல்  
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පූ.වා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැෙන විය.   

කථානායකුරමා [ගු මහින්ද යාපා අනේවර්ධාන මහත්ා]     

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

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 
ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා (අධාාපන අමාත් ෙහ 

පාර්ලිනම්න්ුරනේ ෙවානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

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

ගරු  ථානාය තුමෂ්, අග්රාමාතය, ආර්ික  ප්රතිසපේතිස  ා 

 ැලසුම් ක්රියාේම  කිරීශම් අමාතය, බු්ධධ ා න, ආගක    ා 

 ැං ක ෘතිස   ටයුතු අමාතය     නාගරි   ැංවර්ධන  ා ෂ්වා  

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම රජශේ තාණුම් පිළිබඳ  ාර    ාව 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපේ  රන ල  වාර්තාශේ ශ්රී ලැං ා මානව 

හික  ම් ශ ොක ෂන්   ාව  ම්බන්ධ  රුණු පිළිබඳ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ  කථාවර ෂ්ශයෝග 119(4) ප්ර ාරව ෂ්රීක්ෂ,    

ගුව ලැබූ ක්රියා මාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරිපේ  රක   

ශමම වාර්තාව රජශේ තාණුම් පිළිබඳ  ාර    ාව ශවත ශයොමු 

 ළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා  රක     
 

ප්රශයීයනනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාරක ෙවා 

වාර්ත්ා 
அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා (වැවිලි අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண - தபருந் 

லதாட்ட அகமச்சர்) 

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

ගරු  ථානාය තුමෂ්, වැවිලි  ටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  ය 

උපශ්ධ    ාර    ාව ශවත ශයොමු  රන ල  ප ත  ඳ න් 

වාර්තා  ම්බන්ධශයන් එකී  ාර    ාශේ වාර්තාව මම ඉදිරිපේ 

 රක    

(i)  2012 වර්ෂය  ඳ ා ශේ  ක්තිස අරමු ශල් වාර්ෂි  වාර්තාව  

(ii) 2013 වර්ෂය  ඳ ා ශේ  ක්තිස අරමු ශල් වාර්ෂි  වාර්තාව  

(iii) 2018 වර්ෂය  ඳ ා ශ්රී ලැං ා  ජු  ැං කථාශේ වාර්ෂි  
වාර්තාව    තාණුම්  

(iv) 2018 වර්ෂය  ඳ ා ශ්රී ලැං ා ශේ මඩ නලශේ වාර්ෂි  
වාර්තාව  

(v) 2018 වර්ෂය  ඳ ා සී/   ලාවත වැවිලි  මාගශම් වාර්ෂි  
වාර්තාව  

(vi) 2012 වර්ෂය  ඳ ා  ශ්රී ලැං ා රාජය වැවිලි  ැං කථාශේ 
වාර්ෂි  වාර්තාව  

(vii) 2013 වර්ෂය  ඳ ා  ශ්රී ලැං ා රාජය වැවිලි  ැං කථාශේ 
වාර්ෂි  වාර්තාව  

(viii) 2014 වර්ෂය  ඳ ා  ශ්රී ලැං ා රාජය වැවිලි  ැං කථාශේ 
වාර්ෂි  වාර්තාව  

(ix) 2015 වර්ෂය  ඳ ා  ශ්රී ලැං ා රාජය වැවිලි  ැං කථාශේ 
වාර්ෂි  වාර්තාව  

(x) 2016 වර්ෂය  ඳ ා  ශ්රී ලැං ා රාජය වැවිලි  ැං කථාශේ 
වාර්ෂි  වාර්තාව  

(xi) 2018 වර්ෂය  ඳ ා කුනා ශේ වතු  ැංවර්ධන අධි ාරිශේ 
වාර්ෂි  වාර්තාව  

(xii) 2018 වර්ෂය  ඳ ා ශ්රී ලැං ා ශේ පර්ශේෂ, ආයතනය-
තලවා ැශල් වාර්ෂි  වාර්තාව   

(xiii) 2018/2019 වර්ෂය  ඳ ා  ළුශබෝවිටියාන ශේ 
 ර්මාන්ත ාලා  මාගශම් වාර්ෂි  වාර්තාව     

(xiv) 2019 වර්ෂය  ඳ ා ශ්රී ලැං ා රබර් පර්ශේෂ,ායතනශේ 
වාර්ෂි  වාර්තාව  

ෙවානම්ෙය මත් ිරබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

 

නපත්ෙම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

 
 

ගු වාසුන ව නානායක්කාර මහත්ා (ජල ෙම්පාදන 

අමාත්ුරමා)  
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ශ ොර,, මු,ගම, නර්තනගල, අැං  

10  රන  කථානශයහි පදිැංචි එම් ඒ  සුගේ චන් න ම තාශගන් 

ලැබුණු ශපේ මක් මම පිළිගන්වක    
 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අරුන්දි  ප්රනාන්ු  ම තා - [  ා ගර් ය තුළ නැත ] 
 

ගරු ජයන්ත  මරවීර ම තා - [  ා ගර් ය තුළ නැත ] 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්ෙම මහජන නපත්ෙම් ිළිතබඳ කාරක 

ෙවාව  පැවරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுகவப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 
 

2015-2019 දක්වා රාජ සසුෙල්වල  නිුතත් ක  

ඖෂධා  විෙනත්ර 
2015-2019 வகர ஒசுசல கிகளகளுக்கு 

விநிலயாகிக்கப்பட்ட மருந்துகள்:விபரம் 
DRUGS ISSUED TO GOVERNMENT PHARMACIES FROM 2015-

2019: DETAILS  
 

864/2020 
 

1.   ගු අමරකීර්ිර අුරනකෝර  මහත්ා 
(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுலகாரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

ශ ෞඛ්ය අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර කනය - (1): 

(අ) (i) දිවයින පුරා පිහිටි රාජය ෂෂධ ීතතිසගත  ැං කථාව 
 තු රාජය සසු ල්  ැංඛ්යාව ශ ොපම,   

 (ii) රාජය සසු ල් පිහිටා ශනොමැතිස දි ක්රික්  තිසශ  
නම්, එම දි ක්රික්   වශර්    

 යන්න එතුමා ශමම   ාවට  න්වන්ශන් ? 

(ආ) පසුතාය රජය  මශේ ගු,ේවශයන් ප ළ     ල් ඉකුේ වූ 
ෂෂධ රාජය සසු ල්  ඳ ා ෂ්කුේ  ළ බව එතුමා 
 න්ශන් ? 

(ඇ) (i) වර්ෂ 2015 සිට 2019  ක්වා රාජය සසු ල්  ඳ ා 
ෂ්කුේ  ර ඇතිස ගු,ේවශයන් ප ළ     ල් 
ඉකුේ වූ ෂෂධ ප්රමා,ය  

 (ii) එම ෂෂධවල වටිනා ම  
 

 ශවන් ශවන් ව ශයන් ශ ොපම,  යන්නේ එතුමා ශමම 
  ාවට  න්වන්ශන් ? 

(ඈ) (i) රාජය සසු ල්  ඳ ා  ල් ඉකුේ වූ ෂෂධ ෂ්කුේ 
කිරීමට ශ ේතු  

 (ii) එම ෂෂධවල වටිනා ම අ ාළ 
 ැපයුම් රුවන්ශගන් අය ර ගැීතමට ගුව ලැබූ 
පියවර  

 (iii) වටිනා ම අය ර ශගන ශනොමැතිස 
 ැපයුම් රුවන්ට එශරහිව ගුව ලැබූ ක්රියා මාර්ග  

  වශර්  යන්න එතුමා  ඳ න්  රන්ශන් ? 

(ඉ) ශනොඑශ ේ නම්, ඒ මන් ? 
 

 
சுகாதார அகமச்சகரக் லகட்ட வினா: 

(அ) (i) நாடுபூராவும் அகமந்துள்ள அரச மருந்தகக் 

கூட்டுத்தாபனத்துக்குாிய அரச மருந்தகங்களின் 

(ஒசுசல)  எண்ணிக்கக எத்தகனதயன்பகத 

யும்; 

 ( i i) அரச மருந்தகங்கள் இல்லாத மாவட்டங்கள் 

இருப்பின், அம்மாவட்டங்கள் யாகவ என்ப 

கதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக்காலத்தில் குகறந்த 

தரத்திலான மற்றும் காலாவதியான மருந்துகள் அரச  

மருந்தகங்களுக்கு வைங்கப்பட்டன என்பகத அவர் 

அறிவாரா? 

(இ) (i) 2015 ததாடக்கம் 2019 வகர அரச மருந்தகங்க 

ளுக்கு வைங்கப்பட்டிருந்த குகறந்த தரத்திலான 

மற்றும் காலாவதியான மருந்துகளின் அளவு 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i i) லமற்படி மருந்துகளின் தபறுமதி எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 தவவ்லவறாக அவர் இச்சகபக்கு லமலும் 

அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) அரச மருந்தகங்களுக்கு காலாவதியாகிய மருந் 

துகள் வைங்கப்பட்டகமக்கான காரணங்கள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (ii) லமற்படி மருந்துகளின் தபறுமதிகய உாிய 

வைங்குநர்களிடமிருந்து அறவிடுவதற்கு லமற் 

தகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (iii) உாிய தபறுமதி அறவிடப்படாத வைங்குநர் 

களுக்தகதிராக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கககள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(உ) இன்லறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of government pharmacies    
(Osu Sala) belonging to the State 
Pharmaceuticals Corporation located 
throughout the Island; and 

 (ii) the districts in which government 
pharmacies are not available, if any?  

(b) Is he aware of the fact that substandard and 
expired drugs were issued to the government 
pharmacies during the previous regime? 

 

(c) Will he also inform this House, separately- 

 (i) the quantity of substandard and expired 
drugs that had been issued to the 
government pharmacies from 2015 to 2019; 
and 

 (ii) the value of the aforesaid drugs? 

(d) Will he state- 

 (i) the reasons for issuing expired drugs to 
government pharmacies; 

 (ii) the steps taken to recover the value of those 
drugs from the relevant suppliers; and 

 (iii) the course of action taken against the 
suppliers from whom the value had not 
been recovered? 

(e) If not, why? 
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ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහත්ා (ඖෂධා 

නිෂනපාදනය, ෙැප උම හා නියාමන රාජ අමාත්ුරමා)  
(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன - ஔடத 

உற்பத்திகள், வைங்குகககள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகக 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. (Prof.)  Channa Jayasumana - State Minister of 

Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 
ගරු  ථානාය තුමෂ්, ශ ෞඛ්ය අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර කනයට පිළිතුර ලබා ශ නවා  

 

(අ) (i) දිවයින පුරා පිහිටා ඇතිස රාජය ෂෂධ ීතතිසගත 
 ැං කථාව  තු රාජය සසු ල්  ැංඛ්යාව 50කි  

 (ii) රාජය සසු ල් පිහිටා ශනොමැතිස දි ක්රික්  වන්ශන්, 

  1. කිලිශනොච්චිය පරිපාලන දි ක්රික් ය  

  2. ්රිකු,ාමලය පරිපාලන දි ක්රික් ය  

  3. මුලතිසේ පරිපාලන දි ක්රික් ය  

  4. වවුෂ්යාව පරිපාලන දි ක්රික් ය  

  5. මන්නාරම පරිපාලන දි ක්රික් ය  

  6. මන ලපුව පරිපාලන දි ක්රික් ය  

  7.  ෑගල්ල පරිපාලන දි ක්රික් ය  

(ආ) ගු,ේවශයන් ප ළ     ල් ඉකුේ වූ ෂෂධ කිසිු  විශට  
රාජය සසු ල්  ඳ ා ෂ්කුේ කිරීම සිු  ශනොශ ශර්  රාජය 
සසු ල්  ඳ ා ෂ්කුේ  රන ෂෂධ අව කථාුවකූල වන පරිදි 
පූර්ව නැේගත කිරීශම්  ාම්පල් පරීක්ෂා කිරීම    ශබ ා 
 ැරීමට ශපර සිු   රන  ාම්පල් පරීක්ෂාවලට යටේව 
ෂ්කුේ කිරීම සිු  ශ ශර්  

 ඉ ත කී පරීක්ෂා කිරීම්වලට අමතරව රාජය සසු ල් ශවත 
ෂෂධ ෂ්කුේ  ළ පසුව , අ ඹු ශල  ලබා ගන්නා ෂ්යැදි 
පරීක්ෂා කිරීම් සිු   රුව ලැශ   පරීක්ෂා කිරීම්වලදී යම් 
ශ යකින් යම් ෂෂධය  අඩු පාඩු වාර්තා වුවශ ොේ, 
පරිග,  ප්ධධතිසය මඟින් සියලුම රාජය සසු ල් ශවත    
එම සසු ල් මඟින් එම ෂෂධ ෂ්කුේ කිරීම අවහිර  රුව 
ලැශ   අනතුරුව ෂෂධවල තේේවය  ම්බන්ධව තීර, 
ගැීතශම්  ක ටුව මඟින් ලබාශ න ෂ්ර්ශ්ධ වලට අුවව 
ශවශළඳ ශපොළට ෂ්කුේ  ර ඇතිස සියලුම ශතොග නැවත 
ගබනා ශවත ශගන්වා ගන්නා අතර, අ ාළ පිරිවැය     න 
මු ලක්  ැපයුම් රුවන්ශගන් අය ර ගැීතමට ක්රියා  රුව 
ලැශ   

 

(ඇ) (i) පැන ශනොනඟී  

 (ii) පැන ශනොනඟී  
 

(ඈ) (i) පැන ශනොනඟී  

 (ii) පැන ශනොනඟී  

 (iii) පැන ශනොනඟී  
 

(ඉ) පැන ශනොනඟී  
 

ගු අමරකීර්ිර අුරනකෝර  මහත්ා 
(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுலகாரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

ගරු රාජය අමාතයතුමෂ්, එම ප්ර කනයට පිළිතුර ලබා දීම 

පිළිබඳව සබතුමාට ශබශ වින්  කතුතිසවන්ත ශවනවා  මශේ 

පළමුවන අතුරු ප්ර කනය ශමයයි  

ගරු රාජය ඇමතිසතුමෂ්, ශපොශළොන්නරුව දි ක්රික් ශේ එ ම 

රාජය සසු ලයි තිසශබන්ශන්  විශ ේෂශයන්ම හිඟුරක්ශගොන, 

මැදිරිතාරිය කියන්ශන් වි ාල ව ශයන් ජනාකීර්, ප්රශ්ධ   එම 

ප්රශ්ධ වල පවුල් වි ාල  ැංඛ්යාවක් සිටිනවා  ඒ ප්රශ්ධ  ආවර,ය 

වන විධියට අපට රාජය සසු ල්  ාඛ්ාවක් ලබා ශ න්න  ැකියාවක් 

තිසශබනවා  කියා මා  ැනගන්න  ැමැතිසයි  

 

ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහත්ා  
(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, රාජය සසු ල් 50ක් තමයි ශම් වනශ ොට 

රශේම තිසශබන්ශන්  ඇේතටම  ැම තැනම ප්රධාන සසු ල් විවෘත 

කිරීශම් අප සුතාවක් තිසශබනවා   ාමානයශයන් ූලලි  ශරෝ ලක් 

තිසශබන ප්රශ්ධ ය  ඒ ආශ්රිතව තමයි රාජය සසු ලක් ලබා 

ශ න්ශන්  අශනක්  කථානවලට ෂ්ශයෝජිත සසු ල් ලබා දීමක් 

තමයි සිු   රන්ශන්  සබතුමා ශම් ඉල්ලීම ලිඛිතවේ අපට ශයොමු 

 ර තිසශබනවා, මැදිරිතාරිය    හිඟුරක්ශගොන ප්රශ්ධ වල රාජය 

සසු ල් විවෘත  රන  ැටියට  අපි ශම් වනශ ොට  ැන්වීම් පළ  ර 

තිසශබනවා, ඒ  ඳ ා අව ය ශගොනනැඟිලි ප සු ම් ලබා ගන්න  

එම ශගොනනැඟිලි ලබා ගේ පසු ශපොශළොන්නරුව දි ක්රික් ශේ 

හිඟුරක්ශගොන    මැදිරිතාරිය කියන නගර ශ ශ හි ශරෝ ල් 

ආශ්රිතව  නමනක න් රාජය සසු ල් විවෘත කිරීම  ඳ ා අප  ටයුතු 

ශයො නවා, ගරු මන්ත්රීතුමෂ්  

 

ගු අමරකීර්ිර අුරනකෝර  මහත්ා 
(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுலகாரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

මශේ ශ වන අතුරු ප්ර කනය ශමයයි, ගරු රාජය ඇමතිසතුමෂ්  

ආබාධිත අයශේ උප ර, ලබා ගැීතශම්දී ශපොශළොන්නරුව වැෂ් 

ප්රශ්ධ වලින් ශ ොළටට ඒශම් අප සුවක් තිසශබනවා  රාජය 

සසු ශල් ප්රමා,වේ තරම් ඒ ප සු ම් නැ ැ  විශ ේෂශයන්ම 

ශරෝ  පුටු  ඒ ප්ර කනයට  නමනක න් වි ඳුමක් ලබා ශ න්න කියා 

තමුන්නාන්ශ ේශගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා   

 

ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහත්ා  
(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, විශ ේෂශයන්ම ශම් ශ ොවි ත තේේවය ෂ් ා 

මවු ෂ්ෂකපා  යන්ශගන් ලබා ගන්නා ඇතැම් වව ය 

උප ර,වල අඩුවක් තිසශබනවා  ඒ ශවුවවට අපි ශම් වනශ ොට 

ශවනේ ෂ්ෂකපා  යන් අමතා අව ය උප ර, ලබා ගන්න 

 ටයුතු ශයො ාශගන යනවා   ැකි ඉක්මෂ්න් ඒ අඩුපාඩු ෂ්වැරදි 

 රන්න අපි  ටයුතු ශයො නවා  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අැං  2 -975/2020- (1), ගරු ශේලු කුමාර් ම තා  

 

ගු නේලු ුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு லவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, මා එම ප්ර කනය අ නවා  

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, අග්රාමාතය, නාගරි   ැංවර්ධන  ා 

ෂ්වා  අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ප්ර කනයට පිළිතුර ලබා දීම 

 ඳ ා  තිස ශ     ාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා   

 
ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අැං  3 -1209/2020 -(1), ගරු වරු, ලියනශේ ම තා - 
[  ා ගර් ය තුළ නැත ] 

ප්ර කන අැං  4 -1291/2020- (1), ගරු කිැං ක ශනල් න් ම තා  
 

 

ගු ිරාංෙන නනල්ෙන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, මා එම ප්ර කනය අ නවා  
 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ප්රවා න අමාතයතුක ය ශවුවශවන් මා 
එම ප්ර කනයට පිළිතුර ලබා දීම  ඳ ා  තිස ශ     ාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා  

 

ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු ිරාංෙන නනල්ෙන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්,- 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සේ, ගරු කිැං ක ශනල් න් මන්ත්රීතුමා  
 

 ගු ිරාංෙන නනල්ෙන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ඊශේ ශවනශ ොට අශේ රශේ ගෑ ක 
සිලින්නර  ක්  පිපිරිලා තායා  ඒ වාශේම ඒ පළමුශවෂ් මර,ය 
වාර්තා වුශඩ  ශපොශළොන්නරු දි ක්රික් ශේ, මශේ ආ නශේ, 
වැලි න්  ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොේසා ශේ,  ඳුන්පිටිය 
ගම්මානශේ, වය  19ක් වූ අශේෂා කුමාරි කියන  ාන්තාව                    
ඒ  ාන්තාව ක ය තායා  තුවාල ශවලා ශ ොළට ඉ කපිරිතාශල් 
ප්රතිස ාර ලබක න් සිටියදී ඊශේ  තමයි ඇය ක ය තාශේ  ගරු 
 ථානාය තුමෂ්, මශේ handphone එ ට ඇවිල්ලා තිසශබනවා, 
ශ ොළට අවන් ල  ගෑ ක සිලින්නරයක් පිපිශරන්න තාය එ ක් 
වළක්වාගන්න තාය විධියක්  පසුතාය  ාලශේ ආඩ ඩුශේ ශපොශ ොර 
නාට ය වාශේ  ැන් ගෑ ක නාට යක් ඇතිස ශවලා තිසශබන්ශන්   
ක ෂ් කසු ශපෝලිශම් ඉඳලා ශගෂ්යපු ගෑ ක සිලින්නරය අ  ශේ 
ඇතුශළේ තිසයා ගන්න බැරි තේේවයක් ඇතිස ශවලා තිසශබනවා  
ශමො  , ඒ  ශග ර ශබෝම්බයක් තිසශයනවා වාශේ  ගරු 
 ථානාය තුමෂ්, ශම් පිළිබඳව විශ ේෂ අවධානය- 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ  ගැන ශවනම ප්ර කනයක් අ න්න  
 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශවනම ප්ර කනයක් අ නශ ොට ශවන්න නනෑ ටි  ශවලා 

ඉවරයි  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගෑ ක කියන්ශන් පුපුර, ජාතිසයක්  

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ඒ ගැන විශ ේෂ මැදි ේවීම සි්ධධ 

ශවලා අ   උශ්ධේ ෂ්ල ප්ර ා යක් සි්ධධ වු,ා  ඒ   කවා ාවි ව 

සිු වුණු ශ යක් ශනොශවයි  ඒ ෂ් ා ශම් වි කවා   රන ආ ාරයට 

එය ඒ ක ශ්ර,ය ශ ේතුශවන්  සි්ධධ ශවච්ච ශ යක් ශනොශවයි කියලා 

 ඳ න්  රනවා   ගරු මන්ත්රීතුමා, සබතුමා ශම් ගැන  ක්වන 

උනන්ු ව පිළිබඳව ඇමතිසතුමාට වාර්තා  රන්නම්  

අපි  වුරුේ  නගාටු ශවනවා, ජීවිතය ට සි්ධධ වුණු  ාෂ්ය 

ගැන  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අැං  5 -2197/2021- (1), ගරු යූ ශක්  සුක ේ උඩුකුඹුර 

ම තා - [  ා ගර් ය තුළ නැත ] 

ශ වන වටය  

 

නත් පීමක්ෂකවුන්නේ හිඟය ෙහ  නත් නැවත් වගා 

ිරීමනම් ෙහනාධාාරය  විෙනත්ර 
லதயிகலப் பாிலசாதகர்களுக்கான பற்றாக்குகற 

மற்றும் லதயிகல மீள்நடுககக்கான மானியம்: விபரம்  
SHORTAGE OF TEA INSPECTORS AND TEA REPLANTING  

SUBSIDY: DETAILS  

1209/2020 
 

3.  ගු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා (ගු වුණ ලියනනේ මහත්ා 

නවනුව ) 
     (மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி - மாண்புமிகு வருண லியனலக 

சார்பாக)  

     (The Hon. Chaminda Wijesiri on behalf of the Hon. Waruna 
Liyanage) 

වැවිලි අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර කනය - (1): 

(අ) (i) ශ්රී ලැං ාශේ ශම් වනවිට ශේ පරීක්ෂ වරුන්ශේ 
 ැනම හිෙයක් පවතිසන බවේ  

 (ii) රේනපුර දි ක්රික් ශේ පිහිටා ඇතිස ශේ පරීක්ෂ  
ශ ොේසා  25න් 08  ශේ පරීක්ෂ වරුන් 
ශනොමැතිස බවේ  

 (iii) ශම් ශ ේතුශවන් එක් ශේ පරීක්ෂ වරශයකුට 
ශ ොේසා  කිහිපය  වැන ආවර,ය කිරීමට සිු  
වීම ශ ේතුශවන් ෂ්සි ශ ේවයක්  සිු  ශනොවන බවේ  

 (iv) ශේ නැවත වගාව  ඳ ා ශ ක්ශටයාර එ  ට 
ලබා ශ ුව ලබන රුපියල් ලක්ෂ ප ක් වූ 
  නාධාර මු ල ප්රමා,වේ ශනොවන බවේ  

 (v) පාළු සිටුවීශම්දී එක් ශේ පැළය ට ලබා ශ න ල  
රුපියල් 25ක් වූ   නාධාර මු ල, පසුතාය රජය 
විසින් රුපියල් 100ක්  ක්වා වැනම  ළ බවේ  

 (vi) එශ ේ වැනම  රන ල  මු ල්    ශේ නැවත වගාව 
 ඳ ා ලබා ශ ුව ලබන   නාධාර මු ල් ශේ 
වගා රුවන්ට ලබා දීශම්දී  ැනම ප්රමා යක් පවතිසන 
බවේ  

 එතුමා පිළිගන්ශන් ? 
 

(ආ) ඉ ත (iv) හි  ඳ න්   නාධාර මු ල වැනම කිරීමට පියවර 
ගන්ශන්  යන්න එතුමා ශමම   ාවට  න්වන්ශන් ? 

(ඇ) ශනොඑශ ේ නම්, ඒ මන් ? 
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தபருந்லதாட்ட அகமச்சகரக் லகட்ட வினா: 

( அ) (i) இலங்ககயில் தற்லபாது லதயிகலப் பாிலசாதகர் 

களுக்குப் பாாிய பற்றாக்குகற நிலவுகின்றது 

என்பகதயும்; 

 (ii) இரத்தினபுாி மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள 

லதயிகலப் பாிலசாதகர் பிாிவுகள் 25இல் 8 பிாிவு 

களில் லதயிகலப் பாிலசாதகர்கள் இல்கலதயன் 

பகதயும்; 

 (iii) இதன் காரணமாக லதயிகலப் பாிலசாதக 

தராருவர் பல பிாிவுகளின் பணிககளயும் உள்ள 

டக்கிப் பணிபுாிய லவண்டியுள்ளதால் பணிகள் 

உாியவாறு இடம்தபறுவதில்கல என்பகதயும்; 

 (iv) லதயிகல மீள்நடுககக்காக தஹக்டயார் 

ஒன்றுக்கு வைங்கப்படுகின்ற ஐந்து இலட்சம் 

ரூபா மானியத் ததாககயானது லபாதுமானதாக 

இல்கலதயன்பகதயும்; 

 (v) இகடநடுகக லதயிகலச் தசடிதயான்றுக்காக 

வைங்கப்பட்ட 25 ரூபா மானியத் ததாககயானது 

கடந்த அரசாங்கத்தினால் 100 ரூபா வகர 

அதிகாிக்கப்பட்டது என்பகதயும்;  

 (vi) அவ்வாறு அதிகாிக்கப்பட்ட பணத்ததாகக 

மற்றும் லதயிகல மீள்நடுககக்காக வைங்கப்படு 

கின்ற மானியத் ததாகக லதயிகலப் பயிர்ச் 

தசய்ககயாளர்களுக்கு வைங்கப்படுவதில் பாாிய 

தாமதம் நிலவுகின்றது என்பகதயும்; 
 

அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா? 

( ஆ) லமலல (iv)இல் குறிப்பிட்ட மானியத் ததாகககய 
அதிகாிப்பதற்கு நடவடிக்கக லமற்தகாள்ளப்படுமா 
என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்லறல், ஏன்? 

 
 
asked the Minister of Plantation: 

(a) Will he admit that -  

 (i) there is a severe shortage of tea inspectors 
in Sri Lanka at present;  

 (ii) there are no tea inspectors in eight out of  
the 25 tea inspector ranges situated in 
Ratnapura District; 

 (iii) a tea inspector has to cover duties of several 
tea inspector ranges, preventing him from 
performing his work properly;  

 (iv) the subsidy of Rs. 500,000 provided per 
hectare for tea replanting is inadequate;   

 (v) the subsidy of Rs. 25 provided per plant 
when planting saplings had been increased 
up to Rs.100 by the previous Government; 
and     

 (vi) there is a serious delay in providing the 
increased amount and the subsidy for tea 
replanting to the tea cultivators?  

 Will he inform this House whether the subsidy 
mentioned in (iv) above will be increased?  

(b)     If not, why?     
 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, එම ප්ර කනයට පිළිතුර මම ෙවාගත්* 

 රනවා  
 

* ෙවානම්ෙය මත් ත්බන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   සේ  විශ්රාම යෑම ශ ේතුශවන්  අුවමත ශේ පරීක්ෂ වරුන්  
 ැංඛ්යාව වන 144 ශ නාශගන් ශේ පරීක්ෂ  ශ ොේසා  
19ක්  ඳ ා ශේ පරීක්ෂ වරුන් පුරේපාඩුව පවතී  ඒ  අුවව,  
එම පුරේපාඩු  ම්පූර්, කිරීම  ඳ ා  අව ය  ටයුතු  සිු  
 රක න් පවතී   

      (ii)   නැත  ශේ පරීක්ෂ  ශ ොේසා  02  පම,ක් පුරේපාඩු 
පවතී  

      (iii)   පුරේපාඩු වී ඇතිස ශේ පරීක්ෂ  ශ ොේසා   ඳ ා ශේ  
පරීක්ෂ වරුන් බඳවා ගන්නා ශතක්  ආ න්නම ශේ 
පරීක්ෂ  ශ ොේසා ශේ  වැන බැලීම  ඳ ා ශේ පරීක්ෂ  
ෂ්ලධාරින් ශයො වා ඇත  

      (iv)   සේ  ශේ නැවත වගා  ශ ක්ශටයාරයක්  ඳ ා  2015 
ව ශර් සිට  ලබා ු න්   නාධාරය වන  රුපියල් 500,000  
මු ල 2021 වර්ෂශේ සිට රුපියල් 750,000ක් ශල  වැනම  ර 
ඇත   

  ශමම රුපියල් 750,000 යටශේ ශේ නැවත වගාව මඟින්  
අහික වන ආ ායම ශවුවශවන් මුළු ඉනම් අයිතිසය අක් ර 1ක් 
ශ ෝ ඊට වනා අඩු රජශේ ශ ෝ ශපෞ්ධගලි  අැං ශේ  කිකර 
රැකියාවක් ශ ෝ ශවනේ  කිකර ආ ායම්  මාර්ගයක්  
ශනොමැතිස කුනා ශේ වතු හික යන් ට උපරිමය  අක් ර 1/2 
 ඳ ා මාසි  දීමනාවක් ශල  රුපියල් 5,000 බැතාන් මා  
24   ාලය ට රුපියල් 120,000 ක් ලබා ශ්ධ  

       (v)   පාළු සිටුවීශම්දී  එක් ශේ පැළය ට  ලබා ශ න   නාධාරය  
රුපියල් 25 සිට රුපියල් 100  ක්වා  2019 ව ශර්  සිට ඉ ළ 
නැංවා ඇතිස අතර, එම ශගවීම   ැනටේ  සිු   රක න් පවතී  

       (vi)   නැත  2021 අශගෝ කතු මා ය  ක්වා වැන අව න්  ර ඇතිස 
ශගොවීන්  ඳ ා   නාධාර මු ල් ශගවා අව න්  ර ඇත   

(ආ)  ශේ නැවත වගා ශ ක්ටයාරයක්   ඳ ා වන   නාධාර මු ල සියයට 
50කින්  ැනටමේ වැනම  ර ඇත  

(ඇ)  අ ාළ ශනොශේ   

 
ගු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ශම් ගෑ ක ප්ර කනයට අ ාළව 

පාර්ලිශම්න්තුව පිළිබඳවේ ශපොනම ප්ර කනයක් තිසශයනවා  ගරු 

  ානාය තුමා ශම් පිළිබඳව කිේවාට, අපි  න්න යන්න නනෑ, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ තිසශබන මන්ත්රීවරුන්ශේ ශ ෝජනාගාරයට  ඒ 

 රිශේ තමයි ගෑ ක ඇතුළු සියලු ශ්ධේ  කථාපනය  ර තිසශබන්ශන්  

ඒ  කථානශේ ගෑ ක ටැැංකි එ ක් ශනොශවයි, 10ක්, 15ක් විතර 

තිසශබනවා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඇේතටම අපට ශම් ප්ර කනශයන් 

බැ ැර ශවන්න බැ ැ  ශම් ප්ර කනය ෂ් ා ඇේතටම ශලොකු ීතතිසයක් 

 මාජය තුළ තිසශබනවා  ශම් ට ශ ේතුව සබතුමා කියන  ාර,ය 

ශවන්නේ ඇතිස   ැබැයි එයින් බැ ැර ශවච්ච ශබොශ ෝ ශ්ධවල් 

තිසශයනවා  ඒ ශ්ධවල් අපි  කිනවා ශන්, ගරු  ථානාය තුමෂ්  

ශම්  ජීවිත පිළිබඳ ප්ර කනයක්  ගරු  ථානාය තුමෂ්, ශ්ධ පාලන 

වාසියක් ගන්න ශනොශවයි අපි ශම්  කියන්ශන්, අශේ බය නැතිස 

 රගන්නයි  ගෑ ක ටැැංකිය එළිශේ තිසයලා, නැවත අරශගන  යි  ර 

 ර තමයි අශේ ශගවල්වලේ  ැන්  ටයුතු  රන්ශන්  ඒ තරම් 

බයක් තිසශබනවා  ඒ බය නැතිස  ර ගැීතම  ඳ ා ආඩ ඩුව  ැටියට 

යම්  ාධාර, වැන පිළිශවළක්  රන්න  

725 726 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ශම් සිු වීම වාර්තා  වූ විග ම රජය ඒ 

 ඳ ා වි ශ ේෂ මැදි ේවීම්  රශගන යනවා   ැනට අර්ථ ෂ්රූප,ය 

 ර තිසශබන ආ ාරයට ශනොශවයි ශමම සිු වීම ශවන්ශන් කියලා 

තමයි වාර්තා වී තිසශබන්ශන්  ඒ යි මම කිේශේ  ශම්  ඳ ා රජශේ 

 දිසි අවධානය ශයොමු ශවලා තිසශබනවා   

 

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මට  ැනගන්න නනෑ, ජීවිතය නැතිස වූ අයට 

වන්දියක් ශ නවා  කියලා  There should be an insurance to 

cover the loss. රක්ෂ,යක් ශ නවා , ගරු බන්ු ල ගු,වර්ධන 

ඇමතිසතුමෂ්? [බාධා කිරීම්] ජීවිතය නැතිස ශවන අයට වන්දියක් 
ශ නවා ?  

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහත්ා (නවන ඳ 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

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

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ශම්  ා  ම්බන්ධිතව පාරිශ ෝතා  

ආරක්ෂ, රාජය අමාතයතුමා පැ ැදිලි ප්ර ා යක් ශම් ගරු   ාවට 

 රයි  ඒ ෂ් ා ෂ් ම් ීතතිසයක් ඇතිස  ර ගැීතමට අව ය නැ ැ  මම 

 න්නා විධියට එතුමා වි කවවි යාලවල සිටින ඒ  ා  ම්බන්ධිත 

ආචාර්ය  ම ාචාර්යවරු  මෙේ, රජශේ ර  පරීක්ෂ   මෙේ 

 ා ච්ඡා  ළා  ගෑ ක ටැැංකි පිපිරීමක් සි්ධධ ශනොවන බවට ඒ 

වි්ධවතුන් විසින් ප්ර ා   රලා තිසශබනවා  විෂය  ාර රාජය 

අමාතයතුමා ඒ පිළිබඳව පැ ැදිලි ප්ර ා යක්  රයි   
 

 

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, රක්ෂ,යකින්  රන්ශන් වැරැ්ධ  

ශ ොයන එ  ශනොශවයි  ජීවිතයක් නැතිසවු,ාම මු ලක් ශගවන 

එ යි රක්ෂ,යකින්  රන්ශන්   

 

ගු නහේෂා විත්ානනේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු  ථානාය තුමෂ්, අශේ  ැංවිධාය තුමා කියපු එ ේ  රි  

දිශන්ෂක ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමා කියපු එ ේ  රි  ශම්  ඇේතටම 

ශ්ධ පාලන  ාර,ාවක් ශනොශවයි  ශම්  රශේ තිසශබන  ැශවන 

ප්ර කනයක්  ශම්  ගැන රාජය ඇමතිසතුමා  ැන් උේතරයක් ශ යි 

කියලා ගරු බන්ු ල ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමා කිේවා  ල න්ත 

අලතායවන්න රාජය ඇමතිසතුමා ඊශේ මාධය ඉ ක ර ට ඇවිල්ලා 

කිේවා, "මම ශම්  ම්බන්ධ පරීක්ෂ, ශ  ක්  රලා තිසශබනවා  ඒ 

ශ ශක්ම කිසිම ගැටලුවක් නැ ැ " කියලා  ඒ  ශනොශවයි ශන්, 

ශම්ශක් ගැටලුවක් තිසශබනවා ශන්  ගෑ ක ටැැංකි පුපුර, එ   ව  

ග,ශන්  වැනම ශවනවා  අපරාශ්ධ ක ෂ් ක ජීවිත  ශ ොශරෝනා  ැදිලා 

එ  පැේතකින් ක ෂ් කසු මැශරනවා  ඒ ෂ් ා ආඩ ඩුව  ල් ඇරලා 

ප්ර කනය අත  ැරලා  ාන එ  ශනොශවයි  රන්න නනෑ  අශනක් 

වැනවලට තිසශබන උනන්ු ව ශම් ශවුවශවුවේ  ක්වලා  වුරු  රි 

ශම්  අව න්  රන්න  ශම් ගෑ ක ශතොගවල ප්ර කනයක් තිසශබනවා 

නම්, ඒ ගෑ ක ශතොග නතර  රලා  රි ජනතාවට   නයක් ශ න්න 

කියලා අපි ශයෝජනා  රනවා  ඒ ට ශමොනවා  රි අ   ක් 

ඉදිරිපේ  රන්න කියන්න  

ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා (විු ධා පාර්ශයීයනවන  

නායකුරමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 

ගරු  ථානායකුතමෂ්, මම සබතුමාට අ  ු ර ථන 
ඇමතුමකුේ දීලා අව ර ඉල්ලා සිටියා, වැ ගේ ප්ර කනයක් මතු 
 රන්න  ඇේත ව ශයන්ම ඒ  ශම් ගෑ ක ප්ර කනයම තමයි  
ශමොනම ආ ාරයකින්වේ අපි ශම්  ශ්ධ පාලීත ර,යට ලක් 
 රන්ශන් නැ ැ   

ගරු  ථානාය තුමෂ්, මම ගරු   ානාය තුමාශේේ, අ ාළ 
ඇමතිසවරුන්ශේේ අවධානයට ශයොමු  රන්න  ැමැතිසයි, වැලිගම 
 ේපරශතොට  ැංචාර  නවාතැන් ශපොළ , අලේශේ ෂ්ව  , 
රේනපුර බ ක නැවතුම්ශපොළ අ ල ශපෞ්ධගලි  ආ ාර 
අශළවි ැල , ශ ොළට රී ත මාවශේ ජාතයන්තර ආ ාර  ැ සුම් 
 මාගම ට අයේ අවන් ල , ශ ොේටාව පන්ෂ්පිටිය වි යාල 
 න්දිශේ ෂ්ව  , ෂ් වැරටිශේ ෂ්ව  , කිැං ක ශනල් න් 
මන්ත්රීතුමා කියපු විධියට ශපොශළොන්නරුව දි ක්රික් ශේ වැලි න්  
ෂ්ව   ශම් විධියට ගෑ ක පිපිරීම් සිු  වී තිසශබන බව  

ගරු  ථානාය තුමෂ්, අ  වන විට ශම්  ම්බන්ධශයන් 
ජනතාව තුළ ඉතාම බරපතළ කුතු ලයක්, විශේචනයක්,  යක්, 
අනාරක්ෂිත ාවයක් මතු ශවලා තිසශබනවා  ඒ   ාටවේ නැ ැ 
කියන්නට බැ ැ  ගරු  ථානාය තුමෂ්, සබතුමා ශ ොඳින්ම 
 න්නවා අ   කින  කින තැන ගෑ ක ශපෝලිම් තිසශබන බව  ගෑ ක 
ශපෝලිශම් ඉඳලා පාරිශ ෝතා යා ශග ර අරශගන යන ගෑ ක 
සිලින්නරශේ ආරක්ෂිත ාවය පිළිබඳව අ  බරපතළ ගැටලුවක් 
තිසශබනවා  මම සබතුමාට මතක්  රන්න  ැමැතිසයි, 80:20 ශල  
තිසශබන්න නනෑ බියුශේන් ශප්රොශේන් ප්රතිස තය 50:50  ළා කියලා 
හිටපු විධාය  අධයක්ෂ තුෂාන් ගු,වර්ධන මැතිසතුමා ශචෝ නා 
 ළ බව  ප්රතිස තය 50:50 කිරීම තුළ ීඩනනශේ - pressure එශක්- 
ශවන ක් සිු  ශවලා පිපිරීමට තුඩු ශ න තේේවයක් ෂ්ර්මා,ය 
ශවයි කියලා බල ක්තිස විශ ේෂඥ ෂ්මල් සිල්වා ම ේමයා 
කියනවා   ගෑ ක  මාගම් කියනවා,  ැංයුතිසශේ ශවන ක් සිු  වුශඩ  
නැ ැ කියලා  ඊළෙට, අශේ අමාතයවරයා කියනවා "කිසි 
ගැටලුවක් නැ ැ, පරීක්ෂ, පවේවා තිසශබන්ශන් සක්ශ ොම  රි" 
කියලා   

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ශම් ගැටලුව පිළිබඳව ඇමතිසවරයා  ළ 
ප්ර ා ය ගැන කිසිශ ේේ  ැීමම ට පේ ශවන්න බැ ැ කියා මම 
ශම් අව කථාශේදී අවධාර,ය  රන්න  ැමැතිසයි  ශමො  , ශම්  
ක ෂ්සුන්ශේ ජීවිත පිළිබඳ ප්ර කනයක්  ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්ර කනයක්  
ඇේත ව ශයන්ම ජාතිස  ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්ර කනයක්  එ  
පැේතකින්, ගෑ ක ශපෝලිම  අශනක් පැේශතන්, ශපෝලිශම් ඉඳශගන 
ශග ර ශගන යන ගෑ ක සිලින්නරශේ තිසශබන සුරක්ෂිත ාවය  ශම් 
 යැං ාර තේේවය තුළ මම අ ාළ ඇමතිසවරුන්ශගන් ඉල්ලීමක් 
 රනවා, ශම් ප්ර කනය මෙ  ැර යන උේතර ශ න්න එපා කියලා  
ශම් වන ශතක් ශම්  ම්බන්ධශයන් පැ ැදිලි  ාක්ෂි  හිත  රවේ 
පිළිතුරක් රශේ ජනතාවට ලබා ශ න්න රජය අශපොශ ො ේ ශවලා 
තිසශබනවා  ඒ  තමයි ඇේත  ථාව  සබතුමන්ලා කිේවා ශන්, 
ජාතිස  ආරක්ෂාවට මුල් තැන ශ නවා කියලා  බිශයන්,  ැශ න් 
ශතොර ජන  මාජයක් ෂ්ර්මා,ය  රනවා කියලා  ඒ ප්රතිසපේතිසය 
තුළ ඉන්නවා නම්  රු,ා ර  ක ෂ්සුන්ශේ හිශේ තිසශබන 
අනාරක්ෂිතබව, බිය,  ැ   ැං ා තුරන්  රන්න රජය පැ ැදිලි 
පියවරක් ගන්න  ඇමතිසවරුන්ශේ වැල්වටාරම් උේතරවලින් 
ජනතාව  ෑීමම ට පේ ශවන්ශන් නැ ැ  ශමතැන ශමොන යම් ශ ෝ 
ගැටලුවක් තිසශබනවා  ශමො ක්  ශම්ශක්  තයය? ශමො ක්  
ශම්ශක් ඇේත  ථාව? ශමො ක්  ශම්ශක් වි යාේම  ප නම? 
ශතොරතුරු,  ේත,  රුණු  ාර,ා  හිත පැ ැදිලි කිරීමක් අපට 
අව යයි  අපට විතරක් ශනොශවයි, ලක්ෂ 220ක් වූ රශේ ජනතාවට 
එවැෂ් පිළිතුරක් අව යයි  ජාතිස  ආරක්ෂාව රැ  ගන්න 
තමුන්නාන්ශ ේලා ශපොශරොන්ු  වු,ේ,  ැන් ගෑ ක සිලින්නරශයන්වේ 
ආරක්ෂාවක් ශනොමැතිස රටක් ශවලා, ශම්   ගෑ ක එ  ශේ ඇතුශළේ 
ශ ොයි ශවලාශේ පුපුරයි   න්ශන් නැ ැ   රු,ා ර ශ්ධ පාලනය 
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පැේත  තිසයලා ක ෂ්සුන්ශේ ජීවිත ගැන හිතලා, වැල්වටාරම් 
උේතර ශ න්ශන් නැතිසව ගෑ ක ප්ර කනය පිළිබඳව රටට පැ ැදිලි 
කිරීමක්  රන්න  

එහි ආරක්ෂිත ාවයක් තිසශබනවා ? ශමො ක්  එහි වි යාේම  
පසුබිම? අර තුෂාන් ගු,වර්ධන මැතිසතුමා කියන  තන් රශේ 
 තයයක් තිසශබනවා ? ඒ  අ තයයක් ? ශම්වා පිපිශරන සුළු ? 
ගෑ ක සිලින්නරශේ ප්රක තිසශේ අඩු වීමක් සිු  ශවලා තිසශබනවා ? 
ප්රක තිසය අඩු වු,ා නම් ශමො ක්  වුශඩ ? ප්රක තිස ආයතනය ශම් ට 
  තිස ය ලබා දී තිසශබනවා ? අපට  ැන ගන්න ලැබී තිසශබනවා,  
පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ අධි ාරිශේ හිටපු අධයක්ෂතුමා කීප 
වතාවක් ලියුම් ලියලා කිේවා ලු, "ගෑ ක සිලින්නරශේ  ැංයුතිසය 
ශවන ක  රන්න එපා  80:20, 50:50  රන්න එපා" කියලා  
ඇේත  ඒ ? ඒ පිළිබඳව  ේත තිසශබනවා ? ඒ පිළිබඳව  ාක්ෂි 
තිසශබනවා ?   

ගරු   ානාය තුමෂ්, මම ශම් අව කථාශේ ඉල්ලීමක්  රනවා, 
අඩුම ග,ශන් ශම් ශවුවශවන් ඉතා ඉක්මෂ්න් පාර්ලිශම්න්තු 
විශ ේෂ  ාර    ාවක් ශ ෝ පේ  රන්න කියලා  විශ ේෂ  ාර  
  ාවක් පේ  රලා,  රු,ා ර ශම්  ාර,ය පිළිබඳ  තයය 
රටට ශ ළි  රන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා  

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, විපක්ෂ නාය තුමා ඇහුශේ අ   කථාවර 
ෂ්ශයෝග 27 (2) යටශේ දීලා තිසශබන ප්ර කනය ශනොශවයි  ඒ ප්ර කනය 
විපක්ෂ නාය තුමා අ යි  එතුමා ශම් අ පු ප්ර කනයට අපි  ලින් 
පිළිතුරක් ලබා දීලා තිසශබනවා  ගරු ල න්ත අලතායවන්න රාජය 
ඇමතිසතුමා   ාශේ ඉන්නවා  එතුමා  ලිුවේ පිළිතුරක් ු න්නා, ඒ 
ගැන පරීක්ෂ,යක් ශ ශරනවා කියලා  එතුමා ඒ ගැන පැ ැදිලි 
 රයි  සබතුමා අ න ඒ  අනාරක්ෂිත- 

 

ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ   කථාවර ෂ්ශයෝග 27(2) යටශේ,-  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No, not under Standing Order 27(2). ගෑ ක සිලින්නර 

පිළිබඳව නැවත ශම්  දිසි ප්ර කනයක් අ ා තිසශබන්ශන්  ශමතුමා 

පැ ැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා නැ ැ, ගරු  ථානාය තුමෂ්  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අැං  5, ගරු යූ ශක්  සුක ේ උඩුකුඹුර ම තා  
 

 ඉඩම් අමාත්ාාංශයීයය  පත්ක  ේපන ශයීයකවුන්  

විෙනත්ර 
காணி அகமச்சுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆலலாசகர்கள்: 

விபரம் 
ADVISERS TO MINISTRY OF LANDS: DETAILS 
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5. ගු එච්. නන්දනෙේන මහත්ා (ගු යූ.නක්. සුමිත් ේඩුුතඹුර 
මහත්ා නවනුව ) 
(மாண்புமிகு எச். நந்தலசன - மாண்புமிகு யூ.லக. சுமித் 

உடுகும்புர சார்பாக)  

(The Hon. H. Nandasena on behalf of the Hon. U.K. Sumith 
Udukumbura) 

ඉනම් අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර කනය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 සිට 2019  ක්වා ඉනම් විෂය  ාර 
අමාතයවරයා ශල   ටයුතු  රන ල  එක් එක් 
අමාතයවරයාශේ නම  ා ුරර  ාලය ශවන් ශවන් 
ව ශයන්  වශර්   

 (ii) ඉ ත එක් එක් අමාතයවරයා විසින් සිය ුරර  ාලය 
තුළ පේ  රන ල  උපශ්ධ  වරුන්  ැංඛ්යාව 
ශවන් ශවන් ව ශයන් ශ ොපම,   

 (iii) එම එක් එක් උපශ්ධ  වරයාශේ නම, වය , 
අධයාපන  ා වෘේතීය සුු සු ම් ශවන් ශවන් 
ව ශයන්  වශර්   

 (iv) එක් එක් උපශ්ධ  වරයා  ඳ ා ශගවන ල  
මාසි  වැටුප, දීමනා    ලබා දී තිසබූ ශවනේ 
ප සු ම්   වශර්   

 (v) එම එක් එක් උපශ්ධ  වරයා ශවත පවරා දී තිසබූ 
වගකීම් ශවන් ශවන් ව ශයන්  වශර්   

 (vi) එම එක් එක් උපශ්ධ  වරයා ෂ්රත වී ඇතිස විශ්ධ  
 ැංචාර, එම විශ්ධ   ැංචාරවල ෂ්රත වීම  ඳ ා 
ශ ේතු වූ  රුණු, ඒ  ඳ ා  රන ල  විය ම්  ා 
එමඟින් අමාතයාැං යට අේ වූ ප්රතිසලා  ශවන් 
ශවන් ව ශයන්  වශර්   

 යන්න එතුමා  ඳ න්  රන්ශන් ?  

(ආ)  ශනොඑශ ේ නම්, ඒ මන් ?  

  

காணி அகமச்சகரக் லகட்ட வினா: 

( அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வகரயில் காணி பற்றிய விடயப்தபாறுப்பு 

அகமச்சராகப் பணியாற்றிய ஒவ்லவார் அகமச் 

சாினதும் தபயர் மற்றும் பதவிக்காலம் தவவ் 

லவறாக யாகவ என்பகதயும்; 

 (ii) லமற்படி ஒவ்லவார் அகமச்சரும் தமது பதவிக் 

காலத்தில் நியமித்துள்ள ஆலலாசகர்களின் 

எண்ணிக்கக தவவ்லவறாக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (iii) லமற்படி ஒவ்லவார் ஆலலாசகாினதும் தபயர், 

வயது, கல்வி மற்றும் ததாைில்சார் தகககமகள் 

தவவ்லவறாக யாகவ என்பகதயும்; 

 (iv) ஒவ்லவார் ஆலலாசகருக்கும் தசலுத்தப்பட்ட 

மாதாந்தச் சம்பளம், தகாடுப்பனவுகள் மற்றும் 

வைங்கப்பட்டிருந்த ஏகனய வசதிகள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (v) லமற்படி ஒவ்லவார் ஆலலாசகருக்கும் ஒப்பகடக் 

கப்பட்டிருந்த தபாறுப்புகள் தவவ்லவறாக 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (vi) லமற்படி ஒவ்லவார் ஆலலாசகரும் லமற் 

தகாண்டுள்ள தவளிநாட்டு விஜயங்கள், 

அவ்வாறு தவளிநாட்டு விஜயங்ககள லமற் 

தகாண்டகமக்கான காரணங்கள், அதற்காகச் 

தசய்யப்பட்ட தசலவு மற்றும் அதன்மூலமாக 

அகமச்சுக்குக் கிகடக்கப்தபற்ற நன்கமகள் 

தவவ்லவறாக யாகவ என்பகதயும்;  

 அவர் ததாிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்லறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

asked the Minister of Lands:  
 

(a) Will he state - 

 (i) the name and tenure of each Minister who 
had been in charge of the subject of lands 
from 2015 to 2019, separately; 

 (ii) the number of advisers appointed by each of 
the said Ministers during his/her tenure; 

 (iii) the name, age and educational and 
professional qualifications of each of the 
said advisers, separately; 

 (iv) the monthly salary, allowances and other 
facilities that had been provided to each 
adviser, separately; 

 (v) the responsibilities assigned to each of the 
said advisers, separately; and 

 (vi) the foreign tours each of the said advisers 
had engaged in, the reasons for engaging in 
the said foreign tours, the expenditure borne 
in that regard and the benefits received by 
the Ministry through the said tours, 
separately? 

(b) If not, why? 
 

 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා (ඉඩම් අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன - காணி அகமச்சர்) 

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

ගරු  ථානාය තුමෂ්, එම ප්ර කනයට පිළිතුර මා ෙවාගත්* 

 රනවා  
 

* ෙවානම්ෙය මත් ත්බන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 
(අ) (i)  

 

අුව 

අැං ය 
අමාතයවරයා

ශේ නම 
අමාතය 

ුරරය 
ුරර  ාලය 

      දින සිට දින  ක්වා 

01. එම් ශක් ඩී එ ක  

ගු,වර්ධන 

මැතිසතුමා 

ගරු ඉනම් 

අමාතය 
2015.01.12 

(වැන  ාරගේ 

දිනය- 

2015.01.16) 

  

  එම් ශක් ඩී එ ක  

ගු,වර්ධන 

මැතිසතුමා 

**ුරරය  රක න් 

සිටියදී ගරු 

අමාතයතුමා 

අ ාවප්රාේත වී 

ඇත  

ගරු ඉනම් 

අමාතය 
2015.09.04  

(වැන  ාරගේ 

දිනය- 

2015.09.09) 

2016.01.18 

02. ශජෝන් ඇන්තෂ් 

එම්මාුවශවල් 

අමරතුැංග 

මැතිසතුමා 

ගරු ඉනම් 

අමාතය 
2016.03.02 

(වැන  ාරගේ 

දිනය- 

2016.03.04) 

2017.05.22 

 

 (ii)  

 
 (iii)  

 
 

 (iv)  මාසි  වැටුප, දීමනා පිළිබඳ ශතොරතුරු ඇමුණුම 01**  ා 
02** ශල   ක්වා ඇතිස අතර, ලබා දී ඇතිස ශවනේ ප සු ම් 
ප ත පරිදිය   

 

 
 

අුව 

අැං ය 
අමාතයවරයා

ශේ නම 
අමාතය ුරරය ුරර  ාලය 

      දින සිට දින  ක්වා 

03. ගයන්ත 

 රු,ාතිසල  

මැතිසතුමා 

ගරු ඉනම්  ා 

පාර්ලිශම්න්තු 

ප්රතිස ැං ක ර

, අමාතය 

2017.05.22 

(වැන 

 ාරගේ 

දිනය- 

2017.05.26) 

2018.10.26 

 අැං  209 / 7  රන 2018 11 09 දිනැතිස අතිසවිශ ේෂ ගැ ේ පත්රය ප්ර ාරව, 
ඉනම් අමාතයාැං ශේ  ාර්ය  ාරය ම වැලි  ැංවර්ධන  ා පරි ර 
අමාතයාැං ශේ  ාර්යයන්  ා  ර්තවයයන් යටතට ප්ර ා යට පේ  ර 
ඇත  (එව ට ම වැලි  ැංවර්ධන  ා පරි ර අමාතයාැං ය ක්රියාේම  
වූශේ හිටපු ජනාධිපතිස වමත්රීපාල සිරිශ ේන මැතිසතුමාශේ අක්ක්ෂ,ය 
යටශේ ය ) 

  ගයන්ත 

 රු,ාතිසල  

මැතිසතුමා 

ගරු ඉනම්  ා 

පාර්ලිශම්න්තු 

ප්රතිස ැං ක ර

, අමාතය 

2018.12.20 

(වැන 

 ාරගේ 

දිනය- 

2018.12.21) 

2019.11.21 

04. එ ක එම්  

චන්ද්රශ ේන 

මැතිසතුමා 

ගරු ඉනම්  ා 

ඉනම් 

 ැංවර්ධන 

අමාතය 

2019.11.22 2020.08.07 

අුව අැං ය අමාතයවරයාශේ නම උපශ්ධ  වරු 

 ැංඛ්යාව 
1. එම් ශක් ඩී එ ක  ගු,වර්ධන 

මැතිසතුමා 
නැත 

2. ශජෝන් ඇන්තෂ් එම්මාුවශවල් 

අමරතුැංග මැතිසතුමා 
නැත 

3. ගයන්ත  රු,ාතිසල  

මැතිසතුමා 
01 

4. එ ක එම්  චන්ද්රශ ේන මැතිසතුමා 01 

අුව 

අැං ය 
අමාතයවර

යාශේ නම 
උපශ්ධ  වර

යාශේ නම 
වය  අධයාපන  ා 

වෘේතීය සුු සු ම් 

1. ගයන්ත 

 රු,ාතිස

ල  

මැතිසතුමා 

එල් බී එ ක බී  

 යාරේන 

ම තා 

අවුරුු  

60 
ශ්රී ලැං ා පරිපාලන 

ශ ේවශේ (විශ ේෂ 

ශශ්රේණිය) 

2. එ ක එම්  

චන්ද්රශ ේන 

මැතිසතුමා 

විශේරේන 

  ලූ රිය 

ම තා 

අවුරුු  

66 
ශ්රී ලැං ා පරිපාලන 

ශ ේවශේ (විශ ේෂ 

ශශ්රේණිය) විශ්රාක   

ෂ්ලධාරි 

උපශ්ධ  වරයාශේ නම ලබා දී තිසබූ ශවනේ ප සු ම් 

එල් බී එ ක බී   යාරේන ම තා අමාතයාැං ය  ශජයෂකස    ාර 

ශල් ම් තනතුර ට හික  අශනකුේ 

ප සු ම් (ු ර ථන    ප්රවා න) 

විශේරේන   ලූ රිය ම තා අමාතයාැං ය  අතිසශර්   ශල් ම් 

තනතුර ට හික  අශනකුේ 

ප සු ම් (ු ර ථන    ප්රවා න) 

731 732 

[ගරු   එච්  නන් ශ ේන ම තා] 

————————— 
*  පුෙනත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 (v) 
 

  
  
 (vi) විශ්ධ   ැංචාරවල ෂ්රත වී ශනොමැත  

(ආ)      අ ාළ ශනොශේ  
 

ගු ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා (ෙමුපකාර නෙේවා, 

අන වි ොංවර්ධාන හා පාරිනවෝගික ආරක්ෂණ  රාජ 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் லசகவகள், 

சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்லவார் பாதுகாப்பு 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, විපක්ෂ නාය තුමාේ, විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරු කිහිපශ ශනකුේ ගෑ ක පිළිබඳව ප්ර කනයක් ඇහුවා  මට 

පිළිතුරු දීමට අව කථාවක් ශගොන නැ ශෙන පරිදි ඒ ප්ර කනය ඉදිරිපේ 

කිරීම පිළිබඳව මා  කතුතිසවන්ත ශවනවා   

මා විශ ේෂශයන්ම  ඳ න්  රන්න නනෑ, ශම් දිනවල  ථා 

බ ට ලක්වන ගෑ ක අනතුරු පිළිබඳ  ාර,ය ගැන  අශේ රශේ 

එවැෂ් ශ යක් සිු  වු,ා  සිු  ශවනවා  ඒ  ම්බන්ධව රජය විධියට, 

අමාතයාැං ය විධියට, පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ අධි ාරිය 

විධියට ගත  ැකි උපරිම ක්රියා මාර්ග සියල්ලක්ම ශගන තිසශබන 

බව ශම් අව කථාශේදී ඉතාම වගකීශමන් යුතුව  ඳ න්  රන්න 

නනෑ  අපි ඒ ශගන තිසශබන ක්රියා මාර්ගවලට අමතරව විපක්ෂයට 

ශ ෝ ඒ පිළිබඳව උනන්ු වක්  ක්වන විවිධ අයට ඒ  ම්බන්ධශයන් 

යම් යම් ශයෝජනා තිසශ  නම් ඒවා ඉදිරිපේ  රන ශල  මා ඉල්ලා 

සිටිනවා  මා  කතුතිසවන්ත ශවන්න නනෑ, විශ්ධ  රටවල ඉන්න 

අයටේ  ඒ අව ය තාක්ෂණි  ශ ේවය  කශේච්ඡාශවන් අපට ලබා 

දීමට ඒ අය ඉදිරිපේ ශවලා තිසශබනවා  එම ෂ් ා ශම් ප්ර කනය 

ෂ්රා ර,ය කිරීම  ඳ ා අපි අරශගන තිසශබන ක්රියා මාර්ගවලට 

අමතරව ගත යුතු තවේ ක්රියා මාර්ග තිසශබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව 

සබතුමන්ලාශේ අ   ක, ශයෝජනා අපට ලබා ශ න ශල   

ඉල්ලීමක්  රනවා   වුරුන් වු,ේ, ශම් තේේවය වළක්වා ගැීතම 

 ඳ ා  ලබා ශ න උපශ  ක පිළිගන්න අප ූ  ානම්   ැබැයි, ශම් වන 

විට ඒ  ඳ ා අව ය සියලුම ක්රියා මාර්ග ශගන තිසශබන බව මා 

විශ ේෂශයන්ම  ඳ න්  රන්න නනෑ   

ඒ ප්ර කනය ශමවැෂ් මතශද ය ට ලක්ශවන්න ප්රධානතම 

ශ ේතුවක් වුශඩ , මීට මා  කිහිපය ට පම, ශපර ලිශරෝ ගෑ ක 

 මාගම ලීටර් 18 ගෑ ක සිලින්නර ශවශළඳ ශපොළට ෂ්කුේ කිරීමයි  

කිශලෝග්රෑම් 12 1/2, කිශලෝග්රෑම් 5, කිශලෝග්රෑම් 2 1/2 ගෘ  කථ 

සිලින්නර තමයි තිසශබන්ශන්  නමුේ ලිශරෝ  මාගම ශමො ක්  

 ශළේ? ලීටර් 18 ගෑ ක සිලින්නර ශවශළඳ ශපොළට ෂ්කුේ  ළා  

පැය 24ක් යන්න  ලින් පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ අධි ාරිය 

උපශ්ධ  වරයාශේ නම පවරා දී තිසබූ වගකීම් 

එල් බී එ ක බී   යාරේන 

ම තා 
ඉනම් අමාතයාැං යට අයේ 

 ාර්ය  ාරය ඉටු කිරීශම්දී 

පැන නඟින ගැටලු   ගත 

තේේව  ම්බන්ධශයන් ගරු 

අමාතයතුමන්ට 

උපශ්ධ  ේවය ලබා දීම  

විශේරේන   ලූ රිය 

ම තා 
ඉනම් අමාතයාැං යට අයේ 

 ාර්ය  ාරය ඉටු කිරීශම්දී 

පැන නඟින ගැටලු   ගත 

තේේව  ම්බන්ධශයන් ගරු 

අමාතයතුමන්ට 

උපශ්ධ  ේවය ලබා දීම  

මඟින් ලිශරෝ  මාගමට  ැුවම් ු න්නා, "ශම්වා පවතිසන ීතතිසයට 

පට ැෂ්යි  පාරිශ ෝතා යන් ශනොමෙ යවනවා  ඒ ෂ් ා ව ාම 

ශම්වා ශවශළඳ ශපොශළන් ඉවේ  ර ගන්න" කියලා  ඒ අව කථාශේ 

ලිශරෝ  මාගම කිේවා, "කිශලෝග්රෑම් 12 1/2 ගෑ ක සිලින්නරය ලීටර් 

18  ගෑ ක සිලින්නරයක් බවට පේ  ළේ, -ඒ ශවලාශේ ගෑ ක 

සිලින්නරයක් තුළ තිසබුශඩ  ශප්රොශේන් සියයට 30ක්    බියුශේන් 

සියයට 70ක් විධියටයි - කිශලෝග්රෑම් 12 1/2  ගෑ ක සිලින්නරය ට 

ශප්රොශේන් සියයට 30ක්    බියුශේන් සියයට 70ක්  ැම්මාට 

ප කශ ේ ලැශබන තාප ධාරිතාවට වනා වැනම තාප ධාරිතාවක් ලීටර් 

18 ගෑ ක සිලින්නරය ට ශප්රොශේන් සියයට 50ක්    බියුශේන් 

සියයට 50ක්  ැමීම තුළින් ලබාගන්න පුළුවන්" කියලා  

  ඒ කියන  ාර,ය අ ශගන අපි ෂ් ම් සිටිශේ නැ ැ, ගරු 

 ථානාය තුමෂ්  අපි පිළිගන්න නනෑ, ෂ්  සින් ප කශ ේ බලයට 

පැක ණි සියලුම ආඩ ඩුවලට ගෑ කවල ගු,ාේම  ාවය බලන්න 

පරීක්ෂ, ආයතන තිසබුශඩ  නැතිස බව  

ශමශතක් පැවැතිස සියලුම ආඩ ඩු එහි වගකීම  ාරගන්න නනෑ  

ශමොරටුව වි කවවි යාලශේ උපකුලපතිසතුමාට මම ශපෞ්ධගලි වම 

 ථා  රලා ර ායන වි යා අැං ශේ ම ාචාර්ය  ාන්ත ම ේමයා 

 මෙේ  ා ච්ඡා  ළාට පසු එතුමා ශම් පිළිබඳ ග,නයක්  ළා  

ඛ්ෂ්ජ ශතල් ීතතිසගත  ැං කථාශේේ ග,නයක්  ළා  ග,නය 

 රලා කිේවා, "ර ායනාගාර විධියට අපිට කියන්න පුළුවන් මක් 

නැ ැ  කිශලෝග්රෑම් 12 5 ලීටර් 18 බවට පේ කිරීම තුළින් තාප 

ධාරිතාශේ වැනම වීමක් ශවන්ශන් නැ ැ  ශම්ශක්  තය ශල  

තිසශබන්ශන් කිශලෝග්රෑම් 9 5  ප්රමා,යක් පම,යි" කියලා   

ඊට පසුව පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ අධි ාරිය ශම්  මාගම් 

ශ  ට එශරහිව නඩු  ැම්මා  අ ේ මාලිගා න්     ශ ොළට 

අධි ර,වල ශම් නඩු වි ාග ශවක න් පවතිසනවා  ඒ අුවව අව ාන 

ප්රතිසලලය විධියට ශවශළඳ ශපොශළන් ලීටර් 18 ගෑ ක සිලින්නර 

 ම්පූර්,ශයන්ම ඉවේ  රන්න පුළුවන් වු,ා  අ  වනවිට 

ශවශළඳ ශපොශළේ ලීටර් 18 ගෑ ක සිලින්නර නැ ැ  තිසශබන්ශන් 

කිශලෝග්රෑම් 12 5, කිශලෝග්රෑම් 5, කිශලෝග්රෑම් 2 ගෑ ක සිලින්නර 

පම,යි  70:30 තමයි ඒවාශේ ගෑ ක  ැංයුතිසය විධියට  ඳ න් 

 රලා තිසශබන්ශන්  

ඒ වාශේම තාක්ෂණි මය ව ශයන් ගේතාම සියයට ප , ප  

අඩු වැනම වීමක් සිු  ශවනවාය කියා තිසශබනවා  ඒ  

විශ ේෂඥයන්ශේ මතය  ඒ ට ශ ේතුව, ගෑ ක සිලින්නරයක් 

පුරවන්න ශගෂ්ච්චාම ඒ ගෑ ක සිලින්නරශේ ගෑ ක සියයට සියයක් 

ඉවේ ශවලා ශනොතිසබීම   ගෑ ක යම් ප්රමා,යක් තිසශබන එ ට තමයි 

පුරවන්ශන්  එතශ ොට  ගෑ ක සිලින් නරශේ සියයට  5-75 අතර 

ප්රමා,ය  බියුශේන්    සියයට 25-35 අතර ප්රමා,ය  

ශප්රොශේන් තිසශබනවා කියලා තමයි විශ ේෂශයන් අ  ඒ  මාගම් 

ශ  ම  රුණු ඉදිරිපේ  ශළේ   

ශම් වන විට ඒ  මාගම් ශ ශක්ම අ ාළ  ාම්පල් අපි ඛ්ෂ්ජ 

ශතල් ීතතිසගත  ැං කථාවට ශයොමු  ර තිසශබනවා  කියන්න  තුටුයි, 

"ඉන්ටශටක්" ආයතනයේ, -ශම්  ශපෞ්ධගලි  ආයතනයක් - 

ඛ්ෂ්ජ ශතල් ීතතිසගත  ැං කථාවේ අශේ රශේ ගෑ කවල 

ගු,ාේම  ාවය මැීතම  ඳ ා වන තාක්ෂ,ය අ  වන ශ ොට 

දියුණු   රශගන තිසශබන බව  ඒ, එ ා ඇතිස වුණු සි්ධධිශේ 

ප්රතිසලලයක් විධියටයි  අ   ව  5 00 වනශ ොට ඒ වාර්තා අපට 

ලබා ශ නවා  ඒ ගෑ ක සිලින්නරවල තිසශබන ගෑ කවල  ැංයුතිසය 

පිළිබඳ වාර්තා අපට ලබා ශ නවා  මම අ ාළ සියලු රාජය ආයතන 

අ   ව  5 00ට  ැඳවා තිසශබනවා, ඒ වාර්තාව  මෙ එන 

ප්රතිසලලය පිළිබඳව  ථා  රන්න   ඳු ා වනශ ොට ඒ පිළිබඳව 

පාර්ලිශම්න්තුවට  ම්පූර්,ශයන් වාර්තා  රනවා කියන එ ේ 

මම විශ ේෂශයන්  ඳ න්  රන්න නනෑ   

733 734 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු වාසුන ව නානායක්කාර මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මීට ශපර ගෑ ක පිපිරීම් ශවලා නැ්ධ ?  
 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
සිු  ශවලා තිසශබනවා ශන්   
 

ගු ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

අප ශම්වා ගැන කියන ශ ොට ඒවාශේ එ  එ  වචන 

අල්ලාශගන විවිධා ාරශේ ශ්ධවල් කියනවා  ඒ ශ ොශ ොම 

කිේවේ, රශේ ශම් පිළිබඳ ප්ර කනයක් තිසශබනවා කියන එ  අපි 

පිළිගන්න නනෑ  අපි ශම් ප්ර කනයට වි ඳුම් ශ න්න නනෑ  

වි යාඥයන් කියන ආ ාරයට ගෑ ක අනතුරු න්නය වුණු, zero වුණු 

රටක් ශලෝ ශේ ශ ොශ ේවේ නැ ැ  අශේ රශේ  ැම අවුරු්ධ  ම 

ශමවැෂ් සි්ධක්න් -ගෑ ක අනතුරු- ශවනවා  සිු වීම් 10ක්, 15ක්, 20ක් 

පම, අෂ්වාර්යශයන් ශවනවා  "ලාෆක"  මාගමට අ ාළව විතරක් 

ගේශතොේ, 2015, 201 , 2017, 2018, 2019, 2020    2021 

කියන අවුරුු වල ෂ්වා වල එවැෂ් සිු වීම් 12ක් ශවලා තිසශබනවා  

වයාපාරි   කථානවල සිු වීම් 9ක් ශවලා තිසශබනවා  ෂ්ශයෝජිත 

ආයතනවල සිු වීම් 2ක් ශවලා තිසශබනවා  ශම් සිු වීම් 23 ගැනම 

පරීක්ෂ,  රලා තිසශබනවා   

එම පරීක්ෂ,වලින් පසුව ඒ  ම්බන්ධව  රුණු කිහිපයක් 

ඉදිරිපේ  ර තිසශබනවා  ඒවා තමයි, බාල තේේවශේ උපාැංග 

 ාවිත කිරීම, ශනො ැුවවේ ම, ගෑ ක බටය    ඊට  ම්බන්ධ hose 

clips ෂ්සි පරිදි ශනොතිසබීම,  ර, භූක ශතල් ලිේ ගෑ ක සිලින්නරය 

ආ න්නශේ  ාවිත කිරීම -ඒ කියන්ශන්  ර ලිප ළෙ ගෑ ක ලිප 

තැබීම-, විු ලිය  ාන්ු  වීම, උපාැංග ෂ්සි පරිදි නනේතු ශනොකිරීම, 

බටශේ ීඩනනයට වනා ීඩනනයක්  හිත ශරතායුශල්ටරයක්  ාවිත 

කිරීම, කුනා ඉන  නක්  හිත  කථානවල, ෂ්සි වාතාශ්රයක් ශනොමැතිස 

 කථානවල, pantry cupboards වැෂ්  කථානවල ගෑ ක සිලින්නරය 

තැබීම කියන  ාර,ා  Pantry cupboards තුළේ ගෑ ක සිලින් නර 

 මා තිසශබනවා ශන්  එම සිු වීම් 23ට අ ාළ පරීක්ෂ,වලින් 

අනාවර, ශවලා තිසශබන්ශන් ඉ ත කී  රුණු ෂ් ා එවැෂ් සිු වීම් 

ශවලා තිසශබන බවයි  ඉතිසන්, අ ේ එවැෂ් සිු වීම් ශවනවා  අපි ඒ  

පිළිගන්න නනෑ  

විශ ේෂශයන් පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ අධි ාරිය ශම් 

 ම්බන්ධව ක්රියාමාර්ග ශගන තිසශබනවා  ීතතිස    ක  ර 

තිසශබනවා  වර්ෂ 2012 දී ශ්රී ලැං ා ප්රක තිස ආයතනය විසින් 

විශ ේෂශයන්ම සිලින්නරයට ප්රක තිසයක්  ඳුන්වා දී තිසශබනවා  

ගෑ කවලට ප්රක තිසයක්  ඳුන්වා දී තිසශබනවා  ශරතායුශල්ටරයට 

ප්රක තිසයක්  ඳුන්වා දී තිසශබනවා  hose එ ට ප්රක තිසයක්  ඳුන්වා දී 

තිසශබනවා  ඒ පිේතල උපාැංගයට ප්රක තිසයක්  ඳුන්වා දී තිසශබනවා  

එශ ම නම්, ප්රක තිසය  ඳුන්වා දීම සිු   ර තිසශබනවා  එම  මාගම් 

ශ   ආනයනය  රන එම උපාැංග සියල්ල ප්රක තිසයට අුවවයි 

තිසශබන්ශන්  නමුේ ශවනේ බාහිර ආයතනේ අප රටට එම උපාැංග 

ආනයනය කිරීම සිු   රනවා  ඒ බාහිර ආයතන ආනයනය  රන 

උපාැංග පිළිබඳ  ම්පූර්, වි කතර අ    වල් 12 00 වන ශ ොට 

ශර්ගුශවන් අපට ලබා ශ නවා, ඒ  මාගම් ශමොනවා , ඒ උපාැංග 

ශමොනවා  කියලා   

මම විශ ේෂශයන්ම  ඳ න්  රන්න නනෑ, ෂ්  සින් පසුව 

අශේ රශේ පාරිශ ෝතා  ආරක්ෂ,ය පිළිබඳව  ැවැන්ත ප්ර කනයක් 

තිසශබන බව   

එම ෂ් ා තමයි අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා පාරිශ ෝතා  

ආරක්ෂ,ය  ම්බන්ධශයන් ශවනම රාජය අමාතයාැං යක් 

ශවශළඳ අමාතයාැං ය යටශේ  කථාපිත  ශළේ  අශේ රටට HS 

Codes 7,800කින්  ාඩ න ඇතුළු වනවා  ඒ අතරින්  ාඩ න 

1,200ක් පම,යි ගු,ාේම  ාවය පරීක්ෂා  ර බලා අශේ රට 

තුළට ගන්ශන්  අශනක් සියලු  ාඩ න ගු,ාේම  ව ශයන් 

පරීක්ෂා  ර  බලා ශනොශවයි අශේ රට තුළට ගන්ශන්  ශම් කියන 

උපාැංගේ ඒ ට ඇතුළේ වනවා  ඒ ෂ් ා මීට මා  නවය ට පම, 

ශපර සිට ශර්ගුවේ, රජශේ  සියලු ආයතනේ අශේ රටට ඇතුළු වන 

 ාඩ නවල ගු,ාේම  ාවය පරීක්ෂා  ර බැලීම  ම්බන්ධශයන් 

ක්රියාමාර්ග ශගන තිසශබනවා කියන  ාර,යේ මම ශම් ශවලාශේ 

මතක්  රන්න නනෑ  

 ගරු  ථානාය තුමෂ්, මම ශමොරටුව වි කවවි යාලයට 

 කතුතිසවන්ත ශවනවා, ශම්  ම්බන්ධශයන්  ටයුතු  රන්න 

 කශේච්ඡාශවන් ඉදිරිපේ වීම පිළිබඳව  ශමොරටුව වි කවවි යාලශේ 

ර ායන    ක්රියාවලි අැං ශේ ම ාචාර්යතුමා ඇතුළු ෂ්ලධාරින් 

ශපශර් ා රා්රිශේදීේ "Zoom" තාක්ෂ,ය ස කශ ේ ශම් පිළිබඳව 

 ා ච්ඡා  ළා  ශම් පිළිබඳ  ැුවමක් තිසශබන අශේ රශේ වි්ධවතුන් 

වාශේම -ශනොර්ශේ වැෂ් රටවල ඉන්න අය පවා- ඒ  ා ච්ඡාවට 

 ම්බන්ධ වු,ා  ශමොරටුව වි කවවි යාලය අ  අශේ රශේ තිසශබන 

ශම් ප්ර කනයට වි ඳුම් ලබා දීමට  ටයුතු  රක න් ඉන්නවා   

ගරු ශවශළඳ අමාතයතුමා යටශේ තිසශබන ආයතනයක් තමයි, 

ශ්රී ලැං ා ප්රතීතන මඩ නලය  අශේ රටට ගෑ ක ආනයනය  රුව 

ලබන රටවලින් -ගෑ ක නැවට පටවන රටවලින්- අ ටේ   තිස  

ෂ්කුේ  රනවා   ැබැයි, ඒ   තිස  ෂ්කුේ  රන ආයතන අශේ 

රශේ ශ්රී ලැං ා ප්රතීතන මඩ නලශේ ලියා පදිැංචි  ර තිසබුශඩ  නැ ැ  

අපි ශ්රී ලැං ා ප්රතීතන මඩ නලයට කිේවා, ශලෝ ශේ විවිධ 

රටවලින් අශේ රටට ආනයනය  රුව ලබන ගෑ ක පිළිබඳ 

පරීක්ෂ, වාර්තා ඉදිරිපේ  රන ආයතන  තිස ශ  ක් ඇතුළත ශ්රී 

ලැං ා ප්රතීතන මඩ නලශේ ලියා පදිැංචි  රන්න කියලා   
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය අමාතයතුමා,  ාලය පිළිබඳව අවධානය ශයොමු 

 රන්න  
 

ගු ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)         

ඒ වාශේම අශේ රශේ ඉන්ටශටක් ආයතනයට    ඛ්ෂ්ජ ශතල් 

ීතතිසගත  ැං කථාවට අපි කිේවා, ඒ අය ලබා ශ න වාර්තා පිළිගත 

යුතුයි කියලා  පිළිගන්න නනෑ නම් ඒ ආයතන ප්රතීතන මඩ නලශේ 

ලියාපදිැංචි විය යුතුයි  ඒ අුවව ලියාපදිැංචි කිරීශම්  ටයුේත ෂ්ම 

 රන්න කියලා කිේවා  ඒ වාශේම ර  පරික්ෂ තුමාේ ශම් වන 

විට ඒ  ටයුතු සිු   රක න් සිටිනවා  ශ්රී ලැං ා ප්රක තිස ආයතනය, ර  

පරික්ෂ  ශ පාර්තශම්න්තුව ඇතුළු සියලුම රාජය ආයතන ශම් 

සි්ධධිය සිු  වුණු අව කථාශේ ඉඳන්ම දිවා රෑ ශනොබලා, වගකීම  ාර 

අරශගන, ශම්  ශපොු   රු,ක් කියන තැන ඉඳශගන  ටයුතු 

 රක න් සිටිනවා  ඒ වාශේම අපි ශම්  මාගම්වලට කිේවා,  

 රු,ා ර ලබන සුමාශන් ඉඳලා නැවත වතාවක් පාරිශ ෝතා යා 

 ැුවවේ කිරීශම්   ාර්ය ාරය ඉටු  ළ යුතුයි කියලා  අ     ැුවවේ 

කිරීම  රනවා   ෑම ශග ර ටම leaflet එ ක් යවනවා  අලුතිසන් 
ඇතිස වී තිසශබන ශම් තේේවයේ ප නම්  ර ශගන, ජනමාධය 

ඇමතිසතුමාශේ   ශයෝගය  ා  ාය ේවය ලබාශගන, සියලුම 

මාධය ආයතන  ර ා නැවත වතාවක් ජනතාව  ැුවවේ කිරීමට 

අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා   ශමය අ  ප්රධාන ප්ර කනයක් බවට 

පේ ශවලා තිසශබනවා   

විශ ේෂශයන්ම ර  පරික්ෂ  ශ පාර්තශම්න්තුශේ    

අශනකුේ රාජය ආයතනවල මතය ශවලා තිසශබන්ශන් ගෑ ක 

735 736 
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සිලින්නර පුපුරා යාමක් ශමොනම ආ ාරයකින්වේ සි්ධධ ශවලා 

නැ ැ කියන එ යි   මැක්ශනොනල් ත ක එශක් වුණු සි්ධධිය ගැන 

 ථා  ශළොේ, ඒශක් ගෑ ක සිලින්නර ටි  එළිශේ තිසශබන්ශන්  ඒ 

එළිශේ තිසශබන ගෑ ක සිලින්නර ටිශ න් restaurants  තර ට නළ 

මඟින් ගෑ ක ලබා ශ නවා  එ  restaurant එ   එ ා රාත්රී ඒ  

ව න්න බැරි ශවලා තිසශබනවා  ඒ  තමයි පුපුරලා තිසශබන්ශන්  

ශම් restaurants  තරම පුපුරලා නැ ැ  විශ ේෂශයන්ම ගෑ ක 

 ාවිතය පිළිබඳව ජනතාව  ැුවවේ කිරීශම්  ාශලෝචිත 

අව යතාවක් අෂ්වාර්යශයන්ම තිසශබනවා   

ඒ අුවව අපි ඒ සියලු වගකීම් ඉටු කිරීමට  ටයුතු  රනවා  ඒ 
ෂ් ා මම විපක්ෂ නාය තුමා ඇතුළු සියලු ශ නාශගන් ඉල්ලීමක් 
 රනවා  ශම් තේේවය අපි න්නය - zero -  ර ගත යුතුයි  
ශලෝ ශේ අශනක් රටවල සිු  ශවනවා, අශේ රශේ ඉතිස ා ශේ දීේ 
සිු  වු,ා කියලා අ  සිු වීම  ාධාරණී ර,ය  රන්න අපි  ටයුතු 
 රන්ශන් නැ ැ  අශේ ඉලක් ය, ශම්  නැතිස  රගත යුතුයි කියන 
එ යි  ඒ නැතිස ර ගැීතම ශවුවශවන් අපි ගේතා වූ ක්රියා 
මාර්ගවලට අමතරව තවේ නනෑම ක්රියා මාර්ගයක් තිසශබනවා නම් 
අපි සබතුමන්ලා ඉන්න තැන ට ශ ෝ ඇවිල්ලා සබතුමන්ලාශේ 
අ   ක  ා ශයෝජනා අරගන්න ූ  ානම්  ශම් ප්ර කනය වි ඳාශගන 
පාරිශ ෝතා  ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම  ඳ ා  ටයුතු කිරීම තමයි 
ශම් ශවලාශේ අශේ  ාර්ය  ාරය විය යුේශේ  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
  කථාවර ෂ්ශයෝග 27(2) යටශේ ප්ර කනය, ගරු  ජිේ ශප්රේම ා  

ම තා   ගරු විපක්ෂ නාය තුමෂ්, ඉක්මෂ්න් ප්ර කනය අ ා අව න් 

 රන්න   
 

ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු  ථානාය තුමෂ්, ඒ ප්ර කනය අ න්න  ලින්  මම ශවනේ 

ප්ර කනයක් ඉදිරිපේ  රනවා, ශම් ගෑ ක සිලින්නර  ම්බන්ධශයන් 
මතු ශවලා තිසශබන තේේවය පිළිබඳව  මම ඉක්මෂ්න් ශම් ගැන 
කියන්නම්   එතශ ොට ගරු රාජය අමාතයතුමාට ඒ ට පිළිතුරු 
ලබා ශ න්න පුළුවන්   ගරු රාජය ඇමතිසතුමෂ්, මම සබතුමාශගන් 
එ  ඉල්ලීමක්  රනවා  ශම් අවුරු්ධශ්ධ අශප්රේල් මා ශේ -මශේ 
මත ශේ  ැටියට 2  ශවෂ් ා- පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ 
අධි ාරිය 'ඉන්ට ශටක්' කියන ආයතනශයන් වාර්තාවක් ලබා ශගන 
තිසශබනවා  ඒ ආයතනය වාර්තා තුනක් දීලා තිසශබනවා   ලි ශරෝ 
 මාගශම් ලීටර් 12 5    ලීටර් 18  ගෑ ක සිලින්නරවලේ, ලාෆක 
 මාගශම් ලීටර් 12 5 ගෑ ක සිලින්නරශයේ ශප්රොශේන්    බියුශේන් 
ප්රතිස තය 70:30 ශනොශවයි, 50:50 කියලා  ඒ වාර්තාවල  ඳ න් 
ශවලා තිසශබනවා  ගරු රාජය අමාතයතුමෂ්, මම සබතුමාශගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා සියලු ශ නාශේම  ැන ගැීතම පිණි  ඒ වාර්තා 
  ාගත  රන්න කියලා  ඒ වාශේම සබතුමා අ    ඳ න්  ළා, 
ප්රක තිස ආයතනයේ ශම්වාට ප්රක තිසයක්    ක  රලා තිසශබනවා 
කියලා  මට මත  විධියට සබතුමා කිේශේ 2012 කියලා  ගරු 
රාජය ඇමතිසතුමෂ්, ඇේත ව ශයන්ම එම ප්රක තිසය තිසශබන්ශන් ගෑ ක 
සිලින්නරශේ තිසශබන  ීඩනනය - pressure එ  - ගැනයි  ගෑ ක 
පිළිබඳව ශනොශවයි  ඒ ෂ් ා මම සබතුමාට ශයෝජනා  රනවා, 
 රු,ා ර ශ්රී ලැං ා ප්රක තිස ආයතනය  ැුවවේ  රලා ශම්  
යාවේ ාලීන කිරීමක්  අලුේ කිරීමක්  රන්න කියලා  ඒ විධියට 
අලුේ  ළාට ප කශ ේ තමයි පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ 
අධි ාරියට  පියවරක් ගන්න පුළුවන් වන්ශන්  මම සබතුමාට 
ශබොශ ොම පැ ැදිලිව, වග කීශමන් කියනවා, 'ඉන්ටශටක්' 
ආයතනශේ වාර්තා තුන බලන්න කියලා  එම වාර්තාවල පැ ැදිලිව 
කියනවා, 70:30 කියන ප්රතිස තය උල්ලැංනනය  රලා,  50:50 
ප්රතිස තයට ශගනාවා කියලා  මම සබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් 
 රනවා,  රු,ා ර රශේ ජනතාව ශේ  ැන ගැීතම උශ  ා එම 
වාර්තා   ාගත  රන්න කියලා   

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ශම්  ශ්ධ පාලන ප්ර කනයක් 

ශනොශවයි, ශම්  ක ෂ් ක ජීවිත පිළිබඳ ප්ර කනයක්  ශම්  පිළිබඳව  

 කථාවර ෂ්ශයෝග 27(2) යටශේ මම ඉදිරිශේදී ප්ර කනයක් ශයොමු 

 රනවා  ගරු රාජය අමාතයතුමාශගන් ශම් ප්ර කනයට  ැන් 

පිළිතුරක් බලාශපොශරොේතු ශවනවා    
 

ගු ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ගරු විපක්ෂ නාය තුමා කියපු 

 ාර,ය ඇේත  අපි තමයි එම ආයතනවලට  ාම්පල යැේශේ 

ඒවා පරීක්ෂා  රන්න කියලා  ඒ පරීක්ෂ, වාර්තා අපට ලැබු,ා  

ඒ අුවව තමයි ඒවා ශවශළඳ ශපොශළන් ඉවේ  රන්න  ටයුතු 

 ශළේ  ඒ  ඇේත  ඒ  ඳ ා එම වාර්තාේ ප නම් වු,ා  අපි ඒවා 

අධි ර,යටේ ඉදිරිපේ  රනවා  ගෑ ක සිලින්නරවල  ැංයුතිසය 

ශවන ක කිරීම පිළිබඳව ඒ ශවලාශේ ඇතිසශවලා තිසබුණු තේේවය 

ෂ් ා අපි  ැම තැෂ්න්ම  ාම්පල අරශගන පරීක්ෂා  ළා  එශ ම 

පරීක්ෂා  රලා ලැබුණු වාර්තා අුවව තමයි අපි එම ගෑ ක සිලින්නර 

ශවශළඳ ශපොශළන් ඉවේ  රන්න  ටයුතු  ශළේ  
 

ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු රාජය අමාතයතුමෂ්, මම ශබොශ ොම වග කීශමන් තමයි 

සබතුමාට ශම් ගැන කියන්ශන්  සබතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේදී  ැන් 
 රපු ප්ර ා ය මමේ අ ශගන සිටියා  මම අ තයයක් කියනවා 
නම්,  ැන් ා ත වාර්තාව අරශගන ශපො තනක් බලන්න  සබතුමා 
කිේවා, ලීටර් 18 ගැ ක සිලින්නරය අව රයකින් ශතොරව ඉදිරිපේ 
 රපු ෂ් ා ඒවා ශවශළඳ ශපොශළන් ඉවේ  ර ගන්න එම 
 මාගම්වලට ෂ්ශයෝගයක් ු න්නා කියලා  ගෑ කවල අනැංගු ද්රවයවල 
ප්රතිස තශේ ශවන ක් ෂ් ා ඉවේ  රනවා කියා සබතුමා ශම් 
  ාශේදී කිේශේ නැ ැ  ලීටර් 18 ගෑ ක සිලින්නරශේ විතරක් 
ශනොශවයි, කිශලෝග්රෑම් 12 5 ලිශරෝ ගෑ ක සිලින්නරශේේ, 
කිශලෝග්රෑම් 12 5 ලාෆක ගෑ ක සිලින්නරශේේ තිසබුණු  ැංයුතිසය 70:30 
අුවපාතය ශනොව, 50:50 අුවපාතය කියලා එම සිලින්නර තුනටම 
අ ාළ වාර්තා තුනකින් සේපුශවලා තිසශබනවා  ගරු රාජය 
ඇමතිසතුමෂ්,  කථාවර ෂ්ශයෝග 27(2) යටශේ මම සබතුමාට ඒ 
පිළිබඳව ශබොශ ොම පැ ැදිලි ප්ර කනයක් ඉදිරිශේදී ශයොමු 
 රන්නම්  සබතුමා ඒ ට  වි කතරාේම ව පිළිතුරු ලබා ශ න්න  
එශතක්, 'ඉන්ටශටක්' ආයතනශේ පරීක්ෂ, වාර්තා තුන   ාගත 
 රන්න කියා මම සබතුමාශගන් ඉල්ලීමක්  රනවා  

 

ගු ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු විපක්ෂ නාය තුමෂ්, සබතුමන්ලා ප්ර කන අ න්න, අපි 
පිළිතුරු ශ න්නම්   ැබැයි, අපි ඊට වනා ඉදිරියට යමු  සබතුමාට 
 රුණු ලබාශ න ශ නාේ එක් ම එන්න, අපි  ථා  රමු  
නැේනම් අපි සබතුමාශේ  ාර්යාලයට  රි එන්නම්  අපි ශම් 
ප්ර කනය වි ඳා ගෂ්මු  ඒ  තමයි වනාේම ශ ොඳ  සබතුමන්ලා 
ප්ර කන අ න්න, අපි පිළිතුරු ශ න්නම්  එතශ ොට ඒවා  ැන් ා ත 
වාර්තාවට යයි  නමුේ, අපි ශම්  ඳ ා ක්රියා මාර්ග ගන්න නනෑ  අපි 
ඒ ක්රියා මාර්ග ගන්නවා  අපිේ වි යාඥයන් වැෂ් විවිධ අයශේ 
උපශ  ක අරශගන තමයි  ටයුතු  රන්ශන්  අපට ශම් පිළිබඳව 
 ැුවමක් නැ ැ  සබතුමා  රන ශ්ධේ  රි  එම ෂ් ා සබතුමාට 
උපශ  ක ශ න අයේ එක්  එන්න, අපි ඒ  ේටියේ එක්  එ ට 
වානමශවලා ශම් ප්ර කනය ගැන  ථා  රමු  ඒ  තමයි ශ ොඳම ශ්ධ  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නාය තුමා  සය ප්ර කනය ගැන අපි ශවනම  ථා 

 රමු  

737 738 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අපට උපශ  ක ශ න අය ගැන අමුතුශවන්  ා ච්ඡා  රන්න 

ශ යක් නැ ැ  සබතුමාශේ අමාතයාැං ශේම ඉන්න  ේටිය    

පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ අධි ාරිශේ අය තමයි අපට ශතොරතුරු 

ලබා ශ න්ශන්  ඒ ෂ් ා අපි  ම්බශවන්න එන්න අව ය නැ ැ  ගරු 

රාජය ඇමතිසතුමාශේ අමාතයාැං ශේම ඒ රැ කවීම පැවැේවූශවොේ 

ශ ොඳයි  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 කථාවර ෂ්ශයෝග 27 (2) යටශේ ප්ර කනය, ගරු විපක්ෂ 

නාය තුමා   

 
නපෞ ගලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ප්රශයීයනනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 නැ නඟනහිර නහේවාගම් නකෝර න  විවිධා නෙේවා 

ෙමුපකාර බැාංුතනේ ත්ැන්පුර වාංචා ිරීමම 
கிைக்கு லஹவாகம லகாரகள பலலநாக்குக் 

கூட்டுறவுச்சங்க வங்கியில் இடம்தபற்ற 

கவப்புத்ததாகக லமாசடி 
DEPOSIT FRAUD AT  EAST HEWAGAM  KORALE                       

MULTI-PURPOSE CO-OPERATIVE BANK  

 
ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු  ථානාය තුමෂ්,  කථාවර ෂ්ශයෝග 27(2) යටශේ ශම් 

ප්ර කනය ඉදිරිපේ කිරීමට අව කථාව ලබාදීම ගැන සබතුමාට 

 කතුතිසවන්ත ශවනවා  මෑත ාලීනව ශබොශ ෝශ යින් විවිධ ශ ේවා 

 මුප ාර  ක තිස, බැැංකු  ා ශවනේ ූලලය ආයතන ආශ්රිතව 

බරපතළ ූලලය වැංචා සිු  වන බවට වාර්තා වනවා  ශම් ෂ් ා 

 ම කත ූලලය ප්ධධතිසය ශ ශරහිම ම ජන වි කවා ය බිඳ වැීමම් සිු  

වූ අතරම, ශබොශ ෝ පු්ධගලයින්  ැංඛ්යාව ට සිය ඉතුරුම් අහික   ර 

ගැීතමට   සිු  විය  

සී/  නැ ශෙනහිර ශ ේවාගම් ශ ෝරළශේ විවිධ ශ ේවා  මුප ාර 

 ක තිස වු ය යටශේ පැවැතිස ග්රාමීය බැැංකු අැං ශේ  ාඛ්ා 24  

50,000 ට ආ න්න ගුවශ ුව රුවන් පිරි  ශේ රුපියල් 

ක ලියන 540 ට -රුපියල් ලක්ෂ 5,400 ට, රුපියල් ශ ෝටි 54 ට

- ආ න්න මු ලක් ශපෞ්ධගලි  ූලලය ආයතනයක් වන එන්ර කේ 

ලික ට ත නම් ආයතනශේ තැන්පේ කිරීමට  ටයුතු  ර ඇත  

2013 ව ශර්දී සිු  වූ ශමම ගුවශ ුවව බ කනාහිර පළාේ 

  ාශේ 1998 අැං  3  රන  මුප ාර  ක තිස ප්රඥේතිසශේ 41(1) 

වගන්තිසය -17 1/3    2012 0  05 දින  රන අතිස විශ ේෂ ගැ ේ 

පත්රශයන්  ැංශ ෝධිත- උල්ලැංනනය  ර තිසශබනවා  එනම්, 

 මුප ාර ශ ොම ාරි කවරයාශේ අුවමැතිසයකින් ශතොරව ශ ෝ එය 

ශච්තනාන්විතව පැ ැර  රික න් ශ ෝ ශ්රී ලැං ා ම  බැැංකුව අුවමත 

ශනො ළ ූලලය ආයතනය  මු ල් තැන්පේ කිරීමයි  එශමන්ම, 

 ැනට ශමම එන්ර කේ ලික ට ත නම් වූ ූලලය ආයතනයක්   

ශනොපවතී  ශමම මු ල් අක්රක  තාව ෂ් ා ග්රාමීය බැැංකුශේ කිසිු  

තැන්පේ රුශවකුට තැන්පතු මු ල් ආපසු ශගවීම නවතා ඇත   

මම හිතන විධියට ගරු දිශන්ෂක ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමා ශම් 

ප්ර කනය ශබොශ ොම ශ ොඳින්  න්නවා  ශම්  අවි ක ාශේල්ල 

ප්රශ්ධ ශේ බරපතළ ප්ර කනයක්  ගරු බන්ු ල ගු,වර්ධන 

ඇමතිසතුමාේ ශම් ගැන  න්නවා   ැබැයි,  ැනගේතාට ශම්  ක්වා 

ශම් ශවුවශවන් කිසිම ක්රියා මාර්ගයක් අරශගන නැ ැ  

තැන්පේ රුවන් 50,000 ට වැනම පිරි  ශේ රුපියල් ශ ෝටි 

54 - 
 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සේ, ගරු   ානාය තුමා  

 

ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු   ානාය තුමෂ්, මශේ ප්ර කනය අ ා අව න් වු,ාට 

පසුව සබතුමා  ථා  රන්න  

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, මශේ නම  ඳ න්  ළ ෂ් ා මම ශම් 

ගැන කියන්න නනෑ  නැේනම් මට ප්ර කනයක් නැ ැ  විපක්ෂ 

නාය තුමා මශේ ගම් පළාත ගැන  ථා  රන එ  ශ ොඳයි  සය 

ප්ර කනය ගැන මමේ, ගරු බන්ු ල ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමාේ අපි 

විපක්ෂශේ සිටින  ාලශේ සිට, ශම්  සි්ධධ ශවච්ච  ාලශේ සිට 

ශම් ගරු   ාශේදී ප්ර කන  ර තිසශබනවා  ඒ  ම්බන්ධව 

පාර්ලිශම්න්තු  ක ටුවක් පේ  ර අපි වැන  ර තිසශබනවා  අමාතය 

මඩ නලය මඟිුවේ අපි මීට අ ාළ  ම ර ශ්ධවල් අුවමත  ර 

ශගන තිසශබනවා   ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිසතුමා, අය වැය 

ශල්ඛ්නශයන් ශම් මු ල් ශගවන බව ප්ර ා යට පේ  ර තිසශබනවා   

 
ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු  ථානාය තුමෂ්, මම විශ ේෂශයන්ම ශම් අව කථාශේ 

එතුමන්ලා ශ පළශේම නම්  ඳ න්  ශළේ ශම්  50,000 ට 

අ ාළ, ඒ වාශේම රුපියල් ශ ෝටි 54  තැන්පතු  ම්බන්ධ 

ප්ර කනයක් ෂ් ායි  රුපියල් ලක්ෂ 5,400ක් ශම් වන විට 

අවි ක ාශේල්ල    ඒ ආශ්රිත බල ප්රශ්ධ වල ජනතාවට අහික  ශවලා 

තිසශබනවා  ශමම මු ල් අක්රක  තාව ෂ් ා ග්රාමීය බැැංකුශේ කිසිු  

තැන්පේ රුශවකුට තැන්පතු මු ල් ආපසු ශගවීම නවතා 

තිසශබනවා  එම ෂ් ා, නැශෙනහිර ශ ේවාගම් ශ ෝරළශේ 

විවිධශ ේවා  මුප ාර  ක තිස බල ප්රශ්ධ ය තුළ ජීවේවන අහිැං  , 

ු ේපේ ජනතාවශේ මු ල් ශමන්ම, සවුන්ශේ  ාමාජි ේවශයන් 

    ාය ේවශයන් පවේවා ශගන යුව ලබන ප්රශ්ධ ශේ 

වි ාර කථානයන්හි  ාය    ාවල මු ල්, සුබ ාධ   ක තිසවල 

මු ල්, මර,ාධාර  ක තිසවල මු ල්, ඒ වාශේම ශපොු   ක තිසවල 

තැන්පේ  රන ල  මු ල්    ශපෞ්ධගලි  මු ල් ශ ෝටි ප්රශ ෝටි 

ග,නක් අ  අහික  ශවලා තිසශබනවා  ශමය අ  ඊශේ ඇතිස වූ 

ප්ර කනයක් ශනොශවයි  ගරු ඇමතිසතුමා කිේවා වාශේ, ශම්  2013 

ව ශර් ඉඳලාම තිසශබන ගැටලුවක්  අ  වන විට ව ර 8ක් 

ගතශවලාේ ඊට කිසිු  වි ඳුමක් ලැබී නැ ැ  මම පැ ැදිලිව 

කියන්න නනෑ,  වුරු බලශේ හිටියේ තේේවය ඒ  බව  2013-

2015 ශවනතුරු සබතුමන්ලා බලශේ හිටියා  ඊළෙට ය  පාලනය 

739 740 
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තිසබු,ා, 2015-2019 ශවනතුරු  2019න් පසු සබතුමන්ලා ශම් රශේ 

ජනතාව රැ  ගන්නවා කියා බලයට ආවා  ශම්, 2021 අවුරු්ධ   

අවුරුු  8ක් ගතශවලාේ ශම් ගැටලුවට වි ඳුමක් ලැබී නැ ැ  ශම් 

 ාර,යට පක්ෂ ශද යක් නැ ැ  අපි බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන් 

පක්ෂ ශද ය ශනොශවයි, වි ඳුමක්   

ඒ අුවව, ශමය ජාතිස  වැ ගේ මකින් යුතු ගැටලුවක් 

ව ශයන්  ල ා ප ත  ඳ න් ප්ර කනවලට ෂ් කචිත පිළිතුරු  ා 

පැ ැදිලි කිරීම් රජශයන් බලාශපොශරොේතු ශවනවා  

1. එන්ර කේ ලික ට ත ආයතනශේ මු ල් ආශයෝජනය කිරීශමන් 
ූලලය වැංචාවක් සිු වී ඇතිස බව රජය  න්ශන් ? එශ ේ 
අීතතිස ව මු ල් ආශයෝජනය  ඳ ා අධයක්ෂ මඩ නලයට 
බලතල ලැබුශඩ  ශ ශ ේ ? ශම් වන විට ශමම අධයක්ෂ 
මඩ නලයට එශරහිව ශගන ඇතිස ක්රියා මාර්ග  වශර් ? 

2. ශමම ග්රාමීය බැැංකුව විසින් ම මීට ප්රථමශයන් රජශේ 
සුරැකුම්පේ ක ලදී ගැීතම  ඳ ා ප්රාථක   ගැුවම් රුශවකු 
ශල    ාය ලබා ගේ එන්ර කේ සිකියුරිීම ක ීඩඑල්සී 
 මාගම    එන්ර කේ ලික ට ත ආයතනය අතර යම් 
 ම්බන්ධතාවක් තිසශ  ? තිසශ  නම්, ඒ  වශර් ? ඒ 
 ම්බන්ධශයන් ශමම ගරු   ාවට  රුණු ශ ළි 
 රන්ශන් ? 

3. ශම්  ා  මාන අදූර ර්ශී ශ ෝ වැංචෂ්  ආශයෝජන ෂ් ා 
 මුප ාර ග්රාමීය බැැංකු ආශ්රිතව ශබොශ ෝ වැංචා  ා ඉතුරුම් 
අහික වීම් සිු ව ඇතිස බව රජය  න්ශන් ? එශ ේ නම් එවැෂ් 
තේේවයන් නැවත ඇතිස ශනොවීමට  ා ෂ්යාමනය  ඳ ා 
රජය විසින් යම්  ාධීතය පියවර ශගන තිසශ  ? එශ ේ නම්, 
ඒ  වශර් ? 

4.  ශමම ගුවශ ුව රුවන්ශේ තැන්පේ මු ල් නැවත ලබාදීම 
 ඳ ා රජය ඍජු මැදි ේවීමක් සිු   රන්ශන් ? එශ ේ  නම්, 
ඒ  ඳ ා ශම් වන විට ශගන අතිස ක්රියාමාර්ග  වශර් ?   

ගරු  ථානාය තුමෂ්, අව ාන ව ශයන් මා ඉල්ලීමක් 
 රනවා  ගරු බන්ු ල ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමාේ, ගරු දිශන්ෂක 
ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමාේ ශම් ප්රශ්ධ ශයන් බිහි වුණු 
ශ්ධ පාලනඥයන්  ැටියට ශ ොඳින්  න්නවා, අ  ශම් ප්රශ්ධ ශේ 
පම,ක් ශනොශවයි, රශේම ජනතාවශේ ජන ජීවිතය  නා වැටිලා, 
අනාළ ශවලා, අ ර්ම,ය ශවලා තිසශබන බව  ශමවන් ඉතා ු ෂක ර 
ආර්ික  පසුබිමක් තුළ ගරු දිශන්ෂක ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමෂ්, මම 
සබතුමාශගන් ශම්  ාර,ය අ න්න  ැමැතිසයි  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, 
මීට ශපර  සබතුමා කිේවා, ශම් තැන්පේ රුවන්ශේ මු ල් ආපහු 
ලබා ශ න්න ශම් අය වැශයන් මු ල් ශවන්  රලා තිසශබනවා 
කියලා  එම ෂ් ා මම සබතුමාශගන් ඉල්ලීමක්  රනවා, 
 රු,ා ර  ාල ව වාුව  හිතව ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට, ඒ 
තැන්පේ රුවන්ට  ැලැ කමක් ඉදිරිපේ  රන්න,  ඒ රුපියල් 
ශ ෝටි 54  -රුපියල් ක ලියන 540   රුපියල් ලක්ෂ 5,400 - 
මු ල් තැන්පේ රුවන්ට ලබා ශ න්ශන් ශ ොශ ොම  කියලා  ඒ 
වාශේම, ශම් රජයට හිතක්, පපුවක් ඉතුරු ශවලා තිසශයනවා නම්, 
මුවෂයේවශේ  නාමශයන් ශම් ප්ර කනය පිළිබඳව මාුවීයයව බලලා, 
 රු,ා ර ක ෂ් කසු ශවුවශවන් ඒ  ර්තවයය ඉතා ඉක්මෂ්න් 
ඉෂකට  රන්න කියලා ශම් අව කථාශේ ඉල්ලීමක්  රනවා   

මශේ ප්ර කනවලට ෂ්සි පිළිතුරු ශම් අව කථාශේ මම 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා   

 කතුතිසයි    
 

ගු ජගත් ුතමාර සුමිත්රාආරච්ික මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු  ථානාය නතුමෂ්, මමේ ගරු විපක්ෂනාය තුමා විමූ  

ගැටලුව   ම්බන්ධවම ප්ර කනයක් ශයොමු  ර තිසශබනවා   ැංවැල්ල 

විවිධ ශ ේවා  මුප ාර  ක තිසශේ රුපියල් ශ ෝටි 54  වැංචාවක් සිු  

ශවලා තිසශබනවා  උේතරයක් බලාශපොශරොේතුශවන්, ශම් 

 ම්බන්ධව මම පාර්ලිශම්න්තුවට ප්ර කනයක් ඉදිරිපේ  රලාේ 

තිසශබනවා  ශම් ශවලාශේ පක්ෂ ශද යකින් ශතොරව මා හිතනවා, 

විපක්ෂ නාය තුමා ඉදිරිපේ  රපු  ාර,ාව  ඉතා ෂ්වැරදියි 

කියලා  මම පාු ක්   ම්බන්ක් ර,  ක ටුශේ   ාපතිසවරයා 

විධියට  ටයුතු  රනවා  මම පසුතාය දිනවල දීර්නව ඒ ගැන 

ශ ොයන්න අ ාළ ෂ්ලධාරින් ශයොමු  ළාම, මට විවිධ  බාධ , 

හිරි ැරේ සි්ධධ වු,ා  යම් ශ්ධ පාලන හිරි ැරේ ආවා   

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ඒ කිේවා වාශේ  ම ර විට ඒ  ල්ලි 
පන් ශල් පින්  ැටශේ  ල්ලි,  ශ ොේ ව න්ශ ේ පළඳන්න තිසබුණු 
 ල්ලි ශවන්න ඇතිස  මම පන් ල්වලට තායාම  ාමුු රුශවෝ කිේවා, 
"අර ශ ොේ ව න්ශ ේ තවම පළඳන්න විධියක් නැ ැ  ඒශක්  ල්ලි 
ටි " කියලා  ඒ වාශේම ු ේපේ අහිැං   ක ෂ් කසු බුලේ විටක් 
විකු,ලා, එශ ම නැේනම් පැු රක් විකු,ලා විවිධ අමාරු ම් 
මැ්ධශ්ධ එ තු  ර ගේත  ල්ලි ටි  තමයි ශම් බැැංකුශේ  ාලා 
තිසශයන්ශන්  ඉතා ප ේ විධියට ශම් මු ල් ටි  අරශගන තිසශබනවා   
ඒවා  ශ ොල්ල  ාපු අය ය තිසන් ඉන්නවා කියන  ාර,ය 
 ැනගන්න ලැබිලා තිසශබනවා  ශම් පසුප  විවිධ බලශේග,   කත 
තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා අෂ්වාර්යශයන්ම ශම් ප්ර කනයට ඉතා  ාධාර, 
වි ඳුමක් ශ න්න  ශමො  , ඒ ප්රශ්ධ යට යන්න බැරි තේේවයක් 
තිසශබන්ශන්   ැශමෝම කියන එ ම ු ක් ගැනවිල්ල තමයි, 
"ආඩ ඩුශවන් ශවන ශමොකුේ   න ඉල්ලන්ශන් නැ ැ  ශම් ග්රාමීය 
බැැංකුශේ වැංචාව වි ඳලා,  ාධාර,යක් ඉෂකට  රන්න" කියන 
එ   ඒ ප්ර කනය ඉතා  ාශලෝචිත ප්ර කනයක් ෂ් ා මම විපක්ෂ 
නාය තුමාට  කතුතිසවන්ත ශවනවා, එය මතු කිරීම පිළිබඳව   

 

ගු ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, මුලින්ම කියන්න නනෑ, ශම් පිළිබඳව 

 රුණු  ඳ න් කිරීශම්දී  ම කතයක් විධියට  මුප ාර වයාපාරය 

පිළිබඳව වැරදි මතයක් ඇතිස  ර ගන්න එපා කියලා  

 ාමානයශයන් ලැං ා බැැංකුවේ, ම ජන බැැංකුවේ සියයට 3ක් 

ශබොල් ,යවලට අයින්  රනවා  ශම්  මුප ාර ක්ශෂේත්රශේ 

 මුප ාර ග්රාමීය බැැංකු සියයට 90ක්ම අ  බිලියන 700ක් විතර 

,ය දීලා තිසශබනවා  ඒ වාශේම, ලා  ලබනවා  එ ක්  ෂ් ා 

 මුප ාර වයාපාරයට  ම කතයක් විධියට ශම්  ාර,ය ආශ්ධ  

 ර ගන්න එපා කියලා මම කියනවා  ඒ වාශේම, ශම් සි්ධධිය 

ඇේත  ශමවැෂ් සි්ධධියක් ශවලා තිසශබනවා  ඒ වාශේම ශම් ගැන 

ෂ්වැරදි කිරීමක්  රන්නේ නනෑ  ශම් සි්ධධියට අවුරුු  8ක් 

ශනොශවයි ගතශවලා තිසශබන්ශන්  ශම් පළමුවැෂ් තැන්පතුව  රලා 

තිසශබන්ශන් 2002දී  සබතුමාට තව ඊට වනා ශතොරතුරු ලබා 

ශ න්නම්  2002දී ශ ලින්ශ ෝ ශ්රීරාම් කියන  මාගශම් තමයි 

මුලින්ම ඒ  මුප ාරශේ මු ල් ක ලියන 170ක් තැන්පේ  රලා 

තිසශබන්ශන්  ඊට ප කශ ේ 2008දී ඒ  මාගම නැවත එන්ර කේ 

සිකියුරිීම ක ීඩඑල්සී  මාගම විධියට පරිවර්තනය ශවලා - මාගශම් 

නම ශවන ක  රලා- 2002 ඉඳන් තමයි දිගටම ශම් මු ල් තැන්පේ 

කිරීම සි්ධධ ශවලා තිසශබන්ශන්  එ ක්  පිළිබඳවේ විශ ේෂශයන්ම 

 රුණු  ඳ න්  රන්න නනෑ   

ඒ ප්රශ්ධ ය ෂ්ශයෝජනය  රන ම ජන ෂ්ශයෝජිතයන් වන  
ගරු දිශන්ෂක ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමාටේ, බන්ු ල ගු,වර්ධන 
ඇමතිසතුමාටේ මම විශ ේෂශයන්ම ශම් ගැන කියන්න නනෑ  
 ැබිනේ මඩ නලය විසින් ශම් පිළිබඳ   ක ටුවක් පේ  රලා, ඒ 
 ක ටුශේ ශයෝජනාේ ලබාශගන මු ල් අමාතයතුමාශේ අවධානයට 
ශයොමු කිරීමට  ටයුතු  රලා තිසශබනවා   

සබතුමා අ පු ප්ර කනවලට මම මුලින්ම පිළිතුරු ලබා ශ න්නම්  

ඒ වාශේම, තවේ  ාර,යේ  ඳ න්  රන්න නනෑ   මුප ාරය 

කියන්ශන් විමධයගත විෂයක්  අපි අශේ වගකීශමන් අයින් ශවන්න 

741 742 



පාර්ලිශම්න්තුව 

එශ ම කියනවා ශනොශවයි  ඒ  පළාේ   ාව යට ශේ තමයි 

පාලනය ශවන්ශන්  ඒ අුවව, ඒ අධයක්ෂ මඩ නලයට ශචෝ නා පත්ර 

ඉදිරිපේ  රලා, ව ර 7 ට කිසිු   මුප ාරය   ාමාජි ේවය 

ලබා ගන්න බැරි ශවන විධියට ත නමට ලක්  රලා තිසශබනවා  ඒ 

වාශේම, ශ රුම් ාරවරු පේ  රලා තිසශබනවා  ශ රුම් ාරවරු 

පේ  රශගන ඒ   ාපතිස ඇතුළු අධයක්ෂ මඩ නලශයන් ශම් මු ල් 

අය  ර ගැීතශම් ක්රියාවලියේ  ැන් සිු  ශවක න් පවතිසනවා  ඊට 

අමතරව නැ ශෙනහිර ශ ේවාගම් ශ ෝරළශේ විවිධ ශ ේවා  මුප ාර 

 ක තිසය මඟින් ශ ොළට වාණිජ අධි ර,ශේ නඩු පවරලා, වි ාගය 

ආරම්  ශවලා තිසශබනවා  සීඑච්සී 207/21 එම්ආර් යටශේ මු ල් 

ලබා ගැීතශම් වන්දි නඩුවක් ශගොුව  ර තිසශබනවා  ඒ වාශේම, 

FCID එ  විසින් 290/1     205/1  ශ ොළට මශ  කත්රාේ 

අධි ර,ශේේ, ම ාධි ර,ශේේ  ැනට ශම් පිළිබඳ නඩුවක් 

වි ාගයට  ාජන ශවක න් පවතිසනවා   ම  බැැංකුව පාර් කවශයන් 

ගරු ශ  ාන් ශ ේමසිැං  රාජය ඇමතිසතුමා ඒ පිළිබඳ   රුණු 

පැ ැදිලි  රයි   

විශ ේෂශයන්ම වර්තමානය වන විට පාරිශ ෝතා   ටයුතු 
පිළිබඳ අමාතයාැං ය විධියට අපි ූලලය පනතක් ශ ටුම්පේ  ර 
තිසශබනවා  ඒ  මම   ාගත   රන්න බලාශපොශරොේතු ශවනවා   

ශම්ශක් ප්ර කන තිසශබනවා  ශම්    ක  රන ල  ූලලය පනත 

පිළිබඳව  මුප ාර  ක තිස එක්  අපි  ා ච්ඡා ආරම්   රලා 

තිසශබනවා  ඒ  ක තිස ශම් ට යම් විශරෝධයක්  ක්වනවා  අශේ ගරු 

වාසුශ්ධව නානායක් ාර ඇමතිසතුමාේ අපට ලිඛිතව ඒ පිළිබඳව 

 රුණු  ැුවවේ  ළා  ඒ අුවව, අපි අවුරු්ධ ක් වැෂ්  ාල සීමාවක් 

තුළ  ැනට ඉතාම  ාර්ථ  මේටක න් පවේවාශගන යුව ලබන ඒ 

 මුප ාර බැැංකුවල  ටයුතුේ, ඒ ූලලය තේේව  සුරක්ෂිත  ර 

ගැීතම  ඳ ාේ ශමවැෂ් ශ්ධවල් ඇතිස ශනොවීමට අපි පනතක් 

ශ ටුම්පේ  රලා අෂ්වාර්යශයන්ම ඉදිරිශේදී පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඉදිරිපේ කිරීමට  ටයුතු  රනවා  ඒ  ඳ ා සබතුමන්ලාශේ 

  ශයෝගය ලබාශ න ශල ට ඉල්ලීමක්  රනවා   

ඒ වාශේම ශර්ඛීය අමාතයාැං යේ, සියලු පළාේ   ාේ 

වර්තමානය වන විට ශපරට වනා මා  තුන ට  ැරයක් ශම් බැැංකු 

ෂ්යාමනය පිළිබඳව ශවනමම අමාතය මඩ නලය විසින් පේ  රන 

ල  වගකීමක් අුවව  ැනට ඒ  ටයුතු සිු   රක න් පවතිසනවා  එම 

ෂ් ා විශ ේෂශයන්ම ඒ පිළිබඳව අව ය ක්රියා මාර්ග අරශගන 

තිසශබනවා   

මම විශ ේෂශයන්ම  ඳ න්  රන්න නනෑ, ශම් නැ  ශෙනහිර 
ශ ේවාගම් ශ ෝරළශේ වාශේම, ලැං ාශේ ජනතාවට තවේ  ැබෑ 
ප්ර කන 30ක්, 40ක් තිසශබන බව   විශ ේෂශයන්ම අශේ දිශන්ෂක 
ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමාශේේ, බන්ු ල ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමාශේේ 
ඉල්ලීම පරිදි, අය වැය ශයෝජනාවක් තිසශබනවා  ඒ මු ල් ශවන් 
කිරීමක් ශනොශවයි  දිශන්ෂක ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමා  ඳ න්  ශළේ 
ඒ   සබතුමන්ලා ඒ  ෂ්වැරැදිව අවශබෝධ  රගන්න  ශම් 
ශයෝජනාශේ තිසශබන්ශන් නැ ශෙනහිර ශ ේවාගම් ශ ෝරළශේ 
ජනතාව වාශේම තවේ ු ක් විඳින විශ්රාක  යන්, විවිධ ශලන ශරෝග 
තිසශබන අය ශම් බැැංකුවල  ල්ලි තැන්පේ  රලා තිසශබනවා  
ලැං ාශේම ශමවැෂ් ආයතන 40  විතර ප්ර කනයක් තිසශබනවා  ඒ 
ෂ් ා අය වැය ශයෝජනාශේ තිසශබන්ශන්,  ක ටුවක් පේ  රලා, ශම් 
 මාගම්     මුප ාර  තළි  ගැනම විමර් නයක්  රලා, ඒ 
තැන්පේ රුවන්ශේ ආරක්ෂාව ශවුවශවන් රජය යම් වගකීමක් 
 ාර ගන්නවා කියන එ යි  විශ ේෂශයන්ම රජය විධියට 
නැ ශෙනහිර ශ ේවාගම් ශ ෝරළශේ  ම කත  5,000  ජනතාව 
වාශේම, ශමවැෂ් ආයතන 30, 40ක් වන ප්රමා,ය   ලක්ෂ 
තුන ,  තර  ජනතාවශේ ඒ ප්ර කනයට වි ඳුම් ලබාදීම  ඳ ා අය 
වැයකින් ප්රථම වතාවට තමයි ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කිරීමට 
 ටයුතු  රලා තිසශබන්ශන්   

ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු  ථානාය තුමෂ්, මා  කතුතිසවන්ත ශවනවා රාජය 

ඇමතිසතුමා ලබා දීපු පිළිතුරට  මම එතුමාට  රුණු ෂ්වැරැදි 
කිරීමක්  රන්න නනෑ    ම කත  මුප ාර ක්ශෂේත්රයට අවලා  
 රන්න ශනොශවයි මම  ථා  ශළේ  ඒ වාශේම, ශබොල් ,ය ගැන 
ශනොශවයි මම  ථා  ශළේ  මම  ථා  ශළේ මු ල් අක්රක  තාවක් 
ගැන  ශබොල් ,ය ගැන ප්ර කනයක් ශනොශවයි  සබතුමා ශබොල් 
,යක් ගැන  ථා  රන එ  ශමතැනට අ ාළ නැ ැ   [බාධා 
කිරීමක්]  මම  රුණු ඉදිරිපේ  ළාට ප කශ ේ සබතුමා උේතර 
ශ න්න, ගරු රාජය අමාතයතුමා   ලබල ශවන්න  එපා  
විශ ේෂශයන් මම සබතුමාට කියන්න  ැමැතිසයි, “ජන විය” 
වයාපාරය තුළින්  මුප ාර ක්ශෂේත්රයට ශලොකු  යියක් ලැබුණු 
බව  “ජන විය” වැන ට ශනන් තමයි  මුප ාර ක්ශෂේත්රය  ර ා 
ශම් රශේ ු ේපේ ජනතාවට   න ලබා දීශම් ක්රමශේ ය ක්රියාේම  
වුශඩ    මෘ්ධධි වයාපාරශයන් ඒ  අයින්  ළා   මෘ්ධධිශයන් 
 මුප ාර ක්ශෂේත්රය   මුලින්ම අයින්  ළා  ඒ ශ ශ ේ ශවතේ, 
ගරු රාජය අමාතයතුමෂ්, ශම්  ාර,ය ශ ශරහි මම සබතුමාශේ 
අවධානය  ශයොමු  රවන්න  ැමැතිසයි  එතැන පර කපරයක් 
තිසශබනවා  සබතුමා ඒ  ෂ්වැරැදි  රපු එ  ශබොශ ොම ශ ොඳයි  
දිශන්ෂක ගු,වර්ධන අමාතයතුමා කිේවා, ඒ අයශේ ූලලය ප්ර කනයට 
මු ල්මය වි ඳුම් ලබා ශ න්න අය වැය ශයෝජනාවක් තිසශබනවා 
කියලා   ැන් සබතුමා ඒ  ෂ්වැරැදි  ළා   ශම් ගැටලුව ජාතිස  
ප්ර කනයක්  ජාතිස  ගැටලුවක්  ැටියට අවධානය ශයොමු විය යුතුයි 
කියන ශයෝජනාව තමයි අය වැය ශයෝජනාවක්  ැටියට 
තිසශබන්ශන්  මම සබතුමාශගන් ඉල්ලීමක්  රනවා, ක්රමශේ යක් 
තිසශබනවා නම්,  ැකියාවක් තිසශබනවා නම් ඒ ප්ර කනය වි ඳන්න 
කියලා  මම  න්නවා, ූලලය ප්ර කන රාියයක් තිසශබන බව  අ  රශේ 
තේේවය ශල්සි ප සු නැ ැ  ඒ  මම පිළිගන්නවා  නමුේ 
 ැකියාවක් තිසශබනවා නම් ව ර ග,නාවක් මුළුල්ශල් මු ල් අහික  
වුණු ඒ 50,000  පිරි ට මු ල් ලබා ශ න්න  ටයුතු  රන්න  
සබතුමා කිේවා, “ඒ ග,න අඩුශවන් කියැවිලා තිසශබන්ශන්, 
 5,000 ට ආ න්න තැන්පේ රුවන්ට ශම්ශ න්  ාෂ්යක් සිු  
ශවලා තිසශබනවා ” කියලා  සබතුමාම මා ෂ්වැරැදි  ළා   ඒ ට 
ශබොශ ොම  කතුතිසයි  

 

ගු ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)            

118,000  නාක   ශල්ඛ්නයක් තිසශබනවා  
 

ගු ෙජිත් නප්රේමදාෙ මහත්ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
සබතුමා කියනවා, 118,000  නාක   ශල්ඛ්නයක් තිසශබනවා 

කියලා  ඒ  ෂ් ා සබතුමාට ශේශරනවා ඇතිස, ශම්  බරපතළ 

ගැටලුවක්  බරපතළ ප්ර කනයක් බව  මම සබතුමාට ශම්  ාර,යේ 

කියන්න  ැමැතිසයි  මට  ැන් ආරැංචියක් ලැබු,ා  මම ශම් ප්ර කනය 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අ න ශමොශ ොශේ, ෂ්රිපල කියන ග්රාමීය 

බැැංකුව ට අ  තැන්පේ රුවන්  ැඳවලා ලු   ශම් ප්ර කනය අ පු 

ෂ් ා තමයි  ැශමෝශේම අවධානය ඒ  ඳ ා ශයොමු ශවලා 

තිසශබන්ශන්  ඒ  ශ ොඳයි  මම සබතුමාශගන් ඉල්ලීමක්  රනවා  

ඒ තැන්පේ රුවන් තැන්පේ  රපු ශ ෝටි 54  -ක ලියන 540  

ලක්ෂ 5,400  මු ල් ටි - ඒ වැංචෂ් යන්ශගන් ලබා ශගන, ආපසු  

ඒ තැන්පේ රුවන්ට ලබාශ න  ාල ට න ශමො ක් , ගරු 

රාජය ඇමතිසතුමෂ්?   

 

ගු ලෙන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)            

ගරු විපක්ෂ නාය තුමෂ්, මම ශබොල් ,ය පිළිබඳ  ාර,ය 

ශම් ට  මාන කිරීම ශනොශවයි   ශළේ  

743 744 

[ගරු ල න්ත අලතායවන්න  ම තා] 
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ූලලය ගුවශ ුවව දී  නනෑම තැන  අව ානමක් තිසශබනවාය 

කියන ශ්ධ  ශපන්වන්න තමයි මම සබතුමාට ඒ  කිේශේ  ලැං ා 

බැැංකුශේේ, ම ජන බැැංකුශේේ එම අව ානම තිසශබනවා  ඒ  

තමයි පළමු  ාර,ය  ම  බැැංකුශේ ලියාපදිැංචි බැැංකුවලට නම් 

ශමො    රන්ශන්? ශම් වාශේ ශ යක් සි්ධධ වුශ,ොේ ම  බැැංකුව 

වගකීම  ාර ගන්නවා  ශම් අය වැය ශයෝජනාශේ තිසශබන්ශන්, 

"ම  බැැංකුශේ ලියා පදිැංචි ශනොවු,ේ  මුප ාර    ශමවැෂ් 

 මාගම්වල ගුවශ ුව රුවන්ශේ වගකීම රජය  ාර ගන්නවා" 

කියලා  ඊට ප කශ ේ ක්රියාවලිය ආරම්   රන්න නනැ  

සබතුමා කියපු  ාර,ය  ම්බන්ධව අපි තාය සුමාශන් මු ල් 

ඇමතිසතුමා  මෙ  ා ච්ඡා  ළා, ගරු විපක්ෂ නාය තුමෂ්  ගරු 

දිශන්ෂක ගු,වර්ධන ඇමතිසතුමාේ, අපි සියලු ශ නාේ  ා ච්ඡා 

 රලා, ශම් ට  ක ටුවක් පේ  ළා  ශම් පිළිබඳව විමර් නය 

 රලා,  ශතොරතුරු අරශගන, ඒ අයශේ අභියාචනා අරශගන, ඒ 

 ක ටුව තීර,ය  රන වන්දි ප්රමා,ය ශගවීම  ඳ ා තමයි රජය 

වගකීම  ාර ගන්ශන්   
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන  ටයුතු   

වි ර්ජන පනේ ශ ටුම්පත - 2022,  ාර    ා අව කථාව  

 
විෙර්ජන පනත් නකටුම්පත්, 2022 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 
APPROPRIATION BILL, 2022 

 
කාරක ෙවානේදී ත්වදුර ත් ෙලකා බලන ලදී.- [ප්රගිරය  

නනොවැම්බර් 26]  [ගු කථානායකුරමා මූලාෙනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் லமலும் ஆராயப்தபற்றது.- [லதர்ச்சி: நவம்பர் 26] 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 26th November] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

 

135 වන ශීර්ෂය.-  වැවිලි අමාත්වරයා  
 

01 වන වැන ට න - ශමශ යුම් වැන ට න -  පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  440,000,000 

 
 

 

தகலப்பு 135.-  தபருந்லதாட்ட அகமச்சர்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 440,000,000 
 

 

HEAD 135.- MINISTER OF PLANTATION 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 440,000,000   
 
 

410 වන ශීර්ෂය.-  ෙමාගම් වුර ප්රිරොංෙනකරණ, නත් හා රබර් 
වුර ආශ්රිත් නවෝග වගා ෙහ කර්මාන්ත්ශයීයාලා නවීකරණය  
හා නත් හා රබර් අපනයන ප්රවර්ධාන රාජ අමාත්වරයා  

 

01 වන වැන ට න - ශමශ යුම් වැන ට න -  පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  139,000,000 

 

தகலப்பு 410.-  கம்பனித் லதாட்டங்ககளச் சீர்திருத்துதல், 

லதயிகல மற்றும் இறப்பர் லதாட்டங்கள் சார்ந்த 

பயிர்ச்தசய்கககள், ததாைிற்சாகலககள நவீனமயப்படுத்துதல் 

மற்றும் லதயிகல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி லமம்பாட்டு 

இராஜாங்க அகமச்சர்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 139,000,000 

HEAD 410.- STATE MINISTER OF COMPANY ESTATE 
REFORMS, TEA AND RUBBER ESTATES RELATED CROPS 

CULTIVATION   AND FACTORIES MODERNIZATION AND TEA 
AND RUBBER EXPORT PROMOTION  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 139,000,000   

 

431 වන ශීර්ෂය.-  නපොල්, ිරුරල් හා ත්ල් වගා ප්රවර්ධානය හා 

ආශ්රිත් කාර්මික වාණ්ඩ නිෂනපාදන  

හා අපනයන විවිධාාාංගීකරණ රාජ අමාත්වරයා  
 

01 වන වැන ට න - ශමශ යුම් වැන ට න -  පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  120,000,000 

 
 
 

 

தகலப்பு 431.-  ததன்கன, கித்துல், பகன மற்றும் இறப்பர் 

தசய்கக லமம்பாடு மற்றும் அது சார்ந்த ககத்ததாைில் பண்டங்கள் 

உற்பத்தி  மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க 

அகமச்சர்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 120,000,000 

 
HEAD 431.- STATE MINISTER OF COCONUT, KITHUL AND 
PALMYRAH CULTIVATION PROMOTION   AND RELATED 
INDUSTRIAL PRODUCT MANUFACTURING AND EXPORT 

DIVERSIFICATION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.120,000,000   

 

432 වන ශීර්ෂය.-  ේක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිෙන, ුතුඳු, 

කරාබුනැටි, බුලත් ඇුරළු ුතඩා වැවිලි නවෝග වගා ොංවර්ධානය,  

ආශ්රිත් කර්මාන්ත් හා අපනයන ප්රවර්ධාන රාජ අමාත්වරයා  
 

01 වන වැන ට න - ශමශ යුම් වැන ට න -  පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  150,000,000 

 
தகலப்பு 432.-  கரும்பு, லசாளம், மரமுந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, 

கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட சிறு தபருந்லதாட்டப் 

பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி  மற்றும் அது சார்ந்த ககத்ததாைில்கள் 

மற்றும் ஏற்றுமதி லமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 150,000,000 
 

 

 

 

HEAD 432.- STATE MINISTER OF DEVELOPMENT OF MINOR 
CROPS PLANTATION INCLUDING SUGARCANE, MAIZE,  

CASHEW, PEPPER, CINNAMON, CLOVES, BETEL RELATED 
INDUSTRIES AND EXPORT PROMOTION  

 
 

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

 
 

122 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් අමාත්වරයා 
 

01 වන වැන ට න - ශමශ යුම් වැන ට න - පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  3 8,100,000 

 

 

தகலப்பு 122. -  காணி அகமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 368,100,000 
 
 

HEAD 122.- MINISTER OF LANDS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 368,100,000 

 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

වැවිලි අමාතයාැං ය - වැය ශීර්ෂය අැං  135   මාගම් වතු 

ප්රතිස ැං ක ර,, ශේ  ා රබර් වතු ආශ්රිත ශ ෝග වගා    

745 746 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 ර්මාන්ත ාලා නවී ර,ය  ා ශේ  ා රබර් අපනයන ප්රවර්ධන 

රාජය අමාතයාැං ය - වැය ශීර්ෂ අැං  410    293  ශපොල්, කිතුල් 

 ා තල් වගා ප්රවර්ධනය  ා ආශ්රිත  ාර්ක    ාඩ න ෂ්ෂකපා න  ා 

අපනයන විවිධාැංගී ර, රාජය අමාතයාැං ය - වැය ශීර්ෂය අැං  

431  උක්, බනඉරිඟු,  ජු, ගම්ක රි ක, කුරුඳු,  රාබුනැටි, බුලේ 

ඇතුළු කුනා වැවිලි ශ ෝග වගා  ැංවර්ධනය, ආශ්රිත  ර්මාන්ත  ා 

අපනයන ප්රවර්ධන රාජය අමාතයාැං ය - වැය ශීර්ෂ අැං  432    

289  ඉනම් අමාතයාැං ය - වැය ශීර්ෂ අැං  122, 28  සිට 288    

327. 

 ල ා බැලීම - පූර්ව  ාග 10 00 සිට අපර  ාග 12 30  ක්වා 

   අපර  ාග 1 00 සිට අපර  ාග 5 00  ක්වා   

  පා  ැරීශම් ශයෝජනාව, ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  

මන්ත්රීතුමා  

 

 

[පූ  ා  10 30] 

 

ගු ගයන්ත් කුණාිරලක මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, "2022 වි ර්ජන පනේ ශ ටුම්පශතහි 

 ාර    ා අව කථාශේදී අ  දින -2021 11 27 වන ශ නසුරා ා-  

විවා යට ගැශනන අමාතයාැං   ා ඒවා යටශේ ඇතිස අශනකුේ 

ශ පාර්තශම්න්තු  ා ආයතනවලට අ ාළ අැං  135, 410, 293, 

431, 432, 289, 122, 28  සිට 288    327  රන වැය 

ශීර්ෂයන්ශගන්  ම්ප්ර ායාුවකූලව එක් එක් වැන ට ශනහි සියලු 

පුනරාවර්තන විය ම්  ා ූලලධන විය ම් රුපියල් 10කින්  පා 

 ැරිය  යුතුය" යි මම ශයෝජනා  රක   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ඉතාම වටිනා අමාතයාැං  ශ  ක්, 

ශපෞ්ධගලි ව මටේ  මීප බවක්  ැශනන අමාතයාැං  ශ  ක් ගැන 

තමයි අ  අපි ප්රධාන ව ශයන්  ථා  රන්ශන්  වැවිලි  ර්මාන්ත 

ඇමතිසතුමා ඉන්ශන් අශේ දි ක්රික් ශේ  මට මතක් ශවනවා, මීට 

ශපරේ  අශේ දි ක්රික් යට වැවිලි  ර්මාන්ත ඇමතිස ම ලැබී 

තිසබු,ා  මශේ බාේපා වන දිවැංගත රූපා  රු,ාතිසල  මැතිසතුමාේ 

ඒ  ැබිනේ ඇමතිස ම  ැරුවා  අශනක් අමාතයාැං ය තමයි ඉනම් 

අමාතයාැං ය  මීට ශපර ඉනම් ඇමතිසවරයා  ැටියට මමේ ශම් 

වාශේ විවා වලට    ාතා වුණු  ැටි මට මතක් ශවනවා  ඒ ෂ් ා 

මට ශම් විවා ය ආරම්   රන්න අව කථාව ලබා දීම ගැන විපක්ෂ 

නාය තුමාටේ, විපක්ෂශේ ප්රධාන  ැංවිධාය තුමාටේ  

පළමුශ ොට මශේ ශගෞරවය පු   රනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, පළමුශවන්ම මම ශම් ගරු   ාවට සිහිපේ 

 රන්න  ැමැතිසයි, පසුතාය ව ශර් අය වැය විවා ශේදී, ඉනම් 

 ම්බන්ධශයන්  ටයුතු  රන ශ ොට වැ ගේ වන ප්රධාන  ාර,ා 

 යක් පිළිබඳව මා අවධානය ශයොමු  ළ බව  ඉන් වැ ගේ 

 ාර,යක් තමයි ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර, ශ ොක ෂන්   ාව  තු ඉනම් 

ෂ්රවුල්  ර  ැනැ කතර සිතිසයම්ගත කිරීම  ඊළෙ එ , රටට අව ය 

ඉනම් පරි ර, ප්රතිසපේතිසය  නමනක න් එළි  ැක්වීම වාශේම ඉනම් 

පරි ර,  ැලැ කමක්    ක කිරීම   ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අයථා 

ඉනම් ගුවශ ුව වැළැක්වීශම් ක්රියාමාර්ගයක් ශල  ඉනම් සේපු ලබා 

දීශම්දී ඉනශම්  ැනැ කතර සිතිසයමක් තිසබීම අෂ්වාර්ය  රලා, සේපු 

අැං ය ශල   ැනැ කතර සිතිසයම් අැං ය ශයදීමට අව ය විධිවිධාන 

ශයදීම ගැනේ අපි එ ා  ථා  ළා   රජශේ ඉනම්  ටයුතු 

 ම්බන්ධශයන් අ,පනේවල තිසශබන  ැංකීර්,තා ෂ් ා වි ාල 

ව ශයන් ම ජනයා අප සුතාවට පේ වීම ගැන  ල ා, ඒවාට 

සුු සු  ැංශ ෝධන ශගන ඒම ඉක්මන්  රන ශල ේ මම මශේ 

තායවර  ථාශේදී ශයෝජනා  ළා   දීර්න  ාලයක් ගත වී ඇතිස 

ෂ්රවුල් කිරීම් අව න් ශනොවූ ගම් පිළිබඳව අව න් තීර,යක් 

ගැීතමේ, එම ශ පාර්තශම්න්තුශේ වටිනා, වැ ගේ ලිපි ශල්ඛ්න 

 ැංරක්ෂ,ය කිරීම ගැනේ මම ශම්   ාශේදී අවධාර,ය  ළා  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, එම  රුණු ශපන්වා දී අවුරු්ධ ක් ගත වන ශම් 

ශවලාශේදී, ශම් ශව්ධදී ඒ  ාර,ා ගැන ශමොන වාශේ අවධානයක් 

ශයොමු  ර තිසශබනවා  කියලා  ැන ගන්න මා  ැමැතිසයි  මම 

වි කවා   රනවා, ගරු විෂය  ාර ඇමතිසතුමාශේ පිළිතුරු  ථාශේදී 

ඒවාට උේතර ලැශබයි කියලා  ඇේත ව ශයන්ම පසුතාය ව ශර් 

අය වැය විවා ශේදී ගරු ඉනම් ඇමතිසතුමාශේ පිළිතුරු  ථාව 

අ ලා හිටපු ඉනම් ඇමතිසවරශයකු  ැටියට මමේ බලවේ ශල  

 තුටු වු,ා   

ඒ, අපි  ාශේේ ප්රාර්ථනා පරිදි ජනතාවශේ හිතසුව පිණි  

ශබොශ ෝ ශ්ධවල්  රන්න  ටයුතු  රනවාය කියලා එතුමා ප්ර ා  

 රපු ෂ් ායි  එතුමාට අුවව, ඉනම්  ැංවර්ධන ආඥාපනත ජනතා 

අශේක්ෂා ඉටුවන පරිදි  ැංශ ෝධනය  රන බවේ, ඊට අ ාළ 

 ැබිනේ අුවමැතිසය පවා ූ  ානම් බවේ එ ා ප්ර ා  වු,ා  ඒ 

වාශේම ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර, ශ ොක ෂන්   ාවට අයේව තිසබී පසුව 

ජනතා වතු  ැංවර්ධන මඩ නලයටේ, ශ්රී ලැං ා රාජය වැවිලි 

 ැං කථාවටේ, වතු  මාගම්වලටේ ලබා දී ඇතිස ඉනම් මැනලා, 

වැනමපුර අයිතිස  රශගන තිසශබන ඉනම් LRC එ ට පවරාශගන, 

එ ක්වා  ාර්යක්ෂම ශල  පරි ර,ය කිරීම ගැනේ එතුමා තායවර 

 ථා  ළා  ඉනම් වැංචා  ළ පු්ධගලයන්ට  ඬුවම්  රන බවේ 

එතුමා ප්ර ා   ළා  ඉනම් නඩු ශගොන ගැශ න එ  වළක්වන්න, 

නඩු ප්රමා  වන එ  නවේවන්න  ටයුතු  රන බවේ, ඉනම් 

ආරාවුල් වි ඳීම  ඳ ා  මථ මඩ නල පේ  රන බවේ එතුමා 

ප්ර ා   ළා  ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඉනම් වැංචාවලට වැට 

බඳින්නේ එතුමා ශපොශරොන්ු  වු,ා  අපටේ, රටටේ, ජනතාවටේ 

 ැන ගැීතම  ඳ ා ඒවාශේ වර්තමාන තේේවය ගැන 

ඇමතිසතුමාශේ  ථාශේදී කියනවා නම් මා  තුටු ශවනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, තරු,යන්  ෘෂි ර්මයට ශයො ා ගන්නට 

ජනාධිපතිසතුමා    ක  ර තිසශබන වැන ට න අුවව ඉනම්  ැබලි 

ලක්ෂයක් තරු,යන්ට ශ න්න  ටයුතු  රන බවේ, ඒ  ාර්යය 

ඉනම් රාජය ඇමතිසතුමාට  ාර දීලා  රශගන යන බවේ පසුතාය 

ව ශර් විවා ශේදී ගරු ඉනම් ඇමතිසතුමා ප්ර ා   ළා  නමුේ ගරු 

  ාපතිසතුමෂ්, ඒ වැන ට න විතරක් ශනොශවයි, ශම් ශව්ධදී රාජය 

අමාතයාැං යේ අශ ෝසිශවලා තිසශබනවාය කියන එ  තමයි අපට 

ශපශනන්න තිසශබන්ශන්  ගරු   ාපතිසතුමෂ්, තරු,යන්ට ඉනම් 

 ැබලි ලක්ෂයක් ශ න එ  ශ ශ ේ ශවතේ, අුවරාධපුර 

දි ක්රික් ශේ නම් රජශේ ඉනම් අක් ර ලක්ෂයක් විතර 

ශ ෝමාරි ා වගා කිරීශම් වයාපෘතිසයක්  ඳ ායි   කියක න් බහුජාතිස  

 මාගම ට දීලා තිසශබන බව මාධයවලිුවේ ශපන්ුවවා අපි 

 ැක් ා  ඒ  ඳ ා  ැබිනේ අුවමැතිසයක් තිසශබනවාය කියලාේ 

කියනවා   ෘෂි  ාර්ක    ටයුතු    ශන්වාසි   ටයුතු  ඳ ා 

පු්ධගලයන්ට රජශයන් ලබා ු න් ඉනම් තමයි ශම්වා  ශම් වයාපෘතිසය 

 රන්න ජලය වි ාල ප්රමා,යකුේ නනෑ ලු  ඒ ප්රශ්ධ ශේ ජලය ඒ 

වයාපෘතිසයට ශයො ා ගන්නශ ොට ඒ ප්රශ්ධ ශේ ජනතාවට ජල 

හිෙයක් ඇතිස ශවන්නේ පුළුවන් කියලා මතයකුේ තිසශබනවා  

අෂ්ක්  ාර,ය තමයි, ශ ෝමාරි ා වගාවට ශයො ා ගන්ශන් කුඹුරු 

ඉනම්    විවිධ ආ ාර ශ ෝග වගා  රන ඉනම්  ඒ ෂ් ා 

අනාගතශේදී   ල් ෂ්ෂකපා නයටේ, ආ ාර ශ ෝග ෂ්ෂකපා නයටේ 

ඒ  ර ා වි ාල බලපෑමක් ඇතිස ශවන්නේ පුළුවන්  ඒ වාශේම 

අ ර, ක ෂ්සුන්ශේ ඉනම් අයිතිසය නැතිස වී තාහින් අනාගතශේදී 

සවුන් බහුජාතිස   මාගම්වල කුලී රුවන් බවට පේ වීමටේ ඉන 

තිසශබනවා   

ඒ වාශේම ගරු   ාපතිසතුමෂ්, උතුර, නැශෙනහිර පළාේවල 

තරු,යන්  ෘෂි  ර්මාන්තයට  ම්බන්ධ  රගන්න අව ය ඉනම් 

747 748 

[ගරු   ාපතිසතුමා ] 
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ලබා ශ න්න  න්ශතෝෂශයන් බලාශගන ඉන්නවා කියලා එ ා 

ඉනම් ඇමතිසතුමා ශබොශ ොම උනන්ු ශවන් ප්ර ා   ළා මට 

මත යි  මට මත යි, මශේ  ථාශේදී මම ශපන්වා ු න්නා, උතුර, 

නැ ශෙනහිර පළාේවල ගම් 40  පම, ඉනම් අවුරුු  75ක් පම, 

ගත ශවලාේ ෂ්රවුල්  ර අව න්  රලා නැ ැ කියලා  ඉනම් 

 ටයුතු  ඳ ා ව ා තිසශබන එම ගම් ීතතයුවකූලව ෂ්රවුල්  රලා 

අව න් වන ශතක් එම ඉනම්වල අයිතිසය ෂ්රවුල් ශනොවන ෂ් ා, 

නැවත පදිැංචි කිරීශම්  ාර්යය  රන්න  ලින් ඒවා අව න්  ළ 

යුතු බව මම  ශපන්වා ු න්නා  

ගරු ඉනම් ඇමතිසතුමා එ ා කිේවා, රශේ තිසශබන ඉනම් අක් ර 

ලක්ෂ 1 2  පම, ප්රමා,ය ෂ්වැරැදිව  ාවිත  රන්න අව ය බව  

 ැම ශ නකුටම ඉනමක් තිසශබන්න නනෑය කියාේ එතුමා කිේවා  

ඉනම් රට  ප්රධාන ශ්ධ  ැටියට  ල නවාය කියලාේ  කිේවා  අපි 

එ ාේ ශපන්වා ු න්ශන්, ඒ සියල්ලම ශ ොඳින්, ලල ා  විධියට 

 ළමනා ර,ය  රන්න නම් ජාතිස  ඉනම් පරි ර, 

ප්රතිසපේතිසයක් අතයව ය බවයි  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමාේ එ ෙ 

ශවනවා ඇතිස, සබතුමන්ලා ම ා ශලොකුවට කියන 

ජනාධිපතිසතුමාශේ වටිනා කියන ශ ෞ ාගයශේ  ැක්ම  ැබෑවක් 

 රන්න නම් රටට හිතවේ,  වැන ා  ඉනම් පරි ර,  ැලැ කමක් 

අව ය බව  ඒ ෂ් ා එවැෂ්  ැලැ කමක්    ක  රන්න වැන 

පිළිශවළක් තිසශබනවා  කියලාේ මා අ න්න  ැමැතිසයි  ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, ඉනම් පරි ර,  ේත ප්ධධතිසයක් යාවේ ාලීන කිරීමේ 

අතයව ය ශ යක්   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ශම් අය වැය විවා ය පවේවන්ශන් රට 

ඉතාම ු ෂක ර තේේවය  තිසබියදී බව අපි අමත  ශනො ළ යුතුයි  

තමුන්නාන්ශ ේලා රට ආර්ික  ව ශයන් වි ාල අගාධය ට තල්ලු 

 ර තිසශබනවා  ඒ වාශේම පාරි රි  ව ශයන් සිු වන  ාෂ්, 

වය න දිශනන් දින ඉ ළ යනවා  අ  උශ්ධේ ඉතාම ශ ෝචීතය 

ප්රවෘේතිස ගුවන්විු ලිශයන් ඇහු,ා  ජනතාව ඉතාම ු ෂක ර 

තේේවය ට මුහු, දීලා සිටින ශේලාවක්, ශම්   රජශේ ආර්ික  

ු ෂක රතා ෂ් ා රජය  තු ඉතාම වටිනා ඉනම් පවා විකු,න 

තේේවය ට පේ ශවලා තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා ශම්  ශවලාශේ තීර, 

ගත යුේශේ රශේ අනාගතය ගැන සියුම් ශල   ල්පනා  රලායි 

කියා මා හිතනවා  ඒ  ඳ ා අතයව ය ශ්ධ තමයි ෂ්වැරැදි ප්රතිසපේතිස 

 ා  ැලසුම්  ඒ වාශේම අනාගත වය න ගැනේ හිතලා  ැලසුම් 

   ක  රන්න නනෑ  එහිදී වැ ගේ වන  ාර,ාවක් තමයි 

 කවා ාවි  ආප ා  ඒවා ෂ් ා වාර්ෂි ව  ාෂ්යට පේ වන ග,න 

එන්න, එන්නම වැනම ශවනවා  නාය යාම් ෂ් ා    ටම 

උන්හිටිතැන් අහික  ශවන පිරි  වැනම ශවන්න පටන්ශගන 

තිසශබනවා, ගරු   ාපතිසතුමෂ්   ම ර ශේලාවට ඒ අයට පදිැංචියට 

තැනක් ශ ොයලා ශ න්න ව ර ග,නාවක් ගත ශවනවා  ඒ 

අතරතුර ඒ අහිැං   ක ෂ්සුන් මඩු, කූනාරම්වල ු ක් විඳින  ැටි අපට 

ශපශනනවා   එම ෂ් ා මම ශයෝජනා  රනවා, එවැෂ් වය නවලට 

ශගොු රුවන පවුල්වලට පදිැංචියට දිය  ැකි යම් ඉනම් ප්රමා,යක් ඒ 

ඒ දි ක්රික්  තුළින්ම  ල් තබා ශවන් ර ගැීතම සුු සුයි කියලා  

එතශ ොට ප්රමා යක් නැතිසව ඒ පවුල් නැවත පදිැංචි  ළ  ැකි 

ශවනවා  

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඉනම් පරි ර, ප්රතිසපේතිස  ැලසුම් 

ශ පාර්තශම්න්තුව යටශේ ඉනම්  ේත බැැංකුවක් ක්රියාේම  වු,ා  

ඒ ඉනම්  ේත බැැංකුව යටශේ ලැං ාශේ තිසශබන සියලු රජශේ 

ඉනම්වල ශතොරතුරු පරිග, ගත  ර තිසබු,ා  නමුේ, මෑත 

 ාලශේදී එම ශතොරතුරු ෂ්සි පරිදි යාවේ ාලීන  ර නැ ැ  ඒ 

ෂ් ා ඉනම්  ේත බැැංකුශවන් බලාශපොශරොේතු වුණු ප්රතිසලල 

ලැබුශ,ේ නැ ැ  එම ෂ් ා ගරු ඇමතිසතුමාශගන් මා ඉල්ලා 

සිටිනවා ඒ  ේත බැැංකුශේ ශතොරතුරු යාවේ ාලීන  රලා, එම 

ශතොරතුරු රශේ  ැංවර්ධනයට ශයො ා ගත  ැකි වැන ට නක් 

   ක  රන්න කියලා  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අශනක්  ාර,ය තමයි රජශේ ඉනම් 

අේපේ  රගැීතශම් ක්රියාවලිය  ශම් ට වි ාල  ාලයක් ගත 

වනවා  ශම් ෂ් ා වයාපෘතිස පවා ප්රමා  ශවනවා  මු ල් අපශේ 

යනවා  එම ෂ් ා ශම් ශවුවශවන් ගතවන  ාලය අඩු ර, 

ඉක්මෂ්න් අ ාළ  ටයුේත අව න් කිරීමට  ැකි පරිදි රශේ ඉනම් 

අේ ර ගැීතශම් පනත යාවේ ාලීන  ළ යුතුයි කියලා අපි 

වි කවා   රනවා  ඒ වාශේම ශම් පනත යටශේ අේපේ  රගන්නා 

ඉනම්  ැලකිය යුතු ප්රමා,යක් ඒ අේපේ  රගේ  ාර්යයට 

ශයො වන්ශන් නැතිසව දීර්න  ාලයක් තිස කශ ේ තිසශබන බවක් ශේන්න 

තිසශබනවා  එයින් සිු  වන ූලලය පාඩුව වි ාලයි  අශන , ඉනම් 

අයිතිසව සිටි අයටේ එයින් ශලොකු අගතිසයක් සිු  ශවනවා   

තවේ  ාර,යක් තමයි, ඉනම් අේපේ  රගැීතශම් ශයෝජනා 

එවලා, ඒ  ඳ ා වූ ක්රියාමාර්ග  ෑශ න ු ර ට තායාට ප කශ ේ එ  

පාරට ඒ  අමත   ර  ැමීම  අත ැර  ැමීම  ඒශ න් වන 

 ාෂ්යේ සුළුපටු නැ ැ  අව න් ශනො ළ අේපේ  රගැීතම් ෂ් ා 

ම  ජනතාවට වන්දි මු ල් ශනොලැශබනවා පම,ක් ශනොශවයි, පසු 

 ාලීනව සවුන්ට වි ාල අප සුතාවලට මුහු, ශ න්නේ ශවනවා  

එම ෂ් ා ගරු ඇමතිසතුමෂ්, පනත  ැංශ ෝධනය  ර එවැෂ් වගකීම් 

විරහිත වැනවලටේ වැට බඳින්න නනෑ බව මා මතක්   රනවා   

ඊළෙට, ඉනම්  ැංවර්ධන ආඥාපනත ගැනේ මම කියන්න 

නනෑ  ශම්වාශේ තිසශබන  ැංකීර්,, දීර්න පටිපාටි ෂ් ා දීමනා 

පත්රයක් ගන්න ශ නකුට වුවේ පරම්පරා ග,නක් යනතුරු රජශේ 

 ාර්යාලවල ර කතිසයාු  ශවන්න සිු  ශවනවා  ඉනමට ෂ්සි 

වටිනා මක් එන්ශනේ නැ ැ  බැැංකුවකින් ,යක් ගන්න තායේ 

ලැශබන්ශන් අඩු වටිනා මක්  අයිතිස රු ක ය තාශයොේ පසු 

අයිතිසයට වි ාල ආරාවුල් ඇතිස ශවනවා  ශම්  ැංකීර්,තා ෂ් ා 

සිු වන වැංචා, දූෂ,ේ අප්රමා,යි   ම ර ෂ්ලධාරිුවේ ඒවාට උන 

ශගනම ශ නවා  එම ෂ් ා අපි උේ ා   රලා, ඉනශම් හික  ම 

 ම්පූර්,ශයන් සේපුවකින් දීම  ඳ ා ඉනම් විශ ේෂ විධිවිධාන 

පනතක් ශගනැල්ලා  ටයුතු  රන්න  ැු වා  ඒේ ඒ ශවලාශේ 

MCC ගැන බිල්ශලෝ මවා ඒ   නා ේපල්  ළා  අඩු ග,ශන් 

සබතුමන්ලා  ැන්වේ ක ෂ්සුන් ර කතිසයාු  ශනොවන ක්රමයක්    ක 

 රාවි කියා අපි වි කවා   රනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, මම තව  ාර,ා ශ   තුනක් කියන්න 
 ැමැතිසයි  මම ඉනම් ඇමතිසවරයා  ැටියට අවුරුු  ශ    වාශේ 
 ාලයක්  ටයුතු  ළා  අශේ පාලනශේ අව ාන  ාලශේ අපි 
 ා ච්ඡා  රලා ඉනම්  ැංවර්ධන ආඥාපනත, ඉනම් අේ ර 
ගැීතශම් පනත, හික  ම් ලියාපදිැංචි කිරීශම් පනත  ාලීන අව යතා 
අුවව  ැංශ ෝධනය කිරීමට ශයෝජනා    ක  රලා ීතතිස 
ශ ටුම්පේ  ම්පා   ශ පාර්තශම්න්තුවටේ යවා, සියල්ල  රලායි 
තිසබුශඩ   ශමො  , ඉනම්  ම්බන්ධ ප්ර කන රාියයක් තිසශබනවා  
වැනමම ල්  රුවාට ඉනශම් අයිතිසය යනශ ොට ඇතිසවන ප්ර කන 
තිසශබනවා  ඊළෙට, ශ මේපියන්ට  ල න්ශන් එ   රුශවක්  
ඉනශම් අයිතිසය ලැශබන්ශන් තව ශ ශනකුට  එයින් පවුල් ආරාවුල් 
ඇතිස ශවනවා  නඩු  බවලට පැටශලනවා  ශම්වා ගැන හිතලා අපි 
ඒ  ටයුතු  ළා  නමුේ, මැතිසවර,ය ආවා  අපි පැරු ,ා  අපි  ැරූ 
තනතුරු නැතිස වු,ා  ඒ ෂ් ා අපට ඒ  ටයුේත අව න්  රන්න 
බැරි වු,ා  ඒ ෂ් ා ශම් තිසශබන ගැටලු නැතිස වන විධියට - [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමාශේ පිළිතුරු  ථාශේදී 
කියන්න  

 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, අපි ඒ  ටයුතු  රලා තිසශබන්ශන්  ඒ  ඳ ා 
අව ය  ැංශ ෝධන  ැබිනේ මඩ නලයට ඉදිරිපේ  රලා, 
ීතතිසපතිසතුමාට යවලා, පාර්ලිශම්න්තුවට ශගශනන්න  ැන් ලැ ැ කතිස 
 ර තිසශබනවා  සබතුමාට  කතුතිසවන්ත ශවනවා - [බාධා කිරීමක්] 

749 750 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ගයන්ත් කුණාිරලක මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ඒ  ශබොශ ොම ශ ොඳ ශ යක්   ශමොන ආඩ ඩුව තිසබු,ේ ඒ  

ශ ො ශ ොම  රි ඉක්මනට  රන්න නනෑ, ගරු ඇමතිසතුමෂ්   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ශම් තිසශබන ගැටලු නැතිස වන විධියට, ඉනම් 

ගැටලු ප්රමා යකින් ශතොරව වි ඳීමට  ැකිවන පරිදි ඒ  ැංශ ෝධන 

ඉක්මෂ්න් ශගශනන්න කියා මමේ නැවත වතාවක් ඉල්ලනවා  

සබතුමා ඒ ගැන ප්ර ා  කිරීම ගැනේ මා  න්ශතෝෂ ශවනවා  ඒ  

ගැන ඇහුවේ  තුටුයි  ශමො  , තාය අවුරු්ධශ්ධේ අපි ශම්  ථාව 

අ ලා  රිම  න්ශතෝෂශයන් හිටියා   ැන් අවුරු්ධ  ට පසුව ආපසු 

 න්ශතෝෂයි, අ නශ ොටේ,  න්ශතෝෂයි   

අශනක්  ාර,ය ශමයයි  චන්ද්රි ා මැතිසෂ්යශේ  ාලශේ 

අවශ ේෂ  ැලෑවල රාජ ාරී ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්වරුන්ශගන් වන 

 ැංරක්ෂ, ශ පාර්තශම්න්තුවට පවරා ගේතා  යළිේ ඇමතිස 

මඩ නල තීර,යක් අරශගන, ඒවා ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්ලාටම පවරා 

තිසශබනවා  ශම්  ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්ලාට තිසබු,ා කියන එ වේ, 

ශවනේ  ාට ශ ෝ තිසබු,ා කියන එ වේ ශනොශවයි, ප්ර කනය  අපි 

 න්නා විධියට ක ෂ්සුන්ට අවශ ේෂ  ැලෑවලින්  ර  ෑල්ලක්, 

ශ  ක්  පා ගන්න,  රශ කුට ශ න්න ත,ශ ොළ ටි ක්  පා 

ගන්න, උ ලු තලය ට ක ටක්   ා ගන්න ශපොලු  ෑල්ලක් 

 පාගන්න පුළුවන් මක් තිසශබනවා  නමුේ  ැන් ශම්වා ම  

ජනතාවට    ආශයෝජ යන්ට ශබ න්න කියා ඉනම් අමාතයාැං ය 

චක්රශල්ඛ්යක් ෂ්කුේ  ර තිසශබනවා, ශම් අවුරු්ධශ්ධ  ඒ 

තීර,ශයන් පසුව ඇතිස වී තිසශබන බරපතළ ප්ර කනය තමයි 

අනව ර රුවන් අවශ ේෂ  ැලෑවල ඉනම් අල්ලා ගැීතම  ඉනම් 

අමාතයාැං ය චක්රශල්ඛ් ෂ්කුේ  රලා එ  පැේතකින්  ශම්  

අවශ ේෂ  ැලෑවල ඉන්නා අනව ර අය ෂ්යමාුවකූල  රනවා  

තව පැේතකින් කියනවා, වනාන්තර ප්රමා,ය සියයට 30කින් වැනම 

 රනවා කියලා  මට ශේශරන්ශන් නැ ැ, ශම්  ශමො ක්  කියලා  

ශම් ේ රජශේ reverse  ර  ර ග න ගැ ේ වාශේ ශවයි , 

එශ ම නැේනම්  ාබෂ්  ශපොශ ොර නානගම වාශේ ශවයි , 

කියලාේ අපට හිශතනවා  එශ ම ශවන්න ශනොදී ශමය ෂ්වැරැදි 

 රන්න කියා අපි ගරු ඇමතිසතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා  

ළෙදී ම ා ආන්ශ ෝලනය ට තුඩු ු න් තවේ  ාර,යක් මා 

මතක්  රන්න නනෑ  වන  ැංරක්ෂ, ශ පාර්ත ශම්න්තුව    

වනජීවී  ැංරක්ෂ, ශ පාර්තශම්න්තුව යටශේ පාලනය වුණු 

මුතුරාජශවල ප ේ බිම්වල පාලනය නාගරි   ැංවර්ධන 

අධි ාරියට පවරන්න ගැ ේ ග න ශ ොට වි ාල ආ න්ශ ෝලනයක් 

ඇතිස වු,ා  ඒ පවරාගැීතම පිටුප  පරි රයට  ාෂ් වන අයුරින් එය 

 ැංවර්ධනය කිරීශම් යටි අරමු,ක් තිසශබනවා  කියලා ජනතාවට 

ශලොකු  ැ යකුේ තිසශබනවා  ආගක   නාය යන් පවා ශම් ගැන 

විශරෝධය පාන අයුරු අපි මාධයවලිුවේ  ැක් ා  ශම් ගැනේ  

දිගටම ශ විල්ශලන් ඉන්න කියා මම සබතුමාශගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා, ගරු ඇමතිසතුමෂ්   

ඉනම් ගැන රජයට කියන්න තව ශබොශ ෝ ශ්ධවල් තිසබු,ේ 

 ාලය  ර ක ශවනවා, ගරු   ාපතිසතුමෂ්  වැවිලි  ර්මාන්තය 

ගැනේ මා ශපො තනක් ශ ෝ  ථා  රන්න නනෑ  LRC එශක් ඉනම් 

වි ාල ප්රමා,යක් තිසශබනවා, අ ාළ හික  රුවන්ට තවමේ අයිතිසය 

පවරා ශනොු න්  මම ඉනම් ඇමතිස ව ශයන් හිටපු  ාලශේ නම් 

එවැෂ් පවුල් 500ක්,  00ක් විතර  ඳුනාශගන තිසබු,ා  මට එම 

 ැංඛ්යාව  රියටම මත  නැ ැ  ශබොශ ොම වැ ගේ විධියට ජීවේ 

වුණු ඒ අය ආඩ ඩුවට ඉනම් දීලා,  ැන් අන්ත අ ර, ශවලා, 

බ කවලින් බැ ැලා, LRC එ ට ඇවිල්ලා, ශබොශ ෝ ශ යින් 

ර කතිසයාු  ශවක න් ෂ්ලධාරින් පසුප  ගමන්  රනවා, තමන්ශේ 

ඉනශම් අයිතිසය -තමන්ට හික  ශ ොට - ලබා ගැීතම  ඳ ා  ගරු 

ඇමතිසතුමෂ්, ඒ  ටයුේත  ශළොේ, ඒ  ම ා පින් මක්  මා 

විෂයය  ාර ඇමතිස ව ශයන් තවේ  ාලයක් සිටියා නම් ඇේත 

ව ශයන්ම ශමල  ට ඒ  ටයුේත  ර අව ානයි කියන 

වි කවා ය මට තිසශබනවා  ශවනම  ක ටුවක් පේ  රලා, තාය 

අවුරු්ධශ්ධ මාර්තු වන ශ ොට ඒ  ටයුේත අව න්  රන්න නනෑ 

කියා මම තීර,යක් ශගන තිසබු,ා  නමුේ අපට ශග ර යන්න සිු  

වූ ෂ් ා ඒවා  රන්න බැරි වු,ා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමා ශම් 

ගැන  ල්පනා  රලා, ඒ අහිැං   ක ෂ්සුන්ට ප්රමුඛ්තාවක් දීලා ඒ 

 ටයුේත  රන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා  ශමො  , ඒවා ඒ 

ක ෂ්සුන්ශේ ඉනම්  ඒ ක ෂ් කසු  ැන් ර කතිසයාු  ශවනවා  ඒ ක ෂ් කසු 

වය ට යනවා  ඒ අයශේ අග හිෙ ම් වැනම ශවලා තිසශබනවා  

 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මම ශග ර යන්න ඉ කශ ල්ලා ඒ  ටයුේත  රනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමා    

 

ගු ගයන්ත් කුණාිරලක මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

සබතුමා ශග ර යන්න ඉ කශ ල්ලා එය  රනවා ? එශ ම නම් 

ඉතිසන්, ඉක්මනටම ඒ  ටයුේත  රන්න ශවයි  එශ ම නම්, තව 

ශපෝය ශ  තුනක් ඇතුළත ඒ  ටයුේත  රන්න ශවයි  සබතුමා 

එශ ම අධිෂකසානය  ඉන්න එ  ශ ොඳයි  එතශ ොට ඉක්මනට ඒ 

 ටයුේත  රන්න පුළුවන් ශවයි  එශ ම නම්,  රි ශන් ? 

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, මට තව ශ ොපම, ශේලාවක් 

තිසශබනවා ? 
 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, සබතුමාට තව විනානම ශ  ක් පම,යි 

තිසශබන්ශන්  
 

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  මන්ත්රීතුමාට 

තව ටි  ශවලාවක් ලබා ශ න්න   

 

ගු ගයන්ත් කුණාිරලක මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මම බය නැතිසව  ාලය ඉල්ලන්ශන් විපක්ෂශේ ප්රධාන 

 ැංවිධාය තුමා ළෙ ඉන්න ෂ් ායි, ගරු   ාපතිසතුමෂ්  මම 

 න්නවා එතුමා  ාලය ලබාශ න බව  එශ ම නම්, එතුමාශේ 

අව රය පරිදි මම මශේ  ථාව අව න්  රන්නම්, වැවිලි 

 ර්මාන්තය ගැනේ වචන ශ  තුනක්  ථා  රලා   

මම අඛ්ඩ නව අවුරුු  21ක් තිස කශ ේ පාර්ලිශම්න්තුශේ  ඉන්නවා  

මම ශමවැෂ් විවා වලදී  ැම  ාම වාශේ වැවිලි  ර්මාන්තය ගැන 

 ථා  ළා  ශේ  ර්මාන්තය ගැන  ථා  ළා  ශම් වාශේ 

විවා වලදී  ථා  ළා විතරක් ශනොශවයි, ර,සිැං  ශප්රේම ා  

මැතිසතුමාශේ  ාලශේ කුනා ශේ වතු  ැංවර්ධන අධි ාරිශේ හිටපු 

ළා බාලම   ාපතිස  ැටියටේ මා පාර්ලිශම්න්තුශේ රාජය 

ෂ්ලධාරින්ශේ මැදිරිශේ ඉඳශගන එ ා ශම් විවා වලට  ම්බන්ධ 

වු,ා  අ ේ මම වැවිලි  ර්මාන්තය පිළිබඳව වචන ශ  තුනක් 

කියන්න නනෑ   

වැවිලි අමාතයාැං ය  ාරව ඉන්ශන් ශ ොඳ ඇමතිසව රශයකු බව 

මා කියන්න නනෑ  එතුමා අප ශබශ වින්  ල න, ආ රය  රන, 
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ගරු  රන ශ ශනක්  ශම් විනානම කීපය තුළ මම වැවිලි 

 ර්මාන්තය ගැන කියන්නම්   වැවිලි  ර්මාන්තය ගැන කියන්න 

තිසශබන පළමුවැෂ්ම ශ්ධ, ශම්  ශපොශ ොර නාට ය ගැන ක   ශවනේ 

ශමො වේ ගැන ශනොශවයි  විශ ේෂශයන්ම රජය හිතුවක් ාර, 

සළශමොේටළ, අදූර ර්ශී, අේතශනෝමතිස  ශල  ගේත ර ායෂ්  

ශපොශ ොර ආනයනය නතර කිරීශම් තීන්ු ව ෂ් ා, ශේ, ශපොල්, 

රබර්, කුරුඳු ඇතුළු වැවිලි ශබෝග වගා රුවන්  ැශමෝම ශපොශ ොර 

නැතිසව අන්ත අ ර, තේේවය ට පේ  වු,ා   

ශම් ආඩ ඩුව අශේ ශේ  ර්මාන්තය වි ාල අර්බු ය ට ඇ  

 මා තිසශබනවා  ව ර 150  දීර්න, කීර්තිසමේ ඉතිස ා ය ට 

උරුම ම් කියන අශේ ශේ  ර්මාන්තශයන් අ ටේ අශේ රශේ 

ජනග නශයන් ලක්ෂ 30ක්, 40ක් විතර ජීවේ ශවනවා  අශේ රශේ 

දි ක්රික්  14  පම, ශේ වගාව වයාේත වී තිසශබනවා  ශේ 

ෂ්ෂකපා නශේදී රජශේ    වැවිලි  මාගම්  තු වතු අභි වා, කුනා 

ශේ වතු හික යන්, ශම් රශේ  ාමානය ක ෂ් කසු සියයට 75 ට වනා 

ශේ ෂ්ෂකපා නයට  ාය  ශවන්න අ  වනශ ොට  මේ ශවලා 

තිසශබනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ශම් ශපොශ ොර අර්බු ය ෂ් ා ශේ 

 ර්මාන්තයට සිු   ළ පාඩුව ක ල  රන්න පුළුවන් පාඩුවක්   

බලන්න  ඒ පාඩුව, ශමච්චරයි කියලා කිසි ශල කින්වේ තක්ශ ේරු 

 රන්න බැ ැ  අශේ රශේ වාර්ෂි ව ෂ්ක  ශේ ශමට්රික්ශටොන් 

300 ට ආ න්න ප්රමා,යක් ෂ්ප වනවා  පසු තාය ව ර පුරා අපට 

තිසබුශඩ  වැසි  හිත, ශේ වගාවට ඉතාම උචිත ශ්ධ ගු,යක්  

ශපොශ ොර ටි  ෂ්සි පරිදි ලබා ු න්නා නම්, ශේ ෂ්ෂකපා නය 

ශමට්රික්ශටොන් 340ක්  ක්වා වර්ධනය  රගන්න තිසබු,ා  ගරු 

ඇමතිසතුමා ශේ  ථාශේදී කියාවි, 'සබතුමන්ලා ශමොනවා කිේවේ, 

පසුතාය අවුරු්ධශ්ධ ශේ ෂ්ෂකපා නය අඩු ශවලා නැ ැ' කියලා  

'ශපො තනක් වැනම ශවලා' කියලාේ කියාවි  ශපොශ ොර නැතිසවයි ඒ වැනම 

වීම  ශමො ක්  ඒ ට ශ ේතුව? අවුරු්ධ  පුරාම වැ ක  තිසබු,ා  

අවුරුු  ග,න ට පසුව තමයි අපට එශ ම වැ ක  ලැබුශඩ   එම 

ෂ් ා යන්තම් ඒ ග,න ට ශ රු,ා   ැබැයි, ලබන අවුරු්ධශ්ධ ශම් 

ප්ර කනය බලපාවි   

අශේ රශේ වාර්ෂි ව ෂ්ක  ශේ ශමට්රික්ශටොන් 300 ට ආ න්න 

ප්රමා,යක් ෂ්ෂකපා නය  රනවා  පසුතාය ව ශර් ෂ්සි පරිදි 

ශපොශ ොර තිසබු,ා නම්, ශමට්රික්ශටොන් 340ක්  ක්වාවේ යන්න 

තිසබු,ා කියලා අපි වි කවා   රනවා  ශනොලර් නැතිසව, විශ්ධ  

විෂ්මය නැතිසව  ැංචිත හිඳිලා තිසශබ්ධදීේ ශේ  ර්මාන්තශයන් 

ලබාගන්න තිසබුණු වි ාල විශ්ධ  විෂ්මය ප්රමා,යක් ශපොශ ොර 

නාට ය ෂ් ා රටක්  ැටියට අපි අහික   රගේතා  ශේ වගාවට 

තරු, ශ්රම  ාය ේවයක්  ම්බන්ධ  රගන්න විධියක් ගැන අපි 

 ැලසුම්  රන්න නනෑ  අ   න්දිවල ඉන්න ්රිශරෝ  රථ රියැු රන් 

වැෂ් උ වියට, තරු, පිරි ට ඒ ඉනම් බු  ශ න ක්රමයක් ගැන ශ ෝ  

 ල්පනා  ශළොේ, මම හිතනවා ශලොකු ප්රගතිසයක් අේ  රගන්න 

පුළුවන් ශවයි කියලා  වැනම පිරි ක් ශම්  ර්මාන්තයට ශයොමු 

 රලා, ර ායෂ්  ශපොශ ොර   න ා  ක්රමය ට දීලා, නැවත 

වගාව, අලුේ වගාව  ක්රිය  ශළොේ ශේ ශමට්රික්ශටොන් 

 ාරපන්සියය  ක්වා ෂ්ෂකපා නය ක්රමක්රමශයන් වැනම  රගන්න 

පුළුවන් කියා මම වි කවා   රනවා  එමඟින්,  ැනට ශේවලින් 

වාර්ෂි ව ලබන ඇශමරි ාුව ශනොලර් බිලියන 1 5  ආ ායම, 

ඇශමරි ාුව ශනොලර් බිලියන 5ේ, 10ේ අතර ප්රමා,යක්  ක්වා 

වර්ධනය  රගන්න පුළුවන් ශවයි  

 ැන් බලන්න ශවච්ච ශ්ධ! ශම් ආඩ ඩුවට ශපොශ ොර 

ශගශනන්න ශනොලර් නැතිස ම ෂ් ා ශ ෝ 'ශපොශ ොර   නාධාරය 

ශ නවා, ශපොශ ොර ශනොක ශල් ශ නවා' යුවශවන් ඡන්   ාලයට 

ජනතාවට ශලොකුවට, උජාරුවට කියලා ඡන් ය අරශගන  ැන් ඒ  

ශ න්න බැරි ම ෂ් ා ශ ෝ එශ ම නැේනම් රජය හික න්  ැශර් 

පැේත ට ශවලා ගජ ක තුරන්ට ශපොශ ොර ආනයනය  රන්න ඉන 

ලබා ශ න්න නනෑ ෂ් ා ශ ෝ ශමො ක්  රි ශ ේතුවක් ෂ් ා 

" ාබෂ්  ශපොශ ොර" කියන මාතෘ ාවක් එ  පාරටම ගශ න් 

ශගනම එන්නා වාශේ  ාශගන ව ර 10කින්වේ ක්රමාුවකූලව 

 රන්න නනෑ වැනක් එ  රැශයන්  රන්න තාහිල්ලා අනාශගන, 

නාශගන,  ේ ශපොශළේම ගාශගන ආඩ ඩුවම  ම්පූර්,ශයන් 

 ෑල්ලු ශවලා තාහින් තිසශබන්ශන්   ැන් බලන්න, අ කවැන්නයි, 

ආ ායමයි ශ  ම  ාශගට  ාගයක් -සියයට 50කින් විතර- අඩු 

ශවලා  ගරු   ාපතිසතුමෂ්, සබතුමාේ ශේ වගාව ගැන ශ ොඳින් 

 න්නවා  ශේ  ලු    ගැන්විලා  ශ ොහු නැටි වාශේ ශවලා   ලු 

 නන ශ ොට ඇඟිලිවල පතුරු යනවා  ශපොශ ොර නැතිස ෂ් ා  ලු 

අධි  ශම්රීම ට ලක් ශවලා,  නන්නේ  රිම අමාරුයි  ශේ 

 ර්මාන්ත ාලාවලට ප්රක තිසශයන් යුතු ශේ   න්න බැරි ශවනවා  

බාල ශේ  ැශ න තේේවයක් ඇතිස ශවලා තිසශබනවා  අශේ black 

teaවලට ශලෝ ශේ ඉල්ලුමක් තිසශබනවා  ශපොශ ොර නැතිස වීශමන් 

ශවච්ච ශ්ධ ෂ් ා  ැන් black tea ශවුවවට brown tea තමයි 

ෂ්ප වන්ශන්  ඒ ෂ් ා අපට ජාතයන්තර ශවශළඳ ශපොශළේ ශලොකු 

තරගය ට මුහු, ශ න්න සි්ධධ ශවනවා  චීනය, ඉන්දියාව, 

වියේනාමය, ශ න්යාව වාශේ රටවල් එක්  අපට ශලොකු 

අභිශයෝගයක් තිසශබනවා  

 ර්මාන්ත ාලාවලට ෂ්යක ත අමු ශේ  ලු ධාරිතාව ලබාගන්න 

 ැන් ශලොකු  ටනක්  රන්න ශවලා තිසශබනවා  ශම් අන් මට 

ශපොශ ොර නැතිසව ඇතිස වුණු ශම් තේේවය ෂ් ා  ර්මාන්ත ාලා 

පවා අ  අමාරුශවුවයි පවේවාශගන යන්ශන්  විශ ේෂශයන්ම රටට 

බරක් නැතිසව, වි ාල ව ශයන් රශේ ආර්ික යට  ක්තිසයක් වුණු 

කුනා  ශේ වතු හික යන් ශේ  ර්මාන්තශයන් ලැබූ ආ ායශමන් තම 

 රුවන්ට ඉගැන්ුවවා   තිසය ට  ව ක් ශපොළට තාහින් බඩු ටි  

අරශගන ඇවිේ ශ ොඳට  ාලා බීලා හිටියා  ශේ ඉනම දියුණු 

 රගේතා   ැන් ඒ ක ෂ් කසු  ැශමෝම අනාගතය ගැන ශලොකු 

අවිෂ් කචිත තේේවය ට  මුහු, දීලා ඉන්නවා  ගෑ ක සිලින්නරය 

ශග ර තිසශබන ශ ොට බශයන් ඉන්නවා වාශේ  ැන් ශේ වගා  රන 

ක ෂ්සුන් පවා තමන්ශේ ආර්ික යේ ශ ොයි ශවලාශේ පුපුරයි   

කියලා බශයුවයි ඉන්ශන්  එ ා, ශපොශ ොර ශනොක ශල් ශ නවා 

කිේවේ, ඒ ශපොශ ොර ශපොශරොන්ු ව තමුන්නාන්ශ ේලා අමත  

 ළා  ශම් වනවිට කිශලෝ 50  ශපොශ ොර ක ටියක් රුපියල් 

 ,350ක් ශවනවා  ඉදිරියට එය රුපියල් 9,000ක් විතර ශවයි 

කියලාේ  ට  ථා යනවා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මම  න්ශන් නැ ැ 

එශ ම ශවයි   කියලා  ඉතිසන් ශ ොශ ොම , ශේ වගා  රන්ශන්? 

 ැන් ශම් තේේවය යටශේ ශේ  ලු කිශලෝවක්  නන ශ ොට 

 ම් රු ගා කතුවේ රුපියල් 50ක් විතර ඇතුළේ ශවනවා  

ශපොශ ොරවලට  ලු කිශලෝශවන් රුපියල් 20ක් විතර යනවා  

ශමශ ම වනශ ොට  ලු කිශලෝව ට විය ම රුපියල්  5ක්, 70ක් 

පම, යනවා  අන්තිසමට, අක් රයකින් රුපියල් 5,000  විතර 

ලා යක් ලබා ඒ ක ෂ්සුන් ජීවේ ශවන්ශන් ශ ොශ ොම  කියන 

ප්ර කනය පැන නඟිනවා  ශම්  ගරු ඇමතිසතුමාට ශලොකු 

අභිශයෝගයක්  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඒ ෂ් ා ශම් ගැන හිතන්න කියලා 

මම සබතුමාට කියනවා   

ගරු වැවිලි අමාතයතුමෂ්, සබතුමා ශ ොඳ වැනක්  ළා  පැළ 

තවාන් රුවන්ට ,ය දීලා, සවුන්ට අව ය ප සු ම් සබතුමා ලබා 

ු න්නා  ඒ  ශබොශ ොම ශ ොඳ වැනක්  ශමච්චර  ාලය ට 

 වුරුවේ ඒ  හිතලා තිසබුශඩ  නැ ැ  ඒ අුවව පැළයක් රුපියල් 

25ට ශ න්න සබතුමා  ටයුතු  ළා  මමේ රුපියල් 25ට පැළ 

ගේතු ශ ශනක්  ඒ  ශ ොඳයි   ැබැයි ඉතිසන්, ඒශ න් 

පාක්ෂි යන්ට  ැලකිල්ලකුේ  රගේතා  ඒ ට  මක් නැ ැ  

ශවන ර ක ා ශ න්නේ බැරි නම් ඉතිසන් සබතුමාේ ශ ොශ ොම  රි 

ශ ශරන්න එපැයි  ශ ොශරෝනාව ෂ් ා ක ෂ් කසු යන්තම් balance 

 රගේතා  තමුන්නාන්ශ ේ ඒ   ළාට  මක් නැ ැ  ඒ  ශ ොඳ 

තීන්ු වක්  නමුේ අශේක්ෂිත ප්රතිසලල ගන්න බැරි වු,ා  ශමො  , 

753 754 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශේ වගාශේ තවාන් පැළවලට නනෑ T65 ශපොශ ොර  පැළ හිටවපු 

ශමොශ ොශේ ඉඳලා අවුරුු  ශ  ක් විතර යන ල් නනෑ T200 

ශපොශ ොර  ඊට පසුව නනෑ T750 ශපොශ ොර  ශපොශ ොර නැතිස ෂ් ා 

ඒ ප්ර කනය නැතිසව තායා  මම මීට වනා  ාලය ගන්ශන් නැ ැ  තවේ 

විනානම ශ  කින් විතර  ථාව අව න්  රනවා, ගරු 

  ාපතිසතුමෂ්   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  ශේ  ර්මාන්තය ශගන බැලුශවොේ, ඇේත 

ව ශයන්ම විවිධ  ාලවල ශ ොඳ නර  කියන ශ  ම සි්ධධ ශවලා 

තිසශබනවා  1970-1977  ාලශේ දී වතු රජයට අරගේතා  

ජනව මට, රාජය වැවිලි  ැං කථාවට ඒ ඉනම්වල නනේතුව ු න්නා  

ශ්ධ පාලන ශ ැංචයිශයෝ, වගාව ගැන කිසිවක් ශනො න්නා ක ෂ්සුන් 

ශගෂ්හින්  ැම්මා, වතු පාලනය  රන්න  ඒ ෂ් ා වි ාල විනා යක් 

වු,ා   

ශේ ආර්  ජයවර්ධන යුගශේ තමයි  ාමානය ක ෂ් ා ශේ 

 ර්මාන්තයට ඇ ලා  ැම්ශම්  එ ා පුැංචි ක ෂ් කසු ශේ 

 ර්මාන්ත ාලා හික ශයෝ වු,ා  ශපොනම ක ෂ් කසු ශේ වතු 

අයිතිස ාරශයෝ වු,ා  කුනා ශේ වතු හික ශයෝ බිහි වු,ා  හිටපු 

අග්රාමාතය රේනසිරි වික්රමනාය  මැතිසතුමා මම ශම් අව කථාශේදී 

ශගෞරවශයන් සිහිපේ  රනවා  එතුමා ශබොශ ොම ු ර  ල්පනා 

 රලා 1970 ග,න්වල දී කුනා ශේ වතු  ැංවර්ධන අධි ාරිය 

ෂ්ර්මා,ය  ළා  ඒ  ඉතා ශ ොඳ වැනක්  ර,සිැං  ශප්රේම ා  හිටපු 

ජනාධිපතිසතුමා ශේ වගාව ගැන ශබොශ ෝ ශ යින්  ල්පනා  ළ 

ශ ශනක්  අවුරුු  100 ට ශමපිට, 1992 වර්ෂශේ ෂ්යෙයක් 

ආවාම, "ශම් ක ෂ්සුන්ට ෂ්යැං ආධාරයක් ශ න්න නනෑ" කියලා 

තීර,ය  ශළේ ර,සිැං  ශප්රේම ා  හිටපු ජනාධිපතිසතුමායි  ඒ 

වැන ට න ක්රියාේම   රන්න මටේ අව කථාව ලැබු,ා  අපි ය  

පාලන ආඩ ඩුව පිහිටුවන ශ ොට ශේ  ලු කිශලෝවක් රුපියල් 40ට, 

රුපියල් 50ට තාශේ  අපි කිේවා, "අපි රුපියල් 100  විතර  කථාවර 

ක ලක් ඇතිස  රනවා  ඒ  කථාවර ක ල ඇතිස  රන තුරු මදි පාඩුවට 

ආඩ ඩුශවන් ශචක් එ කින් ශ නවා" කියලා  රුපියල් 70ක්, 

රුපියල් 90ක් විතර වන ල් අපි ඒ හිෙ මු ල ශගේවා   

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමා  න්නවා, රිකිලි ශේ -වීීඩ ශේ- ගැන  

ග    ාලය අවුරුු  20යි  අවුරුු  15න් ප කශ ේ එමඟින් එන්න 

එන්නම ආ ායම අඩු ශවනවා  ඒ ෂ් ා නැවත වගාව, අලුේ වගාව 

දිරිමේ  රන්න ප්රමා,වේ මු ලක් ලබා ශ න්න කියා මම 

සබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා  ,ය ක්රම ඇතිස  රන්න නනෑ  

ශ ක්ශටයාරය ට ලක්ෂ 5ක්වේ ශ නශ ොට සියයට 4  වාශේ 

අඩු ශපොලියට ඒ ක ෂ්සුන්ට ඒ ,ය ශ න්න නනෑ  ඒ වාශේම ව ර 

2ක්, 3ක් යන ල් ශපොලිය විතරක් ශගවන විධියට   න ක්රම ඇතිස 

 රන්න කියලාේ මම ඉල්ලා සිටිනවා   

ඒ වාශේම, අක් ර ශ   බැතාන්වේ ක ෂ්සුන්ට ශබ ලා 

ජනතාවශේ ආ ායමයි, රශේ ආ ායමයි වැනම  රන්න පුළුවන් ක්රම 

ගැන ශ ොයා බලන්න, ගරු ඇමතිසතුමෂ්  ඒ ක්රමය  ාර්ථ යි  අ  

කුනා ශේ වතු හික යන්ශගන් සියයට 85ක්ම අක් ර ශ   ට වනා 

අඩු ශේ වතු හික යන්  
 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, සබතුමා විනානම 7ක් වැනමපුර අරශගන 

තිසශබනවා  
 

ගු ගයන්ත් කුණාිරලක මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මම  ථාව අව න්  රන්නම්, ගරු   ාපතිසතුමෂ්  

කුනා ශේ වතු හික යන්ශගන් සියයට 85ක්ම අක් ර 2ට වනා 

අඩු ශේ වතු තිසශබන උ විය  එම ෂ් ා  පුළුවන් නම් බු  ක්රමයට 

ශ ෝ ඒ ක ෂ්සුන්ට ඉනම් අක් ර ශ   බැතාන් ලබා දීලා, ර ක ාවක්,  

එශ ම නැේනම්  කවයැං රැකියාවක් වැෂ් ආ ායමක් ලබා ගන්න 

පුළුවන් වැන පිළිශවළක් සවුන්ට    ක  රශ න්න බලන්න  ශේ 

 ර්මාන්තශේදී ශලෝ ශේ ශබොශ ෝ රටවලට මා     වශේ 

 ාලයක් තමයි ලල ාව ලබා ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්   ැබැයි, 

අවුරු්ධශ්ධ 3 5  වශ ේම ආ ායම ගන්න පුළුවන් ශ්ධ ගු,යක් 

අශේ රශේ තිසශබනවා  ඒ වාශේම අපට අශේණි  “Ceylon Tea” 

ර ය ශලෝ යම පිළිගන්නවා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමා උගේ, 

 ැුවමක් තිසශබන, ෂ් තමාීත ඇමතිසවරශයක්  ශම්  ර්මාන්තය 

නො සිටුවන්නට ගත  ැකි සියලුම පියවර ගන්න කියා මම 

සබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා  ඒ වාශේම, ශග ර යන්න 

ඉ කශ ල්ලා තමන්  රන වැන ටි  ඉතාම ඉක්මෂ්න්  රන්න ගරු 

එ ක එම්  චන්ද්රශ ේන ඇමතිසතුමාට  ක්තිසය ලැශ වා කියලාේ මම 

යළිේ ප්රාර්ථනා  රනවා  ලබන අවුරු්ධ  මැ  ශවනශ ොට ශ ෝ 

ලබන අවුරු්ධ  ඇතුළතදීවේ ඒ වැන ටි   රන්න බලන්න  [බාධා 
කිරීමක්]   ශමො  ,  ැන් ගෑ ක සිලින්නර පුපුරනවා වශේ ආඩ ඩු 

පුපුරන තේේවයකුේ අපි  කිනවා, උශ්ධට ඇතිස වන වා  විවා  

 කිනශ ොට  ගරු   ාපතිසතුමෂ්, මට  ථා  රන්න අව කථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව සබතුමාටේ, විපක්ෂශේ ප්රධාන 

 ැංවිධාය තුමාටේ මශේ ශගෞරවය     කතුතිසය පු   රක න් මා 

ෂ් ඬ ශවනවා    
 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු (වව ය) රශම්ෂක පතිසර, අමාතයතුමා  
 

 

[පූ  ා  10 58] 

 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා (වැවිලි අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண - 

தபருந்லதாட்ட அகமச்சர்) 

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

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අපි ඉතාම ශගෞරව  රන, අපට ඉතාම 

හිතවේ ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  මන්ත්රීතුමාශේ  ථාශවන් 

පසුව මට  ථා  රන්න අව කථාව ලැබීම ගැන මා  තුටු ශවනවා  

ඉතාම අභිශයෝගාේම   ාල සීමාව  ශ්රී ලැං ාශේ වැවිලි 

 ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශේ වගාවන් පවේවාශගන යන්නේ, ඒ වාශේම 

ඒවා අපනයනය  රක න් ශ්රී ලැං ා ආර්ික යට වි ාල 

 ාය ේවයක් ලබා ශ න්නේ උ ේ  ළ වගා රුවන්ට, 

වැවිලි රුවන්ට, අපනයන රුවන්ට ප්රථමශයන්ම අශේ රජශේ 

 කතුතිසය පු   රන්න මා ශමය අව කථාවක්  රගන්නවා  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අප ශම් ගත  රන 2021 ව ර ශ්රී ලැං ා 

වැවිලි  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රයට අැං  කිහිපයකින්ම වැ ගේ ව රක්  

ඒ ට ශ ේතුව තමයි, අපි පුශරෝ ථනය  රන ආ ාරයට රබර් 

ආශ්රිත ෂ්ෂකපා න අපනයනශයන් ශ්රී ලැං ාවට වැනමම අපනයන 

ආ ායම ලැශබන ව ර 2021 වර්ෂය වීම  ශම් ව ශර් අපි 

ඇශමරි ාුව ශනොලර් බිලියනය ඉක්මවූ ආ ායමක් රබර් ආශ්රිත 

ෂ්ෂකපා න අපනයනශයන් ප්රථම වතාවට ලබා ගන්නවා  ඒ වාශේම 

තමයි, අපශේ ශ්ධශීය ශපොල් ආශ්රිත ෂ්ෂකපා න අපනයනශයන් 

ඉතිස ා ශේ වැනමම මු ල ලබා ගන්නා වර්ෂයේ ශම් ව රයි  අපට 

ඇශමරි ාුව ශනොලර් ක ලියන 900  ඉලක් යක්  ක්වා යෑමට 

 ැකි බව ශබොශ ොම පැ ැදිලිව පුශරෝ ථනය  රලා තිසශබනවා  

ශම් වර්ෂශේදී තමයි, ශපොල් ෂ්ෂකපා නශයන් ඉතිස ා ශේ වැනමම 

අපනයන ආ ායමක් ලැශබන්ශන්  කුරුඳු ඇතුළු අපනයන ශබෝග 

ක්ශෂේත්රශයන් ඉතිස ා ශේ වැනමම ආ ායම ලබා ගන්ශන්ේ ශම් ව ර 

755 756 

[ගරු  ගයන්ත  රු,ාතිසල   ම තා] 
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තුළදීයි  ඉතාම පැ ැදිලිව, අපට ඇශමරි ාුව ශනොලර් ක ලියන 

450  ඉලක් යක් ලො  ර ගැීතමට  ැකියාව තිසශබන බව අපි 

වි කවා   රනවා  ඒ වාශේම, වැවිලි  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශේේ 

 ම කත අපනයන ආ ායම ගේශතොේ, ඉතිස ා ශේ වැනමම මු ලක් 

ලබන්ශන්ේ ශම් 2021 ව ශර්  ඒ අුවව, අපට ශනොලර් බිලියන 

3 8  මු ලක් ලබා ගැීතමට  ැකියාව තිසශබන බව ශබොශ ොම 

පැ ැදිලිව පුශරෝ ථනය  ර තිසශබනවා  එම ක්ශෂේත්රයට 

 ාය ේවය  ැක්වූ සියලුශ නාටම මම  කතුතිස  රනවා  ඒ වාශේම, 

 ාම්ප්ර ායි  විධියට අපනයනය පැේශතන් ශ්රී ලැං ාවට වි ාලතම 

ආ ායම ශම් ව ශර්ේ ලැශබන්ශන් ඇෙලුම් අපනයනශයන්  

ඇෙලුම් අපනයනශයන් ඇශමරි ාුව ශනොලර් බිලියන 4 8  

මු ලක් අපට ශමවර ලැශබනවා  වැවිලි  ර්මාන්ත අමාතයාැං ය 

ඇතුළු අශේ අශනක් රාජය අමාතයාැං  තුශන්ම  බලාශපොශරොේතුව  

ඇෙලුම් අපනයනශයන් අශේ රටට ලැශබන ශනොලර් බිලියන 5  

පම, ප්රමා,ය තව ව ර ශ  කින් වැවිලි ක්ශෂේත්රශයුවේ ලබා 

ශගන එය ශ්රී ලැං ා ආර්ික ශේ  ක්තිසය ශවුවශවන් ශය වීමටයි   

එම  ැනම පරමාර්ථය ඇතිසව තමයි අපි  ටයුතු  රන්ශන්   ඒ 

ශවුවශවන්   ශයෝගය ශ න අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාට, ගරු 

අගමැතිසතුමාට, ඒ වාශේම  මු ල් අමාතය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ 

මැතිසතුමාට අශේ අමාතයාැං ය ශවුවශවන් මශේ  කතුතිසය පු  

 රනවා  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  මැතිසතුමාේ 

ශේ  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශේ සිටින ශ ශනක්  කුනා ශේ වතු 

 ැංවර්ධන අධි ාරිශේ   ාපතිස  ැටියට  ටයුතු  රපු ශ ශනක්, 

එතුමා   එතුමා ශම්  ර්මාන්තය ගැන  ැඟීශමන්  ථා  රන 

මන්ත්රීවරශයක්  එතුමා පළ  ළ අ   ක අපි පිළිගන්නවා   

එතුමාශේ අ  සුේ අරශගන, පක්ෂ විපක්ෂ අශනකුේ 

මන්ත්රීවරුන්ශේ අ  සුේ අරශගන වැවිලි  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශේ 

අභිවෘ්ධධිය ශවුවශවන් ඉදිරිශේදී අපට  ටයුතු  රන්නට පුළුවන් 

කියන  ාර,යේ මම සිහිපේ  රනවා  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  රිත ආර්ික යක් පිළිබඳව අශේ රජශේ 

 ැං ල්පයන් ශම් රශේ ජනගත  ශළේ ශම් රශේ ජනතාව පිළිබඳව 

ඇතිස ආ රශයන්   ජනතාව පිළිබඳව ඇතිස ශගෞරවශයන්  ශම් රශේ 

ලක්ෂ ග,නක් ජනතාව පිළි ා, වකුගඩු ශරෝග වැෂ් ශබෝ ශනොවන 

ශරෝගවලින් ක ය යනශ ොට, සවුන් එම ශරෝගවලින් ශ රා ගැීතශම් 

පරමාර්ථය ඇතිසව තමයි  ්ධ ාවශයන් ශම්  ැං ල්පය ජනගත 

 ශළේ  එය ජනගත කිරීශමන් පසුව ක්රියාේම  කිරීශම්දී යම් යම් 

අඩු පාඩු සි්ධධ වු,ා  එම අඩු පාඩු   ා ගැීතමට අපි  ටයුතු 

 රක න් ඉන්නවා  ඒ  ටයුතු යථාවේ කිරීශමන් පසුව  ම්පූර්, 

 ාබෂ්  ශපොශ ොර පම,ක්  ාවිතශයන් අපි  ැනට ලබන 

ප්රතිසලලවලට වනා ඉ ළ තාය ප්රතිසලල රාියයක්  ම කත  ෘෂි 

 ර්මාන්ත, වැවිලි  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රවලට ලබා ගැීතමට  ැකි 

බවට අපට පැ ැදිලි වි කවා යක් තිසශබනවා  එම ෂ් ා ඉතා 

පැ ැදිලිව, ඒ අව ය ශපෝෂ  ශ ොට ක වගාවට නැවත ලබා දීමට 

අපි  ටයුතු  රනවා  විශ ේෂශයන්ම ශමම ප්රයේනය  ර ා 

ලැං ාව තුළ මතු වූ  ාබෂ්  ශපොශ ොර ෂ්ෂකපා  යන් වි ාල 

 ැංඛ්යාවක්  ැන් රශේ ෂ්ෂකපා න  ටයුතු  රශගන යනවා  

ගු,ාේම  ාවශයන් ඉ ළ සවුන්ශේ  ාබෂ්  ශපොශ ොර -

ශ ොම්ශපෝ ක ේ ශනොශවයි,  ාබෂ්  ශපොශ ොර-   න ා  මු ලට 

  නාධාර  හිතව සියලුම වගා රුවන්ට ලබා ශ න්න ජනවාරි 

මා ශේ සිට අපි  ටයුතු  රනවා  ඒ  ෂ්ෂකපා න ධාරිතාව පිළිබඳ 

 ාර,යක්   ාලය පිළිබඳ  ාර,යක්   ැබැයි, ඒ වගා රුවන් 

සියලුශ නාටම ගු,ාේම  ාවශයන් ඉ ළ  ාබෂ්  ශපොශ ොර 

ලබා ශ න්න අපි  ටයුතු  රනවා  ඒ වාශේම ශේ වගාව  ඳ ා 

අව ය අශනකුේ ර ායෂ්   ශපොශ ොරේ ශවශළඳ ශපොළ ක ලට 

ලබා දීමට අප  ටයුතු  රනවා  ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  

මන්ත්රීතුමා  ඳ න්  ළ ආ ාරයට, ශලෝ  ශවශළඳ ශපොශළේ බඩු 

ක ල ඉ ළ යාශම්දී ශතල්, ගෑ ක වාශේම ශපොශ ොර ක ලේ ඉ ළ 

තාහින් තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා ශම් මා  කිහිපය තුළ ර ායෂ්  

ශපොශ ොරවල යම්කිසි ක ල වැනමවීමක් තිසශේවි   ැබැයි, ශපබරවාරි 

මා ශයන් පසු ශලෝ  ඉල්ලුම අඩුවනශ ොට වනාේ   න ා  

මු ල ට ශවශළඳ ශපොළ ක ලට එම ශපොශ ොර විශ ේෂ ලබා 

ගැීතමට  ැකියාව ලැශබයි කියා අපි වි කවා   රනවා  ශේ 

වගා රුවන් යම්කිසි අප සුතාව ට පේවුණු බව අපි 

පිළිගන්නවා  ඒ ශ ය සිු  වුශඩ  ප්රමා,ාේම ව ශනොශවයි  ශේවල 

ගු,ාේම  ාවය පිළිබඳ ප්ර කනයක් මතු වු,ා  ඒ  අපි පිළිගන්න 

අව යයි  ඒ ෂ් ා එතුමා  ඳ න්  ළ ආ ාරයට අශේ ප්රතිසක්ශෂේපිත 

ශේ - refuse tea - ප්රමා,ය වැනමශවලා තිසශබනවා  එතුමා  ඳ න් 

 ළ ආ ාරයට  ළු    පැ ැ ගැන්වීමක් සිු  ශවලා තිසශබනවා  

 ැබැයි,  ම කතයක්  ැටියට අශේ ෂ්ෂකපා නය තාය ව රට 

 ාශේක්ෂව ශබොශ ොම පැ ැදිලිව වැනමශවලා තිසශබනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  මෑත ඉතිස ා ය තුළ ලැං ාශේ ශේ වගාශේ 

වැනමම අ කවැන්න -ලල ාව- අපට ලැබී තිසශබන්ශන් 2013 ව ශර්දී   

ඒ ප්රමා,ය කිශලෝග්රෑම් ක ලියන 340ක්  පසුතාය ව ශර් තමයි අඩුම 

ලල ාවක් ලැබී තිසශබන්ශන්, මම වැවිලි අමාතයවරයා ව ශයන් 

සිටියදී  පැවතිස ෂ්යැං තේේවය ෂ් ා මෑත ඉතිස ා ශේ අඩුම 

ලල ාවක්  ලැබුශඩ  තාය අවුරු්ධශ්ධ  ඒ ප්රමා,ය කිශලෝග්රෑම් 

ක ලියන 279යි  ශම් ව ශර් -2021 ව ශර්- යම් ශපොශ ොර 

ප්රමා,යක් අඩු වු,ේ, මුල්  ාර්තු තුන අව ානශේ දී  ැනටමේ 

කිශලෝග්රෑම් ක ලියන 2 0ක් අපට ලැබී තිසශබනවා  අපි 

පුශරෝ ථනය  රන ආ ාරයට ශම් ව ශර් කිශලෝග්රෑම් ක ලියන 

305ේ, 310ේ අතර ප්රමා,යක් ලැශබනවා  එතශ ොට තාය ව රට 

 ාශේක්ෂව ශම් ව ශර් කිශලෝග්රෑම් ක ලියන 25ක් අපට වැනමපුර 

ලැශබනවා  ඒ ට ශ ේතුව වුශඩ  ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  

මැතිසතුමා  ඳ න්  ළ පරිදි ව ර පුරා පැවතිස ය පේ  ාලගුණි  

තේේවය  ඒ ෂ් ා අපි වි කවා   රනවා, ඉදිරි  ාලශේදී ශේ 

ලල ාව වැනම ශවයි කියලා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ශ්රී ලැං ාවට වැනමම ශපොශ ොර ප්රමා,යක් 

ආනයනය  ර තිසශබන්ශන් 2020 ව ශර්දී  ඒ ප්රමා,ය 

ශමට්රික්ශටොන් 837,000ක්   ැබැයි, 2013 ව ශර් ශම් රටට 

ආනයනය  ර තිසශබන්ශන් ශපොශ ොර ශමට්රික්ශටොන් 530,000යි  

ආ න්න ව ශයන් බැලුවාම, ආනයනය  ළ ශපොශ ොර ප්රමා,ය 

සියයට 40කින් වැනමශවලා තිසබු,ාට, පසුතාය ව ර 7   ාලය තුළ 

ශ්රී ලැං ාශේ  ෘෂි  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශේ වී, එළවලු, ශේ, රබර්, 

කුරුඳු ආදී එ ම ශ ෝගය වේ ෂ්ෂකපා නය ශ ෝ ෂ්ෂකපා න 

ලල ායිතාව සියයට 10කින්වේ වැනමශවලා නැ ැ  ඒ ෂ් ා 

ර ායෂ්  ශපොශ ොර  ාවිතයේ, ෂ්ෂකපා න ලල ායිතාවේ අතර 

කිසිම  ම්බන්ධතාවක් නැ ැ  ශම් රශේ ශපොශ ොර අව ාවිතයක් 

සිු  ශවලා තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා තමයි අශේ ප  ෂ් රු ශවලා 

තිසශබන්ශන්  ඒ ෂ් ා තමයි අ  ශ්රී ලැං ාශේ ශේ අක් රයකින් 

මා ය ට ලබා ගන්නා  ළු ප්රමා,ය කිශලෝග්රෑම් 350  ක්වා 

අඩුශවලා තිසශබන්ශන්  ශපොශ ොර දීපු  ාලශේේ එශ මයි  තාය 

අවුරු්ධශ්ධ ශපොශ ොර තිසබු,ා, නමුේ ලැබුශඩ  ශේ කිශලෝග්රෑම් 

ක ලියන 279යි    ාශේක්ෂ ව ශයන්, ශම් අවුරු්ධශ්ධ ශපොශ ොර 

නැ ැ, නමුේ ශේ කිශලෝග්රෑම් ක ලියන 305ක් ලැබිලා තිසශබනවා  ඒ 

ෂ් ා අපි ප්ර  කත ශල  ශපොශ ොර  ාවිත  රන්නට අව යයි  

ප්ර  කත  ාවිත කිරීම්  ඳුන්වා ශ න්නට කුනා ශේ වතු  ැංවර්ධන 

අධි ාරිය, ශ්රී ලැං ා ශේ මඩ නලය ඇතුළු අශනක් ආයතන සියල්ල 

ම එ තු ශවලා  ටයුතු  රනවා  අපි වි කවා   රනවා, ප්ර  කත 

ශපොශ ොර  ාවිතශයන් අශේ අ කවැන්න මීට වනා වැනම  ර ගැීතමට 

 ැකිශවයි කියලා  ඊළෙට, අපි ශම් වගාවන්හි ප   ැංරක්ෂ, 

වැන ට න් ශවුවශවන් කුනා ශේ වතු  ැංවර්ධන අධි ාරිය  ර ා 

 ාම්ප්ර ායි  ශේ වතුවල තිසබුණු උ ක ශ වන  ා  ටි  ශනොක ලශේ 

ලබා ශ න්නේ, ක ටි ශ වන  ා  නැවත   න්නේ, ප ට 

 ාබෂ්  ශ ොට ක එ තු  ර ගන්නේ අව ය ප්රතිසපා න ශවන්  ර 

757 758 



පාර්ලිශම්න්තුව 

තිසශබනවා  ඒවා සියල්ල ලබන අවුරු්ධශ්ධ සිට ජනතාවට ලබා 

ශ න්න අපි  ටයුතු  රනවා  ඒ වාශේම තමයි, පශ ේ ආම්ලි තාව 

අඩු  රන්න  ෑම ශේ වේත ටම ශනොලමයිේ ශනොක ලශේ ලබා 

ශ න්න  ටයුතු  රනවා  සින්ක්  ල්ශෆේේ ශනොක ලශේ ලබා 

ශ න්නේ අපි  ටයුතු  රනවා   

වගාවන්ට ඉතාම වැ ගේ  ාධ යක් වන ජලය ශවුවශවන් 

ඉතිස ා ශේ ප්රථම වතාවට 2021 ව ශර්දී අතිසගරු ජනාධිපතිස 

ශගෝසා ය රාජපක්ෂ මැතිසතුමා රුපියල් බිලියන 1 5  මු ලක් 

ශවන්  ළා  ඒ මු ශලන් අපි ජල ප සු ම් ක්රමාුවකූලව ලබා 

දීශගන යනවා  ලබන අවුරු්ධ   ඳ ාේ අපට ශවන්ශවලා තිසශබන 

මු ල් ප්රතිසපා නවලින් වගාවන්ට ජලය  ැප ම ප්රධාන  ාර,යක් 

 ැටියට  ල ා අපි  ටයුතු  රනවා  විශ ේෂශයන්ම  ාලගුණි  

විපර්යා  රැ  ට මුහු, ශ න තේේවයක් තිසශබනවා, ශම්  එල් 

ෂ්ශනෝ තේේවයේ එක්   ලබන ව ශර්  ම ර විට ෂ්යෙ 

 ාලයක් ඇතිස ශවයි  එශ ම ශනොශවන්නේ පුළුවන්  එශ ේ ඇතිස 

වු,ේ, නැතිස වු,ේ අනාගතය ගැන හිතලා දීර්න ාලීන ව ශයන් 

වගාවන්ට ජලය ලබා ශ න්නට අව යයි   ඒ ශවුවශවන් ලබා දිය 

 ැකි සියලු ආධාර, ,ය ප සු ම් ලබා ශ න්න අපි  ටයුතු 

 රනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  මන්ත්රීතුමා 

 ඳ න්  ළ තවේ  ාර,ය ට මම පිළිතුරු දිය යුතුයි  ශේ 

වගා රුවන්ට ,ය ලබා ශ න්නට  ැනටමේ අපි ආසියාුව 

 ැංවර්ධන බැැංකු ,ය ශයෝජනා ක්රමයක් ක්රියාේම   රනවා  එහි 

ශපොලිය සියයට 4 75යි    එම ,ය නැවත ,ය ශගවන්නට   න 

 ාලසීමාවක් ලබා ශ නවා  ඒ අුවව ව ර 2  grace period එ ක් 

තිසශබනවා  ඒ ,ය ක්රම අපි  ැනටමේ ඉදිරිපේ  ර තිසශබනවා  ඊට 

අමතරව අපි ශම් වගාවන් ප්රවර්ධනය ශවුවශවන් සියලු ග්රාම 

ෂ්ලධාරි ව ම්වලට ලබන ව ශර් වි ාල මු ලක් ශවන්  රන්න 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා  ශමහිදී ශේ, රබර්, කුරුඳු ඇතුළු සියලු 

 ව ශ ෝග  ඳ ා පැළ ලබා දීමට    ජල  ැපයුම ශවුවශවන් 

වි ාල මු ලක් ශවන්  රන්න   ටයුතු  රන බව ශම් අව කථාශේ දී 

මම ඉතාම ශගෞරවශයන් ශම් ගරු   ාවට  ැුවම් ශ නවා   ඒ ෂ් ා 

ශේ වගාශේ අනාගතය පිළිබඳව  වුරු ශ ෝ  ැ   ැං ා ඇතිස 

 රශගන සිටියා නම්, ඒ සියල්ල ඉවේ  ර ගන්න කියා ඉතාම 

ශගෞරවශයන් මා ඉල්ලා සිටිනවා  අනාදිමේ  ාලයක් තිස කශ ේ ශේ 

වගාශවන් ලැං ාව වි ාල විශ්ධ  විෂ්මය ප්රමා,යක් ලබා ශගන 

තිසශබනවා  ගරු   ාපතිසතුමෂ්, 2010 ව ශර් සිට 2020 ව ර 

 ක්වාම ශම්  ර්මාන්තශයන් ලැබූ ආ ායම ශනොලර් බිලියන 1 5ක් 

බව මම මතක්  රන්න  ැමැතිසයි   ශම් ව ශර්ේ අපට ශනොලර් 

බිලියන 1 3  ආ ායමක් ලබන්න පුළුවන් ශවයි  තාය අවුරු්ධශ්ධ 

අපට ලැබුශඩ  ශනොලර් බිලියන 1 2යි   ශමහි පුළුල්වීමක් නැ ැ  

ඒ ට ශ ේතුව, ශලෝ ශේ ශේ ශවශළඳ ශපොළ  ම්බන්ධශයන් 

 කථා තාවක් තිසබීමයි  එහි පුළුල්වීමක් නැ ැ  අෂ්ක් පැේශතන්, 

අශේ ශේ තමයි ශලෝ ශේ ක ල ඉ ළම ශේ  අශේ ශේ කිශලෝවක් 

ශනොලර් 3 ට විකිශ,නශ ොට ශ න්යාශේ ශේ කිශලෝවක් 

විකිශ,න්ශන් ශනොලර් 1 5 ට  ඉන්දියාශේ ශේ කිශලෝව ශනොලර් 

2යි  ඒ අුවව අශේ ශේවලට තමයි ඉ ළම ක ලක් තිසශබන්ශන්  

නමුේ, අ  ශලෝ ය වැනමපුරම නැඹුරු ශවලා තිසශබනවා, ලා  

ශ්ධවල් ක ලදී ගන්න  ඒ ෂ් ා අශේ ඉදිරි ගමන තිසශබන්ශන් අශේ 

ෂ්ෂකපා නය වැනම කිරීම  ර ායි  අශේ කිශලෝ ක ලියන 300  

ලල ාව කිශලෝ ක ලියන 350ක්  ක්වාවේ අවම ව ශයන් වැනම  ර 

ගන්න අව යයි  ඒේ එක් ම අක් රය  ලල ා තාව වැනම  ර 

ගන්නේ අව යයි  අපි මා ය ට  නන  ලු කිශලෝ 350 අඩු 

ග,ශන් කිශලෝ 400ක්, 500ක්  ක්වා වැනම කිරීම  ඳ ා  ටයුතු 

 රන්නේ අව යයි  අපි  ැ  තිසශබනවා, විවිධ ප්රශ්ධ වල සිටින 

 ම ර කුනා ශේ වතු හික යන් ඉතාම ශ ොඳ පාැංන්  ැංරක්ෂ, ක්රම 

 හිතව තමුන්ශේ ශේ අක් රශයන් මා ය ට  ලු කිශලෝ 

1,000ක් පම,  නන ආ ාරය  අපි සවුන්ට  කතුතිසවන්ත ශවනවා  

එම ෂ් ා average එ  ගේශතොේ, කිශලෝ 350 ඉඳලා කිශලෝ 

1,000  ක්වා ඉ ළ මේටම ට අපට යන්න පුළුවන්  වගා රුවන් 

 ැුවවේ  රක න්, ජලය  පයා ශ ක න්, අර්ථවේ ශපොශ ොර 

පරි ර,ය මඟින් ඒ තේේවයට ශේ වගාව පරිවර්තනය කිරීම 

 ර ා විතරයි ශේ  ර්මාන්තශේ අනාගතය ජයග්ර ,ය  රන්න 

පුළුවන් ශවන්ශන් කියන  ාර,ය මම ශම් අව කථාශේ සබ 

සියලුශ නාට මතක්  රනවා  

  ශේවලට අමතරව, ශම් රශේ රබර් වගාශේේ  ැන් අලුේ 

පරිච්ශේ යක් ෂ්ර්මා,ය ශවක න් තිසශබන බව  මම  ඳ න් 

 රන්න නනෑ  ගරු   ාපතිසතුමෂ්, 2019දී අශේ රජය බලයට පේ 

ශවනශ ොට ශම් රශේ රබර් පිළිබඳව තිසබුණු තේේවය ගැනේ 

සබතුමාට සිහිපේ  රන්න අව යයි  Ribbed Smoked Sheet 1 - 

RSS 1 - කියන එ  තිසබුශඩ  කිශලෝවක් රුපියල් 230 ටයි  ඒ 

 ාලශේ ශම් රශේ රබර්  ැපුශේ නැ ැ  එ ා ශම් රශේ රබර් 

ශගොවිශයෝ ඉතාම ු ක්ඛිත තේේවය ට පේ ශවලා හිටියා  

ශමො  , රබර් වි ාල ප්රමා,යක් ආනයනය  ළා  නමුේ අශේ 

රජය බලයට පේ වීශමන් පසු පිටරටින් ශගන්වන රබර්  ප්රමා,ය 

ක්රමාුවකූලව සීමා කිරීමට අපි  ටයුතු  ළා  ඒ ෂ් ා අ  රබර් 

කිශලෝව  ක ල ශ ගු, ශවලා තිසශබනවා  අ  RSS 1 කිශලෝව  

ක ල රුපියල් 480යි   ම ර අව කථාවලදී එය රුපියල් 500ේ 

ඉක්මවා යනවා  ගරු මහින්  රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිසතුමාශේ 

 ාලශේ අශේ රබර් වගා රුවන්ට වි ාල මු ලක් ලැබු,ා   අශේ 

රබර් වගා රුවන්ට අ  නැවතේ ඒ වි කවා ය ඇතිස ශවලා 

තිසශබනවා  ඒ වාශේම රබර් වගාවට උනන්ු වකුේ ඇතිස ශවලා 

තිසශබනවා  ශම් වතාශේදී  ාම්ප්ර ායි ව අපට ලැබුණු 

ශමට්රික්ශටොන් 75,000 ශවුවවට ශමට්රික්ශටොන් 85,000 ට වැනම 

ප්රමා,ය  ඉලක් ය ට ශම් රශේ  රබර් ෂ්ෂකපා නය නැවත වැනම 

ශවක න් තිසශබනවා  එය අපට  තුටට  ාර,යක්  රබර් ආශ්රිත 

ෂ්ෂකපා නවලින් ඓතිස ාසි  මු ලක් ශම් ව ශර් අපට ලැශබනවා  

එය ශනොලර් බිලියනය ඉක්මවූ මු ලක්  ඒ වාශේම ශ්රී ලැං ාව 

 කුණු ආසියාුව  ලාපශේ විතරක් ශනොශවයි, ආසියාශේම rigid 

tyre, එශ ම නැේනම් truck tyre ඇතුළු  න්නාම  හිත ටයර් 

ෂ්ෂකපා නශේ ශලෝ  ශක්න්ද්ර කථානය බවට පේ ශවක න් 

තිසශබනවා  ඒ  වි ාල ජයග්ර ,යක්  ළෙදී  ළුතර ප්රශ්ධ ශේ 

වි ාල  ර්මාන්ත ාලාවක් ආරම්  වු,ා  ඒ වාශේම 

 ම්බන්ශතොට ශවශළඳ  ලාපශේේ වි ාල ටයර් ෂ්ෂකපා න 

 ර්මාන්ත ාලා ආරම්   රන්න ආශයෝජ යන් රටට 

පැක ශ,ක න් සිටිනවා  එය රටක්  ැටියට අප ලැබූ ජයග්ර ,යක්   

ඒ  ර්මාන්ත ප්රවර්ධනය  රන්න අපි උපරිම  ාය ේවය ලබා 

ශ න බවේ මම  තුටින් මතක්  රනවා  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, රබර්වල ඒ තේේවය වාශේම ශ්රී ලැං ාශේ 

ශපොශළොශේ ගු,ාේම  ාවය ෂ් ා අශේ අෂ්ක් වැවිලි 

ශ ෝගවලට ඇතිස ඉල්ලුමේ වැනමශවක න් තිසශබනවා  අපි Ceylon 

Tea පිළිබඳව  ථා  ළා  Ceylon Teaවලට තිසශබන වි කවා ය 
වාශේම ශම් වන විට ශලෝ ශේ වි ාල ඉල්ලුමක් ශ්රී ලැං ාශේ 

ශපොල් - Ceylon Coconut- වලටේ, ශ්රී ලැං ාශේ කුරුඳු - Ceylon 

Cinnamon - වලටේ  ැන් ඇතිස ශවක න් තිසශබනවා  ශමහිදී 

විශ ේෂශයන්ම මම කියන්න නනෑ, අපට  පුරාලන්න බැරි තරම් 

අපනයන ඉල්ලුමක් ශපොල් ආශ්රිත ෂ්ෂකපා නවලට ලැශබක න් 

තිසශබන බව  ශම් ව ශර් අපි ඉතිස ා ශේ වැනමම මු ල වාර්තා 

 රනවා, ශපොල් ආශ්රිත ෂ්ෂකපා නවලින්  එය ශනොලර් ක ලියන 

900 ට ආ න්න මු ලක් බවට පරිවර්තනය ශවයි  ශමො  , අශේ 

ශපොල් ආශ්රිත ෂ්ෂකපා න  ඳ ා වි ාල ඉල්ලුමක් ඇතිස ශවක න් 

තිසශබනවා  ලැං ාශේ ශපොල්වල ර ය  ා ගු,ය ෂ් ා ඇශමරි ාව, 

යුශරෝපා රටවල් ඇතුළු රටවල් රාියයකින් අ  ඉල්ලුම ඇතිස ශවක න් 

තිසශබනවා  ෂ්ෂකපා න රාියයක්  ඳ ා, එනම් ශපොල් කිරි, ශපොල් 

759 760 

[ගරු  (වව ය) රශම්ෂක පතිසර,  ම තා] 
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පිටි, ශපොල් ශතල් වාශේම ශපොල් උප කතරය  ඳ ාේ වි ාල 

ශවශළඳ ශපොළක් ෂ්ර්මා,ය ශවක න් තිසශබනවා  ඒ  ම්බන්ධශයන් 

අපට වි ාල  තුටක් තිසශබනවා  ඒ වාශේම ශම් ව ර තමයි මෑත 

ඉතිස ා ය තුළ වැනමම ශපොල් ලල ාව ලබන ව ර බවට 

පේශවන්ශන්  ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අපි ශපොල් ශගනම බිලියන 3 4  

අ කවැන්නක් බලාශපොශරොේතු ශවනවා  ඒ  ර ා අශේ අපනයන 

දිරිමේ  රන්න අපට පුළුවන්  නමුේ, අශේ අපනයන රුවන්ට 

තිසශබන ප්රධාන ගැටලුව අමුද්රවය ශනොමැතිසවීමයි  අමුද්රවය 

ශනොමැතිසවීමට ශ ේතුව ශමො ක් ? ගෘ  කථ පරිශ ෝජනශේදී ශපොල් 

වි ාල ව ශයන් අපශේ යාමක් සිු  ශවනවා  ඒ ෂ් ා ශපොල් 

පර්ශේෂ, ආයතනය  ර ා ඉදිරි  ාලශේදී ජනතාව  ැුවවේ 

 රන්න අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා  ෂ්ශව ක තුළ ශපොල් 

පරිශ ෝජනය ගේතාම, ශපොල්වලින්  ාගයක්ම වි ාල ශල  විනා  

ශවනවා  ඒ  අපට අඩු  ර ගන්න පුළුවන් බව ඉතා පැ ැදිලිව 

අපට ශපීත ශගො ක තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා අපි ඒ ට අව ය විධිවිධාන 

   ක  රක න් තිසශබනවා  ශ්ධශීය ශපොල් පරිශ ෝජනශේදී 

අව ාවිතය අඩු  ශළොේ, එම ප්රමා,ය අපට අපනයනය  රන්න 

පුළුවන්  අපනයන රුවන්ශේ  ර්මාන්ත ාලාවල වි ාල 

ධාරිතාවක් තිසශබනවා  ඒ වාශේම සවුන්ට වි ාල ඉල්ලුමක් 

තිසශබනවා  ඒ ඉල්ලුමට ශපොල්  පයා ගැීතමට ශනො ැකිව  ැන් 

වි ාල අර්බු යකුේ මතු ශවලා තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා අපි එ  

පැේතකින් ශපොල් වගාව ප්රවර්ධනය  රනවා  

ඉතිස ා ය පුරාම අපි   පු පැළ ටි  ගේශතොේ,  ාම්ප්ර ායි  

ව ශයන් ව ර ට ක ලියන ශ  ක් පම, ශපොල් පැළ   ලා 

තිසශබනවා  ඉලක් ගත වැන ට නක්  ර ා ප්රාශ්ධශීය මේටශමන්, 

එශ ම නැේනම් ගම් මේටශමන් ශපොල් පැළ තවාන් ඇතිස  රලා 

අඩුම ග,ශන් පැළ ක ලියන 5ක් වාර්ෂි ව   න්න අශේ 

අමාතයාැං යේ, රාජය අමාතයාැං යේ එ තු ශවලා  ටයුතු 

 රනවා  ඒ වාශේම තමයි, තිසශබන ශපොල්ග කවල ලල ා තාව වැනම 

 රන්න තිසශබන ප්රධානතම ක්රියා මාර්ගය තමයි, නැවත වතාවක් 

ජලය  ැප ම  බිැංු  ජල තාක්ෂ,ය - drip irrigation - ශ ෝ පත ක 

ඇතුළු ශවනේ ක්රම  ර ා ජලය  ැප ම  රන නනෑම ශ ශනකුට 

ශපොල් වගාව ශවුවශවුවේ ආධාර ශ න්න අපි ලැ ැ කතිසයි  ශපොල් 

වගාව  ඳ ා ජලය  ැප ම ඉතා වැ ගේ  ඒ වාශේම ක්රමාුවකූලව 

ශපොශ ොර ශයදීමේ වැ ගේ  ශපොල් ශවුවශවන්  ාම්ප්ර ායි  

ව ශයන් ශපොශ ොර ශයො න්ශන් සියයට 20ේ, 25ේ අතර 

ප්රමා,යක්  ඒවාට උනන්ු   රවීමේ අපි  රනවා  ඒවාට ඉතා 

ශ ොඳ  කවා ාවි   ැංනට  තිසශයනවා  ශපොල් වගාව  ඳ ා ඒවා 

 ාවිත  රන්න පුළුවන්  ශපොල් වගාශේ ප්රවර්ධනය ශවුවශවන් ඒ 

සියල්ල ශය වීම ට අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා   

ඒ වාශේම ශම්  ාර,යේ මම  ඳ න්  රන්න අව යයි  

ඉවක් බවක් නැතුව ශම් රශේ ශපොල් ග ක  ැීඩම නවේවන්න අපි 

ප්රථම වතාවට ශපොල් ග , ග ක ශ ලීම් (පාලන) පනතට ඇතුළේ 

 රක න් විධිවිධාන ෂ්කුේ  ර තිසශබනවා  ශමශතක්  ල් ඉතිස ා ය 

පුරාම ග ක ශ ලීම් (පාලන) පනතට ඇතුළේ  ර තිසබුශඩ  ශ ො ක 

ග ේ, ශ ල් ග ේ, ගැ ැුව තල් ග ේ පම,යි  අපි ශපොල් ග  ශම් 

ග ක ශ ලීම් (පාලන) පනතට ඇතුළේ  ර තිසශබනවා  එතශ ොට 

ග ක තුන ට වනා යම්  කථානය   ැශපනවා නම්, 

අෂ්වාර්යශයන්ම ග්රාම ෂ්ලධාරිතුමාශේ, ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්ශේ 

අව රය ගන්න අව යයි  ඒ ෂ් ා මීට පසුව ශපොල් ග ක 

හිතුමනාශපට ශ ළන්න බැ ැ   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  වි ාල ව ශයන්  කවා ාවි  පරි ර 

විනා යක් සි්ධධ වන  ටුශපොල් වගාව පිළිබඳව ශම් රශේ 

උ්ධශනෝෂ, වි ාල ප්රමා,යක් තිසබුණු බව අපි  වුරුේ  න්නවා  

ජනාධිපතිසතුමා අශේ ජනතාවශේ ඉල්ලීමට ඇහුම් න් දීලා, ශම් 

රශේ  ටුශපොල් වගාව  ම්පූර්,ශයන්ම නතර  රන්න  ටයුතු 

 ළා   ටුශපොල් වගාව මීට ප කශ ේ ශ්රී ලැං ාශේ සිු  වන්ශන් නැ ැ  

එම ඉනම්වල අලුේ වගාවන් කිරීම  ඳ ා එම ශගොවීන් වධර්යවේ 

 රන්නේ අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා  ඒ අුවව,  ටුශපොල් 

වගාව  ැන් ත නම්  ර තිසශබනවා  ඒ වාශේම තමයි, 

ගු,ාේම  ාවශයන් ඉ ළ ශපොල් ශතල් පරිශ ෝජනය වැනම කිරීම 

පිණි  අපි  න එළවලු ශතල්  ැටියට  ඳුන්වන  ටුශපොල් 

වාවිතය අඩු  රලා, වව යවරු පවා පිළිගන්න 

ගු,ාේම  ාවශයන් ඉ ළ ශපොල් ශතල් පරිශ ෝජනය වැනම 

 රන්න ශපොල් ශතල් ආනයනයට තිසබුණු බු  පවා අපි අඩු  ර 

තිසශයනවා  ඒ අුවව අපි වි කවා   රනවා, ශපොල් ශතල් 

පරිශ ෝජනශේේ, ෂ්ෂකපා නශේේ ලල ා තාව ඉදිරි  ාලශේදී 

ක්රමාුවකූලව වැනම ශවයි කියලා  ඒ ෂ් ා ඉදිරි ව ර   ාලය තුළදී 

අෂ්වාර්යශයන්ම ශ්රී ලැං ාශේ ශපොල් ආශ්රිත ෂ්ෂකපා නවල 

අපනයන ආ ායම අෂ්වාර්යශයන්ම ඇශමරි ාුව ශනොලර් බිලියන 

1 3 ඉක්මවා යන්න පුළුවන් කියාේ අපට පැ ැදිලි වි කවා යක් 

තිසශබනවා    

ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  අශේ කුරුඳු වගා ක්ශෂේත්රයේ ජයග්ර , 

රැ ක් ලබක න් තිසශබන බවේ සබතුමාට මතක්  රන්න අව යයි  

ශලෝ ශේ කුරුඳු ශවශළඳාශම් ප්රධාන ශ ොට  හික   රශගන 

තිසශයන්ශන් cassia ව ශයන්  ඳුන්වන  ා ශයන් ලැශබන 

 ැංනට   කුරුඳු ශවශළඳ ශපොශළේ එය සියයට 80ක් තිසශබනවා  

 තය කුරුඳු ශල   ඳුන්වන්ශන් ශ්රී ලැං ාශේ කුරුඳු    

මැනග ක රශේ  ැශ න කුරුඳු පම,යි  ශම් cassia තමයි කුරුඳු 

ශවශළඳ ශපොශළේ සියයට 80ක් තිසශයන්ශන්   ැබැයි ඒ cassia 

කියන එශක් coumarin නමැතිස පිළි ා  ාර ය අනැංගු බව  ැන්  
ශබොශ ොම පැ ැදිලිව  ඳුනාශගන තිසශයනවා  ඒ ෂ් ා ශලෝ ශේ 

රටවල් බහුතරයක්  ැන් cassia ශවුවවට  තය කුරුඳු ශවුවශවන් 

වි ාල ඉල්ලුමක් ඇතිස  රක න් තිසශබනවා  ඒ ඉල්ලුමට අපි  ැපයුම 

ලබා ශ න්න අව යයි  තාය අවුරු්ධ ට  ාශේක්ෂව ශම් අවුරු්ධශ්ධ 

අශේ කුරුඳු අපනයනශේ සියයට 25  වර්ධනයක් තිසශබනවා  ඒ  

වාර්ෂි ව අප ල    ශ ොඳ වර්ධනයක්  ඒ ෂ් ා අපට කුරුඳු පිළිබඳව 

වි ාල වි වයක් තිසශබන බව ශේන්න තිසශයනවා  ඒ අුවව, ශම් 

ව ශර් ඇශමරි ාුව ශනොලර් ක ලියන 450  පම, ආ ායමක් අපට 

ලබා ගන්න පුළුවන් ශේවි  එම ෂ් ා කුරුඳු වගාව ශවුවශවන් 

වි ාල   ශයෝගයක් ලබා ශ න්න අශේ රාජය අමාතයාැං ය  ර ා 

අපි  ටයුතු  රනවා   ඒ  ර්මාන්තශේ මතු අභිවෘ්ධධිය 

ශවුවශවන් වි ාල  ටයුතු ප්රමා,යක් ශවනවා  ඒ වාශේම මා 

 ඳ න්  රන්න අව යයි, ශම්  ව ශ ෝග සියල්ල ප්රවර්ධනය 

ශවුවශවන් ශම් ඇමතිසවරු සියලුශ නා ම න්සි ශවලා  ටයුතු 

 රන බව   

ඊළෙට, රාජය අැං ය  තුව තිසබුණු ශ්රී ලැං ා රාජය වැවිලි 

 ැං කථාශේ පාඩුව අවම  රක න් අපි එය ලා  ලබන තේේවයට 

පේ  ර තිසශබනවා  ඇල් ඩුව වැවිලි  මාගම ව ර ග,නාවක් 

පාඩු ලැබුවා  නමුේ,  ැන් එම ආයතනයේ ලා  ලබන තේේවයට 

පේ  ර තිසශබනවා  ශපෞ්ධගලි  වයව ාය යන්ට ලබා දීමට 

ශයෝජනා වී තිසබුණු සීමා හිත ලැං ා සීෂ් (පු්ධගලි )  මාගම 

වාර්ෂි ව රුපියල් බිලියනය  ලා  ලබන තේේවයට අපි පේ  ර 

තිසශබනවා  ශම් ආයතන සියල්ලම අපි  ැන්  ාර්යක්ෂමව 

පවේවාශගන යනවා  ඒ  ටයුතු  සියල්ල  රන්න අපට වි ාල 

 ක්තිසයක් ලබා ු න්නා, අශේ අරුන්දි  ප්රනාන්ු  රාජය 

ඇමතිසතුමාේ,  න  ශ ේරේ රාජය ඇමතිසතුමාේ, ජාන  වක්කුඹුර 

රාජය ඇමතිසතුමාේ  එම රාජය ඇමතිසවරු තුන්ශ නා  මෙ  ටයුතු 

 රන්න ලැබීම මට වි ාල  තුටක්   එතුමන්ලා  ක්ෂ,  ාර්යක්ෂම 

රාජය ඇමතිසවරු  එතුමන්ලාශේ  ක්ෂතාව,  ාර්යක්ෂමතාව 

වාශේම, ඒ  ටයුතු ශවුවශවන් එතුමන්ලා ඉතා හිතවේව  ක්වන 

  ශයෝගය අපි ඉතා ශගෞරවශයන් අගය  රනවා  ඒ වාශේම 

තමයි අශේ අමාතයාැං ශේ ශල් ම්තුමා, රාජය අමාතයාැං ශේ 

ශල් ම්තුමා ඇතුළු සියලුශ නාම වි ාල උනන්ු වකින් ඒ 

 ටයුතුවලට  ාය ේවය ලබා ශ නවා  ඒ ෂ් ා අපි වි කවා  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 රනවා, ඒ සියලු ශ නාශේම   ශයෝගශයන් ශම් වැන  ටයුතු 

අපට ශ ොඳින් සිු   රන්න පුළුවන් ශවයි කියලා  විශ ේෂශයන් ශම් 

වතාශේදී ශම්  ටයුතු පිළිබඳව ඉතාම ශ ොඳින් ශ ොයා බලක න් 

අපට උ ේ උප ාර  රන ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මු ල් 

ඇමතිසතුමාශේ අය වැය  තුළින් අපට අමතර ප්රතිසපා න ශල  

රුපියල් බිලියන 10ක් ලබා දීලා තිසශබනවා  ඒ සියලු  මු ල් අපි 

වැවිලි  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශේ අභිවෘ්ධධිය ශවුවශවන් ඉදිරිශේදී 

වැය  රන්න බලාශපොශරොේතු ශවනවා   

ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  මන්ත්රීතුමා කිේවා, අපි ශම් පැළ 
තවාන් ඇතුළු  ටයුතු  ර ා පාක්ෂි යන්ට  ල ලා තිසශබනවා 
කියලා  අපි පාක්ෂි යන් balance  රනවා කිේවා  නැ ැ, ගරු 
  ාපතිසතුමෂ්  අපි balance  රන්ශන් පාක්ෂි යන් ශනොශවයි  අපි 
ශම් රශේ ජනතාව balance  රනවා  වැවිලි  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රයට 
ලබා ශ න්න පුළුවන් සියලු ප්රතිසලා  අපි  ලබා ශ නවාය කියක න් 
මම ෂ් ඬ ශවනවා   

 කතුතිසයි  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ශපොශ ොර ඇතුළු වල්නා   ශගන එන්න 
ගැ ේ ෂ්ශේ නය ෂ්කුේ  රනවා කියලා  ැන්  ව ක කීපය  ඉඳන් 
කිේවාට, තවම ඒ ගැ ේ ෂ්ශේ නය ෂ්කුේ  රලා නැ ැ  අශේ 
ගරු වැවිලි අමාතයතුමාටවේ ඒ  ගැන උේතරයක් ශ න්න පුළුවන් 
නම් ශ ොඳයි  ශමො   ඒ  ප්රමා  කියන එ ට පුළුවන් නම් 
උේතරයක් ශ න්න, ගරු ඇමතිසතුමා  

 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ  ගැන අ  මීට ශපරේ  රුණු මතු  ළා  ඒ ෂ් ා ඒ ගැන 

 ැන්  ථා  රන්න එපා  

Next, the Hon. Sivagnanam Shritharan, please.  

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

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාෙනනයන් ඉවත් වූනයන්, 
නිනයෝජ කථානායකුරමා [ගු රාංජිත් සියලලාිළටිය මහත්ා] 
මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலலவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு 

ரன்ஜித் சியம்பலாபிட்டிய] தகலகம வகித்தார்கள். 
 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 

 
[மு.ப. 11.17] 
 

ගු සිවඥානම් ශ්රීත්රන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கலள, தபருந்லதாட்டப் பயிர்ச் 

தசய்கக மற்றும் தபருந்லதாட்ட அகமச்சின்கீழ் வரும் 

விடயங்கள் ததாடர்பாக இன்கறய தினம் நகடதபறுகின்ற 

விவாதத்திலல மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்கதக் குறிப்பிட 

லவண்டும். அதாவது, தபருந்லதாட்டத்துகறயிலல இருக்கின்ற 

ததாைிலாளர்கள் தங்களுக்கான சம்பளம் ததாடர்பில் 

பல்லாண்டுகளாக இந்த மண்ணிலல லபாராடி வருகின்றார்கள்; 

தமது சம்பள ஏற்றங்கள் ததாடர்பிலும் நீண்ட காலமாகப் பல 

லகாாிக்ககககள முன்கவத்து வருகின்றார்கள். மகலயகப் 

பகுதிகளிலல காடுகளாக, மகலகளாக இருந்த இடங்ககள 

தயல்லாம் இலங்ககக்கான தபாருளாதார வளத்கதத் தரக் 

கூடிய, இலங்ககயினுகடய தபாருளாதாரத்தின் முதுதகலும் 

பாகக் குறிப்பிடக்கூடிய லதயிகலத் லதாட்டங்களாக 

மாற்றுவதற்காக உகைத்த அந்த மகலயக மக்கள், இன்று 

நாளாந்தம் 600 ரூபாய் சம்பளத்திற்குக் தகாழுந்து பறிக்கின்ற 

ததாைிலாளர்களாக லவகலதசய்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

அவர்களுக்தகன்று ஒரு தசாந்த நிலம் இல்கல. அவர்கள் 

குடியிருப்பதற்குத் லதகவயான வீட்டுத் திட்டங்கூடப் 

பின்னகடந்த ஒரு நிகலயிலலலய நகடதபற்றுக் தகாண்டிருக் 

கின்றது. அதிலும் 7 லபர்ச் காணியிலலலய அவர்களுக்கான 

வீடுகள் வைங்கப்படுகின்றது.  

அவ்வாறான ஒரு சூைலில் இருக்கின்ற அந்த மக்கள் 

இன்கறய காலகட்டத்தில் குறிப்பாக, இந்தக் ‘தகாவிட்’க்குப் 

பின்னரான காலத்தில் தபாருட்களின் விகலவாசி உயர்வால் 

மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இன்று ஒரு கிலலா 

பருப்பின் விகல 240 ரூபாயாக உயர்ந்திருக்கின்றது; ஒரு 

கிலலா சீனியின் விகல 145 ரூபாயாகவும், ஒரு கிலலா 

நாட்டாியின் விகல 130 ரூபாயாகவும் இருக்கின்றது. 

இவ்வாறு அவர்களுகடய பிரதான உணவுப் தபாருளான 

லகாதுகம மா உட்பட அகனத்துப் தபாருட்களினதும் 

விகலகள் உச்சத்கதத் ததாட்டிருக்கின்றது. ஆனால், 

அவர்களுகடய நாளாந்தச் சம்பளம் 600 ரூபாய். அலத 

லபான்று, தவங்காயம் ஒரு கிலலா 240 ரூபாய், 

உருகளக்கிைங்கு ஒரு கிலலா 200 ரூபாய். மரக்கறி வககககள 

வாங்கச் தசன்றால், கத்தாிக்காய் ஒரு கிலலா 400 ரூபாய், 

தக்காளி 400 ரூபாய், லதங்காய் ஒன்றின் விகல 80 ரூபாய், 

பயிற்றங்காய் 480 ரூபாய், கரட் 400 ரூபாய், லீக்ஸ் 400 

ரூபாய், பீற்றூட் 200 ரூபாய், பச்கச மிளகாய் 400 ரூபாய் 

என்ற அடிப்பகடயில் விற்கப்படுகின்றது. சகமயலுக்குத் 

லதகவயான எாிவாயுகவப் தபற்றுக்தகாள்வததன்றால், 

இன்கறக்கு 2,780 ரூபாய்க்கு லமல் தசலுத்தலவண்டிய 

நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அப்படிதயன்றால், 

ஒரு நாகளக்கு 600 ரூபாகயச் சம்பளமாகப் தபற்று, 

இவ்வாறான அதிக விகலவாசிதகாண்ட தபாருட்ககள 

எவ்வாறு வாங்கித் தங்களுகடய குடும்பகதக் தகாண்டுதசல்ல 

இவர்களால் முடியும்? சற்று லயாசித்துப் பாருங்கள்! அவர்கள் 

தங்களுகடய குடும்பத்கதக்கூடக் தகாண்டுநடத்த முடியாத 

வாறு மிகலமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆகலவ, 

அவர்களுகடய சம்பள ஏற்றம் ததாடர்பில் அரசாங்கம் அதிகம் 

கவனம் தசலுத்தலவண்டும்.  

2015இலல அவர்கள் குகறந்தது 1,000 ரூபாய் சம்பளம் 

லகட்டார்கள். ஆனால், இன்கறய விகலவாசிக்கு ஏற்ப 

அவர்களுக்கு ஒருநாட் சம்பளமாக 1,000 ரூபாய் வைங்கப் 

பட்டாலும் அதகனக்தகாண்டு அத்தியாவசியப் தபாருட்ககள 

வாங்க முடியுமா? அதிலும் அவர்களுக்கு 20 நாட்கள்தான் 

லவகல கிகடக்கின்றது; மிகுதி 10 நாட்கள் லவகலயில்கல. 

இரசாயன உரம் நாட்டுக்கு வராத நிகலயில், லதயிகல 

உற்பத்தி குகறந்திருக்கின்றது; அகமச்சர் அவர்களும் 

அதகனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இவ்வாறு நகடதபறுகின்ற 

லபாது அந்த மக்கள் வாழ்க்கககய எவ்வாறு தகாண்டு 

தசல்வது? தபாருளாதார ாீதியாகப் பார்த்தால், மகலய 

கத்திலல வாழுகின்ற லதாட்டத் ததாைிலாளர்கள் - 

லதாட்டங்களிலல தகாழுந்து பறிக்கின்ற எங்கள் சலகாதரர்கள் 

- வறுகமக்லகாட்டின் அடிநிகலயில் வாழ்ந்து தகாண்டிருக் 
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கிறார்கள். அவர்களுகடய இடங்களிலல நகடதபறுகின்ற 

கசிப்பு வியாபாரத்கதத் தகடதசய்ய முன்வராமல், அவர்கள் 

உகைக்கின்ற பணத்கத லவறு திகசககள லநாக்கிச் தசலவு 

தசய்ய நகர்த்துகின்ற லவகலககளத்தான் அரசாங்கம் 

தசய்கின்றது. ஆனால், அவர்களது சம்பள ஏற்றங்கள் பற்றிய 

நடவடிக்கக எகதயும் இதுவகர ககயாளவில்கல. இது இந்த 

நாட்டிலல உள்ள ஒரு மக்கள் குழுமத்துக்கு நகடதபறுகின்ற 

மிகப்தபாிய அநீதி. அவர்களுக்கு இருப்பதற்குக் காணி 

இல்கல. இந்த மண்ணில் தங்களுகடய வியர்கவகயயும் 

இரத்தத்கதயும் சிந்தி, 200 வருடங்களுக்குலமல் பரம்பகர 

பரம்பகரயாக இந்த நாட்டுக்காக உகைத்த அவர்களுக்குச் 

தசாந்த நிலத்கத இந்தக் காணி அகமச்சினால் வைங்க 

முடியாமல் இருப்பதுதான் மிகப்தபாிய துர்ப்பாக்கிய சூழ்நிகல 

என்பகத இந்த இடத்தில் நான் குறிப்பிடுகின்லறன்.  

இன்று உலக சந்கதயில் US Dollarக்தகதிரான இலங்கக 

ரூபாயின் தபறுமதி 244 ரூபாய்; பிாித்தானிய ஸ்லரலிங் 

பவுணின் தபறுமதி 343 ரூபாய்; western countriesஇன் 

யூலராவின் தபறுமதி 270 ரூபாய். உலக சந்கதயிலல 

இகவகளின் தபறுமதி தபாியளவிலல வீக்கம் கண்டிருக் 

கின்றது. இது இலங்ககயில் தபாருட்களின் விகல மட்டங் 

களில் மிகப்தபாிய அதிகாிப்கபக் தகாண்டுவந்திருக்கின்றது. 

இங்கு தளம்பலில்லாத, திறந்த தபாருளாதாரக் தகாள்கக 

இருப்பதாகச் தசான்னாலும், நிரம்பல் இல்லாத நிகலயில் 

லகள்வி அதிகாித்து, தபாருட்களின் விகல ஏற்றத்தினால் 

பணவீக்கம் உருவாகி, அடிமட்டத்திலுள்ள அப்பாவிப் 

தபாதுமக்ககளப் தபாியளவிலல பாதித்திருக்கின்றது. இந்த 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரம் வீழ்ச்சிகடகின்றது என்று 

எல்லலாரும் குறிப்பிடுகிறீர்கள். இந்த அரசாங்கத்திடம் 

கிட்டத்தட்ட 8 பில்லியன் அதமாிக்க தடாலர் இருப்பு 

இருக்கலவண்டிய நிகலயில் இப்லபாது கிட்டத்தட்ட 2.5 

பில்லியன் அதமாிக்க தடாலர்தான் இருப்பாக உள்ளதாக  

மத்திய வங்கி ததாிவித்துள்ளது. இது உண்கமயா, தபாய்யா 

என்று ததாியாது. இதனால்தான் இந்த அரசாங்கம் உர 

மானியம் வைங்காமல் இழுத்தடிப்பு தசய்திருக்கின்றது. 

தற்லபாது நாட்டில் 'லகஸ் சிலிண்டர்கள்' தவடிக்கின்றன. 

'லகஸ்' மீதான ஓர் அரசியல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

இகவதயல்லாம் இந்த நாட்டிலல இருக்கின்ற ஏகை மக்ககள 

லநாக்கி, அன்றாடம் உகைத்து வாழுகின்ற மக்களின் 

வாழ்க்கககய லநாக்கி இந்த அரசாங்கத்தினுகடய பாய்ச் 

சல்கள் மிகவும் லமாசமானதாக அகமந்திருப்பகதலய 

காட்டுகின்றது என்பகத நான் இந்த இடத்திலல குறிப்பிட 

விரும்புகிலறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் ரலமஷ் பதிரண அவர்களும் இங்லக 

இருக்கின்றார். தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கலள, தயவுதசய்து 

இன்கறய விகலவாசிகய, பணவீக்கத்கதக் கருத்திற் 

தகாண்டு, இந்தத் லதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் சம்பளத்கத 

அதிகாித்து, அவர்களின் தபாருளாதாரத்தில் ஒரு மாற்றத்கதக் 

தகாண்டுவரலவண்டும். அவர்கள் 2015ஆம் ஆண்டில் 1,000 

ரூபாய் சம்பளம் லகட்டார்கள். இன்கறய தபாருட்களின் விகல 

ஏற்றம் காரணமாக 2,000 ரூபாய் சம்பளம் வைங்கினால்தான் 

அவர்களின் தபாருளாதாரச் சூைகல மாற்ற முடியும். 

சாதாரணமாக ஓர் அகமச்சினுகடய தசயலாளாின் நாளாந்த 

வருமானம் 14,000 ரூபாயிலிருந்து 20,000 ரூபாய்வகர 

இருக்கின்றது. ஆனால், இந்தத் லதாட்டத் ததாைிலாளர்களு 

கடய நாளாந்த வருமானம் 600 ரூபாயாக இருக்கிறது. இதகன 

கவத்துக்தகாண்டு எவ்வாறு அவர்களால் சீவிக்க முடியும்? 

எவ்வாறு இந்த மண்ணிலல அவர்களுகடய வாழ்க்கககயக் 

தகாண்டுநடத்த முடியும்? ஆகலவ, தயவுதசய்து அவர்களின் 

வாழ்க்கக, தபாருளாதாரம் லபான்றவற்றில் அதிகமான 

காிசகனகயச் தசலுத்துங்கள் என்பகதலய நான் இந்த 

இடத்திலலலய வலியுறுத்துகிலறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கலள, நான் உங்களுக்கு இன்னு 

தமாரு விடயத்கதக் குறிப்பிட விரும்புகிலறன். குறிப்பாக, 

வடக்ககயும் கிைக்ககயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி யாழ்ப்பாண 

மாவட்டத்திலல உருவாக்கப்பட்ட பகன அபிவிருத்திச் சகப - 

Palmyrah Development Board - இப்லபாது தகாழும்கப 

லநாக்கித் தள்ளப்படுகின்றது. முதன்முதலாக அதனுகடய 

தகலவராக சிங்களதமாைி லபசும் சலகாதரர் ஒருவர் 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். நான் அவர்மீது குற்றம் தசால்ல 

வில்கல. ஆனால், பகன அபிவிருத்திச் சகப தமிைர்களின் 

பாராம்பாியத் ததாைிகல அடிப்பகடயாகக் தகாண்டது. 

கித்துள் அல்லது ததன்கன அபிவிருத்திச் சகபக்குத் தமிைர் 

ஒருவகரத் தகலவராக நியமிக்கும்படி நான் லகட்கவில்கல. 

அவற்றின் தபரும்பாலான உற்பத்தி இந்தப் பகுதியில் 

நகடதபறுவதால் நீங்கள் சிங்கள உத்திலயாகத்தர்ககள, 

சிங்களக் கணக்காளர்ககள, சிங்களத் தவிசாளர்ககள 

நியமிக்கின்றீர்கள். ஆனால், பகன அபிவிருத்தி சகப 

முழுகமயாகத் தமிைர்களின் பாரம்பாியத் ததாைிகல 

அடிப்பகடயாகக் தகாண்டது. எனலவ, தயவுதசய்து அதகனத் 

தமிைர்களிடம் விடுங்கள்!  

 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, සබතුමාට කිසියම් අ ාධාර,යක් ශවනවා 

නම් අපට ඒ   ැුවම් ශ න්න  අපි සියලු ආශයෝජන ශයොමු  රලා 

තිසශබනවා තල්  ැංවර්ධන මඩ නලශයන් සබතුමන්ලාශේ පළාශේ 

ජනතාවටේ ඒ අව ය  ටයුතු සිු   රලා ශ න්න  ඒ 

 ම්බන්ධශයන් යම් ෂ් කචිත ගැටලුවක් තිසශබනවා නම් ඒ ට මම 

සබතුමාට පිළිතුරු ලබා ශ න්නම්  අපි උ වු  රන්නම්  
 

ගු සිවඥානම් ශ්රීත්රන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கலள, நன்றி. அங்கு கணக்காளர், 

உத்திலயாகத்தர்கள் பதவிகளுக்குக்கூட அதிகளவான சிங்கள 

தமாைி லபசுகின்றவர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றார்கள். அந்தக் 

காாியாலயத்கத யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தகாழும்புக்குக் 

தகாண்டுவருவதற்கான முயற்சிகள் லமற்தகாள்ளப்படு 

கின்றன. அது வடக்கு, கிைக்குக்குாியது.  லவண்டுதமன்றால், 

தயவுதசய்து நீங்கள் அதகன வடக்கு, கிைக்கக கமயப்படுத்தி  
 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
කිසි විශට  එය ශ ොළටට රැශගන එන්ශන් නැ ැ  යාපනශේ 

තමයි ඒ  ාර්යාලය තිසශබන්ශන්  අපි කිහිප වතාවක් එහි තායා  ඒ  

සබතුමාේ  න්නවා  සබතුමාේ  මු වු,ා ශන්  ඒ  ශ ොළටට 

රැශගන එන්ශන් නැ ැ  යාපනශේ තමයි ඒ  ාර්යාලය 

තිසශයන්ශන්   
 

ගු සිවඥානම් ශ්රීත්රන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
நன்றி, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கலள! இதிலல இன்னு 

தமாரு மிக முக்கியமான விடயம் என்னதவன்றால், 

அங்லகயிருக்கின்ற உத்திலயாகத்தர்களிலல நிகறய மாற் 

றங்கள் தசய்யப்படுவதாக அறிகிலறாம். பல பதவிகளில் தமிழ் 

ஆட்கள் நீக்கப்பட்டு, மாற்று தமாைி லபசுகின்றவர்கள் 

நியமிக்கப்படுகின்றார்கள். குறிப்பாக, இன்றுகூட நீங்கள் 
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பார்த்திருப்பீர்கள், வடக்கு மாகாணத்தினுகடய தசயலாளர் 

தமிகைலயா அல்லது ஆங்கிலத்கதலயா லபச முடியாத 

சிங்களதமாைி லபசுபவர்; நாங்கள் தமாைிாீதியாக அவலராடு 

லபச முடியாது. அலதலபால, ஆளுநலராடுகூட நாங்கள் லபச 

முடியாது. அவரால்கூடத் தமிழ் லபச முடியாமலிருக்கிறது. 

ததாடர்ந்து அவ்வாறான நிகலகமக்குத்தான் நாங்கள் 

தள்ளப்படுகிலறாம்.   

கல்வி அகமச்கச எடுத்தீர்கதளன்றால், அங்லகயிருக்கின்ற 

லமலதிகச் தசயலாளர்கள் 9 லபாில் ஒருவர்கூட தமிைர் இல்கல. 

ஒரு காலத்திலல கல்வி அகமச்சிலல 4 லமலதிகச் தசயலா 

ளர்கள் இருந்ததபாழுதுகூட ஒருவர் தமிைராக இருந்தார். 

இன்று இங்லகயிருக்கின்ற பல அரச திகணக்களங்களில் 

தமிழ்தமாைியில் தமாைிதபயர்ப்பதற்குக்கூட ஆட்கள் இல்கல. 

அவ்வாறு ஓர் இனவிகிதாசாரம்கூட லபணப்படாமல் நிகலகம 

லமாசமாக இருக்கிறது. ஆகலவதான், நான் இந்த விடயத்கத 

உங்களுகடய கவனத்துக்குக் தகாண்டுவருகின்லறன். 

தயவுதசய்து இந்த விடயத்திலல அதிகமாகக் காிசகன 

தசலுத்துங்கள்!     

அலதலபால, காணி சம்பந்தமாக லநற்றும்கூட இந்தச் 

சகபயிலல பல லகாாிக்கககள் முன்கவக்கப்பட்டன. காணி 

அகமச்சருகடய கவனத்துக்கு நான் ஒரு விடயத்கதக் 

கூறவிரும்புகின்லறன். யாழ்ப்பாணம், கிளிதநாச்சி அல்லது 

வடக்கு, கிைக்கின் ஏகனய மாவட்டங்களிலிருக்கின்ற பலர் 

அங்கு காணிகளில்லாமல் இருக்கிறதபாழுது, அவர்களுக்கு 

இந்த LRC காணிகள் வைங்கப்படாமல், இங்கிருக்கின்ற லவறு 

தசல்வாக்கிகனப் பயன்படுத்துகின்றவர்களுக்கு LRC 

காணிகள் வைங்கப்படுகின்றன. ஒரு நிலச் சீர்திருத்த 

ஆகணக்குழுவுக்கூடாக மிகத் துல்லியமாகக் காதும் காதும் 

கவத்ததுலபால இந்தக் காணிகள் அபகாிக்கப்படுகின்றன. 

எனலவ, இந்த விடயங்களிலும் அதிக காிசகன தசலுத்துமாறு 

காணி அகமச்சர் அவர்ககள நான் இந்த இடத்திலல 

வலியுறுத்துகின்லறன்.   

அலதலபால, இன்கறய நாள் பற்றியும் நான் குறிப்பிட 

விரும்புகின்லறன். இன்று கார்த்திகக 27; இது தமிைர்களுகடய 

ஒரு மாவீரர் நாள். இந்தப் பூமிப் பந்தின் லதசதமங்கணும் 

பரந்து வாழும் உலகத் தமிைர்கள் அத்தகன லபாினதும் 

ஆழ்மன உணர்வுகலளாடு இரண்டறக் கலந்துலபான ஈககத் 

திருநாலள இன்கறய மாவீரர் நாளாகும். மக்களுக்கான 

லபாராட்டம் ஒன்றின் லதாற்றுவாய்க்கு மனிதாபிமான 

மலனாநிகலயும் மனிதலநய மாண்புகளுலம அடிப்பகடயாய் 

அகமய முடியும்.  அத்தககயலதார் மக்கள் லபாராட்டத்துக்கு, 

சக மனிதர்ககளயும் தான்சார்ந்த சமூகத்கதயும் லநசிக்கத்தக்க 

அன்பின்பாலான மனநிகல மட்டுலம மூலாதாரமாக முடியும். 

அந்தவககயில், அகனத்துலகும் பிரமித்து நிற்கத்தக்க 

பிரமாண்டத்லதாடு, தமிைின விடுதகல ஒன்கறலய மூச்சாகவும் 

வீச்சாகவும்தகாண்டு, முப்பது ஆண்டுகாலமாக நகடதபற்று 

முடிந்த மக்கள் லபாராட்டத்துக்காகத் தம்கமலய தாகரவார்த்த 

எம் லதச வீரர்ககளப் பயங்கரவாதிகள் என்று பகறசாற்றுவது 

எத்தகன அபத்தமானது என்பகத நான் இந்த இடத்திலல 

லகட்க விரும்புகிலறன்.   

அலதலபால, நீண்ட, தநடிய, தநருப்பாறாய் நிகழ்ந்லதறிய 

லபாாின் விகளவாக, தபாருளாதார ாீதியாகவும் லவகல 

வாய்ப்பு, கல்வி, ககல, கலாசார, தமாைி, நில அகடயாள 

ாீதியாகவும் கடுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்டு, உறவுகளின் 

உயிாிைப்பு, அவய இைப்பு, மாற்றுத்திறனாளிகளின் 

உருவாக்கம், ஆயிரக்கணக்கான விதகவகளின் லதாற்றம், 

அன்கன - தந்கதகய இைந்த நிகலயில் அநாதரவாக்கப்பட்ட 

சிறுவர்கள், வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்லடார், இன்னும் 

விடுவிக்கப்படாத நிலங்கள், வன்பறிப்புச் தசய்யப்படும் 

பூர்வீக நிலங்கள் என வலிதாங்கிய இனமாக வாைத் 

தகலப்பட்டிருக்கும் எமது மக்களின் மனக்காயங்களுக்கும் 

அவர்களின் ஆற்றாகமகளுக்கும் ஆறுதலளிப்பதாய், அகமதி 

தருவதாய், நம்பிக்கக ஊட்டுவதாய் அகமயக்கூடியது 

இறந்தவர்ககள நிகனவுகூரும் உாிகம ஒன்லற ஆகும். அந்த 

அடிப்பகட உாிகமகயக்கூட வலிந்து மறுதலிக்கும் இலங்கக 

அரசின் தசயற்பாடுகள் இந்த மண்ணில் எமது மக்களின் 

இருப்கப இன்னும் இன்னும் லகள்விக்குட்படுத்துவதாகலவ 

அகமந்துள்ளன. இைப்பின் வலிசுமந்து நிற்கும் ஓர் இனத்தின் 

ஒவ்தவாரு குடும்பத்தவர்களதும் சமய, சமூக, பண்பாட்டு 

விழுமியங்ககளத் தழுவிய ‘நிகனவுகூரல்’ என்னும் அடிப்பகட 

உாிகமக்கான பிரார்த்தகனககளயும் சடங்குககளயும் 

லமற்தகாள்கின்றலபாது, அகவ உள்ளூர் அதிகாரத் 

துவமுகடய அதிகாாிகளினால் பயங்கரவாத விடயங்கலளாடு 

ஒத்துப் பார்க்கப்படுதல் அல்லது லபாராட்டம் ஒன்றிகன மீள 

உருவாக்கம் தசய்வதற்கான தசயல்முகனப்பாகக் காண்பிக்கப் 

படுதல், அத்தககய பிரார்த்தகனகளில் ஈடுபடுபவர்ககளக் 

லகாரமான உணர்வுககளக் தகாண்டவர்களாகச் சித்தாித்து, 

அவர்ககளப் பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ் ககது 

தசய்தல் என்பன தவறான அர்த்தப்படுத்தல்களாகும். அது 

எமது மாவீரர்களின் உயிர்த் தியாகங்ககளயும் மாவீரர் 

தினத்தின் புனிதத் தன்கமகயயும் வலிந்து மலினப்படுத்தும் 

தசயலாகலவ அகமந்துள்ளது.   

இன விடுதகல என்னும் சத்திய இலட்சியத்துக்காக, தமிழ்ச் 

சமூகத்தின் விடிவுக்காக, அடுத்த சந்ததியின் அகமதியான 

வாழ்வுக்காக, வாழ்வியலின் அத்தகன சுகலபாகங்ககளயும் 

துறந்து, மனித சுதந்திர உணர்வின் பிரதிபலிப்பாய்த் 

தம்கமலய தற்தகாகடயாக்கிய அறுபதாயிரத்துக்கு லமற்பட்ட 

மாவீரர்ககள இந்த மண்ணிலல புகதத்துவிட்டு, விடுதகல 

லநாக்கிய ஆழ்மன ஏக்கங்கலளாடு தவித்திருக்கும் எமது 

மக்களின் வலிசுமந்த மனப்பரப்பு முழுவதிலும் மாவீரர்களின் 

தியாகங்கள் என்தறன்கறக்கும் சுடர்ந்த வண்ணம்தான் 

இருக்கும். ககயறு நிகலயிலிருக்கும் எம்மக்கள் அரூபத் 

தன்கமதகாண்ட ஆபத்பாந்தவர்களாகத் தமது ஆழ்மனங்களில் 

கவத்துப் பூசிக்கும் மாவீரத் தியாகிகளின் நிகனவுககள, 

நீதிமன்றத் தகடயுத்தரவுகளாலலா, நீண்டிருக்கும் ஆயுத 

முகனகளாலலா நீர்த்துப்லபாகச் தசய்யமுடியாது என்பகத 

நீங்கள் ஒவ்தவாருவரும் உணர்ந்திருப்பீர்கள்.   

தமது தசாந்த மண்ணிலலலய அடிப்பகட உாிகமகளற்ற, 

நசுக்கப்பட்ட இனமாக இருந்தலதாடு, தமது இருப்கபத் தக்க 

கவப்பதற்காக எல்லா வைிகளிலும் லபாராடத் தகலப்பட்ட 

தமிைினத்திற்கு இத்தககயததாரு -  

 
ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 
නැඟී සිටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු එ ක එම්  චන්ද්රශ ේන ඇමතිසතුමා  
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ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  ම විරු දිනය    ත්ර කතවාදී  ටයුතුවල 

ශයු ණු අය පිළිබඳව තමයි ශම් ගරු මන්ත්රීතුමා  ථා  රන්ශන්  

විෂයයට අ ාළව ශනොශවයි, ශවනේ ශ යක් ශමතුමා  ථා 

 රන්ශන්  නැවත ජාතිසවා ය අවු ක න්නයි ශම්  ථා  රන්ශන්  

ශම්වා සබතුමා  ැන් ා ත වාර්තාශවන් ඉවේ  රන්න   

 

ගු සිවඥානම් ශ්රීත්රන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கலள, நான் குறிப்பிடுவது, இந்த 

நாட்டிலல JVP இனருக்கும் அவர்களுகடய இைந்துலபான 

வீரர்ககள நிகனவுகூருவதற்கான சந்தர்ப்பம் வைங்கப் 

பட்டிருக்கின்றது; யாருக்கும் அந்தத் தகடயில்கல. “நீங்கள் 

இறந்தவர்ககள நிகனவுகூருவதற்குத் தகடகய விதிக் 

காதீர்கள்!” என்று லநற்றுக்கூட இங்கு பல எதிர்க்கட்சி 

உறுப்பினர்கள் தசான்னார்கள். இந்த நாட்கட ஆட்சிதசய்த 

துட்டககமுனுகூட எல்லாளலனாடு லபாாிட்டு அந்தப் 

லபாாிலல தான் தவன்ற பிறகும், எல்லாளனுக்கு சமாதி 

அகமத்து, “வணக்கம் தசலுத்துங்கள்!” என்று தசான்ன சிங்கள 

வீர வரலாற்கறக்தகாண்ட நாடுதான் இந்த நாடு; இது லபார் 

வீரர்ககள மதிக்கின்ற நாடு. ஆகலவ, லபாாிலல ஒருவர் 

இறந்திருந்தால் அல்லது ஒருவர் தகால்லப்பட்டிருந்தால் 

அவகர மதிக்கின்ற பக்குவம் உங்களுக்கு வரலவண்டும். 

அந்தப் பக்குவம் வந்தால்தான் நியாயமான கருத்துக்ககளச் 

சுமக்கின்ற, கருத்துக்ககளக் கருத்துக்களால் தவல்லுகின்ற, 

மற்கறய இனத்தினுகடய கருத்துக்ககளயும் ஏற்றுக்தகாள் 

கின்ற பக்குவமும் வரும். இது பயங்கரவாதம் அல்ல! 

ஏதனன்றால், இந்த நாட்டிலல நடக்காத ஒன்கற நான் 

தசால்லவில்கல; நான் உண்கமகயத்தான் தசால்லுகின்லறன். 

பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் துட்டககமுனு மன்னன் 

தசய்தகத ஏன் உங்களால் தசய்ய முடியாது? என்பகதத்தான் 

இந்த இடத்திலல வலியுறுத்திக் லகட்கின்லறன். புத்த 

பகவான்கூட அன்பு, கருகண, காருண்யம் பற்றிச் தசான்னார். 

அவர்கூட கருகணயின் வைியில்தான் நடந்தார். அதனால்தான் 

நான் இதகனக் குறிப்பிட விரும்புகின்லறன். 
 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

සබතුමාට ෂ්යක ත  ාලය අව ානයි, ගරු මන්ත්රීතුමා  
 

ගු සිවඥානම් ශ්රීත්රන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
ஒரு நிமிடம் தாருங்கள்!  

தமது தசாந்த மண்ணிலலலய அடிப்பகட உாிகமகளற்ற, 

நசுக்கப்பட்ட இனமாக இருந்துதகாண்டு, தனது இருப்கபத் 

தக்ககவப்பதற்காக எல்லா வைிகளிலும் லபாராடத் தகலப் 

பட்டுள்ள தமிைினத்திற்கு, இத்தககலதார் இைிநிகல வந்து 

விடக்கூடாததன்ற வரலாற்றுக் கண்லணாட்டத்லதாடு, 

"விடுதகல என்பது ஓர் அக்கினிப் பிரலவசம்! தநருப்பு நதிககள 

நீந்திக் கடக்கும் நீீ்ண்ட பயணம்! அது தியாகத்தின் தீயில் 

குதிக்கும் யாகம்!" என்ற தகலவாின் சிந்தகனக்குச் தசயல் 

வடிவம் தகாடுத்து, தர்மத்தின் வைிநின்று, இன விடுதகல 

என்ற சத்திய இலட்சியத்திற்காய்த் தமது இன்னுயிர்ககள ஈகம் 

தசய்து, தமிைினத்தின் எழுச்சிக்கு மூச்சாகி நின்ற எம் மாவீரச் 

தசல்வங்ககள என் தநஞ்சிருத்தி அஞ்சலித்து, நிகறவு 

தசய்கின்லறன். நன்றி.  

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු විජිත ශ රුශගොන රාජය අමාතයතුමා  සබතුමාට විනානම 

 තර   ාලයක් තිසශබනවා  
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ගු විජිත් නේුනගොඩ මහත්ා (දහම් පාෙැල්, ිළරිනවන් හා 

භික්ෂූ අධාාපන රාජ අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு விஜித லபருதகாட - அறதநறிப் பாடசாகலகள், 

பிாிலவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
මට විනානම ප ක් ශවන්  රලා තිසබු,ා, ගරු   ාපතිසතුමෂ්    

 අ  අපි වැවිලි අමාතයාැං ය, ඉනම් අමාතයාැං ය ඇතුළු රාජය 

අමාතයාැං  කීපය  වැය ශීර්ෂ ගැන  ා ච්ඡා  රනවා  මට ශම් 

අව කථාව ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම සබතුමාට  කතුතිසවන්ත 

ශවනවා, ගරු   ාපතිසතුමෂ්   

වැවිලි අමාතයාැං ය    ඉනම් අමාතයාැං ය කියන්ශන් රශේ 

ජාතිස  ආර්ික ය  ක්තිසමේ කිරීමටේ, අපනයන ෂ්ෂකපා න 

ප්රවර්ධනය කිරීමටේ, ආර්ික   ැංවර්ධනය උ ා  ර ගැීතමටේ 

අතයව යම අමාතයාැං  ශ  ක්  ජාතයන්තර ශවශළඳ ශපොළ ජය 

ගන්න, තාක්ෂ,ය එ තු  රලා, නශවෝේපා න මාර්ග ඇතුළේ 

 රලා අපිට අශේ වැවිලි  ර්මාන්තය දියුණු  රගන්න පුළුවන් ම 

ලැබු ශ,්ාේ වර්තමානශේ පවතිසන විශ්ධ  විෂ්මය අර්බු යට 

ශ ොඳ වි ඳුමක් ලැශබයි කියා මම හිතනවා  ඒ ෂ් ා තමයි අතිසගරු 

ජනාධිපතිසතුමා රශම්ෂක පතිසර, වැෂ්  ක්ෂ, තරු, 

අමාතයවරශයකුට ශම් විෂයය  ාර ු න්ශන්  ඒ වාශේම එතුමා 

 න  ශ ේරේ මැතිසතුමාටේ, ජාන  වක්කුඹුර මැතිසතුමාටේ, 

අරුන්දි  ප්රනාන්ු  කියන රාජය අමාතයවරු තුන්ශ නාටේ විවිධ 

විෂයයන්  ාර දීලා ශම් රට බලාශපොශරොේතු වන ඉලක් යට 

ශගනයන්න වගකීම්  ාර දී තිසශබනවා   

මුලින්ම මම මතක්  රන්නට නනෑ, ශම් වන විට අශේ 

ශමොනරාගල දි ක්රික් ය ශක්න්ද්ර  රශගන රබර් වගාව වි ාල 

ශල   රශගන යන බව  එම අව කථාවට අශේ ශේ  ා රබර් 

අපනයන ප්රවර්ධන රාජය අමාතයතුමා විශ ේෂ මැදි ේවීමක් ශවලා 

තිසශබනවා  ශම් වන විට IFAD ,ය ආධාර යටශේ, ශමොනරාගල 

දි ක්රික් ශේ ශ ක්ශටයාර 2,000  පම, අලුතිසන් රබර් වගා 

කිරීමට  ටයුතු  ර තිසශබනවා  ඒ  අගය  ළ යුතු ශ යක්  ු ේපේ 

පවුල් 3,000 ට ක න් ශ ත  ැලශ නවා   රජශයන් ලැශබන 

  නාධාරවලට අමතරව වයාපෘතිසය මඟිුවේ ආධාර ලබාදී 

තිසශබනවා  රබර් වගාව විතරක් ශනොශවයි, ජාතිස  ආර්ික ශේ 

ෂ්ෂකපා නය වැනම කිරීම  ඳ ා අතුරු ශබෝග වගාවන්,  න්න ශබෝග 

වගාවන්  ඳ ාේ ශම් වයාපෘතිසය  ර ා දිරිමේ  ර තිසශබනවා  ඒ 

ෂ් ා වි  කෂශයන්ම එම රාජය අමාතයතුමාට අපි  කතුතිසවන්ත 

ශවනවා   ශමොනරාගල දි ක්රික් යට තව තවේ රබර් ෂ්ෂකපා නය 

කිරීශම් වි වතාව තිසශබනවා  ඉන නම් තිසශබනවා  ජනතාව ඒ  

   ා ූ  ානක න් ඉන්නවා  එයට උනන්ු වක්  ක්වන පිරි ක් 

ඉන්නවා  ඒ ෂ් ා, තවේ අපිට උ වු  රන්නය කියන ඉල්ලීමේ 

 රනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, විශ ේෂශයන්ම ශේ, ශපොල්, රබර් කියන 

ප්රධාන වැවිලි ශබෝගවලටේ, කුරුඳු, ගම්ක රි ක, ශ ෝපි, වැෂ්ලා 

පැඟිරි, එන ාල් ඇතුළු සුළු අපනයන ශබෝග ප්රවර්ධනයටේ ශමවර 

අය වැශයන් රුපියල් ක ලියන 10,000  මු ලක් ශවන්  ර 

තිසශබන්ශන්, ශම් අැං   ඳ ා  ක්ෂ රාජය අමාතයවරු තුන්ශ ශනක් 

769 770 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඉන්න ෂ් ායි  එතුමන්ලාට ශම් ප්රතිසපා න විය ම්  රලා ශම් රටට 

ය පේ ශ යක්  රන්න පුළුවන් ම තිසශබනවා  

මා ෂ්ශයෝජනය  රන දි ක්රික් ය තුළ ප්රධාන  ර්මාන්ත ාලා 

ශ  ක් තිසශබනවා  ඒවා තමයි, පැල්වේත    ශ වනගල සීෂ් 

 ර්මාන්ත ාලා ශ    පසුතාය ය  පාලන ආඩ ඩුව  ාලශේ ශම් 

 ර්මාන්ත ාලා පාඩු ලබන තේේවයට පේ වු,ා  හිටපු  

ජනාධිපතිස, වර්තමාන අග්රාමාතය විධියට  ටයුතු  රන අශේ 

මහින්  රාජපක්ෂ මැතිසතුමා එ ා ඌන ක්රියා ාරී වයව ායන් ශ ෝ 

ඌන උප ශයෝජිත වේ ම් පුනරු ය කිරීශම් පනත යටශේ ශම් 

ආයතන ශ   රජයට පවරා ගේතා  

නමුේ, ශම්වා  ැංවර්ධනය  රගන්න අපිට පුළුවන් මක් 
ලැබුශඩ  නැ ැ  ශමො  , ය  පාලන ආඩ ඩුව  ාලශේ ශම් 
 ර්මාන්ත ාලා පාඩු ලබන තේේවයට පේ වු,ා, වැටුේ ශගවා 
ගන්න බැරි මේටම ට පේ වු,ා  2020දී  අපි නැවත ශම්වා  ාර 
ගන්නශ ොට ශලොකු අභිශයෝගයක් තිසබු,ා, ශම් ප්රධාන 
 ර්මාන්ත ාලා ශ    ැංවර්ධනය  රන්ශන් ශ ොශ ොම  කියන 
එ  ගැන  විශ ේෂශයන්ම ශමොනරාගල දි ක්රික් යට වි ාල 
මු ලක්,- 

 

 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

සබතුමාට ෂ්යක ත  ාලය අව ානයි   ැන්  ථාව අව න් 

 රන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා  
 

ගු විජිත් නේුනගොඩ මහත්ා 
(மாண்புமிகு விஜித லபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මට තව විනානමයක් ලබාශ න්න, ගරු   ාපතිසතුමෂ්  

 අශේ රාජය අමාතය ගරු ජාන  වක්කුඹුර මැතිසතුමා අලුේ 
ප්රශේ යකින් ශමම  ර්මාන්ත ාලා ශ    ැංවර්ධනය  රන්න 
 ටයුතු  ළා  එතුමාට සිු  වු,ා වැටුේ ශගවන්න ක ලියන 500ක් 
,ය ගන්න  පැල්වේතට ක ලියන 180ක්    ශ වනගලටේ ,ය 
අරශගන පනම ශගවන්න සිු  වු,ා   ැබැයි අශේ රජශේ ශම් ශගවුණු 
අවුරුු  ශ   ගේතාම, ශම්  ර්මාන්ත ාලාවලින් 2020 අවුරු්ධශ්ධ 
විතරක් බිලියන 1 1  ලා යක් ලබන්න පුළුවන් ම ලැබු,ා  ශම් 
අවුරු්ධශ්ධ රුපියල් බිලියන 1 3  ලා යක්  අශේක්ෂා  රනවා  
විශ ේෂශයන්ම ශ ේව යන්ශේ පනමනනම ශගවලා, 
 ැපයුම් රුවන්ශේ ෂ්ෂකපා නවලට ශගවන මු ලේ අපි වැනම  ළා  
මානව  ම්පත ෂ්සි ශල   ළමනා ර,ය  රක න්,  ම්පේ 
ප්රශයෝජනයට අරශගන එම  ර්මාන්ත ාලා ශ ශක් ෂ්ෂකපා නය 
වැනම  රන්නේ, ආ ායම වැනම  රන්නේ එතුමා  ටයුතු  ළා  මම 
විශ ේෂශයන් මතක්  රන්න නනෑ, එම  ළමනා ර, මඩ නලය 
ගැන    ාපතිසතුමා, ප්රධාන ශමශ යුම් ෂ්ලධාරි    විධාය  
ෂ්ලධාරිතුමා ඇතුළු  ාර්ය මඩ නලය ශබොශ ොම  ක්ෂ විධියට එම 
ආයතනය  සුරුවනවා  ඒ ෂ් ා ආයතනශේ ශ ේව යන්ශේ    
 ැපයුම් රුවන්ශේ ආ ායම් තේේවය වැනම ශවලා, ක ලදී ගැීතශම් 
 ැකියාව වැනම ශවලා, අ  වනශ ොට ඒ අයශේ ආර්ික  තේේවය 
ශ ොඳ මේටමට ඇවිේ තිසශබනවා  අපි වි කවා   රනවා වැවිලි 
 ර්මාන්ත අමාතයාැං ය යටශේේ, එම රාජය අමාතයාැං  යටශේේ 
අශේ ආර්ික  ඉලක්   පුරා ගැීතමට පුළුවන් ශවයි කියලා   
 කතුතිසයි  

 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ගරු (ආචාර්ය)  රිෂ් අමරූ රිය ශමශනවිය  සබතුක යට විනානම 

19ක් තිසශබනවා   
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ගු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
 කතුතිසයි, ගරු   ාපතිසතුමෂ්    

මීට මා ය ට විතර  ලින්  කශ ොේලන්තශේ ේලා කශගෝ 

ුවවර පැවැතිස ශ්ධ ගු, විපර්යා  පිළිබඳ වැ ගේ ජාතයන්තර 

 ම්ශම්ලනශේදී ගරු ජනාධිපතිසතුමා පරි රය පිළිබඳව තම 

ආඩ ඩුශේ තිසශබන ප්රතිසපේතිස ගැන ඉතා උශ යෝගශයන්  ථා  ළා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, පරි රය කියන විෂයය ශවනේ ක්ශෂේත්ර එක්  

ඉතා කිේටුශවන් යන විෂයයක්  පරි රය ශගොනක් ක්ශෂේත්රවලට 

 ම්බන්ධයි   පරි රය ආරක්ෂා  රනවා කියන  ාර,ය අශේ 

ශපොු   ැංවර්ධන  ැලැ කශමන් ශවන්  රලා  ථා  රන්න බැරි 

ශ යක්  

විශ ේෂශයන් ඉනම් පිළිබඳව,  ෘෂි ර්මය පිළිබඳව -ශම් 

සියල්ලටම-  අශේ තිසශබන ප්රතිසපේතිසවලට ඉතා කිේටුශවන්    

ඉතා  ම්බන්ධව තමයි අපට පරි රය ගැන  ථා  රන්න සි්ධධ 

ශවලා තිසශබන්ශන්  ශමතැනදී විශ ේෂශයන් රජය ශවනේ ක්ශෂේත්ර 

පිළිබඳව ශපොු ශේ ගන්න තීර, ගැනේ, පරි රය පිළිබඳව කියන 

ශ්ධවලුේ අතර තිසශබන පර කපරය ගැනේ අපට  ල්පනා  රන්න 

ශවනවා  උ ා ර,යක්  ැටියට  ඉනම් පිළිබඳව තිසශබන ප්ර කන 

රාියයක් මතු  රන්න ශවනවා  ශම්ශ න් පැ ැදිලි ශවන්ශන් 

ඇේතටම ආඩ ඩුව ක්රියාේම   රන  ැංවර්ධන වයාපෘතිසය, 

 ැංවර්ධන model එ   පරි ර ප්රතිසපේතිසයට  ාේපසින්ම විරු්ධධ 

එ ක් බවයි    

ගරු ඇමතිසතුමා ෂ්ශයෝජනය  රන දි ක්රික් ශේ ශම් වන විට 

ශ ෝමාරි ා වගාවට ඉනම් දීම  ම්බන්ධශයන් පැන නැඟිලා 

තිසශබන ගැටලුව  ම්බන්ධශයන් ශම්   ාශේ මීට  ලිුවේ  ථා 

වු,ා  ඇේතටම ශම් වන විට මුළු අුවරාධපුර දි ක්රික් ශේම 

ඉනම්වලින් සියයට  ක් පම, ශවන් ශවලා තිසශබනවා ශ ෝමාරි ා 

වගා කිරීශම් වයාපෘතිසය  ඳ ා  ඒ ෆැක්ටරි එ ට    බීජ පැළ 

තවාන් ශවුවශවුවේ, ඒවා වගා කිරීම ශවුවශවුවේ  අක් ර 

ග,නාවක් ශවන්  රලා තිසශබනවා   ාම්ප්ර ායි ව ශගොවීන් 

සවුන්ශේ වගා ශවුවශවන් පාවිච්චි  රපු ඉනම් තමයි ශබොශ ෝ 

ු රට ශම් ශ ෝමාරි ා වගාවට  ැන්  ාවිත  රන්ශන්  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ඇේතටම ශපොශ ොර පිළිබඳව ගේත 
තීර,ේ, ශම් ේ අතර යම්කිසි විධිය   ම්බන්ධතාවක් 
තිසශබනවා   කියන  ැ ය අපට මතු ශවනවා  ශමො  , 
 ාම්ප්ර ායි  ශ ෝග වගාවට අව ය ශපොශ ොර ශනොලැශබන 
අව කථාව , ශපොශ ්ාර   අර්බු ය තිසශබන ශවලාව ,  ැන් එ ක්  
ශගොවීන් ශ ෝමාරි ා වගා කිරීමට ශපලශටනවා  ශමො  , 
ශ ෝමාරි ා වගාව  ම්බන්ධශයන් ඒ පළාශේ  ැන් ඉතාම 
උශ යෝගශයන් මැදි ේවීමක් සි්ධධ ශවනවා  එතශ ොට ශගොවීන් 
 ාම්ප්ර ායි  ශ ෝග වගාශවන්  බශලන් ඈේ  රන ගමන්ම 
ශමවැෂ් ශ්ධවල්වලට සවුන් ශයොමුවීමක් සි්ධධ ශවනවා  මම 
 ලිුවේ  ඳ න්  ළා වාශේ ශම්  අශේ  ම කත  ැංවර්ධන 
model එ ේ එක්  අරශගන බලන්න ශවනවා  ශමතැනදී අපි 
 ල්පනා  ර බැලිය යුතු  ාර,ාව තමයි, ශමවැෂ් වයාපෘතිස 
තුළින් අශේ ආ ාර සුරක්ෂිතතාවට, පරි රයට, ශගොවි ජීවිතවලට 
වන  ාෂ්ය ශමො ක් , ශගොවීන්ට වන බලපෑම් ශමොනවා , ඒවා 
ගැන අපි ශ ොච්චර ු රට  ල ා බලා තිසශබනවා   කියන එ   
විශ ේෂශයන් ශම් ශ ෝමාරි ා වගාව  ඳ ා වැනම ව ශයන් පාවිච්චි 
ශවන්ශන් රාජාැංගනය    ශනොච්චියාගම ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 
ශ ොේසා  ආශ්රිත ප්රශ්ධ යි  ශම්  ශගොනක් ු රට විල්පේතුවට 
මායිම් වූ ප්රශ්ධ යකුේ ෂ් ා, අලි-ක ෂ් ක ගැටුමේ වර්ධනය වීශම් 
අව ානමක් ශම්  තුළ තිසශබනවා   

771 772 

[ගරු  විජිත ශ රුශගොන  ම තා] 
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ශමහිදී පැ ැදිලි  රගන්න අව ය වන්ශන්, ශමවැෂ් වයාපෘතිස 

ක්රියාේම   රන ශ ොට තිසශබන  ම කත ප්ර කන ගැන ශ ොච්චරක් 

ු රට  ල ා බලා තිසශබනවා  කියන  ාර,යයි  ඉදිරියට ආ ාර 

සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ වි ාල ගැටලු පැන නඟින්න ෂ්යක තයි  

පරි රයට වි ාල  ාෂ් සිු  ශවන්නේ පුළුවන්   ැනටමේ ඉතාම 

උග්ර තේේවය  තිසශබන අලි - ක ෂ් ක ගැටුමේ තව තව වර්ධනය 

ශවන්න පුළුවන්  ශම් ළෙදී ෂ්කුේ  රපු ගැ ේ මඟින් ශගොවීන්ට 

ශබ ා දීශම් අරමු, ඉ ක ර ට  ාශගන  ැලෑ ඉනම් පවා අේපේ 

 රශගන යනවා  සියටලාඩ ඩුව වාශේ ප්රශ්ධ වලේ වි ාල 

ව ශයන්  ැලෑ ඉනම් ශම්  ඳ ා අේපේ  රශගන යනවා  ශම්වා 

ඇේතටම පවතිසන ජාතිස  පරි ර ප්රතිසපේතිසය  ම්පූර්,ශයන්ම 

උල්ලැංනනය  රක න් සිු   රන වයාපෘතිස  

මම  ැන්  ැමැතිසයි, මශේ අවධානය වැවිලි අමාතයාැං ය 

ශවතටේ ශයොමු  රන්න  අපි  න්නවා, වැවිලි ක්ශෂේත්රය අශේ 

ජාතිස  ආර්ික ය ශගොනනැඟීමට ශ ොතරම් අතයව ය  ක්ශෂේත්රයක්  

කියන එ   ඒ  අපි  ැශමෝම  න්නා ශ යක්  විශ ේෂශයන් මශේ 

අවධානය ශයොමු වන්ශන් වැවිලි ක්ශෂේත්රශේ ඉන්න කුනා    

මධයම වයාපාර    ශ්ධශීය වයාපාරි යන් මුහු, ශ න ගැටලු 

පිළිබඳවයි  ගරු ඇමතිසතුමාේ ශපොශ ොර ප්ර කනය මතු  ළා  විවිධ 

බලපෑම් තිසබු,ාට ඒ  යම්කිසි විධිය ට වි ඳාශගන යනවා කියන 

එ  එතුමා කිේවා  නමුේ ශම් ප්ර කනය ගැනේ හිතන්න ශවනවා  ඒ 

ක්ශෂේත්රවල ආ ායම් ප ත වැශටන ශ ොට ඒ ක්ශෂේත්රවල ෂ්යැශලන 

 ම් රුවන්ට අේශවන ඉර,ම ගැනේ අපට හිතන්න ශවනවා   

විශ ේෂශයන් ශේ  ර්මාන්තය ගේතාම, එහි ෂ්රත 

 ම් රුවන් 2015 ඉඳන් අරගළ  රන රුපියල්  ාශ ේ වැටුප 

 ම්බන්ධශයන් තවමේ ෂ් කචිත ව ශයන් වි ඳුමක් ලැබිලා නැ ැ  

 ැන් නම් රුපියල්  ා  කියන එ ේ ශේරුමක් නැතිස එ ක්  ශම් 

තිසශබන ජීවන විය මේ එක්  ව ෂ්  වැටුප රුපියල්  ා ක්  ළා 

කියලා කිසිශ ේේම ප්රමා,වේ ශවන්ශන් නැ ැ  ඒ  ඊට වනා වැනම 

ශවන්න නනෑ  ලැශබන ශතොරතුරු අුවව ඒ වැටුේ වැනම වීමේ 

 රියට ක්රියාේම  ශවන්ශන් නැ ැ  ඒ  2015 ඉඳන්  රන 

අරගළයක්  

ඊළෙට මශේ අවධානය ශයොමු  රන්න  ැමැතිසයි, ශපොල් 

වගාවේ එක්  පැන නැඟිලා තිසශබන ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳව  

අපට ලැබිලා තිසශබන ශතොරතුරු අුවව  ම්බන්ශතොට ප්රශ්ධ ශේ 

විශ්ධ  ආශයෝජන  මෙ විශ ේෂ වයාපෘතිසයක් දියේ  රන්න 

ෂ්යක තයි  ඒ  2017 දී ශයෝජනා වුණු වයාපෘතිසයක්   ැන් තමයි 

ඒ  ක්රියාේම  ශවන්ශන්  ඒ  ඳ ා ඉන්ු ීතසියාශවන්    

මලයාසියාශවන් ශපොල් ශගනම පිටින් ආනයනය  රන්න අ   ක 

 රලා තිසශබනවා  නමුේ ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මශේ ප්ර කනය ඒ  

ෂ්ශරෝධායන පනතේ එක්  ශ ොච්චරක් ු රට ගැළශපනවා  කියන 

එ යි  සබතුමා  න්නවා, whole coconuts ශගන්වීම තුළින් අශේ 
ශ්ධශීය ශපොල්  ර්මාන්තයට යම් අව ානමක් ඇතිස ශවන්න පුළුවන් 

බව  සබතුමන්ලා කියා තිසශබනවා, "ශම්  ආරක්ෂිතව ශ ශරන 

එ ක්  ඒ  ට  ම්බන්ධ ශවන්ශන් නැ ැ" කියලා  නමුේ ඒ තිසශබන 

ෂ්ශරෝධායන ශරගුලාසි    ෂ්ශරෝධායන පනත ශ ොච්චර ු රට 

ශම් ේ එක්  ගැළශපනවා ? ඒ  ඳ ා යම්කිසි   යතා 

අධයයනයක් -  

 
ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු මන්ත්රීතුක යෂ්, ෂ්ශරෝධායන පනතට පට ැෂ්ව කිසිම 

ශ යක් ප්රතිසඅපනයනය  ඳ ා අපි  ැලසුම්  රන්ශන් නැ ැ  ඒ 

අපනයන  ලාපශේ තවම වැන  ටයුතු ආරම්  ශවලා නැ ැ  

ෂ්ශරෝධායන පනතට පට ැෂ්ව කිසිම  ර්තවයයක් සිු  වන්ශන් 

නැ ැ   

ඒ වාශේම සබතුක ය මතු  ළා රුපියල්   ශ ේ වැටුප පිළිබඳ 

 ාර,ය  අපි  ැබිනේ තීන්ු වක් අරශගන ඒ  අුවමත  රලා 

තිසශබනවා   ැබැයි, වතු  මාගම් ඒ ට අුවගත ශනොශවන 

තේේවයක් තිසශබනවා  අපි උපරිම උේ ා   රනවා, එය ලබා 

ශ න්න   රාජය වතු සියල්ශලහිම අපි රුපියල්  ාශ ේ වැටුප ලබා 

ශ නවා  අශනකුේ  මාගම් පිළිබඳවේ අපි අව ය  ටයුතු සිු  

 රක න් තිසශබනවා   

 

ගු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ශබොශ ොම  කතුතිසයි, ගරු ඇමතිසතුමා   

ශපොල් වයාපෘතිසය පිළිබඳ  ාර,ය දීර්න  ාලීනව    බැරෑරුම් 

ශල  සිතිසය යුතු ශ යක්  එම ශපොල් වයාපෘතිසයට   යතා 

අධයයනයක්  ර තිසශබනවා , විශ ේෂශයන් ඒ ට අව ය ශපොල් 

supply එ  දිතාන් දිගටම ශගන යන්න පුළුවන්  කියන එ  
ගැනේ හිතන්න ශවනවා   දිසිශයන්  රි මලයාසියාව ශ ෝ 

ඉන්ු ීතසියාව ශ ෝ තීර,ය  ශළොේ අශේ රටට තවු රටේ ඒ 

ශපොල් එවන්න බැ ැ කියලා, එතශ ොට ශමො ක්  සිු  ශවන්ශන්? 

එත ශ ොට ශ්ධශීය ව ශයන් ෂ්ෂකපා නය වන ශපොල්  , ඒ වයාපෘතිසය 

 ඳ ා පාවිච්චි ශවන්ශන්? එතශ ොට ශ්ධශීය ව ශයන් තිසශබන 

 ර්මාන්තවල අව යතාව අප ශ ොශ ොම   පුරාගන්ශන්? ඒවාට 

ශමමඟින් වන බලපෑම ශමො ක් ? ශමවැෂ්  රුණු ගැන ශමොන 

විධිශේ   යතා අධයයනයක්    රලා තිසශබන්ශන්?  

 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු මන්ත්රීතුක යෂ්, අශේ සියලු ශ්ධශීය අපනයන  ර්මාන්ත, 

ධාරිතාශවන් අනකින් පවේවාශගන යන්ශන්  ඇේතටම සවුන්ට 

ශපොල් නැ ැ  ඒ ෂ් ා තමයි ශම් විශ ේෂ අපනයන  ලාපය    ක 

 රන්ශන්  එහිදී සබතුක ය කියන විධියට ගැටලුවක් මතු ශවන්න 

පුළුවන්   ැබැයි,  ැනට ශ්රී ලැං ාශේ ශපොල් ෂ්ෂකපා නශයන් 

තුශනන් ශ  ක් ශ්ධශීය පරිශ ෝජනයට යන්ශන්  තුශනන් එ ක් 

තමයි  ර්මාන්තවලට ශය ශවන්ශන්  ඒ  කිසිශ ේේ ප්රමා,වේ 

නැ ැ  ඒ ෂ් ා ඒ  ර්මාන්ත රුවන්ශේ ධාරිතාවට match 
 රන්න ශපොල් ලබා දීම අව යයි  නැේනම්, අශේ ශ්රී ලාැංකීය 

 ර්මාන්ත රුශවෝ සවුන්ශේ  ර්මාන්ත ශවනේ රටවලට ශගන 

යනවා   ැනටමේ අශේ ශ්ධශීය අපනයන රුවන් තාහිල්ලා 

මැශල්සියාව, තායිලන්තය, පිලිීඩනය ආදි රටවල සවුන්ශේ 

වයාපාර  කථාපනය  ර -පටන් ශගන- තිසශබනවා  ඒ  

අවධර්යවේ කිරීම  ඳ ා තමයි, ලැං ාව තුළම ෂ්ෂකපා නය 

 රලා පිට රට යවන්න අපි ශම්  ටයුේත සිු   රන්ශන්  

 
ගු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
 ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඒ  ාර,ය මම ශම් මතු  රන්න   න 

ඊළෙ ප්ර කනයට ශගොනක්  ම්බන්ධයි  අශේ ශ්ධශීය 

වයාපාරි යන්ශේ ෂ්ෂකපා නය වැනම  රන්න ශ්ධශීය ව ශයන් අප 

ගත යුතු පියවර රාියයක් තිසශබනවා  සවුන්  ක්තිසමේ  ළ යුතුයි, 

පළමුශවන්ම  විශ ේෂශයන්ම ශපොල් ශලලිවලින්  රන විවිධ 

වයාපාර  ඳ ා විශ්ධ  ආශයෝජ යුවේ  ැන් එන්න එන්නම 

 ම්බන්ධ ශවක න් ඉන්නවා  ශමො  , ඒ ට  ැන් ජාතයන්තර 

ශවශළඳ ශපොළක් වි ාල ව ශයන් ෂ්ර්මා,ය ශවලා තිසශබනවා  

ගරු ඇමතිසතුමා, අපි විශ්ධ  ආශයෝජන ශගශනන එ  ශ ොඳ 

ශ යක්  නමුේ විශ්ධ  ආශයෝජන ශගශනන ක්ශෂේත්ර ශමොනවා  

කියා ශතෝරාගන්නා එ ේ අපි ඉතාම පරි ක ශමන්  ළ යුතුයි  

විශ ේෂශයන්ම ශ්ධශීය ව ශයන් වයාපාර තිසශබන    ශ්ධශීය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තාක්ෂ,ය දියුණු ක්ශෂේත්රවලට ශනොශවයි,  ඒවා අවම තැන්වලටයි 

අප අශේ ආශයෝජන වැනමපුර ළැං  රගත යුේශේ  එශ ේ තාක්ෂ,ය 

ආදිය අවම ක්ශෂේත්ර දියුණු  රන්න විශ්ධ  ආශයෝජන ශගශනන 

එ  තමයි වනා ශ ොඳ   ැනට තිසශබන අශේ ශ්ධශීය  ර්මාන්තවලට 

එල්ල වන තර්ජනවලට ඉදිරිශේදී මුහු, ශ න්න එම 

 ර්මාන්ත රුවන්ට අමාරු තේේවයකුේ ශම් වන ශ ොට 

ෂ්ර්මා,ය ශවක න් තිසශබන බවට  අපට ශතොරතුරු ලැබී තිසශබනවා  

මා ශම් ශ ශරහි සබතුමාශේ අවධානය ශයොමු  රවනවා, ගරු 

ඇමතිසතුමෂ්  විශ ේෂශයන්ම ශ්ධශීය  ර්මාන්ත රුවන්  ැනට 

ශගොන නොශගන තිසශබන ඒ වයාපාරවලට  ාෂ්යක් ශනොවන 

විධියට විශ්ධශීය ආශයෝජන ශගන්වා ගැීතම ගැනේ, සවුන්ට ඇතිස 

ශවන්න පුළුවන් තර්ජන ගැනේ සබතුමාශේ අවධානය  ශයොමු 

 රන ශල  මා ඉල්ලා සිටිනවා  ඒ වාශේම, ශ්ධශීය වයාපාර එක්  

 ැං න් නය  රන ශ ොට විශ්ධ  ආශයෝජ යන්  ර ා එන 

වයාපෘතිසවලින් ලැං ාවට ශ ොච්චර මු ලක් එනවා , නැ්ධ  කියලාේ 

බලන්න නනෑ  අපි  න්නවා ශ්ධශීය වයාපාරි යන්ශේ සියලු 

ආ ායම් එන්ශන් අශේ රටට බව  වැනම ප්රව,තාව ඒ යි  නමුේ 

විශ්ධ  ආශයෝජ යන්ශේ පැේශතන් එශ මම සි්ධධ ශවන්ශන් 

නැ ැ  ඉතිසන්  ක්තිසමේව තිසශබන ශ්ධශීය ක්ශෂේත්රයක් තුළට විශ්ධ  

ආශයෝජ යන් ශගන්වා ගැීතශම්දී අපි පශර ක ම් විය යුතුයි  විශ්ධ  

ආශයෝජ යන් අව යයි  ඒ  ගැන කිසි තර් යක් නැ ැ   ැබැයි 

විශ්ධ  ආශයෝජනය වැනමශයන්ම අව ය වන්ශන් අශේ ශමොන 

ක්ශෂේත්රවලට  කියන එ  ගැන අපි ඉතාම  ල්පනා ාරී විය යුතුයි   

මම තවේ  ාර,ාවක් මතක්  රන්න  ැමැතිසයි  එය දින 
තුන  විතර  ාලයක් තුළ මතු ශවලා තිසශබන ප්ර කනයක්  
අපනයනශේදී ශනොලර්වලින් ශගවීම් සිු   රන්න තිසශබන විට -
freight charges වාශේ ශ්ධවල්- එශ ේ ශනොලර්වලින් ශගවන්න 
තිසශබන ප සු ම  ැන් සීමා  ර තිසශබනවා කියා ශතොරතුරු ලැබී 
තිසශබනවා   එශ ම නම් ඒ  අපනයන  ර්මාන්තයට වි ාල ශල  
බලපාන ශ යක්  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමා  න්නවා, freight 
charges වාශේ  ම ර ශ්ධවල් රුපියල්වලින් ශගවන්න බැ ැ 
කියලා  ඒවා ශනොලර්වලින් තමයි අෂ්වාර්යශයන්ම ශගවන්න සි්ධධ 
ශවන්ශන්  නමුේ ඒවාට යම්කිසි විධිය  සීමාවක් පනවා තිසශබනවා 
නම්, අශේ ශ්ධශීය අපනයන රුවන්ටම, එනම් අපනයන 
ක්ශෂේත්රශේ ශයශ න අශේ ශ්ධශීය  ර්මාන්ත රුවන්ටම තමයි එය 
ප්ර කනයක් වන්ශන්  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමන්ලාශේ ආඩ ඩුව 
ශ්ධශීය  ර්මාන්ත  ක්තිසමේ  රන්න නනෑ කියන පරමාර්ථය, 
අරමු, තිසයාශගන ශමවර අය වැය ශයෝජනා ඉදිරිපේ  ළේ, 
අශනක් අතට සි්ධධ වන ශමවැෂ් ශ්ධ ෂ් ා, ගන්නා ශවනේ තීර, 
ෂ් ා ශ්ධශීය වයාපාරි යන්ට    විශ ේෂශයන්ම ශ්ධශීය 
අපනයන රුවන්ට සි්ධධ වන බලපෑම ගැනේ අවධානය ශයොමු 
 රන ශල  මා ඉල්ලා සිටිනවා  ශමො  , මම හිතන විධියට ශම් 
වන ශ ොට ඒ ක්ශෂේත්රශේ එවැෂ් වි ාල ප්ර කන රාියයක් මතු ශවක න් 
තිසශබනවා  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, තව ශපොනම  ාර,ාවක් මතු  රන්න මට 
අව කථාව ලබා ශ න්න  ශම්  ගැන  ලිුවේ  ථා වු,ා  ඒ තමයි, 
මුතුරාජශවල  ම්බන්ධව තිසශබන ප්ර කනය  අපි COPA එශක්දීේ 
ශම් ගැන  ා ච්ඡා  ළා  මුතුරාජශවල UDA එ  යටතට ගන්න 
ශ ොට ඒ  රැම් ා  ම්මුතිසයට යටේව ක්රියාේම  ශවන්න නනෑ 
කියන  ාර,ය ගැන අපි දිතාන් දිගටම  ා ච්ඡා  ළා  ඇේත 
ව ශයන්ම එහිදී UDA එ ේ ශපොශරොන්ු වක් ු න්නා, රැම් ා 
තාවිසුම උල්ලැංනනය වන කිසිම ක්රියාවක්, development 
activities කිසිවක් සි්ධධ  රන්ශන් නැ ැ කියලා  නමුේ ඒ 
ප්රශ්ධ ශේ ඉන්න ජනතාව ශම් වන ශ ොට ඒ පිළිබඳ  ාර,ා 
ශගොනක් ඉදිරිපේ  රලා තිසශබනවා  ශමො  , ඒ රැම් ා තාවිසුමට 
කිසිශ ේේ සුු සු නැතිස ක්රියා ාර ම් - activities - ශගොනක් ශම් 
වනශ ොටේ එහි සි්ධධ ශවනවා  ඒ  ා  මෙම tourism project 
එ ට  ම්බන්ධ යම් යම් වයාපෘතිසේ ඒ තුළ ක්රියාේම  ශවනවා 

කියලා සවුන් තුළ බියක් තිසශබනවා  එවැෂ් වයාපෘතිස  ැලසුමක් 
තිසශබන බවටේ අපට ශතොරතුරු ලැබී තිසශබනවා   ැබැයි, 
ඇේතටම COPA එශක්දී UDA එ  ශපොශරොන්ු වක් වු,ා, එම 
වයාපෘතිසය ඒ තුළ ක්රියාේම  වන්ශන් නැ ැ කියලා  ඒ වයාපෘතිසය 
ක්රියාේම   ශළොේ, එය රැම් ා තාවිසුමට පට ැෂ් බව UDA 
එ ේ පිළිගේතා  නමුේ ශම් වන ශ ොට පාරවල් තැීතම, ඒ 
lagoon එශක්  රන ශවනේ යම් යම් ක්රියා ාර ම් තුළින් අපට 
 කින්න ලැශබන්ශන්, ඒ project එශක්ම ශ ොට ක්  ැටියට ඒවා 
ක්රියාේම  වනවා කියන එ යි  ශම් තුළින් පරි ර  ාෂ්යක් සි්ධධ 
ශවනවා වාශේම, ඒ ප්රශ්ධ ශේ  ැනට ජීවේ වන ක ෂ්සුන්ශේ ජීවන 
රටාවන්ට    සවුන්ශේ ජීවශනෝපාය මාර්ගවලට වි ාල බලපෑම් 
ඇතිස  රන්න පුළුවන්  ශම් ශවලාශේ මුතුරාජශවල ප්රශ්ධ ය UDA 
එ  යටතට අරශගන තිසශබන්ශන් ඇයි කියන එ  ගැන වි ාල 
ශල   න ක ල්ලට පේ ශවලා සිටින එම ජනතාව අතර  ැ  
 ැං ා ශගොනක්  මතු ශවලා තිසශබනවා  සවුන් අ න්ශන්, පරි ර 
අමාතයාැං යක් තිසශය්ධදි, ඉනම් අමාතයාැං යක් තිසශය්ධදි 
මුතුරාජශවල UDA එ  යටතට ගන්න තීර,යක් ගේශේ ඇයි 
කියලායි  එය UDA එ  යටතට ගැීතම රැම් ා තාවිසුමට අුවව 
සුු සු නැ ැ කියන එ  තමයි සවුන් කියන්ශන් [බාධා කිරීමක්]  

 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු මන්ත්රීතුක යෂ්, ඇේතටම ඒ ප්රශ්ධ ය අයිතිස වන්ශන් 

වනජීවී  ැංරක්ෂ, ශ පාර්තශම්න්තුවට  ඉනම් අමාතයාැං යට - ඒ 

කියන්ශන්, අපට - අයිතිස නැ ැ ඒ ප්රශ්ධ ය  ඒ  පැ ැදිලි 

 රන්නයි මා  ථා  ශළේ  
 

ගු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ශබොශ ොම  කතුතිසයි, ගරු ඇමතිසතුමෂ්   ැබැයි ඒවා සි්ධධ 

ශවන්ශන් රැම් ා තාවිසුමට අුවකූලව නම්,  ැනට සි්ධධ වන 
ශගොනක් ක්රියා ාර ම් ඇේතටම සිු  ශනොවිය යුතු ශ්ධවල්  ඒ 
ජනතාවටේ ශම් ගැන  රියා ාර ශතොරතුරු ලැබිලා නැ ැ  
සවුුවේ ඒ පිළිබඳව ප්ර කන රාියයක් ශයොමු  රනවා  සවුන් ඉතාම 
 ැ ශයන් ඒ වයාපෘතිසය දි ා බලන්ශන්  ඒ ෂ් ා ඒ පිළිබඳ දීර්න 
 ාලීනව හිතලා ක්රියාේම  ශවනවා නම් ශ ොඳයි කියන අ    
ඉදිරිපේ  රක න් මා නතර ශවනවා   

 කතුතිසයි   

 
ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ජාන  වක්කුඹුර රාජය අමාතයතුමා  සබතුමාට විනානම 

13ක් තිසශබනවා  
 

ගු ජානක වක්ුතඹුර මහත්ා (ේක්, බඩඉරිඟු, කජු, 

ගම්මිරිෙන, ුතුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇුරළු ුතඩා වැවිලි 

නබෝග වගා ොංවර්ධානය, ආශ්රිත් කර්මාන්ත් හා අපනයන 

ප්රවර්ධාන රාජ අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர - கரும்பு, லசாளம், மர 

முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட 

சிறு தபருந்லதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி லமம்பாட்டு 

இராஜாங்க 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) 

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අශේ ආඩ ඩු පක්ෂශේ ප්රධාන 

 ැංවිධාය තුමා මට කිේවා, සබතුමාට කියලා තවේ විනානම ප ක් 

ඉල්ලාගන්න කියලා   

775 776 

[ගරු (ආචාර්ය)  රිෂ් අමරූ රිය ශමශනවිය] 
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ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු රාජය අමාතයතුමෂ්, අතිසශර්   ාලය ගැන  ැුවම් දීමක් 

 ර නැ ැ  ඒ ෂ් ා සබතුමාට  ාලය  ළමනා ර,ය  රගන්න 

සි්ධධ ශවනවා  

 
 

[පූ  ා  11 57] 

 

ගු ජානක වක්ුතඹුර මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ශ ොඳයි, ගරු   ාපතිසතුමෂ්   

අශේ අමාතයාැං ය සුළු අපනයන ශ ෝග ප්රවර්ධනය  ඳ ා 

වි ාල  ාර්ය  ාරයක් පසුතාය  ාලය තුළ  ළා  අතිසගරු 

ජනාධිපතිසතුමාශේ "ශ ෞ ාගයශේ  ැක්ම" ප්රතිසපේතිස ප්ර ා යට 

අුවව, ශම් රශේ වගා  රන්න පුළුවන්  ෑම බිම් අෙලක්ම වගා 

කිරීම තමයි අශේ අරමු,  ශම් රශේ වවන්න පුළුවන්  ෑම බිම් 

අගල ම වගා  රන්න කියලා තමයි අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා අපට 

උපශ  ක ලබා ු න්ශන්  ඒ ෂ් ා පිටරටින් ශගශනන සියලුම ශබෝග 

වර්ග ශගන්වීම නවේවන්න එතුමා  ටයුතු   ළා  අපි විශ ේෂශයන් 

   වගාව ප්රවර්ධනය  ළා   ශම් ම   න්නශේ     අ කවැන්න 

ආවාට පසුව   වලින් ශම් රට  කවයැංශපෝෂිත ශවනවා  අපි  පවුල් 

ලක්ෂ 15 ට    පැළ ශබ ලා ු න්නා  ඒ    ක ල අඩු  රන්න  ඒ 

වශේම අශේ කුළුබඩු  ැං කථාව  ර ා අ කවැන්න ක ලදී ගැීතමටේ 

අපි වැන පිළිශවළක්   ලා තිසශබනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, පසුතාය  ාලශේ ශගොවීන්ට යම් යම් ප්ර කන 

තිසබු,ේ මශේ අමාතයාැං ය යටශේ තිසශබන ශබෝගවලට අශේ 

රජය  ාධාරණී ර,යක්  ළා  එ ා ශම් රශේ ගම්ක රි ක ශගොවියා  

රුපියල් 400ටවේ ගම්ක රි ක විකු,ා ගන්න බැරිව ම පාශර් 

 ෑගැහුවා   ගම්ක රි ක ශගොවීන් 250,000ක් ශම් රශේ ඉන්නවා  අ  

 වශ ේ මම අ ලා බැලුවාම ගම්ක රි ක කිශලෝ එ ක් රුපියල් 

1,150යි  එතශ ොට එ ට එ  ටේ වැනමය ක ල වැනම ශවලා 

තිසශබනවා  ඒ  ෂ් ම් වැනම වුශඩ  නැ ැ  අශේ ජනාධිපතිසතුමාශේ 

ප්රතිසපේතිසයේ එක්  විශ්ධ  රටවලින් ගම්ක රි ක ශගන්වන එ  අපි 

නතර  ළා  ශලෝ ශේ ශ ොඳම ගම්ක රි ක අශේ රශේ වැශවන්ශන්  

ඒ ට ප්රමුඛ්තාව දීපු ෂ් ා අපට පුළුවන් ම ලැබු,ා, ශගොවියාට ඒ 

  නය ලබා ශ න්න  

  කුරුඳු ගේශතොේ, අශේ රශේ තමයි කුරුඳුවල උේපේතිසය සිු  

වුශඩ   අ ශේ ඇමතිසතුමා මීට  ලින් කිේවා එ ා "C5"  කියන කුරුඳු 

කිශලෝවක් රුපියල් 1, 400යි කියලා  අ  කුරුඳු කි ශලෝවක් රුපියල් 

2,750ටේ වනා වැනමයි  කුරුඳු ශගොවියාශේ ආ ායම ශ ගු, ශවලා 

තිසශබනවා  අපි කුරුඳු වගාව  ඳ ා ශම් අවුරු්ධශ්ධ විතරක් පැළ 

ක ලියන 25ක්  ජනතාවට ශනොක ශල් ලබා ු න්නා  පසුතාය  ාලශේ 

ු න්ශන් ශ ශ න් පැංගුවට  මශේ අමාතයාැං ය යටශේ තිසශබන 

කිසිම ශ ෝගය ට  ත ප ක් අය  ර ගන්ශන් නැතිසව තමයි අපි 

ජනතාවට ලබා දීලා තිසශබන්ශන්  ක ලියන 30 ට වනා පැළ වර්ග 

අපි ශගොවි ජනතාවට ලබා දීලා තිසශබනවා  පසුතාය අය වැශේදී අශේ 

මු ල් ඇමතිසතුමා කිේවා, අපනයන  ලාප 125ක්   න්න කියලා  

අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාටේ, ගරු අගමැතිසතුමාටේ, ගරු මු ල් 

ඇමතිසතුමාටේ කියලා, මශේ  ැබිනේ ඇමතිසතුමාශේ අව රය 

ඇතිසව අපනයන  ලාප 2 1ක් ශම් අවුරු්ධශ්ධ අපි    නවා  ග්රාම 

ෂ්ලධාරි ව ම් 5ක් විතර එ තු  රලා  ලාපයක්   ලා තිසශබනවා  

ඒ  ැම  ලාපය ම,  ෑම ශගොවිශයකුටම අපි අවුරුු  තුනක් 

යන ම්, ලල ාව ලැශබන ශතක් අව ය   රන ප සු ම්   පයා 

ශ නවා  අපි ලබන අවුරු්ධශ්ධේ එම වැන ට න ඉදිරියට  රශගන 

යනවා     සුරුවම් මධය කථාන   ලා දීලා, ශගොවි  ැංවිධාන ඇතිස 

 රලා,  ශගොවියාේ, වයාපාරි යාේ අතර  ම්බන්ධ මක් ඇතිස 

 රනවා   

ඒ වාශේම ශම් ෂ්ෂකපා න කුළුබඩු  ැං කථාශවන් ක ලදී ගන්නවා   

කුළුබඩු  ැං කථාව  කථාපිත  රලා අපි ශගොවියාට  ාධාර,යක් 

 රනවා වාශේම පාරිශ ෝතා යාටේ  ාධාර,යක් ඉෂකට  රලා 

තිසශබනවා  අපි කුළුබඩු මන්දිරයක් විවෘත  රලා තිසශබනවා  

තමුන්නාන්ශ ේලා තාහින් බලන්න පුළුවන්  අ  ලැං ාශේ අඩුම 

ක ලට  ාඩ න  පයන ආයතනයක් බවට කුළුබඩු මන්දිරය පේ 

 රලා තිසශබනවා  අඩුම ව ශයන් දි ක්රික් ය ට එ ක් ශ ෝ ඇතිස 

 රලා,  අශේ  ැං කථාශේ අශළවි ජාලයේ එක්  වැන  ටයුතු 

 රන්න අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා   ඇඹිලිපිටිශේ වර්ග අනම 

33,000  කුළුබඩු ෂ්ෂකපා නය  රන   ර්මාන්ත ාලාවක් අපි  

  නවා   ලබන ශපබරවාරි මා ය ශවනශ ොට එහි ෂ්ෂකපා නය 

 ර කුළුබඩු විශ්ධ  රටවලට අපනයනය  රන්නේ අපි 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා  ශම් අමාතයාැං ය ශගොවියාට   න ලබා 

දීලා  ශගොවියා දිරිමේ  රන්නේ  ටයුතු  රලා තිසශබනවා   

මශේ අමාතයාැං ය යටශේ තව  ටයුතු කිහිපයක් සිු  ශවනවා  

එ ක් තමයි  ජු  ැං කථාව  ලැං ාශේ ශ ශ න් පැංගුවක්වේ  ජු 

වගා  රලා තිසබුශඩ  නැ ැ   ැබැයි, ශම් අවුරු්ධශ්ධ ශලොකු 

ප්ර කනයක් ඇතිස වු,ා  වැ ක ේ එක්   ජු අ කවැන්න අඩු වු,ා  

එශ ම  ජු අ කවැන්න අඩු වු,ේ,  අපි ආඩ ඩුව ගේතාට ප කශ ේ 

අක් ර 20,000 ට වනා  ජු වවලා තිසශබනවා   රජශේ 

ශ ොඩ නච්චි වතුයාය අවුරුු  ග,නාවක් වවන්ශන් නැතිසව 

තිසබුශඩ    අපි  ැන් අක් ර 2,000ක් වවනවා     ැං කථාව යටශේ 

තිසශබන  ෑම වේතක්ම 2022 වර්ෂය ඇතුළත අපි වවලා අව න් 

 රනවා  ඒ වාශේම මැ ගමුව    පුේතලශම් තිසශබන  ර්මාන්ත 

 ාලා ශ   නවී ර,ය  රලා,  අව ය  ටයුතු  රනවා  

ජනාධිපතිසතුමා කිේවා, " ජු ක ල වැනමයි, ඒ ෂ් ා  ැං කථාශවන් 

  න ායි ක ල ට ජනතාවට  ජු ලබා ශ න්න" කියලා  පුැංචි 

 රුශවක්  ජු ඉල්ලුශවොේ අරන් ශ න්න ක ෂ්සුන්ට  ල්ලි නැ ැ  

 ජු ක ල වැනමයි  අපි  ජු ශගොවියාට  ාධාර,යක්  රන ගමන්  

අශේ  ැං කථාශේ outlets  ර ා අඩු ක ලට  ජු ලබා ශ න්න 

 ටයුතු  රලා තිසශබනවා   

ගරු මහින්  රාජපක්ෂ ජනාධිපතිසතුමාශේ  ාලශේ ලැං ා සීෂ් 

 මාගම රජයට පවරාශගන ශම් 2021 11 11වන  ාට අවුරුු  10ක් 

ශවනවා  අපි ආඩ ඩුව ගන්නශ ොට සීෂ්  මාගම රුපියල් ක ලියන 

1,400ක් ,යයි  තව රුපියල් ක ලියන 500 ට වැනම OD  එ ක් 

තිසබු,ා  ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  ැබැයි අපි ශම් ආයතනය අරශගන,  

මුලින්ම රුපියල් ක ලියන 500ක් ,යට අරශගන පනම ශගේවා  

රුපියල් ක ලියන 184ක් ,යට අරශගන ශ වනගල සීෂ් 

 ර්මාන්තායතනශේ ශ ේව යන්ට පනම ශගේවා   

අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා  මුශවලා මමේ, ගරු රශම්ෂක පතිසර, 

ඇමතිසතුමාේ, -එතශ ොට රාජය අමාතයවරයාව හිටිශේ  ැංචන 

විශේශ ේ ර ඇමතිසතුමා - ඉල්ලීමක්  ළා, ශම් රටට එතශනෝල් 

ශගශනන එ  නවේවන්න කියලා  එතුමා ශ පාරක් බැලුශේ 

නැ ැ, ශ ොයි වයාපාරි යා  තර ා ශවන්ශන් කියලා බලන්ශන් 

නැතිසව එතශනෝල් ශම් රටට ශගශනන එ  නතර  ළා  ඒ නතර 

කිරීම තුළ අපි ලා යක් ලැබුවා  ඒ ලා යේ එක්  අපි ශ ේව යන් 

2,330 ශ ශනකු  කිකර  ළා   ඊශේ  ව ේ එම ශ ේව යන් කිහිප 

ශ ශනකු මට කිේවා, "ශ ේවය  කිකර  ළ ෂ් ා බැැංකුශවන් ,යක් 

අරශගන  රි අපි ශගවල්   ා ගේතා" කියලා    කිකර නැතිස 

ශ ේව ශයකුට බැැංකුවකින් loan එ ක්වේ ු න්ශන් නැ ැ   

අපි රුපියල් ක ලියන 1,500ක් ශයශ ේවා, ශම්  ර්මාන්ත ාලා 

ශ ශක් අව යතා  ම්පූර්,  රන්න   රුපියල් ක ලියන 480  

ශගොවි ,ය  පා  ැරියා  ඒ විතරක් ශනොශවයි,  2014 මහින්  

777 778 



පාර්ලිශම්න්තුව 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිසතුමාශේ  ාලශයන් පසුව උක් ශගොවියාට  ත 

ප ක්වේ වැනම  රලා තිසබුශඩ  නැ ැ  උක් ශමට්රික්ශටොන් එ  ට 

ශගේශේ රුපියල් 5,000ම තමයි  අපි ආඩ ඩුව ගේත ගමන්, 2020 

මාර්තු මා ශේ 01ශවෂ්  ා ඉඳලා උක් ශමට්රික්ශටොන් එ  ට 

රුපියල් 500ක් වැනම  රලා ු න්නා  තාය අවුරු්ධශ්ධ ජනවාරි 

01ශවෂ්  ා ඉඳලා තවේ රුපියල් 250ක් වැනම  ළා   අපි උක් 

ශගොවියා ශවුවශවන්  අමතරව රුපියල් ක ලියන  00ක් - ලක්ෂ 

 ,000ක් - ු න්නා  ලබන ජනවාරි 01වන  ා ඉඳලා උක් 

ශමට්රික්ශටොන් එ  ට තවේ රුපියල් 500ක් වැනම  රලා ශ නවා  

එතශ ොට 2019න් පසුව අපි උක් ශගොවියා ශවුවශවන් රුපියල් 

බිලියනයක් ලබා දීලා තිසශබනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, පසුතාය  ාලශේ ශ ොශරෝනා ව ැංගතය 

ශ ේතුශවන්  රට ව ලා තිසබු,ේ ශම් ශ ේව යන් වැන  ළා  සීෂ් 

 ර්මාන්තය ශවුවශවන් සීෂ් ෂ්ෂකපා නය  ළා  උක් ශගොවියා වැන 

 ළා  ඒ ෂ් ා මම ශ වනගල  ර්මාන්තායතනශේ 1,170 

ශ ශනකුට ශබෝන ක එ ක් ු න්නා, රුපියල් 80,000 ග,ශන්  ඒ  

තමයි ඉතිස ා ශේ  ඒ අයට ලැබුණු වැනමම ශබෝන ක මු ල  ඒ 

වාශේම පැල්වේත  ර්මාන්තායතනශේ 4,500 ට වැනම 

ශ ේව යන් පිරි ක් සිටිනවා  අපි ඒ අයට රුපියල් 30,000 ග,ශන් 

ු න්නා  අශේ ඇමතිසතුමාේ, විශ ේෂශයන් අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාේ, 

අගමැතිසතුමාේ, මු ල් ඇමතිසතුමාේ කිේවා වැන  රන ශ ේව යන්ට 

 ල න්න කියලා  මම තාහින් කිේවා, "රශේ සීෂ් ප්ර කනයක් එනවා, 

ශ ොශරෝනා ප්ර කනය තිසබු,ේ ශම් සීෂ් ෂ්ෂකපා නය වැනම  රන්න 

සය ශගොල්ලන් උ වු  රන්න  අපට   ශයෝගය ශ න්න, අපි 

යම්කිසි   නයක් ශ නවා" කියලා  ඒ කියපු  ශ්ධ අපි ශ  ැම්බර් 

මා ශේ 25ශවෂ්  ාට ඉ කශ ල්ලා ඉෂකට  රනවා  අපි ලබන 

මා ශේ නැවත වරක් දිරි දීමනාවක්  ැටියට ශ වනගල 

 ර්මාන්තායතනශේ වැන  රන සියලු ශ ේව යන්ට රුපියල් 

30,000 බැතාන් -ශම් ගේත ලා ශයන් ශ ොට ක්- ශ නවා  ඒ 

 මාගමට උක්  පයන  ෑම ශගොවිශයකුටම රුපියල් 15,000 

ග,ශන් ශ නවා, අශේ  ර්මාන්තයට උක් ටි   පයපු ෂ් ා  ක ල 

වැනම  ළා  ා  මානවම උක් ශගොවියාටේ රුපියල් 15,000ක් 

ශ නවා    පැල්වේත  ර්මාන්තායතනශේ වි ාල පිරි ක් සිටින 

ෂ් ා ඒශක් ලා ය අඩුයි  එහි ශ ේව ශයකුට අපි රුපියල් 15,000ක් 

ශ නවා  එම  ර්මාන්තායතනයට උක්  පයන උක් ශගොවීන් 

සියලුශ නාට රුපියල් 10,000 ග,ශන් ලබා ශ නවා  ඒ අුවව අපි 

ශගොවීන්,  ම් රුවන් ඇතුළු සියලුශ නාට වි ාල මු ලක් ලබා 

ශ නවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අශේ ආයතනශේ වා න ප්ර කනයක් 

තිසබු,ා  පසුතාය  ාලශේ අපි පිටින් ගේත වා නවලට  යර් එ  

විධියට ක ලියන 250ක්, 300ක් විතර ශගේවා  අපි  ශළේ වා න 

ගේත එ   අව ය  රන ඒවා  ැපයුවා  උක් ශගොවියාට සියයට 12 

ශපොලියටයි ,ය දීලා තිසබුශඩ   අපි ඒ  සියයට 8ට අඩු  රලා 

ු න්නා  ඒ වාශේම අක් ර 10,000ක් අලුශතන් වැේවා  ඉතිස ා ශේ 

වැනමම සීෂ් ෂ්ෂකපා නය අපි ශපන්වූවා  පසුතාය  ැම අවුරු්ධ  ම 

ෂ්ෂකපා නය  රලා තිසබුණු වැනමම සීෂ් ප්රමා,ය ශමට්රික්ශටොන් 

52,000ක් විතර  අපි ශමවර ශමට්රික්ශටොන් 75,000 ට වනා සීෂ් 

ෂ්ෂකපා නය  රලා තිසශබනවා  සීෂ් පිළිබඳ ප්ර කනයක් ඇතිස  වුණු 

ශවලාශේේ අපි ක ල අඩු  රලායි පාරි ශ ෝතා යාට ු න්ශන්  අ ටේ  

 ශතො      මුප ාර  ක තිස  ර ා අපි සීෂ් කිශලෝවක් රුපියල් 

120 ග,ශන් ලබා ශ නවා    

අපි එශ ම සීෂ් ු න්ශන් නැේනම් නැවතේ සීෂ් කිශලෝව  

ක ල රුපියල් 200 ට විතර ඉ ළ යනවා  මම එ ා කිේවා, ශලෝ  

ශවශළඳ ශපොශළේ සීෂ් ක ල ශ ොච්චර වැනම වු,ේ ලැං ාශේ සීෂ් ක ල 

වැනම  රන්ශන් නැ ැ කියලා  ඒ කිේවා වාශේම අ   වශ ේේ අපි 

සීෂ් කිශලෝව රුපියල් 120ට  පයනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, සීෂ්  ර්මාන්තය දියුණු  රන්න අශේ 

රජශයන් වැන පිළිශවළ කිහිපයක් ශේනවා  අපි බලාශපොශරොේතු 

ශවනවා, අශේ සීෂ් අව යතාශවන් අඩුම ග,ශන් සියයට 50ක් 

රට තුළ ෂ්ෂකපා නය  රන්න  ශේලිසය නව සීෂ් 

 ර්මාන්ත ාලාවක් ආරම්   රන්න ලබන ශපබරවාරි මා ශේ 

අපි  ටයුතු  රනවා  අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා, ඒශ න් ශම් 

රශේ සීෂ් ෂ්ෂකපා නයට ශමට්රික්ශටොන් 25,000ක් එ තු  රන්න  

ඒ එක් ම විසි ේ අවුරු්ධ ක් තිස කශ ේ ව ා තිසබුණු  න්තශල් සීෂ් 

 ර්මාන්ත ාලාශේ වැන අපි ලබන ජනවාරි මා ය ශවනශ ොට 

ආරම්   රනවා  ඒශක් අක් ර 21,000ක්, අවුරුු  27ක් තිස කශ ේ 

 ැශල් ශවන්න ඉන  ැර තිසශබනවා  ශම්  ශම් රටට  රපු ශලොකු 

අපරාධයක්  ඒ වාශේම එතැන යන්ත්රූ ත්ර 500 ට වනා දිරාපේ 

ශවනවා  පසුතාය  ාලශේ ඒශක් ය න ටි  විකු,න්න තාය 

 ේටිය අ  හිශර් ඉන්නවා  අපි ඒවා රාජ  න්ත   ර තිසශබනවා  

අපි ඒ ටි  රජශේ ආයතනය ට ශ නවා  ඒශක් තිසශබන ගන්න 

පුළුවන් සියලුම ශ්ධවල් අපි ලැං ා සීෂ්  මාගමට ලබා ශ නවා  අපි 

ඒ  ර්මාන්ත ාලාව විකිණුශේ නැ ැ  අපි ඒ  විකු,න්ශන්ේ 

නැ ැ  සියයට 51ක් අශේ ශ ොට ක තබා ශගන අපි ඒ  ලබා 

ශ නවා   ැබැයි, ෆැක්ටරිය ු න්ශනේ නැ ැ  ය න  ෑල්ලක්වේ 

ු න්ශනේ නැ ැ  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අශේ රජය බලයට පේ වුණු  වශ ේ ඉඳලා 

ශම් රශේ ජනතාවට ශ ේවය  ර තිසශබනවා  මම  ලින් කිේවා 

වාශේ ඉතිස ා ශේ වැනමම සීෂ් ෂ්ෂකපා නයක්  ළා වාශේම, ශම් 

අවුරු්ධශ්ධ තමයි වැනමම උක් ඇටරීමක් ශවලා තිසශබන්ශන්ේ  ඒ 

ෂ් ා ශම්  ර්මාන්තය දියුණු  රලා ලා  ලබනවා වාශේම, 

ඉදිරිශේදී සීෂ් ක ල අඩු  රන්න පුළුවන්  ැම අව කථාව දීම එශ ේ 

 රන්නේ අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා  අපට ම ා 

 ාඩ නාගාරශයන්  ැම  ාම  ල්ලි ශ නවා  ඒ වාශේම අෂ්කුේ 

සියලු ආයතනවලටේ  ල්ලි ශ න්ශන් ම ා  ාඩ නාගාරශයන්  

 ැන් අපි ලා  ලබන ෂ් ා ගරු මු ල් ඇමතිසතුමා ඉල්ලීමක්  ළා, 

“ලා  ලබනවා නම්, අපට යම්කිසි මු ලක් ශ න්න” කියලා  ඒ 

අුවව ලබන මා ශේ අපි ම ා  ාඩ නාගාරයට රුපියල් ලක්ෂ 

3,000ක් ශ නවා  ඒ, ලැං ා සීෂ්  මාගශම් ඉතිස ා ශේ පළමුවැෂ් 

වතාවටයි  ශම්වා තමයි අපි  ර තිසශබන්ශන්  ම ා 

 ාඩ නාගාරශයන්  ල්ලි අරශගන ආයතන නනේතු  රනවා 

ශවුවවට ඒ ආයතනශයන්  ල්ලි  ම්බ රලා, අපි ම ා 

 ාඩ නාගාරයට ශ නවා  අවුරුු  12ක් තිස කශ ේ එ   ත ප ක් 

ගල්සය සීෂ්  මාගශමන් රජයට ු න්ශන් නැ ැ  ඒශක් 

ශ ොට කවලින් සියයට 51ක් රජයට අයිතිසයි  නමුේ, පසුතාය 

 ාලශේ එ  රුපියලක් ශ න්න බැරි වු,ා  මම ශම්වා  ාර ගේ 

ප කශ ේ කිේවා, “ශම්  ලා  ලබන ආයතනයක්” කියලා  අශේ 

ලැං ා සීෂ්  මාගම ලා  ලබනවා නම්, සියයට 51ක් ශ ොට ක 

තිසශබන ගල්සය සීෂ්  මාගමේ ලා  ලබන්න නනෑ  ඒ  ෂ් ා අපි 

ඒශ න් රුපියල් ක ලියන 341ක් ශමවර අශේ ශ ොට  ව ශයන් 

ආඩ ඩුවට ගන්නවා  ඒශක් ,යක් තිසශබනවා, ක ලියන 11,000   

ක ලියන 11,000ක් ,ය තිසයලා ඒ ශගොල්ලන්ශේ  මාගමටම 

ලා ය අරශගන තිසශබනවා  එහි ශපොලිය විතරක් ක ලියන 7, 00ක්  

සියයට 28 ශපොලියට තමයි ගල්සයට එ ා ,ය දීලා තිසශබන්ශන්   

විග, ාධිපතිසතුමා ශම්  ම්බන්ධශයන් COPE එ ට  වාර්තාවක් 

  ඉදිරිපේ  ර තිසශබනවා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මම 

තමුන්නාන්ශ ේටේ කියනවා, ඒ  න්්ධධ  ර ශ න්න කියලා  මම 

ඉන්ශන් රජය පැේශේ  ගල්සය සීෂ්  මාගශම් රජය  තු සියයට 

51 ශ ොට ක, ශම් රශේ සියලුශ නාට අයිතිසයි  ඒ වාශේම අපි 

ඒශ න් ගන්නා රුපියල් ක ලියන 341ේ ශම් රශේ  ැශමෝටම 

අයිතිසයි   

අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා අපි පේ  ශළේ ශ ොර ම, වැංචාව, 

දූෂ,ය පිටු  ැ  රජශේ අව යතාව ඉෂකට  රන්නයි, ගරු 

  ාපතිසතුමෂ්  ඒ ෂ් ා අපට ශම්   ශයෝගය ලබා දීම පිළිබඳව 

779 780 

[ගරු ජාන  වක්කුඹුර  ම තා] 
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අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාට, ගරු අගමැතිසතුමාට, ගරු මු ල් 

ඇමතිසතුමාට ශම් අව කථාශේදී මා  කතුතිසවන්ත ශවනවා  ඒ වාශේම 

මශේ  ැබිනේ අමාතය, ගරු රශම්ෂක පතිසර, මැතිසතුමා ශම් සියලු 

 ටයුතු  රන්න එතුමාශේ  ාය ේවය අපට ලබා ශ නවා  ඒ 

විතරක් ශනොශවයි, ශම්වා ගැන ශ ොයා බලා අපට අව ය 

  ශයෝගයේ එතුමා ලබා ශ නවා  එතුමාටේ, අශේ ගරු  න  

ශ ේරේ රාජය අමාතයතුමාටේ, ඒ වාශේම ගරු අරුන්දි  ප්රනාන්ු  

රාජය අමාතයතුමාටේ,  අශේ  ැබිනේ අමාතයාැං ශේ ශල් ම්තුමා 

ඇතුළු ඒ ෂ්ලධාරි මඩ නලයටේ, මශේ රාජය අමාතයාැං ශේ 

ශල් ම්තුමා, අතිසශර්  ශල් ම්තුක ය ඇතුළු සියලුශ නාටේ, මශේ 

රාජය අමාතයාැං ය යටශේ තිසශබන ආයතනවල සිටින 

  ාපතිසතුමන්ලා තිසශ නාට      ාපතිසතුක යලා ශ ශ නාටේ,  

 ාර්ය මඩ නලශේ සියලු ශ නාටේ ශම් අව කථාශේදී මශේ  කතුතිසය 

පු   රනවා  විශ ේෂශයන්ම එතුමන්ලාශේ  ක්ෂතාව ෂ් ා තමයි 

ශම්  ටයුතු අපට  රන්න පුළුවන් ශවලා තිසශබන්ශන්   ලබන 

අවුරු ්ධශ්ධ අපි මීටේ වනා වැන ශ ොට ක්   රන බවේ මතක් 

 රක න් මා ෂ් ඬ ශවනවා   

 කතුතිසයි  
 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු තලතා අතුශ ෝරල මන්ත්රීතුක ය  සබතුක යට විනානම 18ක් 

තිසශබනවා  

 
[අ  ා  12 12] 

 

ගු ත්ලත්ා අුරනකෝරල මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுலகாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

 කතුතිසයි, ගරු   ාපතිසතුමෂ්   

අ  වැවිලි අමාතයාැං ශේ වැය ශීර්ෂය යටශේ මශේ අ   ක 

ඉදිරිපේ  රන්න මම බලාශපොශරොේතු ශවනවා   විශ ේෂශයන්ම 

වැවිලි අමාතයාැං ය ගැන  ථා  රන ශ ොට අ පට  ථා ශනො රම 

බැරි ශ යක් තමයි, ශේ  ර්මාන්තය  ශමො  , අශේ ගරු ගයන්ත 

 රු,ාතිසල  මන්ත්රීතුමා වාශේම අපි සියලුශ නා පරම්පරා තුන 

 තරක් ජීවේශවලා තිසශබන්ශන් ශම්  ර්මාන්තය එක්   ඒ 

වාශේම ශම් රශේ  ම කත ජනග නශයන් සියයට 20 ට ආ න්න 

ප්රමා,යක් ශම්  ර්මාන්තශයන් යැශපනවා  ශම් රශේ ශේ 

 ර්මාන්ත ාලා 700ක් විතර තිසශබනවා  ඒ වාශේම  කුනා ශේ වතු 

හික යන් ලක්ෂ  යක් විතර ඉන්නවා  ඊළෙට, ශේ පිටරට යවන 

 මාගම් තිසශබනවා  ශම්  ැම එ  ටම බ්ධධ ශවච්ච ශ ොට ක දි ා 

බැලුවාම ශපශනනවා,  ම කත ජනග නශයන් සියයට 20ක් විතර 

ශම්  ර්මාන්තශේ ශයදී ඉන්න බව  ඒ කියන්ශන්, ලක්ෂ 30 ට 

ආ න්න පිරි ක් ශේ  ර්මාන්තශේ ශයදී ඉන්නවා  අපි අවුරුු  

150 ට විතර ආ න්න  ාලයක් තිස කශ ේ  ශලෝ යට  ළු ශේ 

 පයා වි ාල නමක් දිනා ගේ රටක්  නමුේ,  ාලයේ එක්  

තරගය වැනමවීම වාශේම ශවනේ ශ ේතු මත තවේ රටවල් ශේ 

වගාව  රන්න ශපලඹිලා තිසශබන ෂ් ා අපි  ැන් එන්න එන්න 

ශපො තනක් ප ළට තාහිල්ලා තිසශබනවා   

ශේ අපනයනය  රන රටවල් අතර අපි ඉන්ශන්  තරවැෂ් 

 කථානශේ  ඒ වාශේම ශේ  ර්මාන්තය  රන පිරි ේ එන්න-

එන්න ටි ක් අඩුශවලා තිසශබනවා  ශම්  ඳ ා ශනොශයකුේ ශ ේතු 

බලපාන්න පුළුවන්  ශ්රී ලැං ා ශේ මඩ නලය,  කුනා ශේ වතු 

 ැංවර්ධන අධි ාරිය ශම්  ම්බන්ධශයන් එ ා ඉඳලාම ක්රියාේම  

 රශගන ආ විධිමේ වැන පිළිශවළ තිසශබනවා   ම ර ශවලාවට 

ශම්වා හිටි ැටිශේ ශවන ක වනවා  ශමො  , ශම්  ර්මාන්තශේ ශයදී 

ඉන්න සියලුශ නා ශම් රටට වාශේම රජයට බරක්ශවලා නැ ැ  

අෂ්ක් අයට බරක්ශවලාේ නැ ැ  ශබොශ ොම  කවාක්නව, තමන්ශේ 

 ාර්යය  රියට සවුන් ඉටු  රනවා   කවයැං රැකියාවක්  රනවා 

වාශේ,  ාටවේ බරක් ශනොවුණු ශ ොට ක් තමයි ශේ 

 ර්මාන්තශේ ශයදී ඉන්ශන්  ඒ  ාලශේ වතු  මාගම් ධනවේ 

ක ෂ්සුන්ට විතරක් සීමා ශවලා තිසබු,ා  අ  වනවිට පර්ච ක 20 ඉඳලා 

අක් ර 10 වනතුරු ඉනම් කුනා ශේ වතු හික යන්ට තිසශබනවා  

ඉනශම් ශපොනම ශ ොට   -පර්ච ක ශ    විතර- ශපො තනක් ශ ෝ 

වවා කීයක් ශ ෝ ලබා ගන්න පුළුවන් තේේවය  අ  ශම්  ැම 

ශ ශනකුම ඉන්නවා  ඇෙලුම් ක්ශෂේත්රය අශේ රටට ආශේ 1980 

   ශේ   විශ්ධ ගත ශ්රක  යන්ශේ ආ ායම අශේ රටට එන්න 

පටන් ගේශේ 1980    ශේ  නමුේ, ශේ  ර්මාන්තය අවුරුු  

150ක් තිස කශ ේ ශම් රශේ ප්රධානම ආ ායම් මාර්ගය බවට පේ ශවලා 

තිසබු,ා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, රබර්    ශපොල් වගාවුවේ අපට ඉතා 

වැ ගේ වු,ා  නමුේ,  ෘ්රිම රබර් ෂ්ෂකපා නයේ, ශලෝ ශේ නව 

තාක්ෂ,ය එක්  ඇතිස වූ ශවන ක ම් වාශේම  ම ර අව කථාවලදී 

ඇතිස වූ  ාලගු, විපර්යා ේ එක්  එම ෂ්ෂකපා නවල අඩු වැනමවීම් 

සි්ධධ වු,ා  ශපොල්  ර්මාන්තයටේ ඒ වාශේම ශ යක් සිු  වු,ා  

ශමො  , එන්න-එන්න ජනග නය වැනම  වනවා  අශේ රට දූපතක්  

ඒ ෂ් ා ජනග නයට  රිලන ඉනම් අශේ රශේ නැ ැ  ඒ ෂ් ා 

ශපොල් තිසශබන ඉනම්වල  ම රු පදිැංචි ශවන්න උේ ා   ළා   

අෂ්ක්  ර්මාන්ත ශමොන විධියට පාඩු ලැබුවේ, අශේ ශේ 

 ර්මාන්තය  වසින්  ව  දියුණු වු,ා  ශමො  , ඒ  ඳ ා අව ය 

වටපිටාව අශේ රශේ ෂ්ර්මා,ය ශවලා තිසබු,ා   ැබැයි, 

හිටි ැටිශේ පසුතාය අශප්රේල් මා ශේ ශම්  ාබෂ්  ශපොශ ොර 

 තන් රයේ,  ෘක  නා  , වල් නා   ශගන්වීශම් ත නමේ 

ෂ් ා ශේ ශගොවියා පුු මා ාර ු ෂක රතාව ට පේ වු,ා  ශමො  , 

ශේ වවන්න හිටපු, ශේ වවලා හිටපු  ැම ශ ශනකුම, “අපට 

ශපොශ ොර ටි  නැතිස ශවයි ,  ාබෂ්  ශපොශ ොර බෑේ 20ක්, 30ක් 

අක් රය ට  මන්න ශවයි , ශමො ක්  ශවන්ශන් ?” කියලා 

හිතක න්  ශ තානමයාශවන් වැන  රන්න පටන් ගේතා  ශම් 

ආ ාරයට, ශේ වගා  රන අය තුළ ශපො  ශ්්ාර  ම්බන්ධශයන් 

ශලොකු කුතු ලයක් ඇතිස වු,ා  අ  ශනොලර් හිෙ ම ගැන  ථා 

 රන වා  රුපියල් බිලියන 300  විතර ආ ායමක් ශේන, 

 ාමානයශයන් ශමට්රික්ශටොන් 250ක්, 300ක් ෂ්ෂකපා නය  රන, 

ශම් රටට විශ්ධ  විෂ්මය  ැංචිත ශේන ශම් වාශේ වැ ගේ 

 ර්මාන්තයක්  ම්බන්ධශයන් ු ර දිග බලන්ශන් නැතිසව, ශමොන 

ශ ේතුව ට ශම් වාශේ තීර,යක් ගේතා  කියා කියන්න අපි 

 න්ශන් නැ ැ  එක්ශ ෝ, ශම් වාශේ තීර, ගේ අයට ශම් 

 ම්බන්ධශයන් ප්රාශයෝතා   ැුවමක් නැ ැ   එශ ම නැේනම්  

ශම්  ක්රියාේම   ශළේ විශ්ධ  බලශේගයක් ෂ් ා ?  ඒ අයශේ 

වුවමනාවට අශේ රශේ තිසශබන ශම්  ම්පත නැතිස  රන්න  වුරු 

 රි ශම්  ක්රියාේම   ළා ?  වුරු  රි ශම්  පිටුප  ඉඳලා අශේ 

රශේ තිසශබන ශේ වගාව විනා   රන්න ශම් වාශේ වැනක්  ළා  

කියලා අපට ශපොනම  ැ යක් තිසශබනවා   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  මුළු ශලෝ යම  වැහිලා තිසශබන 

ශවලාවක්, ශම්   ව ැංගතයක් පැතිසරිලා තිසශබන ශවලාවක්, ශම්   

කිසි  ශ ශනකුට  ර කියා ගන්න ශ යක් නැතිස ශවලාවක්   ැබැයි, 

හිටපු  ැටිශේම  තන් රයක් ආවා, "ශ ොවි ත ව ැංගතයට ශේ 

පානය  රි ශ ොඳයි" කියලා   අශප්රේල් මා ශේ වැහුවේ, පසුව  ැම 

ශ නාම තමන්ශේ   ර්මාන්ත ාලා ටි  නමැංග, නමැංග ඇරියා  

ඇෙලුම්  ර්මාන්ත ාලා ටි වේ  රියට අරින්න බැරි ශවලාශේ 

ශේ  ර්මාන්ත ාලා ටි  වැන  ළා  අහිැං   ක ෂ්සුන්ශේ  ළු ටි  

ගේතා  ඒ    ළු ක ලක් ශගේවා   ශේ  ර්මාන්තය ශනො නවා 

පවේවා ශගන යන්න පුළුවන් මේටමට එ ා ශම් ව ැංගතයේ 

එක් ම වැන  ළා   ශම් ව ැංගත  ාලය තුළ ශ ෞඛ්ය 

781 782 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මාර්ශගෝපශ්ධ  ක්රියාේම   රන්න ය්ධදී,  ර්මාන්ත ාලා 

හික යන්ට සි්ධධ වු,ා ඒ  ඳ ා sanitizer පාවිච්චි  රන්න,  

ු ර කථ ාවය තිසයන්න,  masks ලබා ශ න්න  ශම්  වාශේ තවේ 

අමතර විය ම් එ තු වු,ා  එතශ ොට  ශේ කිශලෝ එ ක් 

ෂ්ෂකපා නය  රන විය ම වැනම වු,ා   ැබැයි, අශේ ක ශල් නම් 

කිසිම ශවලාව  වැනමවීමක් සි්ධධ වුශඩ  නැ ැ   ාමානයශයන් 

ශනොලර් එ  රුපියල් 170ට 180ට තිසශබ්ධදීේ, අමු  ළු කිශලෝ 

එ  ට ශගවපු ක ලමයි අ ේ ශගවන්ශන්  ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අ  

ශනොලර් එ  රුපියල් 220, රුපියල් 230 වු,ේ අ  ශගවන්ශන්ේ ඒ 

පැරණි ග,නමයි    ාශේක්ෂව බල්ධදී ඒශක් කිසිම වැනමවීමක් 

සි්ධධ ශවලා නැ ැ  අෂ්ක් පැේශතන් බලනශ ොට ඒ 

 ර්මාන්ත ාලා හික යන්ශේ අතිසශර්  විය ම් එක්   තව විය ම 

වැනම ශවලා තිසශබනවා   

ගරු ඇමතිසතුමා ප්ර ා   ළා ර ායෂ්  ශපොශ ොර  ාවිතය 

ෂ් ා පිළි ා    වකුගඩු ශරෝග ඇතිස ශවනවා කියලා  අපි 

ඇේතටම  ැමැතිසයි, ඒ ගැන  ැන ගන්න  ඒ ගැන ශමොනවා  රි 

 රුණු තිසශබනවා නම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපේ  රන්න  

ර ායෂ්  ශපොශ ොර  ාවිතය ෂ් ා  පිළි ා  ැශ නවා, එශ ම 

නැතිසනම් ආ ෂ්ක්, ශල ත වාශේ බැර ශලෝ  තිසශබන ෂ් ා වකුගඩු 

ශරෝග  ැශ නවා කියලා MRI එ  -වව ය පර්ශේෂ, ආයතනය

- මඟින් ශ ෝ ශලෝ ශේ ශ ොශ ේ ශ ෝ ආයතනයක් මඟින්  ැුවවේ 

 ර තිසශබනවා නම් අපට කියන්න   අපි පිටරටින් එන පරිේපු ටි  

 නවා  පිටරටින් එන සීෂ් ටි  ගන්නවා  පිටරටින් එන අශනක් 

සක්ශ ෝමේ පරිශ ෝජනය  රනවා   ැබැයි, ඒ ශ ොශ ේවේ ශම්වා 

ෂ්ෂකපා නය  රන්ශන්  ාබෂ්  ශපොශ ොර  මලා කියලා 

 වුරුවේ අපට කියලා නැ ැ  අඩුම ග,ශන් තිසරිඟු පිටි ටි  

ගැනවේ කියලා නැ ැ  එම ෂ් ා ඇයි ශම් අශේ රශේ විතරක් 

ශමශ ම ශවන්ශන්? පිළි ාවක් - cancer එ ක් - ඇතිස ශවනවා 

නම්,  වකුගඩු ශරෝගයක් ඇතිස ශවනවා නම් ශ ොශ ේ  රි ඒ 

 ම්බන්ධශයන්  ර තිසශබන පර්ශේෂ, අපට ඉදිරිපේ  රන්න  

එතශ ොට අපට  හිත   ා ගන්න පුළුවන්   

ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  ැලසුමක් නැතිසව, ශම් වාශේ ශ යක් 

එක්  ශ ල්ලම්  රන්න ශ ොඳ නැ ැ   ාබෂ්  ශපොශ ොර පාවිච්චි 

 රන්න ඉන ශ නවා, ර ායෂ්  ශපොශ ොර ත නම්  රනවා, 

 ෘක නා   ත නම්  රනවා කියලා එ  රැයකින් තීර, ගේතාම 

ශනොශයකුේ විධිශේ ශ්ධවල් සි්ධධ ශවන්න පුළුවන්  ශම් රශේ 

ශපොශ ොර ශගන්වන  මාගම් ග,නාවක් තිසශබනවා  පු්ධගලි  

 මාගම්වලට තාය අවුරු්ධශ්ධ -2020- ජනවාරි ඉඳලා ශම් අවුරු්ධශ්ධ 

ජුෂ්, ජූලි මා  ශවන ම් රුපියල් ක ලියන 20,000ක් විතර 

ශගවන්න තිසශබනවා  රජශේ  මාගම් ශ  ට  රුපියල් ක ලියන 

30,000ක් විතර ශගවන්න තිසශබනවා  එතශ ොට රජය    

ශපෞ්ධගලි  අැං යට රුපියල් ක ලියන 50,000ක් විතර යට  රලා 

තිසශබනවා   ශපෞ්ධගලි   මාගම්වලට අ  ශම් මු ල ශගවන්ශන් 

නැතිස ඒ අයේ ු ෂක රතාවට පේ ශවලා තිසශබනවා   ශමශ ම 

කිේවාම  ම ර ශවලාවට ශ ශනක් කියන්න පුළුවන් අපි ශම් 

 මාගම්වලට  ශ ත යනවා කියලා  අපි  ව ාවේ  මාගම්වලට 

 ශ ත තාශේ නැ ැ   ශ ත යන්ශන්ේ නැ ැ   ැබැයි, ඉතිසන් ශම්  

තමයි ප්රාශයෝතා  පැේත   

ශම් ශවුවශවන් සියලු ශ නාශේමේ, මු ල් ඇමතිසවරයාශේේ 

අවධානය ශයොමු  රන්න නනෑ  තවම ඒ ගැ ේ එ  reverse 

 රලා නැ ැ  කියලා අශේ ගරු නලින් බඩ නාර ජයම  මන්ත්රීතුමා 

කිේවා  ඇේතටම මම ඒ ගැන  න්ශන් නැ ැ  ඒ ගැ ේ එ  

reverse  රලා තිසබු,ේ නැතේ, ශම්  මාගම්වලට ශපොශ ොර 

ශගන්වන්න ආපහු  අව රය ශ නවා නම් ඒ  ඳ ා අව ය මු ල් ඒ 

ශගොල්ලන්ට ලබා දිය යුතුයි  අ  රශේ ශනොලර් හිෙයක්  තිසශබන 

ෂ් ා ඒ ශගොල්ලන් ශම් අව ය ශපොශ ොර ප්රමා,ය ශගන්වන්න  

අව ය ,යවර ලිපි විවෘත  ර ගන්ශන් ශමොන විධියට ?  

සය අශනක් නැේ රට වශේ යනශ ොට, අර නැශනෝ යූරියා 

ශගශනන නැේ එනශ ොට අපි ශේ වගාවට ර ායෂ්  ශපොශ ොර 

ශගශනනවා කියලා හිතමුශ ෝ   ැබැයි, ඒ  ඳ ාේ ශනොලර් 

ප්රමා,යක් අව යයි  ඉතිසන්, අ  බරපතළ විධියට   තිසශබන  ශනොලර් 

හිෙය  ෂ් ා  ශම් ප්ර කනයට  ැම  මාගමක්ම මුහු, ශ නවා  මම 

හිතන  ැටියට රජශේ  මාගම් ශ   වු,ේ ශම් ප්ර කනයට මුහු, 

දීලා  ඇතිස   මම හිතන  ැටියට ර ායෂ්  ශපොශ ොර ත නම් 

 රන ගැ ේ එ  ගැහුශේ  අශප්රේල් මා ශේ   ඇේතටම ශේ 

වගාවට අතයව යම ශ්ධ තමයි  නයිරජන්   නයිරජන් සියයට 40ක්, 

සියයට 45ක් තිසබිය යුතුයි ශ ොඳ  ළු ෂ්ෂකපා නය  රන්න නම්  

ශ ොඳ  ළු ආශවොේ විතරයි  ළු ශේ ශ ොඳට ෂ්ෂකපා නය  රන්න 

පුළුවන්   ඒ  ළු ශේවලට තමයි ශලෝ  ශවශළ  ශපොශළේ ශ ොඳ 

ක ලක් තිසශබන්ශන්   අ ටේ ශලෝ  ශේ ශවශළඳ ශපොශළේ අශේ 

ශේවලට ශමවැෂ් ශලොකු ක ලක් ලැශබන්ශන්, වටිනා මක් 

ලැශබන්ශන් අශනක් කිසිම රට  අශේ ශේවල ගු,ාේම  ාවය 

ගන්න බැරි ෂ් ා  ශම් ශේ  ල්ශල් තිසශබන වටිනා ම ශම් රශේ 

සියලුශ නා ශේරුම් ගත යුතුයි  ශම්  ල්ලට නයිරජන්  ැංයුතිසය 

තිසබිය යුතුයි   ඇේතටම  ර ායෂ්  ශපොශ ොර ත නම  ානශ ොට  

ශලෝ  ශවශළඳ ශපොශළේ යූරියා ක ල අඩුයි  එ ා, 2020 සක්ශතෝබර් 

ඉඳලා 2021 අශගෝ කතු ශවනශතක් ශලෝ  ශවශළඳ ශපොශළේ යූරියා 

ශටොන් එ   ක ල තිසබුශඩ  ශනොලර් 400යි  අපි ශම් සක්ශ ොම 

වි ාර  රලා, උ්ධශනෝෂ,  රලා, අරවා ශම්වා  රලා ඒ 

සශක්  ොම අව න් ශවනශ ොට, 2021  ැේතැම්බර් ඉඳලා යූරියා 

ශටොන් එ   ක ල  ශනොලර් 1,100 ට වැනම ශවලා තිසශබනවා  

එතශ ොට, ශම් ශපොශ ොර ඇ,වුම්  ළ යුතු  ාලශේ අපට 

ඇ,වුම්  රන්න විධියක් තිසබ ්  ශඩ  නැ ැ, ත නමක් තිසබු, 

ෂ් ා  ඒ  ෂ් ා  ාමානයශයන් රුපියල් ලක්ෂය  විතර  

ග,නකින් අ  යූරියා ශටොන් එ   ක ල ශවන ක ශවනවා  ඊශේ 

ශපශර් ා ශවනශ ොට ඇේ කටාර් ශපොශ ොර  මාගශමන් ශගන්වපු 

ශටොන් 15000  විතර ශපොශ ොර ප්රමා,යක් හිරශවලා තිසබිලා  ැන් 

ශවනශ ොට  -අශේ අමු  ළු  පයන්නන්ට- ලැශබනවා   ැබැයි, 

 ැන් යූරියා කිශලෝග්රෑම් 50 ක ටිය  ක ල රුපියල්  , 00යි  ශම්වා 

පාලනය  රන්ශන් ශ ොශ ොම ?  ඇේතටම කියනවා නම්, වි ාල 

ප්රමා,යක් යූරියා ෂ්ෂකපා නය  රනවා  ශලෝ   ෂ්ෂකපා නය 

ගේශතොේ, සියයට 30ක්, සියයට 35ක් විතර ෂ්ෂකපා නය 

 රන්ශන් චීනය   චීනශේ තිසබුණු ප්ර කන ෂ් ා ඒ ශගොල්ලන්  යූරියා 

අපනයනය  ම්පූර්,ශයන්ම නැවැේතුවා  පසුතාය  ැේතැම්බර් 

මා ශයන් ප කශ ේ  යූරියා ශටොන් එ   ක ල අපි හිතන්ශන්ේ නැතිස 

විධියට වැනමවීම ෂ් ා, ඒ  අෂ්සි ප්රතිසලලයට මුහු, ශ න්න අ  අපට  

සි්ධධ ශවලා තිසශබනවා  අනව ය ශ යක්, අනව ය ශ ේතුවක් ෂ් ා 

අපට අ  ඒ  බරපතළ විධියට බලපාන්න පටන්  අරශගන 

තිසශබනවා   අමු  ළු ෂ්ෂකපා නය අපි වැනම  ර ගන්න නනෑ  ඒ 

වාශේම, ශම් වතු  මාගම් මුහු, ශ න ප්ර කන ග,නාවක් 

තිසශබනවා    

ඒ  ැම ශ ශනකුටම, ඒ කියන්ශන් කුනා ශේ වතු හික යාශේ 

ඉඳලා වතු  මාගම්  ක්වා වන  ැම ශ ශනකුම ශවුවශවන්, ශම් 

ක්ශෂේත්රශේ ෂ්යැශලක න් ශ ොඳ ශේ  ළු ෂ්ෂකපා නය  රන, ශේ 

 ර්මාන්තය පවේවාශගන යන්න වැන  රන අය ශවුවශවන් 

ශ ොඳ වැන පිළිශවළක්   න්න කියලා විශ ේෂශයන්ම කුනා ශේ 

වතු අධි ාරිශයන් මම ඉල්ලීමක්  රනවා  ශමො  , අ  ර ායෂ්  

ශපොශ ොර  ාවිතශේදී ප්ර කනයක් ඇතිස ශවලා තිසශබනවා   ම ර 

ශවලාවට ශගොවියා හිතනවා මා ය ට  ැරයක් ශපොශ ොර 

 ැම්ශමොේ ලල ාව වැනම  ර ගන්න පුළුවන් කියලා  එශ ම හිතලා 

මා යක් ග,ශන් ශපොශ ොර  මනවා  කුනා ශේ වතු  ැංවර්ධන 

අධි ාරිය යටශේ "ශේ ම ේවරු" කියලා පිරි ක් ඉන්නවා  ඒ අය  

 ර ා ෂ්සියා ාරව ශපොශ ොර ශයදීම,  ෘක  නා  , වල් නා   

783 784 

[ගරු තලතා අතුශ ෝරල ම ේක ය] 
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ශයදීම පිළිබඳව ශ ොඳ  ැුවවේ කිරීමක් වාශේම අක්ක්ෂ,යක් 

සවුන්ට අයේ ශ ොේසා වල සිු විය යුතුයි කියලා අපි ශයෝජනා 

 රනවා  එශ ම  රන්ශන් ශමො  ? ඇේතටම අ  ර ායෂ්  

ශපොශ ොර ශගන්වීශම්දී බරපතළ ප්ර කනය ඇතිස ශවලා තිසශබනවා  

 
ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුක යෂ්, සබතුක යට තව විනානම ශ     ාලයක් 

පම,යි තිසශබන්ශන්  

 
ගු ත්ලත්ා අුරනකෝරල මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுலகாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

සබතුමා  ැම ාම අශපන් විනානම ශ  ක්  පනවා ශන්, ගරු 

  ාපතිසතුමෂ්  

අශේ දි ක්රික් ශේ ගරු ජාන  වක්කුඹුර රාජය 

ඇමතිසතුමාශගන් ශම් ශවලාශේ මම  ාරුණි  ඉල්ලීමක්  රනවා  

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, හිටපු මු ල් අමාතය ගරු මැංගල  මරවීර 

මැතිසතුමා  රුපියල් ක ලියන 250ක් -රුපියල් ලක්ෂ 2,500ක්- විතර 

විය ම්  රලා බීජ ගබනා කිරීම  ඳ ා ඇඹිලිපිටිශේ වි ාල ගබනා 

ශගොනනෙලා තිසශබනවා  ඇේතටම, ඒ ප්රශ්ධ ශේ ක ෂ්සුන් තුළ ඒ 

ගැන ශ ොඳ  ැුවවේ වීමක් නැ ැ  මම හිතන විධියට කිශලෝ එ ක් 

 ඳ ා අය  රන්ශන්  තයක් වාශේ මු ලක්  ශමො  , ගම්ක රි ක ක ල 

අඩු  ාලවල නව තාක්ෂ,යේ එක්  ඒවා අවුරුු  ග,නාවක් 

ගබනා  ර තබා ගන්න පුළුවන් විධිශේ ජපානශයන් ශගන්වන ල  

යන්ශත්රෝප ර, ඒවාශේ  වි ර තිසශබනවා  එතශ ොට, ඒවා 

නැවුම් බවකින් පැ ේ  රලා තබාශගන ආපහු ක ල වැනමශවන 

ශ ොට ශ න්න පුළුවන්  මුැං ඇට ශවන්න පුළුවන්, වී ශවන්න 

පුළුවන්, ඒ  ැම එ ක්ම එතැන ගබනා  ර තබා ගන්න පුළුවන්  

ඒ  ඒ අයට ශලොකු  යියක් ශවනවා  

මම ගරු ඉනම් ඇමතිසතුමාශගුවේ ඉල්ලීමක්  රන්න නනෑ  මම 

 න්නා විධියට අශේ දි ක්රික් ශේ ශ ොශළොන්න ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 

ශ ොේසා ශේ තමයි ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර, ශ ොක ෂන්   ාව  තු 

ඉනම්  ැනට ඉතුරුශවලා තිසශබන්ශන්   ම ර විට තවේ ඇතිස  

 ැබැයි, ශ ොශළොන්න ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොේසා ය තුළ යම් 

ඉනම් ප්රමා,යක් තිසශබනවා  ශ ොශළොන්න කියන්ශන්, ඉතාම 

ශ ොඳ ශ්ධ ගුණි  පරි රයක් තිසශබන, විශ ේෂශයන්ම ගම්ක රි ක    

ශේවලට අගනා ශ්ධ ගු,යක් තිසශබන ප්රශ්ධ යක්  ඉනම් 

ශනොමැතිස ම ෂ් ා එම ප්රශ්ධ ශේ ජනතාව බැරෑරුම් ප්ර කනය  

ඉන්නවා  එම ෂ් ා මම විශ ේෂශයන්ම ශම් ගැන ගරු 

ඇමතිසතුමාශේ අවධානය ශයොමු  රවන්න  ැමතිසයි  එම ඉනම 

පිළිබඳව අපට  ැන් ආරැංචි ඇවිල්ලා තිසශබනවා, එ  එ  

ප්රශ්ධ වලින් එ -එක්ශ නා ඇවිල්ලා කියලා  ශමො  , බලැංශගොන 

ඉඹුල්ශේ ප්රශ්ධ ශේ එවැෂ් තේේවයක් තිසශබනවා  මීට අවුරුු  

10 ට, 12 ට විතර ඉ කශ ල්ලා ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර, ශ ොක ෂන් 

  ාවට අයේ අක් ර 100  විතර ප්රමා,යක් එ  පු්ධගලශයකුට 

දීලා තිසශබනවා  ඒ  අ   ම්පූර්,ශයන්ම  ැලෑවට තාහින් 

තිසශබනවා  ක ෂ් කසු එම ඉනශම් එළවලු වාශේ ශ්ධවල් වගා 

 රශගන ෂ් ම් බුක්තිස විඳිනවා  එම ඉනම අරශගන තිසශබන අය 

ශනොශවයි, ඊශේ ශපශර් ා ශවනේ අය ඇවිල්ලා එම භූක ය  ඳ ා 

බලපෑම්  රලා තිසශබනවා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මම සබතුමාශගන් 

එ  ඉල්ලීමක්  රනවා  අශේ දි ක්රික් ශේ, විශ ේෂශයන්ම මම 

කියපු ප්රශ්ධ  ශ ශක්ම සිටින පවුල්වලට තවේ අුව පවුල් ඇතිස වීම 

ෂ් ා  ැන් ඒ අයට ඉනම්වල ප්ර කනයක් තිසශබනවා   සවුන් ශ ොඳ 

ශගොවිශයෝ, යමක් වගා  රන්න පුළුවන් අය  ම ා පරිමා,ශේ 

වයාපාරි යන්ට එම ඉනම් ශ නවාට වනා සබතුමාශේ  ාරුණි  

අවධානය ශයොමු  රලා විශ ේෂශයන්ම ශ ොශළොන්ශන්ේ, මම 

කියපු බලැංශගොන ඉඹුල්ශේ ප්රශ්ධ ශේේ - ඉඹුල්ශේ තිසශබන එම 

ඉනම නම් ශවනේ පිරි  ට දීලා තිසශබනවා   ැබැයි, ඒ ේ ළෙදී 

ශවන ක ශවන්න යනවා කියලා අපට ආරැංචියක් තිසශබනවා - 

තිසශබන ශම් ඉනම් ඒ ප්රශ්ධ ශේ අයට ලබාශ න්න  ටයුතු  රන්න 

කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු ඇමතිසතුමෂ්  ගරු   ාපතිසතුමෂ්, 

මට වැනමපුර විනානම ශ     ාලයක් ලබා ු න්නාට සබතුමාට 

 කතුතිසවන්ත ශවක න් මශේ  ථාව අව න්  රනවා    

 
ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

සබතුක යශේ එම ප්ර කනය පිළිබඳව මම විශ ේෂශයන්  ල ා 

බලන්නම්, ගරු මන්ත්රීතුක යෂ්  

  
ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! දිවා ආ ාර විශේ ය  ඳ ා ප කවරු 1 00 වන 

ශතක්   ාශේ  ටයුතු තාව ාලි ව අේහිටුවනවා  

 

රැෙනවීම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.වා. 
1.00  නැවත් පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.00 மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

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

 
ෙහකාර මහ නල්කම් 
(உதவிச்  தசயலாளர்  நாயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 

 රු,ා ර,  වුරුන් ශ ෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් ූලලා නය 

 ඳ ා ගරු මන්ත්රීවර යකුශේ නමක් ශයෝජනා  රන්න  

 
ගු නහක් ර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

"ගරු අජිේ රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා  ැන් ූලලා නය ගත යුතුය" යි 

මා ශයෝජනා  රනවා  

 

ගු නක්. කාදර් මෙනත්ාන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 

  
විසින් ෙනථිර කරන ලදී. 
ஆலமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශයීයනනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහත්ා මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்படி, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon  THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශක්   ා ර් ම කතාන් මන්ත්රීතුමා  සබතුමාට විනානම අට  

 ාලයක් තිසශබනවා   

785 786 



පාර්ලිශම්න්තුව 

[பி.ப. 1.00] 

 

ගු නක්. කාදර් මෙනත්ාන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

அதிலமதகு சனாதிபதி லகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களின் 

‘சுபிட்சத்தின் லநாக்கு’ எனும் தகாள்ககப் பிரகடனத்திலுள்ள 

திட்டங்ககள அமுல்படுத்தக்கூடிய வககயிலலலய இந்த 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டம் தயாாிக்கப் 

பட்டுள்ளது. தகௌரவ நிதி அகமச்சர் தபஸில் ராஜபக்ஷ 

அவர்களின் முதலாவது வரவு தசலவுத்திட்டமான இது, பல 

சவால்களுக்கு மத்தியில் கிராமிய அபிவிருத்தியில் ஒரு 

விடிதவள்ளியாகத்தான் ததாிகிறது. இந்தக் காலகட்டத்தில் 

தகௌரவ தபஸில் ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த நாட்டின் 

தபாருளாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்புவதற்கு முன்வந்து, மிகவும் 

நல்ல முகறயில் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்கதச் சமர்ப்பித் 

திருக்கிறார். அதற்காக அவருக்கு முதலில் இந்த இடத்தில் 

எனது நன்றிகயயும் பாராட்டுக்ககளயும் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்லறன்.  

இறக்குமதிமீது தங்கியிருக்கின்ற தபாருளாதாரத்துக்குப் 

பதிலாக உள்நாட்டில் விவசாய உற்பத்தி, பண்கண உற்பத்தி 

மற்றும் விவசாயக் ககத்ததாைிகல ஊக்குவிப்பதன்மூலம் 

லதசிய உற்பத்திப் தபாருளாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்புவகதலய 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் இலக்காகக் தகாண்டுள்ளது.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, காணி 

அகமச்சின் முன்தனடுப்புகள் உள்நாட்டு உற்பத்திகய 

அதிகாிப்பகத இலக்காகக் தகாண்டதாக இருக்க லவண்டு 

தமன நான் நம்புகிலறன். நிலவளத்கதயும் நீர்வளத்கதயும் 

தகாண்டுள்ள நாம், தவளிநாட்டு இறக்குமதியில் தங்கியிருக்கத் 

லதகவயில்கல. எமது நிலம் விவசாய உற்பத்திகய 

ஊக்குவிப்பகத அடிப்பகடயாகக்தகாண்டு லதகவயுகட 

லயாருக்கு வைங்கப்பட லவண்டும். அதன்மூலம் சூைல் 

பாதுகாப்புடன்கூடிய நிகலயான விவசாய உற்பத்தியில் நாம் 

தன்னிகறவு காணலாம்.  

யுத்த இடப்தபயர்வின் பின்னர், மீள்குடிலயற்றப்பட்ட 

மக்களுக்கான காணி உறுதிப்பத்திரங்கள் வைங்கும் திட்டம் 

துாிதப்படுத்தப்பட லவண்டும். எங்களுகடய தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் இக்காணிக்களுக்குாிய அனுமதிப் 

பத்திரங்ககள விகரவாக வைங்க லவண்டும் என்று கட்டகள 

யிட்டதன் அடிப்பகடயில், தற்தபாழுது அந்நடவடிக்கக 

விகரவுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இருந்தாலும், எமது பகுதிகளி 

லுள்ள பிரலதச தசயலகங்களிலுள்ள Land Divisionஇல் 

காணப்படுகின்ற ஆளணிப் பற்றாக்குகற காரணமாக இந்ந 

டவடிக்கக காலதாமதமகடகின்றது. நாங்கள் அடிக்கடி இது 

சம்பந்தமாக உாிய அதிகாாிககளக் லகட்கும்தபாழுது, "இதற்கு 

எங்களுக்கு Survey Departmentஇன் ஒத்துகைப்பு இல்லாத 

தனால்தான் காலதாமதம் ஏற்படுகின்றது" என்று கூறப்படு 

கின்றது. எனலவ, இதகன நிவர்த்தி தசய்யும் விதமாக ஆளணி 

தவற்றிடங்ககள நிரப்பி, எமது பகுதி மக்களுகடய காணிப் 

பிரச்சிகனகய விகரவாகத் தீர்த்துத் தரலவண்டுதமன நான்  

லகட்டுக்தகாள்கின்லறன்.  

அடுத்து, லதசிய விவசாய உற்பத்திகய அதிகாிக்கும் 

வககயில், முசலி, மன்னார், வவுனியா மற்றும் முல்கலத்தீவு 

ஆகிய பிரலதசங்ககள உள்ளடக்கியதாகப் புதிய விவசாய 

உற்பத்தி வலயம் ஒன்று உருவாக்கப்படல் லவண்டும். 

இதன்மூலம் உள்நாட்டு விவசாய உற்பத்திக்குச் சுமார் 20 

சதவீதம் பங்களிப்புச் தசய்யமுடியும் என்பகதயும் நான் இந்த 

இடத்திலல கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்லறன்.  

தகௌரவ கமத்ததாைில் அகமச்சர் மஹிந்தானந்த அலுத் 

கமலக அவர்களின் பாிந்துகரக்ககமய, வட மாகாணத்தில் 

காணி இல்லாத இகளஞர்களுக்குக் காணிககள வைங்கி, 

உள்நாட்டு விவசாய உற்பத்திகய ஊக்குவிக்க லவண்டும். 

இந்தப் பின்னணியில் பிராந்திய விவசாய மற்றும் பண்கண 

உற்பத்திகய ஊக்குவிக்கும் வககயில், வன்னிப் பிரலதச 

இகளஞர்களுக்குக் குறித்த பிரலதசங்களின் இன விகிதாசாரம் 

பாதிக்கப்படாத வககயில் காணிகள் வைங்கப்பட லவண்டும். 

தற்தபாழுது, அதுததாடர்பான நடவடிக்கககள் முன்தனடுக் 

கப்பட்டு வருகின்றன. எனலவ, அதகனயும் துாிதமாகச் 

தசயற்படுத்த லவண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திலல 

லகட்டுக்தகாள்கின்லறன்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, எமது 

பிரலதசத்தில் காணிச் சீர்திருத்த ஆகணக்குழுவுக்குச் தசாந்த 

மான பல காணிகள் இருக்கின்றன. எமது பிரலதசம் 

யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரலதசம் என்பதால், அப் 

பகுதியில் காணிகள் வைங்கப்படலவண்டிய மக்களுக்குப் 

புதிதாகக் காணிககள வைங்கலவண்டி இருப்பதால், அப் 

பிரலதச மக்களுகடய லதகவகளுக்லகற்ப காணிககள 

அகடயாளப்படுத்தி, அவற்கற அம்மக்களுக்குப் தபற்றுக் 

தகாடுப்பதற்கான ஏற்பாடுககளத் துாிதமாக லமற்தகாள்ள 

லவண்டுதமன நாங்கள் பிரலதச தசயலாளாிடம் லகாாிக்கக 

முன்கவத்திருக்கின்லறாம். தற்தபாழுது, அதுததாடர்பான 

நடவடிக்கககள் இடம்தபற்று வருகின்றன என்று நான் 

நிகனக்கின்லறன். இவ்வாறு, பிரலதச தசயலாளர்களினால் 

அகடயாளப்படுத்தப்பட்ட காணிககள விவசாயத்துகறயில் 

ஒரு மாற்றத்கத ஏற்படுத்தக்கூடிய வககயில் அந்தப் பகுதி 

இகளஞர்களுக்கு வைங்கி, எமது நாட்டின் தபாருளா 

தாரத்திலும் பாாிய முன்லனற்றத்கத ஏற்படுத்துவதற்குாிய 

நடவடிக்ககககள நீங்கள் விகரவாகச் தசய்லவண்டுதமன்று 

நான் இந்த இடத்திலல லகட்டுக்தகாள்கின்லறன்.  

தற்லபாது, வட மாகாணத்தில் காணிச் சீர்திருத்த 

ஆகணக்குழுவின் காாியாலயம் ஒன்று திறக்கப்பட்டு, அதன் 

மூலம் அங்குள்ள அரச காணிகள் அகடயாளப்படுத்தப் பட்டு, 

அவற்கற அப்பகுதி மக்களுக்கு உாிய முகறயில் பங்கிர்ந்து 

தகாடுப்பதற்கான சாியான ஒரு முகற ககயாளப்படு 

கின்றததன நான் நிகனக்கின்லறன். இருந்தாலும், குறித்த 

தசயற்பாடானது விகரவுபடுத்தப்பட லவண்டும். அலதலபால், 

யுத்தம் முடிந்து மீளக்குடிலயறிய மக்கள் பல வருட காலமாகத் 

தங்களுக்குாிய காணி உறுதிககள எதிர்பார்த்தவண்ணம் 

இருக்கிறார்கள். அவற்கற வைங்குவதற்குாிய நடவடிக்கககள் 

தற்தபாழுது இடம்தபற்றுக் தகாண்டிருக்கின்றன. அதகனயும் 

விகரவுபடுத்த லவண்டுதமன்று நான் இந்த இடத்தில் 

லகட்டுக்தகாள்கின்லறன்.  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා,  ාලය අව න් ශවනවා   ථාව අව න් 

 රන්න    

 

ගු නක්. කාදර් මෙනත්ාන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தயவுதசய்து, ஒரு நிமிடம் தாருங்கள்! 
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கடந்த யுத்த காலத்தில் அங்கு மக்கள் இல்லாத 

நிகலகமகயப் பயன்படுத்தி, அங்குள்ள லமட்டுப் பயிர்ச் 

தசய்கக நிலங்கள் உட்பட பல விவசாய நிலங்கள் வன 

இலாகாவினுகடயது என அகடயாளப்படுத்தப்பட்டு, Gazette 

பண்ணப்பட்டு இருக்கின்றது. அகவ State land என்ற 

அடிப்பகடயில், அவற்கற அம்மக்களுக்கு வைங்குமாறு 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் பிரலதச தசயலாளர்ககளப் 

பணித்தலபாதிலும், குறித்த தசயற்பாடுகள் தமதுவாகலவ 

நகடதபறுகின்றன. எனலவ, அச்தசயற்பாட்கடயும் விகரவு 

படுத்த லவண்டுதமனக் லகட்டுக்தகாள்கின்லறன். இறுதியாக, 

எமது மக்களுகடய வாழ்க்ககத் தரத்கத உயர்த்துவதற்கு 

நாங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிகளுக்கு உங்களுகடய 

பங்களிப்கப விகரவாக வைங்குமாறு லகட்டு, எனது உகரகய 

நிகறவுதசய்கின்லறன்.  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ ක්ටර් අේපු ාක  මන්ත්රීතුමා  සබතුමාට විනානම 13  

 ාලයක් තිසශබනවා  

 

 

[අ  ා  1 09] 

 

ගු නහක් ර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මට තව විනානම කිහිපයක් 

වැ නමපුර ලබා දී තිසශබනවා  අශේ ගරු කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා එක්  

මම  ථා  ළා   

සබතුමාට විශ ේෂශයන්ම  කතුතිසවන්ත ශවනවා, 2022 අය වැය 

 ාර    ා අව කථාශේ විවා ශේදී අ   වශ ේ මට  ථා  රන්න 

අව කථාව ලබා දීම පිළිබඳව, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්   අ  

විවා ය පැවැේශවන්ශන් විශ ේෂශයන් වැවිලි    ඉනම් කියන 

අමාතයාැං  ප්රධාන ශ ොටශගනයි  ශේ, ශපොල්, රබර්, කිතුල්, තල් 

යනාදි සියලු වැවිලි අශේ රටට වැ ගේ ශවනවා  එම ෂ් ා එම 

විෂයයන්ට අයේ රාජය අමාතයාැං  ගැනේ  ථා  රන්න මා 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා  ඉනම්    වැවිලි අතර තිසශබන 

 ම්බන්ධතාව ගේතාම, මට හිශතන්ශන් එම විෂයයන්ට අ ාළ 

අමාතයාැං  ශ    ශ ෝ රයන් වාශේ කියලා  එ  පවුශල් 

ශ ශ ශනකු වාශේ කියලා  එ  පවුශල් ශ ශ ශනකු වාශේ වන ශම් 

ආයතන ශ    ම්බන්ක් ර,ය කිරීම පිළිබඳ ප්ර කනයක් අපට  

තිසශබනවා   

අපි ඉනම්වලින් ම  ථාව පටන් ගෂ්මු  ඉනම්  ම්බන්ධශයන් 

 ැන් තිසශබන ප්ර කනය ශම් යි  ශ්රී ලැං ාශේ ඉනම් ගේතාම, නාක  ව 

ආයතන කිහිපය ට අයිතිස ඉනම් රාියයක් තිසශබනවා  ශම් පිළිබඳ 

වි ාල ගැටලු තිසශබනවා  ඉනම් අමාතයාැං ය ගැන කියපු ගමන් 

ජනතාව අතර ශපොනම  ලකිරීමක් ශපන්ුවම් ශ ශරනවා  ඉනම් 

අමාතයාැං ය ගැන කිේවාම, එය යල් පැන තාය ක්රමශේ   හිත 

තැනක් කියන  ාර,ය  ැම තිස කශ ේම  ථා ශවනවා  ශමහිදී අපට 

ශගොනබිම විතරක් ශනොශවයි,  ාගරශේේ යම් ප්රශ්ධ ය  

අයිතිසවාසි මක් තිසශබනවා  එශ ම නම්, ක්වරයා රැකියාව  රන 

එම  ාගර ප්රශ්ධ යේ  ැංරක්ෂ,ය  රන්න, රැ ගන්න, එයින් ෂ්සි 

අයුරින් ප්රශයෝජන ගන්න වැන පිළිශවළක්   නවා  කියන ප්ර කනය 

අපට තිසශබනවා  ඒ ගැනේ අපට  ථා  රන්න තිසශබනවා   

විශ ේෂශයන්ම වනජීවී  ැංරක්ෂ, ශ පාර්තශම්න්තුවට, වන 

 ැංරක්ෂ, ශ පාර්තශම්න්තුවට අයේ ඉනම් වාශේම, අප 

ශන්වාසි ව පදිැංචි වී සිටින  කථාන, අශේ වයාපාර    

ශගොනනැඟිලි තිසශබන  කථාන,  ාගරය,  ළපු, අශනක් ජල ශපෝෂිත 

ප්රශ්ධ  ආදි ව ශයන් ලැං ාව ශබ ලා ගේතාම, අප ඒ ඉනම්වලින් 

 රියා ාර ප්රශයෝජන ගේතා , ඒවාට අ ාළව  රියා ාර  ැලසුම් 

  ලා තිසශබනවා  කියා විශ ේෂශයන්ම ගරු ජනාධිපතිසතුමා, ඉනම් 

අමාතයතුමා ප්රමුඛ්  ඩ නායශමන් මම අ නවා  යම් යම් 

ආයතනවලින් ශම් වන ශ ොට  ැලසුම්   ලා තිසශබනවා   ැබැයි, 

ඒවා ප්රමා,වේ නැ ැ  අපි ඒ බව එතුමන්ලාට මතක්  රනවා   

ශ ොවි ත ව ැංගතයට මුහු, ශ න අශේ රට නැවත ශගොන 

නෙන්න සිු  වී තිසශබන ශවලාව , ආර්ික  ව ශයන් සියලුශ නා 

 නා වැීම සිටින ශමොශ ොත  ශම් ර ට නැවත ශගොන නෙන්න නම් 

අප  ළ යුේශේ ශමො ක් , ගරු   ාපතිසතුමෂ්?  

ඉනම්    ආර්ික ය කියන්ශන් එකිශන ට ශබශ වින් බ්ධධ 

ශවලා යන  රුණු ශ  ක්  එශ ම නම් ශ ොශ ොම , ආර්ික යට 

 ක්තිසයක් වන  ැටියට ශම් ඉනම් ටි  ප්රශයෝජනයට ගන්ශන්? ශම් 

 ම්බන්ධව වැන පිළිශවළක් ෂ්සියා ාරව  ෑදිය යුතුයි කියා මා 

පළමුශවන්ම ශයෝජනා  රනවා  ඒ  ඉදිරි  ාලශේදී ශබොශ ෝ 

ප්රශයෝජනවේ විධියට අශේ ආර්ික යට බලපාවි  ශම් ගැන  ථා 

 ර්ධදී මම විශ ේෂශයන්ම කියන්න නනෑ,   තුන්වන ආඩ ඩුක්රම 

වයව කථා  ැංශ ෝධනය එක්  බැඳිච්ච පළාේ   ා ගැන   ම ර 

පළාේ   ා ඉනම් බලතල එක් ආ ාරය ට පාවිච්චි  රනවා  

තවේ  ම ර පළාේ   ා එය ශවනේ ආ ාරය ට පාවිච්චි 

 රනවා  එම ෂ් ා ශම් පිළිබඳ එ  ීතතිසය ට, එ  වැන 

පිළිශවළ ට ඇවිල්ලා තීන්ු  ගන්න කියා මම විශ ේෂශයන් ඉල්ලා 

සිටිනවා   

මම ශම්  ාර,යටම බ්ධධ  රගන්නවා වැවිලි අැං යේ  අපි 

 න්නවා, අතීතශේ වාශේම නැවත වතාවක් ශම් රශේ ප්රධාන 

ආ ායම් තුන  ැටියට ශේ, ශපොල්, රබර් ප්රචලිත  රන්න පුළුවන් 

බව   ැනට අශේ රටට ප්රධාන ආ ායම් ලබා ශ න්ශන් වැවිලි ශ ෝග 

අපනයනයට වනා අශේ ශ ේවා     ර්මාන්ත ාලා ටි යි  එනම්, 

අශේ ඇෙලුම්  ර්මාන්ත ාලා    විශ්ධ  ශ ේවා ෂ්යුක්තිසයයි  

 ැබැයි අපට තවමේ ශ ොඳ ශවශළඳ ශපොළක් තිසශබනවා, 

ශේවලට  ඒ වාශේම, රබර්වලට   

ශම් රශේ ශපොල් වගාව ගේතාම, ශපොල් ආශ්රිත ෂ්ෂකපා න 

 ඳ ාේ විශ ේෂ වැන පිළිශවළක්, වැන ට නක්   න්න අපට 

පුළුවන්  ශමවර ශපොල් වගාව ප්රවර්ධනය  ඳ ා ශවන්  ර ඇතිස 

මු ල ගැන අප අවධානය ශයොමු  ළ යුතුයි  වැවිලි ක්ශෂේත්රය 

 ම්බන්ධව සිටින අමාතයවරුන් අතරින්  ම ර අය ගැන අපට 

විශේචනයක් නැ ැ   අ  ශපොල්  ර්මාන්තය ශවුවශවන් ශවන්  ර 

තිසශබන මු ලින් ශපොල් ෂ්ෂකපා නය වැනම  රන්න පුළුවන්  කියන 

ප්ර කනය අපට තිසශබනවා  පර්ශේෂ, පැේශතන් ප්ර කනයක් 

තිසශබනවා  අශනක් අතට, ශපොශ ොර  ම්බන්ධශයන් වි ාල 

ප්ර කනයක් තිසශබනවා  ඒ වාශේම පළිශබෝධනා   පැේශතුවේ 

ප්ර කනයක් තිසශබනවා  ශපොල් ගැන  ථා  ර්ධදී විශ ේෂශයන්ම 

ශ්ධ ගුණි  විපර්යා  අවම කිරීම ගැන  ථා  රනවා  පාැංන් 

 ාරවේ කිරීම ගැන  ථා  රනවා  ඒ වාශේම වැනමහිටි ග ක 

පිළිබඳව, ශවනේ වගාවන් කිරීම පිළිබඳව  ථා  රනවා  ඊළෙට, 

ඉනම්  ැබැලි කිරීම    පළිශබෝධ නා   කියන  ාර,ා ශ   

ගැනේ  ථා  රනවා  ඉනම්  ැබැලි කිරීශම්දී ශපොල් ග ක  පන්න 

එපා කිේවාට ඉනම්  ැබැලි කිරීම තවම ඒ ආ ාරශයන්ම  රනවා  

ශපොල් ග ක ටි ේ  පනවා          

පළිශබෝධ නා   ගැනේ මම කියන්න නනෑ  අපි  න්නවා, 

ශපොල් කුරුක ණියා ගැන  අශේ රශේ ශපොල් වගාවට ශපොල් 

කුරුක ණියා වි ාල ප්ර කනයක් ශවලා තිසශබනවා  අපි අ නවා, 

ශපොල්  ර්මාන්තයට ශපොශ ොර ටි යි, පළිශබෝධ නා   ටි යි 

ෂ්වැරැදි ආ ාරශයන්  ැන් ලැශබනවා  කියලා  ශපොල් 

 ර්මාන්තය ගේතාම, මම විශ ේෂශයන්  ථා  රන්න නනෑ 

789 790 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 ලාවත වැවිලි  මාගම ගැන   ලාවත වැවිලි  මාගම අයේ 

අමාතයාැං ශේ ගරු අමාතයතුමාශගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ක න් 

ප කශ ේ ශපොල් ටි  විකු,න්න යන්න එපා කියලා  අගය වැනම වන 

විධියට - value added - ශපොල් ආශ්රිතව විශ ේෂ ෂ්ෂකපා න  රන්න 

අපට පුළුවන්  ශපොල් ශගනමය අරශගන ශපොල්  ටුව ශවන්  ළාම 

එහි තිසශබන ශපොල් ම ය, ශපොල් වතුර ශයො ාශගන, ශපොල් කිරි 

ශයො ාශගන විවිධ ෂ්ෂකපා න  රන්න පුළුවන්  ඒ වාශේම, 

අශනකුේ ෂ්ෂකපා නවලට, එනම් ශචොක්ලේවලට, අයි කක්රීම්වලට, 

බටර්වලට, ශතල්වලට, ශම් ආදී සියල්ලට ශපොල් ශයො ාගන්න 

පුළුවන්  ඒ ආ ාරයට අගය වැනම  රලා ශපොල් ආශ්රිත ෂ්ෂකපා න 

මඟින් වි ාල මු ල් ප්රමා,යක් උපයා ගන්න පුළුවන් අව කථාවක් 

අපට තිසශබනවා  විෂයය  ාර අමාතයතුමන්ලා ශම් ගරු   ාශේ 

 ැන් ශනොසිටියේ එතුමන්ලා ශමය අ ශගන ඇතිස කියා මා වි කවා  

 රනවා   රු,ා ර ශපොල් ආශ්රිත ෂ්ෂකපා න  ම්බන්ධශයන් වැන 

පිළිශවළක්   න්න කියා මා එතුමන්ලාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා    

මශේ  ථාව මැ දී මම ශපොල් ගැන කිේශේ, මට  ාල ශේලාව මදි 

ශවයි කියලා හිතුණු ෂ් ා  ශමො  , මට ශවනේ වැන ට යන්න 

තිසශබනවා  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  ැන් මට  ථා  රන්න නනෑ, 

ඉනම් අමාතයාැං ශේ LRC එ  ගැන  LRC එ   ම්බන්ධශයන් 

අපට තිසශබනවා, ප්ර කන ශගොනක්  LRC එ  ගැන  ථා  ර්ධදී, ශම් 

ගරු   ාශේදී පළමුශවන්ම කියන්න නනෑ  ාර,යක් තිසශබනවා  

මා විශ ේෂශයන්ම  ථා  රන්න   න්ශන් ඒ ගැනයි  අ  LRC එ  

වශේ -එළිශේ- ඉන්නවා, ජාවාරම් රුශවෝ  ඩ නායමක්  LRC 

එ ට ඇතුළු වන  ඩ නායම්  වු  කියලා CCTV  ැමරා  ර් න 

බැලුශවොේ අපට  කින්න පුළුවන්  ඒ ආයතනයට ඇතුළු වන 

 ඩ නායම් files ශගොනක් එ තු  රශගන යනවා   ැන් ශම් මශේ 

අශේේ තිසශබනවා files ශගොනක්  මශේ ළෙ තිසශබන ශම් files 
ශගොශ ත තිසශබනවා, LRC එ   ම්බන්ධ ශවච්ච, ඉනම් 

අමාතයාැං ය  ම්බන්ධ ශවච්ච, ඉනම්වලට ශ ොර සේපු   පු, ඉනම්  

ශ ොල්ල  න, එශ ම නැේනම් ඉනම් ජාවාරම්  රන  ඩ නායශම් 

ශතොරතුරු ශගොනක්  එවැෂ් ශතොරතුරු ශගොනක් මා ළෙ තිසශබනවා  

ඒවා ගැන කියන්න අ  ශවලාව මදි ෂ් ා ඉනම් අමාතයාැං ය ගැන, 

LRC එ  ගැන  ථා  රන්න ඉදිරි  ාලශේදී  ව   විවා යක් 

ලබා ගන්න අපි උේ ා   රනවා   

මට  ප්ර කන කීපයක් අ න්න තිසශබනවා  LRC  ම්බන්ධශයන් 

මට තිසශබන ප්රධාන ප්ර කනය,  න්ශ ොටුව, ශ න්දිරියාමුල්ලවේත 

ඉනම ගැනයි  එය ශවන්නේපුව ආ නයට තිසබිච්ච එ ම ශපොු  

ඉනම  එය අක් ර 18  ඉනමක්  එම ඉනම 

"ශ න්දිරියාමුල්ලවේත" කියලායි නම්  රලා තිසශබන්ශන්  ඒ 

ඉනම තිසබුශඩ  පියතුශමකු යටශේ  Father Depp යටශේ  

උන්ව න්ශ ේ ක ය තායාට ප කශ ේ නැවත වතාවක් LRC එ ට ඒ 

ඉනම අරගේතා    ැන් ශමො ක්  වුශඩ ?  

LRC එශක් ෂ්ලධාරි ම ේවරුන් ශගන්වලා ගරු 

ජනාධිපතිසතුමා කියපු ශ්ධ මම  න්නවා  LRC එ ට ඉනම් ු න්ුව 

අයට නැවත ඉනම් පවරන ක්රමශේ යක් LRC එශක් තිසශබනවා  ඒ 

කියන්ශන්, පවුල තුළ පැවරීම යටශේ වි ල්ප ඉනම් ලබා දීමට 

ශ ෝ ඒ ඉනම ලබා දීමට අයිතිසවාසි ම තිසශබනවා, අක් ර 50ක් 

 ක්වා  එතශ ොට එතැනදී ශමො ක්  සි්ධධ වුශඩ ? ජනාධිපතිසතුමා 

LRC එශක් ෂ්ලධාරි ම ේවරුන්  ැඳවලා කිේවා, යම් ශ ශනකුට 

ඒ ක්රමය යටශේ ඉනමක් පවරනවා නම්  ටයුතු  ළ යුතු ආ ාරය  

ශ ොඳ තැනක් ශනොශවයි, ඒ කියන්ශන්  ැංවර්ධනය  රපු තැනක් 

ශනොශවයි,  ැංවර්ධනය ශනො රපු ඉනමක් ශ න්න, එතශ ොට 

ප්ර කනයක් නැ ැ, ඒ ශගොල්ලන්  ැංවර්ධනය  රශගන  ටයුතු 

 රාවි කියලා කිේවා  ශමො  , මම කියූ එම ඉනමේ ශගොනක් 

 ලින් දීපු ඉනමක්  එ ා ඒශක් තිසබුශඩ  ඉතාම පුැංචි වටිනා මක්  

 ැබැයි අ  නැවත ලබා ශ න ඒ ඉනම අතිසවි ාල වටිනා මක් 

තිසශබන එ ක්   ැන් ප්ර කනය වන්ශන් ඒ  ශනොශවයි  LRC එ ට 

ඉනම් ු න්ුව අය ශනොශවයි  ැන් ඉනම් ඉල්ලන්ශන්  ශවනම 

ජාවාරම් රුශවෝ තාහිල්ලා ඉනම් ු න්ුව අයට  ථා  රලා 

කියනවා, "සබතුමන්ලාශේ අක් ර 25 ශමන්න ශම් තිසශබන 

ඉනමකින් ශ න්න අපට පුළුවන්  සබතුමන්ලා අේ න විතරයි 

ග න්න නනෑ  ඉතිසරි ටි  සක්ශ ෝම අපි  රනවා" කියලා  1972 

අැං  01  රන ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර, පනත යටශේ තමයි ඉනම් 

ශ ොක ෂන්   ාව  ැු ශේ  එම පනතට  ැංශ ෝධන  තරකුේ 

තිසශබනවා  එම පනශේ ශ ොතැන වේ කියලා නැ ැ, එමඟින් 

බලය දීලා නැ ැ, ඉනම් ජාවාරමක්  රන්න   ැබැයි ප්ර කනය 

වන්ශන්, එතැන ජාවාරමක් සි්ධධ වීමයි  ඒ ගැන මම කියන්නම්  

ශම් කියන ජාවාරමට ශයො ා ගේශේ ශමො ක් ? 

ශ න්දිරියාමුල්ලවේත ගන්න ශම් අය ශයො ා ගේශේ, ශ ෝමා 

නානායක් ාර මැතිසෂ්ය  එතුක යශේ පියා ු න් ඉනම් ටි  ශවුවවට 

එතුක යට අක් ර 25ක් ශ න්න ෂ්යම  රලා,  ා ච්ඡා  රලා, ඒ 

අක් ර 25න් අක් ර 10ක් ශ නවා,  ැංශ ොටුව 

ශ න්දිරියාමුල්ලවේශතන්  ඉතිසරි ශ ොට   ැටියට ශ නවා, 

අුවරාධපුරශේ ඉනමක්  ශමහිදී පැ ැදිලිව කියන්න නනෑ 

 ාර,යක් තිසශබනවා  742 වන ශ ොක ෂන්   ා වාරශයන් තමයි 

ශම්  ඳ ා අව රය ශ න්ශන්  දිනය, 2020 12 31  ප්රි ා අැං  

11271 යටශේ තමයි ශම් පැවැරීම  රන්ශන්  "මාතර 89" ලිපි 

ශගොුවශවන් තමයි ඒ ඉල්ලීම ශම ාට එවලා තිසශබන්ශන්  එශ න් 

ඉල්ලීම  ශමශ න් ඉනම ලබා දීම  

ශමතැනදී මට කියන්න නනෑ  ාර,ය ශම් යි  LRC එ ට 

ඉනම් ලබා දීපු අයශේ පවුල්වලට නැවත ඉනම් ු න්නාට අපට 

 මක් නැ ැ  ශමතැන තිසශබන ප්ර කනය, ඒ  ජාවාරමක්  ර 

ගන්න එ යි  ශම් ශ න්දිරියාමුල්ල වේත ඉනම ගේත අය ඒ  

කීයට  ගේශේ? ශ ෝමා නානායක් ාරට ශගේශේ රුපියල් 

ක ලියන 9යි  ශ ෝමා නානායක් ාරට ශගවන්න කියලා රුපියල් 

ක ලියන 10ක් ු න්නාට, ශරෝ ර්ට ක ලියනයක් ශගේවා   ශ ෝමා 

නානායක් ාරට ශගේශේ රුපියල් ක ලියන 9යි  ශ ෝමා 

නානායක් ාර සේපුව ලියලා තිසශබනවා, -  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, බි කන ක ාරශයෝ  රන ඒවා මම  න්ශන් 

නැ ැ  ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  මන්ත්රීතුමා තාය අවුරු්ධශ්ධේ 

අය වැය ශවලාශේදී අපට කිේවා  ශම් ශවලාශේදීේ කිේවා, 

ප්ර ා  ශයෝ තුන්සිය ග,නක් ඉන්නවා කියලා  ඒ ශගොල්ලන් 

ඉනම් අක් ර 3,000ක්, 4,000ක් ු න්න අය  ඒ ශගොල්ලන් bus 

haltsවලට ඇවිල්ලා   ානමය  ාශගන ඉන්නවා  ඒ අයට ඉනම් ලබා 
දීශම්දී අපි ඒ ප්ර ා  යාශේ ඉනම්වල ප්රමා,ය ශ ොච්චර   කියලා 

බලනවා  ඉනම් අක් ර 27,000ක් අපි ශ න්න තිසශබනවා  ඒ  

LRC එ  තුළ නැ ැ  නමුේ  අක් ර 2,000ක් 3,000ක් ු න්න අය 

කියන්ශන් අඩු ග,ශන් ඒ ශගොල්ලන්ට ශ ොඳ තැනකින් ඉනම් 

 ෑල්ලක් ශ න්න කියලා  අපි ඒ  ශ නවා  ජාවාරම් ාරශයෝ 

ශමොනවා  රනවා  කියලා අපි  න්ශන් නැ ැ  ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, 

ඒ ට සබතුමා අපිට මන ග න්න එපා   
 

ගු නහක් ර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමා මන ගා ගේතාට, මම ශමතැන 

සබතුමා ගැන  ඳ න්  ශළේ නැ ැ ශන්  මම  ථා  ශළේ, 

ජාවාරම් ාරශයෝ ගැන  ජාවාරම් ාරශයෝ ශවුවශවන් සබතුමා 

791 792 

[ගරු  ශ ක්ටර් අේපු ාක   ම තා] 
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ශමතැන නැඟිටින්න එපා  සබතුමා ශම් උේතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ජාවාරම් ාරශයෝ ශවුවශවන් නැඟිටින්න එපා   

මම, සබතුමා ගැන කිේශේ නැ ැ ශන්   මම කිේශේ, 

ජාවාරම් ාරශයෝ ගැන  මම කිේශේ පල් ශ ොරු ගැන  ශම්  ශපෂ් 

ශපීත, අශේ ආ නයට ඇවිල්ලා අශේ අයශේ ඉනම් ටි   ශ ොල්ල 

 න අය ගැන මම කිේශේ  එශ ම  ඉනම් ශ ොල්ල  න්න ශ න්න 

බැ ැ, ශ ොයි දි ක්රික් ශේ වු,ේ  ඒ යි ප්ර කනය  අර අහිැං   

ක ෂ්සුන්ට පාවිච්චි  රන්න තිසශයන ශපොු  ඉනම තමයි අරශගන  

ශ ොල්ල  ෑශේ  ඒ   ැන් කීයට  විකු,න්න යන්ශන්? ඉනම් 

අයිතිස ාර ශ ෝමා නානායක් ාරට රුපියල් ක ලියන 9ක් දීලා,  ැන් 

කීයට  විකු,න්න යන්ශන්  රුපියල් ලක්ෂ 800 ට - රුපියල් 

ශ ෝටි 8 ට- [බාධා කිරීමක්]  නැ ැ  එයාට තමයි මම ශම් 
කියන්ශන්   ම්බන්ධ ශවන ශ නාට මම ශම් කියන්ශන්  මට 

කියන්න අයිතිසයක් තිසශබනවා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, තමුන්නාන්ශ ේට 

ආ ළ නැේනම් තමුන්නාන්ශ ේ ඒ ට උේතර ශ න්න නනෑ නැ ැ  

අ ාළ නම් තමුන්නාන්ශ ේට උේතර ශ න්න පුළුවන්   ැබැයි මම 

 ථා  රන්ශන් ඒ ගැන  මම කියනවා, ගන්න ශ ශනකුට පුළුවන් 

නම් ඇවිල්ලා ඒ ඉනම අරශගන පාවිච්චි  රන්න කියලා  ශමො  , 

ඒ  ශපොු  ඉනමක්  ැටියට පාවිච්චි  රන්න තිසබුණු එ ක්   ශම් 

 ාර,යේ මත  තිසයාගන්න  සය නානායක් ාර පවුල ශම් ඉනම 

LRC එ ට ශ නශ ොට, ඒශක් සීමා මායිම් ශපන්වන්න බැරි වු,ා   

නානායක් ාරශේ ශම් ඉනම ශ ොර ඉනමක්  ැටියට තමයි අපි 

 කින්ශන්  අපි ඉදිරිශේ දී බලමු, ශ ොශ ොම   ටයුතු සි්ධධ 

ශවන්ශන් කියලා  ශම් ට අේ න්  රපු  තර ප කශ නාශේ 

ලැයි කතුව ඇතුළු සියලුශ්ධ මා ළෙ තිසශයනවා  ශම් ශගොල්ලන්ට 

ශ න්ශන් ඇඹිලිපිටිශේ ඇේශගොනගල වේත ඉනම  නානායක් ාර 

ශම් ඇඹිලිපිටිශේ ඇේශගොනගල වේත ඉනශම් මායිම් ටි  

ෂ්සියා ාරශයන් ශපන්වලා නැ ැ  ඒ ෂ් ා අපි කියනවා, ඒ plan 

එ  ශබොරු එ ක්, ශ ොර plan එ ක් කියලා  ඒ ෂ් ා අපි 

ඇමතිසතුමාට කියනවා, ශම්  ම්බන්ධව ශ ොයා බලලා 

පරීක්ෂ,යක්  රන්න කියලා   පරීක්ෂ,ය  ළාට ප කශ ේ   ඒ අය 

ශම් ඉනම ගේතාට  මක් නැ ැ  නානායක් ාර ශම් ඉනම අරශගන 

ටි   ලකින් විකුණුවාට  මක් නැ ැ   ැබැයි ගේත ශ නා  වු , 

 රන්ශන් ශමො ක්  කියලා අපි පැ ැදිලිව  න්නවා   ැනශගනයි 

ශම්  ථා  රන්ශන්  සියලු ශතොරතුරු මා ළෙ තිසශයනවා  ශම් 

ශතොරතුරුේ එක්  තව ශතොරතුරු ශගොනක් එ තු ශවනවා   

ඊළෙ ප්ර කනය තමයි, ශම් ඉනම ශම් ආ ාරශයන් ගෂ්්ධදි තව 

අක් ර 8ක් එතැන ඉතුරු ශවනවා  අක් ර 8න් අක් ර 4ක් 

ප්රාශ්ධශීය   ාවට ශ නවා   ශමො  , ශම් ඉනම මම ප්රාශ්ධශීය 

  ාශේ   ාපතිස  ැටියට සිටි  ා ලශේ  ශබොශ ොම අමාරුශවන් 

ශ රා ගේත ඉනමක්  එතශ ොට පැ ැදිලිව අක් ර 4ක් ප්රාශ්ධශීය 

  ාවට දීලා තිසශබනවා   අක් ර 2ක් දීලා තිසශයනවා, පන් ලට  

තව අක් ර 2ක් තිසශයනවා   ඒ අක් ර ශ    ාට  ශ න්ශන් 

කියලා අපි බලමු  ඒ අක් ර 2  ාට  ශ න්ශන්, විකු,න්න  වුරු 

 රි බලාශගන ඉන්නවා  කියලා අපි බලමු  තව පර්ච ක 80ක් 

ඉ ක රහින් ශවන්  රලා තිසශබනවා  ඒශක් plan එ  මශේ අශේ 

තිසශයනවා  පර්ච ක 80ක් ඉ ක රහින් ශවන්  රලා තිසශබනවා  එ ා 

පැේශතන් තව අක් ර 1 1/4ක් ශවනම ශවන්  රලා තිසශබනවා   

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමාට මම ශම් ගැනේ කියන්නම්   

 ැංශ ොටුශේ, මාවේත කියලා ඉනමක් තිසශයනවා   කවාමීන් 

ව න්ශ ේ නම ට තමයි ඒ ඉනම  ාර දීලා තිසශයන්ශන්  ගරු 

ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමාශේ නම විකු,ලා, සබතුමාශේ 

ශල් ම්වරශයක් කියලා ශ ශනක් තාහිල්ලා  මාවේත අක් ර 

72  ඒ ඉනම අක් ර 2 1/2   ෑලිවලට මැනශගන  ැන් අව ය 

 ටයුතු  රනවා   ැබැයි ගශම් ක ෂ්සුන්ට අපි කියනවා, "එන අයව 

ග ක බැඳපල්ලා" කියලා   ඇයි, ශම් ඉනම් ටි  ශමශ ම  ශ ොල්ල 

 න්න ශ න්න බැ ැ ශන්  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමාටේ මම 

කියනවා ඒ  ගැන ශ ොයන්න කියලා  ශ ොයලා, ශ ොයලා 

පහුශවෂ්  ා උේතරය ශ න්න  අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාට මම ශම් 

 ාර,ය කියන්න  ැමැතිසයි  පා කකු ඉරි ා ප්ර ාරය ගැන 

 ශතෝලි  පියතුමන්ලා  ථා  ර්ධදි, එතුමන්ලා CID එ ට 

ශගන්වලා ප්ර කන  රනවා නම්, ශමන්න ශම් වාශේ ශ ොරු ගැනේ 

ප්ර කන  රන්න  CID එ ට ශගනැල්ලා, ප්ර කන  රලා,  ශම්  

ශ ොල්ල  න අයව අල්ලන්න     

විසිවන ආඩ ඩුක්රම වයව කථා  ැංශ ෝධනය  ම්මත  රගන්න 

අත උ ක පු පුේතලශම් සිටින මන්ත්රීවරශයක්, ශ ොර සේපුවක් 

  ලා පුේතලශම් අක් ර 100  ආඩ ඩුශේ ඉනමක් විකුණුවා  ශම් 

විධියට ශ ොර සේපු   පු ඉනම් වි ාල  ැංඛ්යාවක් තිසශබනවා  අපි 

ක ෂ්න්ශ ෝරු ශ පාර්තශම්න්තුවට කියනවා, ශම්වා ගැන ශ ොයා 

බලන්න ඉදිරිශේ දී ූ  ානම් ශවන්න කියලා  තමුන්නාන්ශ ේලාශේ 

පර, ශල්ඛ්නවල රජශේ ඉනම් ශමොනවා  කියන එ  ගැන 

 ඳ න්ව තිසශබනවා  රජශේ ඉනම  සේපුවක්  ාශේ  රි නම ට  

තිසශබනවා නම්, ඒ  ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්  ාර්යාලය මඟින් ශ ෝ 

දි ාපතිසතුමා මඟින් ශ ෝ එශ ම නැේනම් ශවනේ ආයතනයකින් 

පවරා තිසශබන්න නනෑ  එශ ම පවරපු  නැතිස ඉනම  සේපුවක් 

තිසශබනවා  නම්,  ඒ  ශ ොර සේපුවක්   
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සබතුමාට ෂ්යක ත  ාලය  අව ානයි   ැන්  ථාව අව න් 

 රන්න  
 

ගු නහක් ර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මට තව  විනානමයක් ලබා ශ න්න, ූලලා නාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමෂ්  අව ාන ව ශයන් මම කියනවා, ශම් සියලු ශ්ධ 

 ම්බන්ධව අපි ඉදිරි ශේදී  ටයුතු  රන බව   CID එ ට ශ ෝ තව 

ශ ොශ ේට ශ ෝ තාහිල්ලා පරීක්ෂ,  රලා වැනක් ශවන්ශන් නැතිස 

ශවයි කියලා අපට  ැ යක් තිසශබන ෂ් ා, අපි ඉදිරි  ාලය තුළදී ඒ 

ශවුවශවන් අව ය වැන  ටයුතු ටි   රන්න බලාශපොශරොේතු 

ශවනවා  අපි ෂ්ලධාරි ම ේවරුන්ට කියනවා, ශම්වා ෂ්වැරදි 

 රන්න  ම්බන්ධ ශවන්න කියලා  ශමො  , ඉතා ශ ොඳින් වැන 

 රන, පරිපාලනය ඉතා ශ ොඳින්  රන ෂ්ලධාරි ම ේවරුන් ශම් 

ආයතනවල සිටිනවා  ඒ අයට අපි කියනවා,  රු,ා ර ශම්වා 

ආරක්ෂා  ර ගන්න, නැේනම් ඉදිරිශේදී තමුන්නාන්ශ ේලා ෂ් ම් 

අමාරුශේ වැටිලා අතරමැං ශවයි කියලා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මම තව එ  විනානමයක් අශේ 

විපක්ෂශේ ගරු මන්ත්රීවරයකුශගන් ලබා ගන්නවා   මට කියන්න 

තිසශබන ඊළෙ  ාර,ය ශමයයි  ඉනම්  ම්බන්ධ ප්ර කනශේ දී මම 

ශම් ගැනේ කියන්න නනෑ  ගරු අමාතයතුමෂ්, සබතුමන්ලා අපි 

ශ ශගොල්ලන්ම  ැන් ශම් රශේ අර්බු  ශගොනක් මැ   ඉන්ශන්  

ආර්ික  ව ශයන් ක ෂ්සුන් පිරිහිලා,  සියලු ශ නාම මානසි ව 

 නා වැටිලා ඉන්ශන්  වැවිලි අමාතයාැං ය ශලොකු උේ ා යක් 

ගන්නවා, යම්කිසි වැන පිළිශවළ ට එන්න   ැබැයි ඒ වැන 

පිළිශවළට එනශ ොට,  විශ ේෂශයන්ම ශේ, ශපොල්, රබර් ආශ්රිතව 

අශේ තිසබුණු ඒ  ක්තිසය නැවත ශගොනනෙන්න කියලා අපි කියනවා  

රට ශවුවශවන් ඒ  ක්තිසය ශගොනනෙන්න අපිේ ූ  ානම්   එතැනදී 

ශ්රී ලැං ාශේ වර්ගී ර,යක්  රලා,  ඉනම් ටි   රියට ශබ ලා 

ගන්න  ශම් රශේ අනාගතය ශවුවශවන්,  රු පරපුර ආරක්ෂා  ර 

ගැීතම ශවුවශවන් අව ය  රන ජාතිස  ෂ්ෂකපාදිතය, ජාතිස  

ආ ායම වැනම  ර ගන්න අව ය වැන පිළිශවළ අපි   මු  ක ලියන 

100ක් මන්ත්රීවරශයකුට ශ නවා   ැම ගම ටම ක ලියන 30 බැතාන් 

ශ නවා  පළාේ පාලන ශ ොේසා ය ට ක ලියන 40ක් ශ නවා  

ශේ, ශපොල්, රබර් ෂ්ෂකපා නය වැනම  රන්න, පරීක්ෂ,  වැනම 

 රන්න, පළිශබෝධ නා   ලබා දීලා වගාවන් වැනම  රන්න, 

793 794 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අලුශතන් බීජ ෂ්ප වන වැන ට න් ඇතිස  රන්න, අව ය යටිතල 

ප සු ම් ලබා ශ න්න ශම්  ල්ලි විය ම්  රන්න කියලා මම 

ශයෝජනා  රනවා  ඒවාට මු ල් විය ම්  ළාම, අශේ රටට අලුේ 

ගමනක් යන්න පුළුවන්  මන්ත්රීවරුන්ට  ල්ලි ශවන්  ළාට  මක් 

නැ ැ, රශේ ප්රශයෝජනය  ඳ ා ඒ  ල්ලි ටි   ාය   ර ගන්න 

කියලා ඉල්ලා සිටික න්, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මට 

අව කථාව ලබා දීම පිළිබඳව සබතුමාටේ  කතුතිසවන්ත ශවක න් මා 

ෂ් ඬ ශවනවා  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වීරසුමන වීරසිැං  මන්ත්රීතුමා   සබතුමාට විනානම නවය  

 ාලයක් තිසශබනවා  

 
 

[අ  ා  1 2 ] 

 

ගු වීරසුමන වීරසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

 කතුතිසයි, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්   

 2022 අය වැයට අ ාළව, ඉතා වැ ගේ අමාතයාැං යක් වන 

වැවිලි අමාතයාැං ශේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳවේ අ   වශ ේ අපි 

 ා ච්ඡා  රනවා  අශේ රශේ ආර්ික ශේ ජීවනාලිය බඳු වූ, 

 ාලයක් අශේ ආර්ික ය ස වා තබපු ප්රධානම ක්ශෂේත්රය වැවිලි 

ක්ශෂේත්රයයි   කථානගත වීම අුවව අ  ඒ  ටි ක් ප ක ට තාහිල්ලා 

තිසශබනවා  එ ා ශේ, ශපොල්, රබර් මත තමයි අශේ රශේ ආර්ික ශේ 

වැනම බරක් තිසබුශඩ   එ ා ශම්වා අශේ රට විශ්ධ  ආක්රම,වලට 

ලක්ශවන්න බලපාන ල  ශ ෝග බවට පේ වු,ා  එ ා විශ්ධ  

ආක්රමණි යන් අශේ රශේ ශම් ශ ෝගවලින් ප්රතිසලා  ලබා ගේතා   

අතිසගරු  ශගෝසා ය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිසතුමා පසුතාය  ැබිනේ 

මඩ නලය පේ  රනශ ොට, රාජය අමාතයාැං  පේ  රන ශ ොට 

අශේ රශේ ශමශතක්  ාලයක් ශනොතිසබුණු ආ ාරශේ වි යාුවකූල 

ප නමක් යටශේ ඒ අමාතයාැං වල විෂය පථයන් ශබු වා  එම 

විෂය පථයන් ශබදීශම් ප්රතිසලලයක් විධියට, අ  ශවනශ ොට වැවිලි 

ක්ශෂේත්ර ය ඉතිස ා ශේ  ැවැන්තම පුනර්ජීවනයට පේ වූ  ාලයක් 

බවට පේශවලා තිසශබනවා  ගරු රශම්ෂක පතිසර, අමාතයතුමා විෂය 

 ාර ගරු  ැබිනේ අමාතයවරයා විධියට ඒ ශවුවශවන් ප්ර  කත 

 ාර්ය  ාරයක්  රනවා  අේ ැකීම් තිසශබන,  ැඟීම්  ැීතම් තිසශබන, 

ශපොශළොශේ පය ග ලා ජීවේ ශවන නාය ශයකු විධියට එතුමා 

 ටයුතු  රනවා  එතුමාශේ  ථාශේදී අ  පැ ැදිලිව  ඳ න්  ළා, 

ශම්  ැවැන්ත ආර්ික  අර්බු   මුශේ ශේ,   ශපොල්, රබර් ඇතුළු 

අශනකුේ සියලු ක්ශෂේත්ර 2021 ව ශර්දී ඉතිස ා ශේ  ැවැන්තම 

පිරිවැටුම ලබක න් සිටින බව  අශේ රශේ ආර්ික ය ස වා තැබීම 

 ඳ ා  ශම් වැවිලි ශ ෝග තුළින්  ැවැන්ත  ාර්ය  ාරයක් ඉෂකට 

 රන්න ශම් ශමොශ ොශේ  ටයුතු  රලා තිසශබනවා  

 ශම්  ාලසීමාව තුළ ශ ොවි ත ව ැංගතය ෂ් ා රශේ සියලු 

 ක්ශෂේත්ර බිඳ වැටු,ා  අ ශේ රශේ ප්රධාන ආ ායම් මාර්ග සියල්ල 

ඇනහිටියා   ැබැයි, ශ ොවි ත  මය තුළ ඒ ගේත  ශ්ධ පාලන 

තීන්ු , ප්රතිසපේතිසමය තීන්ු , අමාතයාැං  තීන්ු  මත වැවිලි  ර්මාන්ත 

ක්ශෂේත්රය පවේවාශගන යන්න පුළුවන් ම ලැබු,ා  උ ා ර,යක් 

විධියට කියනවා නම්, ශලෝ ශේ ඇතැම් රටවල් ශේ 

ශවන්ශ්ධසිශයන් ඉවේ වු,ා  ශ ොවි ත  මය ෂ් ා ශවන්ශ්ධසි නතර 

වු,ා  තාය අවුරු්ධශ්ධ ශ ොවි ත  මශේ රට lock down ශවලා 

තිසබියදීේ ශේ  ර්මාන්තය පවේවාශගන යක න්, මාර්ගගත 

ශවන්ශ්ධසිය , එශ ම නැේනම් online auction එ   තාහිල්ලා 

ශේ  ර්මාන්තය පවේවාශගන තායා ශ ේම,  අ  ශවනශ ොට එය 

ඊටේ වනා ඉ ළින්  රශගන යන තේේවයට පේශවලා 

තිසශබනවා   

ඒ  ෂ් ා, ඉතා ශ ොඳ මැදි ේවීමක් වු,ා කියන  ාර,ය ශම් 

ශමොශ ොශේ සිහිපේ  රන්න නනෑ  විශ ේෂශයන්ම පසුතාය 

 ාලශේ නැවත වගාව  ම්බන්ධව තවේ  ාධීතය  ාර,ා 

ග,නාවක්,  ැවැන්ත ශවන ක ම් ග,නාවක්  ළා  ශේ වගාශේ 

පරි ාෂ්යට  ැවැන්තම ශ ේතුව, නැවත වගාව පිළිබඳව  ක්වන 

උනන්ු ව ීමනවීමයි  අශේ රශේ ශේ  ර්මාන්තශයන් ජීවේ වන 

බහුතරයක් කුනා ශේ වතු හික යන්  සවුන්ශේ ආර්ික ය රඳා 

පවතිසන්ශන් ශේ  ර්මාන්තයේ එක්   ඒ ෂ් ා තිසශබන වගාව 

අයින්  රලා නැවත වගාව ට යන ඒ පරිවර්තීතය  ාලය පිළිබඳ 

ප්ර කනයක් ෂ්ර්මා,ය වු,ා   

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, පසුතාය  ාලශේ ශපොශරොන්ු  වු,ා, ඒ 

පරිවර්තීතය  ාලය ශවුවශවන් මා ය ට   නාධාර මු ලක් 

ලබා ශ න්න  මශේ මත ය ෂ්වැරැදි නම්, පසුතාය අවුරු්ධශ්ධේ අ  

වාශේ  ව   -ශනොවැම්බර් 27වන  ා- තමයි, වැවිලි 

අමාතයාැං ශේ වැය ශීර්ෂය ගැන  ථා  ශළේ  එ ා ඒ  ථා  රපු 

අය වැය ශයෝජනාවලේ තිසබුණු  ාර,ාවක් තමයි,   නාධාරයක් 

ලබා ශ නවා කියන එ   නමුේ, කුමන ශ ෝ ශ ේතුවක් ෂ් ා ශම් 

 ක්වා ඒ   රියා ාරශයන් ක්රියාේම  ශවලා නැ ැ  ඒ   ාධීතය 

විධියට ක්රියාේම   රන්න කියලා  මම නැවතේ කියනවා  

 

ගු  කනක නහේරත් මහත්ා (ෙමාගම් වුර ප්රිරොංෙනකරණ, 

නත් හා රබර්  වුර ආශ්රිත් නවෝග වගා ෙහ  කර්මාන්ත්ශයීයාලා 

නවීකරණය හා නත් හා රබර් අපනයන ප්රවර්ධාන  රාජ 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு கனக லஹரத் - கம்பனித் லதாட்டங்ககள 

மறுசீரகமத்தல், லதயிகல மற்றும் இறப்பர் லதாட்டங்கள் 

சார்ந்த பயிர்ச்தசய்கக, ததாைிற்சாகலககள நவீனமயப் 

படுத்தல் மற்றும் லதயிகல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி 

லமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops 
Cultivation and Factories Modernization and Tea and 
Rubber  Export Promotion) 
ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අපි ශම් වර්ෂශේදී ඒ මු ල වැනම  ළා  ඒ අය 

වැශේදී අපි එ ා ශපොශරොන්ු  වූ ආ ාරයටම නැවත වගාව  ඳ ා 

ලබාශ න රුපියල් ලක්ෂ ප     නාධාරය ලක්ෂ  ය මාර 

 ක්වාේ, නව වගාවන්  ඳ ා ශ න රුපියල් ලක්ෂ  තශර් 

  නාධාරය ලක්ෂ ප   ක්වාේ වැනම  ර තිසශබනවා  ඊට අමතරව 

අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාශේ විශ ේෂ ඉල්ලීමක් අුවව, මාසි ව කුනා 

ශේ වතු හික යන්ට -අක් ර  ාගශේ සිට- රුපියල් 5,000 බැතාන් 

නැවත වගාව  රන  ාල ව වාුවව තුළදී ලබා ශ නවා  

 

ගු වීරසුමන වීරසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු රාජය අමාතයතුමෂ්, ඒ  ාර,ා  ම්බන්ධශයන් නැවත 

විමර් නයක්  රන්න  ඒ ඉනම් අක් රය ට අඩු ශවන්න නනෑ  

අක් රය ට අඩු ශවනශ ොට ඒශ න් අක් ර  ාගය  තිසශබන 

ශේ පැළ ගලවන්නේ නනෑ  එශ ම ගැශලේශවොේ විතරයි රුපියල් 

5,000  මු ලක්  ම්බ ශවන්ශන්  ඒ ෂ් ා ප්රාශයෝතා ව ශම් භූක ය 

තුළ යම් ගැටලුවක් ෂ්ර්මා,ය ශවලා තිසශබනවා  එම ෂ් ා ඒ 

පරිවර්තීතය  ාලය  ඳ ා ලබා ශ න   නාධාරය  ම්බන්ධව යම් 

මැදි ේවීමක්  රන්න, පසු විපරමක්  රන්න කියන  ාර,ා 

තමයි සබතුමාට මා සිහිපේ  ශළේ   

795 796 

[ගරු  ශ ක්ටර් අේපු ාක   ම තා] 
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ඊළෙ  ාර,ාව තමයි, ශේ තවාන්  ම්බන්ධ තේේවය  

 ැවැන්ත විධියට ඒ ශවුවශවන් අමාතයාැං ය මැදි ේ වු,ා  වි ාල 

පැළ තවාන් ප්රමා,යක් ෂ්ර්මා,ය  ළා ශ ේම ශම්  ම්බන්ධශයන් 

අමාතයාැං ය ප්රතිසපේතිසමය තීන්ු වකුේ අරශගන තිසශබනවා  ගරු 

අමාතයතුමාේ අ   වශ ේ  ඳ න්  ළා, නැවත වගාව  ඳ ා පැළ 

ඉන් නශ ොට පැළ සියල්ලම ශනොක ලශේ ලබා ශ න්න තීන්ු වක් 

අරශගන තිසශබනවා කියලා  ඒ ෂ් ා මා වි කවා   රනවා, ඉදිරි 

 ාල පරිච්ශේ ශේදී ශේ වගාශේ ජයග්ර ,වලට ඒ  ශ ේතුවක් 

ශේවි කියලා   

ඊළෙට,  කිකර ජල  ැපයුම්  ම්බන්ධව අමාතයාැං ය ගේ 

තීන්ු ව ගැනේ කියන්න නනෑ  ශේ ආර්ික ශයන් ජීවේ වන 

ශ ශනකු  තිස ශ  ක් පායනශ ොට වැ ක  බලාශගන හූල්ලක න් 

ඉන්නවා  ඒ ට ශ ේතුව, ශේ වගාවට වර්ෂාව අතයව ය වීමයි  

ග ට ශපොේත වාශේ බැඳුණු ශ්ධ ගුණි  අව යතා ශේ වගාවටේ 

 පුරන්න නනෑ  ඒ ෂ් ා  කිකර ජල  ැපයුමක්  ඳ ා වූ මැදි ේවීම 

 ම්බන්ධවේ ශම් ශමොශ ොශේ අශේ ශගෞරවීතය  කතුතිසය පු  

 රනවා  මා වි කවා   රන්ශන්, ශ්රී ලැං ා ශේ මඩ නලශේ, එශ ම 

නැේනම් කුනා ශේ වතු  ැංවර්ධන අධි ාරිශේ තිසශබන අ, පනේ, 

ීතතිස රීතිස ඉතා ශේගශයන් යාවේ ාලීන  ළ යුතු බවයි  ඒ අුවව, 

 ාලාන්තරය ට ප කශ ේ  ැන් ශම්  ම්බන්ධව යම් මැදි ේවීමක් 

සි්ධධ ශවක න් තිසශබනවා   

ශේ  ර්මාන්තය වාශේම ශම් ශමොශ ොශේදී අපට තිසශබන 

ප්ර කන ගැන අපි  ථා ශනො ශළොේ ශ ොඳ නැ ැ  ඒ තුළ අපි  ථා 

 රන්න නනෑ ප්රධාන  ාර,ාවක් තමයි, පසුතාය  ාලශේ අශේ රට 

මුහු, ු න් ශපොශ ොර අර්බු ය  ශම් ශපොශ ොර ප්ර කනය ෂ් ා ශේ 

 ර්මාන්තය බරපතළ අර්බු ය ට මුහු, ු න්නා  ආරම්   

ශමොශ ොශේ ඉඳලාම ඒ  ම්බන්ධශයන් අේ ැකීම් තිසශබන 

පු්ධගලයකු විධියට මම කියනවා, ශේ  ර්මාන්තය කිසි ශල  ේ 

සියයට සියයක්  ාබෂ්  ශපොශ ොරවලින්  රන්න බැ ැ කියලා  

ඒ  ශවන්න නනෑ  ාර,යකුේ ශනොශවයි  ශේ වගාවට එශ ම 

ප්ර කනයක් තිසබුශඩ ේ නැ ැ   ාබෂ්     ර ායෂ්  ක ශ්ර ශවච්ච 

ක්රමශේ යක් තමයි ශේ වගාවට සුු සු  නමුේ අපි වි කවා   රනවා, 

ශේ වගාව තුළ ර ායෂ්  ශපොශ ොර අනව ය විධියට ශපොශළොවට 

එ තු වු,ා කියලා  විශ ේෂශයන්ම   නාධාර විධියට ශපොශ ොර 

ලබා දීම තුළ ශපොශළොවට  රා ගන්න පුළුවන් ප්රමා,යට වනා වැනම 

ප්රමා,ය  ශපොශ ොර ශපොශළොවට ක ශ්ර වු,ා  එ  පැේතකින් 

ලල ා තාව පිළිබඳ කිසිම ගු,ාේම  බලපෑමක් ඒ තුළින් සි්ධධ 

වුශඩ  නැ ැ  ඒ ෂ් ා ඒ ශපොශ ොර ලබා දීම  ම්බන්ධශයන් 

ෂ්යාමනයක් ශවන්න නනෑ  ඒ ෂ්යාමනය  ම්බන්ධව අපි ඉල්ලීම් 

 ළාට ප කශ ේ සබතුමා    අමාතයාැං යේ, ජනාධිපතිසතුමාශේ 

මැදි ේවීශමන් වැවිලි ශබෝගවලට ශපොශ ොර ලබා ු න්නා  අමු ශේ 

 ලු කිශලෝ 100 ට ශපොශ ොර කිශලෝ 40ක් ලබා ු න්නා  මා 

ශපෞ්ධගලි ව වි කවා   රන විධියට ගු,ාේම  ශපොශ ොර කිශලෝ 

40ක් ප්රමා,වේ ශවයි, අමු  ලු කිශලෝ 100ක්  පයන ශ ශනකුට  

 ැබැයි, පසුතාය  ාලශේ ඒ තේේවය ශවන ක ශවලා අමු  ලු 

කිශලෝ 100 ට ශපොශ ොර කිශලෝ 20ක් බවට පේ ශවලා 

තිසශබනවා, ශම් ශපොශ ොර හිෙයේ එක්   නමුේ, ඒ  ප්රමා,වේ 

කියන  ාර,ාව මම කියන්ශන් නැ ැ  එම ෂ් ා ඒ ප්රමා,ය වැනම 

 රන්න කියාේ මා ඉල්ලා සිටිනවා  ඒ වාශේම පසුතාය  ව කවල 

ශේ ශ ොම ාරි කවරයාශේ චක්රශල්ඛ්ය තුළ යම් අර්බු යක් 

ෂ්ර්මා,ය වු,ා, ර ායෂ්  ශපොශ ොර ගන්නවා නම්  ාබෂ්  

ශපොශ ොර ක ටියේ අෂ්වාර්යශයන්ම ගන්න නනෑය කියලා  ශමය 

පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ අධි ාරිශේ ීතතිසයට අුවව බරපතළ 

ප්ර කනයක්   වැවිලි  ටයුතු පිළිබඳ අමාතයාැං  ය උපශ්ධ   

 ාර    ාශේදී මම ඒ ප්ර කනය මතු  ළා  ගරු අමාතයතුමෂ්, ශම් 

 ම්බන්ධශයුවේ මැදි ේ ශවන්න  ශමො  ,  ම ර තැන්වල 

 ාබෂ්  ශපොශ ොර   න මුව ක යාටේ ශම් ශපොශ ොර ගන්න 

සි්ධධ වු,ා  ඒ ෂ් ා ඒ තේේවය ශවන ක  රන්න කියන  ාර,ාව 

මා සිහිපේ  රනවා   

  ශම් ශවන්ශ්ධසිශයන් ප කශ ේ අශේ රශේ ශේවලට ලැශබන 

ක ල පිළිබඳව යම් අර්බු යක් ෂ්ර්මා,ය ශවලා තිසශබනවා  

ක ෂ්සුන්ශේ  ැ යක් තිසශබනවා, යම් යම්  ාර,ා  ම්බන්ධව  

ජනමාධය තුළින්, අමාතයාැං ය තුළින් ශමය ෂ්වැරැදි  රන්න 

නනෑ  ශනොලරශේ ක ල උච්චාවචනයට  ාශේක්ෂව, රුපියල 

අවප්රමා,ය වීමට  ාශේක්ෂව ශවන ා අපට ලැබුණු වාසිය 

ශේවලින් ලැශබන්ශන් නැතිස තේේවයක් තමයි  ැන් තිසශබන්ශන්  

ශනොලරය රුපියල් 1 0ක්, 170ක්ව තිසබුණු  ාලශේ ශේ වලට 

ලැබුණු ක ලම තමයි ශනොලරය රුපියල් 200ක්, 210ක් වු,ාමේ 

ලැශබන්ශන්  ඒ  ෂ් ා ශේ ශවන්ශ්ධසිශේ ක්රශමෝපායයන් 

 ම්බන්ධවේ නැවත වතාවක් සිතා බලන්න නනෑ  සු්ධ ාශේ 

 ාලශේේ ශවන්ශ්ධසිය  ශළේ රුපියල්වලින්  ශනොලරශයන් ඒ 

ශවන්ශ්ධසිය - auction එ  -  රන්න පුළුවන් නම්, ඒ වාසිය කුනා 

ශේ වතු හික යන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් ම තිසශබනවා   

අගය එ තු  ළ ශේ  ම්බන්ධශයුවේ ශම්   ාශේ  ථා 

වු,ා  අගය එ තු  ළ ශේ තමයි ශම්  ර්මාන්තය දියුණු  රන්න 

පුළුවන් ඉ ළම  ාර,ාව බවට පේ ශවන්ශන්  අපි ශේ වගාශවන් 

ශනොලර් බිලියන 1 3ක් විතර  ම්බ  රනශ ොට, එ  ශේ 

ග ක්වේ වවන්ශන් නැතිස ඩුබායි රට ඒ වාශේ තුන්,  තර ගු,ය  

මු ල් උේපා නය  රනවා  සවුන් එ  ශේ ග ක්වේ සිටුවන්ශන් 

නැ ැ  Value-added කියන එ   ැං ල්පයක්  ඒ value-added 
 ැං ල්පය  ැම තැන ම ක්රියාේම   රන්න පුළුවන් නම්, කුනා 

ශේ වතු හික යන්ට  ාධාර,යක් සිු   රන්න පුළුවන්   

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ශ ෂ්යාය, ලුම්බිණි ශේ  ර්මාන්ත ාලාව 

ශ ොඳ ගු,ාේම  ශේ ලබා ගන්නවා  ඒ ශවුවශවන් ශ ොඳ 

ක ලකුේ ලබා ශ නවා   ම ර ශේ  ර්මාන්ත ාලා අමු ශේ  ලු 

කිශලෝ එ  ට රුපියල් 80ක්, 90ක් ලබා ශ නශ ොට සවුන් අමු 

ශේ  ළු කිශලෝව ට රුපියල් 118 , 120  මු ලක් ලබා ශ නවා  

ශේ  ඳ ා ශ ොඳ ක ලක් ලබා ගන්න මැදි ේ ශවන්න කියන 

 ාර,ාවේ මා ශම් අව කථාශේදී මතක්  රනවා  ගරු 

ඇමතිසතුමාශගන් අපි ඉල්ලීමක්  ළා, ප ත රට ශේ  ර්මාන්තය 

 ම්බන්ධව ශ ෞතු ාගාරයක් ඉදි ර ශ න්න කියලා  ශ ෂ්යාය 

ප්රශ්ධ ය  ැංචාර  ක්ශෂේත්රය  ම්බන්ධශයන් වැ ගේ ප්රශ්ධ යක් 

බවට පරිවර්තනය ශවක න් තිසශබනවා  ඒ  ඳ ාේ අවධානය ශයොමු 

 රන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා  මීට අමතරව, ශේ 

 ර්මාන්ත ාලා හික  රුවන්ට තිසශබන බරපතළ ප්ර කන 

 ම්බන්ධවේ අවධානය ශයොමු  රන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා  

ශපොශ ොර   නාධාරය ශනොමැතිස වීම තුළිුවේ යම් අර්බු යක් 

ෂ්ර්මා,ය ශවලා තිසශබනවා  රුපියල් 1,200ට ගේ ශපොශ ොර 

ශ ොඩ නරයක්  ැන් රුපියල් 7,000යි   ාබෂ්  ශපොශ ොර 

ශ ොඩ නරයක් රුපියල් 1,300යි  ඒ  ෂ් ා ශපොශ ොර   නාධාරය 

ලබා දීම  ම්බන්ධවේ යම් මැදි ේ වීමක්  රන්න  අවම ව ශයන් 

ශපොශ ොර   නාධාරයක් ලබා දීලා  ාබෂ්  ශපොශ ොර 

ශනොක ලශේ ලබා ශ න වැන පිළිශවළක් ක්රියාේම  වුශ,ොේ ශේ 

 ර්මාන්තය මීට වනා ඉ ළට ශගන යන්න පුළුවන් ශවයි කියන 

 ාර,යේ මම සිහිපේ  රනවා  මට ලැබී තිසශබන්ශන් සීක ත 

 ාලයක් තිසශබන ෂ් ා වැවිලි ක්ශෂේත්රශේ අශනක් කිසිම ශ ෝගයක් 

ගැන  ථා  රන්න ඉන නක්  ම්බ ශවන්ශන් නැ ැ  එම ෂ් ා ඒ 

සියලු  ාර,ා ඇතුළේ ශල්ඛ්නයක් ෙවාගත්*  රක න් මා ෂ් ඬ 

ශවනවා   

  කතුතිසයි   

797 798 

————————— 
*  පුෙනත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අ ු ල්  ලීම් ම තා  සබතුමාට විනානම 10   ාලයක් 

තිසශබනවා  
 

[අ  ා  1 35] 
 

ගු අේදුල් හලීම් මහත්ා 
(மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අශේ රටට ඉතා වැ ගේ 

අමාතයාැං  ශ  ක් වන වැවිලි අමාතයාැං ශේ    ඉනම් 

අමාතයාැං ශේේ තවේ රාජය අමාතයාැං  කීපය ේ වැය ියර්ෂ අ  

දිනශේ  ා ච්ඡාවට ගන්නවා  මට ලැබී තිසශබන  ාලය තුළ මම 

ඉනම්  ම්බන්ධව අ   ක කිහිපයක් ඉදිරිපේ  රන්නයි 

බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන්  ඉනම් අමාතයාැං ය මට එතරම් හුරු 

මාතෘ ාවක් ශනොවු,ාට ජනතාවශගන් ලැශබන මැසිවිලි 

කිහිපයක් ඉදිරිපේ  රන්න මම බලාශපොශරොේතු ශවනවා  ප්රධාන 

ව ශයන්ම සින්නක් ර සේපු  ම්බන්ධව ඇතිස වී තිසශබන ගැටලුව 

ශ ශරහි තමයි ගරු අමාතයතුමාශේ අවධානය ශයොමු  රවන්න 

මම බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන්  විශ ේෂශයන් ූලලි  අව යතාවක් 

වන ෂ්ව ක්, එශ ම නැේනම් වා  කථානයක් ශගොනනො ගැීතමට 

අව කථාවක් ශනොමැතිස අඩු ආ ායම්ලාීත අහිැං    ජනතාවට, පේ 

ශවන  ැම රජයක් වාශේම විවිධ ප්රශ්ධ වල රජයට අයේ ඉනම් 

ලබා දීම සිු   රනවා   කවර්,භූක , ජයභූක , ම වැලි  ලාපයට 

අයේ ආදී ව ශයන් ශමශතක්  ල් ලබා ු න් ඉනම්වල ගැටලු 

රාියයක් වර්තමානශේ ඒ ඉනම්වල පදිැංචිව ඉන්න අයට තිසශබනවා  

ඒ වාශේම ප්රධානම ව ශයන් එම ඉනම් පරි ර,ය කිරීම  ඳ ා 

තමන්ට අයිතිසය තිසබු,ේ ීතතයුවකූලව ඒවාශේ සින්නක් ර 

අයිතිසය ප්ර ා  කිරීමට ශනො ැකිව  එම ජනතාව අ  ු ෂක රතා 

රාියය ට මුහු, ශ ක න් සිටිනවා  විශ ේෂශයන් මම ෂ්ශයෝජනය 

 රන  ාරි කපේතුව ආ නශේ ය ලතැන්න, සීවලි න් , අැංකුඹුර 

උනවේත, මාරවිල, උනශ ේන, සියපේගම, ශගොනශ ේන, 

ශ ොළීඩල්ල වාශේම යාලුග ශවල,  යි කටන් ජනප ය වැෂ් 

ප්රශ්ධ වල ජීවේ වන අයට ශම් වනශ ොටේ ීතතයුවකූල සේපු 

ලබා දීලා නැ ැ   

 ම ුවවර දි ක්රික් ය ගේතාමේ මැතිසවර, ශ ොේසා  

ග,නාව  -විශ ේෂශයන් ප තශ ේවා  ැට, ශ ල්ශතොට, ගල , 

මාර ක න, තලාතුසය, නාවලපිටිය, උඩුු ම්බර, මැ ු ම්බර,   ල , 

ක ෂ්ශේ,  න්තාන, පන්විල ආදී ව ශයන් ප්රශ්ධ  ග,නාව ම- 

ජීවේ වන ජනතාව සේපු නැතිස ෂ් ා අ  වි ාල ීඩනාව ට පේ 

ශවලා ඉන්නවා  එම ප්රශ්ධ වල ඉනම් හික  වි ාල පිරි ක් ඉන්නවා  

නමුේ සවුන්ට ීතතයුවකූලව සේපු ලබා දීලා නැ ැ  

ගරු ගයන්ත  රු,ාතිසල  මැතිසතුමා ඉනම් අමාතයවරයා 
 ැටියට සිටි  ාලශේ  ම ර ප්රශ්ධ වලට සේපු ලබා ු න්නේ තවේ 
වි ාල පිරි  ට තවමේ ීතතයුවකූලව සේපු ලැබී නැ ැ  ශම් ෂ් ා 
ඉනශම් සින්නක් ර අයිතිසය ත වුරු  ර ගන්න බැරිව,  ාමානය 
ජන ජිවිතශේදී ඒ අයට විවිධ ු ෂක රතාවලට මුහු, ශ න්න සි්ධධ 
ශවලා තිසශබනවා  උ ා ර,යක් ව ශයන් බැැංකු ,යක් ගන්න, 
ෂ්වා  ආධාරයක් ගන්න, වයාපාර ලියා පදිැංචි  ර ගන්න, 
තමන්ශේ  රුශවකුව පා ලට ඇතුළු  ර ගන්න ශම් ආදී ව ශයන් 
   තමන්ශේ ෂ්වා   ැලසුමක් අුවමත  ර ගන්න පවා තාය 
අව කථාශේදී වු,ේ ගැටලු රාියය ට මුහු, ශ න්න සවුන්ට සිු  
ශවලා තිසශබනවා  එම ෂ් ා සවුන්ට සින්නක් ර සේපු ලබා දීම 
 ඳ ා  නමනම් වැන පිළිශවළක් ආරම්   රන ශල  මම ගරු 
ඇමතිසතුමාශගන් ඉතා  ාරුණි ව ඉල්ලා සිටිනවා  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඊළෙ  ාර,ය ශම් යි  අශේ 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා පසුතාය  ාලශේේ ශම් ප්ර කනය මතු  ළා  ශම් 

ශබොශ ෝ ඉනම්වල මුල් හික  ාරීේවය තිසශබන්ශන් පිය පාර් කවයට 

ශ ෝ එම පවුශල් වැනමම ල්  ශ ෝ රයකුට  නමුේ, අ  වනශ ොට 

 ම ර ඉනම් හික යන්ශේ පසු පරම්පරාව, පරම්පරා කිහිපයකින් 

ඉදිරියට තාහිල්ලා  ශ ශ ේ නමුේ, මුල් හික  රුශේ අ ාවයක් සිු  

වුශ,ොේ, එහි ඊළෙ පැවරම්ලාභියා ශවන්ශන් එම පවුශල් 

වැනමම ල්  ශ ෝ රයා  ශම්  යම් ශ ේතුවක් ෂ් ා ඒ  ාලශේ 

ගේතු තීර,යක් ශවන්න පුළුවන්  නමුේ, එම තීර,ය අ  වැෂ් 

 ාලය ට උචිත නැ ැ  එය ගැටලු   ගතයි  ශබොශ ෝ පවුල්වල 

ශම් ප්ර කනය පවුල් ආරවුලක්  ක්වා ු රදිග තාහින්, නඩු මෙට පවා 

බැ  තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා ශම්  ම්බන්ධව ීතතිසඥ මඩුල්ලක් එක්  

 ථා  ර, ආරවුලක් ශනොවන විධියට පනත  ැංශ ෝධනය  ළ 

යුතුයි කියලා මම හිතනවා   මාජශේ ජීවේ වන ප්රජාවශේ 

අව යතා  ල ා බලා, අ ට ගැළශපන පරිදි ඊට අ ාළ ීතතිස  ා 

අ,පනේ වාශේම, අමාතයාැං  මේටක න් යම් ෂ්යාමනය ට 

යටේව පනත  ැංශ ෝධනය  රන්න කියලා මම ගරු 

ඇමතිසතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා   

ඊළෙ ප්ර කනය තමයි, රජශයන් ලබා ු න් ශබොශ ෝ ඉනම් 

ශවනේ පාර් කවයන්ට පැවරීම මඟින් ශ ෝ විකුණුම් රයක් මඟින් 

ශ ෝ ඉනම් අන් තු  රන ආ ාරය බහුලව සිු ශවක න් පැවතීම  

එශ ම නැේනම්, එම ඉනම තුළ අයිතිසය තිසබු,ේ පදිැංචි ශනොවී 

සිටින තේේවයක් ශ ෝ එම ඉනම්  ැංවර්ධනය  ර  ාවිතය 

ශනො ර තේේවයකුේ  කින්න තිසශබනවා  ශමවැෂ් තේේවයක් 

ඇතිස වීම තුළ එ  පැේතකින් එම ඉනම් හික  ම් ලබා දීම තුළ 

රජයක් ව ශයන් බලාශපොශරොේතු වු, අරමු, ඉෂකට ශවලා 

තිසශබනවා  කියන ගැටලුව තිසශබනවා  අශනක් අතට, 

හික  ම්ලාීතන් එම ඉනම්  ාවිතය අේ ැරලා ශවනේ තීර, 

ශවුවශවන් ශපළශටන්ශන් ඇයි කියන ගැටලුවේ තිසශබනවා  ඒ 

පිළිබඳව වුවමනාශවන් ශ ොයා බැලුශවොේ  ක්නට ලැශබන එක් 

 ාර,ාවක් තමයි, විවිධ රජයන් යම් යම් අරමු, ූලලි   රශගන 

වාශේම මැතිසවර,  ම ශේ ලබාු න් ශපොශරොන්ු   ඉෂකට කිරීමක් 

ව ශයුවේ ජනතාවට ඉනම් ලබා දී තිසශබන බව  නමුේ, එම 

ඉනම්වල ූලලි  අව යතා   ා ශපොු  ප සු ම්  කථාපනය ශනො ර 

 නමමුනමශේ ඉනම් ලබා දීමේ, සුු  ක න්ට එම ඉනම් ලබා ශනොදී 

අව යතාවක් ශනොමැතිස නමුේ ශ්ධ පාලන ව ශයන් පු්ධගලයන් 

 න්ශතෝෂ කිරීමට ඉනම් ලබා දීම වාශේ  රුණුේ එයට බලපා 

තිසශබනවා  එම ෂ් ා රජශේ ඉනම් ලබා දීශම්දී ශ්ධ පාලනශයන් 

ශතොරව සුු  ක න් ශතෝරාශගන එම ඉනම් ලබා ශ න ශල  මම 

ඉල්ලා සිටිනවා  එවැෂ් අහිැං  , අ ර, පවුල් ශතෝරා ගැීතම 

 ඳ ා නව වැන පිළිශවළක් ආරම්   රන ශල  මම ගරු 

ඇමතිසතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා  ඒ වාශේම රට අ  මුහු, දී 

තිසශබන බැරෑරුම් ආර්ික  අවපාතශයන් ශගොන ඒම  ඳ ා රජශේ 

ඉනම් මීට වනා පුළුල් ක්රමශේ යක් යටශේ වැනම ප්රමා,යක් මධය 

 ා සුළු පරිමා, වයව ාය යන්ට ලබා ශ න ශල  ඉල්ලා 

සිටිනවා  රශේ ආර්ික ය ශගොනනැඟීමට  ැක්මක්    වුවමනාවක් 

තිසශබන වයව ාය යන්  ඳුනාශගන ෂ් කචිත වැන පිළිශවළක් තුළ 

රාජය ෂ්යාමනය, මාර්ශගෝපශ්ධ ය    රජශේ පූර්, අයිතිසයට 

යටේව ලල ා   ාර්යයන් ශවුවශවන්  ෑම ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 

ශ ොේසා යක්ම ආවර,ය වන පරිදි එම වයව ාය යන්ට ශබ ා 

දීමට විශ ේෂ වැන පිළිශවළක් ආරම්   රන ශල ේ මා ඉල්ලා 

සිටිනවා   

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, පසුතාය  ාලශේ ම ුවවර දි ක්රික් ශේ 

ශ ේවා ැට මැතිසවර, ශ ොේසා ශේ මැ   ැකිල කියන 

ගම්මානශේ LRC එ ට අයේ ඉනම් ශ ොට ක් එම ප්රශ්ධ ශේ 

ඉන්න අහිැං  , අ ර,, අඩු ආ ායම්ලාීත ජනතාවට ශබ ා දීම 

 ඳ ා LRC එ   ටයුතු  ළා   එම ඉනම ලබා දීම  ඳ ා LRC 
එ  ීතතයුවකූලව ූලලි  සුු සු ම් පරීක්ෂා  රලා, මා හිතන 

විධියට  ැටශ ශනකු පම,ක් ශතෝරාශගන තිසබු,ා  ශ ොශ ොම 

වු,ේ, රජය ශවන ක වීමේ එක්  එම  ටයුතු අව න්  රන්න 

799 800 
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බැරි වු,ා  එම ඉනම මෂ්න්න පවා එම ප්රශ්ධ ශේ ජනතාවශගන් 

පිරි ක් මු ල් පවා එ තු  ර තිසශබන බවයි ආරැංචි වන්ශන්  

ශ ශ ේ ශවතේ, ආඩ ඩුව ශවන කවීමේ එක්  පිට පළාේවලින් 

ආපු  ඩ නායමක් එම ඉනම බල ේ ාරශයන් අල්ලාශගන, 

කූනාරම් ග ශගන පදිැංචි වු,ා  මා හිතන විධියට ගරු ඇමතිසතුමාේ 

එතැනට තාහිල්ලා ඒ ප්ර කනය වි ඳන්න ම න්සි වු,ා  ඊට ප කශ ේ 

මමේ මැදි ේ ශවලා ශම් ප්ර කනය ගැන ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 

 ාර්යාලය, LRC එ     ගල  ශපොලීසිය  ැුවවේ  රලා, ඉනම 

ෂ්   ක  රලා ප්ර කනය  මථයට පේ  ළා  අව ය නම් තව 

 ැරයක් එම ශතෝරාගේ ඉනම්ලාීතන් පරීක්ෂ,යට ලක්  රලා, 

එම ඉනම්ලාීතන්ට එම ඉනම් ලබා දීමට  ටයුතු  රන ශල  ඉතාම 

 ාරුණි ව මම ඉල්ලා සිටිනවා  ඒ වාශේම  ාරි කපේතුව 

මැතිසවර, ශ ොේසා ශේ උල්ලු පිටිය ප්රශ්ධ ශේේ ශම් වාශේ 

ප්ර කනයක් ඇතිස වු,ා  ඒ පිළිබඳවේ අවධානය ශයොමු  රලා, ඒ 

ප්ර කනවලට වි ඳුම් ලබා දීමට  ටයුතු  රන්න, ගරු ඇමතිසතුමෂ්   

 කතුතිසයි   

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න  ශ ේරේ රාජය ඇමතිසතුමා  සබතුමා විනානම නවය  

 ාලයක් තිසශබනවා   

 

 

[අ  ා  1 45] 

 

ගු  කනක නහේරත් මහත්ා (ෙමාගම් වුර ප්රිරොංෙනකරණ, 

නත් හා රබර්  වුර ආශ්රිත් නවෝග වගා ෙහ  කර්මාන්ත්ශයීයාලා 

නවීකරණය හා නත් හා රබර් අපනයන ප්රවර්ධාන  රාජ 

අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு கனக லஹரத் - கம்பனித் லதாட்டங்ககள 

மறுசீரகமத்தல், லதயிகல மற்றும் இறப்பர் லதாட்டங்கள் 

சார்ந்த பயிர்ச்தசய்கக, ததாைிற்சாகலககள நவீனமயப் 

படுத்தல் மற்றும் லதயிகல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி 

லமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops 
Cultivation and Factories Modernization and Tea and 
Rubber  Export Promotion) 
මට විනානම   ය   ාලයක් ශවන්  ර තිසබු,ා, ූලලා නාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්  අ  මශේ අමාතයාැං ශේ වැය ශීර්ෂය විවා යට 

ශගන තිසශබන  ව   ඒ ෂ් ා මට විනානම   යක් ලබා ශ න්න  

ශබොශ ොම  කතුතිසයි, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්  අ  අය 

වැය  ාර    ා අව කථාශේදී ප්රධාන ව ශයන්ම වැවිලි 

අමාතයාැං ශේේ, ඒ වාශේම ඉනම් අමාතයාැං ශේේ වැය ශීර්ෂ 

විවා යට ශගන තිසශබන ශවලාශේ මට  ථා  රන්න අව කථාව 

ලැබීම පිළිබඳව  තුටු ශවනවා  ශම් වර්ෂය වැවිලි අමාතයාැං ශේ 

ඉතාම වැ ගේ වූ වර්ෂයක්  ැටියටයි මා  කින්ශන්  අපි  තුටු 

ශවනවා, ජාතිස  ආර්ික යට වි ාල  ාය ේවයක් ලබා ශ න්න 

වැවිලි අමාතයාැං යට  ැකි වීම පිළිබඳව  ශම් වර්ෂය තුළදී අශේ 

රටට ලැබුණු මුළු විශ්ධ  විෂ්මය ප්රමා,ශයන් සියයට වි ක ක් 

වැවිලි අමාතයාැං ය මඟින් ලබා ශ න්න  ැකියාව ලැබු,ා  ශම් 

වර්ෂය  ඳ ා මු ල් අමාතයාැං ශයන් අපට ලබා ු න් ඉලක් ය 

තමයි ශේවලින් ඇශමරි ාුව ශනොලර් බිලියන 1 3කුේ, රබර්වලින් 

ඇශමරි ාුව ශනොලර් බිලියනයකුේ අශේ රටට ශගන ඒම  ඒ 

ඉලක්  ශ  ම ජය ගන්න අපට  ැකි ශවයි කියන 

බලාශපොශරොේතුව තිසශබනවා   ැනටමේ අපි ඒ ඉලක් ය  රා 

තාහිල්ලා තිසශබනවා  ශගෝලීය අර්බු යක් තිසශබන ශවලාව  වු,ේ, 

ආර්ික ය  නා වැටිලා තිසශබන අව කථාව  වු,ේ, වැවිලි 

අමාතයාැං ය යටශේ ශේ    රබර් ෂ්ෂකපා නය වැනම  ර ගන්න, ඒ 

තුළින් ලබා ගන්න පුළුවන් ආ ායම වැනම  ර ගන්න  ැකියාව 

ලැබීම පිළිබඳව අපි  තුටු ශවනවා  ඒ  ඳ ා  ාය ේවය ලබා ු න් 

 ම් රුවන්ට,  ර්මාන්ත රුවන්ට, ඒ වාශේම අපනයන රුවන් 

යන සියලුශ නාට අශේ ශගෞරවීතය  කතුතිසය පු   රනවා  

අභිශයෝග තිසශබන අව කථාවලදී වු,ේ අශේ අමාතයාැං යේ එක්  

 ා ච්ඡා  රලා, එ ක්  අව යතාවලට පිළියම් ලබා ගන්න ශම් අය 

අපට   ශයෝගය ලබා ු න්නා  

අපි අ  ෂ්ෂකපා නය ගැන  ථා  රනවා  ශපොශ ොර ගැටලුවක් 

තිසබු,ා, අභිශයෝගයක් තිසබු,ා  ඒ  ාල ව වාුවව තුළදී විපක්ෂය 

ශනොශයක් ආ ාරශේ ශබොරු ශචෝ නා එල්ල  ළා, සියයට 

30කින්, 40කින් ෂ්ෂකපා නය අඩු ශවනවා කියලා  අ  උශ්ධ ගයන්ත 

 රු,ාතිසල  මැතිසතුමාේ  ඳ න්  ළා ෂ්ෂකපා නය සියයට 

30කින්, 40කින් අඩු ශවලා තිසශබනවා කියලා  නමුේ අපි කියන්න 

නනෑ, පසුතාය වර්ෂය  මෙ  ැං න් නය  ශළොේ, සක්ශතෝබර් 

මා ශේ අන්තිසම වනශ ොට අපි ශේ කිශලෝ ක ලියන 258ක් 

ෂ්ෂකපා නය  ර  තිසශබන බව  පසුතාය වර්ෂශේ ෂ්ෂකපා නය  රලා 

තිසශබන්ශන් ශේ කිශලෝ ක ලියන 225යි  පසුතාය අවුරුු  5 ,    

 ාලයේ  මෙ  ැං න් නය  ර්ධදී ශම්  වැනමම ෂ්ෂකපා නය 

තිසබුණු වර්ෂයක්  ැටියට අපි  තුටට පේ ශවනවා  විශ ේෂශයන්ම 

 ාලගු, තේේවය, ඒ වාශේම අෂ්කුේ ආ ාරශයන් ශම් වැන 

පිළිශවළවල් ක්රියාේම  කිරීම එයට ශ ේතු ශවන්න පුළුවන්  ඒ 

ශ ශ ේ ශවතේ, ෂ්ෂකපා නය වැනම  රන්න අපට  ැකියාව ලැබී 

තිසශබනවා  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඒ වාශේම තමයි රබර් 

ෂ්ෂකපා නයේ  2019 දී අපි බලයට පේ ශව්ධදි රබර්වල වැනමම ක ල 

තිසබුශඩ  රුපියල් 230ක් ව ශයුවයි  නමුේ එය ක්රම-ක්රමශයන් 

ශවන කශවලා අ  වනශ ොට රුපියල් 4 0  ක්වා වැනමශවලා 

තිසශබනවා  ඒ ෂ් ාම, රබර් වගාව අත ැර  මා තිසබුණු රබර් 

ශගොවියා නැවත රබර්  පන්න පටන් ගැීතම ෂ් ා අ  ෂ්ෂකපා නය 

වැනමශවලා තිසශබනවා  ඉතිස ා ශේ ප්රථම වතාවට අපට ශම් වර්ෂශේ 

ඇශමරි ාුව ශනොලර් බිලියනයක්  ක්වා  ආ ායම ලබා ගන්න 

 ැකියාව ලැබුශඩ , ශම් ක ල වැනමවීම තුළින් ශගොවියා දිරිගැන්වීමක් 

සිු  වූ ෂ් ාය කියන  ාර,ය ශම් අව කථාශේදී මම මතක්  රන්න 

නනෑ   

ශපොශ ොර  ම්බන්ධශයන් ගැටලුවක් තිසබු,ා  අභිශයෝගයක් 

තිසබු,ා  ඒ ෂ් ාම ෂ්ෂකපා නය අඩු වු,ාය කියන තර් ය ඉදිරිපේ 

 රන අශේ විපක්ෂයට විශ ේෂශයන්ම මම කියන්න නනෑ, ඒ  

එශ ම නැ ැ කියලා  ැංඛ්යා ශල්ඛ්නවලින් අපට  සේපු  රන්න 

පුළුවන් බව  අශේ ගරු රශම්ෂක පතිසර, අමාතයතුමාේ ශම් ගැන අ  

උශ්ධ  ඳ න්  ළා  විපක්ෂය ශපොශ ොර ගැන  ථා  රනවා   අපි 

වර්ෂ කිහිපයක්  මෙ  ැං න් නය  රලා බැලුශවොේ, පසුතාය 

ඉතිස ා ය තුළ අශේ රශේ වැනමම ෂ්ෂකපා නයක් තිසබිලා තිසශබන්ශන් 

2013 වර්ෂශේදී බව පැ ැදිලි ශවනවා  ඒ ප්රමා,ය කිශලෝග්රෑම් 

ක ලියන 340ක්  එ ා අශේ රටට ආනයනය  ර තිසශබන්ශන් 

ශපොශ ොර ශමට්රික් ශටොන් ලක්ෂ 5යි  වර්ෂ ග,නාව  ෂ්ෂකපා නය 

බැලුශවොේ, පසුතාය වර්ෂශේ තමයි අඩුම ෂ්ෂකපා නයක් 

තිසශබන්ශන්   ඒ ප්රමා,ය කිශලෝග්රෑම් ක ලියන 278යි  ඒ වර්ෂශේ 

අශේ රටට ආනයනය  ර තිසශබන ශපොශ ොර ප්රමා,ය ශමට්රික් 

ශටොන් ලක්ෂ 8යි  ඒ වර්ෂ ශ ශක් ෂ්ෂකපා නය  ැං න් නය  රලා 

බල්ධදී, අපට ශේශරන  ාර,ාවක් තමයි, ශපොශ ොර මතම 

ෂ්ෂකපා නය වැනම ශවන්ශන් නැ ැ කියන එ   ඒ  තමයි  විපක්ෂය 

ශගොවීන්ට  කියන්න නනෑ  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අපි  ැම විටම ශගොවියා 

ආරක්ෂා  ර ගන්න  ටයුතු  රනවා  ශපොශ ොර අව යතාවක් 

තිසශබනවා  අෂ්ක් පැේශතන්, ර ායෂ්  ශපොශ ොර  ාවිතය ෂ් ා 

පශ ේ තිසශබන  ාරවේ ාවය අඩුශවලා තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා ප  

801 802 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ආරක්ෂා  ර ගැීතම  ඳ ා අපි අ   ාබෂ්  ශපොශ ොර  ාවිතය 

ආරම්   රලා තිසශබනවා  අපි ශම් වැන පිළිශවළ ක්රියාේම  

 රනවා  ශේ ශගොවියාට, රබර් ශගොවියාට ර ායෂ්  ශපොශ ොර 

ලබා ශ න්න  ටයුතු  රන අතරම අෂ්ක් පැේශතන්,  ාබෂ්  

ශපොශ ොර ෂ්ෂකපා නය නතර ශවලා නැ ැ  එය අශේ ප්රතිසපේතිසයයි  

අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාශේ ප්රතිසපේතිසය ක්රියාේම   රක න් මුළු 

රශේම  ාබෂ්  ශපොශ ොර ෂ්ෂකපා නාගාර 8ක් අපි ආරම්   රලා 

තිසශබනවා  ඒ  ශගොවියාට  ැුවම ලබාදීශම් වැන ට නක් 

 ැටියටයි ආරම්   රන්ශන්   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඉදිරිශේදී අපි බලාශපොශරොේතු 

වන්ශන්, නැවත වගාවන්වලට ශයොමු ශවන්නයි  අශේ ගරු 

අමාතයතුමාශේ ශයෝජනාව ට අුවව විශ ේෂශයන් නව වගාවන් 

 ඳ ා direct planting  රන්න ශේ පර්ශේෂ, ආයතනය මඟින් 

ෂ්ර්ශ්ධ ය ලබා දී තිසශබනවා  අපි තාහින් ශ ොම්ශපෝ කේ ටි  ලබා 

ශ නවා  අශේ ගරු වීරසුමන වීරසිැං  මන්ත්රීතුමා ඉල්ලීමක්  ළා, 

අව ය  රන  ාබෂ්  ශපොශ ොර ලබා ශ න්න කියලා   ාබෂ්  

ශපොශ ොර    අව ය  රන ශේ පැළ ටි  ශනොක ලශේ ලබාදීශම් 

වැන ට න ලබන වර්ෂශේදී ආරම්   රන්න අපි 

බලාශපොශරොේතුශවන් ඉන්නවා    

 රබර්  ම්බන්ධශයුවේ අපි  ටයුතු  ර තිසශබන්ශන් ඒ 

වාශේමයි  අශේ ගරු මන්ත්රීතුමා  ඳ න්  ළ ආ ාරයට ශේ 

ශගොවීන්ට ලබාශ න   නාධාරය ශම් වර්ෂශේදී වැනම  රන්න 

අපට  ැකියාව ලැබු,ා  ඒ තුළින් බලාශපොශරොේතු වන්ශන් 

ශගොවියා තවු රටේ දිරි ගැන්වීමයි  ආරක්ෂා  ර ගැීතමයි  

විශ ේෂශයන්ම ව ර 30 ට, 40 ට වැනම  ාලයක් තිස කශ ේ තිසශබන 

ශේ ගලවා නැවත වගා කිරීමට ශයොමු කිරීම  ඳ ා තමයි ලක්ෂ 5 

සිට ලක්ෂ  ය මාර  ක්වා   නාධාර වැනම  රලා තිසශබන්ශන්  

මා ය ට රුපියල් 5,000 ග,ශන් ශගොවියාට ලබා ශ න්න 

 ටයුතු  රලා තිසශබන්ශන් දිරි ගැන්වීමක්  ැටියටයි  එය තමයි 

අශේ බලාශපොශරොේතුව  අපි ෂ්ෂකපා නය ගැන  ථා  රනවා  අපි 

ඉදිරි ඉලක්  තබන්න නනෑ  පසුතාය වර්ෂ 5 තුළදී නැවත වගාවට, 

නව වගාවට මු ල් ශවන්  රලා ශම් වැන පිළිශවළ ක්රියාේම  

 රපු නැතිස ෂ් ා තමයි අ  ක්රම-ක්රමශයන් ෂ්ෂකපා නය අඩුශවලා 

තිසශබන්ශන්  අශේ බලාශපොශරොේතුව ඉදිරි වර්ෂ තුනක් තුළදී ශේ 

ෂ්ෂකපා නය වැනම  රන්න නම්, කිශලෝග්රෑම් ක ලියන 350  ක්වා 

ශගන යන්න නම්, රබර් ෂ්ෂකපා නය වැනම  රන්න නම්, නැවත 

වගාවන්    නව වගාවන්  ඳ ා අව ය  රන   නාධාරය ලබා 

ශ න්න නනෑ  අපි ඒ  ඳ ා  ටයුතු  රනවා  ඒ  තමයි අශේ ඉදිරි 

බලාශපොශරොේතුව  

 අශේ ඉලක්  සියල්ලම ශම් වර්ෂය තුළදී අපට  පුරා ගන්න 

 ැකියාවක් ලැබු,ා  නව වගාවන්වලට අව ය  රන ඉනම් 

ශ ක්ශටයාර ප්රමා,ය අපට ලබා ගන්න තිසශබනවා  නැවත වගාව 

 ඳ ා ඉනම් ශ ක්ශටයාර 2,000ක් පම, ශයො ා ගන්න  ැකියාව 

ලැබු,ා  ශම් වර්ෂය තමයි ඉතිස ා ශේ වැනමම ප්රමා,යක් ශේ    

රබර් නැවත වගාව    නව වගාවන්  රපු වර්ෂය  ඒ  තමයි අපට 

වැ ගේ ශවන්ශන්   

ෂ්ෂකපා නය වැනම ශවනවා වාශේම අපි  අනාගතය ගැනේ 

හිතන්න නනෑ  වර්ෂ තුන දී ශේ ෂ්ෂකපා නය වැනම  රන්න නම් 

අපි ශේ වගාව වැනම  රලා තිසශබන්න නනෑ  රබර් ෂ්ෂකපා නය වැනම 

 රන්න නම් රබර් වගාව වැනම  රලා තිසශබන්න නනෑ  ගරු 

වීරසුමන වීරසිැං  මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ අපට ඒ ශ  ම  

 රන්න  ැකියාව ලැබු,ා   රියටම මීට වර්ෂය ට ඉ කශ ල්ලා 

අය වැශේදී අපි  ඳ න්  ළ ආ ාරයටම ශම් වර්ෂශේ අශේ 

අමාතයාැං ශේ  ැම ඉලක් ය ටම යන්න, ඒ ඉලක්  පසු ර 

යන්න අපට  ැකියාව ලැබුණු බව ශම් අව කථාශේ මම මතක් 

 රනවා   ශම්  ඉතාම වැ ගේ  ශම් වර්ෂශේ වාශේම ඉදිරි 

වර්ෂවලදීේ අශේ රශේ ආර්ික යට වැවිලි  ර්මාන්තය තුළින් 

වි ාල  ාය ේවයක් ලබා ශ න්න  ැකියාව ලැශබයි කියලා අශේ 

බලාශපොශරොේතුවක් තිසශබනවා   

 ශේ ශගොවියා ආරක්ෂා  ර ගැීතමට, ශේ ශගොවියාශේ 
ජීවශනෝපාය  ක්තිසමේ  ර ගැීතමට  අමතර ආ ායමක් ලබා 
ගැීතශම් වැන ට නක්   මෘ්ධධි අමාතයාැං යේ එක්  එ තු 
ශවලා ලබන වර්ෂශේ සිට ක්රියාේම   රන්න අපි 
බලාශපොශරොේතු ශවනවා  අතුරු ශබෝග වගා කිරීම, මී මැසි 
පාලනය,  ේව පාලනය, බිම්මල් වගාව  ආදිය  ඳ ා ශගොවියා 
ශයොමු  ර, සවුන් ඒවා අත ැර යන්ශන් නැතිස තේේවයක් ඇතිස 
 රලා තිසශබනවා  විශ ේෂශයන් රබර් ක ල අඩුශවනශ ොට ශගොවීන් 
වගාව අත ැර  මලා යනවා  රබර් කිරි   පන එ  අත ැරලා 
 ාලා යනවා  ශමවැෂ් ශ්ධවල් නතර  රන්න අපි අ  තවේ වැන 
පිළිශවළක් ක්රියාේම   රලා තිසශබනවා   

ශම් ශවලාශේ අශේ අමාතයාැං ශේ  ැම ආයතනය ම ප්රගතිසය 
 ඳ න්  රන්න බැරි වු,ේ, මම ශ ටිශයන් කියන්න නනෑ  ඒ 
සියලුම ආයතනවල ප්රගතිසයක් තිසශබන බව  ඉතිස ා ශේ පළමුවැෂ් 
වතාවට ඇල් ඩුව වැවිලි  මාගම ලා  ලබන  මාගමක් බවට 
පේ ශවලා තිසශබනවා  ඒ වාශේම අශනකුේ ආයතන සියල්ශල්ම 
ප්රගතිසයක් තිසශබනවා   විශ ේෂශයන් ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර,ය 
 ම්බන්ධශයන් අශේ වතු  මාගම්  ශම් වර්ෂය තුළදී වි ාල වැන  
ශ ොට ක්   රලා තිසශබනවා  ශම්  ැම ශ ශනකුශේම ඉල්ලීම 
වුශඩ , විපක්ෂශේ සිටින අශේ ගයන්ත  රු,ාතිසල  
මන්ත්රීතුමාශේේ ඉල්ලීම වුශඩ  ප්රශයෝජනයට ශනොගන්නා ඉනම්  
ඉදිරිශේදී අශේ තරු,යන්ට ලබා ශ න්න කියන එ යි  අන්න ඒ 
 ාර,ය ශවුවශවන් ඒ පනත පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනැල්ලා 
ඉදිරිශේදී ඒ වැන පිළිශවළ ක්රියාේම   රන්න බලාශපොශරොේතු 
ශවනවා   අශේ වැවිලි  මාගම් ආරක්ෂා  ර ගේශේ නැේනම්, 
වැවිලි  මාගම්වල ඉනම් ටි  ආරක්ෂා  ර ගේශේ නැේනම් 
ඉදිරියට ඒ ශගොල්ලන්ට වගා  රන්න  ැකියාවක් ලැශබන්ශන් 
නැ ැ  

  විශ ේෂශයන් අපට  යියක් ලබා ශ න, අශේ අමාතයාැං යට 
නාය ේවය ලබා ශ න අශේ ගරු රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසතුමාට ශම් 
අව කථාශේ මම ශබශ වින්  කතුතිසවන්ත ශවනවා  එතුමා ශම් 
අමාතයාැං යට නාය ේවය ලබා ශ ක න්, වි ාල  ක්තිසයක් 
ශ නවා  එතුමා අපට අව කථාව ලබා දීලා තිසශබනවා    ශම් වර්ෂය 
තුළ අශේ සියලු වැන ටයුතු ශම් ආ ාරශයන්  ාර්ථ   ර 
ගැීතමට   ශයෝගය ලබා දීම පිළිබඳව අශේ  ශ ෝ ර රාජය  
අමාතයවරු ශ පළට, අශේ  ැබිනේ ශල් ම්තුමාට, අශේ 
අමාතයාැං ශේ ශල් ම්තුමා ඇතුළු සියලු ෂ්ලධාරින්ට, ආයතන 
ප්රධාෂ්න් සියලුශ නාටේ මශේ  කතුතිසය පු   රනවා   ඉදිරිශේදිේ 
ශේ, රබර් වගා රුවන් ආරක්ෂා  ර ගැීතමට රජයක්  ැටියට අපි 
 ටයුතු  රන බව  ඳ න්  රක න් මම ෂ් ඬ ශවනවා   

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මයන්ත දි ානාය  මැතිසතුමා  සබතුමාට විනානම 13  

 ාලයක් තිසශබනවා  

 

[අ  ා  1 5 ] 
 

ගු මයන්ත් දිොනායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

 කතුතිසයි, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්   

අපට ආරැංචි වුණු  ැටියට ශම් අමාතයාැං ශේ ගරු  ැබිනේ 

ඇමතිසතුමාේ, රාජය ඇමතිසතුමාේ  එ තු ශවලා ශ ොඳට වැන 

 රනවා   ම ර අමාතයාැං වල සය වාශේ  ැබිනේ ඇමතිසතුමාේ, 

803 804 

[ගරු   න  ශ ේරේ  ම තා] 
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රාජය ඇමතිසතුමාේ එ තු වී ඒ ශේම් එ  ග නවා අපට  කින්න 

ලැශබනවා අඩුයි   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ශම් ගරු   ාශේ සිටින 

සියලුම මන්ත්රීතුමන්ලා  න්නවා, මශේ පියා වන ගරු ගාක ණී 

දි ානාය  මැතිසතුමා 1989 දී වැවිලි  ර්මාන්ත ඇමතිසවරයා 

 ැටියට ඒ අමාතයාැං ය  ාරශගන ශපොකුරු වතු ක්රමය - cluster 
system එ  - ශයෝජනා  ළ බව  එතුමා 1989දී, ඒ  ව කවල ගමයි 

වේතයි එ තු  රශගන  ැංවර්ධන වැන පිළිශවළක් ආරම්  

 රන්නයි අ   ක  ශළේ   ඇේශතන්ම ගම    වේත අතර තිසශබන 

ශබදීම අවම  රලා, ශපොු  යටිතල ප සු ම් -පාීතය ජලය, විු ලිය, 

ක්රීනා පිටි, පාරවල්, පා ල්- ලබා දීශම් අලුේ  ැං ල්පයක් තමයි 

මශේ පියා ඒ  ාලශේ ශයෝජනා  ශළේ  ඊළෙට, ය  පාලන 

 ාලශේ මශේ වැනමම ල්  ශ ෝ රයා වන නවින් දි ානාය  

මැතිසතුමා ශම් අමාතයාැං ය  ාරශගන STaRR Project එ   ර ා 
විශ්ධ  ආධාර ලබාශගන වැවිලි  ර්මාන්ත ක්ශෂේත්රය දියුණු 

 රන්න  ටයුතු  ළා   

ඒ ගැන මම අ  දීර්නව  ථා  රන්න යන්ශන් නැ ැ,  ාලය 

සීක ත ෂ් ා  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඇේශතන්ම අ  ශේ 

 ර්මාන්තය අතීතයට වනා ශගොනක් ශවන ක  අ  ශේ 

 ර්මාන්තශේ සියයට 70ක් පම, ඉන්ශන් කුනා ශේ වතු හික යන්  

ගරු අමාතයතුමා අවැං ,  ක්ෂ ඇමතිසවරශයක්  මම එතුමා වැන 

 රන විධිය  ැ ලා තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා ඒ කුනා ශේ වතු 

හික යන්ශේ දියුණුව  ඳ ා අලුේ  ැං ල්පයක් ඇතිස  රන්න කියලා 

මම එතුමාට ශයෝජනා  රනවා - 1989දී ඉදිරිපේ  ළ  ැං ල්පය 

ශනොශවයි  We need plantation reforms. අලුතිසන්ම  ැං ල්පයක් 

 ඳුන්වා ශ න්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා   

අ  ශේ  ර්මාන්තශේ යම්කිසි මේටම  වැීමමක්  කින්න 

තිසශබනවා, විශ ේෂශයන් ශපොශ ොර ප්ර කනය උන  ශපොශ ොර  

ප්ර කනය උන තමයි ඒ තේේවය ඇතිසශවලා තිසශබන්ශන්  ඒ ෂ් ා 

සියයට 70ක් පම, වන කුනා ශේ වතු හික යන්ශේ ගැටලු 

වි ඳන්න ගරු ඇමතිසතුමා අලුේ ප්රතිසපේතිසයක්, new reforms, නව 

ක්රමශේ යක් ඇතිස  රන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා   

තව ගැටලුවක් තමයි Regional Plantation Companies 

පිළිබඳ  ාර,ය  ඒ ශ ොම්පැෂ් ඉනම් ලබාශගන තිසශබන්ශන් 

අවුරුු  45 ට පම,   ැබැයි, ඒශ න් තව අවුරුු  20ක් විතර 

තමයි ඉ ක ර ට තිසශබන්ශන්  ඒ ශේ වතු ශ ොම්පැෂ් අලුේ 

ආශයෝජනයක්  වතු රයට ලබා ශ න්ශන් නැ ැ  ඒ ශගොල්ලන්ශේ 

මතය වන්ශන් ආශයෝජනයක්  රලා, එහි ප්රතිසලල ලබා ගන්න 

අවුරුු  20ක් වැෂ් ශ ටි  ාලයක් ප්රමා,වේ නැ ැ කියලායි  ඒ 

ෂ් ා වතු රයට අලුේ ආශයෝජනයක් ලබා ගන්න ක්රමශේ යක් 

ඇතිස  රන්න ශවනවා  මම නම් ශයෝජනා  රන්ශන් අපට IPO 

ක්රමශේ යක්   ා ගන්න පුළුවන් නම් ශ ොඳයි කියන එ යි   

එශ ම වුශ,ොේ ලැං ාශේ ජනතාවටේ එහි ශ ොට ක රුවන් බවට 

පේ ශවන්න ක්රමශේ යක් ඇතිස ශවනවා   

ඒ  ාලශේ සිරිමාශවෝ බඩ නාරනාය  මැතිසෂ්ය 

ශපොශරොන්ු වක් ු න්නා වතු ජන තු  රනවා කියලා  නමුේ 

ඇේශතන්ම ඒ  ාලශේ සිු  වුශඩ  රාජ න්ත  කිරීම වැෂ් ශ යක්  

ඒ  ාලයට ඒ   රියන්න ඇතිස  නමුේ මා  ලින් කියපු විධියට, ඒ 

වතු රශේ ජනතාව නො සිටුවන්න  ැන් අපි අලුේ ක්රමශේ යක් 

  ා ගන්න නනෑ කියන එ යි මම ගරු ඇමතිසතුමාට කියා 

සිටින්ශන්  ඒ වාශේම, වතු  ම් රුවන්ශේ පනම පිළිබඳවේ මීට 

වනා අවධානයක් ශයොමු  රන්න ශවයි  තමුන්නාන්ශ ේලාශේ රජය 

ශපොශරොන්ු  ශවලා තිසශබනවා ඒ අයට රුපියල් 1,000  ව ෂ්  

වැටුපක් ලබා ශ න්න   ැබැයි, ඒ පනමය ලබා ශ න්න ෂ්සි 

ක්රමශේ යක්   න්න කියලාේ මම ශම් අව කථාශේ  ඉල්ලා 

සිටිනවා   

අ  විශ ේෂඥයන් ප්ර ා   රලා තිසශබනවා ශපොශ ොර හිෙය 

ෂ් ා ලබන අවුරු්ධ  ශවනශ ොට සියයට 40කින් පම,  ෑම -

ආ ාර- හිෙයක් ඇතිස ශවන්න පුළුවන් කියලා  ශම්  ලැං ාශේ ශේ 

 ර්මාන්තයටේ බලපාන්න පුළුවන්   ගරු ඇමතිසතුමා  ැබිනේ 

මඩ නලශයන් විශ ේෂ අුවමැතිසයක් ලබා ගේතා, ර ායෂ්  

ශපොශ ොර ලබා ශ න්න  ශම් ශපොශ ොර ලබාදීමේ එක්  වල් 

නා    ා  ෘක  නා  ේ ලබා දීමට වැන පිළිශවළක් ආරම්  

 රන්න නනෑ  ශමො  , වල් නා   ශනො ා, ශපොශ ොර  ාලා 

විතරක් ශේ  ර්මාන්තය දියුණු  රන්න බැ ැ කියන මතශේ මම 

ඉන්නවා   

ඒ වාශේම ගරු ඇමතිසතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 

ශ්ධ පාලනඥයන් ගන්නා තීන්ු වලට වැනමය  ශම් ගැන  ැුවම 

තිසශබන විශ ේෂඥ  ඩ නායමකින් ශම් පිළිබඳ උපශ  ක ගන්න 

කියලා  ශමො  , ශ්ධ පාලනඥයන්    ශ්ධ පාලන පේවීම් ෂ් ා 

තමයි අශේ රටට ශම් ගැටලු  ඇවිල්ලා තිසශබන්ශන්   

ඊළෙට, ලැං ාශේ ආර්ික  තේේවය ගේශතොේ, එය ඉතා 

නර  තැන යි තිසශබන්ශන්  රුපියල් ට්රිලියන 1 8  විතර මු ල් 

ශනෝේටු ප්රමා,යක් පසුතාය අවුරුු  ශ   තුළ මුද්ර,ය  රලා 

තිසශබනවා  ඒ  ආර්ික යට ඉතා  යාන  තේේවයක්  ශ ශ ේ 

ශවතේ, අපි ශම් අව කථාශේ  ථා  රන්ශන් වැවිලි  ර්මාන්ත 

ක්ශෂේත්රය ගැන ෂ් ා, වැවිලි  ර්මාන්තය  ඳ ා අව ය   ශපොශ ොර 

   පළිශබෝධ නා   ලබා ශ න්න කියන ඉල්ලීම මම ඉදිරිපේ 

 රනවා  

ඒ වාශේම, agrochemicals ෂ් ා වකුගඩු ශරෝග    cancers 

 ැශ න්න පුළුවන් කියන තර් ය තිසශබනවා  නමුේ අ  ශවන ම් 

World Health Organization වැෂ් පිළිගත  ැකි ආයතනයකින් 

ශ ෝ එවැෂ් කිසිම ශ ශනකු කියලා නැ ැ, එශ ම  direct link 

එ ක් තිසශබනවා කියලා  ඒ ෂ් ා මම ආඩ ඩුශවන් ඉල්ලා 

සිටින්ශන් ශම් යි  වකුගඩු ශරෝග    පිළි ා  ැශ න්න ශ ේතුව 

ර ායෂ්  ශපොශ ොර  කියලා  කියනවා නම්, ආඩ ඩුව ගේත ශම් 

ප්රතිසපේතිසයට ශ ේතුව ඒ  නම්,  රු,ා රලා ඒ පිළිබඳව ෂ්සි 

පරීක්ෂ,යක්  රලා  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව  ැුවවේ  රන්න   

මම  ථා  ළා, වල් පැළෑටි විනා  කිරීම පිළිබඳව  ඒ 

පිළිබඳවේ ෂ්වැරැදි ක්රමශේ යක්   න්න කියලා ගරු 

ඇමතිසතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, Tea 

Promotion Bureau එශක් තිසශබනවා රුපියල් බිලියන ප   විතර 

මු ලක්  ඇේශතන්ම ඒ  ල්ලි ඉතුරු ශවලා තිසශබන්ශන් tea 

promotionsවලට   ැබැයි,  දිසි අව කථාව දී ඇමතිසතුමාට 

පුළුවන්  ැබිනේ මඩ නලයට තාහිල්ලා ඉල්ලීමක්  රලා, 

ශයෝජනාවක්  රලා ඒ මු ල් පාවිච්චියට ගන්න  ශමො  , එන 

අවුරු්ධ  ශවනශ ොට  දිසි අව කථාවක් එන්න පුළුවන්  එවැෂ් 

අව කථාව  ශේ  ර්මාන්ත ාලා    ශපොල්  ා රබර් ආශ්රිත 

 ර්මාන්තවලට ඒ මු ල් පාවිච්චි  රන්න කියලා  ශම් අව කථාශේදී 

ශයෝජනා  රනවා   

ලැං ාශේ ලක්ෂ  තරක් පම, කුනා ශේ වතු හික යන් 

සිටිනවා  විශ ේෂශයන් ඒ ශගොල්ලන් පිළිබඳ  අලුේ වැන ට නක් 

ආරම්   රන්න ශවයි, ගරු ඇමතිසතුමෂ්  ගරු ගයන්ත 

 රු,ාතිසල  මැතිසතුමාේ ඒ ගැන උශ්ධ වරුශේ  ඳ න්  ළා  ඒ 

ෂ් ා මම ඒ ගැන දීර්නව  ථා  රන්න යන්ශන් නැ ැ   

 ැබැයි, නැශනෝ යූරියා ශපොශ ොර  ාවිතය පිළිබඳවේ අපි 

නැවත  ල්පනා  රන්න නනෑ  ශමො  , නැශනෝ යූරියා ශපොශ ොර 

කියන්ශන් chemical එ ක්  ඒ   ාබෂ්  ශපොශ ොරක් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශනොශවයි  ඒ ෂ් ා නැශනෝ යූරියා ශපොශ ොර  ාවිතය ගැනේ අපි 

 ල්පනා  රන්න නනෑ  නැවත හිතන්න නනෑ   මම කිේවා වාශේ 

ඒ   ාබෂ්  ශපොශ ොරක් ශනොශවයි  ලැං ාවට නැශනෝ යූරියා 

ශපො ශ ොර ලබා ශ න අය have warned Sri Lanka that using 
nanofertilizer can be harmful and you may have to put 
that on to the label of pure “Ceylon Tea”. So, if you use 
that and state that you are using nanofertilizer, the foreign 
countries which buy our tea might think twice about 
buying our tea. So, I think you will have to think twice 
about it.       

ඒ වාශේම ඉතා ශ ටිශයන් තව ඉල්ලීමක්  රන්න තිසශබනවා, 

ගරු ඇමතිසතුමාශගන්  ඒ තමයි ශපොල් වගාවට  අව ය   ෘක නා   

   ශපොශ ොර ලබා ශ න්න කියන  ාර,ය  අශේ රටට ශගන්වන 

ශපොල් ශතල්    palm oil  ම්බන්ධ ප්ර කනයක් ඇතිස වු,ා  මම 

ගරු ඇමතිසතුමාට ශයෝජනා  රනවා, ආ ාර පිණි  ලැං ාවට 

ශගන්වන සියලු ශතල් වර්ග සබතුමාශේ අමාතයාැං ය යට ශේ 

ශගන්වන්න කියලා   ැන් ඒ  ටයුතු  ශවන්ශන් මු ල් අමාතයාැං ය 

   ශවශළඳ අමාතයාැං ය    යටශේ   ැබැයි, ලැං ාවට ශම් ශතල් 

වර්ග - palm oil ශවන්න පුළුවන්, sunflower oil ශවන්න පුළුවන්- 

ශගන්වීශම්දී වැවිලි අමාතයාැං ය - Plantation Ministry  - යටශේ  

 රන්න කියන ඉල්ලීමේ ශම් අව කථාශේදී  රනවා  

තව  රුණු රාියයක් කියන්න තිසශබනවා  එක් එක් ශචෝ නාේ 

තිසශබනවා   ැබැයි, ශම් අව කථාශේ මට  ාලය මදි ෂ් ා මම ඒවා 

ගැන කියන්න යන්ශන් නැ ැ  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ශම් රශේ 

අනාගතය තීර,ය  රන අමාතයාැං යක් තමයි සබතුමාට ලැබලා 

තිසශබන්ශන්  සබතුමාට වි ාල වගකීමක් පැවරී තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා 

සබතුමාශේ අනාගතයට සුබ පතක න්, ලැං ාශේ ආර්ික යටේ සුබ 

පතක න් වැවිලි  අමාතයාැං ය  ර ා ලැං ාවට අව ය අනාගත 

දියුණුව ලැශබන්න කියා ප්රාර්ථනා  රක න්, මශේ වචන  කවල්පය 

අව න්  රනවා  මට ශම්  ාලය ලබා ු න්නාට  කතුතිසයි  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එම්  රාශම්ෂකවරන් මන්ත්රීතුමා  ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, සබතුමාට 

ක ෂ්ේතු  ත   ාලයක් ශවන්  ර තිසශබනවා  

 
[பி.ப. 2.08] 

 

ගු එම්. රානම්ෂනවරන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எம். ராலமஷ்வரன்)  

(The Hon. M. Rameshwaran)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

தபருந்லதாட்ட அகமச்சின் வரவு தசலவுத்திட்டக் குழுநிகல 

விவாதத்தில் சில கருத்துக்ககளக் கூறுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

தந்தகமக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்லறன். 

உண்கமயிலலலய இந்த நாட்டினுகடய வருமானமீட்டலில் 

தபாிய பங்குதாரர்களாக இருக்கின்றவர்கள் தபருந்லதாட்ட 

மக்கள். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்த நாடு தகாலரானா 

ததாற்றினால் கடுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிகலயில் 

நாட்டின் ஏகனய துகறகள் வீழ்ச்சியகடந்திருந்தலபாதும் 

தபருந்லதாட்ட மக்கள் அவர்களது உயிகரயும் பணயம் 

கவத்துத் ததாைில் புாிந்து இந்த நாட்டுக்குப் தபருவாாியான 

வருமானத்கத ஈட்டிக் தகாடுத்தார்கள் என்பது உங்களுக்குத் 

ததாியும்; யாரும் அகத மறந்துவிட முடியாது.  

இந்த நாட்டின் லமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தபருந்லதாட்ட 

மக்களுக்கு 1,000 ரூபாய் சம்பளம் வைங்குவதாகக்  கூறி 

யிருந்தார். அதற்காக, எங்களுகடய அரசாங்கம் தபருந் 

லதாட்டக் கம்பனிகலளாடு லமற்தகாண்ட சம்பளப் லபச்சு 

வார்த்கத லதால்வியகடந்திருந்தாலும், சம்பள நிர்ணய 

சகபலயாடு லபசி 1,000 ரூபாய் சம்பளத்கதப் தபற்றுக் 

தகாடுத்தது. இன்று தபருந்லதாட்டக் கம்பனிகள் அதற் 

தகதிராக வைக்குத் தாக்கல் தசய்திருக்கின்றன. ததாைிற்சங்கம் 

என்ற ாீதியிலல இலங்ககத் ததாைிலாளர் காங்கிரஸ் பல 

இலட்சம் ரூபாய் நிதிகயச் தசலவைித்து அந்த வைக்ககயும் 

நடத்தி வருகின்றது.  

முன்கனய காலங்ககளப்லபாலன்றிப் தபருந்லதாட்டக் 

கம்பனிகள் தற்காலத்தில் வருமானம் தபறும் லநாக்கில் 

இரண்டு லவகலககள மாத்திரம்தான் தசய்கின்றன. ஒன்று, 

தபருந்லதாட்டங்களில் லதயிகலகயப் பறிப்பது; இன் 

தனான்று, அங்கிருக்கின்ற மரங்ககள தவட்டி வருமானத்கத 

ஈட்டுவது. இங்கு இருக்கின்ற தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களுக்கும் இது ததாியும். தகௌரவ அகமச்சர் ரலமஷ் 

பத்திரண அவர்கள் இந்த நிகலகமகய மாற்றியகமக்க 

லவண்டும். இப்தபாழுததல்லாம் நாங்கள் அடிக்கடி உங்ககளச் 

சந்தித்துப் தபருந்லதாட்ட மக்களின் பிரச்சிகனககளப் பற்றிப் 

லபசுகின்ற நிகலகம இருக்கின்றது. முன்பு அவ்வாறான 

நிகலகம இருக்கவில்கல. கடந்த 4-5 வருடங்களாக இந்தப் 

தபருந்லதாட்ட மக்கள் பல்லவறு சிக்கல்களுக்கு முகங்தகாடுக் 

கின்றார்கள். நான் முன்னர் குறிப்பிட்டதுலபான்று இந்த 

நாட்டுக்குப் தபருவாாியான வருமானத்கத ஈட்டிக் தகாடுப் 

பவர்கள் இந்தப் தபருந்லதாட்ட மக்கலள. அதற்காக, 

அரசாங்கம் என்ற ாீதியிலல அவர்களுக்கு வீடகமப்புககளச் 

தசய்து தகாடுக்கின்லறாம்; மின்சாரத்கதப் தபற்றுக் 

தகாடுக்கின்லறாம்; குடிநீர் வசதிககளப் தபற்றுதகாடுக் 

கின்லறாம்; பாகத அபிவிருத்திககளச் தசய்கின்லறாம். இன்று, 

ஒருசில கம்பனிககளத் தவிர, ஏகனய தபருந்லதாட்டக் 

கம்பனிகள் தங்களது வருமானத்கத மாத்திரம்தான் லநாக்க 

மாகக்தகாண்டு முழு மூச்சாக இயங்குகின்றன. அங்கிருக்கின்ற 

லதயிகலகயப் பறிப்பது; மரங்ககள தவட்டுவது லபான்ற 

தங்களுக்கு வருமானம் தரக்கூடியது எதுலவா அகத 

மாத்திரம்தான் தசய்கின்றார்கள். தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

இந்த நிகலகமகய மாற்றி அகமக்க லவண்டும்.  

இன்று பல லதாட்டங்கள் தாிசு நிலங்களாகக் காணப்படு 

கின்றன. இன்னும் பல லதாட்டங்களிலல அகரவாசி நிலங்கள் 

ககவிடப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வககயில் அங்கு பல தாிசு 

நிலங்கள் காணப்படுகின்றன. அந்தத் தாிசு நிலங்களில் 

சுயததாைிகல ஊக்குவிக்க ஏதாவது புதிய ததாைில் 

முயற்சிககளக் தகாண்டுவரலவண்டும். அலத லபான்று, தபருந் 

லதாட்டக் கம்பனிகள் லதாட்டங்ககள உப குத்தககக்குக் 

தகாடுப்பகத நிறுத்தி, அந்தத் லதாட்டங்களிலல லவறு 

ததாைிகல உள்வாங்க லவண்டுதமன்ற எண்ணத்துடன் 

தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்களால் இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தினூடாக உங்களுகடய அகமச்சுக்குப் தபருவாாியான 

நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாங்கள் அகத வரலவற் 

கின்லறாம். தாிசு நிலங்ககள வைங்குகின்றதபாழுது, அந்தந்தத் 

லதாட்டங்களில் ததாைிலற்று இருக்கின்ற இகளஞர் யுவதி 

களுக்குச் சுயததாைிகல வைங்கும் லநாக்கில் அவர்ககளக் 

காணி உாிகமயாளர்களாக்க லவண்டும். அப்தபாழுது 

அவர்கள் அந்தத் லதாட்டங்களிலல ஏதாவது ஒரு ததாைிகல 

லமற்தகாள்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் ஏற்படும். அப்படி யல்லாமல், 

அந்தத் லதாட்டங்ககள தவளியாருக்குக் தகாடுத்தால், குறுகிய 

காலத்தில் ஏதாவது ஒரு ததாைிகலச் தசய்வார்கள், ஏகனய 

காலங்களில் ககவிட்டுச் தசன்று விடுவார்கள். அகதத்தான் 

இன்று கம்பனிக்காரர்கள் தசய்கின்றார்கள். கடந்த 

காலங்களில் லதாட்டங்ககளப் தபறுகின்றலபாது, லதாட்ட 
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மக்களுக்காக எல்லா வசதி ககளயும்  தசய்து தருவதாகக் 

கூறிய கம்பனிகள் தற்லபாது அந்த நிகலப்பாட்டிலிருந்து மாறி, 

அவர்களுக்கு வருமானம் தருகின்ற லவகலககள 

மாத்திரம்தான் தசய்கின்றார்கள்.  

நான் இங்கு குறிப்பிட்டதுலபால் கடந்த காலங்களிலும் சாி, 

தற்லபாகதய காலத்திலும் சாி, இந்த நாட்டின் வருமானத்தின் 

முக்கிய பங்குதாரர்கள் தபருந்லதாட்ட மக்கள் என்பது 

உங்களுக்குத் ததாியும். லதாட்டத் ததாைிலாளர்கள் தகாலரானா 

காலத்திலும்கூட ததாைிலில் ஈடுபட்டு தாங்களும் வருமானத் 

கதப் தபற்றுக்தகாண்டு நாட்டிற்கும் தபாியததாரு வருமானத் 

கதப் தபற்றுக்தகாடுத்தார்கள். லதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்கு 

1,000 ரூபாய் சம்பளத்கதப் தபற்றுக்தகாடுத்த பிற்பாடு இன்று 

பல தபருந்லதாட்டக் கம்பனிகள் குறித்த 1,000 ரூபாய் 

சம்பளத்கத வைங்குவதுடன், அவர்களுக்குத் லதகவயான 

சலுககககளயும் வைங்குகின்றன. ஆனால், சில தபருந் 

லதாட்டக் கம்பனிகள் லதாட்ட மக்களுக்கு 1,000 ரூபாகய 

வைங்கிவிட்டு, பறிக்கப்படும் தகாழுந்து இறாத்தல்களின் 

அளகவக் கூட்டியிருக்கின்றன; அவர்களுக்கு வைங்கப்பட்ட 

சலுககககளப் தபற்றுக் தகாடுப்பதில்கல. இதற்குக் கூட்டு 

ஒப்பந்தம் இல்லாகமயும் ஒரு காரணமாகும். ததாைிற்சங்கம் 

என்ற ாீதியிலல லதாட்டத் ததாைிலுக்கு மாத்திரமல்ல, ஏகனய 

ததாைில்களுக்கும் கூட்டு ஒப்பந்தமானது முக்கியமாகும். 

அன்று சிலர் அரசியல் இலாபத்திற்காக கூட்டு ஒப்பந்தம் 

லதகவயற்றது என்று கூறினார்கள். 1,000 ரூபாய் சம்பளப் 

பிரச்சிகனக்குப் பிற்பாடுதான் இந்தக் கூட்டு ஒப்பந்தமானது 

மக்களுக்குத் லதகவ என்ற ஓர் உணர்வு எல்லலாருக்கும் 

வந்திருக்கின்றது. கூட்டு ஒப்பந்தம் என்ற ஒன்று இல்லாததன் 

காரணமாக இன்று தபருந்லதாட்ட மக்கள் பல்லவறு 

சிக்கல்களுக்கு முகங்தகாடுக்கின்றார்கள். இந்தப் தபருந் 

லதாட்டத் துகறகளில் நடக்கும் அநியாயங்கள் ததாடர்பாக 

அகமச்சராகிய உங்களுக்குத் ததாியும். நாங்களும் ஒவ்தவாரு 

முகறயும் உங்களிடம் கூறியிருக்கின்லறாம்; அந்த நிகலகம 

மாறலவண்டும். 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, සබතුමාට තව ක ෂ්ේතු ශ     ාලයක් 

තිසශබනවා  
 

ගු එම්. රානම්ෂනවරන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எம். ராலமஷ்வரன்)  

(The Hon. M. Rameshwaran)  

මට තව විනානම ශ  ක් ලබා ශ න්න, ූලලා නාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමෂ්  

அதுமாத்திரமன்றி, தபருந்லதாட்டங்களில் இருக்கின்ற தாிசு 

நிலங்ககள அந்தந்தத் லதாட்டங்களில் இருக்கின்றவர்களுக்கு 

வைங்குகின்றதபாழுது அவர்கள் தபருந்லதாட்டத் ததாைிலுக்கு 

அப்பால் சுய ததாைில்ககள லமற்தகாண்டு தங்களுகடய 

வருமானங்ககள ஈட்டிக் தகாள்வதற்கான நல்ல சந்தர்ப்பம் 

ஏற்படும். ஏதனன்றால், அவர்கள் லதயிகலத் ததாைிலின்மூலம் 

தபறுகின்ற சம்பளத்கதயும் தபருந்லதாட்டக் கம்பனிகள் 

அவர்ககள நடத்துகின்ற முகறகயயும் பார்க்கின்றதபாழுது 

எதிர்காலத்தில் அவர்களால் இந்தத் ததாைிகலச் சாியான 

முகறயில் தசய்யமுடியுமா? என்ற ஒரு சந்லதகம் எழுகின்றது. 

இந்த நாட்டினுகடய லமதகு சனாதிபதி லகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 

அவர்கள் வாக்குறுதி அளித்ததுலபால் 1,000 ரூபாய் சம்பளம் 

வைங்கியிருக்கின்றார். அலதலபான்று, தபருந் லதாட்டத்திலல 

பாாியளவிலான அபிவிருத்தித் திட்டங்ககள உருவாக்குவதற் 

குாிய சந்தர்ப்பங்கள் முன்னாள் சனாதிபதி தகௌரவ மஹிந்த 

ராஜபக்ஷ அவர்களுகடய அரசாங்கத்தில் தான் கிகடத் 

திருந்தது. வீடகமப்பாக இருக்கட்டும், மின்சாரமாக இருக் 

கட்டும், பாடசாகலகளாக இருக்கட்டும், இதுலபான்ற 

பல்லவறு அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் தபருந் லதாட்ட மக்களுக்கு 

கிகடத்தது என்றால் அது தகௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

அவர்களுகடய ஆட்சிக்காலத்தில் என்பகத யாரும் மறந்து 

விடமுடியாது.  

அலதலபால், இன்கறய அரசாங்கக் காலத்திலும் பல்லவறு 

அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் தபருந்லதாட்டங்களுக்குள் 

தசன்றாலும், தபருந்லதாட்டக் கம்பனிகள் அந்த மக்களுக்கு 

எதுவுலம தசய்வதில்கல. ஒரு சில கம்பனிககளத்தவிர, 

ஏகனய கம்பனிகள் தங்களது வருமானத்தில்தான் முக்கிய 

லநாக்காக இருக்கின்றன. அந்த நிகலகம மாறலவண்டும்.  

நான் நிகனக்கின்லறன், இரண்டு அகமச்சர்களுலம - 

நண்பர்களான தகௌரவ அகமச்சர் ரலமஷ் பதிரண அவர்களும் 

தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் கனக லஹரத் அவர்களும் - 

சிறப்பாகச் தசயலாற்றக் கூடியவர்கள். நீங்கள் இருவரும் 

தபருந்லதாட்டப் பிரலதசங்களுக்கு அண்கமயில் இருக்கின்ற 

அகமச்சர்கள். அந்தப் தபருந்லதாட்ட மக்கள் படுகின்ற 

கஷ்டங்கள் உங்களுக்குத் ததாியும். இந்தப் தபருந்லதாட்ட 

மக்கள் 200 வருடங்களுக்கும் லமலாக நாட்டுக்கும் 

மக்களுக்கும் பல்லவறு லசகவயாற்றியவர்கள். எனலவ, 

எதிர்காலத்தில் அவர்களுகடய வாழ்க்கககய முன்லனற்ற 

சிறந்த ஒரு தசயற்றிட்டத்கத இந்த அரசாங்கம் தசயற்படுத்த 

லவண்டுதமன்று லகட்டு, விகடதபறுகின்லறன்.  நன்றி. 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ ල්වම් අවනක් ලනා න් මන්ත්රීතුමා  සබතුමාට 

ක ෂ්ේතු 13   ාලයක් තිසශබනවා   

 
[பி.ப. 2.15] 

 

ගු නෙල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, நன்றி. 

உண்கமயிலல, தபருந்லதாட்ட அகமச்சும் காணி அகமச்சும் 

இகணந்ததாக நகடதபறும் இந்த விவாதத்திலல கருத்துச் 

தசால்வதிலல மகிழ்ச்சியகடகின்லறன்.   

முதலிலல இலங்ககக்கான இந்தியத் தூதுவாின் 

தசயற்பாடு சம்பந்தமாக அவகரப் பாராட்ட முகனகின்லறன்.  

இலங்ககக்கான இந்தியத் தூதுவர் லகாபால் பாக்லல மற்றும் 

அரசியல் ஆலலாசகர் திருமதி பானு பிரகாஷ் ஆகிலயாாின் 

குழுதவான்று இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டுக்குச் தசன்று 

அங்கிருக்கின்ற எங்களுகடய இலங்ககத் தமிைர்ககளச் 

சந்தித்திருக்கின்றார்கள். இந்திய - இலங்கக மீனவர்களுகடய 

பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்கான முகனப்பாக அவர்கள் 

இராலமஸ்வர மீனவர்ககளச் சந்தித்திருக்கின்றார்கள். அதன் 

முதற்கட்டமாக தமிைக முதலகமச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர் 

ககளயும் ஆளுநர் அவர்ககளயும் சந்தித்திருக் கின்றார்கள். 

உண்கமயில் எனக்குத் ததாிந்தமட்டிலல, இப்தபாழுதிருக் 

கின்ற உயர் ஸ்தானிகர் அவர்கள்தான் முழுகமயாக 

இவ்விடயம் ததாடர்பாக லநாிலல தசன்று தசயலாற்றிக் 

தகாண்டிருக்கின்றார். அவருகடய இந்த முயற்சி ததாடர்ச்சி 

யாக இருக்கலவண்டும். எங்களுகடய மீனவர்களின் 

பிரச்சிகன தீர்க்கப்பட லவண்டும். அலதலபால, இலங்ககத் 

தமிைர்களுகடய பிரச்சிகனயும் தீர்க்கப்பட லவண்டும். 
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அத்துடன், தமிைகத்திலல அகதிகளாக வாழ்ந்து தகாண்டிருக் 

கின்றவர்களுகடய பிரச்சிகனயும் தீர்க்கப்பட லவண்டும். 

ஆகலவ, இந்த முயற்சிக்கு வாழ்த்துச் தசால்லிக்தகாண்டு, 

தபருந்லதாட்ட அகமச்சு சம்பந்தமான சில விடயங்ககள நான் 

கூற விரும்புகின்லறன்.   

எங்களுகடய மகலயக மக்கள் ததாடர்பில் இப்தபாழு 

திருக்கின்ற தகௌரவ அகமச்சர் தகௌரவ ரலமஷ் பதிரண, 

தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் கனக லஹரத், தகௌரவ 

இராஜாங்க அகமச்சர் அருந்திக்க பர்னாந்து ஆகிலயார் 

இகணந்து ஆற்றுகின்ற தசயற்பாட்கட நான் உண்கமயிலல 

பாராட்டுகிலறன். அவர்கள் எந்தலவார் இனப்பாகுபாடு 

மில்லாமல் தசயற்படக்கூடியவர்கள்; நடுநிகலயானவர்கள்; 

நிச்சயமாக அந்த மக்களுகடய பிரச்சிகனககளக் கண்டறிந்து 

தசயற்படக்கூடியவர்கள். இப்தபாழுது எமது நாட்டிலல 

தபரும்பான்கம இனம், சிறுபான்கம இனம் என்று தசால்லப் 

படுகின்றது. அகத ஒருலபாதும் என்னால் ஏற்றுக்தகாள்ள 

முடியாது. என்கனப் தபாறுத்தமட்டிலல, மகலயக மக்கள் ஒரு 

லதசிய இனம். அலதலபால, முஸ்லிம் மக்கள் ஒரு லதசிய இனம்; 

சிங்கள மக்கள் ஒரு லதசிய இனம்; தமிழ் மக்கள் ஒரு லதசிய 

இனம். ஆகலவ, இவ்வாறான லதசிய இனங்கள் வாழ்கின்ற 

இந்த நாட்டிலல தபரும்பான்கம இனம், சிறுபான்கம இனம் 

என்று தசால்வதற்கு இனியும் ஒருலபாதும் அனுமதிக்கக் 

கூடாது; அனுமதிக்கவும் முடியாது. ஆகலவ, எங்ககளச் 

சார்ந்தவர்கள்கூட, “நாங்கள் சிறுபான்கம இனம்” என்று 

தசால்கின்ற அந்தச் தசாற்பதம் இல்லாததாைிக்கப்பட 

லவண்டும். இனம் சார்ந்த விடயங்ககள உலக நாடுகளின் 

கவனத்துக்குக் தகாண்டுதசல்கின்றலபாது, லதசிய இனங்கள் 

என்றுதான் தசால்லப்பட லவண்டும் - அகைக்கப்பட லவண்டும் 

என்று லகட்டுக்தகாள்கின்லறன்.   

அந்த வககயில் இந்த நாட்டின் ஒரு லதசிய இனமான 

மகலயக மக்ககளப் தபாறுத்தமட்டிலல, அவர்களுகடய 

வாழ்க்ககலய லபாராட்டமாகத்தான் இருக்கின்றது. நான் சிறு 

வயதிலல மகலயகத்தில் தலவாக்ககலயிலல என்னுகடய 

சித்தப்பாவின் ககடயிலல லவகல தசய்லதன்.  அங்லக 

மாதத்துக்கு ஒருமுகறதான் மக்களிடம் தசன்று அவர்கள் 

வாங்குகின்ற தபாருட்களுக்குப் பணத்கத அறவிட லவண்டும். 

அப்படிப் லபாகின்றலபாது, உண்கமயிலல அந்த மக்களுகடய 

பாிதாபமான நிகலகமகயப் பார்க்கும்லபாது மனசு தாங்காத 

அளவுக்கு லவதகனயளிக்கும். ஆனால், அந்த இனம் 

இன்கறக்குக் கல்வி உட்பட அகனத்து விடயங்களிலும் 

வளர்ச்சியகடந்து தகாண்டிருக்கின்ற சூைலிலல, காணி என்பது 

அவர்களுக்கும் ஒரு பிரச்சிகனயாகலவ இருந்து வருகின்றது. 

ஆகலவ, இந்தக் காணிப் பிரச்சிகன என்பது இலங்கக பூராவும் 

இருக்கின்ற முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. 

மகலயக மக்ககளப் தபாறுத்தமட்டிலல, எனக்கு முன் லபசிய 

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் தசான்னதுலபால, இந்த 

நாட்டுக்கு வருமானத்கத ஈட்டிக்தகாடுக்கின்ற தபரும் 

சக்திவாய்ந்த ஓாினம் எங்களுகடய மகலயக மக்கள். அந்த 

மக்கள் இன்கறக்கும் பல பிரச்சிகனககள எதிர்லநாக்கு 

கின்றார்கள். தகௌரவ உறுப்பினர் சிறீதரன் அவர்கள் மிக 

அைகாகச் தசான்னார், “அவர்கள் வாங்குகின்ற சம்பளம் 600 

ரூபாய்; ஆனால், விகலவாசி என்பது பல மடங்குககளத் 

தாண்டியிருக்கின்றது” என்று. அந்த மக்களுகடய 

பிரச்சிகனககள நான் அவர்களுடன் ததாடர்புதகாள்கின் 

லபாது அறிகிலறன். வடக்கு, கிைக்கில் இராணுவத்தினுகடய 

பிரசன்னம் எப்படி இருக்கின்றலதா, அலதலபால மகலயகத் 

திலும் அதிகாித்துவருவதாக அவர்கள் தசால்லுகின்ற லபாது, 

ஏன் அப்படியான ஒரு சூைகல இந்த நாட்டிலல உருவாக்க 

லவண்டும்? என்ற லகள்வி எங்களுக்கு எழுகின்றது. 

தற்லபாது லதங்காய் விகல மிகவும் அதிகாித்துள்ளது. நான் 

தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சருடன் லபசுகின்றலபாது வடக்கு, 

கிைக்கிற்கு ததன்னம்பிள்களகள் தருவதாகச் தசால்லியிருக் 

கின்றார். உண்கமயிலல இது நல்ல விஷயம். அலதலபால 

எங்களுகடய பிரலதசங்களிலல பகன உற்பத்திப் தபாருட்கள், 

குறிப்பாக பகனலயாகலயால் தசய்யப்படுகின்ற பல 

தபாருட்கள் விற்பகன தசய்யப்படாது வீடுகளிலல முடங்கிக் 

கிடக்கின்றன. ஆகலவ, அந்தப் தபாருட்ககளக் தகாழும்புக்குக் 

தகாண்டுவந்து வியாபாரம் தசய்வதற்கு அல்லது 

தவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்வதற்கான முயற்சிககள 

லமற்தகாள்வது பற்றிக் தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் 

அவர்கள் கவனஞ்தசலுத்தலவண்டும். தகௌரவ இராஜாங்க 

அகமச்சர் அருந்திக்க பர்னாந்து அவர்கள் புத்தளத்கதச் 

லசாீ்ந்தவர் என்பதனால் லதங்காயின் அருகமபற்றி அவருக்கு 

நன்றாகத் ததாியும். இன்கறக்கு லதங்காயின் விகலதயன்பது 

100 ரூபாகயத் தாண்டுகின்ற வாய்ப்பிருக்கின்றது. இந்த 

அரசாங்கம் உள்ளூர் உற்பத்திககள ஊக்குவிப்பதாகச் 

தசால்கின்றது. உள்ளூர் உற்பத்திககள ஊக்குவிக்க நிகனக் 

கின்ற அரசாங்கம் ஏன், லதங்காகய இறக்குமதி தசய்கின்றது? 

என்ற லகள்வி எழுகின்றது. ஆகலவ, பகன உற்பத்திகள், 

ததங்கு உற்பத்திகள் மற்றும் மகலயக மக்களின் 

பிரச்சிகனகள் லபான்றவற்றில் சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர்கள் 

கவனஞ்தசலுத்த லவண்டும். உண்கமயிலல எங்களுகடய 

மகலயக மக்களுக்காக எல்லலாரும் குரல்தகாடுக்க லவண்டும். 

அவர்களுகடய நன்கம கருதி அவர்களுகடய எல்லா 

விடயங்களிலும் கவனஞ்தசலுத்த லவண்டுதமன்று இச்சந்தர்ப் 

பத்திலல நான் லகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்லறன்.  

காணி விஷயத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், வடக்கு, 

கிைக்கில் மட்டுமல்ல, நான் முன்னர் குறிப்பிட்டதுலபான்று 

இலங்கக முழுவதிலும் இந்தப் பிரச்சிகன இருக்கின்றது. 

எங்களுகடய பிரலதசத்கதப் தபாறுத்தமட்டிலல காணி 

உறுதிகள் தகாடுக்கின்ற விடயம் 10-15 வருடங்களாகப் 

பிற்லபாடப்பட்டு, இன்கறக்கும் கச்லசாிகளிலும், பிரலதச 

தசயலகங்களிலும் கிடப்பில் லபாடப்பட்டுள்ளது. ஆகலவ, 

காணி அகமச்சர் அவர்கள் இதகனக்  கவனத்தில் எடுக்க 

லவண்டும். இன்கறக்கு எங்களுகடய மக்கள் தங்களுகடய 

காணி உாித்கத உறுதிதசய்து, உாிகமயுடன் அதிலல ஒரு 

வீட்கடக் கட்டுவதற்லகா அல்லது அதகனத் தங்களுகடய 

பிள்களகளுக்கு உாித்தாக வைங்குவதற்லகா முடியா 

திருக்கின்றது. காணி ஆகணயாளர்கள் மக்களுக்கான காணி 

உறுதிககளக் தகாடுக்கின்ற விடயத்தில் கவனஞ்தசலுத்தாது 

ஒரு தமத்தனப்லபாக்ககக் காட்டுகின்ற நிகலகம 

காரணமாகத்தான் 15-20 வருடங்களாக அந்த மக்களுக்கான 

காணி உாித்து வைங்கப்படாது தள்ளிப்லபாகின்ற ஒரு சூைல் 

காணப்படுகின்றது. ஆகலவதான் மக்கள் அந்தப் பிரச் 

சிகனக்குள் மாட்டியிருக்கின்றார்கள். நான் நிகனக்கின்லறன், 

இந்தப் பிரச்சிகன மகலயகத்கதயும் சாரும் என்று. இந்தக் 

காணி உாித்து வைங்குகின்ற விடயம் ததாடர்பாக நாங்கள் 

சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் பலமுகற லபசியிருக்கின்லறாம். 

அதகன நான் மீண்டும் மீண்டும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட 

விரும்பவில்கல. எனலவ, எங்களுகடய மக்கள் உறுதிக் 

காணிககளப் தபற்றுக்தகாள்கின்ற வாய்ப்கப இந்த 

அரசாங்கம் ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கலவண்டும். இகதச் தசால்ல 

லவண்டியது எங்களுகடய கடகம. அந்தவககயில், 15-20 

வருடங்களாகக் காணி உறுதி வைங்கப்படாது கிடப்பிலல 

இருக்கின்ற எங்களுகடய மக்களின் காணிகளுக்கான 

உறுதிககள அரசாங்கம் தபற்றுக்தகாடுக்கலவண்டும் என்பது 
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தான் இப்தபாழுது எங்களுகடய லகாாிக்ககயாக 

இருக்கின்றது. ஆகலவ, நான் ஏற்தகனலவ தசான்னது 

லபான்று இந்தக் காணி விடயத்திலல உடனடியாக 

நடவடிக்கக எடுக்கப்படலவண்டும். காணி உாித்து உகடயவர் 

களுக்குக் காணி உறுதி வைங்கப்படலவண்டும். 

இன்கறய சூைலிலல மீண்டும் தவளிநாடுகளில் இருந்து 

பசகள இறக்குமதி தசய்யப்படப்லபாவதாகச் தசால்லப்படு 

கின்றது.  அவ்வாறு இறக்குமதி தசய்யப்படுமா? என்ற 

சந்லதகங்கள் எழுகின்றன. இன்கறக்கு விவசாயிகள் லவளாண் 

கமகய ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்; பயிர்களுக்குப் பசகள 

இடுகின்ற நாட்கள் கடந்துவிட்டன. ஆகலவ, இந்த 

விவசாயிகளுகடய நிகலகம எப்படியிருக்கப்லபாகின்றது! 

இப்தபாழுது ததாடர்ச்சியாக மகை தபய்கின்ற காரணத் 

தினால், மரக்கறி உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் ததாடக்கம் 

ஏகனய விவசாய நடவடிக்கககளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் 

மற்றும் மகலயத்திலல உருகளக்கிைங்கு மற்றும் கரட் லபான்ற 

பயிர்ககள உற்பத்தி தசய்கின்ற விவசாயிகள் வகர 

அகனவரும் கூடுதலாக வறுகமகய லநாக்கித் 

தள்ளப்படுகின்ற ஒரு சூைல் உருவாகும். இத்தககய நிகலகம 

களினால் தபாருட்களின் விகலகள் மற்றும் மரக்கறி 

வகககளின் விகலகள் லமலும் உச்சத்கத எட்டியுள்ள 

காரணத்தினால் அன்றாடம் உகைக்கின்ற சாமானிய மக்களு 

கடய நிகலகம படுலமாசமாக இருக்கின்றது. இப்தபாழுது 

மகை தவள்ளம் மற்றும் இயற்கக அனர்த்தங்கள் அதிகாித் 

திருக்கின்ற இந்தச் சூைலில் அரசாங்கம் என்ன உதவி 

தசய்யப்லபாகின்றததன்ற எதிர்பார்ப்லபாடு மக்கள் 

இருக்கின்றார்கள்.  

அலதலபால, இந்த மகலயக மக்களுகடய 1,000 ரூபாய் 

சம்பளப் பிரச்சிகன  தவறும் லபச்சளவிலலதான் இருக்கின்றது. 

ஆனால், இந்த 1,000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு லமலும் 

கூட்டப்பட லவண்டும். ஏதனன்றால், விகலவாசி உயர்ந்து 

லபாய் இருக்கின்றது. எனக்கு முன்னர் லபசிய தகௌரவ 

உறுப்பினர் அவர்கள், இரண்டு விதமாக வருமானங்ககள 

ஈட்டிக்தகாண்டிருந்த மகலயக மக்கள் அந்த இரண்டு 

ததாைில்ககளயும் இைந்துள்ள நிகலயில், இப்தபாழுது 

தகாழுந்கதப் பிடுங்கிக் தகாடுக்கின்ற அந்தக் கடகமகய 

மட்டும் தசய்வதாகவும் மரம் தவட்டுவதிலிருந்து அத்தகன 

லவகலககளயும் வசதி பகடத்த பணக்காரர்கள் தசய்கின்ற 

காரணத்தினால் அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் 

கூறினார். ஆகலவ, மகலயகம் சார்ந்த இத்தககய 

விடயங்களில் தகௌரவ அகமச்சர்  ரலமஷ் பத்திரண அவர்கள் 

அக்ககற தகாள்ளலவண்டும். அதற்கு நாங்கள் நிச்சயமாக 

உங்கலளாடு துகணநிற்லபாம். எங்ககளப் தபாறுத்தமட்டிலல, 

ஒரு லதசிய இனமான, கஷ்டப்படுகின்ற அந்த மகலயக 

மக்களுக்கு உதவிதசய்கின்ற வககயிலல எங்களுகடய 

முழுமூச்சுடனான ஒத்துகைப்பும் உங்களுக்கு இருக்கும் 

என்பகதயும்,  இந்த விடயத்திலல சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சுக் 

ககளச் சார்ந்த அத்தகனலபரும் கவனதமடுக்கலவண்டும் 

எனவும் லகட்டுக்தகாள்கின்லறன். அதுமாத்திரமல்ல, லதங்காய் 

உற்பத்தி நடவடிக்ககககள வடக்கு, கிைக்கு உட்பட இலங்கக 

பூராவும் தசய்வதற்கான வாய்ப்புக்ககள உண்டுபண்ண 

லவண்டும் என்று லகட்டு, விகடதபறுகின்லறன். நன்றி. 

 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අරුන්දි  ප්රනාන්ු  රාජය අමාතයතුමා  සබතුමාට ක ෂ්ේතු 
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[අ  ා  2 28] 
 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා (නපොල්, ිරුරල් හා ත්ල් වගා 

ප්රවර්ධානය හා ආශ්රිත් කාර්මික වාණ්ඩ නිෂනපාදන හා 

අපනයන විවිධාාාංගිකරණ රාජ අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து - ததன்கன, கித்துல் மற்றும் 

பகன தசய்கககள் லமம்பாடு மற்றும் அகவ சார்ந்த 

தபாறிமுகற பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி 

பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Coconut, 
Kithul and  Palmyrah Cultivation Promotion and Related 
Industrial Product Manufacturing and Export 
Diversification) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, වැවිලි අමාතයාැං ය යටශේ, 

 ාර    ා අව කථාශේදී වචන කිහිපයක් ප්ර ා   රන්න 

අව කථාව  ල ා දීම  ශවුවශවන් සබතුමාට මුලින්ම  කතුතිසවන්ත 

වනවා   

එ ා බඩ නාරනාය  මැතිසෂ්යශේ රජශේ මු ල් අමාතය 

ආචාර්ය එන් එම්  ශපශර්රා මැතිසතුමා ශගනා වැන පිළිශවළක් වන 

ෂ්ෂකපා න ආර්ික ය  ක්තිසමේ කිරීම, ෂ්ෂකපා න වැවිලි 

 ර්මාන්තය  ක්තිසමේ කිරීම, ෂ්ෂකපා න  ෘෂි  ර්මාන්තය 

 ක්තිසමේ කිරීම, අපනයන  ෘෂි  ර්මාන්තය  ක්තිසමේ කිරීම, 

අපනයන වැවිලි  ර්මාන්තය  ක්තිසමේ කිරීම කියන  ාර,ා 

යථාර්ථයක් බවට පේ  රන්න වැන  රපු,  එවැෂ් ප්රතිසපේතිසයක් 

ශගනා නාය යකු  ැටියට තමයි අපි අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා 

 ඳුන්වන්ශන්  අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා වැවිලි  ර්මාන්ත 

ක්ශෂේත්රයට වි ාල  ක්තිසයක් ලබා ු න්නා  විශ ේෂශයන්ම වැවිලි 

 ර්මාන්තය  ක්තිසමේ  රලා, එයට වි ාල  ැං ල්ප ප්රමා,යක් 

එ තු  රලා, ඒ තුළින් අපනයන ආ ායම ළො  ර ගැීතමට ු න් 

 ක්තිසය ෂ් ා, රශේ අශනකුේ  ර්මාන්ත වැටිලා තිසශබන 

ශවලාශේ අපි අපනයන  ර්මාන්ත වි ාල ව ශයන් ඉදිරියට ශගන 

ශගො ක තිසශබනවා  ශම් ශවලාශේ මම සිහිපේ  රන්න නනෑ, ගරු 

වව ය රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසතුමා වැවිලි අමාතයාැං ය  ාර ගේ 

පසු, ශම් අමාතයාැං යට  ම්බන්ධ  ශ ෝ ර  න  ශ ේරේ 

මැතිසතුමා, ජාන  වක්කුඹුර මැතිසතුමා    මා ශගන්වා අව ය 

උපශ  ක ලබා ු න් බව  ඒ වාශේම ශර්ඛීය අමාතයාැං ශේ 

ශල් ම්තුමා, රාජය අමාතයාැං වල ශල් ම්තුමන්ලා    අ ාළ 

ආයතනවල   ාපතිසතුමන්ලාේ අව ය උපශ  ක ලබා ු න්නා  

එශල  ලබා ු න් උපශ  ක් තමයි, තිසශබන වගාව   ක්රිය වගාවක් 

බවට පේ කිරීම කියන  ාර,ාව  තිසශබන වගාවලට ශපොශ ොර 

ලබා දීලා, වතුර ලබා දීලා, පාළු සිටුවලා  ඒවා  ක්රිය වගා බවට 

පේ කිරීම කියන  ාර,ාවලින් අපි වැවිලි  ර්මාන්තයට නව 

ජීවයක්  ු න්නා  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ශපොු ශේ ගේතාම, මශේ 

අමාතයාැං යට අයේව තිසශබන්ශන් තාල වර්ගශේ ග ක  ඒ 

කියන්ශන් ශපොල්, කිතුල්, තල්    අශනකුේ තාල වර්ගශේ ග ක  

ශමහිදී  ැීඩම ත නම්  රන්න නනෑ ග ක ශමොනවා  කියලා අපි 

ශ ොයා බැලිය යුතුයි    විපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලාේ අ  ඒ ගැන 

 ථා  ළා  මම  තුටු ශවනවා, විපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලා වැවිලි 

අමාතයාැං ය පිළිබඳව ඉතා ශ ොඳ පැ ැදිලි  ැක්මක් ඇතිසව  ථා 

 ළ එ  ගැන   ැීඩම ත නම්  රන්න නනෑ ග ක පිළිබඳව  ල ා 

බැලීශම්දී, ශපොල් ග  ත නම් ග ක් බවට පේ  රන්න නනෑය 

කියන  ාර,ය දීර්න  ාලයක් තිස කශ ේ තිසබු,ා  අපි අ  ඒ   රලා 

තිසශබනවා  ඊළෙට, අතිස ය මාුවෂි  ශ ේතුව දී  ැර, ශපොල් ඉනම් 

 ැබලි කිරීමට අ  අපි අව කථාවක් ශ න්ශන් නැ ැ  ශමො  , 

ක්රමවේ ාවයකින් තමයි ශපොල් ඉනම්  ැබලි කිරීම  ළ යුේශේ   

තල් ග  ගේතාම, ගැ ැුව තල් ග  ත නම් ග ක් බවට පේ 

 රලා තිසශබනවා  මම මුලින්ම තල් ගැන  ථා  රලා ඉන්නම්  

813 814 



පාර්ලිශම්න්තුව 

සබතුමන්ලා කිේවා, -විශ ේෂශයන්ම උතුරු පළාත ෂ්ශයෝජනය 

 රන මන්ත්රීවරු- තල් පර්ශේෂ, ආයතනයට සිැං ල ෂ්ලධාරින් 

 ාලා කියලා  නමුේ, එශ ම කිසිම එ ක් නැ ැ  අපි කිසිම 

විධියකින් බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන් නැ ැ, තල් පර්ශේෂ, 

ආයතනය ශ ොළටට ශේන්න  අපි තල් පර්ශේෂ, ආයතනය 

 ක්තිසමේ  රනවා වාශේම, තල් ආශ්රිත  ර්මාන්ත දියුණු  රලා, 

බීජ තල් වගාවේ දියුණු  රනවා  අපි පළමුවැෂ් වතාවට ප්රැං ය, 

ඉතාලිය, ජර්මෂ්ය වාශේ රටවලට ශපෞ්ධගලි ව තාහිල්ලා, තාවිසුම් 

අේ න්  රලා තිසශබනවා  අඩුම ග,ශන් තල්වලින්  ැ ූ  එ  

 ාඩ නයක්වේ පිටරටට ශනොතාය රටක්  ෂ් ා, තල්වලින් අපනයන 

ආ ායම වැනම  ර ගන්න අපි තල්  ර්මාන්තය  ක්තිසමේ  රන 

බව ශම් අව කථාශේදී කියන්න නනෑ   

අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා බලයට පේ වු,ාට ප කශ ේ ගරු 

වව ය රශම්ෂක පතිසර, මැතිසතුමා  මෙ ශම් රශේ අවුරුු  

ග,නාවක් තිස කශ ේ තිසශබන කිතුල්  ර්මාන්තය  ඳ ා කිතුල් 

 ැංවර්ධන අධි ාරියක් පිහිටුවලා, ඒ  ර්මාන්තය  රන අයට 

අව ය උප ර,  දීලා සවුන්ට  ක්තිසය ලබා ු න්නා  ශලෝ ශේ 

ශ ොඳම පැණි වර්ගයක් වන කිතුල් පැණි තුළින් අපනයන ආ ායම 

වැනම  ර ගැීතශම් අභිශයෝගය ජය ගෂ්ක න්, ලබන අවුරු්ධශ්ධ තල් 

   කිතුල්වලින් අඩුම ග,ශන් ශනොලර් ක ලියන 200ක්වේ ලබා 

ගැීතම තමයි අශේ බලාශපොශරොේතුව   

මම මුලින් කිේවා වාශේ ගරු වව ය රශම්ෂක පතිසර, 

ඇමතිසතුමා    අප  මෙ  ා ච්ඡා  රලා ශපොල් ආශ්රිතව  ැං ල්ප 

වි ාල ප්රමා,යක් අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා ශගනාවා  එ ක් තමයි, 

නව ශපොල් වගාවක් ඇතිස කිරී මට ශපර, තිසශබන ශපොල් වගාව  

 ක්රිය වගාවක් බවට පේ කිරීම  එම  ාර,ාශේදී ශපොල් වගාවට 

ශ න   නාධාර සියල්ලක්ම වැනම  ර තිසශබනවා  පසුතාය ය  

පාලන ආඩ ඩුව  ාලශේ  ඒ   නාධාර සියල්ලම 

 ම්පූර්,ශයන්ම  

අ   ශපොල් පැළ ලබා දීශම්දී අපි   නාධාර ලබා ශ නවා 

වාශේම, ශපොල් වගාව  රනශ ොටේ   නාධාර ලබා ශ නවා  

ඊළෙට, ශපොල් වගාව  ඳ ා ජලය ලබා දීම කියන  ාර,ාව 

ගේශතොේ, ජල බිැංු  තාක්ෂ,ය ඇතුළු  ම කත ජල  ැපයුම  ඳ ා 

ශම් අය වැය තුළින් ශවන්  ළ මු ල් ප්රමා,යේ වැනම  රලා 

තිසශබනවා   ාමානයශයන් අක් ර 20ක්  ක්වා වූ වගාවක්  ඳ ා 

පම,යි අපි ඒ   නාධාරය ලබා ු න්ශන්  නමුේ, අක් ර 20ට 

වනා වි ාල ශපොල් වතුවලටේ අපි ඒ   නාධාරය ලබා ශ නවා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, බීජ ශපොල් පැළ තවාන් ගැනේ 

මම කියන්නම්  ශපොල් පැළය රජශේ ආයතනයකින් ලබා ශ න ල් 

ජනතාව  ැම  ාම බලාශගන සිටියා  අ  ඉතාම   තුටුයි, ශපොල් 

වගා කිරීශම් මඩ නලය නව   ාපතිසතුක ය යටශේ ශම් වර්ෂශේ 

ශපොල් පැළ ක ලියන 4ක් ශම් රටට  ායා  කිරීමට  ටයුතු  රනවා  

විශ ේෂශයන්ම ඒවා ලබා ශ න්ශන් රජශේ ආයතන  ම්බන්ධ 

 රශගන ශනොශවයි  ශපොල් වගා කිරීශම් මඩ නලය    ශපොල් 

පර්ශේෂ,ායතනය කියන්ශන් රජශේ ආයතන  ශපොල් 

පර්ශේෂ,ායතනයේ නව   ාපතිසවරශයක් යටශේ පළමුවැෂ් 

වතාවට ඉතාම   ක්රියව ඒ  ටයුේතට  ාය  ශවලා තිසශබනවා  

ගරු රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසතුමාට අපි  කතුතිසවන්ත ශවනවා  

ශමො  , වැවිලි ක්ශෂේත්රයට රුපියල් ක ලියන 10,000ක් 

ලැශබනශ ොට, ඒ රුපියල් ක ලියන 10,000න් අශේ රාජය 

අමාතයාැං ශේ පර්ශේෂ, අැං ය  ක්තිසමේ කිරීමට රුපියල් 

ක ලියන තුන්  ාර ා ක් ශවන්  ර තිසබීම ගැන  පළමුවැෂ් වතාවට 

පට  ශරෝප,ය  ඳ ා    එහි අශනකුේ අැං   ක්තිසමේ කිරීම 

 ඳ ා ශපොල් පර්ශේෂ,ායතනයට ඒ මු ල් ශවන්  රලා 

තිසශබනවා  මම මුලින්  ඳ න්  ළ බීජ ශපොල් පැළ  ෑදීමට 

 ක්රියව  ාය  ශවන්න ඒ මු ල උප ාර ශවනවා  

ශපොල් බීජ ශතෝරා දීශම්දී ශපොල් පර්ශේෂ,ායතනය  ම්බන්ධ 

ශවලා ශපොල්  ැංවර්ධන ෂ්ලධාරියාට ඒ බීජ ශපොල් ටි  ලබා දීලා,   

බීජ ශපොල් පැළ තවාන් රට පුරාම    ක  රන්න අපි  ටයුතු 

 රක න් ඉන්නවා   ැම  ාමේ ශපොල් පැළ ලබා ු න්ශන් රජය 

විසින් කියන  ාර,ය තමයි මම කියක න් සිටිශේ  ශපොල් 

පර්ශේෂ,ායතනය    ශපොල් වගා කිරීශම් මඩ නලය යන 

ආයතන ශ  ම එ තු ශවලා තමයි ශමශතක් ශපොල් පැළ ලබා 

ු න්ශන්   ැන් අපි ඒ  ටයුේත  ැම ශ නාටම විවෘත  රලා 

තිසශබනවා  ඒ  ඳ ා තරු, වයව ාය යන්ට  ම්බන්ධ ශවන්න 

පුළුවන්  අශේ රජශේ වැන පිළිශවළ තමයි, ශම් රශේ රැකියා 

බලාශගන සිටින තරු, පිරි ට  සුු සු ඉනම් ලබා දීලා,  ෑම 

ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොේසා ය ම අඩුම තරක න් ශපොල් පැළ 

10,000ක්   න්න පුළුවන් බීජ ශපොල් පැළ තවාන්    ක කිරීම  

 ෑම ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් ශ ොේසා ය ම ඒ වැන පිළිශවළ 

ක්රියාේම   රනවා  ඒ ට අව ය බීජ, ශපොල් වගා කිරීශම් 

මඩ නලශේ  ක්රිය  ාය ේවය ඇතිසව ශපොල් 

පර්ශේෂ,ායතනශයන් ශතෝරා ශ නවා  අපි ඒ විධියට ශම් රශේ 

ශපොල් පැළ අව යතාව  ම්පූර්,  රන්න  ටයුතු  රනවා  

තැඹිලි වගාවේ ඒ වාශේම තමයි  තැඹිලි කියන්ශන් අපටම 

ආශේණි   ා යක්, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්  ශම් රශේ 

තැඹිලි වගාව ශවනම  රන්ශන් නැ ැ  අපටම ආ ශේණි  තැඹිලි, 

වි ාල විශ්ධ  විෂ්මයක් ශේන්න පුළුවන් තැඹිලි වතු  ැටියට 

දියුණු  රන්න තමයි අශේ බලාශපොශරොේතුව  

ඊළෙට, අවුරුු  10 ට වනා වැනම  ාලයක් පුරන් කුඹුරු 

 ැටියට තිසශබන ඉනම්, පසුතාය  ාලශේ  න්න වගාවක්වේ 

ශනො ළ පුරන් කුඹුරු  අරශගන, ශ ෝජාන් ක්රමයට,  ඇලි වැටි 

ක්රමයට ශපොල් වගා  රන වැන  ට නක්  රන්නේ අපි 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා  අපි ඒ ට ශගොවිජන ශ ේවා 

ශ පාර්තශම්න්තුශේ     ෘෂි ර්ම අමාතයාැං ශේ   ශයෝගය 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා  

ඊළෙට,  ැනට තිසශබන වගාව  ක්රිය වගාවක් බවට පේ 

 රනවා වාශේම, අලුතිසන් අක් ර  ,000ක් ශපොල් වගාවට එ තු 

 ර ගැීතමටේ අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා  මු ල් 

අමාතයතුමාශේ  ැං ල්පයක් එක් , එතුමාශේ අය වැය තුළින් ඒ 

වැන පිළිශවළ ඉදිරියට ශගනැල්ලා තිසශබනවා  ඒ අුවව, තව 

අක් ර  ,000ක් ශපොල් වගාවට එ තු  රන්න අපි 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා  රජය  තු වි ාල ඉනම් තිසශබනවා  අ  

 වුරු ශමොනවා කිේවේ, ගරු ඉනම් අමාතයතුමාට අපි  කතුතිසවන්ත 

ශවනවා, ශපොල් වගා කිරීමට අව ය   ශයෝගය ඉනම් ඇමතිසතුමා 

ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර, ශ ොක ෂන්   ාව  ර ා ලබා දීලා තිසශබන 

එ  ගැන  රජශේ ඉනම්, ශ්ධවාල, පල්ලි, පන් ල් ඉනම්,  

reservations  ැටියට තිසශබන ඉනම් ආදී ඒ ඉනම් සියල්ලක්ම 

අරශගන ශපොල් වගාව  ක්තිසමේ  රන්න නනෑ  ඇයි  අපි ඒ  

 රන්න නනෑ? ශමො ක්  ශ ේතුව? 

ශම් රශේ  ම කත ශපොල් ෂ්ෂකපා නය බිලියන 2 8යි  ඒ 

ෂ්ෂකපා නශයන් බිලියන 1 8ක් අපි  ෑමට ගන්නවා  ූලලා නාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, එතශ ොට අපට ඉතිසරි ශවන්ශන් බිලියන 1යි  අ  

ශලෝ ශේ වි ාල වි වයක් තිසශබන  ර්මාන්තයක් තමයි, ශම් 

ශපොල්  ර්මාන්තය  අ  ශලෝ ශේ ෂ්ර්මාැං  ආ ාර ගන්නා පිරි  - 

vegans- වැනමශවලා තිසශබනවා  ඒ විධියට  ේව ශම් ය පාවිච්චි 

 රන්ශන් නැතිස පිරි  වැනමශවනශ ොට, ඇශමරි ාශේ ප්රධාන 

 මාගම් වන මැක්ශනොනල් ත,  කටාර්බක් ක වාශේ  මාගම් ප්රධාන 

ව ශයන් ශපොල් කිරි පාවිච්චි  රනවා  අ  ශලෝ ශේ රටවල් 

815 816 

[ගරු  අරුන්දි  ප්රනාන්ු  ම තා] 
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ශ ොයාශගන තිසශබනවා, මේ කිරිවලට ප කශ ේ ශ වැෂ් තැනට 

වැනමශයන්ම ගු,ාේම  කිරි වර්ගය ශපොල් කිරි කියලා  එශ ම 

නම්, ශපොල් කිරිවලට, එශ ම නැේනම් ශපොල් ම ශයන්  රන 

 ර්මාන්තවලට වි ාල වි වයක් තිසශබනවා  ඒ වාශේම, ශචොක්ලේ 

 ර්මාන්තයට, ශක්ක්  ර්මාන්තයට, confectionery 
 ර්මාන්තයට ශපොල් ම ශයන් -ශපොල් කිරිවලින්- ලැශබන 

 ක්තිසය ප්රශයෝජනයට අරශගන අපට අශේ අපනයන ආ ායම වැනම 

 ර ගන්න පුළුවන්  එ ා එන් එම්  ශපශර්රා මැතිසතුමා ශපොල් 

 ැංවර්ධන පනත ශගනාවා  ඒ පනත  තුළින් ශම්  ඳ ා නව ීතතිස 

රීතිස   න්න අ  අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා  

අ  ශම් ර ටට වි ාල ව ශයන් ශපොල් ශතල් ශගශනනවා  

ශමට්රික්ශටොන් ශ ලක්ෂ  තළි ක ා ක් තමයි අශේ රශේ වාර්ෂි  

ශතල් අව යතාව  ඒ ශතල්වලින් වි ාල ප්රමා,යක් ශපොල් ශතල් 

  ැටියට ආනයනය  රන බව අපි  න්නවා  අපි ශම් රටට ශගනාපු 

පිරිප ු  ශනො ළ ශපොල් ශතල්වලට තිසබුණු ීතතිස ශවන ක  ළා, 

aflatoxin පිළිබඳ  ප්ර කනයක් ආපු ෂ් ා, අඩු ග,ශන් එය සියයට 

10 කියන සීමාව තුළ තිසබිය යුතුයි කියලා  ඒ සීමාවට වනා එ ක් 

ශ ෝ වැනම වනවා නම් අපි රට ඇතුළට ඒ ශතල් ශගශනන්න 

ශ න්ශන් නැ ැ  ඊ ළෙට අපි, පිරිප ු  ශනො රපු ඒවාේ  ැම  ාම 

check  ළා  Crude oil check  රනවා  නමුේ refined oil 

 check  ශළේ නැ ැ  අ  ඒ ට ීතතිස    ක  රලා තිසශබනවා  අශේ 
 රටට ශනොලර් ක ලියන ග,නක් ඉතුරු  ර ගන්න පුළුවන් විධියට  

අපි ශතල් ආනයනය කිරීම විධිමේ  රලා තිසශබනවා  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඒ වාශේම  නා වැටිලා 

තිසශබන BCC Lanka Ltd. ආයතනය  ර ා අපි බලාශපොශරොේතු 
වු,ා, ශපොල් ශතල්   න අයට "ශ ොේපරා චිේ ක"  ැටියට  ශ න 

වැන පිළිශවළක් ක්රියාේම   රන්න  ගරු රශම්ෂක පතිසර, 

ඇමතිසතුමාේ, ගරු විමල් වීරවැං  ඇමතිසතුමාේ එ තුශවලා, අශේ 

අමාතයාැං ය යටශේ ඒ ශවුවශවන් ඒ ාබ්ධධ වැන පිළිශවළක් 

දියේ  රන්න  ටයුතු  රලා තිසශබනවා  ශම් ආර්ික  ප්ර කනය 

එශ ම නැේනම් විශ්ධ  විෂ්මය ප්ර කනය ටි ක් මෙ  ැරු,ාම අපි 

බලාශපො ශරොේතු වනවා, ශපොල් ශතල්   න අයටේ ඒ වැන 

පිළිශවළ ක්රියාේම   රන්න   ාම්ප්ර ායි  ශපොල් ශතල් 

 ර්මාන්තය දියුණු  රන්න වුවමනාමයි  අශේ ර ට තුළ ශපොල් 

ශතල් ෂ්ෂකපා නය  රන අය එ ා ශ ක්කුශවන් තමයි ශපොල් ශතල් 

 ැු ශේ  විශ ේෂශයන්ම අපි "ශ ොරින් ශ ොරට  ේරු " ජාතිස  

වැන ට න  ර ා  ැම ගම ම තිසශබන  මෘ්ධධි  ක තිසය වාශේ 

ශපොල් ආශ්රිතව  ේරු   ක තිස   ලා, ඒ  ේරු   ක තිස ආශ්රිතව 

 ාම්ප්ර ායි  ශපොල් ශතල්  ර්මාන්තය දියුණු  රන්න  ටයුතු 

 රනවා   

 ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ශපොල් ආශ්රිත 

 ර්මාන්තවලින් විසිතුරු  ාඩ න   න අය වි ාල ප්රමා,යක් අශේ 

ර ශේ ඉන්නවා  අපි  ාමානයශයන් තැඹිලි ශගනමය  ශලොඳ ඉවේ 

 ර ගන්න ශපොනම ඇ ක ක් වාශේ  ෑල්ලක්  පනවා  ඒ  ෑල්ල අ  

එැංගලන්තයට යවනවා  ඒ  පවුම්  තරක්, ප ක් ශවනවා  මම 

ඩුබායිවල තානාපතිසතුමාශගන් ඇහුවා, ශමොනවා  ශම්ශ න් 

 රන්ශන්  කියලා  ඒ අය  ාඩ න සු්ධ   රන්න -ශගවල්වල  ෑම 

 ෑවාට ප කශ ේ   ාඩ න  සු්ධ   රන්න-  ේලා කටික්, ය න ශ ඳි 

පාවිච්චි  රන්ශන් නැතිසව ශම්වා පාවිච්චි  රනවා කිේවා  ශපොල් 

මු තන  අපි ඒ  ාලශේ ශපොල් මු තන පාවිච්චි  රලා,  ළ ශ්ධ අ ේ 

 ර ගන්නවා   ශමම  ර්මාන්තවලින් වි ාල විශ්ධ  විෂ්මයක් 

අශේ රටට ශගශනන්න පුළුවන් තේේවයක් ඇතිසශවලා තිසශබනවා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඊළෙට, ශපොල්  ටු    ශ ොහු 

 ර්මාන්තය ගැනේ මම කියන්න  ැමතිසයි  ශපොල්  ටු අඟුරු 

 ර්මාන්තය - activated carbon - අ  වි ාල වි වයක් ශගන 

ශ න  ර්මාන්තයක්  අ  activated carbon වායු  මී ර,  ඳ ා 

ශයො ා ගන්නවා  වතුර පිරිසිු    කිරීම - water purification - ඳ ා 

ශයො ා ගන්නවා  වතුර පිරිසිු  කිරීශම්  ැවැන්ත ශයෝජනා ක්රමවලට 

ඇශමරි ාව වාශේ රටවල් activated carbon තමයි පාවිච්චි 

 රන්ශන්  ඒ  ාලශේ ළිඳක් ඉ ක ාම අඟුරු ටි ක්  මපු 

 ැං ල්පය තමයි අ  ශම් ක්රියාේම   රන්ශන්  

ඊළෙට, toothpaste  ර්මාන්තය ගැනේ මම කියන්න 

 ැමැතිසයි  අපි අඟුරු  ෑල්ශලන්  ේ මැ්ධ ා   
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සබතුමාට ලැබී ඇතිස  ාලය අව ානයි, ගරු රාජය ඇමතිසතුමා  
 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මට තව විනානම  ශ  ක් ශ න්න, ූලලා නාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමෂ්   

ශම් toothpaste  ර්මාන්තයටේ අ  ශපොල්  ටු අඟුරු පාවිච්චි 

 රනවා  ඒ ෂ් ා ශම් ශපොල්  ටු අඟුරු ආශ්රිත  ර්මාන්ත දියුණු 

 රන්න අපි බලාශපො ශරොේතු වනවා   

ඊළෙට, ශ ොහු  ර්මාන්තය  ශ ොහු    ශ ොහු බේ කියන 

 ර්මාන්ත ශ ශක්ම වි ාල වි වයක් තිසශබනවා   ෘෂි 

 ර්මාන්තයට වි ාල ව ශයන් ශ ොහු බේ පාවිච්චි  රනවා   

ඊළෙට, geotextile එ ක්   නවා, ූලලා නාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමෂ්,  ඳු නාය යෑම වැළැක්වීමට ශයො ා ගන්න  අ  ශපොල් 

ශ ඳිවලින්   න පාපිසි පාවිච්චි  රනවා  වි ශ ේෂශයන්ම ලණු 

 ර්මාන්තයට    රෂක  ර්මාන්තයට වි ාල වි වයක් තිසශබනවා  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අව ාන ව ශයන් මම ශම් 

 ාර,යේ කියන්න නනෑ  අශේ බලාශපොශරොේතුව වන්ශන් ශම් 

තිසශබන ශපොල් ප්රමා,ය අශේ  ර්මාන්තවලට එ තු  රලා 

ශපොල් වගාව දියුණු කිරීමයි   

තල්    කිතුල්  ර්මාන්තයටේ  ක්තිසය ලබා ශ න ගමන් අපි 

ආශයෝජන ප්රවර්ධන  ලාපයක් - export processing zone 

එ ක් - ශම් රශේ තිසශබන ෂ්ශරෝධායන ීතතිස  ා පනේවලට අුවව 

 ම්බන්ශතොට දි ක්රික් ශේ අක් ර 400ක් ශවන්  රලා, ගරු 

නාමල් රාජපක්ෂ මැතිසතුමා ඇතුළු අෂ්කුේ සියලුශ නා 

එ තුශවලා ආරම්   රන්න බලාශපොශරොේතු වනවා  ශපොල් 

එතැනට ශගනැල්ලා එ  ශපොල් ශගනමයක්වේ එළියට යන්න 

ශ න්ශන් නැතිසව අගය එ තු කිරීමේ -value addition- එක්  

ප්රතිසඅපනයනය  රන්න අපි බලාශපොශරොේතු වනවා   ලැං ාශේ 

 ර්මාන්තවලට කිසිම  ාෂ්යක් ශවන්න ශ න්ශන් නැතිසව, අශේ 

වගා රුවන්ශේ ශපොල්වලට පළමු ප්රමුඛ්තාව ලබා දීලා, අශේ රශේ 

වගා රුවන් ආරක්ෂා  රන ගමන්, ඒ  ර්මාන්තයට අව ය 

අෂ්කුේ ශපොල් පිටින් ශ ෝ ශගනැල්ලා අගය එ තු  රන්නයි 

අශේ බලාශපොශරොේතුව වන්ශන්   

ශ ොශරෝනා වයිර යට එන්නේ  රන වැන ට නට වැය 
වන්ශන් ශනොලර් ක ලියන  00යි  ඒ මු ල අපි ශපොල්වලින් ලබා 
දීලා තිසශබනවා  කියලා මම ශම් ශවලාශේ  කියන්න නනෑ  ශපොල් 
 ා ශපොල් ආශ්රිත  ර්මාන්තවලින් ශනොලර් ක ලියන  00  
ආ ායමක් තාය අවුරු්ධශ්ධ ලබා තිසබු,ා   

ශම් අවුරු්ධශ්ධ ශපොල්  ා ශපොල් ආශ්රිත  ර්මාන්තවලින් ලැබූ 

අශේ ආ ායම ශනොලර් ක ලියන 800ක්  ශම් ආ ායම ශනොලර් 

බිලියන එ ක් ශ  ක් බවට පේ කිරීමයි අශේ බලාශපොශරොේතුව   

817 818 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශම්  ටයුතුවලට  ාය ේවය දීපු අශේ ගරු අමාතයතුමා, 

 ශ ෝ ර රාජය අමාතයතුමන්ලා,  ැබිනේ අමාතයාැං ශේ 

ශල් ම්තුමා, රාජය අමාතයාැං වල ශල් ම්තුමන්ලා, ආයතනවල 

  ාපතිසතුමන්ලා ශම් ශවලාශේ සිහිපේ  රනවා  විශ ේෂශයන්ම  

කුරු,ෑගල     ලාවත වැවිලි  මාගම් ශ   ලා  ලබන 

තේේවයට අපි පේ  රලා තිසශබනවා  ඒ  ාලශේ පාඩු ලබපු ඒ 

 මාගම් ලා  ලබන තේේවයට අශේ   ාපතිසතුමන්ලා පේ  රලා 

තිසශබනවාය කියන  ාර,ාවේ කියක න් ූලලා නාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමෂ්, ශම් අව කථාව ු න්නාට සබතුමාට  කතුතිසවන්ත ශවක න් 

මශේ වචන  කවල්පය අව න්  රනවා  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේ සී  අලවතුවල ම තා  සබතුමාට ක ෂ්ේතු 13  

 ාලයක් තිසශබනවා  

 

 

[අ  ා  2 44] 

 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  අ   වැවිලි අමාතයාැං යේ,  

ඉනම් අමාතයාැං යේ කියන වැ ගේ අමාතයාැං  ශ   ට 

 ම්බන්ධ  වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවා ය පැවැේශවන ශවලාශේ 

ප්රථමශයන්ම අශේ වැවිලි අමාතයාැං ශේ ගරු රශම්ෂක පතිසර, 

ඇමතිසවරයාට  කතුතිසවන්ත ශවනවා  ශමො  , එතුමා ඉතාම 

ෂ් තමාීතව ශම් අමාතයාැං ශේ වැන ටයුතු එතුමාශේ රාජය 

ඇමතිසතුමන්ලා තුන්ශ නේ එක්  ශ ොඳින්  රශගන යන ෂ් ා  

අපි එතුමාට සුබ පතනවා  ඒ වාශේම මට මත යි, මම තරු,යකු 

 ැටියට 1994දී පාර්ලිශම්න්තුවට එන ශවලාශේ එතුමාශේ පියා 

අධයාපන ඇමතිසවරයා  ැටියට වි ාල  ාර්ය ාරයක් අධයාපන 

ක්ශෂේත්රයට  වාශේම ගුරුවරුන්ට ඉෂකට  ළ බව   වතු 

 ම්බන්ධශයන් ගරු රශම්ෂක පතිසර, මැතිසතුමාටේ  රාජය 

ඇමතිසවරුේ එක්  එ තු ශවලා ඉතාම ශ ොඳ ශ ේවයක්  රන්න 

පුළුවන්   අශේ රටට  ැන් අව යම ශවලා තිසශබන ශ යක් තමයි 

ශනොලර්  ශනොලර් ප්ර කනය තමයි අපට තිසශබන්ශන්   ඒ  ඳ ා අපට 

තිසශබන ශ ොඳම මාර්ගයක් තමයි වැවිලි ක්ශෂේත්රය  අශේ රට 

පාලනය  ළ සුු  අධිරාජයයාශේ  ාලශේ ඉඳලාම, ඒ වාශේම 

ෂ්  සින් ප කශ ේේ 1970 - 1980 ග,න් ශවනතුරුම අශේ පළමු 

අපනයන ආ ායම තිසබුශඩ  ශේ, ශපොල්, රබර්    සුළු අපනයන 

ශ ෝගවලින්   ඇෙලුම්, විශ්ධ  රැකියා,   ැංචාර  වයාපාරය වාශේ 

ශ්ධවල් ඊට ප කශ ේ ආපු ආ ායම් මාර්ග   අශේ රටට දීර්න  ාලයක් 

තිස කශ ේ විශ්ධ  විෂ්මය -ශනොලර්- ලැබුශඩ  වැවිලි ක්ශෂේත්රශයන්  

ශම් වැවිලි ක්ශෂේත්රය තව ඉ ක ර ට අරශගන යන්න පුළුවන් කියන 

එ  අපි  ාටේ පැ ැදිලියි   අ  අපට ශනොලර් බිලියන  තර ට 

ආ න්න ප්රමා,යක් ශේ, ශපොල්, රබර්    සුළු අපනයන 

ශ ෝගවලින් ලැශබනවා  අපි වි කවා   රනවා, ශම් වැවිලි 

ක්ශෂේත්රය ෂ්යමා ාරශයන්  දියුණු  ශළොේ, අපට යම්  ාලයක් 

තුළ ශම් ක්ශෂේත්රශයන් ලබන ආ ායම බිලියන 7 ට, 8 ට යන්න 

පුළුවන් කියලා  ඒ ෂ් ා ශවන ාට වනා අපනයන  ෘෂි ර්මාන්තය 

ඉ ක ර ට ශේන එ  ඉතාම වැ ගේ    ශම් ඇතිස ශවච්ච ශ ොවි ත 

තේේවයේ එක්  අපට  ැංචාර  වයාපාරශයන් ලැබුණු විශ්ධ  

විෂ්මය නැතිස වු,ා  2018දී අපට  ැංචාර  වයාපාරශයන් ලැබු,ා, 

ශනොලර් බිලියන 4 3  විතර විශ්ධ  විෂ්මයක්   ඒ  එශ ම 

පිටින්ම නැතිස වු,ා  නමුේ වැවිලි ක්ශෂේත්රය එශ ම ශනොශවයි   ශම් 

ශ ොශරෝනා තේේවය තුළ වු,ේ වැවිලි ක්ශෂේත්රය තමයි ශ ොඳටම 

ඉ ක ර ට ශේන්න තිසබුණු ක්ශෂේත්රය   ැබැයි,  නගාටුශවන් 

වු,ේ කියන්න නනෑ,  වැවිලි ක්ශෂේත්රය ශ ොඳටම දියුණු  රන්න 

තිසබුණු අව කථාව පැ ැර  ැරියා   ඒ  ව කවල ශගොනක් අය 

ශගවල්වල හිටියා  විශ ේෂශයන්ම ඒ ක්ශෂේත්රශේ සිටින 

 ම් රුවන්   ෘෂි ර්ම ක්ශෂේත්රයට ශ ොශරෝනා තේේවය 

කිසිශ ේේම බලපෑශේ නැ ැ  නමුේ අපි ඒ අව කථාව පැ ැර 

 ැරියා     

වගාව කිේවාම, ශපොශ ොර අතයව යයි  එතශ ොට, ශමොන 

අ   කින්  එ  රැයකින් ර ායෂ්  ශපොශ ොර නවේතලා 

 ාබෂ්  ශපොශ ොර අශේ රශේ ශයො න්න නනෑ කියන තීන්ු ව 

ගේශේ? අශේ රටට ශනොලර් බිලියන 4  විතර ආ ායමක් උපයන 

ශම්  ම්පත  ම්බන්ධශයන් ගේත ශම් තීන්ු ශේ තිසබු, ඇේත 

තේේවය ශමො ක් ?   ශම්  ාශේ උපශ  ක  ? ගරු ඇමතිසතුමෂ්, 

මම හිතන  ැටියට සබතුමන්ලා ශම් ගැන ශ ොඳට  න්නවා   

සබතුමා ඉන්න ප්රශ්ධ ය ශේ වගාවට ප්රසි්ධධයි  විශ ේෂශයන්ම අ  

ශේ  ර්මාන්තශේ වැනමශයන්ම ෂ්යැළී ඉන්ශන් සුළු වතු හික යන්  

ම ා පරිමා,ශේ වතුවලට වනා සියයට 70ක්, 75ක් අ  ශේ 

ෂ්ෂකපා නය ලබා ශ න්ශන්  ාමානය ශගොවිශයෝ  අක් ර ශ  , 

අක් ර තුන, අක් ර ප  වාශේ වගා   රශගන ඉන්න ශගොවි 

ම ේවරු තමයි වැනමශයන්ම ෂ්ෂකපා නය ලබලා ශ න්ශන්  ඉතිසන් 

ඒ අය   ඇේතටම රටට බරක් ශනොශවයි  රටට  ම්පතක්  නමුේ 

අ  වි ාල  ාෂ් ර තැන ට ඒ අය පේ වු,ා  සබතුමාේ  කින්න 

ඇතිස, අපිේ  ැක් ා පසු තාය  ාලසීමාව තුළ දිගටම උ්ධශනෝෂ, 

 රන්න ශම් අයට සි්ධධ වු,ා  ඒ අය ශේ වේශේ උ්ධශනෝෂ, 

 ළා  නගරයට ඇවිල්ලා උ්ධශනෝෂ,  ළා  ඊළෙට, ශ ොළටටේ 

එන්න වු,ා, ශම් තීන්ු ව ගන්න  මම සබතුමාශගන්  අ නවා  

ර ායෂ්  ශපොශ ොර  ම්බන්ධශයන් ග පු ගැ ේ එ  reverse 

 රලා තවම අලුේ ගැ ේ එ ක් ග ලා නැ ැ කියලා තමයි  අපට 

තිසශබන ශතොරතුරු අුවව  ැන ගන්නට තිසශබන්ශන්, ඒ තීන්ු ව 

ගේතාට  ඒ ෂ් ා සබතුමා ශම් ගැන පැ ැදිලි කිරීමක්  රනවා නම්  

වැ ගේ  මශේ  ථාව  රලා ඉවරයි   
 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අමාතයාැං වලට බලය දීලා තිසශබනවා, අව ය ශපොශ ොර 

ශගන්වලා ශ න්න  

 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

නැ ැ, ගරු ඇමතිසතුමෂ්  ශමශ මයි  ර ායෂ්  ශපොශ ොර 

ත නම්  රලා ගැ ේ එ ක් ගැහුවා ශන්   ඒ  ආපසු reverse 

 රලා අලුතිසන් ගේත තීර,ය ීතතයුවකූල ශවන්න එපා යැ   
 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අව ය ශපොශ ොර ශගන්වන්න, අමාතයාැං වලට අව ය බලය 

ලබා දීලා තිසශබනවා  

 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ශ ොශ ොම වු,ේ, ප්රමා  ශවලා ශ ෝ ගේත ශම් තීන්ු ව ගැන 

අපි  තුටු වනවා  නමුේ, "තාය ුවව, ඇතුන් ලවාවේ අ්ධ වන්න 

බැ ැ" කිේවා වාශේ අව ය ශවලාශේ ශපොශ ොර නැතිසවීම අපට 

වි ාල ව ශයන් බලපානවා  විශ ේෂශයන්ම අපනයන  ෘෂි 

 ර්මාන්තයට වි ාල ව ශයන් බලපානවා  ඒ වාශේම වී 

වගාවටේ බලපානවා   

819 820 

[ගරු  අරුන්දි  ප්රනාන්ු   ම තා] 
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වැවිලි අමාතයාැං ය යටශේ  ථා කිරීශම්දී, අපනයන  ෘෂි 

 ර්මාන්තයට ශපොශ ොර ප්ර කනය වි ාල ව ශයන් බලපාන බව අපි 

පැ ැදිලිව කියන්න නනෑ  ශමො   ශේ ෂ්ෂකපා නය ගේතාම, 

ශලෝ ශේ අපට තරග රුවන් ග,නාවක් ඉන්නවා  අශේ අල්ලපු 

රට වන ඉන්දියාව  මෙ චීනය  ා ශ න්යාව වැෂ් රටවල් 

ග,නාවක් අපිේ එක්  තරගයට ඇවිේ තිසශබනවා  ශම් රටවල් 

අතරිුවේ අපි  5වන  කථානශේ විතර ඉන්ශන්   ැබැයි, "Ceylon 

Tea" කිේවාම ශලෝ ශේ ප්රධාන තැනක් තිසශබනවා  එ ා සු්ධ න්ශේ 

 ාලශේ ඉඳලාම "Ceylon Tea" වලට වි ාල තැනක් තිසබු,ා  ඒ 

ශමො  ? අශේ ශ්ධ ගු,යේ එක් , අශේ ප ේ එක්  වැශනන 

ශේ ගශ ේ  ල්ශලන් තමයි, ර ම ශේ ලැශබන්ශන්  අ  ශලෝ ශේ 

තිසශබන මතය ඒ යි  අශනක් රටවල් ශේ ෂ්ෂකපා නය  ළේ, අශේ 

ශේ  ම්බන්ධ  රශගන තමයි ඒ අය ශවශළඳ ශපොළට ශේ ශයොමු 

 රලා ඒ උ  ක තේේවය ගන්ශන්  ශම් ඇතිස වූ තේේවයේ එක්  

ඒ ේ ශවන ක වනවා  ශම් ක්ශෂේත්රශේ ඉන්න නනෑම 

ශ ශනකුශගන් අ ලා බලන්න  ඇමතිසතුමාට නම් ඒ ගැන තවේ 

කියන්න ශ යක් නැ ැ  ගාල්ල දි ක්රික් ශේේ, මාතර 

දි ක්රික් ශේේ ශපෞ්ධගලි  වයාපාරි යන් ග,නාවක් ශේ 

 ර්මාන්තශේ ශයදිලා ඉන්නවා  එයාලාශගන් අ ලා බලන්න  අ  

අශේ ශේවල quality එ   ම්පූර්,ශයන්ම ශවන ක ශවලා 

තිසශබනවා  ශම්  අපට බලපානවා   

විශ ේෂශයන් GSP Plus   නය ගැනේ කියන්න නනෑ  අශේ 
ඇෙලුම් ක්ශෂේත්රයට GSP Plus   නය නැතිස වු,ාම ශමො ක්  
වුශඩ ? අපට විශ්ධ  විෂ්මය ලබා ු න් ඇෙලුම් ක්ශෂේත්රය ඇතුළු 
තවේ ක්ශෂේත්ර ග,නාව ට GSP Plus   නය නැතිස වු,ාම, අපට 
තිසබුණු ඒ අව කථාව ශවනේ රටවලට තායා   ැන් අපි ,ය ගේත 
බැංේලාශ්ධ ය බලන්න  අපි ශනොලර් ක ලියන 200  ,යක් ගේත 
බැංේලාශ්ධ ය අ  ශම් තේේවයට ආශේ ශ ොශ ොම ? අපට GSP 
Plus   නය නැතිස වු,ාම ඇෙලුම් ක්ශෂේත්රශේ අපට තිසබුණු 
ශවශළඳ ශපොළ අහික  වු,ා  ඒ ශවශළඳ ශපොළ වැනම ප්රමා,යක් 
බැංේලාශ්ධ ය තමයි අල්ලා ගේශේ  අ  බැංේලාශ්ධ ශේ ඇෙලුම් 
ක්ශෂේත්රශේ ඉන්න ඉ ළ ෂ්ලධාරින් සක්ශ ෝම අශේ රශේ අය  
අශේ රශේ අය 5,000ක්,  ,000ක් ඒ රශේ වැන  රනවා  ඒ වැන 
 රන්ශන්, ඉ ළ ශශ්රේණිවල  පාල යන්  ැටියට  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, 
එවැෂ් තේේවයක් ශේ  ර්මාන්තයටේ ඇතිස  රන්න  යන්ශන්? 
ශම් ශපොශ ොර ප්ර කනශේදී මතු වන තේේවය ඒ යි  අපට තිසශබන 
ප්ර කනය ඒ යි  ශලෝ  ශවශළඳ ශපොශළේ අපට තිසශබන අව කථාව 
අහික  වුශ,ොේ, ඒ තැන නැවත අල්ලා ගන්න අපට  ැශ න්න 
අමාරු වනවා  ශම් ට සබතුමා වග කියන්න නනෑ නැ ැ  ඒ  
ඉ ළින් ගේත තීන්ු වක්   

 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඒ ගැටලුව අතීතයට අයිතිස එ ක්  ඒ ගැටලුව 

නැවත ඇතිස ශවන්ශන් නැ ැ  ඒේ එක් ම මම සබතුමාට කියන්න 

නනෑ, පසු තාය අවුරු්ධ ට  ාශේක්ෂව ශම් අවුරු්ධශ්ධ කිශලෝ 

ක ලියන 25කින් අශේ ශේ ෂ්ෂකපා නය වැනම වන බව  පසු තාය 

අවුරු්ධශ්ධ ෂ්යැං  ාලයක් තිසබු ශඩ   ශම් අවුරු්ධශ්ධ  ාල ගු,ය 

ශ ොඳ ෂ් ා, ඇේතටම කිශලෝ ක ලියන 25කින් අශේ ශේ 

ෂ්ෂකපා නය වැනම ශවනවා  ශපොශ ොර ප්ර කනය නැවත ඇතිසශවන්ශන්  

නැ ැ  ඒ   තිස ය තමුන්නාන්ශ ේලාටේ ශ නවා  රශේ ශගොවි 

ජනතාවටේ ශ නවා  
 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු ඇමතිසතුමා, ශබොශ ොම  කතුතිසයි   ැබැයි අපට ඒ සක්ශ ෝම 

අතීතයට  ාලා ෂ් ම් ඉන්න බැ ැ   රි  ? ශමො  , ශම්වා රටට 

 රන  ාෂ්  සබතුමාශේ පැ ැදිලි කිරීමට ශගොනක්  කතුතිසයි  

සබතුමා කිේවා, ශම් අවුරු්ධශ්ධ ෂ්ෂකපා නය වැනමයි කියලා  ගරු 

ඇමතිසතුමෂ්, පසු තාය අවුරු්ධශ්ධ  ාපු ශපොශ ොරවලින් තමයි ශම් 

අවුරු්ධශ්ධ ෂ්ෂකපා නය ආශේ  ඒ වාශේම ශම් අවුරු්ධශ්ධ ශ ොඳට 

වර්ෂාපතනයේ  ලැබු,ා   ැබැයි, ශම් ශපොශ ොර ප්ර කනය  ලබන 

අවුරු්ධ ට තමයි බලපාන්ශන්  අන්න ඒ ෂ් ා ශම් අවුරු්ධශ්ධ 

ෂ්ෂකපා නය ශපන්වලා ශපොශ ොර ප්ර කනයක් නැ ැ කියලා සබතුමා 

මතයක් ශගොනනෙන්න   න්න එපා  සබතුමා  ක ෂ් කසු රවේටන්න 

බලාශපොශරොේතු වන ඇමතිසවරශයක්  ශනොශවයි ශන්  සබතුමා 

ශ ොඳට වැන  රන ඇමතිසවරශයක්  ඒ ෂ් ා සබතුමා ඒ ට අහු 

ශවන්න එපා  ඒ  කියලා ශේරුමක් නැ ැ  ඒ  ඇේත ශනොශවයි  

අපි ඇේත  ථා  රමු  සබතුමා  ඒ තේේවයට වැශටන්න එපා  ශම් 

පිළිබඳ තිසශබන ඇේත තේේවයට මුහු, දීලා, අපි ශම්ශ න් 

ශගොන එන්න බලමු  

ර ායෂ්  ශපොශ ොරවලට අුවමැතිසය දීලා තිසශබනවා ශන්  ඒ 

ශපොශ ොර ශගොවියාට ශ න්ශන් ශ ොශ ොම  කියලා ඊළෙට 

 ල්පනා  රලා බලන්න  අ  ශපොශ ොර ක ල ශවන ක ශවලා 

තිසශබනවා   ලින් රුපියල් 1,500ට ශපොශ ොර ක ටියක් ශගොවියාට 

ලැබු,ා නම්,  ැන් ශගශනන ශපොශ ොර ඒ මු ලට ගන්න පුළුවන් ? 

සබතුමා ඒ ගැන ශ ොයලා බලන්න  අන්න ඒ ට අව ය 

 ප්රතිස ර්මය ශයො න්න  ශමො  , රජය  ැන් ශපොශ ොර 

 ටයුේශතන් ඉවේ ශවලා තිසශබනවා ශන්  ඒ  ටයුතු ශපෞ්ධගලි  

අැං යට ශ න බව කියනවා  මට හිශතනවා, ඒ ගැ ේ එ  ෂ්කුේ 

 රන්න ප්රමා  ශවන්ශන්ේ ඒ ෂ් ා  කියලා  " ාට  ශ න්ශන්" 

කියලා එතැනේ ඩීල් එ ක් තිසශබනවා   න්ශන් නැ ැ  මම 

කියන්ශන් සබතුමා  ම්බන්ධශයන් ශනොශවයි, ශම් රශේ ශවන ශ්ධ 

අපි කියන්ශන්  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඒ ගැ ේ ෂ්ශේ නය ෂ්කුේ 

 රන්න ප්රමා  ශවන්ශන් ඇයි?  

ශේ  ර්මාන්තශේ ශයදිලා ඉන්න සුළු පරිමා, වගා රුවන්ට 

ශපොශ ොර ප්ර කනය ෂ් ා ඉදිරිශේදී ප්ර කන රාියයක් ඇතිස වනවා  

ශමො   ඒ අයට රුපියල් 7,000ට ශ ෝ 8,000ට ශපොශ ොර ගන්න  

වුශ,ොේ, ශේ  ර්මාන්තය මුළුමෂ්න්ම  නා වැශටනවා  

අක් රයකින් රුපියල්  ,000ක්, 7,000ක්, 10,000ක් ආ ායම් 

ලබන අය ශපොශ ොර ක ටිය ට ඒ වාශේ මු ලක් ු න්නාම ලා යක් 

ලැශබන්ශන් නැ ැ  ඒ ගැනේ  ල්පනා  රන්න කියලා මම 

සබතුමාට කියනවා  

ආඩ ඩුශවන් කියන්ශන් ශපොශ ොර  ඳ ා   නාධාර ශ න්ශන් 

නැ ැ කියලා ශන්   

අපි ශපොල් ගැනේ  ථා  රන්න නනෑ  විශ ේෂශයන්ම අශේ 

ප්රශ්ධ ය ශපොල් ්රිශ ෝ,ශේ පිහිටලා තිසශබන්ශන්  අශේ රාජය 

ඇමතිසතුමා ශපොල් ගැන දීර්න ව ශයන්  ථා  ළා  ශපොල් ග  

අපට ඉතාම  වැ ගේ  ඒ ට ශ ොඳම උ ා ර,ය ශම් යි   වේත  

ශපොල් ශගනම ටි ක්  ැඩුවාම ශපොල් ශගනමය ගන්න ශනොශවයි 

ඉ කශ ල්ලාම එන්ශන්, ශලල්ල ගන්න  ශපොල් ශලලි ටි  

එශවශල්ම අරශගන යනවා  ඒ ට ශලොකු තරගයක් තිසශබනවා  

රුපියල් අශේ ඉඳලා   ය  ක්වා ක ල ට ශපොල් ශලලි ගන්නවා  

ශම්  ව කවල  ශපොල් ශලලි ගන්න ශපොල් ශලලි  ර්මාන්තශේ 

ශයදිලා ඉන්න,  විශ්ධ  රටවලට ඒවා අපනයනය  රන 

 ර්මාන්ත රුවන් අතර ශලොකු තරගයක් තිසශබනවා  රාජය 

ඇමතිසතුමා කිේවා වාශේ ශපොල්  ර්මාන්තයට වි ාල ඉල්ලුමක් 

තිසශබනවා  ශපොල්  ටුශේ ඉඳලා  ැම ශ්ධ ටම අ  ශලෝ ශේ 

ඉල්ලුමක් ඇවිල්ලා තිසශබනවා  අපට  පයන්න බැරි ප්රමා,ය ට 

ඒ ඉල්ලුම තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා ශපොල් වගාව ගැන අපි මීට වනා 

උනන්ු  ශවන්න නනෑ  මීට වනා ආධාර ශ න්න නනෑ  

ශපොල් ශතල් ෂ්ෂකපා  යන්  ඳ ා අව ය වැන පිළිශවළ 

ග,නාවක් ක්රියාේම   රන්න ෂ්යම ශවලා තිසශබනවා කියලා 

ඇමතිසතුමා කිේවා  නමුේ ඒවා තවම සබතුමන්ලාට ක්රියාේම  

 ර ගන්න බැරි ශවලා තිසශබනවා  පසු තාය  ාල සීමාව තුළ තිසබුණු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අමුද්රවය හිෙය ෂ් ා අශේ ශ්ධශීය ශපොල් ශතල් ෂ්ෂකපා  යන් 

ඉතාම අමාරුශේ වැටිලා තිසශබනවා  ඒ  ඳ ා යම් යම් ක්රියාමාර්ග 

ගැීතම  ඳ ා  ා ච්ඡා වු,ාට, ඒවා තවම ක්රියාේම  ශවලා 

නැ ැ  ඒ ෂ් ා ඒවා ක්රියාේම   රන්න  ඒ අමුද්රවය ලබා 

ු න්ශනොේ අශේ ශපොල් ශතල්  ර්මාන්තයේ රැ  ගන්න පුළුවන්    
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  ැන්  ථාව අව න්  රන්න   
 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ඒ ගැන විශ ේෂ අවධානය ශයොමු  රන්න  අශේ සුළු අපනයන 

ශ ෝගවලින් -කුරුඳු,  රාබු නැටි, ගම්ක රි කවලින්- අපට ශනොලර් 

ලැශබනවා  ශම්වා ශවන ාට වනා  ැන් අපට අව ය ශවලා 

තිසශබනවා  ඒවාට අව ය ප සු ම්      නාධාර ලබා දීලා 

ශපොශ ොරවලටේ යම්   නයක් ලබා දීලා  ටයුතු  ශළොේ අපට 

අපනයන  ෘෂි ර්ම ශ ෝගවලින් ශනොලර් බිලියන 7ක් ඉදිරි අවුරුු  

කිහිපය තුළ ලබා ගන්නා target එ ට යන්න අව කථාව උ ා ශවයි  

කියන   ාර,ය  මතක්  රක න් ඇමතිසතුමාට සුබ පතක න් මශේ 

වචන  කවල්පය අව න්  රනවා  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගයාෂාන් නවනන්  මැතිසතුමා  සබතුමාට ක ෂ්ේතු  තර  

 ාලයක් තිසශබනවා  
 

 

[අ  ා  2 5 ] 

 

ගු ගයාෂාන් නවනන්ද මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயாஷான் நவனந்த)   

(The Hon. Gayashan Nawananda)  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අය වැය  ාර    ා 

අව කථාශේ වැවිලි  ර්මාන්ත අමාතයා ය පිළිබඳව  ථා  රන්න 

ලැබීම පිළිබඳව මම මුලින්ම ශබොශ ොම  තුටු ශවනවා  

විශ ේෂශයන්ම රිච ත පතිසර, මැතිසතුමාශේ පුත්රයා වන ගරු 

(වව ය) රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසතුමා ශබොශ ොම ෂ්ර ැං ාර 

වාශේම, වගකීමකින් යුතුව  ටයුතු  රන  ැබිනේ 

අමාතයවරශයක්  එතුමාශේ අමාතයාැං ය ගැන  ථා  රන්න 

ලැබීම  ාගයයක් ශ ොට  ල නවා  ගරු ශේ සී  අලවතුවල 

මන්ත්රීතුමෂ්, සබතුමා ගැන ශබො ශ ොම  තුටුයි  විපක්ෂය  ැම  ාම 

අමාතයාැං වලට බණින්න පුරුු  ශවලා තිසශබන තේේවයක් තුළ  

සබතුමා වැවිලි  ර්මාන්ත අමාතයාැං ය පිළිබඳව  තුට ප්ර ා  

 රක න්  ථා කිරීම ගැන අපටේ  තුටුයි  ඒ තුළින් අශේ ආඩ ඩුව 

ගැන, අශේ ගරු  ැබිනේ අමාතයතුමා ප්රමුඛ් අශේ රාජය 

ඇමතිසවරුන්ශේ  ාර්ය ාරය ගැන, එතුමන්ලාශේ ක්රියා ාරිේවය 

ගැන මනා වැටීමමක්, අවශබෝධයක් වාශේම ෂ්වැරැදි  ාවයක් 

 ෂ්ටු න් ශවනවා;  නාථ ශවනවා   

මම ශමොනරාගල, ශ වනගල උක් ශගොවිශයකුශේ පුශතකු 

 ැටියට මට ශගොනක්  තුටුයි, උක් ශගොවියාට ලබා දීලා තිසශබන 

අව කථා  ගැන  විශ ේෂශයන් මම  ගරු ජාන  වක්කුඹුර රාජය 

අමාතයතුමන් ශම් ශමොශ ොශේ මතක්  රනවා  2020ට  ලින් 

රුපියල් 5,000ට තිසබුණු උක් ශටොන් එ  2020  ාලශේ රුපියල් 

5,500   ක්වා ඉ ළ  ම්ධදී, 2021දී එය නැවත රුපියල් 250කින් 

වැනම  ළා    2022 ශව්ධදී උක් ශටොන් එ   ක ල තවේ රුපියල් 

500කින් වැනම  රන්න එතුමා ශපොශරොන්ු  දීලා වග කීශමන් 

 ටයුතු  රන ෂ් ා මට එතුමා ගැන  තුටු ශවන්න පුළුවන්  

ශමො  , මශේ ජීවි ාව, භූක  ාව    ක්රියා ාරිේවය උක් ග ේ 

එක්  බැඳුණු අතීතය ට  ම්බන්ධ ෂ් ා  මශේ ශ මේපියන්, 

මශේ පරම්පරාශේ අය, ඥාතිසන් ශ වනගල උක්ග ට බැඳිලා 

හිටිශේ  ශ වනගලට, පැල්වේතට  ාධාර,යක් ඉෂකට  රන 

රාජය අමාතයරශයකු ශම් ආඩ ඩුව තුළින් බිහිවීම පිළිබඳව මශේ 

 තුට ප්ර ා   රනවා   

ශමපම,  ාලය ට  උක් ශගොවියාට, ශ ේව යාට දිරි 

දීමනාවක් ශනොලැබුණු යුගය  අශේ රාජය ඇමතිසතුමන් විසින් 

රුපියල් 15,000ක් ශ ේව යාටේ,  15,000ක් ශගොවීන්ටේ ලබා 

ශ නවා  වා න ශවුවශවන් රුපියල් ක ලියන 1,500  මු ලක් 

ශවන්  රනවා    

වතුර නැතුව උක්වගාව  රන ප්රශ්ධ යක් තිසශබනවා  ඒ 

ප්රශ්ධ යට වතුර ලබා දීම ශවුවශවන්  මු ල් ශවන්  රලා 

තිසශබනවා  රාජය අමාතයවරයා එශ ම  ටයුතු  ළා   ශම් රශේ 

සීෂ්  පිළිබඳ  ැබිනේ ඇමතිසවරශයක් හිටියා  නමුේ කිසි ා  අශේ 

රශේ උක් ශගොවියාට  ාධාර,යක් ශනොවුණු යුගයක් තමයි, 

යූඑන්ීඩ ආඩ ඩුව තිසබුණු  ාලය  එව ට රජය ඒ ආයතන 

ශපෞ්ධගලී ර,ය  ර්ධදී ඒ  අපරාධය ශබොශ ොම අමාරුශවන් 

ම ාශගන අශේ අමාතයවරයා ඒ ආයතන ශබොශ ොම ඉදිරියට 

ශගනැල්ලා අශේ උක් ශගොවියාටේ, ඒ ආයතනවල ශ ේව යන්ටේ 

 ාධාර,යක්  රනවා   

නමුේ අපට ශපොනම  ගැටලුවක් තිසශබනවා  අ  අශේ උක් 

ෂ්ෂකපා නශේ අතිසරික්තයක් තිසශබනවා   

ශමොනරාගල දි ක්රික් ශේ පැල්වේශේේ, ශ වනගලේ 

තිසශබන ඒ උක් අතිසරික්තයට  ාධාර,යක් ඉටු කිරීමට උේ ා  

 ළ යුතුයි  ඇේතටම මම ශම් ශවලාශේ ගරු ජාන  වක්කුඹුර 

රාජය ඇමතිසතුමාටේ, ගරු රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසතුමාටේ   

 කතුතිසවන්ත ශවනවා  මම හිටපු, මම වැන  ළ,  ම්ශබගමුව 

ප්රශ්ධ ශේ සීෂ්  ර්මාන්ත ාලාවක් ඇතිස  රමු කියලා මා කිය්ධදී, 

එතුමන්ලා ශ පළ එම ශයෝජනාව එ  සිතිසන්  ාර ගේතා  අවුරුු  

 තළි  ට ප කශ ේ ශම් රශේ රජශේ සීෂ්  ර්මාන්ත ාලාවක් ඇතිස 

 රනවා නම්, එහි පූර්, ශගෞරවය ගරු ජාන  වක්කුඹුර රාජය 

ඇමතිසතුමාටේ, ගරු රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසතුමාටේ හික  ශවන්න 

නනෑ   

ශ වනගල උක් අතිසරික්තයට, පැල්වේත උක් අතිසරික්තයට 

 ාධාර,යක් ඉටු  රන්න මාේ උේ ා   රනවා   උක් ශගොවියා 

 ාලයක් තිස කශ ේ, අවුරුු  ප ක් තුළ  න්න  තර ට අ කවැන්න 

 පන යුගය ෂ්මා  රලා, අවුරුු  ප  ට  න්න ප ක් අ කවැන්න 

 පන තේේවය ඇතිස  රලා,  ආ ායම් ලබන අව කථා ග,න එක් 

වර්ෂයකින් වැනම  රන්න ශයෝජනා  ළා  ඒ  ම්බන්ධව 

ක්රියාේම  වූ අශේ ජාන  වක්කුඹුර රාජය ඇමතිසතුමාට මා 

 කතුතිසවන්ත ශවනවා  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, එව ට ගම්ක රි ක කිශලෝවක් 

රුපියල් 400ට තිසබුශඩ    ැන් රුපියල් 1,100යි  බනල්කුඹුර, බිබිල, 

මැ ගම ප්රශ්ධ වල ගම්ක රි ක ශගොවියාට  ාධාර,යක් ඉෂකට  ළ 

ශම් ආඩ ඩුශේ අශේ ගරු ඇමතිසතුමන්ලාට ම ශේ  කතුතිසය ප්ර ා  

 රනවා  මශේ ශපොනම ඉල්ලීමකුේ තිසශබනවා, ගරු ඇමතිසතුමෂ්  

බනල්කුඹුර, බිබිල, මැ ගම  ප්රශ්ධ වල ශගොවීන් ශවුවශවන් 

  සුරුවම් මධය කථානයක් ඉදි  රලා ශ න්න  ඒ පිළිබඳව 

සබතුමන්ලාශේ අවධානය ශයොමු  රන ශල  ඉල්ලා සිටික න් 

මශේ  ථාව අව න්  රනවා    

ශබොශ ොම  කතුතිසයි   

823 824 

[ගරු ශේ.සී. අලවතුවල  ම තා] 
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ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා  සබතුමාට ක ෂ්ේතු  ා ත  

 ාලයක් තිසශබනවා  

 

 

[අ  ා  3 01] 

 

ගු නේලු ුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு லவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අ  රශේ ඇවිශළන ප්ර කන 

ශ  ක් තිසශබනවා  එ ක්, ශනොලර් ප්ර කනය  අශන , ගෑ ක 

සිලින්නර පිපිරීශම් ප්ර කනය  අ  වනශ ොට ගෑ ක සිලින්නර පිපිරීම 

ෂ් ා ජනතාව තුළ වි ාල බියක් ඇතිස ශවලා තිසශබනවා  අපි 

 ැක් ා, ශපොශළොන්නරුශේ, ෂ් වැරටිශේ, පන්ෂ්පිටිශේ ගෑ ක 

පිපිරීම් සි්ධධ වු,ා   ශම් වනශ ොට  යින් මරුු  ප්රශ්ධ  ශේේ ගෑ ක 

පිපිරීමක්  ශවලා තිසශබනවා  අ  ෂ්ශව කවල පාවිච්චි  රන ගෑ කවල 

 ැංයුතිසශේ ශවන කවීමක් තිසශබනවා  SLS ප්රක තිසයට අුවකූලව නැ ැ 

කියලා පාරිශ ෝතා   ටයුතු පිළිබඳ අධි ාරිශේ හිටපු තුෂාන් 

ගු,වර්ධන ම තා මීට ශපර වගකීශමන් ප්ර ා   රලා තිසශබනවා   

ඒ ෂ් ා වගකිව යුතු රජයක්  ැටියට ශම් ගැන ජනතාවට ශ ළි රේ 

 රන්න  SLS ප්රක තිසයට අුවව ගෑ ක සිලින්නරය තිසශබනවා , පවිච්චි 

 රන්න පුළුවන්  කියලා ජනතාවට ශ ළි රේ  රන්න    

රශේ ශනොලර් ශනොමැතිසවීශම් ප්ර කනයේ අ  වි ාල ව ශයන් 

බලපා තිසශබනවා  අ  රට තුළ තිසශබන ශපොශ ොර ප්ර කනයට, 

අතයව ය  ාඩ න ශනොමැතිසවීශම් ප්ර කනයට, ශම් ගෑ ක ප්ර කනයට 

බලපා තිසශබන්ශන් ශනොලර් ප්ර කනය තමයි  පසුතාය  ාලශේ වැවිලි 

 ර්මාන්තය පිළිබඳව ගේත වැරැදි තීර,, වැරැදි ප්රතිසපේතිස ෂ් ා 

තමයි අ  වන විට ශම් ශනොලර් ප්ර කනය උ්ධගත ශවලා තිසශබන්ශන්  

1970-1980  ාලය ශවන ල් දිතාන් දිගටම ශම් රටට වි ාල 

ව ශයන් ශනොලර් උපයා ු න්ශන් වැවිලි  ර්මාන්තය බව අපි 

 ැශමෝම  න්නවා  නමුේ ඉන් පසුව දිතාන් දිගටම වැවිලි 

 ර්මාන්තය පිළිබඳව තිසබුණු  ැලකිල්ල මදි ම, ඒ පිළිබඳව ගේත 

වැරැදි ප්රතිසපේතිසමය ක්රියා මාර්ග, වැරැදි පිළිශවේ ෂ් ා ඒ  

 ර්මාන්තය ශගොන නෙන්න බැරි වු,ා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  2010 වර්ෂශේ අශේ ශේ 

ෂ්ෂකපා නය කිශලෝ ක ලියන 331ක් පම, ශවනවා  2020 වර්ෂය 

වනශ ොට කිශලෝ ක ලියන 278ක් පම, ශවනවා  කිශලෝ ක ලියන 

300 තමයි average එ   ඒ ආ න්නශේ තමයි ඒ ප්රමා,ය උනට 

ප ළට යන්ශන්  ඊට ආ න්නව අ ායම  ැටියට ශනොලර් 

ප්රමා,යේ බිලියන 1 4, 1 2, 1 5 වාශේ තමයි තිසශබන්ශන්  

Regional Plantation Companies යටශේ පවේවාශගන යන 

ම ා පරිමා, ශේ වතු තිසශබනවා  ඒ වාශේම කුනා ශේවතු  

තිසශබනවා  Regional Plantation Companies යටශේ 

පවේවාශගන යන වතු  ා රාජය වතු ව ශයන් තිසශබන ම ා 

පරිමා, වතුවල  ැනට ශ ක්ශටයාර 100,000  පම, ප්රමා,යක් 

වගා  රන්ශන් නැතිසව අත ැර තිසශබනවා   කුනා ශේවතු 

ශ ක්ශටයාර 80,000ක් පම, වගා  රලා තිසශබනවා, ගරු 

ඇමතිසතුමෂ්  ඒ ෂ් ා තමයි අර ම ා පරිමා, වතුවලින් අත 

 ැශරන ෂ්ෂකපා න ප්රමා,ය අඩු ශනොවී තිසශබන්ශන්  ම ා පරිමා, 

වතුවල ආ ායම් ප්රමා,ය අඩු ශවක න් යනවා, කුනා ශේවතුවල 

ආ ායම් ප්රමා,ය වැනම ශවක න් තිසශබනවා   ැන් ශම් ශ  ම එ  

 මාන තැන ට ඇවිේ තිසශබනවා    

අ  තිසශබන ශනොලර් අර්බු යේ එක්  අපි වට ාශගන 

තිසශබනවා ෂ්ෂකපා න ආර්ික ය වැනම දියුණු  ළ යුතු බව  ඒ  ඳ ා 

අපට  රන්න තිසශබන ප්රධානම ශ්ධ තමයි වැවිලි  ර්මාන්තය නො 

සිටුවීම  එයිුවේ ශේ  ර්මාන්තය තමයි ප්රධාන ශවන්ශන්  

ශ වුවව තිසශබන්ශන් රබර්  ර්මාන්තය  ශම් ශවුවශවන් අපි ළෙ 

තිසශබන වැන පිළිශවළ ශමො ක් ?  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඒ ගැන 

 ා ච්ඡා  රනශ ොට අපි විශ ේෂශයන් මතක්  රන්න නනෑ 

සබතුමාශේ අමාතයාැං ය යටශේ තිසශබන SLSPC එ  ගැන   

අපි  ැන් නැවත වගාව  රන්න නනෑ  නැවත වගාව කිරීමට 

යම්කිසි ක්රමයක් ඇතිස  රන්න නනෑ  සබතුමා ප්රගතිසශීලිව ශම් 

ක්ශෂේත්රය ගැන බලන ඇමතිසවරයකු  ැටියට, SLSPC එ ට අයේ 

වගා  රන්ශන් නැතිසව තිසශබන ඉනම් අරශගන,  ඒ ඉනම් කුනා 

ශේවතු  ැං ල්පය ට ශගන තායා නම් ශ ොඳයි කියලා මා 

හිතනවා  අපි කියන්ශන් නැ ැ, එ වර ඒ වේශේ ඉන්න 

ජනතාවට ඒ ඉනම් ශබ න්න නනෑ කියලා  අපි  co-operative 

system එ ක් වාශේ යම්කිසි system එ ක්   ාශගන ඒ ඉනම් 

කුනා ශේවතු  ැං ල්පයට ඇතුළේ  රලා, කුනා ශේවතු  ැංවර්ධන 

අධි ාරිශයන් ශ න   නාධාර ලබා දීලා  ටයුතු  රනවා නම් 

ශ ොඳයි   ැන් සබතුමන්ලා ඒ   නය ලක්ෂ 5 සිට ලක්ෂ    ක්වා 

වැනම  රලා තිසශබනවා  මාසි  දීමනාවක් ලබා ශ නවා  ඒ දීමනාව 

ඒ වේශේ ජීවේවන ජනතාවට ලබා දීලා අපට යම්කිසි 

ශ ක්ශටයාර ග,නක් දියුණු  රන්න පුළුවන් නම් ශ ොඳයි  ශම්  

අලුේ වැන පිළිශවළක්  මම හිතන  ැටියට පසුතාය     කිහිපශේ 

ආපු කිසිම ඇමතිසවරශයක් ඒ   ශළේ නැ ැ  කිසිම 

  ාපතිසවරශයක් ඒ   ශළේ නැ ැ   රපු එ ම ශ්ධ, ඒ ඉනම 

ශවනේ ශමො ට  පාවිච්චි  රන්න පුළුවන්, අර බැංගලාව  ාට  

ගන්න පුළුවන්, ශම් බැංගලාව  ාට  ගන්න පුළුවන් කියලා ශ ොයා 

බැලීමයි  ඒවා තමයි  ථා බ  වුශඩ   එශ ම නැේනම් ඒ ඉනම් 

 ැබැල්ල අරශගන තවේ  ාට  රි ඒ  sublease ශ න එ  තමයි 

 ශළේ  සබතුමා ප්රගතිසශීලිව බලන ඇමතිසවරයකු  ැටියටයි අපි 

 කින්ශන්  පසුතාය  ාලය තුළ ප්ර කන අඩුශවන්ම තිසබුශඩ  SLSPC 

එ  යටශේ තිසබූ වතුවලයි කියන එ  මම කියන්න නනෑ  ඒ 

ශවුවශවන් සබතුමාට  කතුතිසවන්ත ශවන්න නනෑ   ැන් පසුතාය 

 ව කවලේ කිේවා-   

 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමෂ්, අපි බලයට පේවීශමන් පසුව 

එ ම බිම් අෙලක්වේ ශ්රී ලැං ා රාජය වැවිලි  ැං කථාශවන් අව තු 

 රලාවේ, lease  රලාවේ නැ ැ  සබතුමා දීපු ශයෝජනාව ගැන 

මම  ැනටමේ   ාපතිසතුමා එක්   ථා  රලා තිසශබනවා   

පුළුවන් නම්, පදිැංචි ජනතාවටම outgrower model  එ ට ශ ොට ක 

කිහිපයක් ලබා ශ න්න අපි  ටයුතු  රන්නම්  අපි සබතුමාශේ 

ශයෝජනාව  ල ා බලන්නම්   
 

ගු නේලු ුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு லவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ශබොශ ොම  කතුතිසයි, ගරු ඇමතිසතුමෂ්   SLSPC එ ට අයිතිස 

වතු නැවත වගා  රලා,  රු ාර වතු  ැටියට  ැංවර්ධනය  රන්න 

නනෑ කියන ප නශම් තමයි අපි ඉන්ශන්  
  
ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමෂ්, අපි direct planting ක්රමයට 

වගා  ළ  ැකි සියලු  භූක වල ශේ වගාව  ඳ ා ශ ොම්ශපෝ කේ 

ශපොශ ොර    පැළ ශනොක ශල් ලබා ශ නවා  ඒ ක්රමශේ ය අපි ශ්රී 

ලැං ා රාජය වැවිලි  ැං කථාවටේ පාවිච්චි  රනවා  එහි 

ශ ක්ශටයාර සිය ග,නක් තිසශබනවා  ඒ සියල්ල වගා  රන්න 

පුළුවන් උපරි මශයන් ලබන ව ශර්  ටයුතු  රනවා   

825 826 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු නේලු ුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு லவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ශබොශ ොම  කතුතිසයි  ඒ ට යම්කිසි ක්රමයක්   න්න, ගරු 

ඇමතිසතුමා   දිතාන් දිගටම වේශේ ජීවේවන ජනතාවට තමන්ශේ 

කියන  ැඟීමක් එන විධියට යම්කිසි ක්රමයක්   නවා නම්, එහි 

 ම්පූර්, ප්රතිසලලය අපට ලබා ගන්න පුළුවන්  SLSPC එ ට අයිතිස 

ම ුවවර දි ක්රික් ශේ වු ත යි ත වේත, ශ යාර්පාර්ක් වේත වැෂ් 

වතු  ම්බන්ධශයන් නැවත නැවතේ ශවනේ ශයෝජනා ශයොමු 

 රන බව මම  න්නවා  සබතුමා පැ ැදිලිවම කියලා තිසශබනවා, 

ශම් ඉනම් ශවනේ අව යතාවලට ශ න්ශන් නැ ැ කියලා  ඒ  ැක්ම 

පිළිබඳව අපි සබතුමාට  කතුතිසවන්ත ශවනවා  ඒ වාශේම Regional 

Plantation Companiesවලට අයේ වතු පිළිබඳවේ අ  අර්බු යක් 

තිසශබනවා   

විශ ේෂශයන්ම වතු  ළමනා ර,ය  ා වතු  ම් රුවන් අතර 

ගැටලු ඇතිස ශවලා තිසශබනවා  වැවිලි අමාතයාැං ය එ  පැේතකින්, 

Labour Ministry එ  තව පැේතකින්, වතු ෂ්වා   ා ප්රජා යටිතල 

ප සු ම් රාජය අමාතයාැං ය තව පැේතකින්, Regional 

Plantation Companies ටි  තව පැේතකින්, වතුවලට  ම්බන්ධ 

වතු වෘේතීය  ක තිස තව පැේතකින් ඉඳශගන තමයි ශම් ප්ර කනය 

වි ඳන්න බලන්ශන්  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මම සබතුමාශගන් 

ඉල්ලනවා, ශම් සියලු පාර් කව එ ට අරශගන, එ  තැන ට 

අරශගන ශම් ප්ර කන  වි ඳන්න කියලා  ශම් ක්ශෂේත්රය ශගොන 

ගැීතශම් වගකීම සබතුමාට තිසශබනවා  සබතුමා ශම් ක්ශෂේත්රය 

 ැංවර්ධනය  රන්න නනෑ  ඒ හින් ා මම කියනවා, ශම් සියලු 

පාර් කව එ  තැන ට ගන්න කියලා  ශම් සියලු පාර් කව එ  

තැන ට ගේතා නම්, අපි එ   ඩ නායමක් විධියට එ  තැන ට 

එ තු වු,ා නම්, වතු  ම් රුවන්ශේ ශේතනය පිළිබඳ ප්ර කනය 

ශවන්න පුළුවන්, වතුවල නැවත වගා  රන්ශන් නැතිසව තිසශබන 

ඉනම් පිළිබඳ ප්ර කනය ශවන්න පුළුවන්, Regional Plantation 

Companiesවල තිසශබන  ළමනා ර, ප්ර කනය ශවන්න පුළුවන්, 

ශම් සියලු ප්ර කන වි ඳක න් ඉදිරියට යන්න අපට  ැකි ශවනවා  ඒ 

වු,ාට, ශමහිදී මා  කින්ශන්, වැවිලි  ර්මාන්ත අමාතයාැං ය 

ශම්වා  ැ   ැ ේ  න්ශන් නැතිසව යනවා වාශේ, ඒවා මෙ  ැරලා 

යන තේේවයක්  අපට නම් ශපශනන්ශන් එශ මයි  ඒ හින් ා ශම් 

ගැටලුව වැනම වීශම් ප්රව,තාව වැනම වී ශගන යනවා  ගරු 

ඇමතිසතුමෂ්, ඒ හින් ා මම සබතුමාශගන් ඉල්ලනවා, මා  ලින් 

කිේවා වාශේ එ ට එක් ශවලා තීර,යක් ගන්න පුළුවන් යම්කිසි 

අලුේ ක්රමශේ යක්   න්න කියලා   ලින් තිසබුණු ක්රමශේ වලින් 

එළියට ඇවිල්ලා අලුේ ක්රමශේ යක්   ලා ශම් ප්ර කනවලට 

වි ඳුමක් ලබා ශ න්න නනෑ  එතශ ොට  විශ ේෂශයන්ම ශම් ගැටුම් 

පාලනය  රශගන අපට වතු  ැංවර්ධනය  රගන්න පුළුවන් ශවයි 

කියලා මම හිතනවා   

වැවිලි  ර්මාන්තය ගැන  ථා  රන ශ ොට මම තවේ ශ යක් 

කියන්න නනෑ  අපි එ  පැේතකින් ශේ වතු, රබර් වතු, ශපොල් වතු 

ආදි ව ශයන් වැවිලි  ර්මාන්තය දියුණු  රන ශ ොට, අශනක් 

පැේශතන් ඒ  ර්මාන්තය  රන ජනතාවශේ ජීවන තේේවය 

වැනමදියුණු කිරීමට අව ය  ටයුතු  රන්න නනෑ  අපි 

විශ ේෂශයන්ම කියන්න නනෑ, Regional Plantation Companies 

විසින්  ළමනා ර,ය  රන ම ා පරිමා, ශේ වතුවල, රජශේ 

ආයතන වන SPC එ ට අයේ වතුවල    JEDB එ ට අයේ 

Elkaduwa Plantations Limited එශක් වැන  රන ජනතාව ගැන  

ඒ ජනතාවට ජීවේ වීමට අව ය ෂ්වා  පිළිබඳ වි ාල ප්ර කනයක් 

තිසශබනවා  ඒ ජනතාවට ෂ්ව ක්   ා ගැීතමට ඉනම්  ෑල්ලක් ලබා 

ගැීතම පිළිබඳ වි ාල ප්ර කනයක් තිසශබනවා   

2015දී ය  පාලන රජශේ දින 100 වැන ට න යටශේ 

 ැබිනේ තීන්ු වක් ගේතා, වතුවල ජීවේ වන ජනතාවට ෂ්ව ක් 

  ා ගන්නට ඉනම්  ෑල්ලක් ලබා ශ න්න  2015දී ඒ  ැබිනේ 

තීන්ු ව ගේතා  201 දී නැවත  ැබිනේ ප්රි ාවක් ඉදිරිපේ  ළා  

එව ට,  ඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල ප සු ම්  ා ප්රජා  ැංවර්ධන 

අමාතය ගරු පලෂ් දිගම්බරම් මැතිසතුමා, වැවිලි  ර්මාන්ත අමාතය 

ගරු නවීන් දි ානාය  මැතිසතුමා, ඉනම් අමාතය ගරු ශජෝන් 

අමරතුැංග මැතිසතුමා ඇතුළු අය  ැබිනේ ප්රි ාවක් ඉදිරිපේ 

 රලා, වේශේ ජීවේ වන  ෑම පවුල ටම ෂ්ව ක්   ා ගැීතමට 

පර්ච ක 7  ඉනම්  ෑල්ලක් ලබා ශ නවා කියන එ ට  ැබිනේ 

අුවමැතිසය ලබාගේතා  ඒ අුවමැතිසය අුවව පසු තාය  ාලශේ ක්රියා 

 ළා  ඒ අුවව පසු තාය රජය පර්ච ක 7  ඉනමක් ලබා ගැීත ශම් 

අයිතිසය වතු  ම් රුවන්ට ලබා ු න්නා  පසු තාය රජය  ාලශේ ඒ 

අුවමැතිසය ලබා ු න්නා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඒ පිළිබඳ වි කතරය මම 

සබතුමාට ඉදිරිපේ  රන්නම්  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, විශ ේෂශයන්ම 

සබතුමා යටශේ තිසශබන ශ්රී ලැං ා රාජය වැවිලි  ැං කථාශේ 2019 

වන විට  ඳුනාගේ පවුල් 9 0 ට අපි පර්ච ක 7 බැතාන් ලබා දීලා 

තිසබු,ා  ඒ වාශේම, පවුල් 1,214 ට ඉනම් ලබා දීමට අව ය 

මැණුම්  ටයුතුේ අපි  රලා තිසබු,ා  නමුේ අ  වන  ශ ොට ඒ වැ න 

 ටයුතු අනප, ශවලා තිසශබනවා  ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, 

ඒ ශතොරතුරු ඇතුළේ ශල්ඛ්න මම ෙවාගත්*  රනවා  

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ෂ්ව ක් තනා ගැීතශම් ූලලි  අයිතිසවාසි ම 

ඒ ජනතාවට  ලබා ශ න්න  ඒ වාශේම, ජනතා වතු  ැංවර්ධන 

මඩ නලය ශම්  අමාතයාැං ය තුළ නැතේ, අපි රබර් ගැන, ශේ 

ගැන  ථා  රන ශ ොට, වැවිලි අැං ය යටශේ තමයි ඒ ගැනේ 

 ථා  ළ යුතුව තිසශබන්ශන්  නමුේ, අ  ඒ පිළිබඳව අල ගැන, 

ක රි ක ගැන  ථා  රන ශවලාවට  ථා  රන්නයි සි්ධධ ශවලා 

තිසශබන්ශන්  ඒ ශමො   කියලා මම  න්ශන් නැ ැ  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සබතුමාට තවේ විනානම ශ     ාලයක් තිසශබනවා  

 

ගු නේලු ුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு லவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ගරු වරු, ලියනශේ 

මන්ත්රීතුමාශේ  ාලශයන් මට විනානම ශ  ක් ඉල්ලා සිටිනවා  

 

 

ගු වුණ ලියනනේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு வருண லியனலக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මශේ  ාලශයන් විනානම 

ශ  ක් ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමාට ලබා ශ න්න  

 

ගු නේලු ුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு லவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ජනතා වතු  ැංවර්ධන මඩ නලය  ර ා අපි ඉනම්  ේටි 

7,794ක් ලබා දීලා තිසශබනවා  මම ඊට අ ාළ ශල්ඛ්නයේ table** 

 රනවා   

ඒ  මෙම, පර්ච ක 7ක් ලබා දීමට අ ාළ  ැබිනේ තීර,ය 

අුවව, ඒ අව ය වි කතර වැවිලි අමාතයාැං ශේ ඉනම්  unit එ  

 ර ා LRC එ ට ලබා දීලා, ුවවරඑළිය දි ක්රික් ශේ Hauteville 

Estate එශක් අපි   පු ෂ්වා වලට LRC එ   ර ා සින්නක් ර 

සේපු ලබා දීලා තිසශබනවා  අපි ඒ ජනතාවට ඉනශම් අයිතිසය ලබා 

827 828 

————————— 
* පුෙනත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

* Placed in the Library. 
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දීලා තිසශබනවා කියන එ  තමයි මා කියන්ශන්  ඒ හින් ා මා 

සබතුමාශගන් ඉල්ලන්ශන්,  අශනක්  ඉනම්  ේටිවල අයිතිසයේ ඒ 

ක්රමය පාවිච්චි  රක න් ඒ ජනතාවට ලබා ශ න්න කියන එ යි   

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මම විශ ේෂශයන්ම මතක්  රන්නට නනෑ, 

වතු ආශ්රිතව තිසශබන ඉනම් LRC එ   ර ා ශබ ා දීශම්දී -වගා 

කිරීමට ශවන්න පුළුවන්, ශවනේ ප්රශයෝජනවලට ශවන්න පුළුවන්- 

වේශේ ජීවේ වන ජනතාවට ඒ  අ ාළ නැ ැ වාශේ  ල ක න් ඒ 

අය ඒ ට ඇතුළේ  ර ගන්ශන් නැතිස තේේවයක් තිසශබන බව  

ශම් ප්ර කනය අ  පැන නැඟී තිසශබනවා, රේනපුර දි ක්රික් ශේ 

Panilkanda Estate එශක්  ශ ොශලොන්න ප්රශ්ධ ශේ තිසශබන 

පෂ්ල් න්  වේශතන් ගේත අක් ර 500ක් ජනතාවට ශබදීශම් 

වැන පිළිශවළක්  ැන්  රශගන යනවා  ඒ ඉනම් ග්රාමීය ජනතාවට 

ශබ නවා  ඒශක් කිසි ප්ර කනයක් නැ ැ  ඒ වේශේ ජීවේ ශවච්ච 

පවුල් 7 ක් ඉන්නවා  ඒ පවුල් ඒ ට ඇතුළේ  රශගන නැ ැ  ඒ  

 රි අ ාධාර,යක්  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඒ හින් ා සබතුමා ඒ 

පිළිබඳව අවධානය ශයොමු  රන්න  ඒ ට එ තු  රන්න මට 

තවේ එ   ාර,යක් තිසශබනවා   

 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මම ඒ ට උේතරයක් ශ න්නම්? 

 

ගු නේලු ුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு லவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ශ ොඳයි  

 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ පවුල් 7 ටම ඉනම් ලබා ශ න්න අපි ලැ ැ කතිස ශවලා 

ඉන්ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමා  

 
ගු නේලු ුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு லவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ශබොශ ොම  කතුතිසයි, ගරු ඇමතිසතුමෂ්   

මට තව එ   ාර,ාවක් කියන්න තිසශබනවා  ඒ ප්රශ්ධ ශේම 

ඈෂකවේත කියන එශක්ේ ඒ ප්ර කනයම තිසශබනවා, ගරු ඇමතිසතුමා  

මා ඒ  ාර,ාවේ සබතුමාට ඒ විධියටම ශයොමු  රන්නම්  ඒ 

වේශේ ජනතාවට පර්ච ක 20ක්, පර්ච ක 30ක් ශ නවා කියන 

 ථාවක් තිසශබනවා  සවුන්ට වගා  රගන්නේ පුළුවන් විධියට 

අක් රයක් ශ ෝ අක් ර ශ  ක් ලබා ශ න්න කියලා මම 

සබතුමාශගන් ඉල්ලනවා   

වැවිලි  ර්මාන්තය නැවත වරක් නො සිටුවන්න නනෑ  ාල 

පරිච්ශේ ය  තමයි අපි ඉන්ශන්  අපට ශ ොඳ අමාතයවරශයක් ලැබී 

තිසශබනවා  ඒ තමයි, ගරු රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසවරයා  එතුමාට 

 ම්පූර්,   ශයෝගය ලබා ශ න්න අපි ූ  ානක න් ඉන්නවා  

සබතුමාශේ  ාලශේ යම්කිසි ශවන ක් සිු   රයි කියලා මා 

හිතනවා  මම  ලින් කිේවා වාශේ පසුතාය     තුශන්ම ශම් 

 ර්මාන්තය  රියා ාරව නො හිශටේශේ නැ ැ  තරු, 

අමාතයවරශයකු වන සබතුමාශේ  ාලශේ යම්කිසි විධිය  

ශවන ක්, ඉතිස ා ගත වන ශවන ක් සබතුමා ශම් අමාතයාැං ය 

තුළින් ඇතිස  රයි කියන වි කවා ය අපට තිසශබනවා  ඉදිරි වර්ෂශේදී 

සබතුමා ඒ  ඳ ා  ටයුතු  රයි කියන වි කවා යේ අපට 

තිසශබනවා   

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඒ  මෙම ලැං ාශේ ශේ ග , රබර් ග , 

ශපොල් ග  රැ  ගැීතශම් වගකීම සබතුමාටයි තිසශබන්ශන්  අ  

JEDB වතුවල ශේ ග ක ටි  ගලවා  මලා ග ක  ැීඩශම් වයාපාරයක් 

 රශගන යනවා  අ  ශවනශ ොටේ වටවල මවුන් ේජීන් වේශේ 

ඒ  සි්ධධ ශවනවා  ඊශේ ශේ ග ක 1,000 ට අධි  ප්රමා,යක් 

අයින්  රලා තිසශබනවා  සබතුමාට ඒ වි කතර ශ න්න මට පුළුවන්  

මට කිසිම ප්ර කනයක් නැ ැ, ගරු මහින් ානන්  අලුේගමශේ 

ඇමතිසතුමා එක්   රටට ශනොලරය ලබා ශ න ග  ඇයි නැතිස 

 රන්ශන්, කියන ප්ර කනය තමයි අපි අ න්ශන්  ඒ ගැන හිතලා 

ශ ෝ වැවිලි  ර්මාන්තය පිළිබඳ ප්රතිසපේතිසයක්   ලා, ශම් තිසශබන 

ශේ ග ක ටි  රැ ගන්න ගමන්ම, අලුතිසන් වගා  රලා ශනොලර්  

ලබාශගන අ  තිසශබන ප්ර කන -ගෑ ක ප්ර කනය ශවන්න පුළුවන්, 

අතයව ය ද්රවය ප්ර කනය ශවන්න පුළුවන්- ශ ට ඇතිස ශනොවන 

තේේවයක් ඇතිස  රන්න කියලා මා ඉල්ලනවා   

 කතුතිසයි  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුදිතා ප්රි ාන්තිස මන්ත්රීතුක ය  සබතුක යට විනානම  ත  

 ාලයක් තිසශබනවා  

 

 

[අ  ා  3 18] 

 

ගු මුදිත්ා ප්රිශයීයාන්ිර මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අ  අපි ප්රධාන ව ශයන්ම 

වැවිලි  ර්මාන්ත අමාතයාැං ශේ  ා ඉනම් අමාතයාැං ශේ වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳවයි   ථා  රන්ශන්  ඒ ගැන  ථා  රන්න  මට 

අව කථාව ලබා දීම පිළිබඳව සබතුමාට  කතුතිසවන්ත ශවනවා   

ශලෝ යටම බලපාන  ැවැන්ත ව ැංගතයක්  මුශේ අප ලක් 

ඉතිස ා ශේ  රුණු ආර්ික  අර්බු ය ට මුහු, ශ න අව කථාව  

ධනාේම  අය වැයක් ශගන ඒම පිළිබඳව මු ල් අමාතය ගරු 

බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිසතුමාට මම පළමුව  කතුතිසවන්ත ශවනවා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, වැවිලි  ර්මාන්තය ගැන  ථා 

 ශළොේ, ශමම අය වැය තුළින් වැවිලි  ර්මාන්ත රුවන්ට, කුනා 

ශ ෝග වගා රුවන්ට  ැවැන්ත  ක්තිසයක් ලබා දීමට වි ාල මු ල් 

ප්රමා,යක් ශවන්  ර දීමට  ා වැවිලි ක්ශෂේත්රය නැංවාලීමට ශගන 

ආ ශයෝජනා පිළිබඳව ගරු මු ල් අමාතයතුමාට    අශේ රජයට 

මා  කතුතිසවන්ත ශවනවා   

 පසුතාය ය  පාලන ආඩ ඩු  මශේ වැවිලි  ර්මාන්ත රුවාට 

වි ාල පසුබෑම ට ලක්ශවන්න සි්ධධ වු,ා  එ ා රබර් කිශලෝව  

ක ල රුපියල් 300  ක්වා අඩු වු,ා  අපි  ැන් ඒ ට රුපියල් 400ේ, 

රුපියල් 450ේ, රුපියල් 500ේ අතර   ක ලක් ලබා දීලා තිසශබනවා  

ඒ විතරක් ශනොශවයි  එ ා ශේ  ළු කිශලෝව  ක ල රුපියල් 55ේ, 

රුපියල්  0ේ අතර තිසබුශඩ   ශම් වනශ ොට ශේ  ළු කිශලෝව 

රුපියල් 95ේ, රුපියල් 100ේ අතර ශවනවා   එ ා කුරුඳු 

කිශලෝවක්  රුපියල් 1,500ක් වැෂ් මු ල ට ු න්ශන්  අ  කුරුඳු 

කිශලෝව ට  රුපියල් 3,000ක් ශ නවා  ඒ විධියට ක ල වැනම වීමක් 

ශම් වනශ ොට සි්ධධශවලා තිසශබනවා    

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  මා ජීවේවන රේනපුර 

දි ක්රික් ශේ ශ ොශළොන්න ප  ශ්ධ ශේ තමයි ලැං ාශේ ශ ොඳම 

ගම්ක රි ක තිසශබන්ශන්  අවා නාව ට, එ ා ය  පාලන ආඩ ඩුව 

 මශේ ඒ ආඩ ඩුශේ හිටපු ම  ශමොළ රුවකු වන වැවිලි ඇමතිස 

829 830 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගම්ක රි ක ශගොවියා පාරට ඇ ලා  ැම්මා   එ ා මශේ ම ේතයා, 

දිවැංගත රැංජිේ   ශ ොයි ා හිටපු මන්ත්රීතුමා, ඒ ාබ්ධධ විපක්ෂය 

ෂ්ශයෝජනය  ළ  ටන් ාමී මන්ත්රීවරුන්  මෙ එ තුශවලා ගශම් 

ගම්ක රි ක වගා රුවන්ට, කුනා ශේ වතු හික යන්ට සිු  වූ 

අ ාධාර,යට විරු්ධධව වීදි බැ ක ා  ගම්ක රි ක ක ල ඉ ළ  මන්න 

කියලා එතුමන්ලා ශගොවියා ශවුවශවන්  ඬක් නැඟුවා  කුනා 

වැවිලි රුවාශේ ආර්ික යට  ැවැන්ත ප රක් එල්ල  වූ  ාලයක් 

බවට ඒ  ාලය පේ වු,ා  පරිශ ෝජනයට ප්රමා,වේ පරිදි ශමරට 

ගම්ක රි ක තිසබියදී,   වියේනාමශයන් ගම්ක රි ක ප්රතිසඅපනයනය  ළ 

ෂ් ා තමයි ඒ  ාෂ්ය වුශඩ    එ ා ප කවන විධාය  ජනාධිපතිස ගරු 

මහින්  රාජපක්ෂ මැතිසතුමාශේ  ාලශේ ගම්ක රි ක කිශලෝව ට 

රුපියල් 1,500  මු ලක් ශගොවියාට  ු න්නා  ය  පාලන ආඩ ඩුශේ 

හිටපු ඇමතිස ගම්ක රි ක රුපියල් 350ටවේ විකු,න්න බැරි 

තේේවය ට පේ  ළා   ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  

ගම්ක රි ක ශගොවියාට  ැවැන්තම අ ාධාර,ය  ශළේ ය  පාලන 

ආඩ ඩුශේ පාලන  මශේදී  කියලා මා වි කවා   රනවා   අතිසගරු 

ශගෝසා ය රාජපක්ෂ මැතිසතුමාශේ "ශ ෞ ාගයශේ  ැක්ම" 

ප්රතිසපේතිස ප්ර ා යට අුවව ශම් වැවිලි ශ ෝග පිටරටින් ශගන ඒම 

නතර කිරීම ෂ් ා කුනා වැවිලි රුවාට ශ ොඳ  ාලයක් උ ාශවලා 

තිසශබනවා  ඒ අුවව අ  ගම්ක රි ක කිශලෝව ට රුපියල්  1,200  

මු ලක් ගන්න පුළුවන්ශවලා තිසශබනවා  ඒ වාශේම පසුතාය  ාලය 

 මෙ  ැං න් නය  රන විට අ  කුනා වැවිලි රුවාට අතක ට  රු 

 ාලයක් උ ාශවලා තිසශබනවාය කියලා මා කියන්න නනෑ   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, වැවිලි අමාතයාැං ශේ 

ෂ්ෂකපා න ක්රියාවලිය  ඳ ා අව ය නව තාක්ෂ,ය  ා ප සු ම් 

 ඳුන්වා ශ ක න් ආර්ික ය නො සිටුවීමට අශේ අමාතය ගරු 

වව ය රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසතුමා ඉතා නනෑ ක න් එම ක්ශෂේත්රය 

ශ ශරහි වැනම අවධානයක් ශයොමු  රලා, වැවිලි ක්ශෂේත්රශේ 

දියුණුව ශවුවශවන් වි ාල ශ ේවයක්  රනවා   අපි ඒ ශවුවශවන් 

එතුමාට  කතුතිසවන්ත ශවනවා  ඒ විතරක් ශනොශවයි   රාජය අමාතය 

ගරු  න  ශ ේරේ මැතිසතුමා විසින් වැවිලි ක්ශෂේත්රශේ දියුණුව 

ශවුවශවන්  කුනා ශේ වගා රුවන්ට ශම් අමාතයාැං ය  මඟින් 

  න රාියයක් ලබා දීලා තිසශබනවාය කියන  ාර,යේ මම මතක් 

 රන්න නනෑ  ඒ අතර ඉතා වැ ගේ  ාර්යයක් ශල  විසිරි ජල 

ප්ධධතිස  වි කිරීශම් වැන ට නක් ක්රියාේම   රලා තිසශබනවා   

ශපොල් වගාව  ම්බන්ධශයුවේ මා  ථා  රන්න නනෑ  

"ශ ොරින් ශ ොරට  ේරු " වැන ට නට  මගාමීව පසුතාය දිනවල 

ශපොල් පැළ ලක්ෂ 40ක් සිටුවීශම් වැන ට න ආරම්  වු,ා  

රක්වාන ආ නය තුළේ ශම් වැන ට න් ක්රියාේම  කිරීමට 

අව ය   ශයෝගය ලබාදීම පිළිබඳව රාජය අමාතය ගරු අරුන්දි  

ප්රනාන්ු  මැතිසතුමාට මා  කතුතිසවන්ත ශවනවා  ඒ වාශේම අතිසගරු 

ජනාධිපතිසතුමා කුළු බඩු ප්රතිසඅපනයනය නතර  රලා, ශ්ධශීය 

ශගොවියාශේ ආර්ික ය  ක්තිසමේ  රලා, තම ශගොවිශපොශළේම  ඒ 

ශ ෝග වගා  රන්න ශගොවියා  ක්තිසමේ  ළා  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  අශේ දි ක්රික් ය ෂ්ශයෝජනය 

 රන   ගරු ජාන  වක්කුඹුර මැතිසතුමා  අපනයන ප්රවර්ධන රාජය 

අමාතය ශල  පේ කිරීම  ගැන මා  තුටු ශවනවා  එතුමා    පැළ 

ලබා ු න්නා  ශගොවීන් ඒවා වගා  රලා ශම් වනශ ොට ශ ොඳ 

අ කවැන්නක් ලබාශගන තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා    ක ල අඩුශවලා 

තිසශබනවා   අපනයන  ෘෂි  ලාප ඇතිස කිරීශම් ජාතිස  වැන ට න 

රක්වාන මැතිසවර, ශ ොේසා ශේ ක්රියාේම  ශවනවා  ශගොවියා 

ශවුවශවන් වි ාල ශමශ යක් සිු  කිරීම ශවුවශවන් අපනයන 

ප්රවර්ධන රාජය අමාතය ගරු ජාන  වක්කුඹුර මැතිසතුමාට ශම් 

අව කථාශේදී මශේ  කතුතිසය පු   රනවා  ශගොවියාශේ ආර්ික ය 

 ක්තිසමේ  රන්න අශේ දි ක්රික් ය තුළ පම,ක් ශනොශවයි, මුළු 

රශේම ඒ වැන ට න් ක්රියාේම  ශවනවා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, රේනපුර දි ක්රික් ශේ රබර් 

වගා රුවන් වි ාල ප්රමා,යක් සිටිනවා  නමුේ අධි  වර්ෂාව 

ශ ේතුශවන් සවුන්ට රබර් කිරි   පන්න බැරිව සිටිනවා  රබර් 

 ැීඩම ජීවශනෝපාය  ර ගේ ජනතාව ට වැසි  ාලශේදීේ 

ආර්ික ය  ක්තිසමේ  රගන්න ක්රමශේ යක්    ා ශ න්න 

කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා   අ  වතු  මාගම් නැවත ශේ වගා 

ශනොකිරීම ෂ් ා වි ාල මුඩු ඉනම් තිසශයනවා  ගු,ාේම  ශේ 

වගාවක් ශනොමැතිසවීම ෂ් ා, ශේ වගාව පර, වීම ෂ් ා අ කවැන්න 

අඩු ශවලා තිසශබනවා  ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ශම් වතු 

 මාගම්වල පර, ශේ ඉනම්  ා මුඩු ඉනම් කුනා ශේ වතු හික යන්ට 

ශ ෝ වගා කිරීමට උනන්ු වක්  ක්වන තරු, වයව ාය යන් 

ශවත බු  ප නම මත  ලබා දීම සුු සු යැයි ශමම ගරු   ාවට මා 

ශයෝජනා  ර  සිටිනවා   

අශේ රශේ ශපොු  ජනතාවශේ ඉනම් අයිතිසය ත වුරු කිරීම 

ූලලි   ාර්යයක්  ා වගකීමක්  පුළුල් වයාපාරයක් තුළ  ැවැන්ත 

 ාර්යක් ඉටු  රක න් ලක්ෂ  ැංඛ්යාත ජනතාව ශේ ඉනම් ගැටලු 

වි ඳීමටේ, වර්තමාන  ැංවර්ධන  ාර්යයන්  ඳ ා අව ය ඉනම් 

 නමනක න් ලබා දීමටේ, 2021 වර්ෂය තුළ  ැකිවීම ඉනම් ක්ශෂේත්රය 

තුළ අප ල  වි ාල  ාගයයක්  තරු, වයව ාය යන්  ඳ ා ඉනම් 

 ැබලි ලක්ෂයක් අදියර 5ක් යටශේ ලබා ු න් අශේ ගරු ඉනම් 

අමාතයතුමාට ශම් අව කථාශේ  කතුතිස  රක න්,  ශම්  අව කථාව ලබා 

දීම  ගැන ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාටේ  කතුතිසවන්ත ශවක න් 

මා ෂ් ඬ ශවනවා  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු සුජිේ  ැංජය ශප ශර්රා මැතිසතුමා  සබතුමාට විනානම 14  

 ාලයක් තිසශබනවා  
 

 

[අ  ා  3 2 ] 
 

ගු නක්.  සුජිත් ොංජය නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

මුලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඉතා වැ ගේ අමාතයාැං  

ශ  ක් වන වැවිලි අමාතයාැං ශේේ, ඉනම් අමාතයාැං ශේේ, 

තවේ රාජය අමාතයාැං  කිහිපය ේ වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳව විවා  

 රන ශම් අව කථාශේ මටේ  ථා  රන්නට අව කථාව  ල ා දීම 

පිළිබඳව සබතුමාට  කතුතිසවන්ත ශවනවා  අපි  වුරුේ  න්නවා, 

වැවිලි අමාතයාැං ය කියන්ශන් ශම් රශේ ඉතා වැ ගේ 

අමාතයාැං යක් බව  ශම් ආර්ික ය තුළ වැවිලි  ර්මාන්තශයන් 

පවුල් තිස කලක්ෂයක් විතර යැශපනවා  පසුතාය  ව කවල 

ජනාධිපතිසතුමාේ, ආඩ ඩුවේ ගේත ර ායෂ්  ශපොශ ොර ත නම් 

කිරීශම් තීන්ු ව ෂ් ා වැවිලි  ර්මාන්තයට බරපතළ පාඩුවක්, 

එශ ම නැේනම් වැවිලි  ර්මාන්තය තුළ බරපතළ අර්බු යක් ඇතිස 

වුණු බව අපි  න්නවා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මීට ඉ කශ ල්ලාේ අපි 

ශම් ගැන ෂ්රන්තරශයන්  ථා  රලා තිසශබනවා  ඒ වාශේම, 

"ර ායෂ්  ශපොශ ොර ත නම පිළිබඳ අශේ කිසිම ගැටලුවක් 

නැ ැ, ඒ   නමනක න්  රන්න පුළුවන් මක් නැ ැ  ඒ  

ක්රමාුවකූලව  රන්න   ව ර 10 , 20  වාශේ ශලොකු  ැලැ කමක් 

එක්  තමයි  ශම්  ටයුේතට යන්න නනෑ" කියලා අපි අශේ  

අ   ක-උ   ක  ැක්වූවා  ඒ වාශේම අපි ජාතයන්තර   රුණුේ 

ශපන්වා ු න්නා, එ වර ර ායෂ්  ශපොශ ොරවලින් වගාවට තාය, 

ර ායෂ්  ශපොශ ොරවලින්  ෘෂි ර්මයට තාය රටක් ශම් ශලෝ ය 

පුරා ශ ොයා ගන්නට පුළුවන් මක් නැ ැ කියලා  අපි පුන පුනා 

ශම් ගැන කිේවා වු,ේ, ඒ ශවලාශේ ජනාධිපතිසතුමා ඉතා  ැනම 

831 832 

[ගරු මුදිතා ප්රි ාන්තිස ම ේක ය] 
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ශල  එම තීර,ශේම එල්බශගන සිටියා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්,  

සබතුමාට ශපෞ්ධගලි ව යම් තීර,යක් ගන්න පුළුවන් ම තිසබු,ා 

නම්, ශම්  ම්බන්ධ යම්කිසි අවශබෝධයක් තිසශබන ඇමතිසවරශයකු 

 ැටියට සබතුමා අෂ්වාර්යශයන්ම ඒ තීර,ය ගන්නා බව මම 

 න්නවා  නමුේ අවා නාවට වාශේ සබතුමන්ලාට ඒ 

 ම්බන්ධශයන් යමක්  රන්න පුළුවන් මක් තිසබුශඩ  නැ ැ  ශම් 

ශ ේතු ෂ් ා   ෘෂි ර්ම ක්ශෂේත්රශේ වී වගාවට, වැවිලි ක්ශෂේත්රශේ  

ශේ වගාවට, අශනකුේ සුළු අපනයන ශ ෝගවලට, එළවලු වගාවට 

ආර්ික  ව ශයන් ශලොකු පාඩුවක් සිු  වු,ාය කියන එ  අපි 

 න්නවා    ැන් ප්රමා  ශවලා  රි රජය -ජනාධිපතිසතුමා- තීර,ය 

 රලා තිසශබනවා, නැවත වරක් ර ායෂ්  ශපොශ ොරවලින් වගාවට 

යන්න නනෑ කියලා  අපි කියපු ශ්ධවල් ඇහුවා නම්, අශේ වි්ධවතුන්, 

 ෘෂි ර්ම ක්ශෂේත්රයට  ම්බන්ධ ශවලා සිටින ඒ විශ ේෂඥයන් 

කියපු ශ්ධවල් ඇහුවා නම්, ශම්  ා වි ාල  ාෂ්යක් ශම් ආර්ික යට 

සිු  ශවන්ශන් නැ ැ  ඇේත ව ශයන්ම ශම් අව කථාශේ අපි  ඒ 

ගැන  නගාටු ශවනවා   ැන් ඒ ගැන දිතාන් දිගටම  ථා  රලා 

ලලක් නැතිස බව අපි  න්නවා  තමුන්නාන්ශ ේලා ර ායෂ්  

ශපොශ ොර ත නම ඉවේ  ළාය කියලා අ  ශවනතුරු ගැ ේ 

ෂ්ශේ නයක් ෂ්කුේ  රලාේ නැ ැ  අඩුම ග,ශන් 

තමුන්නාන්ශ ේලාට ශම් පවතිසන තේේවය යථා තේේවයට පේ 

 රන්න නනෑ නම්,  නමනක න්ම ශම් ගැන තීර,යක් ගන්න 

ශවනවා   පිටරටවලින් ශපොශ ොර ඇ,වුම්  රන්න  ටයුතු  ළා 

වු,ේ, මා  ශ   , තුන   ාල සීමාවක් ඒ  ඳ ා  වැය ශවන 

බව අපි  න්නවා, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්  ඒ  ාලය වැය 

ශවනශ ොට අශේ කුනා ශේ වතු හික යාේ, වතු  මාගම්වල අයේ, 

සුළු අපනයන ශ ෝගවලට  ම්බන්ධ ශවලා සිටින අයේ ඉතා අසීරු 

තේේවයට පේ ශවන බව අපි  න්නවා    

අපි කුනා ශේවතු හික යන්  ගැන  ථා  රනවා නම්, ඒ අය 

වි ාල ව ශයන්  විශ්ධ  විෂ්මය ශ ොයන,  කවයැං රැකියාවක් ශල  

අශේ රශේ ආර්ික යට ශලොකු පිටුව ලක් ලබාශ න පිරි ක් බව 

අපි  න්නවා  මා ෂ්ශයෝජනය  රන  ෑගල්ල දි ක්රික් ශේේ 

වි ාල පිරි ක් ශම් ක්ශෂේත්රශේ ඉන්නවා  තමුන්නාන්ශ ේලා 

 න්නවා, ශම් ශ ේතුව ෂ් ා පසුතාය  ව කවල ශම් අයට ශලොකු 

ප්ර කනයක් ඇතිස ශවලා තිසබුණු බව  ශම් ක්ශෂේත්රශේ ආ ායම් 

තේේවය ගැනේ අපි  න්නවා  පසුතාය  ව කවල කුනා ශේවතු 

ක්ශෂේත්රශේ අ කවැන්න සියයට 50  විතර අඩුවීමක් සි්ධධ වු,ා  

ශම් තේේවය තුළ අ  කුනා ශේවතු හික යන්ට ආ ායම් අහික  ශවලා 

තිසශබන බව අපි  න්නවා  ඒ වාශේම, පසුතාය  ව කවල වල්නා   

නැතිස ෂ් ා  වල් ටි  මර් නය  රගන්න කුනා ශේවතු හික යන්ට 

 ම් රුවන් ශයො වන්න සි්ධධ වුණු බවේ අපි  න්නවා  

 ව  ට ඒ  ම් රුශවකුට කුලිය ව ශයන් රුපියල් 1,500ක් 

විතර කුනා ශේ වතු හික යන්ට වැය වන තේේවයක් තමයි තිසබුශඩ   

පසුතාය  ව කවල ශේ වතුවලට ශපොශ ොර ටි  ෂ්සියා ාරව ලබා 

දීමට බැරි වීම ෂ් ා ශේ  ල්ශල් ගු,ාේම  ාවය අඩු වුණු බව අපි 

 න්නවා  ශේ  ර්මාන්ත ාලා හික යුවේ පසුතාය  ව කවල ඒ  

පිළිබඳව මැසිවිලි නෙන්න  ටයුතු  ළා  ඒ අය කිේවා, 

ගු,ාේම  ාවය නැතිස ශේ  ලු ලැබුශ,ොේ අපට "Ceylon Tea" 

නාමය රැ  ගන්න පුළුවන් මක් නැ ැ කියලා  ඒ වාශේම, අපට 

ජාතයන්තරය  මෙ තරග  රලා ශේවලට ශ ොඳ ක ලක්  ලබා 

ගන්න පුළුවන් මක් ලැශබන්ශන් නැ ැ කියන එ ේ ඒ අය 

ප්ර ා   ළා  පසුතාය  ව කවල අශේ කුනා ශේ වතු හික යන් ශේ 

 ම් ල් හික යන්ට ශේ  ලු ටි  දීලා ඒ අයශගන් ශ ොඳ ක ලක් 

බලාශපොශරොේතු වු,ා  කියන්න  නගාටුයි, ශම්  ව කවල ශේ  ලු 

කිශලෝව ට රුපියල් 8   ක ලක් තමයි ලැශබන්ශන්  ගරු 

ඇමතිසතුමෂ්, පසුතාය  ව කවල -මීට මා   ත ට අට ට 

ඉ කශ ල්ලා- ශේ  ලු කිශලෝව රුපියල් 100ට එ ා තාය අව කථා 

තිසබුණු බව සබතුමාේ   න්නවා  අ  ශේ  ලු ක ල ප ළ බැ ැලා 

තිසශබනවා  ශේ  ලු ක ල ප ළ වැශටන්න ශ ේතුශවලා තිසශබන්ශන් 

තමුන්නාන්ශ ේලා ගේත තීර,ය බවේ මා ශම් අව කථාශේ  ඳ න් 

 රන්න නනෑ   ැන් ශේ  ර්මාන්තය ඉතාම  බරපතළ අර්බු ය ට 

යන්ශන්    

කුනා ශේවතු හික යන් ගැන සබතුමන්ලා  ථා  ළා  සවුන් 

 ර ා විශ්ධ  විෂ්මය උපයා ගන්නා ආ ාරය ගැනේ  ථා  ළා  

විශ්ධ  විෂ්මය වර්ධනය  ර ගන්නා ආ ාරය ගැනේ  ථා  ළා  

රුපියල් බිලියන 1 5ට තිසශබන ශේ  ර්මාන්තශේ ආ ායම රුපියල් 

බිලියන 3ක්  ක්වා වාර්ෂි ව වර්ධනය  ර ගන්ශන් ශ ොශ ොම  

කියලා සබතුමන්ලා ෂ්රන්තරශයන්  ථා  රනවා  නමුේ, ඉදිරි  

 ාලශේ ශපොශ ොර නැතිසව ඒ   රගන්න බැරි බව 

තමුන්නාන්ශ ේලා  න්නවා  ශේ ශපොශ ොර ක ල ඉ ළ තාශයොේ මම 

 න්නා තරක න් ශේ  ලු කි ශලෝ එ ක් ෂ්ෂකපා නය  රන්න 

රුපියල් 70ක්, 80ක් වැය වන තේේවයක් තිසශබනවා  කුනා ශේ 

වතු හික යන්ට ශේ  ලු කිශලෝවක් ෂ්ෂකපා නය කිරීමට රුපියල් 

80ක් විතර වැය වු,ේ, ශේ  ර්මාන්ත ාලා හික යන්ට ශගොවීන්ට 

ශ න්න පුළුවන්  රුපියල් 80ක්, නැේනම් රුපියල් 90ක් බව අපි 

 න්නවා  එතශ ොට රුපියල් 10  විතර ලා යක් තමයි ශම් 

ශගොල්ලන්ට ලබන්න ශවන්ශන්  මම හිතන විධියට ශම්  

බරපතළ ප්ර කනයක්  ඒ ෂ් ා ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමන්ලාට  ශම් 

 ඳ ා ශමො ක් ශ ෝ  ළමනා ර, වැන පිළි ශවළක්  රන්න 

ශවනවා  අඩුම ග,ශන් ශේ  ලු කිශලෝව ට ලැශබන මු ල ඉ ළ 

 ැමීශම් වැන පිළිශවළක් ක්රියාේම   රන්න ශවනවා  එශ ම 

නැේනම්, ශේ  ලු ෂ්ෂකපා නය කිරීමට යන විය ම අඩු කිරීශම් 

ක්රමශේ යක් ක්රියාේම   රන්න ශවනවා  අපි  න්නා තරක න් 

පසුතාය  ව කවල ජනාධිපතිසතුමා කියලා තිසශබනවා, ර ායෂ්  

ශපොශ ොර ශයො නවා නම් කිසිම අව කථාව  කිසිම   නයක් 

ශ න්ශන්ේ නැ ැ,   නාධාරයක් ශ න්ශන්ේ නැ ැ කියලා  ඒ  

බරපතළ තේේවයක්   ාබෂ්  ශපොශ ොර ටි ක් ඉ ළා, එශ ම 

නැේනම්  ාබෂ්  ශපොශ ොර ශටොන් ග,නක් අර  ශගන තාහින් 

ශේ වතුවලට  මලා  ව ාවේ ඒ අ කවැන්න ලබා ගන්න 

පුළුවන් මක් නැ ැ  ශේ ෂ්ෂකපා නය වැනම  රගැීතම 

 ම්බන්ධශයන් අපි ශ ොච්චර  ථා  ළේ ඒ ට ප්රාශයෝතා  වැන 

පිළිශවළක් නැ ැ   නනෑ ශ ශනකුට නනෑ ශ යක් කියන්න 

පුළුවන්  නමුේ, ඒ  ප්රාශයෝතා ව ක්රියාේම  ශවන්ශන් නැ ැ  

අධි  ක ලට ශපො ශ ොර ලබා ගැීතමට සිු වීම ගැන අපට 

අෂ්වාර්යශයන්ම යම්කිසි වැන පිළිශවළක් ක්රියාේම   රන්න 

ශවනවා  ඒ එක් ම   න ා  ක ල ට ශපොශ ොර ලබා දීශම් වැන 

පිළිශවළකුේ අෂ්වාර්යශයන්ම ක්රියාේම   රන්න ශවනවා  

එශ ම වුශ,ොේ විතරයි, ශේ  ලු කිශලෝව  ෂ්ෂකපා න ක ල ප ළ 

 මන්න පුළුවන් ශවන්ශන්  නැේනම් ඒ  බරපතළ ප්ර කනයක්  ඒ 

පිළිබඳව මම තවු රටේ  ථා  රන්ශන් නැ ැ   

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, කුනා ශේ වතු හික යන් ගැන තව එ  

 ාර,යක් කියන්න නනෑ  හුෙශ ශනක් ශේ වගාව  රලා 

තිසබු,ේ නැවත වගාවට ශයොමු ශවන්ශන් නැ ැ  නැවත වගාවට 

ශයොමු ශනොවීමට ශ ේතුව, ශේ ග ක ටි  ගැශලේවාට ප කශ ේ ඒ 

අයට ආ ායමක් නැතිස වීමයි   ශේ පැළ හිශටේවේ අවුරුු  ශ  ක්, 

තුනක් යන ම් ශේ  ල්ලක් ලබා ගන්න බැ ැ  ඒ ෂ් ා ගරු 

ඇමතිසතුමෂ්,  නැවත ශේ වගා  රනවා නම්, ආ ායමක් ලබා 

ගන්නා ශතක් ඒ අයට අවුරුු  ශ     ාල සීමාවක් තුළ යම්කිසි 

දීමනාවක් ලබා දීශම් වැන පිළිශවළක් ඇතිස  රන්න කියලා අපි 

සබතුමාට ශයෝජනා  රනවා   
 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අපි  ැබිනේ තීන්ු වක් අරශගන ඒ   ැන් 

 ම්මත ශවලා තිසශබනවා  රුපියල් 500,000ක් වූ නැවත වගා 

  නාධාරය රුපියල් 750,000  ක්වා වැනම  රලා තිසශබනවා  

ඒශ න් රුපියල්  30,000ක් ශ න්ශන් නැවත වගාවට  ඉන් පසු 

833 834 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මා කපතා රුපියල් 5,000  දීමනාවක් මා  15ක් අපි ලබා ශ නවා  

රුපියල් 750,000  ක්වා වැනම කිරීමට තීන්ු ව අරශගන එය  ැන් 

ක්රියාේම  ශවනවා  ඒ අුවව, ලබන අවුරු්ධශ්ධ ඉඳලා ඒ  

ලැශබයි  
  
ගු නක්.  සුජිත් ොංජය නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ඒ පිළිතුර ලබා දීම ගැන සබතුමාට  කතුතිසවන්ත ශවනවා   

ඒ වාශේම  ර්මාන්ත ාලා හික යන් ගැනේ මම  ථා 

 රන්නප නනෑ, ගරු ඇමතිසතුමෂ්  ශේ  ර්මාන්ත ාලා හික යුවේ 

ප්ර කන රාියය ට මුහු, ශ ක න් ඉන්නවා  පසුතාය  ව කවල ශ ොවි ත 

ව ැංගතයේ එක්  ඒ අයට ලැශබන  ලු ආ ායම අඩු ශවලා 

තිසබු,ා  ඒ වාශේම ශනොශයකුේ ආ ාරශේ ප්ර කනවලට 

ජාතයන්තර ව ශයුවේ මුහු, ශ න්න සවුන්ට සි්ධධ වු,ා  ශම් 

අව කථාශේ එතුමන්ලා ශයෝජනා  රලා තිසශබනවා, ඒ අයට යම්කිසි 

  නයක්  ල න්න කියලා  පසුතාය  ව කවල ඒ ශගොල්ලන් බැැංකු 

,ය එශ ම අරශගන තමයි ඒ  ටයුතු  රශගන තාශේ  ඒ අයට 

  න ලබා ශ න්න කියන ඉල්ලීමේ තිසශබනවා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, 

ශේ  ර්මාන්ත ාලා හික යන්ට රජශයන් විශ ේෂ බ්ධ ක් ශයෝජනා 

 රලා තිසශබන බවේ ඒ අය කිේවා   ගරු මු ල් අමාතයතුමාේ ශම් 

අව කථාවට  ම්බන්ධ ශවලා සිටින ෂ් ා මම ශයෝජනාවක්  රන්න 

 ැමැතිසයි  ගරු මු ල් ඇමතිසතුමෂ්, ශේ  ර්මාන්ත ාලා හික යන්ට 

තමුන්නාන්ශ ේලා බ්ධ ක් ශයෝජනා  රලා තිසශබනවා  
 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අපි එශ ම විශ ේෂ බ්ධ ක් ශයෝජනා  රලා නැ ැ, ගරු 

මන්ත්රීතුමා  
 

ගු නක්.  සුජිත් ොංජය නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

 ැනට මට  ැනගන්න තිසශබන විධියට එශ ම බ්ධ ක් ශයෝජනා 

 රලා තිසශබනවා  
 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ඒ  අ තයයක්  එවැෂ් විශ ේෂ බ්ධ ක් ශයෝජනා  රලා නැ ැ  
 

ගු නක්.  සුජිත් ොංජය නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

එශ ම බ්ධ ක් ශයෝජනා  රලා නැේනම් ශ ොඳයි  එශ ම 

 ශළොේ ෂ්ෂකපා න විය ම තවේ වැනම ශවනවා කියන එ  තමයි 

කියන්න තිසශබන්ශන්  ඒ ෂ් ා එශ ම බ්ධ ක් නැේනම් ශ ොඳයි  

තිසශබනවා නම්, ඒ  ක්රියාේම   රන්න එපා කියන ඉල්ලීම තමයි 

ශේ  ර්මාන්ත ාලා හික යන්  රන්ශන්   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  මම වතු  මාගම් ගැනේ  ථා 

 රන්න නනෑ  ශම් වතු  මාගම් ටි  ශපෞ්ධගලි  අැං යට පවරලා 

 ැනට ව ර 30  විතර  ාල සීමාවක් ගත ශවලා තිසශබනවා  

නමුේ, ඒ වතු  මාගම්වලින් අපි බලාශපොශරොේතු වූ  ාර්යය ඒ 

ආ ාරයටම ඉෂකට වු,ා  කියලා අපි  ල්පනා  රන්න නනෑ  

විශ ේෂශයන්ම වතු දියුණු  රන්න, ඒ  මාගම්  තු ශ්ධපළ දියුණු 

 රන්න, අපි බලාශපොශරොේතු වූ ආ ාරයට නැවත වගාව වැවිලි 

ක්ශෂේත්රයට එ තු  රන්න ඒ  මාගම්වලට  ැකියාවක් ලැබු,ා  

කියලා අපි ශ ොයා බලන්න නනෑ  පසුතාය  ාල සීමාව තුළ -අශේ 

රජය පැවැතිස  ාල සීමාව තුළ- වු,ේ ශම්වා ගැන ශ ොයා බැලීමක් 

සි්ධධ වුශඩ  නැ ැ  විශ ේෂශයන් ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමාේ කිේවා 

වාශේ ශම්  මාගම් 22ට අයිතිස වගා ශනො රන ල  ඉනම් අක් ර 

ලක්ෂයක් පම, තිසශබනවා, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්  

නමුේ, අ  ශබොශ ෝ ශ ශනකුට වගා  රන්න ඉනම් නැ ැ  අඩුම 

තරක න් අපි ඒ  මාගම්වලට ශයෝජනා  රන්න නනෑ, ශේ විතරක් 

ශනොශවයි, සුළු අපනයන ශ ෝග ශ ෝ වවන්න කියලා  පසුතාය 

 ව කවල palm oil   න  ටු ශපොල් වගා  රන්න වතු  මාගම් 
වි ාල උේ ා යක්  ැරුවා  නමුේ ඒවා පරි රයට  ාෂ් රයි, 

පරි රයට සුු සු නැ ැ කියලා ත නම්  රන්න  ටයුතු  ළා  

ඒශක් ගැටලුවක් නැ ැ  ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මම 

ශයෝජනා  රන්ශන් ශම් යි  

 

ගු කනක නහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கனக லஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඇේතටම සබතුමා ප්ර ා   ළ ආ ාරයට 

අවුරුු  8 ට ප කශ ේ RPCs, වතු  මාගම් එක්  ශම් 

 ම්බන්ධශයන් අපි  ා ච්ඡා  ළා  ශම් මා ය අව න් 

ශවනශ ොට අව ාන වතු  මාගම් ශ    මෙේ  ා ච්ඡා  රලා 

ඒ  ටයුේත අව න්  රනවා  ඇේතටම ශම්වාශේ භූක ය පාවිච්චි 

 රලා තිසශබන ප්රමා,ය  ම ර තැන්වල සියයට 40කින් විතර අඩු 

ශවලා තිසශබනවා, සබතුමා කියපු ආ ාරයට ශම් අවුරුු  30 තුළ  

අපි රජයක්  ැටියට ඒ  ම්බන්ධ  වැන පිළිශවළක් ක්රියාේම  

 රනවා  අශේ ප්රතිසපේතිස ප්ර ා ශේේ ඒ ගැන  ඳ න්ව තිසශබනවා  

ඒ Agreement එශක්  ැටියට ඒ  ටයුේත  රන්න නනෑ 

පාර්ලිශම්න්තුශවන්  ම්මත  ර ගන්නා ීතතිසයක්  ර ායි  අපි ඒ  

පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාවාම සබතුමන්ලාේ ඒ ට   ශයෝගය   

ශ න්න   

 

ගු නක්.  සුජිත් ොංජය නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

අපි   ශයෝගය ලබා ශ න්නම්  ඒ   නමනක න් ක්රියාේම  

 රන්න කියලායි අපි ඉල්ලා සිටින්ශන්  ලැං ාශේ ඉනම් හිෙයක් 

තිසශබන අව කථාව  ඒ වතු  මාගම්  තු ඉනම්වලින් උපරිම 

ප්රශයෝජන ලබා ගන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්ශන්   

ශම් ශවලාශේ අපට විශ්ධ  විෂ්මය  ම්බන්ධ ප්ර කනයක් 
තිසශබනවා  වැවිලි ක්ශෂේත්රය වැනමදියුණු  ශළොේ අපට විශ්ධ  
විෂ්මය ලබා ගැීතශම්  ැකියාව තිසශබනවා  මට ඒ ගැන කියන්න 
තිසශබන්ශන් ඒ ගැන වැන පිළිශවළක් ක්රියාේම   රන්න කියන 
එ    

ගරු ඇමතිසතුමෂ්,  අපට ජනතා වතු  ැංවර්ධන මඩ නලය ගැන 
 ථා  රන්න අව කථාවක් ලැබුශඩ  නැ ැ  ලැං ාශේ ප්රථම 
වතාවට තමයි, ජනතා වතු  ැංවර්ධන මඩ නලය වැවිලි 
අමාතයාැං ශයන් අයින්  රලා  ෘෂි ර්ම අමාතයාැං යට 
අුවයුක්ත  රලා තිසශබන්ශන්  මම ෂ්ශයෝජනය  රන 
යටියන්ශතොට මැතිසවර, ශ ොේසා ශේ ජනතා වතු  ැංවර්ධන 
මඩ නලය  තු වතු ශ  ක් තිසශබනවා  ගරු ශේලු කුමාර් 
මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ අශනකුේ වතුවලේ ශනොශයකුේ 
අක්රක  තා සිු වන ව වාුවවක් තමයි ශම් තිසශබන්ශන්  ශම් 
ඉන නම් ටි  කිසිම ක්රමශේ යක් නැතිසව යම් යම් පු්ධගලයන්ට බු  
ශ නවා  ඒ වාශේම තමන්ශේ ශ්ධ පාලන හිතවතුන්ට ශ ොට ක 
ව ශයන් - ෑලි  රලා- අක් රය, ශ   යම් යම් වගාවලට ලබා 
ශ න්න  ටයුතු  රලා තිසශබනවා  ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, 
මම ශයෝජනා  රන්ශන්  ඒ ට යම්කිසි ක්රමශේ යක් තිසශබන්න 
නනෑ කියලායි  ගරු මු ල් ඇමතිසතුමාශගන් මා ශම් අව කථාශේ 
ඉල්ලා සිටින්න  ැමැතිසයි,  ශම්  රුණු ශ ොයා බලන්න කියලා  
ශම් වතු ලබා ශ න්ශන් සුු සු ආශයෝජ යන්ට , ශම්වා දියුණු 

835 836 

[ගරු  (වව ය) රශම්ෂක පතිසර,  ම තා] 



2021 ශනොවැම්බර් 27  

 රන්න පුළුවන් පු්ධගලයන්ට  කියලා ශ ොයා බැලීම ඉතාම  
වැ ගේ  ශම්වාශේ යම්කිසි  ෘෂි  ාර්ක    ටයුේතක්  රලා, 
එශ ම නැේනම් ශපොනම ආශයෝජනයක්  රලා අේ ැර  ාලා යන්න 
පුළුවන් ම තිසශබනවා  ඒ ඉනම් ලබා ගේ පු්ධගලයන් ශේ වතුවල 
තිසබුණු ශවනේ වටිනා ශ්ධවල් අරශගන, එශ ම නැේනම් ඒ field 
එශක් යම්කිසි වටිනා කියන ග ක ප්රමා,යක් තිසශබනවා නම්, ඒවා 
 පාශගන තාහින් පැේත ට ශවලා හිටපු   ැටි අපි  ැ ලා 
තිසශබනවා  එම ෂ් ා එවැෂ් තේේවයක් ඇතිස  රන්න එපා, ජනතා 
වතු  ැංවර්ධන මඩ නලශේ වතුවලට   ම ර අය වතුවල තිසශබන 
බැංගලා ලබා ගැීතශම් පරමාර්ථශයුවේ යම් ඉල්ලීම්  රලා 
තිසශබනවා  ඒවා  ම්බන්ධශයන් යම්කිසි වැන පිළිශවළක් 
ක්රියාේම   රන්න කියලා මම ශම් අව කථාශේ ඉල්ලා සිටිනවා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අව ාන ව ශයන් මට ඉනම් 

අමාතයාැං ය ගැන  ාර,ා කිහිපයක් කියන්න තිසශබනවා   
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ැන්  ථාව අව න්  රන්න, ගරු මන්ත්රීතුමෂ්  
 

ගු නක්.  සුජිත් ොංජය නපනර්රා මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මම තව විනානමයයි ගන්ශන්  

ඉනම් අමාතයාැං යට අ ාළවේ ගැටලු  ගත තේේවයක් 

තිසශබනවා  ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර, ශ ොක ෂන්   ාව  තු ඉනම් 

ශපෞ්ධගලි  අැං යට පවරා දීම් වාශේ ශනොශයකුේ ආ ාරශේ 

අක්රක  තා ගැන පසුතාය  ව කවල ෂ්රන්තරශයන් පුවේ පේ ඇතුළු 

මාධය මඟින් අපි  ැක් ා  

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මම සබතුමාට ශම් ගැන  කියන්න නනෑ  
යටියන්ශතොට ප්රශ්ධ ශේ තිසශබන St. Catherine Estate එ ට 
 ම්බන්ධ වි කතර මම සබතුමාට ශපෞ්ධගලි ව ලබා ු න්නා  ඒ 
වේත තිසශබන්ශන් ඉතාම   ැංශේදී  ලාපය   ඒ  ශවනේ කිසිම 
 ටයුේත ට ශ න්න සු  ්ු සු නැ ැ  ඒ  පරි රය ආරක්ෂා 
ශවන්න නනෑ  තැනක්   අ  එහි යම් කිසි ගැටලුවක්  පැන නැෙ 
තිසශබනවා  ඊට අමතරව, බුලේශ ොහුපිටිය ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 
ශ ොේසා ශේ තිසශබන ශනළුවතු න් , නාන්ගල කියන ප්රශ්ධ වල 
ඉනම්  අ  වන විට ශපෞ්ධගලි  අැං ශේ ශ ෝටල් වයාපෘතිසවලට 
ලබා දීලා තිසශබනවා  අ  වන විට ඒ ප්රශ්ධ වාසීන් ඒ ට විරු්ධධව 
 ටයුතු  රනවා  ඒ ෂ් ා මම සබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ 
ගැන ශ ොයා බලා යම් කිසි වැන පිළිශවළක් ක්රියාේම   රන්න 
කියලා   

 කතුතිසයි, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්   
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එ ක එම් එම්  මුෂාරෆක මැතිසතුමා  සබතුමාට විනානම 7  

 ාලයක් තිසශබනවා   
 

 
 

[பி.ப. 3.40] 
 

ගු එෙන.එම්.එම්. මුෂාරෆන මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

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

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

தபருந்லதாட்ட அகமச்சு மற்றும் காணி அகமச்சு என்பன 

ததாடர்பான குழுநிகல விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு 

எனக்கும் லபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வைங்கியகமக்கு 

உங்களுக்கு நன்றிகயக் கூறிக்தகாண்டு, என்னுகடய 

உகரகய காணி அகமச்சுத் ததாடர்பாகலவ நிகழ்த்தலாம் 

என்று நிகனக்கின்லறன்.  

காணி உாிகம என்பது மக்களின் ஓர் அடிப்பகட உாிகம 

என்றுகூடச் தசால்லலாம். ஆககயால், காணி உாிகமக்காகப் 

லபாராடி, அதகனப் தபற்றுக்தகாடுப்பலத ஓர் அரசியல் 

வாதியின் முதன்கமயான லநாக்கமாக இருக்க லவண்டும் 

என்பது என்னுகடய கருத்தாகும். தங்களுகடய காணிககள 

மீட்டுத் தருமாறு நிகறய 'கபல்'ககள  எடுத்துக்தகாண்டு வந்த 

அதிகமான தபாதுமக்ககள நான் பார்த்திருக்கின்லறன். 

"நாங்கள் பல தசாப்தங்களாக இைந்திருக்கின்ற காணிககள 

எங்களுக்கு மீளப் தபற்றுத்தாருங்கள்" என்று லகாாிக்கக 

கவத்த பல விவசாயிககள நான் பார்த்திருக்கின்லறன். 

"நாங்கள் எமது காணியில் பயிர்தசய்ககயில் ஈடுபட்டுக் 

தகாண்டிருந்லதாம்; யுத்தம் நகடதபற்றது; யுத்தம் முடிவகடந்த 

பிற்பாடு மீண்டும் அக்காணியில் 04 லபாகங்கள் வகர 

பயிர்ச்தசய்கக தசய்லதாம்; திடீதரன்று, 2006ஆம் ஆண்டு 

வர்த்தமானி அறிவித்தலூடாக எங்களுகடய காணிகள் 

சுவீகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று அறிவித்தார்கள்" என்று 

தசான்னவர்ககள நான் பார்த்திருக்கின்லறன்.  

அலதலபான்று, Department of Wildlife Conservation 
இனூடாகத் தங்களுகடய காணி சுவீகாிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

ததன்று தசான்னவர்ககளயும் நான் பார்த்திருக்கின்லறன்.  

இப்படியாக உாிகமப் பத்திரங்ககள கவத்திருக்கின்ற காணி 

உாிகமயாளர்களும் விவசாயிகளும் தாங்கள் இைந்த காணி 

ககள மீளப் தபற்றுக்தகாள்வதற்காக பல தசாப்த காலமாக - 

50-60 வருட காலமாக - லபாராடிவருவகத நான் 

ஊடகத்துகறயில் பணியாற்றும் காலம் முதல் பார்த்து 

வருகின்லறன். எனலவ, இந்த மக்களுக்கான காணி உாித்கதப் 

தபற்றுக்தகாடுப்பகதத் தாண்டி, அரசியலில் இருக்கமுடியாது 

என்பது என்னுகடய கருத்தாகும்.  

இவர்களுக்கு காணி உாிகமகய மீளப்தபற்றுக் 

தகாடுப்பதற்காக கடந்த காலம் முதல் நான் அதிகமான 

முயற்சிககளச் தசய்திருக்கின்லறன். நான் ஊடகத்துகறயில் 

பணியாற்றும்லபாதுகூட, நீதித்துகற சார்ந்து, அரசியல் 

சார்ந்து பல்லவறு வைிகளிலும் முயற்சித்து இதற்கு ஏதாவது 

வைி இருக்கிறதா என்று பார்த்லதன். எனினும், அந்த 

மக்களுக்கான காணி உாிகமகய மீளப்தபற்றுக்தகாடுப்பதில் 

குறிப்பிடத்தக்க அளவு அக்ககறகய யாரும் காட்டவில்கல 

என்பகத நான் இந்த இடத்தில் தசால்லியாக லவண்டும்.  

இத்தககயததாரு சூழ்நிகலயில்தான் எமது அதிலமதகு 

சனாதிபதி லகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் 'சுபிட்சத்தின் 

லநாக்கு' என்ற தகாள்ககப் பிரகடனத்துக்கு அகமய, 

'கிராமத்துடன் கலந்துகரயாடல்' என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

மூலம் கிராமம் கிராமமாகச் தசன்று மக்ககளச் சந்திக்கின்ற ஓர் 

அற்புதமான தசயற்பாட்கட நான் பார்த்லதன். அவ்வாறான 

சந்திப்தபான்றின்லபாது, "இவ்வாறான காணி உாித்தாளர் 

களுக்கான காணிககள வைங்குங்கள்!" என்று ஓர் ஆகணகய 

அவர் பிறப்பித்திருந்தார். குறிப்பாக, “காணி காடாக 

இல்லாதவிடத்து, அதகனப் பயிர்ச்தசய்ககக்காக அனுமதி 

யுங்கள்!” என்ற கருத்துப்படலவ அவர் தசால்லியிருந்தார். 

உண்கமயிலலலய, இந்த மக்களுக்கான காணி உாிகமகயப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க லவண்டும் என்று பல வருடங்களாகப் 

லபாராடி வந்த ஓர் இகளஞன் என்ற வககயில், லமதகு 

சனாதிபதி லகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் காணி உாிகம 

ததாடர்பான ஓர் அறிவிப்கபச் தசய்தகத வரலவற்கின்லறன். 

அவரூடாக இந்த மக்களுக்கு விடிவு கிகடக்குதமன்றால், 

837 838 



පාර්ලිශම්න්තුව 

அதற்கான ஆதரகவக் தகாடுப்பதில் எந்தத் தவறும் இல்கல 

என்பதுதான் என்னுகடய நிகலப்பாடாகும். அந்த அடிப் 

பகடயில், கிைக்கு மாகாணத்தில் இடம்தபறும் சமூக அநீதிகள் 

ததாடர்பில் ஆராய்வதற்காக நிபுணத்துவக் குழு ஒன்றிகன 

கிைக்கு மாகாண ஆளுநர் திருமதி அனுராதா யஹம்பத் 

அவர்களுகடய தகலகமயில் அவர் அகமத்திருக்கின்றார். 

லமதகு சனாதிபதியினுகடய தசயற்றிட்டத்தின் ஒரு 

வடிவமாகத்தான் அக்குழு அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கிைக்கு 

மாகாண ஆளுநர்கூட, இந்த விடயம் ததாடர்பில் ஒரு தீர்வு 

எட்டப்பட லவண்டும் என்பகத விரும்புகின்றார். இந்தக் குழு 

ஒவ்தவாரு பிரலதசமாகச் தசன்று, ஆண்டாண்டு காலமாகக் 

காணிககள இைந்து தவிக்கின்ற மக்களுகடய காணி 

விவகாரம் ததாடர்பாகப் பாிசீலித்து வருகின்றது.  இதன் 

அடிப்பகடயில், விகரவாக அந்தக் காணிககள உாியவர் 

களுக்கு வைங்குவது என்ற முடிவும் தற்லபாது எட்டப் 

பட்டிருக்கின்றது. அதற்காக இந்த நாட்டினுகடய லமதகு 

சனாதிபதி அவர்களுக்கும் கிைக்கு மாகாண ஆளுநர் 

அவர்களுக்கும் அரசாங்கத்தினுகடய முக்கிய புள்ளிகள் 

அகனவருக்கும் எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்ள 

விரும்புகின்லறன்.  

இங்கு தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்களும் தகௌரவ காணி 

அகமச்சர் அவர்களும் இருக்கின்றார்கள். தற்லபாது காணி 

அகமச்சு பல நல்ல திட்டங்ககள நகடமுகறப்படுத்தி 

வருவகத நான் பார்க்கின்லறன். குறிப்பாக, இகளஞர்களுக்கு 

ஓாிலட்சம் காணித் துண்டுககள வைங்கும் லவகலத்திட்டத்கத 

இந்த அரசாங்கம் லமற்தகாண்டு வருகின்றது. அதுலபால, 

காணியில்லாத அரச ஊைியர்களுக்கு 2022ஆம் ஆண்டு முதல் 

காணி வைங்குதல் என்ற ஒரு லவகலத்திட்டத்கதயும் என்னால் 

பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதுமாத்திரமல்லாமல், 

உற்பத்திக் ககத்ததாைிலில் ஈடுபடுலவாருக்கு நிலங்ககள 

ஒதுக்குவது ததாடர்பான ஒரு நல்ல திட்டமும்   இருக்கின்றது. 

இவற்கற நான் இன்கறய காணி அகமச்சின் குழுநிகல 

விவாதத்திலல பாராட்டிப் லபசுகின்லறன். இகவ எல்லா 

வற்றுக்கும் லமலாக, கிட்டத்தட்ட 60 வருடங்களாக காணி 

உாிகமயாளர்களாக இருந்தும் தங்களுகடய காணிககளப் 

தபற்றுக்தகாள்ள முடியாமல் தவிக்கின்ற அந்த ஏகை 

மக்களுக்கு அவர்களுகடய காணிககள வைங்க லவண்டு 

தமன்று நான் லகட்டுக்தகாள்கின்லறன். இது முக்கியமான 

ததாரு விடயமாகும். 

அம்பாகற மாவட்டத்தில் லவகாமம், பாகலயடிவட்கட, 

கிரான், லகாமாாி, அஷ்ரப் நகர், கீத்துப்பத்து, பாவாபுரம், 

அம்பலம் ஓயா என கிட்டத்தட்ட 38  இடங்களில் காணிப் 

பிரச்சிகனகள் காணப்படுகின்றன. இந்தக் காணிப் பிரச்சிகன 

ககளத் தீர்த்துத் தாருங்கள் என்று மக்கள் பல தசாப்தங்களாகக் 

லகாாி வருகின்றார்கள். அரசாங்கம் இப்தபாழுது இது 

ததாடர்பில் ஒரு தசயற்றிட்டத்கத முன்தனடுத்திருக்கின்றது. 

இந்தச் தசயற்றிட்டத்கத விகரவாக நடாத்தி முடிப்பதற்கான 

ஏற்பாடுககள இந்த அரசாங்கம் தசய்யலவண்டுதமன நான் 

லகட்டுக்தகாள்கின்லறன். சில இடங்களுக்குச் தசன்று 

பார்த்தால் ததாியும். காணிக்கு நடுவால் வீதி தசல்கின்றது. 

அந்த வீதிக்கு ஒரு புறத்திலுள்ள காணியில் தசய்கக 

பண்ணுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது; மறுபுறத்திலுள்ள 

காணியில் தசய்கக பண்ணுவதற்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது 

அல்லது  Department of Wildlife ஊடாகவும் Department of 
Forests ஊடாகவும் சுவீகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த வரவு 

தசலவுத்திட்டமானது, தற்லபாதுள்ள இக்கட்டான சூழ்நிகல 

யிலும் இந்த நாட்கட மீளக்கட்டிதயழுப்புவதற்குாிய பல்லவறு 

நல்ல அம்சங்ககளக் தகாண்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு 

நாட்டினுகடய உற்பத்திப் தபாருளாதாரத்கத அதிகாிக்க 

லவண்டுதமன்பதில் அரசு காட்டுகின்ற அக்ககறயில், இந்த 

விவசாயக் காணிககள விடுவிப்பதனூடாக விவசாய உற்பத்தி 

ககள அதிகாிப்பதனூடாக விவசாயிகளுக்கு ஒரு விடிகவப் 

தபற்றுத்தர லவண்டுதமன்று லகட்டு, விகடதபறுகின்லறன். 

நன்றி. 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු උ යකුමාර් ම තා  සබතුමාට විනානම 12   ාලයක් 

තිසශබනවා   
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ගු එම්. ේදයුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு எம். உதயகுமார்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள! 

இன்று தபருந்லதாட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரம், இருப்பு ஆகிய 

விடயங்களில் அதிகூடிய தாக்கத்கதச் தசலுத்தும் இரண்டு 

அகமச்சுக்களின் நிதி ஒதுக்கீடு ததாடர்பில் குழுநிகலயில் 

விவாதிக்கப்படுகின்றது. ஒன்று, தபருந்லதாட்ட அகமச்சு! 

மற்கறயது, காணி அகமச்சு! இந்த இரண்டு அகமச்சுக்கள் 

ததாடர்பிலும் எனது கருத்துக்ககள முன்கவக்கலாதமன்று 

நிகனக்கின்லறன். 

ஓாிலட்சத்துக்கும் லமற்பட்ட தபருந்லதாட்டத் ததாைிலாளர் 

களின் வாழ்வாதாரத்துக்கு இன்று பாாிய தநருக்கடி நிகல 

ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நாடு தபாருளாதார ாீதியில் வீழ்ச்சிகயச் 

சந்தித்த ஒவ்தவாரு சந்தர்ப்பத்திலும் லதயிகல உற்பத்தித் 

துகறயானது பாாிய பங்களிப்கபச் தசய்திருக்கின்றது. யுத்தம் 

நகடதபற்ற காலத்திலும் சாி, சுனாமிப் லபரைிவு ஏற்பட்ட 

காலத்திலும் சாி, தற்லபாகதய தகாலரானா தபருந்ததாற்றுக் 

காலத்திலும் சாி, லதயிகல உற்பத்தித்துகறயானது 

தங்குதகடயின்றி இயங்கி, நாட்டுக்கு வருமானத்கத ஈட்டித் 

தந்துள்ளது. தற்லபாது நாட்டில் அந்நியச் தசலாவணி 

குகறவினால் தடாலர் பற்றாக்குகற ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

இந்த நிகலகமயிலும்கூட, குறிப்பாக லதயிகல ஏற்றுமதி 

மூலம் நாட்டுக்குக் கணிசமான அளவு அந்நியச் தசலாவணி 

கிகடப்பதால் நாடு தடாலர் பற்றாக்குகறகயச் சமாளித்துக் 

தகாண்டிருக்கிறது. எனினும், இன்று தபருந்லதாட்டத் 

துகறயில் ஈடுபட்டுவரும் ததாைிலாளர்களின் வாழ்க்ககநிகல 

மிகவும் பின்தங்கிய நிகலயில் இருக்கின்றது என்றுதான் 

கூறலவண்டும். தபருந்லதாட்டத் துகறகய லமம்படுத்து 

வதற்கும் அதகன நவீனமயப்படுத்தி, ததாைிலாளர்ககள 

குறிப்பாக இகளஞர், யுவதிககள தபருந்லதாட்டத் 

ததாைிலின்பால் ஈர்ப்பதற்குமான எந்தவிதத் திட்டங்களும் 

முன்தனடுக்கப்படுவதில்கல. எனலவ, தபருந்லதாட்டத் 

துகறயின் விகனத்திறகன லமலும் அதிகாித்து, அதகன 

முன்லனற்றப் பாகதயில் தகாண்டு தசல்வதற்கான லவகலத் 

திட்டங்ககளச் தசய்யாவிடின், நமது நாட்டின் அகடயாளமாக 

விளங்கும் லதயிகல உற்பத்தித்துகற அைிவுப்பாகதயில் 

தசல்வகத யாராலும் தடுக்கமுடியாது. ஆககயால், 

தற்லபாதாவது அதிலுள்ள குகறபாடுககள நீக்கி, அதகன 

முன்லனற்றப் பாகதயில் தகாண்டுதசல்வதற்கு உாிய 

நடவடிக்ககககள எடுக்க லவண்டுதமனக் லகட்டுக் 

தகாள்கின்லறன்.  

லமலும், தபருந்லதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் சம்பள 

உயர்வு ததாடர்பான விடயம் கூட்டு ஒப்பந்தத்தினூடாக 
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அதுவும் ஒருசில ததாைிற்சங்கங்கள் மட்டும் கூடி முடிதவடுத்து 

வந்த நிகலயில், கடந்த முகற இவ்விடயம் பூதாகாரமாக 

தவடித்தது. அதன் காரணமாக அந்த விடயம் சம்பள நிர்ணய 

சகபக்குச் தசன்றதன் விகளவாக, வரவு தசலவுத்திட்டக் 

தகாடுப்பனவான 100 ரூபாய் உட்பட தமாத்தம் 1,000 ரூபாய் 

என நாள் சம்பளமானது வர்த்தமானிமூலம் அறிவிக்கப்பட்டது.  

இதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர் அவர்கள் இங்கு 

இருக்கிறார். நான் அவாிடம் முக்கியமானததாரு விடயத்கதக் 

லகட்க விரும்புகிலறன். அரசாங்கம் தகலயிட்டு, சம்பள 

நிர்ணய சகபயினூடாகப் தபருந்லதாட்டத் ததாைிலாளர் 

களுக்குப் தபற்றுக்தகாடுத்ததாக வர்த்தமானி அறிவித்தல்மூலம் 

அறிவிக்கப்பட்ட 1,000 ரூபாய் நாட்சம்பளத்துக்கு என்ன 

நடந்தது? அது இன்னும் முழுகமயாகக் கிகடக்கப்தபற 

வில்கல. இந்த அரசாங்கமானது வர்த்தமானி அறிவித்தல்ககள 

தவளியிடுவதிலும் அதகன மீளப் தபறுவதிலும் சாதகன 

பகடத்திருக்கின்றது. சம்பள நிர்ணய சகபயின் தீர்மானத்துக் 

ககமய தவளியிடப்பட்ட 1,000 ரூபாய் நாட்சம்பளம் 

ததாடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தகலயும் மீளப் தபறப் 

லபாவதாகத் தகவல்கள் தவளிவந்துள்ளன. ஆககயால், இந்தத் 

தகவல் உண்கமயானதா? அல்லது தபாய்யானதா? என்பகத 

சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சராகிய நீங்கள் இந்தச் சகபக்குத் 

ததாிவிக்க லவண்டுதமன்று லகட்டுக்தகாள்கின்லறன்.  

கம்பனிகளுக்கும் தபருந்லதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்கும் 

இகடயில் முரண்பாடுககளத் லதாற்றுவித்து, கூட்டு ஒப்பந்தம் 

இல்லாவிட்டால் இவ்வாறான நிகலகமதான் ஏற்படும் என்று 

ஒரு மாகயகய உருவாக்கி, மீண்டும் கூட்டு ஒப்பந்தத்துக்குச் 

தசல்லும் கூட்டுச் சதியாகலவ நாம் இதகனப் பார்க்கிலறாம். 

கூட்டு ஒப்பந்த முகறகம லதால்வி அகடந்ததன் 

காரணத்தினால்தான் சம்பள நிர்ணய சகபயினூடாகத் 

லதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் நாட்சம்பளம் 1,000 ரூபாய் என 

அறிவிக்கப்பட்டது. அரசாங்கத்தினால் தபருந்லதாட்டக் 

கம்பனிககளக் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிகலயில், அவற்றின் 

காலடியில் விழுந்து, மீண்டும் கூட்டு ஒப்பந்த முகறகமக்குச் 

தசல்வதன்மூலம் தபருந்லதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் சம்பள 

விடயத்திலும் அரசாங்கம் லதால்வி கண்டுள்ளது என்பது 

நிரூபணமாகின்றது. ஆகலவ, இதற்குத் தீர்க்கமான ஒரு 

முடிகவப் தபற்றுக்தகாடுக்க லவண்டுதமன நான் 

லகட்டுக்தகாள்கிலறன்.   

As the Hon. Minister is here, I just want to speak a 
few words in English as well. The plantation sector, 
which has continuously been neglected, is in a grave 
situation and there is no future for it with this uncertainty. 
To my dismay, the plantation sector, which contributes 
immensely to the country's GDP and the forex income, 
has always been treated unfairly.   

The plantation sector has been playing an extremely 
important role in the country's economy. The export of 
plantation crops makes up approximately 38 per cent of 
the country’s exports and the industry employs 
approximately 20 per cent of the working population, thus 
making it an important industry which earns foreign 
currency. Sri Lanka, having such a sector with a growth 
potential, should lay emphasis on uplifting the living 
standards of the plantation workers and taking the 
industry to the next level. But, the Government has gone 
the other way, making sure the industry does not go 
further from its mere position of survival.  

The recent Budget also does not showcase the 
required support for this sector. Today, besides water, tea 

is the most popular beverage in the world. To the US 
alone, the import of tea has risen by almost over 400 per 
cent since 1990. So, I think it would be futile if we do not 
utilize or capture this trend and reinstate Sri Lanka's 
position as the number one tea producer in the world.  

However, Sir, the living standard and the working 
conditions of the estate workers are still a far cry from 
those enjoyed by others with necessities such as 
healthcare, education and housing still being luxuries for 
our people. With all the odds against them, the plantation 
workers have stood with others in challenging times with 
unparalleled commitment to the economy of our country. 
Though the export of tea is on the rise, that does not 
resonate the living condition of the workers.  Even 
though the tea industry is one of the foundations of our 
economy, plantation workers often face exploitation.  

Hon. Minister, I think you all are still dragging your 
feet in implementing a proper wage structure for the 
workers who contribute more than any other working 
class in the country. So, I think the demand for the 
minimum wage of Rs. 1,000 per day is more realistic now 
with the exchange rate - parity rate - increasing against 
the US Dollar. I think this will enable the plantation 
companies to utilize its extra cash flow to offset against 
the increased minimum wage.  

தகௌரவ  தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, இந்த 

வரவு தசலவுத்திட்ட அறிக்ககயிலல லதயிகல, இறப்பர் 

லபான்ற தபருந்லதாட்டப் பயிர்ககள அகற்றி, வீடகமப்புத் 

திட்டங்ககள முன்தனடுக்கக்கூடாது என்று குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ளதாக அறிகிலறன். எம்கமப் தபாறுத்தவகரயிலல, 

இந்த முடிவால் தபருந்லதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்கான 

வீடகமப்புத் திட்டங்ககள முன்தனடுப்பதில் பாாிய சிக்கல் 

நிகல ஏற்படும். காரணம் என்னதவன்றால், மகலயகத்திலல 

வீடகமப்புத் திட்டங்ககள முன்தனடுப்பதற்குப் தபாருத்த 

மான இடங்கள் மிகக் குகறவாகலவ காணப்படுகின்றன. 

உாிய பராமாிப்பு இன்றிக் காணப்படும் லதயிகல மகலககள 

நீங்கள் என்ன தசய்யப்லபாகின்றீர்கள்? என்று நான் லகட்க 

விரும்புகின்லறன். அலதலபால், கண்டி, நாவலப்பிட்டி, 

தகட்டபுலா, மவுன்ட்ஜின் லபான்ற பிரலதசங்களில் மாற்றுப் 

பயிர்ககளப் பயிாிடவும் கால்நகட வளர்ப்புக்கும் தவற்றுக் 

காணிககளயா நீங்கள் வைங்கினீர்கள்? அங்குள்ள லதயிகலச் 

தசடிககள நீங்கள் பிடுங்கி அகற்றவில்கலயா? என்று லகட்க 

விரும்புகின்லறன். லநற்றுக்கூட, மவுன்ட்ஜின் லதாட்டத்தில் 

லதயிகலச் தசடிகள் பிடுங்கப்பட்டன; அங்குள்ள மரங்கள் 

தவட்டப்பட்டன. இவ்வாறு மாற்றுத்லதகவகளுக்காக 

லதயிகலத் லதாட்டங்கள் அைிக்கப்படுகின்றன.  

Hon. Minister, I think this Mount Jean  Estate does 
not come under your Ministry. If it has been under your 
Ministry, definitely this would  not have been done. But, 
at the same time, they are destroying the tea estates and 
the tea industry as well.  

வியாபார லநாக்கங்களுக்காகத் லதயிகலச் தசடிககளப் 

பிடுங்கிக் காணிககள வைங்குகின்ற நீங்கள், இந்த 

நாட்டுக்காக வியர்கவ, இரத்தம் சிந்தி, ஓடாய்த் லதய்ந்து 

உகைக்கும் தபருந்லதாட்ட மக்கள் உகறவிடம் அகமக்கக்கூட 

லதயிகலச் தசடிககளப் பிடுங்க முடியாது என்று கூறுவது 

எந்தவககயில் நியாயம்? எனக் லகட்க விரும்புகின்லறன்.  

உங்களுகடய மனச்சாட்சி உறுத்தவில்கலயா? தவளியாட் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

களுக்கு இந்தக் காணிககளக் தகாடுக்கின்ற நீங்கள், அந்த 

மண்ணிலல பிறந்து, வளர்ந்து, உகைத்து அதிலல தங்கள் 

வாழ்நாகளக் கைிக்கும் அம்மக்களுக்கு அந்தக் காணிககளக் 

தகாடுக்க முடியாது என்று கூறுவகத லகவலமானதும் 

வருந்தத்தக்கதுமான ஒரு விடயமாகலவ நாங்கள் பார்க்கிலறாம். 

ஆகலவ, இது ததாடர்பாக நீங்கள் அக்ககற தசலுத்தலவண்டும் 

என்று லகட்டுக்தகாள்கிலறாம். தபருந்லதாட்டப் பகுதியில் 

வாழும் மக்களுக்கு அங்குள்ள சிறு காணித்துண்டுகளில் 

வீடுககளத் தாமாக அகமப்பதற்குக்கூட, தபருந்லதாட்டக் 

கம்பனிகள் இடமளிப்பதில்கல. தற்தபாழுது, இது பாாிய 

பிரச்சிகனயாக உருதவடுத்துக் தகாண்டிருக்கின்றது.  

 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, වතු  ම් රු ජනතාවට සවුන් 

වැන  රන භූක ශයන් පර්ච ක  ත  ශ ොට ක් ලබා ශ න්න  

 ැබිනේ තීන්ු ව අරශගන තිසශබනවා  ඒ තීන්ු ශේ කිසිම ශවන ක් 

නැ ැ  නමුේ ශගවල් ඉදිශවන්ශන් ඉන්දියාුව ආධාර ක්රමය යටශේ 

   රජශේ ආධාර යටශේ  ඉනම් ශවන් කිරීම පිළිබඳව කිසිම 

ගැටලුවක් නැ ැ  ගරු මන්ත්රීතුමා  ඳ න්  ළ මවුන්ජින් වේශේ 

 ාර,ය ගැන මම අ ාළ ඇමතිසතුමා   ැුවවේ  රන්නම්  අපි රාජය 

වැවිලි  ැං කථාව  තු ඉනම් කිසිවක් -පර්ච ක එ ක්වේ- පසුතාය 

අවුරුු  ශ     ාලශේ කිසිම ශ ශනකුට දීලා නැ ැ  ගරු 

මන්ත්රීතුමෂ්, අපි සබතුමා ඉදිරිපේ  ළ  ාර,ා පිළිබඳව අ ාළ 

අමාතයාැං ශේ ඇමතිසතුමා  ැුවවේ  රන්නම්  
 

ගු එම්. ේදයුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு எம். உதயகுமார்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

Thank you, Hon. Minister.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கலள, தபருந்லதாட்டங்களிலுள்ள 

லதாட்டச் லசகவயாளர்கள் - estate staff - நிரந்த வீடுகளின்றி 

மிகவும் கஷ்டப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பது 

உங்களுக்குத் ததாியும்! ஏதனனில், அவர்கள் லவகலயிலிருந்து 

விலகும்லபாது, அவர்களுக்கு வைங்கப்பட்ட வீடுககளக் 

ககயளிக்க லவண்டும். இதனால், அவர்கள் பாாிய பிரச்சிகன 

களுக்கு முகம்தகாடுத்துக் தகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆகலவ, 

அவர்களுக்கு வீடகமப்புத் திட்டங்ககள, காணிககள 

வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க லவண்டுதமன்று லகட்டுக் 

தகாள்கின்லறன். தகௌரவ மஹிந்த சமரசிங்ஹ அவர்கள் 

தபருந்லதாட்ட அகமச்சராக இருந்தலபாது, இது ததாடர்பில் 

அகமச்சரகவப் பத்திரம் ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அதற்கு 

அகமச்சரகவ அனுமதியும் கிகடத்தது. ஆகலவ, இதகன 

அடிப்பகடயாகக்தகாண்டு லதாட்டச் லசகவயாளர்களுக்கு 

வீடகமப்புத் திட்டங்ககளயும் காணிககளயும் வைங்குவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்க லவண்டுதமன்று லகட்டுக்தகாள்கிலறன். 

லதாட்டத் ததாைிலாளர்ககளப்லபால லதாட்டச் லசகவயாளர் 

களும் லதயிகல உற்பத்திக்குப் பாாியளவு பங்களிப்புச் 

தசய்திருக்கிறார்கள். ஆகலவ, அவர்ககள மறக்கக்கூடாது.  

தகௌரவ காணி அகமச்சர் அவர்கள் இங்கு இருக்கின்றார். 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் காணி ததாடர்பான சில விடயங்ககளயும் 

இங்லக கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்லறன். தபருந்லதாட்டப் 

பகுதிகளிலுள்ள தாிசு நிலங்ககள அதாவது, LRC காணிககள 

மகலயக இகளஞர், யுவதிகளுக்கு விவசாயம் மற்றும் 

ககத்ததாைில் உற்பத்தி சார்ந்த விடயங்களுக்குக் ககயளிப்ப 

ததன அரசாங்கமும் அதனுடன் லசர்ந்துள்ள பங்காளிகளும் 

ஏற்தகனலவ அறிவித்திருந்தார்கள்.    

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, සබතුමාට ලබා දී තිසශබන  ාලය අව න්   

 ථාව අව න්  රන්න  
 

ගු එම්. ේදයුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு எம். உதயகுமார்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  ගරු වරු, ලියනශේ 

මන්ත්රීතුමාශේ ශේලාශවන් මම තව ක ෂ්ේතුව   ාලයක් 

ගන්නම්   
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ොඳයි  

 

ගු එම්. ේදයුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு எம். உதயகுமார்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

அதற்கான விண்ணப்பங்களும் தபறப்பட்டு, கிராம லசவகர் 

களினூடாக LRC எனப்படும் காணிச் சீர்திருத்த ஆகணக்குழு 

வின் அதிகாாிகளும் அக்காணிககளப் பார்கவயிட்டார்கள். 

எனினும், இன்றுவகர சாதாரண லதாட்டத் ததாைிலாளிகளின் 

பிள்களகளுக்கு ஒரு காணித்துண்டுகூட விவசாய நடவடிக்கக 

களுக்காக வைங்கப்படவில்கல. ஆனால், வசதி பகடத்தவர் 

களுக்கும் தபாிய வியாபாாிகளுக்கும் இந்தக் காணிகள் 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஏன் இந்தப் பாரபட்சம்? எனக் 

லகட்க விரும்புகிலறன். இவ்வாறான ஏமாற்றங்கள் காரண 

மாகத்தான் சுவர்களிலல சித்திரம் வகரந்த இகளஞர்கள் முதல் 

வாிகசயில் நின்று வாக்களித்த இகளஞர்கள் வகர இன்று 

passport அலுவலகங்களில் வாிகசயில் நிற்கிறார்கள். இதற்கு 

ஏமாற்றலம முக்கிய காரணமாக அகமகின்றது. 

தகௌரவ காணி அகமச்சர் அவர்கலள, உங்களிடத்தில் 

நான் ஒரு விடயத்கதக் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகிலறன். கடந்த 

ஆட்சியின்லபாது தபருந்லதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்கு 

வைங்கப்பட்ட காணி உறுதிப்பத்திரம் லபாலியானது என்ற 

குற்றச்சாட்டு இந்தச் சகபயிலும் சகபக்கு தவளியிலும் ஒரு 

சிலரால் முன்கவக்கப்பட்டு வருகின்றது. தபருந்லதாட்டத் 

ததாைிலாளர்களுக்குத் தனி வீட்டுடன் 7 perches 
காணிக்கான உறுதிப்பத்திரம் வைங்கப்பட்டது. இது உங்களு 

கடய காணி அகமச்சின்கீழுள்ள காணிச் சீர்திருத்த 

ஆகணக்குழு ஊடாகலவ வைங்கப்பட்டது. தபாறுப்புவாய்ந்த 

அகமச்சர் என்ற வககயிலல, தற்லபாது எழுந்துள்ள 

சந்லதகத்கதத் தீர்க்கும் வககயில் ஓர் உறுதியான பதிகல 

இந்தச் சகபயினூடாகப் தபாதுமக்களுக்கு வைங்க லவண்டு 

தமன நான் விநயமாகக் லகட்டுக்தகாள்கிலறன்.  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, සබතුමාශේ  ථාව අව න්  රන්න  ඒ 

ක ෂ්ේතුව   ාලයේ අව න්  
 

ගු එම්. ේදයුතමාර් මහත්ා  
(மாண்புமிகு எம். உதயகுமார்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

I am winding up, Sir.    

கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கான 

காணி உறுதிப்பத்திரங்கள் இன்னும் முழுகமயாக வைங்கப் 

843 844 

[ගරු  එම්  උ යකුමාර්  ම තා] 
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படவில்கல. அத்லதாடு, சில உறுதிப்பத்திரங்கள் இன்னும் 

பயனாளிககளச் தசன்றகடயவில்கல. எனலவ, அவர்களுக் 

குாிய காணி உறுதிப்பத்திரங்ககள உடனடியாக வைங்கு 

வதற்கு தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கக எடுக்க 

லவண்டுதமன்று லகட்டு, நிகறவுதசய்கின்லறன். நன்றி!  

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ශම්ජර්) සු ර් න ශ ෂ්පිටිය මන්ත්රීතුමා  ගරු 

මන්ත්රීතුමෂ්, සබතුමාට විනානම  ත   ාලයක් තිසශබනවා  

 

 

[අ  ා  3 58] 

 

ගු (නම්ජර්) සුදර්ශයීයන නදනිිළටිය මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ඉනම් අමාතයාැං ය    වැවිලි 

අමාතයාැං ය ගැන අපට  ථා  රන්න ලැබුණු එ ේ ඉතාම 

වා නාවක්  ශමො  , අශේ රශේ ජීවනාලිය බඳු වැවිලි අමාතයාැං ය 

   ඉනම් අමාතයාැං ය  ෘෂි  ාර්ක   රටක් වන අශේ රට 

 ැංවර්ධනය  රන්න, රශේ ආර්ික  තේේවය  ක්තිසමේ  රන්න 

මැදි ේ ශවන ෂ් ා   

 අ  උශ්ධ සිට ශගොනක් ශ ශනක් ඉනම්  ම්බන්ධව  ථා  ළා 
අපි අ ශගන සිටියා  ඒ  ථාවලින් අපි ශේරුම් ගේ ශ්ධ  තමයි 
ඉනම් සේපු  ම්බන්ධ  ප්ර කනයක් තිසශබනවා කියන එ   ශම් 
ප්ර කනය ගැන අ  ශගොනක් අය  ථා  ළා  ූලලා නාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමෂ්, ඉනම්වලට ශනොශයක් ශනොශයක් සේපු වර්ග 
තිසශබනවා  බලපත්ර,  කවර්,භූක  සේපු, ජයභූක  සේපු, ම වැලි සේපු 
වැෂ් ශනොශයක් වර්ගශේ සේපු තිසශබනවා  අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා 
ශ ෞ ාගයශේ  ැක්ශමන් ඉදිරිපේ  ළ ශයෝජනාවලිය තුළ තිසශබන 
ශ යක් තමයි, ශම් ඉනම්වලට එ  සේපු ක්රමයක්, මුළු රටටම 
ගැළශපන සේපු ක්රමයක්  ෑදිය යුතුයි කියන එ    අපිේ ඒ  
ශයෝජනා  රනවා  ඒ  ඉතාම  ාශලෝචිත, අතයව ය ශ යක් අශේ 
රටට, අශේ මාතෘ භූක යට   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ශපොලීසිවල, උ ාවිවල, ඉනම් 
ප්ර කන  ගැන  ථා  රනවා  අවුරුු  ග,න් ඒ පැක ණිලි වි ාග කිරීම 
 ාලය නා කතිස කිරීමක්  ජනතාවශේ  ාලය, ෂ්ලධාරින්ශේ  ාලය 
නා කතිස කිරීමක් විධියට තමයි අපි ඒ   කින්ශන්  එම ෂ් ා අපි 
සියලුශ නාම එ තු ශවලා ශම් ඉනම් ප්ර කනවලට වි ඳුම් ලබා දීමට 
 ටයුතු  ළ යුතුයි  ඉනම් සේපු ලබා දීශම්දී ෂ්යමා ාරශයන් ඒ 
මැුවම්  ටයුතු  රලා ශ න්න පුළුවන් නම්,  ඒශ න් අපට වි ාල 
ප්රශයෝජනයක් අේශවනවා; අශේ මාතෘ භූක යට වි ාල 
ප්රශයෝජනයක් අේශවනවා   

මැුවම්  ටයුතු කිරීශම්දී private surveyor ශ ශනක් 
මැන්ශනොේ ඒ  බලගැන්ශවන්ශන් නැ ැ  ඒ ෂ් ා රජශේ 
අක්ක්ෂ,ය යටශේ තමයි මෂ්න්න කියන්ශන්  ඒ ෂ් ා මම 
ශයෝජනාවක් ඉදිරිපේ  රන්න  ැමැතිසයි   ාමානයශයන් රුපියල් 
15,000ක් විතර private surveyor ශ ශනක් ගන්න  ටයුේතක්, 
රජශේ ක ෂ්න්ශ ෝරු ම ේමශයකුශේ අක්ක්ෂ,ය යටශේ මෂ්නවා 
නම්, රුපියල් 50,000ක් විතර යනවා  මම ශම්   උ ා ර,යක් 
 ැටියට තමයි කිේශේ  එම ෂ් ා private sector එ ේ එක්  
එ තු ශවලා ඉනම් මැීතශම්  ටයුතු   ශළොේ, අපට ශම් 
ප්ර කනශයන්  නමනක න් ගැලශවන්න පුළුවන්   

ඊළෙට, සේපු ලබා දීමේ  නමනම්  රන්න නනෑ  ශම් 
ශවනශ ොට ඒ  ම්බන්ධ  ටයුතු  රශගන යනවා  එම  ටයුතු 
ශේගවේව  රශගන යනවා  ඒවා තව තවේ  ාර්යක්ෂම  ශළොේ, 
සේපු ලබා දීශම් වැන  ටයුතු අපට  නමනක න් අව න්  රගන්න 

පුළුවන් ශවයි  එතශ ොට ඒ ගැටලුවට වි ඳුමක්  ම්බශවනවා   

ඒ වාශේම ඉනම්  ඳුනා ගැීතම තවම  රියට ශවලා නැ ැ  
විශ ේෂශයන්ම අ  LRC ඉනම්, රජශේ ඉනම්, ම වැලි ඉනම්, 
වනජීවි  ා වන  ැංරක්ෂ, ඉනම් කියන ඉනම් වර්ග  ඳුනා 
ගැීතමේ ප්ර කනයක් ශවලා තිසශබනවා  පරිපාලන ඒ  ය  කුනාම 
ඒ  ය තමයි ග්රාම ෂ්ලධාරි ව ම කියන්ශන්  ග්රාම ෂ්ලධාරින්ට 
ඉනම් වර්ග ශතෝරා ගැීතම  ම්බන්ධ බලය ලබා දීලා, ශම් ශම් 
ඉනම් ශ ොට ක ශම් ශම් ආයතනවලට අයිතිසයි කියන එ වේ 
 රගන්න පුළුවන් නම්, ශ ොඳයි   ැන් නනෑ තරම් නව තාක්ෂ,ය 
තිසශබනවා  අපට පුළුවන් නව තාක්ෂ,ය ශයො ා ගෂ්ක න් ශම් 
මැුවම්  ටයුතු  රන්න  ඒ තුළින් ශම් ගැටලුවට  නමනක න් 
වි ඳුමක්  ම්බශවනවා  ඒ ෂ් ා ඒ  ඳ ාේ අවධානය ශයොමු 
 රන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා   

අශේ  ම ර ජනතාව සේපුවක් ශ ෝ බලපත්රයක්වේ නැතිස 
ඉනම්වල අවුරුු  තිස ,  තළි  පදිැංචි ශවලා ඉන්නවා  ශම්වා එන්න 
එන්නම කුනා භූක  බවට පේශවනවා  ඉ ක ර ඉනම් 
ශ ක්ශටයාරවලින්, අක් රවලින්  ථා  ළා  නමුේ  ැන් 
ශවනශ ොට  ථා  රන්ශන් පර්ච කවලින්   ැන් පර්ච ක ශ  ක් 
තුළ ශගවල්   න තේේවයට අශේ රට  පේ ශවලා   

ඒ ෂ් ා  නමනක න් ඒ ඉනම්වල ශබදීම්  ටයුතු  රලා, සේපු 
ලබා ු න්ශනොේ ශම් තිසශබන ප්ර කන ශබොශ ෝු රට අව න් 
 රගන්න පුළුවන්  ශම් ශවනශ ොට LRC එශ න් නම් ඒ  ටයුතු 
 රශගන ආවා  ඒ අලුේ   ාපතිසතුමා ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්වරු, 
දි ාපතිසවරු එක්   ම්බන්ධ ශවලා අලුේ ක්රමශේ යක්  ඳුන්වා 
දීලා  ටයුතු  රශගන යන බව අපි  කිනවා  ඒ  ඉතා ශ ොඳ 
ප්රව,තාවක් වාශේම රටට අව ය ශ යක්  

ඉදිරිශේදී ආශයෝජ යන්ට ශම් ඉනම්  ඳුන්වා දීලා අශයෝජන 
ගලා ඒමට  ටයුතු  ල කවන්නේ පුළුවන්  ආශයෝජ යන් 
ශගන්වාශගන ඒ අව ය ඉනම් ප්රමා,ය ශවන් ර දීලා සවුන්ශේ 
ආශයෝජන ලැං ාවට ගලාශගන එන්න  ටයුතු  රන්න පුළුවන්  
විශ ේෂශයන් බඩ නාරශවල ඇල්ල ප්රශ්ධ ය ගේශතොේ 
 ැංචාර යන් වි ාල ව ශයන් ගැවශ න,  ැංචාර  වයාපාරය 
ඉ ළින්ම  රන ප්රශ්ධ යක්  ඒ ප්රශ්ධ වලට ශ ොඳ ආශයෝජ යන් 
ශගනැල්ලා  ටයුතු  රන්න පුළුවන් නම් ශ ොඳයි  රජශේ 
අක්ක්ෂ,ය යටශේ ඒ ඉනම් ශබ ා දීලා  ැංචාර යන්ට ගැළශපන 
අයුරින් ආශයෝජන  රන්න පුළුවන් පරි රය ඇතිස  ශළොේ ශ ොඳ 
ආශයෝජ යන් ශගන්වා ගැීතමට පුළුවන් ශේවි  ඒ වාශේම අශේ 
රටට ආර්ික  ව ශයුවේ ශ ොඳ  ක්තිසයක් ලැශ වි   

මම  Plantation Ministry එ  ගැනේ  ථා  රන්න 
 ැමැතිසයි  විශ ේෂශයන් අශේ ප්රශ්ධ වල ශේ ඉනම් වි ාල 
ප්රමා,යක් තිසශබනවා  ශේ වගාව තමයි වැනම ව ශයන්  රන්ශන්  
 ාමානයශයන් ශ ක්ශටයාර 50,000ක්,  0,000ක් විතර 
ප්රමා,යක් තිසශබනවා  ඒශ න් ශ ක්ශටයාර 2,800ක් විතර 
තිසශබන්ශන් bare land. ඒවාශේ කිසිම ශ යක් වගා  රලා නැ ැ, 
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්  ඒ ෂ් ා ඒ  ම්බන්ධශයුවේ අපි 
යම්කිසි ක්රමශේ යක්   ාගන්න නනෑ  ඒ අ ාළ වතු අැං  එක්  
 ථා  රලා අපි ඒ bare landවල වගා  ටයුතු කිරීමට   ටයුතු 
 රන්න නනෑ   

ඊළෙට, ජල ශපෝෂ  ප්රශ්ධ  ආරක්ෂා  රගැීතමටේ අව යයි   
අපට අනාගතශේ එන  ශලොකුම ප්ර කනය තමයි ජලය පිළිබඳ 
ප්ර කනය  ජල ශපෝෂ  ප්රශ්ධ  වි ාල ව ශයන් තිසශබන්ශන් වතු 
 මාගම්වලට අයේ ඉනම්වල   ැබැයි, ඒ ඉනම්වලට යන්නවේ, 
එශ ම නැේනම් ඒවා ආරක්ෂා  රගන්න  ටයුතු  රන්නවේ 
අපට අයිතිසයක් නැ ැ  ඒ  ම්බන්ධශයන් ශලොකු ප්ර කනයක් 
තිසශබනවා  අයිතිසයක් නැේශේේ නැ ැ, අයිතිසයක් තිසශබනවා  
නමුේ, ඒ වතු  මාගම්වලින් ඒ ට ඉන  ශ න්ශන් නැ ැ  ඒ ෂ් ා 
පරි ර අමාතයාැං ය එක්  එ තු ශවලා ශම් ඉනම් ගැ ේ  රලා 
 නමනක න් ඒ භූක  ප්රමා, ශවන් ර ගැීතමට  ටයුතු  රන්න 

845 846 



පාර්ලිශම්න්තුව 

නනෑ  එශ ම නැේනම් ඉදිරිශේදී ප්ර කනයක් ඇතිස ශවනවා  අපි 
 ැංවර්ධන  ටයුතු  රන්න තායේ  මාගම් ඒ ට ඉන ශ න්ශන් 
නැ ැ  මාර්ගයක්   න්න තායේ ඒ අව ය බිම් ප්රමා,ය ලබා 
ගැීතශම්දී ශලොකු ගැටලු ඇතිසශවලා තිසශබනවා  ඒ ඉනම්වල වැේ 
අමුණු තිසශබනවා  ඒ ෂ් ා ඒ  මාගම්වලින් ඒ භූක  ප්රමා, ලබා 
ගැීතමටේ අව ය  ටයුතු  රන්න නනෑ   අපි මාර්ගයක්   න්න  
ඒ ඉනම් අේපේ  රගන්න යනවා නම්, ඒ  ඳ ාේ යම්කිසි 
ක්රමශේ යක්  - system -   න්න නනෑ    

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,  ැන්  ථාව අව න්  රන්න  

 

ගු (නම්ජර්) සුදර්ශයීයන නදනිිළටිය මහත්ා 
(மாண்புமிகு (லமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මට තව ශපොනම ශවලාවක්  

ශ න්න   

අශේ අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාශේ "ශ ෞ ාගයශේ  ැක්ම" 

යටශේ, ශම් ශවනශ ොට දියර කිරි ෂ්ෂකපා නය  රන්න අව ය 

 ටයුතු යුහුසුලුව  රක න් පවතිසනවා  අපට ශම්  ශ ොඳ 

අව කථාවක්  ශමො  , වතු ජනතාව  ැමැතිසයි  ේතු ඇතිස  රලා 

අමතර ආ ායමක් ලබා ගන්න  ඒ වාශේම වගා  ටයුතු  රන්නේ 

 ැමැතිසයි  එශ ම නම් ඒ bare land වල ඒ  ටයුතු  රන්න 
පුළුවන්  ඒ  ඳ ා අව ය ක්රමශේ ය    ක  රන්න කියලා මා 

ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා  

ඊළෙට, ශපොල් පැළ ශබ ා දීශම්  ටයුතු ශම් වන විට සිු  

ශවක න් පවතිසනවා     පැළ ශබ ා දීශම්  ටයුතුේ සිු  ශවක න් 

පවතිසනවා  විශ ේෂශයන් අශේ ප්රශ්ධ ශේ තිසශබන කිතුල් 

 ර්මාන්තය ගැනේ මතක්  රන්න නනෑ  කිතුල්  ර්මාන්තය 

 ඳ ා green light එ ක් වැටිලා තිසශබනවා  ඒ  ඇේතටම ශ ොඳ 
ශ යක්    ැන් කිතුල්  ර්මාන්තය  රන අයට permit එ ක් 
ගන්න පුළුවන්  අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාට  ා ගරු අමාතයතුමාට ඒ 

 ඳ ා මැදි ේශවලා  ටයුතු  රන්න පුළුවන්  ශම්  ඉතා වැ ගේ 

ශ යක්  ශම් තුළින් ඉදිරිශේදී කිතුල්  ර්මාන්තය ප්රවර්ධනය 

 රන්න පුළුවන්   

ශබොශ ොම  කතුතිසයි, ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වරු, ප්රියන්ත ලියනශේ මැතිසතුමා  සබතුමාට විනානම 

  ය   ාලයක් තිසශබනවා  

 
[අ  ා  4 0 ] 
 

ගු වුණ ලියනනේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு வருண லியனலக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අ  දින 2022 අය වැය  ාර  

  ා  අව කථාශේ විවා ශේදී වැවිලි අමාතයාැං ශේ වැය ශීර්ෂය 

පිළිබඳව  ථා කිරීමට මම බලාශපොශරොේතු ශවනවා  මට  ාලය 

ලබා දීම ගැන පළමුශවන්ම සබතුමාට  කතුතිසවන්ත වනවා    

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ඇේතටම අ  අපි  න්ශතෝෂ වනවා, අශේ 

විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු 1 ශ ශනක් සබතුමාට සුබ පැතීම පිළිබඳව  

ඒ වාශේම එතුමන්ලා සබතුමාට ශයෝජනා ඉදිරිපේ  ළා  සබතුමා 

අ  උශ්ධ ඉඳලා ශම් විවා ය අ ශගන හිටියා  සබතුමා ඉදිරි 

 ාලශේදී  ක්ෂ ශල  වැන  රයි කියලා මම වි කවා   රනවා   

විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු වාශේම  ආඩ ඩු පාර් කවශේ මන්ත්රීවරු 

14ශ ශනක් -ඒ කියන්ශන් සක්ශ ොම 30 ශ ශනක්- අ  සබතුමා 

ගැන, සබතුමාශේ වැවිලි අමාතයාැං ය ගැන වාශේම, අ ශේ 

එ ක එම්  චන්ද්රශ ේන ඇමතිසතුමාශේ ඉනම් අමාතයාැං ය ගැනේ 

 ථා  ළා  වැවිලි අමාතයාැං ශේ ඇමතිසතුමා ව ශයන් සබතුමාේ, 

අශේ රාජය ඇමතිසතුමන්ලාේ රටට වි ාල  ක්තිසයක් ලබා දීමට 

 ටයුතු කිරිම ගැන අපි  න්ශතෝෂ වනවා  

අ  තමුන්නාන්ශ ේට  මුශවලා තිසශබනවා, පරිපාලන 

ක්ශෂේත්රශේ ශ ොඳ   ක්ෂ රාජය ෂ්ලධාරිශයක්  ඇේතටම මම ඒ 

ගැන  න්ශතෝෂ වනවා   එතුමා ඒ  ාලශේ අශේ දි ක්රික් ශේ 

ප්රාශ්ධශීය ශල් ම්වරයා විධියට වැන  ටයුතු  ළා  ඒ වාශේම 

ශගොවිජන  ශ ේවා අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා විධියටේ එතුමා වැන 

 ටයුතු  ළා  අ  එතුමා වැවිලි අමාතයාැං ශේ ශල් ම්වරයා 

විධියට වැන  ටයුතු  රනවා  රශේ  ම ර ආයතනවල ඉන්න 

 ම ර රාජය ෂ්ලධාරින්    ශමවැෂ් ෂ්ලධාරින් අතර තිසශබන 

ශවන  අ   ශ ොඳටම  ශපශනන්න තිසශබන බව මා වි කවා  

 රනවා   

ගරු අමාතයතුමෂ්, ඇේතටම මම දීර්නව ඒ ගැන  ථා 

 රන්න බලාශපොශරොේතු වන්ශන් නැ ැ  ශමො  , අ   මන්ත්රීවරු 

වි ාල පිරි ක් සබතුමාශේ අමාතයාැං ය පිළිබඳව අ   ක  ැක්වූවා  

නමුේ අ   ම් රුවාශේ පැේශතන් බැලුවාම  ම් රුවාට 

අ ාධාර, රාියයක් සි්ධධ ශවලා තිසශබනවා  ශමො  , අ  තිසශබන 

ආර්ික  තේේවයේ එක්   ම් රුවාශේ ජීවන තේේවය නො 

සිටුවන්න බැරි තේේවයක් උ ාශවලා තිසශබනවා   ගෑ ක ක ල 

වාශේම අතයව ය  ාඩ නවල ක ලේ එක්   ම් රුවාට ලැශබන 

සුළු  පනමශයන් ජීවේ ශවන්න බැරි මක් තිසශබන බව අ  අපි 

 කිනවා  ඒ ෂ් ා තමයි අ  අශේ මන්ත්රීවරු සක්ශ ොම ඒ  ාර,ය  

ගැන  ථා  ශළේ  

ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ plantationsවලට වතු 

ලබා දීශම්දී, වතු 23ක් විතර ශ ොම්පැෂ්වලට ලබා දී තිසශබන බව 

අපි  ැක් ා  ශම්වාශේ ශ ක්ශටයාර 230,000 ට ආ න්න ඉනම් 

ප්රමා,යක් තිසශබනවා  නමුේ ශම්වාශේ හි ක ඉනම් වි ාල 

ප්රමා,යක් තිසශබන  අ    තමයි  එතුමන්ලා ඉදිරිපේ   ශළේ  ශම් 

ඉනම්  හි ක ශවන්න ශ ේතුව ශමො ක්  කියලා අපි  ැනගන්න නනෑ  

ශම් වතුවල ඉන්න අශේ  ම් රුවන් ශම් වනශ ොට ශවනේ 

රැකියාවලට යන්න උනන්ු වක්  ක්වනවා  ඒ අය  ම ර ශවලාවට 

garment factories වලට, ශ ොළට තිසශබන ශවනේ ආයතනවලට 

එනවා   ඒ  ම් රුවන්  ශවනේ රැකියාවලට යන ෂ් ා අ  වතු 

ක්ශෂේත්රය  නා වැටිලා තිසශබන බව අපි සියලුශ නාම පිළිගන්නවා  

ඒ ෂ් ා ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ශම් හි ක ඉනම් ටි  නැවත වගා බිම් බවට 

පේ කිරීම සබතුමා ලබන ජයග්ර ,යක් කියලා මා වි කවා  

 රනවා  ඒ ට අව ය ශ්රම  ක්තිසය ශම් රශේ නැේනම් පිටතිසන් 

ශ ෝ ශගන එන්න නනෑ කියලා මා හිතනවා   අපි පසුතාය  ාලශේ 

 ැක් ා,  ඉන්දියාශවන්, චීනශයන් ඇවිල්ලා, අශේ රශේ 

 ම් රුවන් ශල  වැන  ළ බව  Work visa අරශගන සවුන් අශේ 

රශේ වැන  රනවා ඇතිස කියලා මා වි කවා   රනවා   

අපට මත යි, 19 4 සිරිමා- ා කත්රී තාවිසුම, සිරිමා-ඉන්දිරා 

තාවිසුම අුවව අශේ රශේ හිටපු  ම් රුවන් වි ාල ප්රමා,යක් 

අශේ රටින් ඉන්දියාවට තාය බව  ඒ ෂ් ා අපට ශම් වතු ක්ශෂේත්රය 

නො සිටුවන්න බැරිශවලා තිසශබනවා කියලා අපි වි කවා   රනවා  

ශ ශ ේ ශ ෝ ශම් work visa එ  ය ටශේ නැවතේ  ම් රුවන් 
අශේ රටට ශගනැල්ලා, ශම් වතු ටි  ශගොන නැඟු ශේ නැේනම් 

අනාගතශේ  අපි බලාශපොශරොේතු වන ආර්ික යට යන්න බැරි 

847 848 

[ගරු  (ශම්ජර්) සු ර් න ශ ෂ්පිටිය  ම තා] 
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ශවයි කියන එ යි මශේ  ැඟීම  අ  වතු  ම් රුවන්ට ගැටලු 

රාියයක් තිසශබන බව අපි  කිනවා  

2015 අවුරු්ධශ්ධ ලක්ෂකමන් කිරිඇල්ල හිටපු ඇමතිසතුමා පර්ච ක 

 ත ග,ශන් වතු  ම් රුවන්ට ශ න්න ශයෝජනා  රලා, ඒ 

අයශේ ජීවන තේේවය දියුණු  රන්න  ටයුතු  ළ බව අපට 

මත යි  අ  වනශ ොට රේනපුර දි ක්රික් ශේ ශේවැල්වේත 

කියන ප්රශ්ධ ශේ නාය තාය ඉනම් වි ාල ප්රමා,යක් තිසශබනවා  

පවුල් 40 ට ආ න්න පිරි ක් නාය යෑශම් අර්බු යට මුහු, දීලා 

තිසශබනවා  එම ප්රශ්ධ ය නාය යෑමට ලක්ශවලා ශම් වනශ ොට 

අවුරු්ධ    ාල සීමාවක් ගතශවලා තිසශබනවා  ඇේතටම මම ශම් 

 ාර,ය කියන්න නනෑ, රාජය ආරක්ෂ   ා ආප ා 

 ළමනා ර, රාජය අමාතයාැං යට  නමුේ මම සබතුමාට ශම් 

 ාර,ය කියන්ශන් ශම් ජනතාව සබතුමාටේ අයිතිස ෂ් ායි  අ  ඒ 

ජනතාව  වහිනශ ොට ඉ කශ ෝශලට යනවා  පායනශ ොට ආපසු 

ලයින්  ාමරයට එනවා  ඒ අය ගැන කිසිම වැන පිළිශවළක් නැ ැ   

 ැන් ඒ නාය යෑම  ශවලා අවුරු්ධ ක් වැෂ්  ාලයක් ගත ශවලා  

එම ෂ් ා ගරු ඇමතිසතුමෂ්, 2015දී ගරු ලක්ෂකමන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිසතුමා ශයෝජනා  ළ පරිදි, ඒ අයට පර්ච ක  ත ග,ශන් ලබා 

දීලා සවුන්ශේ ජීවන තේේවය නැවත ඉදිරියට ගන්න කියලා මම 

කියනවා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, රේනපුර දි ක්රික් ශේ අශේ 

ද්රවින  ශ ෝ රවරු එක්ලක්ෂ  ා ේ   ක් පම, ඉන්නවා   

 
ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, සබතුමා ප්රාශ්ධශීය  ම්බන්ක් ර,  ක ටුශේ 

අුවමැතිසය  හිතව ඒ ඉල්ලීම් අපට ඉදිරිපේ  රන්න  අ ාළ වතු 

 මාගශම් අධයක්ෂ මඩ නල තීන්ු ව  මෙ අපි අමාතයාැං ශේ 

අුවමැතිසය ලබා ශ න්නම්, ඒවා  නමනක න් ලබා දීම  ඳ ා  

 

ගු වුණ ලියනනේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு வருண லியனலக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ශබොශ ොම  කතුතිසයි, ගරු ඇමතිසතුමෂ්   

අශේ දි ක්රික් ශේ ද්රවින  ශ ෝ රවරු එක්ලක්ෂ  ා ේ   ක් 

පම, පිරි ක් ඉන්නවා  අපි ඒ ශගොල්ලන් ගැන ශබශ වින් 

 නගාටු ශවනවා  ශමො  , ද්රවින  ාෂාශවන් උේපැන්න 

  තිස යක් ලියාගන්න ශරජි කරාර්වරශයක් අපට නැ ැ  

 දි කසිය ට මර,   තිස යක් ලියා ගන්න මර, 

පරීක්ෂ වරශයක් අපට නැ ැ  ඒ ෂ් ා මර,යක් වු,ාම ලබා 

ශ න මර,   තිස ශේ නම  ම ර විට වැරැදියි  සිැං ල 

 ාෂාශවන් නම pronounce  රන ශ ොට වැරැදීමක් ශවන්න 

පුළුවන්  ඒ වාශේම විවා  ශරජි කරාර්වරශයකු නැතිස ෂ් ා මැංගල 

උේ වවලදී  ගැටලු ඇතිස ශවලා තිසශබනවා  එම ෂ් ා අශේ 

ප්රශ්ධ යට අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා, ද්රවින මාධය මර, 

පරීක්ෂ වරු, ද්රවින මාධය ශරජි කරාර්වරු  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, 

සබතුමාට ශම්  ටයුේත  රන්න බැ ැ  ශමො  , ශම්  රාජය 

ශ ේවා අමාතයාැං ශයන්  රන්න නනෑ  ාර්යයක්  නමුේ සබතුමා 

එය ශයෝජනා  රයි කියලා මා වි කවා   රනවා  ඒවාේ අශේ ද්රවින 

 ශ ෝ රවරුන්ට ඇතිස ශවලා තිසශබන ප්ර කන විධියට මම  කිනවා   

ගරු අමාතයතුමෂ්, වතු ක්ශෂේත්රය  ැංවර්ධනය  රනවා 

වාශේම, factories ආරක්ෂා  රගන්නේ අපට සි්ධධ ශවනවා  
අශේ රශේ තිසබුණු  ේසිය අූ ග,නක් වූ factoriesවලින් ශම් වන 
ශ ොට 181ක් පම, වැහිලා  අපි ඒ ගැන  නගාටු ශවනවා  අ  

අශේ ෂ්ෂකපා න පිරිවැය ඉතා අධි  ශවලා තිසශබනවා  සබතුමා පසු 

තාය  ැංඛ්යාශල්ඛ්න ඉදිරිපේ  රන විට අපි  ැක් ා ෂ්ෂකපා න 

පිරිවැය වැනම ශවලා තිසශබන බව  ඒ ට ශ ේතුව ශ ොයා බලන විට 

ශනොශයකුේ  ාර,ා බලපා තිසශබන බව තමුන්නාන්ශ ේලා 

 න්නවා  අ  factory එ  ට  ර ටි  ගන්න බැරි තේේවයක් ඇතිස 

ශවලා තිසශබනවා   

ගරු මහින්  රාජපක්ෂ අගමැතිසතුමා ශයෝජනාවක්  ළා 

"මර්ශබොක්" ආයතනශේ තුීත ලෑලි   න වැන ට න නවේවන්න 

කියලා  ගරු ඇමතිසතුමෂ්, සබතුමාටේ ඒ  මත  ඇතිස  ශමො  , 

සියලු  ර ටි  ඒ ශගොල්ශලෝ ගන්නවා   ැම ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 

ශ ොේසා ය ම තුීත ලෑලි  ම්බන්ධ වැන  රන ඒ වාශේ 

ආයතන පිහිටුවා තිසශබනවා  රේනපුර දි ක්රික් ශේේ එශ මයි  

තුීත ලෑලිවලට ඉ ළ ඉල්ලුමක් තිසශබන ෂ් ා සවුන් වැනම ක ලක් 

දීලා  ර ක ල දී ගන්නවා  නමුේ ශේ factory එ ට  ර ගන්න 

පුළුවන් ශවන්ශන් ශපොනම මු ලක්  දීලායි  එම ෂ් ා එතැනේ වි ාල 

ගැටලුවක්  තිසශබනවා  

ගරු අමාතයතුමෂ්, අපි වැවිලි ක්ශෂේත්රය නො සිටුවන්න නනෑ   

මම  ැක් ා, අශේ මු ල් ඇමතිසතුමා වැවිලි ක්ශෂේත්රය  ඳ ා තවේ 

රුපියල් බිලියන 10  මු ලක් සබතුමාට ශවන්  ර දීලා තිසශබන 

බව  එතශ ොට  ම්පූර්, ප්රමා,ය රුපියල් බිලියන 18ක් විතර 

ශවනවා  තාය  ැශර්ට වනා වැනම මු ලක් සබතුමාට ලැබිලා 

තිසශබනවා, වැන  රන්න   

"ශේ  ක්තිස අරමු ල" ගැනේ සබතුමා අවශබෝධ  රශගන 

ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා  එමඟින් අශේ ජනතාවට යම්කිසි 

 ක්තිසයක් ලබා ශ යි කියලා මම වි කවා   රනවා   

ගරු අමාතයතුමෂ්, අපට වි ාල ව ශයන් ශනොලර් ශගන 

එන්ශන් ශේ  ර්මාන්තශයන් බව සබතුමා  න්නවා  නමුේ, ශේ 

ශවන්ශ්ධසිශයන් ශේ විකුණුවාට පසුව එන ශනොලර් ටි   ව ක 

කිහිපයක් රඳවාශගන තමයි විකුණුම් රුට ශ න්ශන්  ඒ මු ල් 

පරක්කු ශවන ෂ් ා නැවත ක ලදී ගන්න සවුන්ට  ල්ලි නැතිස 

ශවනවා   සබතුමා  න්නවාේ ඇතිස, ශේ factory එශ න්  ලුවලට 

advance ශ න බව  ඒ advanceවලට bank එශ න් OD 

ව ශයන් තමයි  ල්ලි ශ න්ශන්  ඒ OD ශපොලියේ ඉතා වැනමයි  

එම ෂ් ා ශම්වා ගැනේ ටි ක්  ල්පනා  රලා interest rate එ  
ටි ක් අඩු  රලා ශ න්න පුළුවන් නම්, ඒ factories ටි ේ 

ඉදිරියට  රශගන යන්න අපට පුළුවන් කියලා මම වි කවා  

 රනවා   

ගරු ජාන  වක්කුඹුර රාජය මැතිසතුමාේ අශේ දි ක්රික් ශේ 

ශ ශනක්  එතුමාශේ විෂය පථයට කුරුඳු වගාවේ ඇතුළේ 

ශවනවා  ශම් අවුරු්ධ  තුළ කුරුඳු පැළ ලක්ෂ 20ක් විතර අශේ 

දි ක්රික් යටේ ලබා දීලා තිසශබනවා  ඒ පැළ ශබ ා දීම   ාර්ථ ව 

ශ ශරන බව අපි  ැක් ා  අශේ දි ක්රික් යේ වැවිලි ක්ශෂේත්රයට 

 ම්බන්ධ දි ක්රික් යක් ෂ් ා අපටේ ඒ පැළ ලබා ශ න්න කියලා 

මා ඉල්ලා සිටිනවා  ගරු ජාන  වක්කුඹුර රාජය ඇමතිසතුමා  ැන් 

ශම් ගරු   ාවට පැක ශ,නවා   
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා,  ැන්  ථාව අව න්  රන්න    
 

ගු වුණ ලියනනේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு வருண லியனலக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

මට  ථා  රන්න  ාලය නැ ැ  කියන්න නම් ශගොනක් ප්ර කන 

තිසශබනවා  අ   මා ට  ථා කිරීමට අව කථාව ලබා දීම ගැන මා 

නැවතේ සබතුමාට  කතුතිසවන්ත ශවනවා  ගරු ඇමතිසතුමාටේ, 

849 850 



පාර්ලිශම්න්තුව 

රාජය ඇමතිසතුමන්ලා සියලුශ නාටේ සුබ පතක න්, එතුමන්ලාට 

ශම් වැන  ටයුතු කිරීමට අව ය  ක්තිසය, වධර්යය ලැශ වා කියා 

ප්රාර්ථනා  රක න් මශේ  ථාව අව න්  රනවා   

 

  කතුතිසයි   

 

ගු වාසුන ව නානායක්කාර මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මට ශපොනම ශවලාවක් ශ න්න, 

වා ය ශ  ක් කියන්න   

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කියන්න, ගරු ඇමතිසතුමා  

 

ගු වාසුන ව නානායක්කාර මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රුපියල් බවට පරිවර්තනය වන ශනොලර්වල, ඒ පරිවර්ත  

වටිනා ම ශේ  ලු  පයන ක ෂ් ාට ලැශබන්ශන්ේ නැ ැ  

 ර්මාන්ත ාලාවට ලැශබන්ශන්ේ නැ ැ  ඒවා සක්ශ ෝම 

brokers ලා ගන්නවා  ඒ ේ නවේවාගන්න නනෑ   

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළෙට, ගරු නාල  බඩ නාර ශ ෝේශේශගොන මන්ත්රීතුමා  

සබතුමාට විනානම ප    ාලයක් තිසශබනවා  

 

 

[අ  ා  4 17] 
 

ගු නාලක බණ්ඩාර නකෝට්නට්නගොඩ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நாலக பண்டார லகாட்லடதகாட)  

(The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda)  
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මම සබතුමාට  කතුතිසවන්ත 

ශවනවා, අ   විවා යට ගැශනන අමාතයාැං වල වැය ශීර්ෂ යටශේ 

 රුණු  ැක්වීමට මට අව කථාව ලබා දීම ගැන   

ලැබී තිසශබන සීක ත  ාලය තුළ මම බලාශපොශරොේතු ශවනවා, 

වැවිලි  ර්මාන්තය ගැන  ථා  රන්න. ශමහිදී විශ ේෂශයන්ම    

වගාව ප්රචලිත කිරීශම් වයාපෘතිසය ගැන අ   ක කිහිපයක් කියන්න 

නනෑ  අපශේ වර්තමාන ආඩ ඩුව ක්රියාේම   රපු අතිස ාර්ථ , 

උපක්රමශීලි වයාපෘතිසයක් තමයි,    වගාව ප්රචලිත කිරීශම් 

වයාපෘතිසය  එය, ඉතාම  ක්ෂ ශල   ැලසුම්  ළ එ ක්  ශමම 

ව ැංගතය  මුශේ අප රට මුහු, ශ න ආර්ික  ීඩනනයට මුහු, 

දීශම් විශ ේෂ ක්රමශේ යක් විධියට ශමය  ඳුන්වන්න පුළුවන්   

 ාඩ න 103ක් ආනයනය කිරීම සීමා  රලා, එම  ාඩ න 103 

යටතට    වගාවේ ඇතුළේ  රලා ඉතා උපක්රමශීලි විධියට    

ආනයනය සීමා  ළා  අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාශේ සිට ප්රාශ්ධශීය 

  ා මන්ත්රීවරයා  ක්වා වූ  ම කත යන්ත්ර,ය ශයො ා ගෂ්ක න්    

වගාව ප්රචලිත  රලා, පැළ ෂ්ෂකපා නය  රලා, ඒ පිළිබඳව 

ජනතාව  ැුවවේ  රලා ඉතාම ූ ක්ෂකම විධියට, උපක්රමශීලි විධියට 

   වගාව අශේ රශේ වයාේත  රලා තිසශබනවා     ආනයනය 

 ඳ ා  ෑම වර්ෂය ම ඉන්දියාවට රුපියල් බිලියන ග,නක් ඇදී 

තායා  එය ලැං ාශේ ජනතාව ශවත, ලැං ාශේ ෂ්ෂකපා  යන් ශවත 

ශබ ා ශ න්න ශම් අමාතයාැං යට  ැකි ශවලා තිසශබනවා  ගරු 

අමාතයතුමාටේ, ගරු රාජය අමාතයතුමාටේ මම  කතුතිසවන්ත 

ශවනවා, ඒ  ම්බන්ධව  ටයුතු කිරීම ගැන  ඒේ එක් ම, ගරු 

අරුන්දි  ප්රනාන්ු  මැතිසතුමාශේ රාජය අමාතයාැං ය යටශේ ශම් 

ආ ාරශයන්ම ශපොල් වගාව  ඳ ාේ ක්රියාේම  ශවනවා  අපි 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා, එ ක්  වයාපෘතිසයේ ඉදිරි ව ර තුළ 

 ාර්ථ   රගන්න   

ගරු මන්ත්රීවරශයක් කියනවා මට ඇහු,ා,  අශේ රශේ ශේ 

ෂ්ෂකපා නය පසු තාය ව ර තුළ අඩු ශවලා තිසශබනවා කියලා  මම 

එතුමාට කියනවා, ගරු වැවිලි අමාතයතුමා යටශේ, රාජය අමාතය 

ගරු  න  ශ ේරේ මැතිසතුමා යටශේ 2021 සක්ශතෝබර් මා ය 

වන විට අපි ශේ කිශලෝග්රෑම් ක ලියන 258ක් ෂ්ෂකපා නය  ර 

තිසශබන බව  ශමය පසු තාය වර්ෂයට -2020 වර්ෂයට-  ාශේක්ෂව 

කිශලෝග්රෑම් ක ලියන 33  වර්ධනයක්  එම ෂ් ා පසුතාය ව රට 

 ාශේක්ෂව, අශේ රශේ ශේ ෂ්ෂකපා නය  ඉතා ඉ ළ වර්ධනයක් 

ශම් වන ශ ොට ලබාශගන තිසශබනවා  මා ෂ්ශයෝජනය  රන 

මාතශල් දි ක්රික් ශේ ඇල් ඩුව වැවිලි  මාගම ප්රථම වරට ලා  

ලබන  මාගමක් බවට ශමවර පේ ශවලා තිසශබනවා  

විශ ේෂශයන්ම ඇල් ඩුව වැවිලි  මාගම ශම් වනවිට  ාබෂ්  

ශපොශ ොර ෂ්ෂකපා නය ආරම්   රලා තිසශබනවා  ඒේ එක් ම, 

 ාබෂ්  ශපොශ ොර ෂ්ෂකපා නය ස කශ ේ  ාබෂ්  ශේ 

ෂ්ෂකපා නයේ ආරම්   රලා තිසශබනවා  ඒේ එක් ම,  ාබෂ්  

දියර ශපොශ ොර -පත්රශයන් උරාගන්නා  ාබෂ්  දියර ශපොශ ොර- 

ෂ්ෂකපා නය  රලා ශම් වනවිට අතිස ාර්ථ ව එම වැවිලි  මාගශම් 

 ටයුතු  රශගන යනවා   

 මම ශම් අව කථාශේ  මතක්  රන්න නනෑ, මාතශල් 

දි ක්රික් ය කියන්ශන් සුළු අපනයන ශ ෝග ආර්ික යක්  හිත 

දි ක්රික් යක් බව  විශ ේෂශයන්ම ගම්ක රි ක  ඳ ා ඉ ළ ක ලක් 

අශේ රජය ශමවර ලබා දීලා තිසශබනවා  ඒේ එක් ම, කුරුඳු  ඳ ා 

පැවැතිස ක ලට වනා ඉතාම ඉ ළ ක ලක් ලබා දීලා තිසශබනවා  පුවක්, 

කුරුඳු, ගම්ක රි ක ඇතුළු සුළු අපනයන ශ ෝග  ඳ ා ඉ ළ ක ලක් 

ලබා දීමට  ටයුතු  ළ සියලුශ නාට මම  කතුතිසවන්ත ශවනවා   

විශ ේෂශයන්ම ගරු ජාන  වක්කුඹුර රාජය ඇමතිසතුමාශේ 

අමාතයාැං යට ලැබී තිසශබන ප්රතිසපා න යටශේ අපි 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා, මාතශල් දි ක්රික් ශේ සුළු අපනයන 

ශ ෝග මධය කථානයක් ඉදි  රන්න  එම සුළු අපනයන ශ ෝග 

මධය කථානය  ර ා අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා ෂ්ෂකපා  යන් 

   වයාපාරි යන්  ම්බන්ක් ර,ය  රන්න  සවුන්ට අව ය 

ක ලදී ගැීතශම් ප සු ම්, විකිණීශම් ප සු ම් එම මධය කථානශේ 

ඇතිස  රන්නේ බලාශපොශරොේතු ශවනවා  ඒේ එක් ම, 

ෂ්ෂකපා  යන්ට අව ය තාක්ෂ,ය ලබා දීම, අගය එ තු කිරීශම් 

තාක්ෂ,ය ලබා දීම, විශ්ධ  ගැුවම් රුවන්  ම්බන්ක් ර,ය 

යනාදී සියලු  ටයුතු ලබන ව ශර් මාතශල් දි ක්රික් ශේ ඉදි 

 රන එම සුළු අපනයන ශ ෝග මධය කථානය  ර ා සිු   රන්න 

අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ශමම වැය ශීර්ෂයට අ ාළ 

ශනොවු,ේ මා විශ ේෂ  ාර,යක් කියන්න නනෑ  පසුතාය  ා රාජය 

 බු්ධධි ශ ේවා අධයක්ෂතුමා විසින් ඉදිරිපේ  රන ල  ලිපිය පිළිබඳව 

මම විපක්ෂශයන්  රුණු විමසුවා  ඒ ශවලාශේ එතුමන්ලා  ශළේ, 

පා කකු ප්ර ාරය වළක්වා ගැීතමට ශනො ැකි වීශම් ශ ේතු කියක න් 

එව ට පැවැතිස විපක්ෂයට ඇඟිල්ල දිගු කිරීමයි  එතුමන්ලාට 

එශ ම ගැලවී යන්න බැ ැ  තමන්ශේ පක්ෂශේ ශ නකුට 

ආරක්ෂ  ඇමතිස ම ශනොු න්නා කියලා තමන්ශේ වග කීශමන් 

ශ ශරන්න බැ ැ  ඇයි ඒ? එ ා ආරක්ෂ  මඩ නලය රැ ක වුශඩ  

නැ්ධ ?  ැබිනේ මඩ නල රැ ක වුශඩ  නැ්ධ ? එතුමන්ලාශේ 

විධාය    ාව රැ කවුශඩ  නැ්ධ ? එව ට හිටපු විපක්ෂයට 

851 852 

[ගරු  වරු, ලියනශේ  ම තා] 
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ඇඟිල්ල දිගු  රලා පා කකු ප්ර ාරශේ වග කීශමන් ශ ශරන්න 

එතුමන්ලාට බැ ැ  තමන්ට ආරක්ෂ  ඇමතිස ම ලැබුශඩ  

නැේනම් අඩුම ග,ශන් තමන්ශේ  ඩ නායම් රැ කවීශම්දීවේ ඒ 

ගැන  ථා  රලා ඒ ප්ර කනයට වි ඳුමක් ශ න්න තිසබු,ා   

එතුමන්ලා  ැලසුම්   ගත ශල  එම ප්ර ාරය ශනො ල ා  ැරියා; 

 ැලසුම්   ගත ශල  ශම් රශේ ආර්ික ය බිඳ වැේටුවා;  ැලසුම් 

  ගත ශල  ශම් රශේ ජාතිස  ආරක්ෂාව විනා   ළා    MCC 

තාවිසුමට අව ය සියලු  ටයුතු  ම්පා නය  රලා, ශම් රශේ 

ශබෝම්බ ප්ර ාරය සිු  ශවන්න ඉන  ැරලා අ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවිල්ලා අපට කියනවා, IMF එ ට යන්න කියලා  ඒ සක්ශ ෝම 

එ ම  ැලසුම  ක්රියා ාමයක්  එම ෂ් ා, එම වග කීම සවුන්ටම 

 ාරගන්න කියන  ාර,ය මතක්  රක න්, මම ෂ් ඬ ශවනවා   

 කතුතිසයි  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු වනමශේල් සුශර්ෂක මන්ත්රීතුමා  සබතුමාට විනානම 18  

 ාලයක් තිසශබනවා   
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ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහත්ා 
(மாண்புமிகு வடிலவல் சுலரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, இன்று 

நகடதபறுகின்ற தபருந்லதாட்ட அகமச்சு மற்றும் காணி 

அகமச்சு என்பவற்றின்மீதான குழுநிகல விவாதத்திலல 

மகலயக மக்கள் சார்பாகக் கலந்துதகாள்வகதயிட்டு நான் 

தபருமகிழ்ச்சியகடகின்லறன். இந்த இரண்டு அகமச்சுக்களும் 

மிக முக்கிய அகமச்சுக்களாகும். காணி அகமச்சராக தகௌரவ 

எஸ்.எம். சந்திரலசன அவர்களும் தபருந்லதாட்ட அகமச்சராக 

தகௌரவ (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண அவர்களும் 

இருக்கின்றார்கள். அத்துடன், அவற்றுக்குப் தபாறுப்பாக 

இராஜாங்க அகமச்சர்களும் இருக்கின்றார்கள். இன்று நான் 

அரசியல் சார்ந்து லபசவில்கல. ஆளும் கட்சியியாக 

இருக்கலாம், எதிர்க் கட்சியாக இருக்கலாம், மகலயக சமூகத் 

கதச் சார்ந்தவன் என்ற வககயிலல, தபருந்லதாட்டத்திலல 

பிறந்து, வளர்ந்தவன் என்ற வககயிலல இன்று தபருந் 

லதாட்டத்தின் நிகலகம எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பகதக் 

கூறலவண்டிய பாாிய தபாறுப்பும் கடகமயும் எனக்கு 

இருக்கின்றது என நான் நிகனக்கின்லறன்.    

காடாக இருந்த நிலங்ககளக் தகாத்திப் பதப்படுத்தி, 

லதயிகல, ததன்கன, இறப்பர் என்பவற்றின்மூலம் இந்த 

நாட்டுக்கு அந்நியச் தசலாவணிகயப் தபற்றுக்தகாடுப் 

பதற்காக 05 பரம்பகரயாக உகைத்து வருகின்றவர்கள்தான் 

இந்த மகலயகப் தபருந்லதாட்ட மக்கள்! 1977ஆம் ஆண்டுக்கு 

முன்பு தபருந்லதாட்டங்கள் ஜனவசம, SLSPC, உசவசம 

என்பவற்றின்மூலம் நிருவகிக்கப்பட்டன. பின்னர், அகவ 

நஷ்டத்தில் இயங்கியதால், அவற்றுக்கு அரசாங்கத்தினால் நிதி 

ஒதுக்க முடியாத நிகலகமயில் 1982-1989க்கு இகடப்பட்ட 

காலப்பகுதியில் 22 லதாட்டக் கம்பனிகளுக்கு தபருந் 

லதாட்டங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. அரசாங்கமானது இத் 

லதாட்டங்ககளக்  கம்பனிகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கும்லபாது, 

எத்தகன தஹக்தடயர் காணிகய வைங்கியது? இப்லபாது, 

எத்தகன தஹக்தடயர் காணியில் லதயிகல பயிாிடப் 

பட்டிருக்கின்றது? அல்லது ஏற்தகனலவ, லதயிகல 

பயிாிடப்பட்ட காணியின் அளவு என்ன? இதற்கு லமலதிகமாக, 

புதிதாக லதயிகல, ததன்கன, இறப்பர் சார்ந்த நடுககககள 

அவர்கள் லமற்தகாண்டிருக்கிறார்களா? இல்கல! அதற்குப் 

பதிலாக அக்காணிககளக் காடாக்கிறார்கள்.  

அரசாங்கம் தகாடுத்த தபருந்லதாட்டக் காணிகள் பல 

இன்று காடாக்கப்பட்டு, abandoned நிகலயில் காணப் 

படுகின்றன. அரசாங்கம் எத்தகன லதயிகல, இறப்பர் ததாைிற் 

சாகலககள இந்தக் கம்பனிகளுக்கு வைங்கியது? அதில் 

எத்தகன ததாைிற்சாகலகள் இன்று இயங்குகின்றன? 

எத்தகன ததாைிற்சாகலகள் மூடுவிைாக் கண்டிருக்கின்றன?   

நான் தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு விடயத்கதக் 

கூற விரும்புகின்லறன். அதாவது, 1989ஆம் ஆண்டு 

அரசாங்கம் லதாட்டங்ககளக் கம்பனிகளுக்குக் தகாடுக்கும் 

லபாது, 1,200,448 லதாட்டத்ததாைிலாளர்கள் இருந்தார்கள். 

ஆனால், இன்று தவறுமலன 144,828 லபாீ் மாத்திரம்தான் 

லதாட்டத்ததாைிலாளர்களாக இருக்கின்றார்கள். நிலம் 

இருக்கின்றது; ஆனால், அது காடாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

இதற்கு யார் காரணம்? தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கலள, நான் 

உங்ககளக் குற்றஞ் தசால்லவில்கல. நல்லாட்சி அரசாங்கமாக 

இருக்கலாம், இப்லபாதுள்ள அரசாங்கமாக இருக்கலாம், 

சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்கவின் அரசாங்கமாக 

இருக்கலாம், லஜ.ஆர். ஜயவர்த்தனவின் அரசாங்கமாக 

இருக்கலாம், மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் அரசாங்கமாக 

இருக்கலாம்! இதற்கு அகனத்து அரசாங்கங்களும் தபாறுப்புக் 

கூற லவண்டும்.   

இன்று தபருந்லதாட்டக் கம்பனிகளில் சாியான, 

முகறயான நிர்வாகம் இல்லாத காரணத்தினால், லதாட்டத் 

ததாைிலாளர்கள் அந்தத் ததாைிகல தவறுத்திருக்கிறார்கள். 

முன்பு கலாசாரப் பண்பாட்லடாடு, உணர்ச்சிகரமாகச் தசய்த 

ததாைில், இந்த நாட்டினுகடய வருமானத்கத அதிகாிக்கச் 

தசய்த ததாைில், இன்கறக்கு இந்தக் கம்பனிகளின் முகறயற்ற 

நிர்வாகம் காரணமாக தவறுக்கத்தக்க ததாைிலாக மாற்றப் 

பட்டிருக்கின்றது. இதுதான் உண்கம!  நுவதரலியா 

மாவட்டத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், அங்கு நீங்கள் மரக்கறி 

அல்லது லதயிகலதான் பயிாிடலாம்.  லதயிகலதான் நிரந்தரப் 

பயிர்! லதயிகலகயத் தவிர்த்து, அங்கு ததன்கனயும் நட 

முடியாது; இறப்பரும் நட முடியாது. ஒரு பலாமரத்கதக்கூட 

நட முடியாது.  நுவதரலியா மாவட்டத்தின் மண், அதன் 

காலநிகல என்பன லதயிகலக்குத்தான் உகந்தது. ஆகலவ, 

இந்தத் துகற சார்ந்தவர்கள் முழுகமயாகப் புறக்கணிக் 

கப்பட்டதன் காரணத்தினால்தான், இந்த நிகல ஏற்பட் 

டிருக்கிறது.  என்ன தசால்கின்றார்கள்? - 

The golden shareholder was the Secretary to the 
Treasury. When the Government handed over those 22 
estates to the RPCs, the golden shareholder was the 
Secretary to the Treasury. In addition to that, in the 
Ministry of Plantation, there is a separate division called 
the Plantation Management Monitoring Division. Both 
the Secretary to the Treasury and the Plantation 
Management Monitoring Division, not during your 
period, the Hon. Minister, did not perform well. The 
Plantation Management Monitoring Division was created 
to monitor those plantation companies. But, they did not 
do that. In spite of that, I very openly say, they are doing 
some other business. For a very short period of time, I 
was the State Minister of Plantation Industries.  That is 
how I learnt about it. So, they are doing some other 
business. Soon after they retire from the PMMD, they 
would become CEOs of those companies. That is the 
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situation. I can name them with evidence. So, the staff of 
the PMMD also join them and become part and parcel of 
the RPCs.  

From time to time, the Governments that came to 
power brought amendments to strengthen the RPCs. 
Ultimately, the present situation is, when the 
Government, which had leased out the lands to those 
companies, asks for a land from them for any special 
purpose of development, they would lease out that land to 
the Government! This is the present situation; it is a very 
bad situation.  Every Government which comes to power 
builds infrastructure such as housing - an Indian housing 
project is also going on - electricity supply and all that. 
When the estates were under the Government, the estate 
schools were managed by the estate management; the 
estate school teachers were paid by the estate 
management and even the doctors in the estate hospitals 
were paid by the estate management. But, now, 
purposely, everything has been completely abandoned, 
including the lands.  

Those lands are being leased and subleased. The 
Watawala Plantations is no more now in the Hatton-
Dickoya area. Originally, the Secretary to the Treasury 
signed an agreement with the Watawala Plantations. They 
have subleased it to the Hatton Plantations. Also, earlier, 
the area from Ratnapura to Labukele were leased out to 
the Mackwoods Company. Now, there is no Mackwoods 
Company and it comes under the Damro Company. So, 
those are under some other companies, which is illegal. 
Whenever an industrial dispute comes up, the workers go 
to the Commissioner General of Labour. But now, they 
are having problems because the chairman and the board 
of the original company to which the estate was legally 
handed over are not there, but there is some other 
company. As a result, all these things have been dragging 
on and ultimately, the entire industry, whatever you do in 
the interest of the workers and however much the 
Government invests in it, would be affected.  There is no 
point in doing all that because they just lease and sublease 
the lands.  

Sir, in my Electorate, there are 16 estates from Badulla 
to Passara and first, the Government leased them out to 
the John Keells, the John Keells subleased it to the 
Namunukula Plantations and then, the Namunukula 
Plantations subleased it to the Royal bottling company, 
which is owned by a Hungarian businessman. That 
businessman had mortgaged the entire land and property 
to Bank of Pakistan. I must say that I brought this matter 
to the notice of the Hon. Mahinda Rajapaksa during his 
regime and he  immediately paid the necessary money 
through the Treasury and got the estates cleared. So, that 
is the situation.   

ගරු ඇමතිසතුමෂ්, ව ා  මා තිසශබන  ර්මාන්ත ාලා 
සක්ශ ෝම රජය  ාර ශ නශ ොට තිසබුශඩ  පවේවාශගන යක න්  
ය නේ එක් ම තමයි ඒවා  ාර ු න්ශන්   ැන් ඒ ය න සක්ශ ෝම 
විකු,ලා  Factories සක්ශ ෝම ව නවා  Factories 8ක් තිසබු,ා, 
7ක් ව ා  මලා   ැන් factory එ   විතරයි manufacturing 
 රන්ශන්  ඒ සක්ශ ෝම රජශේ ශ්ධපළ - State property. රජශේ 

ශ්ධපළ සක්ශ ෝම විකු,ා තිසශබනවා  Bungalows සක්ශ ෝම එ  
එ  විධියට විනා   රලා  land විනා   රලා  එතශ ොට ගරු 
ඇමතිසතුමෂ්, "Ceylon Tea" කියන එ  අපි රැ  ගන්ශන් 
ශ ොශ ොම ? එතශ ොට Ceylon Teaවල තේේවය පවේවාශගන 
යන්න බැ ැශන්? New clearings  රන්ශන් නැ ැ  gemming 

 රනවා   

ුවවරඑළිය දි ක්රික් ශේ MPsලා මැදි ේශවලා 
බගවන්තලාශේ gemming  රනවා  Bogawantalawa Estate is 
one of the famous places for tea - "Bogawantalawa Tea". 
බගවන්තලාශේ  ැම තැනම මැණික් තිසශබනවා  Legally or 

illegally, මැණික්  ාරලා ශේ ග ක ටි  සක්ශ ෝම විනා   රලා 
තිසශබනවා  පනම ශගවනශ ොට එම companiesවලට ප්ර කනයක් 
ආශවොේ, ඒ වතුවල තිසශබන අවුරුු  50ක්, 100ක් පැරණි ග ක ටි  
කිසිම ක්රමශේ යක්  නැතිසව  පලා විකු,නවා  එතශ ොට, එතැන 
earth slips ශවනවා  ඊට ප කශ ේ ශේවලට සුු සු පරි රය නැතිස 
ශවනශ ොට ශේ වගාවේ abandon  රන්න ශවනවා  ශම්  තමයි 
ගරු ඇමතිසතුමෂ්, මම  න්නා විධියට practical තේේවය   ැන් 
මශේ වය  අවුරුු  50ක්  ඒ අවුරුු  50 තුළ මට තිසශබන 
experience තමයි මම කිේශේ  මම ශේ ග ක මැ  ඉපු ණු 
ශ ශනක්  මම  කින විධියට අ  ඒ  තමයි සි්ධධ ශවන්ශන්  ඒ 
companiesවලට අයිතිස ාරශයෝ නැතිස ෂ් ා "don’t care" ශල  
වැන  රශගන යනවා  කිසි ශ යක් ගැන බලන්ශන් නැ ැ  
එතශ ොට  ම් රුශවෝේ ම ජන ෂ්ශයෝජිතයන් එක්  තර ා 
ශවනවා  ජනාධිපතිසතුමා තීන්ු වක් අරශගන, පාර්ලිශම්න්තුශේදීේ 
 ථා  රලා, Wages Board එශක් discuss  රලා, ඡන් ය ට 
 ාලා, ඒ ඡන් ශයුවේ වැනම ඡන්  අරශගන, ඊට ප කශ ේ  ම් රු 
ඇමතිසතුමා workersලාට Rs. 1,000 ශ න්න කියලා ගැ ේ 
 රනවා  ගැ ේ  රලා පැය 24ක් යන්න ඉ කශ ල්ලා RPCs 

තාහිල්ලා  ම් රු ඇමතිසතුමාට විරු්ධධව නඩු  ානවා  ශ ොයි 
ශලෝ ශේ , ශ ොයි රශේ   එශ ම ශවන්ශන්?  ම් රු 
ඇමතිසතුමාට විරු්ධධව අ  RPCs නඩු  ාලා තිසශබනවා  මම  ථා 
 රන්න තාය ගමන් ඇමතිසතුමා කියනවා, "Suresh, I am also 

disappointed because I am also one of the..." කියලා  ප කශ ේ 
බලනශ ොට එතුමාට විරු්ධධව උ ාවිශේ නඩු  ාලා   ම් රු 
ශ ොම ාරි කතුමාට නඩු  ාලා,  ම් රු අමාතයාැං ශේ 
ශල් ම්තුමාට නඩු  ාලා,  ම් රු ඇමතිසතුමාට නඩු  ාලා   

 ැන් අපට වෘේතීය  ක තිස ප්ර කන, එශ ම නැේනම් industrial 

disputes ශවුවශවන් Assistant Labour Commissioner එක්  
 ා ච්ඡාව ට යන්න බැ ැ  නඩු කියලා Assistant Labour 

Commissioner අයින් ශවනවා  DLC ළෙට යන්න බැ ැ  Labour 

Commissioner ළෙට තාශයොේ, සහුට විරු්ධධවේ උ ාවිශේ නඩු 
 ාලා තිසශබනවා  අ  St. James Estate එ   කරයික්  අ  Adawatte 

Estate and Shawlands Estates are on strike. අ  Hopton Estate 
එ   කරයික්  අ  Kirklees Estate එ   කරයික්  අ  Allagolla 

Estate එ   කරයික්  අ  Dambatenne Group එ ේ  කරයික්  ගරු 
ඇමතිසතුමෂ්, ශම්වා සක්ශ ෝම tourism  ලවම් areas. ඒ 
ප්රශ්ධ වල තිසශබන waterfalls, ශේ වතු අ  විනා  ශවලා  අපි 
tourism industry එ  develop  රන්න නනෑ නම්, ශම් areas 
 ර ාම යන්න නනෑ  අ  ඒ areas සක්ශ ෝම විනා  ශවලා 
තිසශබන්ශන්  අපි කිසිම රජය ට ශ ො ක කියනවා ශනොශවයි  ශම්  
තමයි ඇේත තේේවය  වතු රශේ ජනතාවශේ ෂ්ශයෝජිතයකු 
 ැටියට ශ්ධ පාලනය ශනොශවයි, ඇේත තේේවය තමයි මම ශම් 
කියන්ශන්  ඇේත තේේවය මම ශම්   ාවට කිේශේ නැේනම්, 
මම වැරදි ාරයකු ශවනවා  ශම්  තමයි ඇේත තේේවය  ඒ 
සක්ශ ෝම විනා   ෂ් ා සියලු ශ්ධම abandon ශවනවා  This 

industry is going to the dogs. ශමශ ම වු,ාම ශ ොශ ොම  ලා  
ලබන්ශන්, ශ ොශ ොම  ශම් වැශ ත  රන්ශන් කියලා අපට 
ශේශරන්ශන් නැ ැ  ශම්   රන්න නනෑ වැවිලි අමාතයාැං ශේ 
PMM Division එශ න්  What is the Plantation Management  
Monitoring Division doing? Even during our period, what 
did the officers do? What are the officers doing? The 
government officials are there today. You all are answerable. 

855 856 

[ගරු  වනමශේල් සුශර්ෂක  ම තා] 
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Politiciansලාට ශ ො ක කියන්න බැ ැ  ශම් ගැන මම  න්නවා, මම 
නම් ව ශයන් කියන්නම්  උ ාවිශේ නඩුවක්  මන්න  Documents 

අරශගන ඇවිල්ලා මම නම් ව ශයන් කියන්නම්, ගරු ඇමතිසතුමෂ්  
The eviction order is here with me. I have with me the letter 
dated 10th December, 2003, which states , I quote: 

“Unauthorised occupation of lands, eviction notices will not be 
accommodated, if it is prior to 27th October, 1989.” 

Abeynanda Dias, Competent Authority අේ න්  රලා 

තිසශබනවා  වැවිලි  ර්මාන්ත ඇමතිසතුමාට copy එ ක්  ාලා 

තිසශබනවා  මම එය ෙවාගත්*  රනවා  . 

සබතුමන්ලා ශමොනවා   රන්ශන්? වතු රශේ වතුවල 
managersලා ශමොනවා ශ ෝ කිේවාම ඉක්මෂ්න්ම eviction notice 
එ ක් එවනවා  ගරු ඇමතිසතුමා, PMMD ඇවිේ notice එ ක් 
 ාපුවාම, සක්ශ ොම bulldoze  රනවා  එතශ ොට  ම් රුවන් 
සක්ශ ොම පාශර්  ප ක ර කියන්ශන් මශේ මැතිසවර, ආ නය  
එල්ටන් වේශතන්  රු පවුල් පිටින් සක්ශ ොම පාරට  ැම්මා  
පරම්පරා 5ක් ඒ වේශේ වැන  ළා   ැුවේ වැන  රක න් ඉන්නවා  
සවුන් තමන්ශේ කු කසිය ශපො තනක් එ ාට  ළේ, තමන්ට අව ය 
toilet එ ක්  ැු වේ, ඒ toilets පවා bulldoze  රලා අයින්  රලා 
 ැම්මා  PMMD එ  වැන  රන්ශන් companiesවලට ? 
අමාතයාැං යට ? Is the Plantation Management Monitoring 
Division working for the Ministry of Plantation or the RPCs?  
RPCsවලට වැන  රන්ශන්  they are working for the RPCs, not 

for the Ministry. රජශයන් ගන්නා තීන්ු -තීර, ක්රියාේම  
 රන්ශන් නැතිසව companiesවලට වැන  රනවා  ගරු 
ඇමතිසතුමෂ්, නනෑම රජය  ශවන්න පුළුවන්, ශ්ධ පාල යන්ට 
බණිනවා  අම්මා පවා මතක්  රලා බණිනවා  නනෑම රජය ට 
බණිනවා  ඇමතිසතුමන්ලාට බණිනවා  සක්ශ ොටම බණිනවා, ශම් 
බලන්න අපි පාරට  ැම්මා කියලා  ශම් යන්ශන් ශවන බි කන ක 
එ ක්  ඒ  ශ්ධ පාලනශේ එ ක් ශනොශවයි   

 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මම සබතුමාට පිළිතුරක් ශ න්න ? අශේ 

රජය පේවු,ාට ප කශ ේ මම Plantation Management 

Monitoring Division එ ට කියලා තිසබු,ා, අශේ අුවමැතිසයක් 

ශනොමැතිසව eviction notices ග න්න එපා කියලා  අපි ඒ  

නවේවා තිසශබනවා   ාධාර,  රුණු ශවුවශවන් අපි කිසිවිශට  

ඒ විධියට ක්රියාේම   රන්ශන් නැ ැ  අපි ඒ තේේවය ශවන ක 

 රක න් තිසශබනවා   
 

ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහත්ා 
(மாண்புமிகு வடிலவல் சுலரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ගරු ඇමතිසතුමෂ්, thank you very much. Very frankly, I am 

telling you - you can see the list - the officers who had 
worked in the PMMD of the Ministry of Plantation, after 
retirement, have joined the companies immediately.  

 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Hon. Vadivel Suresh, we are aware of the 
malpractices that had taken place over a period of time. 
We will try to initiate corrective measures in relation to 
that particular Division. 

ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහත්ා 
(மாண்புமிகு வடிலவல் சுலரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Please, Hon. Minister. Hon. Minister, I am not 

blaming you. The responsibility is not only yours and 
mine, but everybody’s. That is what I am trying to say. 

 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

That is right. We have been working - 
 

ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහත්ා 
(மாண்புமிகு வடிலவல் சுலரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
It is getting worse and worse. Somehow, we have to 

prevent this. 
 

ගු (වවද) රනම්ෂන පිරරණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Yes, sure. 
 

ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහත්ා 
(மாண்புமிகு வடிலவல் சுலரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
මට මත යි, ගරු මහින්  රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිසතුමා ඒ 

 ාලශේ කිේවා, subleasing බැ ැ කියලා  රජයට අයේ වතු, 

companiesවලට lease  රලා තිසශබන ෂ් ා සවුන් ඒව ් ා පාලනය 

 ර ශගන යන්න නනෑ  සවුන් ඒවා ෂ් ම් ගේතා වාශේ හිතාශගන 

රජශයන් අරශගන sublease එ ක්  රලා side business  ර 

ශගන යනවා   ැන් සවුන්ට නනෑ නනෑ විධියට වතු ටි  සක්ශ ොම 

පාලනය  ර ශගන යනවා  ඒ ට ය  පාලනශයන් ශ ෝ කිසිම 

පාලනයකින් ශමොකුේ  ශළේ නැ ැ  සවුන් සක්ශ ොම 

answerable; සියලුශ නා වග කියන්න නනෑ  ශම්  තමයි 

ඇේතටම අ  වතුවල තිසශබන තේේවය  ඒ  මම කියන්න නනෑ, 

ගරු ඇමතිසතුමෂ්  ශම් ෂ් ා තමයි ගරු ඇමතිසතුමා ශම් තරම් ප ක 

 ඳු  නාශගන වැශටන්ශන්  එ ා ශ ො කලන් , මීරියබැ්ධ  

 නාශගන වැශටන්න ශ ේතුව, Namunukula Plantations එශක් 

ග ක  පපු එ    ව ාවේ නැතිස විධියට ශම් තරම් earth slips 

ශවන්ශන් ඒ පරි රශේ ග ක  පපු ෂ් ා  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, සබතුමාට තවේ ක ෂ්ේතු තුන   ාලයක් 

තිසශබනවා  
 

ගු වඩිනේල් සුනර්ෂන මහත්ා 
(மாண்புமிகு வடிலவல் சுலரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
මට තව ශපොනම ශවලාවක් ශ න්න, ූලලා නාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමෂ්   

එවැෂ් තේේවයක් තමයි  ැන් තිසශබන්ශන්  ගරු ඇමතිසතුමාට 
මම  ාරුණි ව ශයෝජනාවක්  රනවා,  ම් රු අමාතයාැං යේ, 
වැවිලි අමාතයාැං යේ යන ශ ශගොල්ලන්ම එ තු ශවලා  
අෂ්වාර්යශයන් Consultative Committee Meeting එ  
පවේවන්න නනෑ කියලා  නැේනම් ඒ meetings ශ   ශවන 
ශවනම යනශ ොට ශවන ක ශවනවා  අෂ්වාර්යශයන් ශම් 
ශ ශගොල්ලන්ම එ තු ශවලා, -ගරු ෂ්මල් සිරිපාල   සිල්වා 
ඇමතිසතුමාේ, ගරු රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසතුමාේ එ තු ශවලා- 
අශේ ෂ්ලධාරි මඩ නලයේ එක්  ශම්  ා ච්ඡාව ශගනයන්න 
නනෑ  නැේනම් එ ාට ශම ාට  ෑලි  ෑලි අයිතිස ෂ් ා අපට  රිම 

857 858 

————————— 
*  පුෙනත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අප සුතාවක් ඇතිස ශවලා තිසශබනවා   ාගයයි,  ාගයයි යන්ශන්, 
 රියට වැශ ත ශවන්ශන් නැ ැ   ම් රුවන් ශම් වැනට 
psychologically affect ශවලා ඉන්ශන්  සවුන්  තුටින් ශනොශවයි 
ඉන්ශන්  එතශ ොට ශම්   ාර්ථ  වන්ශන් නැ ැ  අශේ culture 
එ ට අුවව  ලු  ැඩීම ශ වියන් වැඳලා  රන්න නනෑ වැනක්  ශේ 
ග කවලට කියන්ශන් “ ල්ලි ග ” කියලා  ඒ  ල්ලි ග  රැ ගන්න 
වැන  රන්න නම් ශම් ක ෂ් කසු  තුටින් ඉන්න නනෑ  ශමශ ම 
වු,ාම සවුන්  තුටු ශවන්ශන් නැ ැ  ඒ අයේ ශමොනවා ශ ෝ කිය 
කියා බැන බැන තමයි ඒ වැශ ත  රන්ශන්  Companiesවල අයේ 
ශම් වාශේ treat  රනශ ොට ශම් තේේවය ඇතිස ශවනවා   
බුු  ාමුු රුවන්ට,  තරගම ශ වියන්ට, Jesus Christට, අල්ලා  
ශ වියන්ට වැඳලා  රන ශම්  ැං ක ෘතිස  රාජ ාරිය  රියා ාරව 
 රන්න බැරි ප ේ තේේවයට ශම් Companiesවල  ේටිය පේ 
 ර තිසශබන බව මම සබතුමාට ශම් අව කථාශේ කියන්න  ැමැතිසයි  
ඒ තේේවශයන් එළියට ආශවොේ තමයි, ශම් industry එ  ගැන 
අපට  ථා  රන්න පුළුවන් වන්ශන්, ගරු ඇමතිසතුමෂ්  

සබතුමාටේ, අශේ ගරු එ ක එම්  චන්ද්රශ ේන ඇමතිසතුමාටේ, 

රාජය ඇමතිසතුමන්ලාටේ ඉදිරිශේදී ශම් වැන  ටයුතු  ාර්ථ ව  ර 

ගන්න වතු රශේ ජනතාව ශවුවශවන් මම සුබ පතනවා   

ශබො ශ ොම  කතුතිසයි  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අ   විවා ය අව න් කිරීශම්   ථාව   ඳ ා ගරු එ ක එම්  

චන්ද්රශ ේන අමාතයතුමාට ක ෂ්ේතු 23   ාලයක් ලැශබනවා     
 

 

[අ  ා  4 38] 

 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා (ඉඩම් අමාත්ුරමා) 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன - காணி அகமச்சர்) 

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

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්,   අ   අශේ රටට ඉතාම 

වැ ගේ අමාතයාැං  ශ    වැය ශීර්ෂ ගැන  ා ච්ඡා  රලා 

විවා ශේ අව ාන   ථා  රන්න ලැබීම පිළිබඳව  තුටු ශවනවා  

විශ ේෂශයන්ම ඉනම් අමාතයාැං යේ, වැවිලි අමාතයාැං යේ ශ   

ගේතාම එ ට බැඳිලා තිසශබන අමාතයාැං  ශ  ක්  ඒ අුවව තමයි 

ශම් වැය ශීර්ෂ ශ   ගැනම එ ට  ථා  රන්න අ  ඉදිරිපේ ශවලා 

තිසශබන්ශන්ේ  මමේ වැවිලි  ර්මාන්ත අමාතයාැං ශේ  

ඇමතිසවරයා  ැටියට දින 52ක් හිටියා  එතශ ොට ශමතුමා 

ෂ්ශයෝජය ඇමතිසවරයා  ැටියට හිටියා   ශමය විෂයයන් 30, 32ක් 

විතර තිසශබන වි ාල අමාතයාැං යක්  ඒ වාශේම රටට අව ය 

අමාතයාැං  ශ  ක් තමයි ඉනම් අමාතයාැං ය    වැවිලි 

අමාතයාැං ය කියන්ශන්   

අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමාශේ "ශ ෞ ාගයශේ  ැක්ම" 

වැන ට ශන් වි ාල  ාර්ය ාරයක් ඉටු  රන්න අශේ  ඉනම් 

අමාතයාැං ය  ාරදීලා තිසශබනවා  එතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ පළමු 

 ැසිවාරය ආරම්   රන අව කථාශේ සය පුටුශේ වානමශවලා 

ඉ කශ ල්ලාම කිේශේ, ශම් රශේ ජනතාවට තමන්ට කියලා ජීවේ 

ශවන්න ඉනම් ශ ොට ක් ලබාදීශම් අයිතිසය ත වුරු  රලා ශ න්න 

කියලායි  සිැං ල  , ශ මළ  , මු කලිම්  , මැශල්  , බර්ගර්   කියලා 

ජාතිස ශද යක් නැතුව, ශම් රශේ ඉපු ,ා නම් නනෑම 

පුරවැසිශයකුට ඉනම  අයිතිසය තිසශබනවා, ඒ  ත වුරු  රලා 

ශ න්න කියලා එතුමා කිේවා  ඒ අුවව අපි ඒ  ාර්ය ාරය ඉටු 

 රක න් පවතිසනවා  අපට  ාරදීලා තිසශබන ඒ  ාර්ය ාරය තුළ ශම් 

රශේ ජනතාවට සේපුවක්, බලපත්රයක්, දීමනා පත්රයක්,  දිසිශයන් 

ලබාදීශම් වැනපිළිශවළ අපට පැවරිලා තිසශබනවා  ඒ අුවව අපි 

2021 වර්ෂශේදී පැ ැදිලිවම ශම් වැන ට න ක්රියාේම   රන්න 

 ටයුතු  ළා  අශේ  ක ෂ්න්ශ ෝරු ශ පාර්තශම්න්තුව ඇතුළු 

ආයතන ශම්  ටයුේත  රශගන යනවා  ප්රධාන ව ශයන් ඉනම් 

 ටයුතුවලට  ම්බන්ධ ආයතන  ය  තක් තිසශබනවා  ඒ 

සක්ශ ෝම එ තු ශවලා ශම්  ටයුේත  රශගන යනවා  අතිසගරු 

ජනාධිපතිසතුමා අපට ඉලක් යක් ු න්නා,  පුළුවන් නම් දීමනා පත්ර, 

සේපු ලක්ෂයක් ශම් අවුරු්ධ  තුළ ලබාශ න්න කියලා  අපි 

ඇේතටම ඒ ට ශලොකු උේ ා ය  ශයු ,ා  නමුේ ශ ොවි ත 

ව ැංගතයේ එක්  අශේ ක ෂ්න්ශ ෝරු ශ පාර්තශම්න්තුව ව ලා 

තිසබු,ා  රට lockdown  රලා තිසබු,ා  ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 

 ාර්යාල ව ලා තිසබු,ා  අශේ අමාතයාැං යේ හුෙක්  ල් ව ලා 

තිසබු,ා  නමුේ ඉනම් සේපු ලක්ෂශේ ඉලක් යට ආ න්නව  

යන්න අපට පුළුවන් ශවලා තිසශබනවා  අපි ශම් ශවනශ ොට ඉනම් 

සේපු  0,000ක් ශබ ාශගන යනවා  තවේ    ක  රපු ඉනම් සේපු 

තිසශබනවා  මම හිතන්ශන් ඉතිස ා ශේ  අවුරු්ධ  ට වැනමම  ඉනම් 

සේපු ශ න- 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගරු  ථානාය තුමා ූලලා නයට 

පැක ශ,නවා ඇත  
 
අනුරුව ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහත්ා මූලාෙනනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගු කථානායකුරමා මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

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

THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, අපි ඒ ඉනම් සේපු ලක්ෂය ලබාදීශම් වැන 

පිළිශවළ ඉතාම  ාර්ථ ව ශම් අව කථාශේ  ර ශගන යන බව 

ප්ර ා   රන්න  ැමැතිසයි   

ඒ වාශේම, අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා අපට පැ ැදිලි වැන 

ශ ොට ක් පැවරුවා, වයව ාය යන්ට ඉනම් ලබාදීම 

 ම්බන්ධශයන්  අශේ රශේ වයව ාය යන් ඉන්නවා  තරු,ශයෝ 

ඉන්නවා  නමුේ සවුන්ට යම්කිසි  ාර්ය ාරයක්  රන්න නම් ඒ 

 ඳ ා ඉනම් අව යයි  එය වාණිජ  ටයුේතක් ශවන්න පුළුවන්, 

ශවනේ  වයාපාරි   ටයුේතක් ශවන්න පුළුවන්    වගා  ටයුතු 

ශවන්න පුළුවන්  ඒ  ටයුතුවලට ඉනම් අව යයි  අපි ඒ  ඳ ාේ 

 ටයුතු  රශගන යනවා  අශේ රාජය ඇමතිසවරයා  ැටියට  ටයුතු 

 රන ගරු ශරොෂාන් ර,සිැං  ඇමතිසතුමා ඒ වැන ට න පටන් 

ගේතා  අපි  ැන් ඒශක්ේ වි ාල ප්රගතිසයක් ලබා ශගන යනවා  අපි 

ඒ  ඳ ා අව ය ඉනම්  ැනට ශ ොයා ශගන යනවා    අශේ රශේ 

ඉනම් වි ාල ව ශයන් පසුතාය  ාලවලදී අව ාවිතයට ලක් ශවලා 

තිසබු,ා  හුෙක් ශ ශනක්  තඩ  ාවට ඉනම් අල්ලාශගන ඉන්නවා  

සය ඈත ශමොනරාගල වාශේ ප්රශ්ධ වල, අුවරාධපුර, කුරු,ෑගල 

වාශේ ප්රශ්ධ වල, වන්ෂ්ය, නැශගනහිර ප්රශ්ධ වල, මුහුු  බන 

සීමාශේ පවා වි ාල ව ශයන් ඉනම් හික  මක් නැතුව, ීතතයුවකූල 

අයිතිසය නැතුව වි ාල ව ශයන් ඉනම් අල්ලා ශගන ශ ොටු ර 

ශගන ඉන්නවා   

ඉතිසන්, වයව ාය යන්ට ඉනම් ලබා ශ න්න ඉනම් ශ ොයන්න 

එනශ ොට තමයි ශම් ඉනම් අපට අහුශවලා තිසශයන්ශන්   ශම් 

ශවන ශ ොට  ඒ ඉනම් පිළිබඳ පරීක්ෂ,  රන්න, ඒ අව ාවිතයට 

859 860 

[ගරු වනමශේල් සුශර්ෂක  ම තා] 
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ලක් ශවච්ච ඉනම්, ඉනම් අමාතයාැං ය  ර ා රජයට පවරාශගන  

ආපහු ජනතාවට ශ න්න අව ය ෂ් ා අපි විශ ේෂ ශපොලි ක 

ඒ  යක් අශේ අමාතයාැං ශේ පිහිශටේවා  ඒ ශපොලි ක ඒ  ශේ 

ෂ්ලධාරින් ශම්  ටයුේතට ශයො වලා, ඒ අව ාවිතයට ලක් ශවච්ච 

ඉනම් අපි ශ ොයාශගන යනවා   ාලයක් තිස කශ ේ ඉනම් 

ප්රතිස ැං ක ර, ශ ොක ෂන්   ාශේ - LRC එශක් -  ඉනම්,   රජශේ 

ඉනම් ශම් විධියට අව ාවිතයට ලක් ශවලා තිසශබනවා  අපි  ැන් 

අක් ර    ක ග,නක් වූ ඒ ඉනම්  අේපේ  ර ගැීතශම්  ැවැන්ත 

වැන පිළිශවළ  ශයදිලා ඉන්නවා    

ගයන්ත  රු,ාතිසල  අශේ හිටපු ඉනම් ඇමතිසතුමාේ හුෙක් 

ශයොජනා ඉදිරිපේ  ළා  පසුතාය අවුරු්ධශ්ධේ එතුමා මශගන් 

ඇහුවා, "ඒවා ගැන කිේවා   ැන් ශ රිලා තිසශයනවා " කියලා    අපි 

ඒවා හුෙක් ු රට  රලා තිසශයනවා  සියයට 80ක්  අපි ඒ  ටයුතු 

 රලා තිසශයනවා   ඒ වාශේම, මෑතදී  ගැං වතුරේ එක්   විපතට 

පේ ශවච්ච අයටේ - ඳු නාය තාහිල්ලා, ශගවල් අහික  ශවලා, 

ගැංවතුරට යට ශවච්ච අයට- ඉනම් ලබා ශ න්න කියලා අශේ  ගරු 

අග්රාමාතයතුමාශේ ූලලි ේවශයන් තිසබුණු රැ කවීශම්දී අපට  ැුවම් 

ු න්නා   අපි ඒ අයටේ ඉනම් ලබාදීශම්  ටයුේත ශම් ශවනශ ොට  

 රශගන යනවා   අපට ඉනම් අේපේ  ර ගැීතශම්දී වි ාල 

ව ශයන් ප්ර කන තිසබු,ා   වි ාල ව ශයන් රටක්  ැංවර්ධනය 

 රශගන යනශ ොට, ම ා මාර්ග  ැශ නශ ොට, වැේ අමුණු 

 ැශ නශ ොට, ශමොරග  න්  වාශේ වි ාල වයාපෘතිස  රනශ ොට, 

උතුරු මැ  ම  ඇළ වයාපෘතිසය  ා වයට ම ඇළ වාශේ වයාපෘතිස  

 රනශ ොට ඉනම් අේපේ  ර ගන්න අපට සි්ධධ වු,ා  වි ාල 

ව ශයන් ඉනම් අේපේ  ර ගන්න ක්රමයක් ඉ කශ ල්ලා අපට 

තිසබුශඩ  නැ ැ  පර, විධියට ඉනම් ශ ොම ාරි ක ජනරාල් 

ශ පාර්තශම්න්තුශවන් ඉනම් අේපේ  ර ගැීතශම්  ටයුතු 

 රශගන තායේ,  ඉනම් අහික  ශවන අය  තුටු ශවන්න පුළුවන් 

විධියට ඒ වන්දි මු ල් ලැශබන්ශන් නැ ැ කියලා ශලොකු 

මැසිවිල්ලක් තිසබු,ා  අපි ඒ  ඳ ා වැන පිළි ශවළක්  ැු වා, LARC 

and Sper LARC කියලා  හුෙක්ු රට වයාපෘතිසවලට අහික  ශවන 

ඉනම්වල අයිතිස රුවන්ට ෂ්සි මු ලක් ඉ ක ර ලැබුශඩ  නැ ැ  ෂ්සි 

වන්දියක් ලැබුශඩ  නැ ැ  නමුේ  පවතිසන ඒ වටිනා ම උපරිම 

මේටක න් ලබා දීලා, ඒ අය  තුටු ශවන ආ ාරයට ඒ  ටයුේත 

 රන්න ඉනම් අේපේ  ර ගැීතශම් පනත යටශේ ශරගුලාසි 

ශගනැල්ලා,  ැංශ ෝධන ශගනැල්ලා  ඉනම් අමාතයාැං ය  ැටියට 

අපි ඒ  ටයුේත  ැන්  රශගන යනවා   

ඒ වාශේම, ඉනම්  ැංවර්ධන ආඥාපනත අවුරුු  ප, ක 

ග,න ට ප කශ ේ  අපි ශම් ශවනශ ොට  ැංශ ෝධනය  රශගන 

යනවා  ඒ   ැබිනේ මඩ නලයට ඉදිරිපේ  රලා, ීතතිසපතිසතුමාශේ 

අව රයේ අපට ලැබිලා තිසශබනවා  අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා, 

ගරු  ථානාය තුමාශේේ අව රය ඇතුව ඊළෙ ව ශර් 

පාර්ලිශම්න්තුව පටන් ගන්නශ ොට ශම් ශයෝජනාව ශේන්න  ශම්  

රටට ඉතා වැ ගේ    ැනට තිසශබන ඉනම්  ැංවර්ධන ආඥාපනත 

තුළින් වි ාල අර්බු  ඇතිස ශවලා තිසශබනවා  ඒ පනත අුවව 

පියාශගන් ප කශ ේ ඒ පසු උරුමය  ාර්යාවට ලබා ශ නවා  ඊට 

ප කශ ේ අුවප්රාේතිස යා  ැටියට  වැනමමල්  රුවාට තමයි ශම් ඉනශම් 

අයිතිසය ලැශබන්ශන්   ඒ ෂ් ා පවුල් අතර වි ාල ශබදීම් ඇතිස 

ශවලා තිසශයනවා   ලශ ෝලා ල ඇතිස ශවලා තිසශබනවා  

පළමුවැෂ්  රුවා  අශනක්  ශ ෝ රයන්ට  ැලකුශේ නැේනම්, ඒ 

අයිතිසය ලබා ු න්ශන් නැේනම් ඒ  තමන්ශේ වාසියටම 

 ල ාශගන හිටිශයොේ, ඒ  ශ ෝ රශයෝ අතර වි ාල ශද වීම් ඇතිස 

ශවනවා විතරක් ශනොශවයි, ග  ගන්නවා  මරා ගන්නවා  ඒ 

ප්ර කනය ෂ් ා අ  උ ාවිවල වැනමශයන්ම තිසශයන්ශන් ශම් ඉනම් 

නඩු  ඒ ෂ් ා ඒ ඉනම  ැංවර්ධනය  රන්ශන්  වු  කියලා බලලා, 

ඒ කියන්ශන් ඒ  රුවන් , ඥාතිසශයක්  කියලා බලලා ඒ අයට -ඒ 

මුල් උරුම රුට- ඉනම පවරන්න පුළුවන් විධියට ඒ පනේ 

ශ ටුම්පත අපි පාර්ලිශම්න්තුවට ශේනවා  ශම්  ඓතිස ාසි  

සි්ධධියක්  ැටියට මා  කිනවා   ඊට ප කශ ේ උ ාවිවල තිසශයන 

ඉනම් නඩු වි ාල ව ශයන් අඩු ශවයි   ලශ ෝලා ල නැතිස ශවයි  

පවුල් අතර  මඟිය ඇතිස ශවයි  ඒ   ැවැන්ත  ාර්ය ාරයක්  

විපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලාේ  ශම් ට උ වු  රනවා කියලා  ැනට 

කියලා තිසශබනවා   

ඒ අුවව අපි ශම් පනත  ැංශ ෝධනය  රන්න බලාශපොශරොේතු 

ශවනවා  ඒ වාශේම, ඉනශම් අයිතිසය ත වුරු  ර ගැීතශම් ප්ර කනේ 

තිසශබනවා  ඉනශම් අයිතිසය ත වුරු  රන්න තායාම, එතැනේ 

ප්ර කන, ගැටලු ඇතිස ශවනවා   උ ාවි යන්ශන් නැතිසව ඉනම් අයිතිසය 

ත වුරු  රන්න අපි  මථ මඩ නල ක්රමයක් ඇතිස  රන්න 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා  ඉනශම් අයිතිසය ත වුරු  ර ගැීතමට 

අධි ර,වලට යන්ශන් නැතිසව, එම ප්රාශ්ධශීය ශල් ම් 

බලප්රශ්ධ ශේම ඉඳශගන ඒ ශ්ධවල්  ර ගන්න අව ය පනේ 

ශ ටුම්පතේ අපි  ැබිනේ මඩ නලයට ඉදිරිපේ  රලා, අුවමත 

 රලා, අධි ර, අමාතයාැං යට ශයොමු  ර තිසශබනවා  අශේ 

අධි ර, ඇමතිසතුමාේ  ැන් ශම් ගරු   ාශේ ඉන්නවා  එතුමා 

 ඩ නායමක් පේ  රලා ඒවාට අව ය  ැංශ ෝධනයේ අපට 

ඉදිරිපේ  රන්න  ැන් ලෑ කතිස  රශගන යනවාය කියන එ  මම 

ශම් අව කථාශේදී ප්ර ා   රන්න නනෑ    

ඒ වාශේම,  ාලයක් තිස කශ ේ තිසශබන ප්ර කනයක් තමයි 

'බිම් විය' ප්ර කනය  ශ ශනකුශේ ඉනශම් සේපුව තිසශබනවා  

නමුේ,  රියට ෂ් කචිත නැ ැ ඒ ඉනම් ප්රමා,ය ශ ොච්චර  කියලා  

ඒ ෂ් ා බිම් විය වැන ට න යටශේ ඉනම්  ේටි 120,000ක් 

පම, ශම් වන විට ෂ්රවුල්  රන්න අපට පුළුවන් ශවලා 

තිසශබනවා  හුෙක් ු රට අ ල්වාසීන්ශේ ප්ර කන තමයි තිසශබන්ශන්  

එක්ශ ෝ, තාේපය  ැශනනවා කියනවා  නැේනම් පාර නැ ැ 

කියනවා  ශම් වාශේ ප්ර කන ශගොනක් ෂ්රවුල්  ර ගැීතම  ඳ ා 

බිම් විය වැන ට න තුළිුවේ අපි ශම් ශවනශ ොට පියවර 

අරශගන තිසශබනවාය කියන එ ේ මම විශ ේෂශයන්ම ප්ර ා  

 රන්න නනෑ   

අශේ ගරු මන්ත්රීවරශයකුේ ප්ර ා   ළා වාශේ, ඉනම් මැීතම් 

 ටයුතුවලදී අපට තිසශබන ශලොකුම ප්ර කනය තමයි, ක ෂ්න්ශ ෝරු 

ශ පාර්තශම්න්තුවට අව ය ක ෂ්න්ශ ෝරු ම ේවරුන්ශේ අඩු ම  

හිෙ ම  ශම්  ශවනශ ොට ඒ  ඳ ා අපි ක්රම කීපයක්    ක  රලා 

තිසශබනවා  රශේ අව යතාව අුවව ක ෂ්න්ශ ෝරු ම ේවරු නැ ැ 

කියන  ාර,ය අශේ  ැබිනේ මඩ නලශේදීේ ෂ්රන්තරශයන් 

 ථාවට ලක්ශවනවා  ඒ පිළිබඳව  ැබිනේ මඩ නලශේදී අපි 

අධි ර, ඇමතිසතුමා එක් ේ  ා ච්ඡා  ළා  එහිදී අශේ 

අධයාපන ඇමතිසතුමා  ැටියට හිටපු ජී එල්  ීඩරි ක ඇමතිසතුමාේ 

 කිේවා, ශම් ට වැනමශයන් ියෂයයන් බඳවා ගන්න පුළුවන් ශවනේ 

ප සු ක්රමයක්   ා ගෂ්මු කියලා  ඒ  ඳ ා අව ය ූලලි   ටයුතු 

ටි  අපි ශම් ශවනශ ොට  රශගන යනවාය කියන එ ේ ප්ර ා  

 රන්න නනෑ  ඒ වාශේම,  බරගමුව වි කවවි යාලශයන් පිටශවච්ච 

ක ෂ්න්ශ ෝරුවන් 138 ට පේවීම් ලබා ශ න්නේ අපි ශම් 

වනශ ොට  ටයුතු  රශගන යනවා  "වාරි ශ ෞ ාගයා" 

වැන ට නට අ ාළ ඒ අමාතයාැං වලිුවේ නව  ක ෂ්න්ශ ෝරුවන් 

 ැේතෑ ග,නක් අශපන් ඉල්ලුවා  වාරිමාර්ග  ටයුතු  රශගන 

යෑමට අපට අව ය ෂ් ා අපි ඒ ක ෂ්න්ශ ෝරුවන්  ැංඛ්යාවේ ඒ 

අමාතයාැං වලට ලබාදීලා තිසශබනවා   

ජනතා විමුක්තිස ශපරමුශඩ  මන්ත්රීවරියකුේ, තවේ මන්ත්රීවරු 

කිහිප ශ ශනකුේ  ථා  රක න් කියා සිටියා, අුවරාධපුර 

දි ක්රික් ශේ ශ ශරන ශ ෝමාරි ා වයාපෘතිසයක් පිළිබඳව  සවුන් 

ඒ   ැනම විශේචනයට ලක්  ළා  හුෙක් ශ ශනක් ශම් ළෙදී ඊට 

විරු්ධධව ශපළපාළි පවා තායා   ශ ෝමාරි ා වයාපෘතිසය අශේ රටට 

ඉතාම වැ ගේ වයාපෘතිසයක්, ගරු   ාපතිසතුමෂ්  ශම්ශ න් කිසිම 

861 862 



පාර්ලිශම්න්තුව 

පරි ර  ාෂ්යක් ශවන්ශන් නැ ැ  නර්ම  ලාීඩය අශේ ප්රශ්ධ වල 

තන්තිසරිමශල්    අුවරාධපුරය, ශපොශළොන්නරුව, ශමොනරාගල 

වැෂ් දි ක්රික් වල ශ ෝමාරි ා පැශළේ ගල උන ෂ් ම්  ැශ නවා  

ශ ෝමාරි ා ග  හුෙක් ු රට ජලය උරා ගන්ශන් වාතශයන්, 

පරි  රශයන් කියලා තමයි කියන්ශන්  ශ ෝමාරි ා ගශ ේ මුලට 

වතුර අව ය නැ ැ  ගලක් උන වු,ේ ශ ෝමාරි ා ග  

 ැශ න්ශන්ේ ඒ ෂ් ායි කියන එ  තමයි  ෘෂි වි යාඥයන්ශේ 

මතය  ඒ ෂ් ා ශ ෝමාරි ා ග  පරි රශේ තිසශබන ජලය උරා 

ගන්නවා ක  ක්, ශපොශළොශේ තිසශබන ජලයට ශ ෝ උල්පේවලට 

කිසිම  ාෂ්යක් ශම් වගාව ෂ් ා ඇතිස ශවන්ශන් නැ ැ  එශ ම 

තිසබියදීේ ශම්  එ  එ  ආ ාරයට විශේචනය  රනවා  ශම්  

පරි ර හිත ාමී වගාවක් ශම්ශ න් පරි රයට  ාබන්නශයොක් යි ත 

පිටශවන්ශන් නැ ැ  ඒ ගැන කිසිම ප්ර කනයක් නැ ැ  ඒ ෂ් ා 

ශ ොයා බලන්ශන් නැතිසව ශම්වාට විශරෝධතා ඉදිරිපේ  ළාට, 

ශම්වා රටට අව යයි  මීට  ලින්  ථා  රපු මන්ත්රීවරු ශම් 

වයාපෘතිසය අයේ වයාපාරි යා ගැන  ථා  රනවා  සහු ලාැංකි  

වයාපාරි ශයක්  අුවරාධපුරශේ වයාපාරි ශයක්  ඒ වයාපාරි යා 

ඇශමරි ාුව ශනොලර් ක ලියන 780ක් ශම් වයාපෘතිසයට ශවන්  රලා 

තිසශබනවා  ඉනම් ඇමතිසවරයා  ැටියට මමේ, ගරු මු ල් 

ඇමතිසතුමාේ ඒ ාබ්ධධ  ැබිනේ ප්රි ාවක් ශගනැල්ලා, ඒ 

ප්රි ාව අපි   ැබිනේ මඩ නලශේ අුවමත  ළා  ඒ ඇශමරි ාුව 

ශනොලර් ක ලියන 300ක් ලබන  තිසශේ ලැං ාවට එවනවා  අපට 

විශ්ධ  ආශයෝජනයක් ශම්   ශම් වයාපෘතිසශේ  ම්පූර්, වටිනා ම 

ඇශමරි ාුව ශනොලර් ක ලියන 780ක්  ඒ වාශේ  ෘෂි වයාපෘතිසයක් 

 රන්න එනශ ොටේ ශනොශයකුේ බාධා පමුණුවනවා   ඒ ගැන මම 

ඉතාම  නගාටු ශවනවා  ශම්  ඳ ා ඉනම් අක් ර 102,000ක්  

අව යයි  ඒ  මම පැ ැදිලිව  ඳ න්  රන්න නනෑ   

ඒ ඉනම් ලබා ගැීතශම්දී කිසිම  ැලයක්  පන්ශන් නැ ැ  වන 

 ැංරක්ෂ, ශ පාර්තශම්න්තුවට අයිතිස ඉනමක්වේ, වනජීවි 

 ැංරක්ෂ, ශ පාර්තශම්න්තුවට අයිතිස ඉනමක්වේ - ඒ කිසිම 

ඉනමක්- ශම්  ඳ ා අපි පාවිච්චි  රන්ශන් නැ ැ  අපි ශම්   

 රන්ශන් ශගවතු වගාවක්  ැටියට   ම ර අයශේ ශගවේශේ 

අක් ර  ාගයක් තිසශබන්න පුළුවන්, අක් රයක් ශ  ක් තිසශබන්න 

පුළුවන්  ඒ ශගවතු තමයි ශම්  ඳ ා පාවිච්චි  රන්ශන්  අශනක් 

එ , ශම් ෂ්ෂකපා න ඍජුවම ඇශමරි ාවටයි  යවන්ශන්  අපට 

ශනොලර් ලැශබන අපනයන  ෘෂි  ාර්ක   ෂ්ෂකපා නයක්  ැටියටයි 

අපි ශම්  පාවිච්චි  රන්ශන්   ැවැන්ත විධියට අුවරාධපුර 

දි ක්රික් ශේ විතරක් ශනොශවයි, ශපොශළොන්නරුව, ශමොනරාගල 

වාශේ මුළු රශේම දි ක්රික් වලටේ ශමය වයාේත  රන්න 

බලාශගන තමයි අපි ඉන්ශන්  ශම් වන විට ශම් වගාවට 

ශනොශයකුේ බාධා පමුණුවනවා  ශම් අව කථාශේ  කිහිප ශ ශනක් 

ශනො න්නා මට , එශ ම නැේනම්  ැනශගන ශම් ට විරු්ධධව 

 ථා  රනවා  කියන්න මම  න්ශන් නැ ැ  ඒ ශ ශ ේ වු,ේ, 

ඒශ න් අශේ රටට කිසිම  ාෂ්යක් ශවන්ශන් නැ ැ  අශේ රටට 

වි ාල ආ ායමක් ලැබනවා   

අුවරාධපුර දි ක්රික් ශේ ශගොවි ජනතාවට ශමයින් වි ාල 

ප්රශයෝජනයක් ලැශබනවා  ඒ වාශේම ශම් වගාවට ර ායෂ්  

ශපොශ ොර පාවිච්චි  රන්ශන් නැ ැ  ශම්  ෂෂධය ට ගන්න 

ෂ් ා සියයට සියයක්ම  ාබෂ්  ශපොශ ොර පාවිච්චි  රලායි 

 ටයුතු  රන්ශන්   

විශ ේෂශයන්ම, LRC එ  ගැන කියන්න නනෑ  මන්ත්රීවරු 

කිහිප ශ ශනක් LRC එ  ගැන  ථා  ළා  මට මත  විධියට එක් 

මන්ත්රීවරශයක්  LRC එශක් ශ ොඳ පැේත ගැන ශනොශවයි  ථා 

 ශළේ  

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිසතුමාට තව  ාලය නනෑ ? 
 

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

විනානම ප ක් ලැබු,ා නම් ඇතිස   
 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! පාර්ලිශම්න්තුව යළි රැ ක ශේ  

 
ඊ   අනුකූලව පාර්ලිනම්න්ුරව එක්රැෙන විය.  
அதன்படி பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අ   වැන  ටයුතු අව ාන වනතුරු  ාලය ලබා ගැීතමට   ාව 

එ ෙ ? 
 

ගු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

කාරක ෙවානවහිදි ත්වදුර ත් ෙලකා බලන ලදී -  
[කථානායකුරමා  මූලාෙනාරූඪ විය.] 

 

குழுவில் லமலும் ஆராயப்பட்டது.-                    

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

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

ගු එෙන.එම්. චන්ද්රනෙේන මහත්ා  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර, ශ ොක ෂන්   ාව 
කියන්ශන්, 1972දී අශේ දිවැංගත ශ ක්ටර් ශ ො බෑ ඩුව 
මැතිසතුමා  සු්ධ න්ට     මාගම්වලට ශම් රශේ තිසබුණු සියලු ඉනම් 
අරශගන ජනතාව  තු  රන්න   ාගේ ආයතනය   අපි  න්නවා, 
ඉනම් ප්රතිස ැං ක ර, ශ ොක ෂන්   ාව යටශේ තිසශබන ඉනම් 
වි ාල ප්රමා,යක් පසුතාය  ාලශේ අව ාවිතයට ලක් ශවලා 
තිසශබන බව  එ  උ ා ර,යක් කිේශවොේ, මීගමුව පළාශේ හිටපු 
ඇමතිසවරශයක් අුවරාධපුර දි ක්රික් ශේ  ැලෑව තිසශබන අක් ර 
50ක් ඓශ ේ ශපොල් වේත ට මාරු  රශගන තිසශබනවා  ඒ වාශේ 
හුෙක් දූෂ, ශවලා තිසශබනවා  ඒ වාශේම  න්තාන ප්රශ්ධ ශේ 
වි ාල ඉනම් ප්රමා,යක් අශේ ඇමතිසවරශයක් ඒ   ාරව සිටින 
 ාලශේ අරශගන තිසශබනවා  ඒ වාශේ වි ාල ව ශයන් ඉනම්  
ශ ොල්ල ෑම්  ශවලා තිසශබනවා  අපි ඒ ඉනම් ටි  අේපේ  ර 
ගැීතමයි  ැන්  රශගන යන්ශන්  ඒ  ඳ ා අපි ඉනම් ශ ොයනවා  
ඒ ට අශේ LRC එශක්   ාපතිසතුමා    ෂ්ලධාරිවරු වි ාල 
ව ශයන් ම න්සි ශවනවා  නමුේ, අ  ඒවාට ශ ොඳක් ශනොශවයි, 
නර ක් තමයි කිේශේ  එ  මන්ත්රීවරශයක් පම,යි එශ ම 
කිේශේ   

ඊ ළෙට,  ඒ  ාලශේ තිසබුණු බු  මු ල වැනම ෂ් ා අවුරුු  25ක්, 
30ක්, 40ක්, 50ක් පදිැංචි වූ අය සේපුව ලබා ශගන නැ ැ  අ  අඩු 
ආ ායම්ලාීතන් රුපියල් 100යි පර්ච ක එ ට ශගවන්න නනෑ  ඒ 
වාශේම පන් ල, පල්ලිය, ශ ෝවිල, සු ාන භූක ය, ක්රීනා පිටිය  
තිසශයනවා නම්, පර්ච ක එ ක් රුපියල් 200 ග,ශන් අඩු  රලා 
සේපු ලබා ශ න්න  ටයුතු  රලා තිසශබනවා    

863 864 

[ගරු  එ ක එම්  චන්ද්රශ ේන  ම තා] 
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ශ ොශරෝනා ව ැංගතය ශවලාශේේ ශගයින් ශගට තාහිල්ලා 
LRC එ  සේපු ලබාදීශම්  ටයුේත  ළා  මමේ ඒ ශගවල් 
කිහිපය ට තායා  ඒ   ාපතිසතුමා    ෂ්ලධාරි ම ේවරු එක්  
මමේ ශගයින් ශගට තාහිල්ලා සේපු ශබු වා  ඉනම් අමාතයාැං ය 
 ර ා අපි ඒ වාශේ වි ාල  ාර්ය  ාරයක්  රශගන යනවා  
අතිසගරු ජනාධිපතිසතුමා අමාතයාැං වලට, රාජය අමාතයාැං වලට 
ඉලක් ගතව වැන ශ ොට ක්  ාර දීලා තිසශබනවා  අපි ඒ 
ඉලක් වල ට යනවා   

අුවරාධපුර දි ක්රික් ශේ ගරු මන්ත්රීවරශයක් ප්ර ා   ළා, 

LRC එශ න් ශපොශ ොර   න ශ ොට ටයර් පුච්චලා  ාලා,   යියා 

පුච්චලා  ාලා ඒවා  ළු  රලා ශ නවා කියලා  එතුමා  

 ම්පූර්,ශයන් අ තයයක් කිේශේ   ාබෂ්  ශපොශ ොර 

වැන ට න යටශේ LRC එ   ර ා අපි ශම් ශවන ශ ොට 

 ාබෂ්  ශපොශ ොර ශටොන්  ,000ක්   ලා තිසශබනවා  තවේ 

ශටොන් 15,000ක් විතර අපි    ක  රක න් පවතිසනවා  ඒ වාශේ 

 ැවැන්ත  ාර්ය  ාරයක් LRC එ   ර ා ක්රියාේම  ශවනවා  

ඒ  LRC එ ට අයිතිස වැනක් ශනොවු,ේ ශම් ශවලාශේ  ාබෂ්  

ශපොශ ොර අව යතාව ෂ් ා ඒ  ටයුේත  රශගන යනවා, ගරු 

  ාපතිසතුමෂ්   

මම දීර්නව  ථා  රන්න බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන් නැ ැ  

ගරු   ාපතිසතුමෂ්,  අශේ අමාතයාැං ශේ ශල් ම්තුමා, ඉනම් 

ශ ොම ාරි ක ජනරාල්තුමා, අශේ ක ුවම්පතිසතුමා, ඉනම් අේපේ 

 රගැීතශම් අැං ශේ ශ ොම ාරි කවරු, ඉනම් ෂ්රවුල් කිරීශම්    

ඉනම් පරි ර, ප්රතිස ැං ක ර,, ප්රතිසපේතිස  ැලසුම් අැං ශේ    

"බිම් විය" වැන ට නට අ ාළ ෂ්ලධාරි ම ේම ම ේමීන්, 

අශනකුේ අතිසශර්  ශල් ම්වරු ඇතුළු  සියලු ෂ්ලධාරින් ලබා ු න් 

  ශයෝගය ශවුවශවන් අශේ  කතුතිසය ශම් අව කථාශේ පු   රනවා  

ඒ වාශේම, අශේ ගරු රශම්ෂක පතිසර, ඇමතිසතුමා    රාජය 

ඇමතිසවරු තුන්ශ නාට ඉනම් අමාතයාැං ය ශවුවශවන් මශේ 

 කතුතිසය පු   රක න්, තමුන්නාන්ශ ේලා සියලුශ නාට සුබ 

අනාගතයක් ප්රාර්ථනා  රක න් මශේ වචන  කවල්පය අව න් 

 රනවා   
  

වැවිලි අමාත්ාාංශයීයය 
தபருந்லதாட்ட அகமச்சு  
 MINISTRY OF PLANTATION 

 

පුනරාවර්තන  990,000,000 

ූලලධන  59,000,000 

 

ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, මු ල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා වි ර්ජන 

පනේ ශ ටුම්පත, 2022  ාර    ා අව කථාශේදී වැවිලි 

අමාතයාැං ය  ඳ ා ප ත  ඳ න්  ැංශ ෝධනය ඉදිරිපේ  රනවා: 

"38 වන  පිටුශේ, 12 වන ශේළිය ඉවේ  ර ඒ ශවුවවට ප ත  ඳ න් 

අයිතමය ආශ්ධ   ළ යුතු ය: 
 

 'ූලලධන 10,059,000,000' " 

 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ාර    ාව එ ෙ ? 
 

ගු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 

“ූලලධන විය ම  ඳ ා රු 10,059,000,000ක්  ක්වා වැනම  ළ මු ල 
උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා 
 ම්මත විය  

ූලලධන විය ම  ැංශ ෝධිතා ාරශයන් උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක් 
 ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී  

 

“மூலதனச் தசலவுக்கான அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 

10,059,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும்  வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் 

பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 
Question, “That the increased sum of Rs. 10,059,000,000, for 

Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to.  
 

Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule.  

 
“135 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන 

විය ම  ඳ ා රු  440,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ 
යුතුය” යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

135 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

 

 01 වන වැන ට න. - ශමශ යුම් වැන ට න - ූලලධන  විය ම,      

රු  12,000,000 

“135  වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා, 

රු  12,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

135 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 

ලදී. 
 

“தகலப்பு 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 440,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 12,000,000 

 “ தகலப்பு 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக் 

கான ரூபாய் 12,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

   தகலப்பு 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச்தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 
 
 

Question, “That the sum of Rs. 440,000,000, for Head 135, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 135, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 12,000,000  
Question, “That the sum of Rs. 12,000,000, for Head 135, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 135, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

02 වන වැඩෙ හන.- ොංවර්ධාන වැඩෙ හන -   පුනරාවර්ත්න 

වියදම, ු. 550,000,000; මූලධාන වියදම, ු.47,000,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய்  550,000,000; மூலதனச் தசலவு ரூபாய் 47,000,000 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 550,000,000; Capital Expenditure, Rs. 47,000,000   

 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු   ාපතිසතුමෂ්, මු ල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා වි ර්ජන 

පනේ ශ ටුම්පත, 2022  ාර    ා අව කථාශේදී 135 වන වැය 

ශීර්ෂශේ 02වන වැන ට න  ඳ ා  ැංශ ෝධනය ඉදිරිපේ  රනවා  

 

ගු ෙවාපිරුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ාර    ාව එ ෙ ? 

 

ගු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
මුර ප  වන නයෝජනාව ෙවා ෙම්මත් විය  
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 
 

"38 වන පිටුශේ, 1  වන ශේළිය ඉවේ ර ඒ ශවුවවට ප ත  ඳ න් 

අයිතමය ආශ්ධ   ළ යුතු ය: 
 
'වැන ට න 02   ැංවර්ධන වැන ට න  550,000,000   10,047,000,000' " 

 

[ගරු ශජොන් කටන් ප්රනාන්ු  ම තා] 

(ශමම  ැංශ ෝධනශේ අභිප්රාය වුවශේ අයවැය ශයෝජනා අැං  3 - වැවිලි 

ක්ශෂේත්රය නවී ර,ය  ා   න  ැලසීම යටශේ ශවන්  රන ල  ප්රතිසපා න 

ඇතුළේ  රක න් රු 10,000,000,000කින් ූලලධන ප්රතිසපා න වැනම කිරීමයි ) 
 

“135 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන 
විය ම  ඳ ා රු  550,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ 
 ළ යුතුය” යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

 135 වන ශීර්ෂශයහි 02  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 

උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග 
 රන ලදී. 

 

“135 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
 ඳ ා රු  10,047,000,000ක්  ක්වා වැනම  ළ මු ල 
උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන ප්ර කනය විම න ලදින් 
  ා  ම්මත විය. 

135 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
 ැංශ ෝධිතා ාරශයන් උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට 
තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී. 

 

“தகலப்பு 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 550,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

“தகலப்பு 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 10,047,000,000 அட்டவகணயிற் 

லசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

தகலப்பு 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

Question, “That the sum of Rs. 550,000,000, for Head 135,                 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 135, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Question, “That the increased sum of Rs. Rs. 10,047,000,000, for 
Head 135, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule” put and agreed to.  

 

Head 135, Programme 02, Capital Expenditure, as amended,               
ordered to stand part of the Schedule. 

 

“410 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  139,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

410 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී. 

 

01  වන වැන ට න. - ශමශ යුම් වැන ට න - ූලලධන  විය ම,                

රු  9,000,000 

“410 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා, 

රු  9,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

410 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී. 

 
02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න -   පුනරාවර්තන විය ම, 

රු  898,000,000 
“410 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 

 ඳ ා රු  898,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය   

410 වන ශීර්ෂශයහි 02  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී. 

 
02 වන වැන ට න. -  ැංවර්ධන වැන ට න -   ූලලධන  විය ම,         

රු. 1,575,000,000 
“410 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 

රු. 1,575,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළයුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය. 

410 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී. 

 

293 වන ශීර්ෂය.- රබර් ොංවර්ධාන නදපාර්ත්නම්න්ුරව   
  

02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න - පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  3 8,000,000 

 
“293 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 

 ඳ ා රු  3 8,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

 

867 868 
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293 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී. 

 

02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න - ූලලධන  විය ම,               
රු  71 ,000,000 

 

“293  වන ශීර්ෂශයහි 02  වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු  71 ,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළයුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය. 

293 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී. 

 

“தகலப்பு 410, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 139,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 410, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

“தகலப்பு 410, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 9,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 410, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 898,000,000 

“ தகலப்பு 410, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 898,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 410, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 1,575,000,000 

“ தகலப்பு 410, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 1,575,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 410, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
 

தகலப்பு 293.- இறப்பர் அபிவிருத்தித் திகணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 368,000,000 
 

“ தகலப்பு 293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபாய் 368,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 716,000,000 
 

“ தகலப்பு 293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 716,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question, “That the sum of Rs. 139,000,000, for Head 410, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 410, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                         

Rs. 9,000,000  
   

Question, “That the sum of Rs. 9,000,000, for Head 410, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 410, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 898,000,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 898,000,000, for Head 410, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 410, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 1,575,000,000   

 
Question, “That the sum of Rs. 1,575,000,000, for Head 410, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 410, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

HEAD 293.- DEPARTMENT OF RUBBER DEVELOPMENT 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 368,000,000   
 

Question, “That the sum of Rs. 368,000,000, for Head 293, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 293, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 716,000,000  

 
Question, “That the sum of Rs. 716,000,000, for Head 293, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 293, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

 
“431 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 

 ඳ ා රු  120,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත  විය  

 

431 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

 
 

01 වන වැන ට න. - ශමශ යුම් වැන ට න - ූලලධන  විය ම,                 
රු  11,000,000 

 

“431 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා, 
රු  11,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

 

431 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

869 870 



පාර්ලිශම්න්තුව 

02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න -  පුනරාවර්තන විය ම, 

රු  828,000,000 

“431 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  828,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

431 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී. 

 
02 වන වැන ට න. -  ැංවර්ධන වැන ට න -   ූලලධන  විය ම,                  

රු. 589,000,000 

“431 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු. 589,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළයුතුය”  යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත  විය  

431 වන ශීර්ෂශයහි 02  වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන  
ලදී  

“ தகலப்பு 431, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 120,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 431, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 11,000,000 

“ தகலப்பு 431, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 11,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 431, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 828,000,000 

“ தகலப்பு 431, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 828,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 431, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 589,000,000 

“ தகலப்பு 431, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 589,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.   

தகலப்பு 431, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
 

Question, “That the sum of Rs. 120,000,000, for Head 431, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 431, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.11,000,000   
Question, “That the sum of Rs. 11,000,000, for Head 431, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 

Head 431, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 828,000,000   

Question, “That the sum of Rs. 828,000,000, for Head 431, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 431, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 589,000,000   

Question, “That the sum of Rs. 589,000,000, for Head 431, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 431, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

“432 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  150,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

432 වන ශීර්ෂශයහි 01  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

 

01 වන වැන ට න. - ශමශ යුම් වැන ට න - ූලලධන  විය ම,                   
රු  9,000,000 

“432 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා, 
රු  9,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය. 

432 වන ශීර්ෂශයහි 01   වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී. 

 
02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න -   පුනරාවර්තන විය ම, 

රු  350,000,000 

“432 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  350,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත  විය  

432 වන ශීර්ෂශයහි 02  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

 

02 වන වැන ට න. -  ැංවර්ධන වැන ට න -  ූලලධන විය ම,                 
රු. 1,110,000,000 

“432 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු. 1,110,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළයුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත  විය  

432 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

 

 

289 වන ශීර්ෂය.- අපනයන කෘෂිකර්ම නදපාර්ත්නම්න්ුරව   
  

02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න - පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  74 ,000,000 

“289 වන ශීර්ෂශයහි 02  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  74 ,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය. 

289 වන ශීර්ෂශයහි 02  වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී. 

871 872 
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02  වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න - ූලලධන  විය ම,                 
රු  281,000,000 

“289 වන ශීර්ෂශයහි 02  වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු  281,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළයුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මතවිය. 

289 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී. 

 

“ தகலப்பு 432, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 150,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

தகலப்பு 432, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 9,000,000 

“ தகலப்பு 432, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 9,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 432, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 350,000,000 

“ தகலப்பு 432, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 350,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது 

தகலப்பு 432, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 1,110,000,000 

“ தகலப்பு 432, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 1,110,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 432, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 289.-  ஏற்றுமதிக் கமத்ததாைில் திகணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 746,000,000 

“ தகலப்பு 289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 746,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

தகலப்பு 289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 281,000,000 

“ தகலப்பு 289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 281,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the sum of Rs. 150,000,000, for Head 432, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 432, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 9,000,000   

Question, “That the sum of Rs. 9,000,000, for Head 432, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 432, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 350,000,000   

Question, “That the sum of Rs. 350,000,000, for Head 432, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 432, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 1,110,000,000   

Question, “That the sum of Rs. 1,110,000,000, for Head 432, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 432, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 289.- DEPARTMENT OF EXPORT AGRICULTURE 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,        

Rs. 746,000,000  

Question, “That the sum of Rs. 746,000,000, for Head 289, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 289, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          

Rs. 281,000,000   

Question, “That the sum of Rs. 281,000,000, for Head 289, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 289, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

“122 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම් 
 ඳ ා රු  3 8,100,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය   

122 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී   

 

01 වන වැන ට න - ශමශ යුම් වැන ට න - ූලලධන  විය ම,       
රු  9,900,000 

“122 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු  9,900,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

122 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

 

02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න - ූලලධන  විය ම,                
රු  2,720,800,000 

“122 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු  2,720,800,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

122 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

873 874 



පාර්ලිශම්න්තුව 

286 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් නකොමොරිෙන ජනරාල් 

නදපාර්ත්නම්න්ුරව  
 
 

02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න -  පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  471,000,000 

 

  "286 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  471,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය" 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

28  වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී  

 
 

02 වන වැන ට න.-  ැංවර්ධන වැන ට න -  ූලලධන  විය ම,   

රු  70,000,000 

"286 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු  70,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළයුතුය"  යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

28  වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී  

 
 

287 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් ිරීමනම් 

නදපාර්ත්නම්න්ුරව   

 
02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න - පුනරාවර්තන විය ම, 

රු  507,550,000 

“287 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  507,550,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

287 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී  

 
02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න -  ූලලධන විය ම, 

රු 9,500,000 

“287 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු  9,500,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය”  යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

287 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී  

 

 

288 වන ශීර්ෂය.-  ශ්රී ලාංකා මිනින්නදෝු නදපාර්ත්නම්න්ුරව 
 

01 වන වැන ට න -  ශමශ යුම් වැන ට න -  පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  255,100,000 

“288 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  255,100,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

288 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී  
 

 

01 වන වැන ට න - ශමශ යුම් වැන ට න - ූලලධන  විය ම,        
රු  19,000,000 

“288 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු  19,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

288 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන ලදී  
 

02 වන වැඩෙ හන.-  ොංවර්ධාන වැඩෙ හන -  පුනරාවර්ත්න 

වියදම, ු. 3,706,000,000 

“288 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  3,70 ,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” 
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

288 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

 

02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න - ූලලධන  විය ම,        
රු  254,800,000 

“288 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු  254,800,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය” යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

288 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

 

327 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් පරිහරණ ප්රිරපත්ිර ෙැලසුම් 

නදපාර්ත්නම්න්ුරව   

02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න - පුනරාවර්තන විය ම, 
රු  444,000,000 

“327 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වැන ට න පුනරාවර්තන විය ම 
 ඳ ා රු  444,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය”  
යන ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

327 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, පුනරාවර්තන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

 

02 වන වැන ට න -  ැංවර්ධන වැන ට න -  ූලලධන විය ම,          
රු  31,000,000 

“327 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම  ඳ ා 
රු  31,000,000  මු ල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළේ  ළ යුතුය”  යන 
ප්ර කනය විම න ලදින්   ා  ම්මත විය  

327 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැන ට න, ූලලධන විය ම 
උපශල්ඛ්නශයහි ශ ොට ක්  ැටියට තිසබිය යුතුයයි ෂ්ශයෝග  රන 
ලදී  

“ தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 368,100,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 9,900,000 

“ தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 9,900,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 2,720,800,000 

“ தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 2,720,800,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

875 876 
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தகலப்பு 286.- காணி ஆகணயாளர் நாயகம் திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு  ரூபாய் 471,000,000 

“தகலப்பு 286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 471,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

தகலப்பு 286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 70,000,000 

“தகலப்பு 286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 70,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 287.-  காணி உாித்து நிர்ணயத் திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு  ரூபாய் 507,550,000 

“தகலப்பு 287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 507,550,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

தகலப்பு 287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 9,500,000 

“தகலப்பு 287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 9,500,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 288.- இலங்கக நில அளகவயாளர் நாயகம் 

திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 255,100,000 

“தகலப்பு 288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 255,100,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

தகலப்பு 288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 19,000,000 

“ தகலப்பு 288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 19,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு  ரூபாய் 3,706,000,000 

“தகலப்பு 288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 3,706,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

தகலப்பு 288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 254,800,000 

“தகலப்பு 288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 254,800,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 327.- காணிப் பயன்பாட்டுக் தகாள்ககத் திட்டமிடல் 

திகணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 444,000,000 

“தகலப்பு 327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 444,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 31,000,000 

“தகலப்பு 327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 31,000,000 அட்டவகணயிற் லசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 368,100,000, for Head 122, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 122, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 9,900,000 

Question, "That the sum of Rs. 9,900,000, for Head 122, 
Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 122, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          

Rs. 2,720,800,000 
Question, "That the sum of Rs. 2,720,800,000, for Head 122, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 122, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

 
HEAD 286. - DEPARTMENT OF LAND COMMISSIONER 

GENERAL 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 471,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 471,000,000, for Head 286, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 286, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 70,000,000 
Question, "That the sum of Rs. 70,000,000, for Head 286, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 286, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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HEAD 287. - DEPARTMENT OF LAND TITLE SETTLEMENT 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 507,550,000 

Question, "That the sum of Rs. 507,550,000, for Head 287, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 287, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 9,500,000 

Question, "That the sum of Rs. 9,500,000, for Head 287, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 287, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
HEAD 288. - DEPARTMENT OF SURVEYOR GENERAL OF SRI 

LANKA  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 255,100,000 

Question, "That the sum of Rs. 255,100,000, for Head 288, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 288, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 19,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 19,000,000, for Head 288, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 288, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 3,706,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 3,706,000,000, for Head 288, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 288, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 254,800,000 

Question, "That the sum of Rs. 254,800,000, for Head 288, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 Head 288, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to 
stand part of the Schedule.   

 

HEAD 327. - DEPARTMENT OF LAND USE POLICY PLANNING 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 444,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 444,000,000, for Head 327, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 327, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 31,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 31,000,000, for Head 327, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 327, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

එකල්හි නේලාව අ.වා. 5.00 පසු කර ිරබුනණන්, 
පාර්ලිනම්න්ුරව  ප්රගිරය වාර්ත්ා කරනු ිළිසෙ ෙවාපිරුරමා 
මූලාෙනනයන් ඉවත් විය. 

කාරක ෙවාව ප්රගිරය වාර්ත්ා කරයි;  නැවත් රැෙනවීම 2021 
නනොවැම්බර් 29වන ෙඳුදා. 

 

அப்தபாழுது லநரம் பி.ப. 5.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால், 

குழுவின் பாிசீலகன பற்றி அறிவிக்கும்தபாருட்டு தவிசாளர் 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகன்றார்கள். 

குழுவினது பாிசீலகன அறிவிக்கப்பட்டது; மீண்டும் கூடுவது 

2021 நவம்பர் 29, திங்கட்கிைகம. 
 

And it being past 5.00 p.m., the Chairman left the Chair to report 
Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Monday, 29th 
November, 2021.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශීර්ෂ අැං  135  ැංශ ෝධන  හිතව  , ශීර්ෂ අැං  122, 28  

සිට 288 දක්වා , 327, 410, 293, 431, 432    289  ැංශ ෝධන 
රහිතව    ාර    ාශේ  ම්මත වූ බව ශමම ගරු   ාවට  න්වුව 
 ැමැේශතක   

 

කල්ත්ැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
ගු නජොන්ෙන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු  ථානාය තුමෂ්, "පාර්ලිශම්න්තුව  ැන්  ල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ශයෝජනා  රනවා  
 

ප්රශයීයනනය ෙවාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ාව  ල් තබන අව කථාශේ ශයෝජනාව, ගරු (ආචාර්ය) 

සුශර්න් රානවන් ම තා  
 

 

පලෙනතීනය  ශ්රී ලාංකානේ ෙහනයෝගිත්ාව ෙහ ෙහාය 

ප  ිරීමම 
பாலஸ்தீனுக்கு இலங்ககயின் ஒத்துகைப்கபயும் 

ஆதரகவயும் வைங்குதல்  
EXPRESSION OF SRI LANKA'S  SOLIDARITY AND SUPPORT TO 

PALESTINE  
 

[අ  ා  5 04] 
 

ගු (ආචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுலரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ගරු  ථානාය තුමෂ්, ශනොවැම්බර් 29 වැෂ්  ාට ශයදී 
තිසශබන ජාතයන්තර පල කතීන   ශයෝතාතා දිනය ශවුවශවන් අ  
දින   ාව  ල් තබන අව කථාශේ මා ප ත  ඳ න් ශයෝජනාව 
ඉදිරිපේ  රනවා: 

"පල කතීන   ශයෝගීතාව  

     තර ට වනා වැනම  ාලය  සිට ශ්රී ලැං ාව    එහි ජනතාව 

පල කතීන රාජයශේ ක තුරන් ශල   ටයුතු  ර තිසශ   පල කතීන ජනතාවශේ 

879 880 



2021 ශනොවැම්බර් 27  

ෂ්   ක අරගළයට ශ්රී ලැං ා ජනතාවශේ   ශයෝගය ලබා දීශම් පුශරෝගාක ශයක් 

වූශේ අගමැතිස මහින්  රාජපක්ෂ ම තා ය  එතුමා පසුතාය      තර   ාලය 

තුළ පල කතීනශේ පූර්, ෂ්    ප්රවර්ධනය කිරීම ශවුවශවන්  ටයුතු  ර 

තිසශ   

පල කතීනශේ අගුවවර වන රමල්ලා හි මාවතක් එතුමාශේ නක න් නම්  ර 

තිසශබන්ශන් එම ෂ් ාය  ශ්රී ලැං ාව  ෑම විටම ෂ්   ක පල කතීන රාජය    

එක් ේ ජාතීන්    අශනකුේ ්ධවි පාර් කවි  ෂ්ශයෝජිතායතන විසින් ශයෝජනා 

 ර තිසශබන ්ධවිේව රාජය වි ඳුම ශවුවශවන් අඛ්ඩ නව ශපීත සිටියි  

ජාතයන්තර   ශයෝගීතාව 

ශ ශ ේ ශවතේ, පල කතීනය  මෙ වන ජාතයන්තර   ශයෝගීතාව මෑත  

දී වර්ධනය වී තිසශ   2021 මැයි ම  වූ නැඟී සිීමම    ශල් වැතාරීශමන් පසුව 

එය සිු  වී තිසශ   ශලොව පුරා තිසශබන  ම් රු  ැංවිධාන මැයි මා ය තුළදී 

පල කතීනය  මෙ   ශයෝගීතාව ප්ර ා   ර, ප්ර ා  ෂ්කුේ  ළ   (ූක ා-

Schuhrke, 2021.)  කුණු අප්රි ාව, ඉතාලිය    එක් ේ ජනප ශේ 

තටා ාැංග, ශ ේව ශයෝ තම වරායවල ඊශ්රායල් නැේබඩු  ම්බන්ධව  ටයුතු 

කිරීම ප්රතිසක්ශෂේප  ළ   (අරාබි  ම්පේ     ැංවිධාන මධය කථානය, 2021  

ූක ා- Schuhrke, 2021) ශලොව පුරා විසිරී සිටින  ැංගීතඥයන්  00 ට වැනම 

ප්රමා,යක් 2021 මැයි 27 දින ලිපියක් අේ න්  රක න් ඊශ්රායල්  ැං ක ෘතිස  

ආයතන වර්ජනය කිරීමට වූ පල කතීන ඉල්ලීමට අුවමැතිසය  ැක්වූ   

(ශමොන්ශනොවයි ක Mondoweiss 2021) ඉතාලිශේ  ැංවිධාන 250ක් තම ආයතන 

පවතිසන  කථාන "වර්, ශද  ශතොර  ලාප" ශල  නම්  රක න් ඊශ්රායල  මාගම් 

   ආයතන වර්ජනය කිරීම  පථ  ළ   (පල කතීන BDS ජාතිස   ක ටුව, 

2021) ඊශ්රායලශේ  ා කත්රීය     ැං ක ෘතිස  වර්ජනය  ඳ ා වන පල කතීන 

වයාපාරයට අුවව ශපර ශනොවූ විරූ   ශයෝගීතා රැල්ලක්  හිතව  ා කත්රීය 

ප්රජාවන්ශගන්   ශයෝගීතාව ගලා එන ලදී  ශම් ම  ඊශ්රායලය විසින් 

පල කතීනයට එල්ල  ළ ප්රචඩ න ප්ර ාරයට ප්රතිසචාර ව ශයන් පල කතීන 

අයිතීන්ට   ාය  ැක්වීශම් ප්ර ා  ශලෝ ය පුරා තිසශබන 300 ට වැනම  ා කත්රීය 

ශ පාර්තශම්න්තු, වැන ට න් මධය කථාන,  ක තිස     මාජ විසින් අුවමත  ර 

තිසශ   2021 මැයි ම  පම,ක් 15,000 ට වැනම වි්ධවතුන් ප්රමා,යක්, ියෂයයන් 

   වි කවවි යාල  ාර්ය මඩ නලය විවිධ   ශයෝගීතා ප්ර ා  අුවමත  ර 

තිසශ   (ඊශ්රායලශේ  ා කත්රීය     ැං ක ෘතිස  වර්ජනය  ඳ ා වන පල කතීන 

වයාපාරය, 2021) 

ශමම වැ ගේ අව කථාශේ පල කතීන ජනතාවට    පල කතීෂ්ශේ 

ජනාධිපතිසතුමාට අපශේ   ශයෝගීතාව      ාය ප්ර ා  කිරීමට මම ශයෝජනා 

 රක  " 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Ajith Rajapakse to the Chair?  

 

ගු (ආචාර්ය) සුසිල් නප්රේමජයන්ත් මහත්ා (අධාාපන 

ප්රිරොංෙනකරණ, විවෘත් විශයීයනවවිදාල හා දුරෙනථ අධාාපන 

ප්රවර්ධාන රාජ අමාත්ුරමා)  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிலரமஜயந்த - கல்விச் 

சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்ககலக்கைகங்கள் மற்றும் 

ததாகலக்கல்வி லமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha - State Minister of 
Education Reforms, Open Universities and Distance 
Learning Promotion) 
Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 

take the Chair.  
 

ගු (ආචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுலரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  
 

විසින් ෙනථිර කරන ලදී. 
ஆலமாதித்தார். 
Seconded. 

 

ප්රශයීයනනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාෙනනයන් ඉවත් වූනයන්, 
ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහත්ා මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

  
ගු (ආචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுலரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, පල කතීනය රාජයය සියලු 
ජාතයන්තර  ම්මුතිසවලට අුවවේ, එක් ේ ජාතීන්ශේ ප්ර ා නය 
අුවවේ, ඊටේ ස ශබන් ශමොන්ශටවීනමශයෝ  ම්මුතිසයට අුවවේ 
 කවාක්න රාජයයක් බවේ, ඒ  කවාක්න ජාතිසයට අව ය   කවවරීය 
රාජයය බිහි කිරීම ශවුවශවන් ශ්රී ලැං ාශේ අපි ශපීත සිටින බවේ 
ඉතිස ා ය පුරා කියා සිටිශයමු  අපශේ ගරු අගමැතිස මහින්  
රාජපක්ෂ මැතිසතුමාශේ  මීප ක තුශරකු වන පල කතීන විමුක්තිස 
 ඩ නායශම්   ාපතිස, ය ර් අර්ෆේ විේලවීය නාය යාශේ 
ශනොනවතිසන අරගළය ෂ් ා ඊශ්රායලය යන රාජයයට  මාන්තරව, 
 මගාමීව,  මීපව පවතිසන තවේ පල කතීන රාජයයක් පිළිබඳව අපි 
සිහින  කිමු   ම්මුතිසය ඇතිස  ර ගේශතමු  

The struggle of the Palestinian people for the right to 
self-determination as a sovereign State according to the 
borders of the United Nations of 1967 needs to be 
reiterated. For a long time, the PLO, the legitimate 
representative of the Palestinian people, has undertaken 
to achieve national aspirations by negotiating in a 
peaceful manner with Israel, the other State. However, 
Israel’s refusal to halt illegal settlement activities is 
endangering this peace process. Therefore, I would like to 
ask this honourable House to stand by the Palestinian 
people, extend our solidarity and stand up for their 
legitimate right for a sovereign State so that we may have 
a peaceful Middle East and a peaceful world order. 
Palestinians meet all the legal requirement for a new 
State and the denial of that new State has created a 
vibrant anti-democratic movement in the entire Middle 
East, Sir.  

The State of Palestine remains committed to a 
negotiated peaceful settlement or for the resolution of the 
conflict between its neighbour Israel and herself. It will 
also continue to cooperate with Israel in security and civil 
matters. It is very clear according to President Abbas’s 
recent statements. Palestinian people have an 
internationally recognized right to self-determination and 
sovereignty. The international community first confirmed 
that right of the Palestinian people decades ago, but they 
have still not achieved that. 

In conclusion, I would like to say this. In the attempt 
to advance the cause of freedom, self-determination, 
independence and human rights of Palestine, the display 
of actions by both States in unavoidable, but should be 
avoided. The Palestinians are calling the international 
community to make good on its promises, which were 
made long ago. International law and the Palestinian 
people is the rationale for the Palestinians’ call for 
international recognition of their State and its admission 
to the United Nations as an equal, honourable State of the 
new world order.  

Thank you.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ශයෝජනාව  කිකර කිරීම, ගරු ඉම්තිසයා ක බාකීර් මා ාර් 

ම තා  සබතුමාට ක ෂ්ේතු ප    ාලයක් තිසශබනවා  
 

 

[අ  ා  5 08] 

 

ගු ඉම්ිරයාෙන බාකීර් මාකාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, ගරු සුශර්න් රානවන් 

මන්ත්රීතුමා, එතුමාශේ පක්ෂශේ ෂ්ර්මාතෘ එ ක න ලිේ ආර් ඩී  

බඩ නාරනාය  ම ේමයාශේ ප්රතිසපේතිස අුවව යක න් ශම්  ාලීන 

ප්ර කනය මතු කිරීම මා අගය ශ ොට  ල නවා   

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, විශ්ධ  ප්රතිසපේතිසය  ප නම 

ශවන්න නනෑ, මානව හිතවාදී බවයි  මානව  ැං තිසශේම ය පත 

මුල්  රශගනයි එය    ක ශවන්න නනෑ  ඒ වාශේම විශ්ධ  

ප්රතිසපේතිසය  ප්රධාන අරමු,, රශේ ය පත වාශේම මානව 

 ැං තිසශේම ය පත විය යුතුයි  අ  ජාතයන්තර ශ්ධ පාලනය 

ශලෝ  බලවතුන්ශේ ශ ල්ලමක් බවට පේ ශවලා තිසශබන බව අප 

 කිනවා  එය අප ශේරුම් ගන්න නනෑ  එය අවශබෝධ  රගන්න 

පුළුවන් නම්, ශනොබැඳි පිළිශවශේ අව යතාව අපට ශේරුම් ගන්න 

පුළුවන්  ශලෝ  බලවතුන්ශේ ශම් ශ ල්ලම් මධයශේ  කුණු 

අප්රි ාව ෂ්   ක අරගළය ජය ගේශේ, ඒ ජනතාවශේ ශනොපසුබට 

වධර්යය     ැපවීම වාශේම අපි වාශේ පුැංචි රටවල් ප්රගතිසශීලි 

මානසි ේවශයන්  ඬ නෙපු ෂ් ායි  ශලෝ  ජනමතය ෂ් ායි  

පුැංචි රටක් වු,ේ අපට ශලොකු වගකීමක් තිසශබනවා, ශලෝ ශේ 

යටේ විජිතවා ය ෂ් ා, ආඥා  ාය ේවය ෂ් ා, ූ රා ෑම් ෂ් ා 

ීඩනා විඳින, මර් නයට ලක් ශවලා ඉන්න ජනතාවට  ාධාර,ේවය 

ඉටු  රන්න  ක්තිස ප්රමා,ශයන්  ටයුතු  රන්න   ම රු 

අ නවා, ශම්වාට අත  ාලා බලවතුන්ශේ හිේ නරක්  රශගන අපි 

අේ පුච්චා ගත යුතු  කියලා  ශලොව සිු  වන අ ාධාර, ම්  කික න් 

කිසිවක් ශනො ර සිීමම අප අ  න ආගම්වලට වු,ේ ගැ ළශපන 

තේේවයක්  ශනොශවයි   

 ාවර් ත වි කවවි යාලශේ ීතතිස ීඩසශේ ප්ර ර් නය  රලා තිසශබන 

න්්ධධ වූ කුරා,ශේ පාසයක් මට මතක් ශවනවා  "අ ාධාර,යට, 

අයුක්තිසයට විරු්ධධව නැගී සිටින්න  එය සශ  ශ මේපියන්ට ශ ෝ 

ඥාතීන්ට ශ ෝ හිතවතුන්ට ශ ෝ එශරහිව යන්නක් වු,ේ 

 ාධාර,ේවය, යුක්තිසය ශවුවශවන් නැඟී සිටින්න  ශ වියන් සබ 

ආරක්ෂා  රාවි " අප අ  න ආගම   ම අුවව අපට  රන මෙ 

ශපන්වීම් පිළිපදිනවා නම්, අප කිසිු  බලවශතකුශේ රූ නයක් 

බවට පේ වීමට අව ය වන්ශන් නැ ැ  අපේ  ත වර්ෂ ග,නාවක් 

යටේ විජිතයක්ව සිටි රටක්  තවමේ ෂ්    දිනාගත ශනො ැකිව, 

සුපිරි බලවතුන්ශේ ආශීර්වා ය ඇතිසව සිටින ආක්රමණි යන්ට 

විරු්ධධව      ත ට අධි   ාලයක් තිස කශ ේ ශම් ෂ්   ක 

අරගළය  රාශගන සිටින පල කතීන ජනතාවශේ තේේවය මුළු 

මානව  ැං තිසශේම  ෘ ය  ාක්ෂියට  ැළැලක්  අවමානයක්   

බලවතුන් පල කතීන ප්ර කනය එක් වර්ගය  ප්ර කනය ට ලු 

 රක න්, උපක්රමශීලිව ශලෝ  ජනමතය ු ර්වල  රන්න ගන්නා වූ 

උේ ා ය  අප  කික න් සිටිනවා  ශම් පසුබිම තුළ ශ්රී ලැං ාශේ 

ශරෝමාුව  ශතෝලි  ජනතාව ශේ  ාදිනල්තුමන් පල කතීන 

ප්ර කනයට  ාධාර,ේවය ඉටු කිරීම  ඳ ා ෂ්ර්ීතතව  ඬ නැූ 

අයුරු පසුතාය  ාලශේ අප ු ටුවා  ඒ වාශේම එැංගලන්ත   ාවට 

අයේ ක්රි කතිසයාෂ් ජනතාව ශවුවශවන් ශමරට ප්රධාෂ්යා ශල  සිටි 

චිශක්රා බිශෂොේතුමා ශම් ගැන ප්රබල ශල   ඬ නැූ අයුරු අප 

ු ටුවා  යටේ විජිතවා යට ආශීර්වා   රන බලවතුන්ශේ 

උපායවලට ශගොු රු ශනොශවක න්, ආගක   නාය යන් නෙන  ඬ 

 ා එක්ව අපේ ෂ්ර්ීතතව    බු්ධධිමේව අශේ වගකීම් ඉටු  ළ 

යුතුව තිසශබනවා  පල කතීන ප්ර කනශේ යථාර්ථය ගැන අ  ශ තලි 

ක රර් පේතශර්  තුවැකිශේ ඉතා වටිනා විග්ර යක්  ර තිසශබනවා  

 ැමශ නාශේ ප්රශයෝජනය  ඳ ා,  ැන් ා තගත කිරීම  ඳ ා මා 

එය ෙවාගත්*  රනවා  

අව ාන ව ශයන්, පල කතීන ජනතාවශේ ෂ්   , 

 ාධාර,ේවය ශවුවශවන් ශපීත සිටින ජාතයන්තර  ැංවිධාන    

රටවලට බලවතුන්ශේ තර්ජන එල්ලවීම අපි  කිනවා  ශනොනල් ත 

රම්ේ හිටපු ජනාධිපතිසතුමාශේ  ාලශේ පල කතීනයට පක්ෂව 

ඡන් ය ශ න රටවලට ආධාර  රන්ශන් නැ ැයි කියන තර්ජනය 

ආවා  UNESCO එ ට, මානව හික  ම් ශ ොක  මට ශ න මු ල් 
 ේපාු   ළා  එය  නගාටු ාය  තේේවයක්     

 ාලය සීමා  හිත ෂ් ා,  කුණු අප්රි ාව ෂ්    දිනා ගේ 

ශවලාශේ ශනල් න් මැන්ශනලා  ළ ප්ර ා යකින් මශේ  ථාව 

අව න්  රනවා  එතුමා කිේවා, "අශේ ෂ්     ම්පූර්, වන්ශන් 

පල කතීන ජනතාව තම මාතෘ භූක ය ෂ්   ක  ර ගැීතමට  රන 

අරගළය  ාර්ථ  වූ දිනටයි " කියලා   ශ්රී ලැං ාශේ අපිේ ප්රාර්ථනා 

 රමු, ශනල් න් මැන්ශනලා එ ා  ළ ඒ ප්රාර්ථනාව අශේ ජීවිත 

 ාලය තුළ ඉක්මෂ්න් ඉටුවුව  කින්න ලැශ වා  කියලා   

ශබොශ ොම  කතුතිසයි  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා  සබතුමාට ක ෂ්ේතු තුන  

 ාලයක් තිසශබනවා  

 

 

[අ  ා  5 12] 

 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහත්ා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, සුශර්න් රානවන් මන්ත්රීතුමාට 

 කතුතිසවන්ත ශවනවා, පල කතීන   ශයෝතාතා දිනය ශවුවශවන් අ   

  ාව  ල් තබන අව කථාශේ ශමම ශයෝජනාව ශගන ඒම ගැන  

පල කතීන ජනතාවට තමන්ශේ උපන් බිශම්දීම තවමේ අනාථයන් 

ව ශයන් ජීවේ වීමට සිු  වීම ශමවැෂ්  ාලය  ඉතාම 

අ ාගය ම්පන්න තේේවයක් බව අපි කියන්න නනෑ  

විශ ේෂශයන්ම ගා ා ප්රශ්ධ ය    බටහිර ඉවුර අ  පල කතීන 

ජනතාවට විවෘත සිර  ඳවුරු බවට පේ ශවලා තිසශබනවා   

සවුන් මත පනවා ඇතිස ආර්ික   ම්බාධ  ඇතුළු  ම්බාධ , 

ශනොශයකුේ ආ ාරශේ ීඩනන,  මු ා ශමශ යුම් ආදි සියලු ශ්ධවල් 

ෂ් ා විශ ේෂශයන්ම ගා ා තීරශේ    බටහිර ඉවුශර් ජීවේ වන 

ජනතාව ඉතාම ශේ ීතය තේේවය ට ඇ  වැීම තිසශබනවා   ඒ 

ප්රශ්ධ වල ජීවේ වන ජනතාවශේ  ූලලි  අව යතා, ජලය, විු ලිය 

වැෂ් අව යතා  පවා අ   පුරාගත ශනො ැකි තේේවය ට පේ 

ශවන්න  සි්ධධ ශවලා තිසශබනවා  අ  සවුන්ශේ  රිද්රතාව වැනම 

ශවලා තිසශබනවා   රුවන් අතර ශලන ශරෝග පැතිසරී යෑම අ  

පල කතීනය පුරා ඉතාම බහුලව සිු  ශවක න් පවතිසන බව එක් ේ 

883 884 

————————— 
*  පුෙනත්කාලන  ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ජාතීන්ශේ  ැංවිධානශේ වාර්තාවලින් පවා ශපන්වා දීලා තිසශබනවා  

අ  අපට ශපශනන්න තිසශබන ශ්ධ තමයි, විශ ේෂශයන්ම ඊශ්රායලයට 

ශලෝ  බලවතුන්ශගන් ලැශබන ආධාර මත සවුන් අ  ශෂයික් 

ජරා ක, සිල්වාන්  ා නැ ශෙනහිර ශජරු ලම කියන ප්රශ්ධ  තුළින් 

පල කතීුවවන් බල ේ ාරශයන් පිටුව ල් කිරීමට   ටයුතු කිරීම  

එවැෂ් ශේ වාච ය ට අ  පල කතීුවවන් මුහු, දීලා සිටිනවා  

ශලෝ  බලවතුන්ශේ ආධාර  ා උප ාර මත අ  ඊශ්රායලය 

පල කතීුවවන්ට විතරක් ශනොශවයි, මුළු මුවෂය  ැං තිසයටම 

විරු්ධධව ශම් ශගන යන ක ලිටරි  ක්රියා ාමය රටක්  ැටියට අපි 

ශ ළා  කින්න නනෑ කියලායි මා  වි කවා   රන්ශන්   

තුන්වන ශලෝ ශේ රටක් වු,ේ, ෂ්   ක රටක්  ැටියට, 

පල කතීනශේ දීර්න  ාලීන ක තුශරකු  ැටියට, පල කතීන අරගළය 

ශවුවශවන් ශපීත සිටි රටක්  ැටියට අපි පල කතීන ජනතාවට 

 ාධාර,ය ඉටු කිරීම ශවුවශවන්, සවුන්ශේ  ාධාර, අරගළය 

ශවුවශවන්, සවුන්ශේ  කවයැං තීර, අයිතිසය ශවුවශවන් 

ඉදිරිශේදීේ දිගටම ශපීත සිටිය යුතුයි කියන  ාර,ය අවධාර,ය 

 රක න්, මට ශම්  ාලය ලබා දීම ගැන  කතුතිසවන්ත ශවක න්, මශේ 

 ථාව අව න්  රනවා   

ශබොශ ොම  කතුතිසයි  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු එ ක එම් එම්  මුෂාරෆක මන්ත්රීතුමා  සබතුමාට විනානම තුන  

 ාලයක් තිසශබනවා  

 

 
[பி.ப. 5.15] 

 

ගු එෙන.එම්.එම්. මුෂාරෆන මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

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

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

பாலஸ்தீனம் ததாடர்பான இன்கறய ஒத்திகவப்புலவகளப் 

பிலரரகணகயக் தகாண்டுவந்த தகௌரவ உறுப்பினர் கலாநிதி 

சுலரன் ராகவன் அவர்களுக்கு முதற்கண் எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்லறன். 1948ஆம் ஆண்டு ஒரு லதசம் 

இரண்டு பகுதிகளாகப் பிாிக்கப்பட்டது. அதில் ஒரு பகுதி 

பிாிக்கப்பட்ட நாள் முதலல தனி நாடாக அங்கீகாிக்கப்பட்டது. 

மற்கறய பகுதி தனிநாடு என்ற அந்தஸ்துக்காகப் லபாராடி 

வருகின்றது. அவ்வாறு தனி நாடாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது 

இஸ்லரலாகவும், லபாராடி வருவது பாலஸ்தீனமாகவும் 

இருந்துவருகின்றது.  

பாலஸ்தீனத்கதப் தபாறுத்தவகரயில், 2012இல் observer 

State என்ற அந்தஸ்து கிகடத்தாலும், அதற்குாிய ஓர் 

அங்கீகாரத்கதப் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு உலகம் ஏன் 

பின்நிற்கின்றது? என்பதுதான் இன்று அகனத்து 

முஸ்லிம்களிடமும் இருக்கின்ற முக்கியமான ஒரு லகள்வியாக 

இருக்கின்றது. இதிலல மிக முக்கியமாகச் தசால்லலவண்டிய 

ஒரு விடயம் என்னதவன்றால், இஸ்லரலில் அராபியர்கள் 

வாழுகின்ற பிரலதசத்தில் லவண்டுதமன்லற இஸ்லரல் சட்ட 

விலராத குடியிருப்புககள லமற்தகாண்டு வருகின்றது. 

தஜரூஸலத்கத இஸ்லரலின் தகலநகராக முன்னாள் 

அதமாிக்க அதிபர் தடானால்ட் ட்ரம்ப் அறிவித்தார். அதன் 

பிற்பாடு அலரபியர்கள் வாழுகின்ற பிரலதசத்தில் லவண்டு 

தமன்லற இஸ்லரலியர்கள் மீண்டும் மீண்டும் தாக்குதல்ககளத் 

தூண்டுவதும், பள்ளிவாசல்ககளத் தாக்குவதும், அங்குள்ள 

மக்ககள அந்த இடத்கதவிட்டு ஓடச் தசய்வதற்கான 

வைிவககககளச் தசய்வதும் ததாடர்ந்லதர்ச்சியாக 

நடந்துவருகின்றது.  

உலகம் முழுவதிலுலம அகமதி நிலவலவண்டுதமன்பதான 

லகாஷம் உண்கமயாக இருக்குமாக இருந்தால், வல்லாதிக்க 

நாடுகள் மீண்டும் மீண்டும் பாலஸ்தீனம் பற்றிதயாிவகதப் 

பார்த்துக்தகாண்டிருக்க முடியாது; மீண்டும் மீண்டும் 

இஸ்லரலிலலயிருக்கின்ற அலரபியர்கள் தாக்கப்படுவகதயும் 

பார்த்துக்தகாண்டிருக்க முடியாது. இன்று உலகத்திலல 

அகமதி என்பதும் இரண்டாம்  உலக மகா யுத்தத்திற்குப் பிறகு 

உருவாக்கப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் சகப உலகத்தினுகடய 

சமாதானத்திற்காக - உலக அகமதிக்காகப் பாடுபடுகின்றது 

என்பதும் தவறும் லபச்சாகலவ இருக்கின்றதா? என்ற லகள்வி 

எமக்குள் எைாமல் இல்கல. ஒவ்தவாரு முகறயும் இவ்வாறு 

தாக்குதல் லமற்தகாள்ளப்படுகின்றலபாது வல்லாதிக்க நாடுகள் 

இரண்டாகப் பிாிந்து, அதிலும் தபரும்பான்கம வல்லாதிக்க 

நாடுகள் இஸ்லரலினுகடய அலட்சியங்களுக்கும் ஆக்கிரமிப்பு 

களுக்கும் ஆதரவு வைங்குகின்றலபாது, உலகத்தில் அகமதி 

எங்குலம நிலவாது.  

எனலவ, இந்தப் பாலஸ்தீன மக்களின் லபாராட்டம் 

என்பதில், தஜரூஸலத்தில் காணப்படுகின்ற அல்-

அக்ஸாவிற்காக, அகத அகடந்துதகாள்ள லவண்டும் 

என்பதற்காக அவர்கள் காட்டுகின்ற அக்ககறக்குப் புறம்பாக, 

அங்குள்ள மக்ககள அடித்து விரட்ட லவண்டும் என்பதிலல 

இஸ்லரலியர்கள் காட்டுகின்ற காட்டுமிராண்டித்தனம் 

கண்டிக்கப்பட லவண்டும். உண்கமயிலல எமது நாட்டினு 

கடய பிரதம மந்திாி தகௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

அன்று ததாட்டு இந்தப் பாலஸ்தீன விடுதகலக்காகப் 

லபாராடிவருகின்ற ஒருவராக இருக்கின்றார். எமது நாடு 

பாலஸ்தீன மண்ணுக்காகக் கரங்தகாடுக்கின்ற ஒரு நாடாக 

இருக்கின்றது என்பதிலல நான் தபருகமப்படுகின்லறன். அந்த 

வககயில், ததாடர்ந்தும் இன்னல்களுக்குள்ளாகித் தீர்வின்றி 

யிருக்கும் பாலஸ்தீனர்களுக்கு இலங்கக அரசாங்கம் 

ததாடர்ந்தும் ஒத்துகைப்பு நல்கலவண்டுதமன்று கூறி, 

விகடதபறுகின்லறன். நன்றி.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා  සබතුමාට ක ෂ්ේතු 

තුන   ාලයක් තිසශබනවා  

 

 

[අ  ා  5 17] 

 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, අ  අශේ ගරු සුශර්න් රානවන් 

මන්ත්රීතුමා පල කතීනය ශවුවශවන් ශම් ශයෝජනාව ශගන ඒම ගැන 

මා ඉතාම  තුටු ශවනවා  අශේ රශේ හිටපු ජනාධිපතිස, අ  අශේ 

අග්රාමාතය ගරු මහින්  රාජපක්ෂ මැතිසතුමා ශලෝ ශේ තිසශබන 

ු ේපේම, අ ර, ශවච්ච, පල කතීන රශේ ජනතාවට එ ා වි ාල 

 ක්තිසයක් වු,ා  වි ාල   ශයෝගයක් ු න්නා  ලැං ාශේ ඉන්න අපි 

පල කතීන ජාතිස යන් ශවුවශවන් ඒ   ශයෝගය,  ක්තිසය දිතාන් 

දිගටම ශ න්න නනෑ කියලා තමයි, අ   අශේ ගරු සුශර්න් රානවන් 

මන්ත්රීතුමා ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපේ  රලා තිසශබන්ශන්   

ශලෝ ශේ බලවේ කියන රටවල්  රන ශ්ධවල් අපි  ැම 

එක්ශ නාම  න්නවා  අශේ ආගක    කථාන අතරින් තුන්වන තැන 

885 886 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගන්නා  කථානය තමයි පල කතීනශේ තිසශබන "අල්-අක් ා" කියන 

පල්ලිය  යු්ධධ  රන්නවේ, නානගම් නටන්නවේ, එශ ම 

නැේනම් ශවන වි ාරයක්  රන්නවේ ශලෝ ශේ ඉන්න 

ජනතාවට ඒ පල්ලියට යන්න අව ය නැ ැ  තමන්ශේ ආගම 

ඇ ීමශම් අයිතිසය අුවව ෂ්  ශ ේ වඳින්න ඒ අල්-අක් ා පල්ලියට 

යන්න අව කථාව ඉල්ලපු ශවලාශේ ඊශ්රායලශේ ඉන්න අය ම්ශල්ච්ඡ 

විධියට සවුන්ට ග නවා, ශ ොටනවා  මරනවා; ශපොනම ළමයින් පවා 

නාතනය  රනවා  ශම් වාශේ ශ්ධවල් සක්ශ ොම  රන්ශන් ඒ 

ජනතාව  ආගක    ටයුතු  රන්න යන ශවලාශේ  ඒ ෂ් ා 

ශලෝ ශේ ඉන්න බලවතුන්ශගන් මා ඉල්ලීමක්  රනවා  

පල කතීනශේ අ ර, ජනතාව ශවුවශවන් එශ ම  රන්ශන් ඇයි? 

ඒ ජනතාවශේ අයිතිසය අුවව අව ය ඉන අව කථාව ලබා ශ න්න  

එශ ම නැතිස වුශ,ොේ,  ව ා ශ ෝ ශලෝ ශේ මීට වනා වි ාල 

ප්ර කනය ට අපට මුහු, ශ න්න ශවනවා   

අප ශමොනවා  ථා  ළේ, ශ ොශ ොම  ථා  ළේ එ ා 

පල කතීන රට ශවුවශවන් අශේ ගරු මහින්  රාජපක්ෂ මැතිසතුමා 

තාය මාර්ගශේ අ  අපි ගමන්  රන්න නනෑ  ලැං ාශේ ඉන්න අපි 

 ැම එක්ශ නාම පක්ෂ, පාට, කුලමල ශද යක් නැතුව එ තු 

ශවලා, ඒ රශේ අයිතිසය  කිකරවම ලබා ශ න ල් පල කතීන රට 

ශවුවශවන්  ටන්  රනවා කියලා මා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

ප්ර ා   රනවා  ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, මට  ාලය ලබා 

ු න් සබතුමාට  කතුතිසයි  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු එච් එම් එම්   රී ක මන්ත්රීතුමා  සබතුමාට ක ෂ්ේතු තුන  

 ාලයක් තිසශබනවා   
 

 

 

 
[பி.ப. 5.20] 
 

ගු එච්.එම්.එම්. හීමෙන මහත්ා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

இன்கறய தினம் இந்த ஒத்திகவப்புலவகளப் பிலரரகணகயக்   

தகாண்டுவந்த உறுப்பினர் மாண்புமிகு சுலரன் ராகவன் அவர் 

களுக்கு முதலில் நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்லறன். 

பாலஸ்தீனம் என்பது உலக வரலாற்றில் ஒரு தனி நாடாக, 

குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களின் லபரரசாக இருந்த ஒத்தமான் 

இராச்சியம் - உஸ்மானிய இராச்சியம் என்ற துருக்கிய 

இராச்சியத்தில் இருந்த ஒரு நாடு. முதலாவது உலக மகா யுத்தம் 

நகடதபற்ற 1914-1918களுக்குப் பின்பு லமற்குலக நாடுகள் 

பாலஸ்தீனத்தில் வாழ்கின்ற முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு எதிராகப் 

பல காய்நகர்த்தல்ககள லமற்தகாண்டு, அந்த நாட்டில் 

இஸ்லரலியர்ககளக் குடிலயற்றுகின்ற முயற்சிகய ஆரம்பித்து, 

இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் பின்பு பலாத்காரமாக பாலஸ்தீன 

நாட்கடத் துண்டாடி, இஸ்லரகலத் தனி நாடாக்கி, 

பாலஸ்தீனத்தின் தசாந்தப் பூர்வீகக் குடிமக்ககள நாடற்ற 

வர்களாக, அகதிகளாக ஆக்கிய வரலாற்கற மனித குலம் 

மன்னிக்காது.  

பாலஸ்தீனப் பிரலதசத்தில் இரண்டு ஆட்சி முகறகமகள் 

இருக்கின்றன. ஒன்று, அப்பாஸ் அவர்களுகய ஆட்சி முகற. 

அடுத்தது, காஸா பள்ளத்தாக்குப் பிராந்தியத்தில் ஹமாஸ் 

அகமப்பினுகடய ஆட்சி முகற. இப்தபாழுது புதிய இஸ்லர 

லிய அரசு அதமாிக்க நிகழ்ச்சிநிரல்களுக்லகற்ப ஹமாஸ் 

அகமப்பிகனப் பயங்கரவாத அகமப்பாக மாற்றி, அங்கிருக் 

கின்ற மக்களுக்கு தபாருளாதாரத் தகடகய குறிப்பாக 

உணவுத் தட்டுப்பாட்கட  ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு 

தீர்மானத்கத எடுத்திருக்கின்றது. கட்டார் அரசு ஒவ்தவாரு 

வருடமும் பாலஸ்தீன காஸா பள்ளத்தாக்கு மக்களுக்கான 

உணவு, நீர், மின்சாரம் லபான்ற  லதகவகளுக்காக நிதியுதவி 

ககளச் தசய்துவந்தது. ஆனால், இந்தத் தகடயினால் அங்கு 

பாாிய உணவுப் பஞ்சம் ஏற்படப்லபாகின்றது. இதனால் அந்த 

மக்கள் பட்டினியினால் மரணிக்க லவண்டிவரும். இன்று 

அதமாிக்கா, இஸ்லரல் ஆகிய நாடுகள் இந்த அப்பாவி மக்களு 

க்கு தபரும் அநியாயத்கதச் தசய்து தகாண்டிருக் கின்றன.   

சூடான் தனிப்தபரும் முஸ்லிம் நாடாக இருந்தலபாது 

அதிலிருந்து ததன்சூடாகனப் பிாித்த அதமாிக்கா,  இன்று 

அகதிகளாக இருக்கின்ற பாலஸ்தீனர்களுக்கு  நீதி, நியாயம் 

இல்லாமல் உணவுப் பற்றாக்குகறகய ஏற்படுத்துவதற்காக 

தபாருளாதாரத் தகடகயயும் லமற்தகாண்டிருக்கிறது. இதகன 

நாங்கள் மன்னிக்க முடியாது. எமது நாட்டின் பிரதமர் தகௌரவ  

மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்தப் பாலஸ்தீன மக்களுக்காகச் 

தசயற்பட்டு வருகின்றார். அதற்காக அவருக்கு  நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்லறன்.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු වාසුශ්ධව නානායක් ාර ඇමතිසතුමා  සබතුමාට ක ෂ්ේතු 

ශ     ාලයක් තිසශබනවා  
 

 

[අ  ා  5 23] 

 

ගු වාසුන ව නානායක්කාර මහත්ා (ජල ෙම්පාදන 

අමාත්ුරමා)  
(மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

ූලලා නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමෂ්, සබතුමා මට  විනානම ශ  ක් 

ලබා ු න්නාට ශබොශ ොම  කතුතිසයි   

මශේ  ශ ෝ ර මන්ත්රීතුමන්ලා ශ ශපොළට  කතුතිසවන්ත 

ශවනවා, ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කිරීම  ා  කිකර කිරීම ගැන  අ  

පල කතීනශේ ජනතාවට තමන්ශේ අ ල්වැසියා - ඊශ්රායලය - 

තමන්ශේ ප්රධාන  තුරා  ැටියට  ල ා  මුහු, ශ න්න 

සි්ධධශවලා තිසශබනවා  ඒ ප්රධාන  තුරාශේ ප්රධාන උ වු ාරයා 

ඇශමරි ාව ප්රමුඛ් ශලෝ  අධිරාජයවා ය බව අ   ාටවේ 

 ැංගන්න බැ ැ  එශ ම නම්, පල කතීනශේ ෂ්    රැඳී තිසශබන්ශන් 

අධිරාජයවා ශේ පසුබැසීම මතයි  ඇේතටම ඉරා ය ලිබියාව 

විනා   ළා  ඇේතටම සිරියාවටේ ඒ ඉර,ම අේවු,ා නම් මැ  

ශපරදිග තේේවය මීට වනා  යාන යි  එශ ේ වීම වළක්වා ගේත 

ඉරානයට, රුසියාවට, චීනයට අපි ගරු  ළ යුතුයි  ඒ වාශේම 

අධිරාජයවා යට විරු්ධධව  රන  ටනට අපි එ තු විය යුතුයි  

එශ ේ එ තු වීම තුළින් විතරයි, අපට පල කතීනයට ෂ්    ලබා 

ශ න්න පුළුවන් වන්ශන්  පල කතීනයට ජය ශේවායි කියක න් මශේ 

වචන  කවල්පය  මාර  රනවා   
 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු තාර  බාලූ රිය රාජය ඇමතිසතුමා  පිළිතුරු  ථාව කිරීම 

 ඳ ා සබතුමාට ක ෂ්ේතු 5   ාලයක් තිසශබනවා  
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ගු ත්ාරක බාලසූරිය මහත්ා (කලාපීය ෙහනයෝගිත්ා 

ක යුුර රාජ අමාත්ුරමා)  
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய - பிராந்திய உறவு 

நடவடிக்கககள் இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
Hon. Presiding Member, at the outset, let me thank the 

Hon. (Dr.) Suren Raghavan for bringing this timely 
Motion.  

I think the Hon. Presiding Member knows that Sri 
Lanka joins the other nations in observing the 
International Day of Solidarity with Palestine People, 
which falls on 29th November every year. I remember, 
when I was in Belgrade this year to celebrate the 60th 
Anniversary of the NAM Conference, one of the topics 
which was prominently taken up was Palestine. It is also 
regrettable to note that 60 years ago, when the world 
leaders were meeting in Belgrade, the same topic was 
under discussion.  

Sri Lanka has consistently supported the inalienable 
rights of the Palestinian people and their right to an 
independent and sovereign State based on the relevant 
UN Security Council Resolutions. The Government of Sri 
Lanka supported the Resolution granting Palestine Non-
Member Observer Status in the United Nations in 2012. 
Sri Lanka continues to support full membership for 
Palestine in the United Nations.  

Since 1968, Sri Lanka, which has chaired the United 
Nations Special Committee to Investigate Israeli Practices 
Affecting the Human Rights of the Palestinian People and 
Other Arabs of the Occupied Territories, has been one of 
the most significant voices at the United Nations on the 
subject of the unfortunate conditions of the occupied 
territories.  

Sri Lanka’s long-standing principled position on the 
Israel-Palestine issue is that we support the diplomatic 
efforts to find a lasting solution to the conflict and request 
both parties to engage in a dialogue to achieve durable 
peace. We believe that two States living side-by-side in 
harmony with one another within the secure borders is the 
key to achieving long-term security, peace and prosperity. 
Sri Lanka reiterates in this context the importance of an 

early implementation of the United Nations General 
Assembly Resolutions regarding a two-State solution on 
the basis of the 1967 borders.  

Sir, in line with the aforesaid position, we have 
supported Palestine at multilateral fora. For instance, at 
the WHO and the United Nations General Assembly, we 
have always supported Palestine. In 2011, Sri Lanka 
voted in favour of Palestine becoming a member of the 
UNESCO. Sri Lanka continues to support full 
membership of Palestine in the United Nations.  

Sri Lanka has chaired the UN Special Committee to 
Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights 
of the Palestinian People and Other Arabs of the 
Occupied Territories, as I mentioned before, since 1968. 
And also, as you are aware, our Prime Minister has been 
the President of the Sri Lanka-Palestine Friendship 
Association for a considerable period of time, I think for 
over three decades. So, we are with the people of 
Palestine.  

We hope that this issue of Palestine will not     drag 
into another century and the world leaders will put 
enough pressure on the two States of Palestine and Israel 
to come to an agreeable settlement.  

Thank you.  

 

 

එකල්හි නේලාව අ. වා. 5.30 වූනයන් මූලාෙනාරූඪ ගු 
මන්ත්රීුරමා විසින් ප්රශයීයනනය නනොවිමො පාර්ලිනම්න්ුරව කල් ත්බන ලදී. 

පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, 2021 නනොවැම්බර් 20වන දින 
ෙවා ෙම්මිරය අනුව, 2021 නනොවැම්බර් 29වන ෙඳුදා පූ. වා. 9.30 
වන නත්ක් කල් ගින  ය. 

அப்தபாழுது, பி.ப. 5.30 மணியாகிவிடலவ, மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமலலலய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், அதனது 2021 நவம்பர் 20ஆம் 

திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2021 நவம்பர் 29, திங்கட்கிைகம 

மு.ப. 9.30 மணிவகர  ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Monday, 29th 
November, 2021, pursuant to the Resolution of Parliament of 20th 
November, 2021.  
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ෙැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අව ාන මුද්ර,ය  ඳ ා  කවකීය  ථාවල ෂ්වැරදි  ළ යුතු තැන්  ක්වුව රිසි මන්ත්රීන් ක න් පිටපතක් ශගන 
 ෂ්වැරදි  ළ යුතු ආ ාරය එහි පැ ැදිලිව ලකුණු ශ ොට, පිටපත ලැබී ශ  තිසයක් ශනොඉක්මවා  

හැන්ොඩ්  ැං ක ාර  ශවත ලැශබන ශ ේ එවිය යුතුය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

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

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும். 
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හැන්ොඩ් වාර්ත්ා  

නකො ල 5, නපොල්නහේන්නගොඩ, ිරු පන පාර, අාංක 163 දරන ෙනථානනයහි ිළහිටි 

රජන  ප්රවෘත්ිර නදපාර්ත්නම්න්ුරනේ ිළහිටි රජන  ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයනයන්  

මිල දී ගත් හැක. 
 

නමම හැන්ොඩ් වාර්ත්ාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

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

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 

 
 
 
 
 
 
 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
 
 

This Hansard Report can be downloaded from 
www.parliament.lk 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ශ්රී ලැං ා රජශේ මුද්ර, ශ පාර්තශම්න්තුශේ මුද්ර,ය  රන ලදී  


